
Miihim bir merkez olmak vaziyeti.,.de 

. Zonguldak havzası kömürleri
nın en ucuz bir vasıta ile Eergv 1· 

bulunan Ereiliden bir aöriinüş 
n.oktası.ndan, Zonguldak .. EreğH 
~ım~ndıfer hattının elektrikle 
ışl.et~lmeıi lüzumuna karar ver· 
mıştı. 

ki. . . ıye 

na . ı ıçan Nafıa Vekaletinin teşeb-
büsıle geçen sene Ankara' da bir 
komisyon toplanmıştı. lktısat Ve
lca~~~i murahhaslarının da iıtirak 
e.ttıgı bu komisyon tetkikatı ne-
tıce~inde, elektriğin buharlı loko-

19aottflerden daha iktııadi olacap 

Aldığımız malumata göre bu 
kararın tatbikine geçilmiş bulu· 
nulmaktadır. Bir fen heyeti evveli 
mahallinde tetkikat yaparak hatba 

( Devama 8 wao11 •Tfada t 

Türk - Yunan DoatluA"u 
Atina, 25 - ( Atina Ajanıı) 

Gazeteler, Türk ıimendiferlerindo 
Yunan parlAmento azasının mec• 
canen nakli hakkındaki teklif mil• 
nasebetile Türkiye Büyiik Millet 
Meclisinde Yunanlıtan hakkında 
yapılan tezahUrata derin bir mem• 
auaiJ•tl• kaydetmektedirler. 

Hararetlendi 

bl • 
1 

• 
1 

Bugün 5 inci Sayfada 

Yazan: 

brur 
mi 

--·--
Baştanbaşa aşk, 

ihtiras , ısbrap, 

sevda heyecanı, 

bin bir macera 

dolu gUzel bir 
milli roman 

Yeni romanımızı bugün 5 inci sayfada 
*Alay Emri,, tefrikamızın yerinde 
bulacaksınız. "Alay Emri,, nin son 
kıımı d& 10 llllou ıayfadadır. 



2 Sayf~ 

( Ha·/kın Sesi] 
Ticarette 
Emniyet 
Meselesi 

Dünkü Soıı Poetada okumut 
olacabınız. Corludaıı İatanbala 
et gönderen iki ortak kaeap, kir 
ıöyle dursun üstelik ceplerinden . 
de para ödemişlerdir. Sebep 
mntavassıtların yanlı~ hareket
leridir. Nitekim haik ta bu 
nokta üzerinde urar ile duruyor. 

Bakkı Bey (Divanyolu 25) - iki 
arkadaı kasap Çorluda (S8) liraya on 
heı kuzu almıtlar, kutirmifle.r. Üç 
lira (30) kuruı ta kestirme, yOıme 
masrafı yapmıtlar. (120) kilo et ola
rak trene teslim etmitler ve lıtan
bula bir kom•iyoncuya röndermifler. 
iki arkadq bu iften faila detilae de 
bir ekmek paran beldiyorlarmıf. 

fllihayet kom•iyoncu bunlara bir he
aa p l'hderiyor.EvYeli kuzular b'enden 

alınırken (89) kile ııelmiş. Bu etltrin 
kilosu 1Sle 24 kurut aruında ıahla· 

rak yekQnu (19) Ura tutmu9. Buna 
mukabil de 23 lira (42) kuruı masraf 
olmut- Netice iki arkadaş (15) kuzuda 
(45,S) lira zarar etmitler. Bt:n bu 
haberi gazetede merakla okudum vo 
fDfbm. Tevekkeli lataobulda hayat 
çekilmeyecek bir hale gelmiyor. Kuz.u 
ınhipleri gibi ben de insaf :yaba, 
diyeceğim geliyor. 

İbrahim Bey (Nuruosmaniye Men
gene sokağı 85) - Bu kasabın hika-
1esinde birçok acı bakikntlar ıaklıdır. 
Bir defa htanbulda alınan resimler 
kuzuların maliyet fiabndan çok yük· 
•ek. Saniyen •imendifer i<lareıl nak· 
liyahnda intizam yok. OçüncG olarak. 
da bazı komıiyonculara emniyet edi

lemiyor. Bun1ann hepıi düzelmedikçe 
ae latanbuJda hayat ucuzlar, ne de 
tilccar kredi ve emniyet bulabilir. 

• 
Lemi Bey (Balat lakele caddesi) -

KHap arkadaılann hesabı ticaret Ye 
kredi namına bir faciadır. (89) kllo 
tto mezbahadan ~loncaya kadar ta. 
mam (23,S) lira maaraf yOkletiloıiftir. 

Komıiyoncu kuzu etlnl 14 kuruıa 
Ntbm diye mektup yollamıf. Şimen· 
diferden de etin d8rtte biri nokHn 

ç1kmlfo Çorludan latanbula kuzu l'an
deren kaNplar da 45 lira zarar et~ 
mitler, Bu itin nereainden tutsanız 
plıtir. Eter bu haber dotru ise der
hal Ticaret MQdQrJOtG faaliyete ge• 
çerek bu itte batalan YO ıulka1tlan 
bulunanlan atır bir ıuretto tecziye 
etmelidir. Bu feci bir mlaaldir. Kom
•lyoncu etin ldloıunu 14 e Mttım 
diyor fakat lataalıulda en adi kuıu 
elinin ldloıu ellldCD at~fı detildlr. 
Mal ıabibl zararda, halk zararda 
ortada cebini dolduranlar yalmz mu
tava111tlar ve komiıyonculerdır. 

Bir Şilep Ahndı 
Bir vapur kumpanyası, şilep 

olarak ltletmek llzere lngiltereden 
yeni bir gemi aabn almıştır. Ev
velsi gün limanımıza gelen bu 
ıemiye " Ülkü ,, iımi verilmi§tir. 
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• Güniin Tarihi 
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Mimarsinan Köyünde 
Koca San' atkirın Bir Eseri Abide 

Şeklinde Mu haf aza Edilecek 

Buzh~ne Ücretleri 
Niçin Pahalı? 

Trakya tacirlerinin lstanbul buı· 
MDeleri hakkında müracaatta bufün• 
.. ldannı 7aunlfbk. M.ıntaka ticaret 
mldGrlOtG bu müracaatı tetkik et• 
.. ıdedlr. Aldığımaz mal4mata gare, 
l.taabul buzbanelerinl.n pahalı ücret 
latemeleri vaziyeti ıu 1ebeplerden 
deri relmektedir. 

lstanbulda dört buzhane .ardır. 

Büylikçekmece köyletinde bfiyUk bir umran faa
liyeti başlamıştır. Yeni adı " Miman;inan köyü ,,ne 
çevrilen eaki Kalikratya köyünde yeniden bir Halk

evi binaSJ yaptırılmasına !karar verilmiştir. Bü}' ük
çekmece \'e havalisi büyük Türk san'atkarı Mimar 

yoktur, en l1st kısmı mini mini bir kubbe Ue örtnl· 
mllş ve ezan ol\umak için küçOk küçük pencereler 

açılmışbr. Mimar Sinan kendi minaresini başkalanna 
benzetmemek için bu usulil tercih etmiştir. Milzeler 
idaresi bu minareyi bir Abide halinde mu haf aza 

etmiye karar vermiştir. Etrafı park biline getirile
cek olan bu minare tam orta yerde bir san'at şah
eseri olarak kalacakbr. Tarihi eserlerin himayesinde 

Bunlar Yemiıte, Fındıklıda, tnhtaka• 
Jecle ve Karaağaçtadır. llk üç buz:· 
b.ano ticaret hayatında mühim rol 
oynamaktadır. Karaataçtakı: piyaM 
mabaUine uzak olduğundan o kadar 
ehemmiyetli aayılmaktadır. 

Sinanın kıymetli eserlerile doludur. Bilyükçekmecede 
Mimar Sina1110 kendi p&rasile kendi namına yaptır
dığı kıymetli ve mermerden sekiz köşeli bir minare 
vardır. Bu minare ıimdiyekadar görd6ğtimllz mina
relerin hiç birisine benzemiyor. Minarenin şerefesi 

Nahiye Müdtlrii Supbi Beyin de pek faydalı faaliyeti 
tesbit edilmiştir. 

Bu dört buzhane de ticaret etya• 
andan ayni ücret almaktadırlar. Üc• 
retler, diter memleket buzhaneJerine 
nazaran pahalıdır. Budıane aahiplerl 
fiatleri indirmek latememelctedirler. 
iddialan ıudur: 

Mevcut dört buzhane, istı-nbuluD 
bupnkii ticaret vaziyetine nisbetl• 
failadır. ÇünkO, evvelki kadar faıl• 
omtea yokt\lr. Bilhasaa buzhaneye 
konabilecek ticari maddeler az gel• 
mektedir. Şu halde buzhaneler ma ... 

Yine İhtilaf j 
Hassas Terazisi Olanlar 

Endişeye Düştüler ı 
Eczahanelerde ve ince tartı 

işlerinde kullanılan hassas tera· 
ıilerin muayeneleri meselesinden 
ihtilaflı bir vaziyet hasıl olmuştur. 
Nizamnameye göre; bu aletlerin 
her türlü muayenelerinin ölçüler 
müfettişliğince yapılması icap 
etmektedir. Halbuki bir kısım 
alakadarlar aletlerinin muayene
sine lüzum ve ihtiyaç olmadığım 
ileri sürmekte ve damgalandığı 
takdirde hassasiyeti kayboJacağJ 
iddiasındadırlar. Halbuki; bu gibi 
hııssas aletlerin muayeneleri ölçü· 
Jer müfettişleri tarafından bulun· 
dukları mahallerde yapılacak öl· 
çüler nizamnamesine uygun ve 
damgalanmıya elverişli olanlann 
ftHrlerine hamızla aşındırma ıure
tile haasasbk daqıguı vurulacakbr. 
Damgalanmıya aalih olmıyanlar 
için de, kontrol edildikten aonra 
aynca muayene kiğıtları verile
cektir. Maamafih, bauaı terazile• 
rin muayenelerine, ölçüler Bq· 
mlif cttiıliğioce benllz baılaoma
mışbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Merdivenköyllnde Zeki Beyın 
oğlu Kenan, bahçede bulduğu bir 

tabanca fiteği ile oynamakta iken 
fitek atq alarak elinden yara
lanm1fbr. 

• Pangaltıda bir demircinin 
yanında çalı.tan Yargi isminde 
bir çocuk kolunu makineye kap
tırarak yaralanmıştır. 

>f Arabacı &abrinin arabası 

Kasımpaıada 2 yaşında Osman 
isminde bir çocuğa çarparak ya· 
ralamııtır. 

>f- Y edikule gaz fabrikası 
amelesinden Sırrı ayağını maki
neye kaptınp yaralaamıtbr. 

---
Cevop /$figoruz : 

Ba Başı Ne 
apalım? 

lVerem Mücadelesi 
Eyüp Dispanseri için 
llazırlıklar Başladı 

raftanaı ko"'Ya-.maaktadular. 

Mü aade ediniz de 
cevabını biz verelim: 

« " Sevdiğim Kndıo ,, 
tefrikamız birluı9 gil.n 
içinde bitecektir. Bunun 
yerine eevgiJi okııyucu

lanmıza yeni bir ıom n 
takdım -edeceğiz. 

«''Bu Başı Ne Ya· 
palim?" yeni tefhka
mwn ismıdir. Muhani..- · , 
rimiz Suat Suzan H. 
diyebiliriz ki bütün he
yecanım bg yeni ro
manına vermi§tir. 

« Sizi çok bekletecek 
değilir.. Pek yakında eü
tunlonmızda lezzetle 
okuyacaksınız. 

DBKLEYIN!Z 

Yakalanan 
Hırsızlar 

Şaban, Hidi ve Ramiz isminde 
iç kafadar Eyfipte Hüseyin Efen
dinin bahçesinden bir Radyum 
lambası çalarak aavuşurlarken 
yakalanmıılardır. 

,1f. Sabıkalı Niko, Vefada Rıza 
efendinin dükkanından elbise ça· 
larken tutulmuştur. 

Jf. Sabıkab Ali Fatih Kızta• 
şmda Yümni Beyin apartimanıoa · 
girerek 6teberi çalarken yaka
lanmışbr. 

'f- Hüsnü, Ömer ve Hasan 
isminde Oç kafadar, Fatih Atpa· 

Vakıf Yerler 
• Ankara, 24 - icra vekilleri l ey • 

tin::e kanunu mahıuH göre vakıf 
yerlerin nasıl kiraya verileceğini Y• 
mahsullerinin ne suretle aablacafıDI 
g()aterir bir niı.amname kabul edil• 
miştir. 

Verem mücadele cemiyetinia 
Eytipte tesisine karar verdiği ve
rem di panserine ait hazırhklara 
başlanmışbr. Te bit edilen proje
ye göre; yeni dispanser bu civa• 
nn bütün ihtiyaçlanna kafi ge
!lecek ekilde kurulacaktır. 

Verem mü~dele cemiyeti, Viyana Elçlllll 
dispanserin bir an evvel inpsını Ankara, 25 - Tiran elçimiz 
temin için bazı müesseselerden RUfCD Eşref Bey Viyana elçi-
yardımlardıa buluıımalannı ia- Uğine tayin olunmuştur. 
temiştir. Bu arada, haıılab dia- Beledlye Zabıtası 
paosere sarfedilmek fizere bir 1 YeJıi Z•lııt.ai Belediye talimatna-
depiz gezintisi tertip edilmiftir. me•i projeainin Uaıumi Mediate 

mhakere Ye kabu?ü, Yakit çok dat 
Verilen.. maIQmata . göte; bu yeni oldutu için teıriniaanl devresin• 
yurt gelecek bahara kadar inp kalmııttr. Ejllllde yeol iutihap ya}>•• 
edilmiş olaca~br. laeatandan ı.talimatname,l ::reni mecllt 

· tetkik ve kabul edecektir. 
· · Ofis Kadrosu . surp Agop Mazarhğı 

Bir aydanberi faaliyete. bqh- Belediye n~ Sürp Agop meznrlıtı 
yan Türk ofisi fatanbul şubesi mltnellileri ara11ndaki davaya alt 
Hazirandan ilibaren tam kadroaile enalun yenllellme muamelesi bitmi.-
faaliyete geçecektir. Ofis ıubeaine tir. Yeni tanzim o~unan dosya mah-
8 memur daha lllve edilmiftir. kemeye nrilmiıtir. Bu huauataki 
I dan7a yeniden bakılacakbr. 

ısfimlii.k Par•• Belediye Heyeti 
Paru belediye meclisi M. 

Borçları nkenin riyasetindelci misafir rarr 
Belediyeye her gQn birçok 8l% heyeti dfin Frans dönmek 

kimseler müracaat ederek istimlak &zere şehrimizden ~ynlmlfbr. 
edilen arazi veya binalannın pa- Sıhhat Merkezi 
rasım istemektedirler. Aldığımız Belediye Edimekapıdaki Ba· 
malumata g5re belediyenin 5 • 6 kımevinin ismini " Sıhhat merke-
senedenberi henüz verilmemiş is- zi ,, olarak değiftirmiye karar ver-
timlak borçları vardır. Şimdiye- miştir. Bakımm ismi daha küçllk 
kadar birikea borçlann 6denmeai sıhhi mUeueselere verilecektir. 
için daimi encümen, hesap ifleri -
mudurıüğu iıe birlikte bir ıekiı Uç Hariciye 
li:ıerinde tetkikat yapmaktadır. 
Her sene bütçeye muayyen bir Nazırı 
tahsisat Jconarak, istimlak borçlan Atina 24 _ Türk, Yunan •• 
ödenecektir. 

.-,_,,_,, ----··----~---------.. YugoalaY hariciye nazırlan Bal-
zarında cambazlan seyretmekte kan misakına ait meseleleri ko-
olan Hilmi Efendinin aaatini ça- D1lfmak &zere yakında Cenevrede 
larken yakalanDIJflarchr. toplanacaklardır. 

, __ S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_.l_i_H.-;;;ı;;:::ik=~~=·=~.,.·---------------·R_a_z_a_r_O_l_aR_a_s_a_n_B_._D___;ig~or_K_i_:__.I 

- Şlinendifet otoınobU gibi 
nakil ••sıtalan icat edilmeden 
evvel •• 

.•. Posta 
Haıan Bey .• 

tatarları varmış 1 - Mueli . timdi bir günde gidilen 1 Ha$aıi Bey - Mektuplann, I 
yere; ovakit bunlar dinlene, dinlene gazetelerin de yerlerine, ancak 
.ancak. oa ... ele fidebWrkr11tl• . on gönde sıittifine .. &. .. 

... Demek oluyor ki bızde el• 
posta nakliyab bili Tatarları. 
yapılıyor! 



26 Mayı• SON POSTA Sayfa J 
--=~~~~====================-=======================~~~~~~~::=;=-=..===::=ıı::=o===----=--~·==-=-=-~·---=-:=-=-=ıı ____ ...,,.,,, ............ .-.--=========-

Hergiın 

Başkaları 
Ne 
Digorlar? -

Kadın DUnyaaı 
Mrs. F,anklin Roosvell 
Amerika Cümhur Reiıla in karı11 

Kadının, yalnız kendi etrafm
daki feylerle alakadar oldugu 
glinlcr g•çmiıtir. Birçok kadmlar, 
•on on sene içinde, yalnız siyasi 
~ayatta değil, hayabo her safha
şmda mühim değişiklikler olduğu
nhun. far~ındadırlar. Kadmlar da, 
adıselerın k . . ~ ar asına gızlenen 

luıkıkı sebepleri g·· ~ b l 
ı ormege aşa-

rnı~ ardır. Bugünün kadını artık 
yaln~ız kelimelerin hakim olduğu 
hayal ve rüya aleminden çıkmıştır. 

E~aerlyetln saltanatı 
4merıka nazırlarından Wallace 

T abiati değiştirmek teşebbU
ıüne karşı bugün muhalefet ve 
mukavemet eden bulunmaz. 
Fakat insanlar arasındaki müna
•ebetlere, meseli iktısadi işlere 
temas edip te ekseriyetin men· 
~ati lehine yeni iktısadi kaideler 

oy.mag_a kalkarsanız, derhal 
çskı kaıdeleri k ' 
. f f d oyan ve bundan 1
• 1 a e edenlerin h 

görUrsünliz. 0murdadığını 
c . 

. . d emıyet daima bir . 
ıçın e yaşarnııtır d . nızam 

ve aırna b·· l 
yaşayacaktır. Asıl 

1 
. oy e 

d - . . k mese e nıza 
egıştırme İsteyı"p . t mı 

IS emed"v · • 
\le istiyorsak bu dem•'kl"v. ıgunız 

o-yl ıgı k' • 
yapacağıdır. Ekseriyet k l . unın 
reyini kabul etlird' v• e a lıyete 
I' . lgı zaman ekal-
ıyet ıtaat eder. Dem k . 

b d o ruı u ur. 

o·· ll unya Ticaret Buhranı 
An.~•rika Başvekili Hull 

Dunya dah 1 k b" 
seviyesine d w a a ~a ır bayat 
ler lakayt ogr~ ~•derken millet

Her nıve sleykırcı mi kalacaklar? 
eme et • h canlılık verm k .• • •ı ayatına 

len her tedb· e ı~ın, elinden ge-
'1 ıre muracaat tti B" ço,ı: arı beyneırn·ı 1 . e . ır-

etmeks· . k ı e tıcareti ihya 
ızın endi "kt 

rini halledebileceklı .as~di dertle· 
lar. Bu itibarla h" erını umuyor· 
çıkmaza . . . utnn dGnya bir 
in l gırmıştar ve halli .. 
~•e eler karıııınndad B guç 

•ulet ticaret eski teklıi~ ey~el-
2eçken, hiçbir millet i . ek dogru 
}'o tur. çın urtuluı 

.4!1· İntihabat • 
ı Bey Müttefikan f sta 

. lbul. Mebusu Seçildi o .. 
, brahım Tali Beyden . . 
:de~ bir mebusluk için d ın~dil 
. erııte konferana &alon lin Oni
bha~at yapıldı. On Ü unda İn· 
ilk ıntihabatta ilk çt.e başhyan 
Belediye reisi M h. reyı Vali ve 
Bunban ıonra u ıddin Bey attı. 
devarn edi)d' reylerin atılmasına 
Fırka nanaz ~.\le tasnif neticesinde 
Ali Be . e 1 nıiitekait Miralay 
lll•busl ~ın nıüttefikan l.tanbul 

; . Diiit:;:,;;t 
kınci Kurultay Ağustoı
ta Burada Toplanacak 

T Ankara, 26 (Hu•uai) _ lk· . 
örk dili konareei 18 Aioat~::~ 

latanbulda toplanacaktır 8 b 
hu t k. • u u-

sus • 1 program hazır! 
Mnracaatler 15 T anmıttır. 
Türk dili tetkik em~uz~ kadar 
pılacaktır. cemıyetıne ya-

Kastamonuda Bir T eherru 
Kastamonu, 25- Şehrimiz tüc

carlarından Koçoğlu Ha d" B 
Halkevine 500 lira t b: dey 
bulunmuştur. e rru a 

Bir Bestekar Öldü 
G .. lodra ' . 25 (A. A) - Bestekar 
öl~~=t~· Holıt bu ıabah londrada 

ır ur. 

Resimli Makale a Yardım D 

• Memlekette binle;ce, yüz bınıerce yardıma muhtaç 
ınaan vardır. Bunlar felaketle kartı karfıyadırlar. Bir 

yardım görme.zlerse felaketin taarruzuna uğrarlar. Onları 
felaketin hücumundan kurtaracak şey tetkilitlı yardım· 

dır. Münferit sadaka yardım sa)ılmaz. Tetkilith biricik 
yardım müeısesesi Hilaliahmerdir. Siz ona yardım ediniz. 
O da memlekette fakrü sefaletle müudele etsin. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Dört Şerir Yakalandı 
BunJar Bir Kad~ı Gece Evinden 

Kaçırıp 
Milis (Hususi) - Kazamıza 

bağlı Gereme Kalem köyünde 
tüyler ilrpertici bir facia oldu. 

Muğlanın Y ergeyik köyünden 
Mehmet oğlu Mehmet, Yahya 
oğlu Nazmi, Gıloğlu Kara Ali ve 
Mehmet oğlu Mestan isimle
rinde dört kiti kısmen silahlı 
oldukları halde, evvelki gece 
Gereme köyüne gelmişler ve ge· 
ce vakti kılcı Mehmet isminde 
birinin evine misafir olmuşlar, 

Çifte İle Öldürdüler 
Mehmedin komşusu dul Sultan Şerirler bu tecavllzlerle de kal-
Hanımı davet ederek bir eğlenti mamışlar ve bir aralık Sultan Hanı-
yapmak istemişlerdir. mı arka üstü yerlere yabrmışlar, ve 

Mehmet misafir!erio silihli ol· çifte ile atet ederek öldürmüşlerdir. 
duğunu düşünerek Sultanın kapı- Mesele müddeiumumiliğe akı 
sım çalmış ve vaziyeti izah ede· edince; müddeiumumi ve bükümet 
rek uzaklaşmıştır. tabibi, vak'a mahalline giderek hi· 

Misafirler Sultan H.ın gelmediğini discnin tahkikatma başlamıılardır. 
görünce evi basmışlar ve kadını Kısa bir takip neticesinde 
alarak tenha bir yere götü.rm.üş· dört şerir de ele ~~çirilm.~ştir. 
ler ve zavallı kadına çirkin teca- Hadise Muğla ve Mılasta buyük 
vüzlerde bulunmuşlardır. bir teessür uyaodırmışbr. 

Yunanistanda Bulgaristan Bugün 
Rüıvetçilerin Tahliyesi 

Hakkında Karar 
Verilecek Vaziyetini Konuştu Sofya, 26 (Hususi) - Yeni 

Bulgar Başvekili Gospodin Kimon 

ısası 

A4ünderecatımızın çoklu

gıından dercedile~emiş-J 
'tir. - . . -

ıranla Irak 
Arasında ihtilaf 

Tahran 25 (A.A.) - ~alinin 
petrol arazisine ve pttülab
r am üzerinde seyrisefaine dair 
Irakla lran arasında çıkan 
ihtilaf üzerine Irak bükümeti ibti· 
lafın halli için T abrana bir heyet 
gönderm~yi teklif etmiştir. lran 
hükumeti bu teklifi reddettiğin
den iki memleket ara•mda ger· 
ginlik basıl olmuştur. 

Bahariyede 
25 Odalı Bir E ina Yandı 

Dün akşam saat 18,41 de 
Eyüpte Bahariyede Mev~eyi. tek· 
kesi denilen binaların bınsınden 
yangrn çıkmış, aaat 20,30 a. ka~ar 
devam etmiı ve 25 odalı hı~ h~.a 
tamamen yandıktan sonra söndu· 
riilmüştür. 

Binadan pek az eşya k~rtarı· 
Jabilmiştır. Yangın bu bınan~n 
bir odasmda oturan Babe.ettın 
Efendinin bıraktığı mangaldan 
sıçrayan ateşle çıkmııbr. 

Mübaşirler 
Teftiş Edildiler 

Şehrimiz Adliye•! mübaşi~l~ri 
dün umumi bir teftişten geçırıl-
diler. Dün sabah 200 kadar mü· 
başır Adliyede toplandılar, mlld· 
deiumum1 Kenan Beyle muavinle
rinden Salim ve tebligat mlidilrü 
Mustafa beyler miibaıırlan ayn ay· 
rı gözden geçirdiler. Bazılannın kı
yafetlerinde noksanlar g&rüldii ve 
ay batına kadar tamamlım•lan 
bildirildi. Aynca miiddeiumumi 
Kenan Bey kendilerine reami 
vazifelerine ve huusi vaziyetlerine 
dair tavsiyelerde bulundu. 

Dün lsmail Ef. iıminde bir mU· 
başirin öldUğtı haberi de ahndı~ 
için mllbaşirler aruandan bır 
heyet seçildi ye arkadqlannın 
cenazesini kaldırmn a memur 
edildi. -

Doktorlar 
Dün Senelik Kongrelerini 

Yapblar 
Ebbba Mubadenet ve Teavün 

Cemiyeti Senelik kongresini dün 
yapmıf, Cemiyetin bir senelik Nazırlar Meclisi Bir içti-

1 

Ve Komşuları 
mada Yeni Balkan 

Atina, 25 (Hususi)- Başvekil y orgiyef yeni hukfımetin kom-
M. ÇaJdari•in riyaset ettiği bari- şuları ile samimi do:.tlJk rabıta· 

faaliyet raporu okunurken bu 
sene içinde fa~dalı bir seyahat 
hazırlandığı, cemiyetin yeni ıeneye 
2211 lira kasa mevcudu ile gir· 

Ankara 26 (Hu8U1i) - Vekil- diği azaya bildirilmiştir . 
leri tarafından kefaletle tabliye· Yeni idare heyetine Neş'et 
leri talep olunan rüıvet maznun· Osman, Fethi. Fabrettin Kerim, 
ları Metr SaJem ve Leon Faraci Ü•man Şerefettin, Orhan Tahsia, 
Efendilere ait evrakın tetkikine Ali Eşref ve Ziya Beyler seçil· 
devam edilmektedir. Tahkikat mişlerdir. Üç ay sonra fevkalade 
h k. · b bir kongre yapılarak nizamname-

a ımı u husustaki kararını nin tadil edilmesine karar veril-
bugün verecektir. miştir. 

Futbol Meydanında Kanlı Balikesir'de 
Bir Kaza Galatasaray Takımı 3- 6 

Karagümrükte T6rkapor idman Mağlup Oldu 
kulübiJe Unkapaoı kuJObll dün Balıkfl1ıir, 26 ( Hu•u•i )~ Şeh-
futbol maçı yaparken Unkapam rimize gelen Galatasaraylı •por-
kulnblinden Mehmet Beyin topa cular ile bizim çocuklar araıında 
savurduğu tekme Tiirkıpor kiti- atletizm ve futbol müsabakaları 
bllnden Süreyya Beyin sağ kqa yapıldı. . 
üzerine isabet ederek yaralanmııtır · Neticeler töyledır: l 00 X 400 

ciye vekilleri M. Maksimosla Jene- larJnm takviyesine çalışacağını 
ral Kondilisin de hazır bulunduk· 
ları bir içtimada Bulgaristandaki bildirmiştir. 
taklibi hükumetten aonra balkan- Bulgariatanm kat'iyyen sergü· 
larda tahaddUs eden yeni vazi· zeştler dllş6nmediğini söyleyen 
yet hakkında görüşülmüıtür. Yine bugünkü başvekil Zveno grupun• 
bu içtimada Cenevrede konuşu- da muhalefette iken M. Mu-
lacak m~selelere dair bir muhtıra ıanofu Türkiye ye Yunaniıtanla 
kaleme abnmaştır. doıtluk yapmak istediği için tid· 

M.~Görina Do··ndu"" d Y - e etle tenkit ediyor, ugoılavya 
Atina, 25 (Huauai) - Prusya ile anlatarak Akdenize inil-

başvekili ve Almanya hava Nazı- me.ini istiyordu. Fakat yeni kabi-
rı M. Göriog ve maiyeti hava yo- nenin beyannamesinde Bulgaristanın 
lu ile Berline dönmllşlerdir. Mu- bütttn komşularile kat'iyetle dost 
maileyh Atinada bulunan Ala- geçineceği bildirilmif olduğu için 
mantarla Yunan btikO.meti hava Zveno grupuna atfedilen mesele· 
nde~1ar~ti erkanı tarafından teıyi lerin biç dü!ilünülmedig~ ini bildir-
e ı nuıtı'r . • " - • m~~ r -=·-

iSTER iNAN /STER iNANMAI 
Dü b 

• 
1 

n, undan on beı sene evvelki gazete kollek-
•1!.0.~ •.~ını karııtmrken 2S mayıa 1919 nGıhaaında 
gozumuze fu haberler illşti: 

hükumeti temini aaayif ve teskini ezbane imkan 
bulabilmittir. 

Sabık vükelaya ait evrak ( ittihatçılara ) ikmal 
edllmittir. Pazartesi günil tekrar muhakeme bathya
caktır. Yeniden tabliye olmıyacaktır, vukubulacak 
tahliyelerden bir kıımı da tehir edilmiştir. 

yarıtt• Raif ( Bahkeair ), 800 
metrede Cemal ( G. S. ), 1500 
metrede Fethi ( G. S.) güllede 
Naili ( G. S. ) ve disk atmada da 
Sudi ( G. S.) kazandılar. 

Futbolda Galatasaray takımı 
Balıkesir takımı karşısında 3·6 
mağlup oldu. Son alınan haberlere nazaran Bul•ar&.tan itti••-b 

kes • MkA • ..-r-
pı su unet etmlı Ye yeni teşkil olunan So•yetler 

iNAN ISTBR INANM.AI 

Cihan Kupası 
Roma, 2S ( A. A.) - Futbol 

cihan kupau tufiye maçlarında 
Amerika Melu.ikayı 2 • 4 yea
•İftir. 



~'Memleket ManZaran' 
Jlerz,ifontla 
Dokumacılık 
San' ati il~ligor 

Merzifon ( Halllli ) - Öledela 
beri laıllna meflUI bulunduğa do'--•• ........... .,_. 
lada ilerlemelde.. .iri vuiptini 
ıiW!d' bırakacak bclaı' terakki 
etmk•iir. YU. br'- d.-. 
_.. iç ••J• fasla tnılla .._ 
hz ........ M 11a IOD Am81P 

mda ll.ylller de f>a lıa.uu 
eMmmiJet •enle!• batJamıllards. 

Hal ........ ,.,_ • Dimle
rlne ,. bemeym fabt dayamldık 
itibarile clalaa 12' alı befu ve 

liJab lairçok ı;::r ıae•• 
tadır. Sonra • • ffler l!lmU 
lpeklreri bıılu ..-ı • temiz· 
cü. Bl'nn•, ipefdi, ı....- takma
..... katlifıe ._.....,, Petöm•llu, 
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''Hayvanlar 
T ekiıgüJ Alemi,, 
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SigaNt Alemi - ' 

BABİCI 
Sovget Rusya, 
Fransa 
itti/ akı Mı ? 

A1manyanın dahili nziyetlni t ... 
fiye ederken Komünizme indirdiği 
darbe, beynelmilel aiyuet sahnesinde 
menfaatleri müıterek olan Sovyet 
Ruaya ile Almanyanın ara11nı bir 
daha kolayhkla kapanamayacak ıekiJ 
: auette açta. Halbuki birtbirlle 
..:,•~ e&.n lna Od de•let, lcabın
l•L._ • ._~PJ• kafatatabilmek 

-.. _.. aunetlerial Jiıa• ba kom-
ıulukta bulabll' 1 d .a. ı 
U ıyor ar ı. 4"M•ADJa ...... ıa~-So t 
Fran1aya çeYlrdltl '7• . Rull)'a yflzünG 
icabında •- 'k rtbl Almanyayı 

\.&zyı etmeL ··-' _,_ 
da\ra ve lhtllA~ .on...-ıa VMD 

Sovyet R... hallederken 
ya... • ....... d .. latiW!• 

etmek te FranllUllD itine el • t' 
0 ........ I d bir YWllUf ır. ._... ô16r • ~ mukarenetteo 
fl•dl, hl• lttifalr politika tesanGcltl 

So tekn.e ko...ı.ak 
Ye • YJet ........ ~ c..ı. 
Y•tia• rlnaealle laGtı.-. ku"9tlea
dirllmek Uıteai,JW. a. ....., bir 
tuaftan Sovyet Ru1Ja blcuıaa utrana 
Cemiyeti Akvama dahil aza tarafından 
emniyeti temin edUmlt olacak, bir 
taraftan d• Fransanın i ti görülerek 
Almanyaya kartı Çefrilen çemberin C b~ tamamlanacakbr. 
ıltto•lae ~ •nelld ittifaklar 
Ceml1•tl Te 011~•-:-ir. Milletler 
aıfatlu alaa llllaak) •u teUf nam ve 
vahlrl artın.,. -- arı, tanıaınen za-

ı-Alllaktadar. 

------ SiireyY• 

Yemen - Hicaz 
Boğuşması 
Durmagor 

Almanya 
Moratorgom 
ilan Edecek 

Londra, 25 - " Deyll Herald ',, 
Alman7Rnan yakında, DavH ve Yung 
latikrazlanndan yapmıı oldup harici 
borçlann heyetiumumirell berinde 
.-elecek temmuzdan ltibarea alb •ylık 
bir moartoryom illn edrcejinl Nli-

hiyettar bir membadan Btnnmlftlr. 

Almanya• Irk Davası 
Bulin, 25 - Almaa arkına men

sup olmayan doktorlarla marluı.t 
doktorlardan iki bin kiti haatahta 
karı1 •lıorta Hndıklanndaa "bnl
••tlardır. 

Amerika'da Kanlı 
Çarpışmalar 

Beı Bin GreYci ile Po ~isler 
Silaha Sarıldılar 

! oledo, ( Amerika ) 25 - Grev 
~~tıceıinde burada çıkan 'karıtıklıklar 

lUo i lin devam etmiıtir. GN•dtw 
zabıta memurlanna tecavüz etmltl•r 
ve bu yüzden l>irçok çarpıımalar 
olmuıtur. Yirmi kiti 1aralaı111111t bir 
kiti ölmGıUlr. 

Toledo, 25 - Grevciler niha,.t 
dafıblmıflardır. Kanpldıldara ~ 
hta greYel lttlralc etmlttlr. 

Cenubi Amerlkada 
Boğazlaşma 

Vatington. 25 - Haber verildijine 
i'lSre harp halinde bulunan Pararuva1 
ve BollYya lıflkumetleri Peru bGkumetf 
tarafından yepdan tavH•utu reddet
nıiflerdir. 

d Kahire, 25 (Rayter) - Arablıtan. VAflnsıton, 25 - Ayan Meclill, 
A anb gelen ıon haberler Jbnfuuut dG~ ~ecliı 'tarafından kabul edilmit 
. ra !•taaı ile Yemen arasındaki \'a- edılmı~ ~lan ve Paraguvay ile Boliv-

r~ıyetio g~yet gergin olduğunu bildt. yaya sılah Ye mühimmat aönderilme-
ıyor. Soyle clj~· • • 1 • ı Da n 6uıe nazaran, henüz sıne manı o an kanun llyiha11nı tu-

lkl h':lc•ahedell imza etmtı olan bu rip etmlftir. 
q Gnıet •ubue 100 000 

asrlaamalrt d I mata tekrar ha- ı Grevci 
laı.18 bak~ ~· bnl11uut, kendisi Nnyor!r, 25- Gelecek ayıa 16 ae1 
•aha ıht ~ a tekrar af Ye mun• gilntl 100,000 çelik 'H demir lffiainlıa 
ka1aamak ~ i~i halde lınamın •akit grey yapmHı muhtemeldir. Çllnkl 

Umumt ,,.: tini s6ylenıiftir. amele tarafından patronlara verilen 
Sahte JfGli•l::;ta ıart 111lha Veli- ve •endika teıkilini talep eden nota• 
Muınaileybin Yememanl ohnaktadu. nın mfiddet1 gelecek ayın 16 11na 

}'ı nıGdafıara aauk.n orduıunuııS.n'a· kadardır. Patronların bu talebi red-
lbnlı111ut orduları tecil. oldetuau ve dedecetl anlaıdıyor. 
Kire~ ..;;.:!l::anoraya Yeni Bir Tekzip 
~y~ ~ SeftUI 1~t- Moıkova, 25 - Tu aJeoaı, Japon 
nıa--. fer .. lba1ata11t ...:..:z tayyarelerinin Siblrya aahlUeılal bom-

...... •• lr:tw •• cl-.iftir · bardımaa ettiklerini tıeJmp ebaekte-
•• s . dir. 

on Posta " nın Milli t frik 
e aaı:1 

ıs 

., •• ,..,. s •• , 

-Ciaa il ÇÖL GiBİ 
l>nnldı eiaa~e ti Yazıyor, ciaayetil ı • _.. plicj )'el'leİ' hep bu ciaa

Oo .ıtı .:,a'J:~ yetin tafailitıaa veriliyordu. 
Cinayeti ruıfClll .. _.: _ ... ~ ma1dnaıan çabp~. 

.. Gazete ~-~ oflanlarm 1..atıt ~or, - ....... dl-
Çogu da ... l>o da a11111yor, e._ ........ -da11ıarcdd:r; m. ~ ki amma bir~ok ay~, • 
böyle '*lntıY!r!.9a tlşire, lıep çorapsız, pabuçlu pabuçsuz, 

Bir ta1*ıc.i ~ btiy6k ayaklar koşUfuyordu. 
llir ..._ ......: a.a.i' t.w;•ı Bir cinayet oJmqtu. Karii 
•ilayanlar _,.. aw '-:U:: llleraklandıracak, kibar ve zengin 
aataa =an kıciı(f"9 dertleri, ~~biti ıaprtacak bir cinayeti 
1'lkl.ı ilk çıplak ayakhlan -tıızete, ve gazete y6z6nden ya· 
bitin kOfllfma Ye haJku4 alan 18fan ve ıeçiııenler için de bu 
rında görtıp d8flndtlklerl te: fey. !!kilDdlSENIN,, tafailitanı en iyi 
11n beşlik bronzlardı. • ,.. .... S.::. •ennek llzımdı. 

V- CbinaJ~_uıyor, ciaayetil diniliyo':'1 ;t' ahde u_rrqd.. ılıyor, dl-
e eı -..,. ... He o he '· ı~yor u. 

kur uştu. p 1 B b-k C!nayeti yazıyor, dünkü 
'f e e cmayatinil 

Aktam ını••t 1 . :ı.ıı. 1 "Gar * kara e- e en uaYe er çı· ip.,' "anlaıalmu "e1ra· Itoc!:!u. 36 puntoluk harflerle rengiz,. ufatlan ile a~eri 
Nıılddar diziliı•cla. bu kan ve 618m vak'allDda ne

~ ıDn ovvel fitirilen ı..._..,._ dense umamt kaideye ayulmi111Mf 
rıa çop i1dacı 1ayfaya aaıt&..er &ldGNa erkek, ilen de Jratlm •-w., • plmamapa. 

'l'BLIBArLAB . 

Silah Yarışı Karşısında 
lngilterenin Endişesi 

lngiliz Havaffu~;ki: Kuvvetli 
Olmıya Karar Verdik 

Güıttlen •iln• ./ı.aooatl11••11 Inıills onamndo bir tolim •dnea 

Londra, 25 - Bil' aiyafet es11H1n• leriml&İll emniyetimizi t.mla •• 
da nutuk .Syleyen haya nazın Lord aeauliyetlvimiz ..ıtı.ada olu ftlerl 
Lon«tonderrl demlıttr ld: makul bir pldlde yapabilmemls için 

•- Silllalan lnrakma konferaoaı adet ltlbarlle klff mıktarda olmHıaa 
emniyet hiHinl heniz yeraaemektedir. kuar nrmlflzdlr. 
Halbuki emai1et blui olmadan hiçbir Hava harbinin bertaraf edilemiye-
muahede J•pılamaz. Sulhiln idameal eetl bautloe ı.tlnat edilditl takdir. 
için bllttln dllnyanm l•telnlf olduta de, laJçblr aalaımanın tatbikat bakı-
ıeldl De olum olsun. haYa lmYnt- m111dan yaıayamıyacatıoa kanilm. 

Kırallık Mı? 
Eski Avusturya Veliahtı 

Viyanayfl Gidiyormuı 
Berlln, 25 - Maht Auagabe ıa

zeteal, Artidiik Ôjeo'in Viyan11ya 
muvaıalatı münasebetile yazdıta bir 
makalede, bunun .. bak veliafıt Artl· 
dik Otto~a- a.deti itin- bir laasırlık 
teıldl ettitlal söyledikten aonra 
diyor ki ı 

11Hldiaeala ne Yaldt vukubulacata 
meçhuldGr. Fakat BqYekil Dolfüı 
çıkmazdan kurtulmak lçla arbk 
Hah.burs laanedamaıa .affetlaclen 
bqka çare ,armemektedlr. 

Hltlerclllk Ve Katolikler 
Berlin, 25 - Alman ırençJer bir· 

Utfnln mUmeHtll beyanatında Mitler 
gençlitinln katollk klliıesine dlf111&D 
olmadıtım ancak her f8)'Clea enel 
Hltleria prenapleriaden mDlhem 
bulunduJunu aöylemiıtir. 

Yerinde yapbğı arqbrma ve 
80ruşturmaJada gueteline en iyi 
tafsilib getirebilen «Son Posta» 
muharriri, öğrendiklerini bir polis 
romam Oslubile ıöyle anlahyordu: 
TamalDlf tiyatro muharrirlerimizden 

V"'-t Melilı Bey öldürüldü 
Sırn rüç çözülecek bir ~et 

Bu .. bala -t Oll bin ... 
Ortakl1 karakoluna Wr bClaa 
slrmit •• dalua kapıda ~ po• memanma 1......,U: 

- Beni komileria ~ .. 
tlrlhılz. Adam lldürdlm. Demit
tlr. 

Bu kacba « ••• • butu..-. 
............. ÖinndiJlmlw 
.... lautabalac:dığa, Mtikla ....... 
binde, An.doluya ~ek ......W. 
bad tl••lf, •• tehlikeli mmtabl.o 
• çahtank, .. , .. feclaklrlaldar 

ılltermlf aclela m.t bir askere 
J•pılacak hareketlerde bulan
muttur. 

Bugtba cinayet auçu ile mey. 
kuf bulwwı bu kadmın a1i91 
hatti iatikW madalyuma kazan
mak heyecaauıı ela duymQflur. 

Birkaç senedir bqhemıireli· 
ğinl yapblı « ••• » hastaneminde 
ahlAlonm gbelliiit Jqa~ 
.. c1e1 .... ' lautalıuma karp ·~·ter
diji fec1a~1dan ile «Melek» 
adını kazanacak kadar temiz bir 
hayat geçirmlft!ı:• 

e. t.WJ&tı tlkzat hatanenin 
..... eLiehuhe 8idak 

Cbıayet haberi, hastane d~-

Yine Yahudiler 
Bu Sefer De Bütün Mallarl 

Müsadere Edilecekmiı 
Londra. 2S - Deyli Ek•prea ıa· 

xeteılnfn yazdıfına g8re, Alman hO
kOmeti, ecnebi Y ahudUerin hariçt6 
Almanyar zarua aokacak fekilde 
yaptıklar hareketlere kaf'fılık olarak 
Alman Yahudilerinin mallanm mll
aadereye hazırlanmaktadır. 

Tıp Sahasında Bir 
Muvaffaklyet 

Moıkon 25 - Lenlnırat troma
toloji enıtltilıl amtam ~ 
uylm ... tahtı aaeticuiade el ,,. ayak 
uçlanada miltemadl llatllAçlardaa 
muıtarlp bir baıta Gıerlnde çok 
mltkOI bir •mellyat )'apmııtır. Ope· 
nttir amudi fflrarl d•IDlflh•ld 
.mır damarlU&lll kamiftir. Am.U,.at
tan sonra lh~ durmuftm· Doktor
luk ıtmcHy• kader bu ıekllde bir 
ia.talltm tedavl•iaden lclz idi. 

tol'lua .. lautabalaalan arallllda 
111D-9 Wr haJl'et ve yei8 uyan
dırmıftq'. 

Vak' anın tarzı cereyanı hak· 
kında da ıu malumab edindik: 

Şehir tiyatrOSUDun geçen o~ 
aıMIİmiDde tam iki •1 .rka 
.W- •paaaır " Kelebek ., adh 
wı•al plJealn mlellff ft bea
teklrı Vedat Melih Beyi, hlul 
komedileri De lrillla .. bdmlar 
.... mda çok rağbet kuanan bu 
kudretli aan'atkin tanımıyan he-
men yok gibidir sanıyoruz. 

Heniz 40 yqmda o1tn lay
metll &.tadın b6yle n verim& bir 
~ bilham IMa kadar al •• 
feci tekilde illfl. m~ı 
.... pi, eapzde lıjr~ 
,._. b7beden kibar 1111ablti de 
eaef içinde bırakmııbr. 

Cinayetin sebepleri heniz an· 
lqdmamıfbt, " fikriniisce •• bu 
bldiaeaia um lmla,ı.lda halledi-
lemiyeceklir. 

H.at•beln4:1 kadm, Vedat Me
lila Beyi ildlrcltlitlntl ,rakaada 
da aalatb~ gil>t. itiraf etialf, 
fakat bafka ~ bl"81 .aleme
miftlr. 

Yapdm tok ....ı. iatiçvaplarm 
Wç bir t..ırl olmamııbr • 

Bu ıararh ınkita mana verile-
mtyerek, muaunu derhal tıbbi 
muayeneden pçirmifler, fakat 
~~...:!J!~de tam bir si· 

~~ ..... 

Gönül lıleri 

Kocalarını 
Yıldıran 
Kadınlar 

Bazı kacluılar yard.r ki koca· 
larınm kaıaDf nziyetlerinl hiç 
heaaba katmazlar, tamclıldan 
zenp kadıalan nDmuDe •,.,ak 
kendilerine de ayle balalmalımm 
llterler ve mtltemadl7en kocalanm 
•kbofu ederler. Ba gibi kadm
lar eberiyetle her menim b.,. 
lanpmda, elbise, iskarpin, .. pb 
fibl teJler için koc•lınndan bol 
bol para iaterle, bu UFda adam
cağızların ağır faizlarJa borç ldae 
,Umelerini bile tavsiye ederler. 

itte bu yllzdendir ki aile 
bailan govfCl, çiztllllr ve ,OOID 
birinde it aynbğa kadar dayanır. 
Size bunun en yeni bir mlsallnl 
g5atermiı olmak lçln bir erkek 
olmyacumun yana yakıla yazdıtı 
ta mektuba bu dtuna BJ11811 
lro,ayorum: 

et.Ayda altmıı bet lira ka:ıaaaa 
bir memun& 

1
. . 

« Dört senedenberi e~ ıyım. 
b.d çocuğumuz yar. 

« Kanm ilk zamanlarda çok 
kanaatklnh. Fakat bir seneclen
beric!ir ki ohmyacak üak
lerile bana cehennem auba 
yaşabyw. Kazaoc•m• hiç be-
aaba .katmıyarak Jll ..!!:mi 
bet lirahk bir ihtlya\'._ p.-W 
elime tutıqturdu. Ben Buna ,.,. 
pamıyacajımı, bir~ daha ~Afla 
olmaaım aiyledim. Dinlemedi. Ben 
aile yuvamızın selimetini her şey• 
den il.tin tuttuğum için on para 
bite borca girmiyeceğimi, elimb
dekl para ile kanaat etmemizi, 
biraz ucuz şeyler teclmik ~tme-

ıini ı6y~edim. Bu töılerim bet 
para etmedi ve nihayet tiç gt\n 
evvel evini ve çocuklanm bıra• 
karak kaçb. Nereye gittiğini bile 
miyorum. Y a1nız Beyoila po•taae
.mdea baa Wtahen wmilmif Wt 
mektup aldım. Banda, iateclikJe.. 
rini yapamıyan bir erkekle 1...-
1aauyacağını .aylüyor. Nuıl ha
reket edeceğimi pprdım.» 

Sizin bqmıza bir feJAket P 
ı8Üf, fakat biraz ıizde de kababat 
Yar. ffi biraz olurwaa bajlauıuı& 
JAzımdı. Bununla beraber, etki 
bir .darbımueli habrlamak daba 
i7idir: ((Gidenia ardından kOfUl-
maz.» 

H.ANIMTEVZB 

rabUmek için Bebekte, hidUenln 
cereyan ettiği kaçUk klfkta •• 
o muhitte yapQjımız tetkikat ta, 
cioayeti bllablitlbı garip _.,. 
mekten batka bir iıe yarama-
mı,tır. • 

Vedat Melih Beyin tof6rD v• 
hizmetçisi ile ayn ayn ı&tlpdra 
muvaffak oldak. 

Bunların ild.i de mua... b
dınla karplqtınldaldanm. ~ 
hu kadım evvelce hiç ~ 
olduklaram •lylemekt~•ra~ 
dise sabahı, aten ~ ';i; 
fJencl ... .... .. .,...at 
metçi kadla .ut cW •ela. Vedat 
JWla .,.., birill ile telofODda 
kon~ fakat «olur, pek· 
ili!» .a&lıt.<I• bafka bir kelime 
..,_aımt olduğunu llfllyor. 
Ondan tlODl'a I~ teJleıt de 
bizzat hizmetçi belam• ağzında 

anla~K.'ıwaıb tepNti ile kapanıa 
lntlne gelmfttiın· Beyefendi, «olur, 
9'ekllll• Meli, telefon ka-
pandı. Kapıyı vurdum duy· 
mağ Bir daha vurdun). ..Ne 
var? • diye sinirli bir sesle 
bağırdı. Söyleyeceğimi söyledim 
ve girdim. Yatakta idi, daha cta 
telefonu elinde tutuyordu. Bini• 
bana döndtı. "hemen pJİD, apar
bmana tit. ortahta bir balmer, 
akf8ma oraya ıeıec.iim •• dedi. . CArka•., 

•Atq 6-.ti. t.1rıa-ı•ıt1. ... 
iti _,.. :?/ .... -· ... 



6 Sayfa 

Diinya Hadiseleri 

Radyo 
Makinesi 
Ders Veriyor 

• 

Radyo iJe dinlettirilen musiki 
Talebe artı konserlerine, ajans 

ektehe git- haberlerine son 
• . zamanda Avrupa-
ıgecek mı da üniversite ders-

leri de ilave edilmiştir. Bu sene 
Lozan radyo istasyonundan din· 
letilen derslerden bir vilayet da· 
hilindeki bütün talebe dcra din· 
Jemiş ve istifade etmiştir. 

Bu tecrübeden sonra Avrupa 
ihtisas mektepleri ve üniversite· 
leri dershanelerinde bir verici 
telsiz istasyonu tesis etmiyc bat· 
lamışlardır. Bu sene lsviçrede 
malt kudreti yetmiyen ve mek
tebe devam etmek imklnmı bu· 
lamıyan birçok talebe herhangi 
bir radyodan ders dinlemek 
auretile dera senesini geçirmifler 
~e nihayette imtihana girerek 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu usul bütün mektepler ta· 
rafından kabul edilirse bir zaman 
aonra talebe mektebe devam 
etmek mecburiyetinden kurtulacak 
demektir. Sabah akıam mektebe 
gidip geleceğine önundeki rad· 
yoyu açacak, hocanın dediklerini 
dinliyecek ve bilmediğini öğrene· 

cektir. 

* 
Sovyetler son Ruşya Çan 

ikinci Nikolanın zamanına 
Sovget ait bazı vukuatı 

tcsbit eden bir 
Rasgada filim vücuda ge· 
bir f İl im tirmişlerdir. Ez· 

elimle ( 1905) senesindaki ihtilal 
hareketleri bu filimde büyl\k bir 
yer almıştır. 

Filmin muhtelif sahnelerinde 
o zamanki nazırları ve Rus rica· 
lini temsil etmek l\zere muhtelif 
rol alan aktörler çok muvaffak 
olmuşlardır. Bilhassa Çar ikinci 
Nikolayı temsil eden aktör, eski 
hükümdara noktası noktasına 
benzemesi itibarile fiJimde şayanı 
dikkat bir muvaffakiyet kazan· 
mııtır. Bu zat evvelce ekmekçilik 

yapmakta idi. Çehre çizgilerinin 
Çara pek ziyade benzemesi yü· 
zlinden eski idare zamanında ıa
rayın hiddetini celbetmekte idi. 
Birçok defalar kendisine polia 
tarafından ıakalımn kesilmesi 
ihtar edil mit, birçok def al ar da 
takibata. uğratılmıob. ÇiinkU qağı 
tabakadan bir adaman büküm· 
dara benzemesi bir nevi hakaret 
telakki ediliyordu. 

Bu defa Sovyet ainemacıları 
bu benzeyişten fevkalade istifade 
etmiılerdir. Filmi seyredenler 
ve Çer ıamanını bilenler sahne-

• lerin hakiki vukuata çok uygun 

Son Posta 
iLlN FlATLARI 

1 - Gazete11in esas ytızısile 
bir sütunun iki satırı bir 
(santim) sagıltr. 

2- Sayjasırta göre bir santi· 
min ilan /iafı şunlardır: 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince u• kalın yazılar 
tutacakları gere göre 
•antiml~ ölçülür. 

SON POSTA 

Bimalayalann Barlı Yamaçlarında 

er Sene Binlerce K · şiyi 
Boğan Meçhul Bir Göl! 

Himalogalartl• ina•n• J11Jı,11t '"""n eli•udig11ler 

Koca AayP. kıt'aıının tam 1 Karaaı da aeyahate iftirak etmit 
orta1ındaki Tibet yaylalarında, bulunmaktadır. Yol, harita Oze-
Sibirya çöllerinde Holandalıların rindeld ehemmiyetsizliğine rağmen 
ne iti var, diyecekainiı? Fakat hakikatte aylarca ve uzun ınren 
işte senelerdenberi bu memleketin bir yoldur. Mongolistandan giden 
sey: ahları da Aayanın ortalaniu bu yol Tibetten Karakuruma 
fetetmek için içleri~den yüzlerce yükselmek için en atağı Uç buçuk 
kurban vere vere hıç durmadan ay istemektedir. 
~alışı} orlar. Yoz gün, yt1z yirmi .ıUn mil· 

lngiliılerden, Fransızlardan geri 
kalmamıya gayret eden Holanda
lılar belki ellinci defa olmak 
üzere Himalaya'y'a brmanmak 
için tertibat almışlardır. Bu ıe
yahatlerdan hele bir tanesi çok 
ıayam dikkattir. 

M. Visser isminde Felemenkli 
bir coğrafya alimi Karakurum 
cıvarım dünya haritasına bütün 
husus:yetlerile ilave etmek için 
geçen sene bir sefer heyeti 
tertip etmişti. Maksadı Himalayenın 
biribirini kovalayan tepelerinde, 
deniz sathından kilometrelerce 

l 
alamamaktadır. Burada bir yerli 

Avrupalılara rastgeldimi derhal 
dönilp arkasını çevirmekte ve 

ıorulan suallere cevap vermemek

tedir. Hele yiyecek, içecek gibi 

ıeyleri kat'iyyen vermiyorlar. 

M. Visser'in sefer heyeti iki 

aenedir medeni alemle rabıtasını 

çözmüı bir haldedir. Yalnız bu 

dehıetll vahıet Aleminde bir 
vuıta heyetin itine çok yara-

maktadır. 

Zaman zaman telsiz telıraf 

işaretlerile Holanda iıtaayonlann· 

elan birini arayan M. Viaaer bir
kaç ,Un memleketi Ue ve muh-

telif ajanalarla muhabereye girl
ıiyor •• •aziyetl hakkında izahat 
veriyor .. 

Bir kereainde karıaın.ın ha.t ... 
landıiJnı acıklı bir liaanla haber 

veren ilimin imdadına hiç kimae 

koşamamış, gtlnlerce ıllren mu

ha berede doktorl~r bazı mhhl 

yfiksek yaylalarındaki tabii vazi· 
yetleri tetkik ve bu arazinin 
henfiz meçhul olan coğrafi husu
siyetlerini teıbit etmekti. M. 
Visser bundan evvel iki defa 
daha bu maksat uğrunda yola 

Her sene 6iraltrc• saoallıg• hopn 1car1lı 651 

çıkmıştı. Birisi tam iki yıl sür· 
müştür. Bu esnada bazı insan 
ayağı baamamıı vadileri ve yedi 

· bin metre irtifaındaki cümudiye· 
leri keıfetmişti. Bu fırsat ona cll· 
mudiyeler hakkında tetkikat yaP" 
mak için imkAn ver• 
mişti. M Visser bu se• 
yahatter. sorıra yaz dıiı 
bir 'kitapte diyor ki: 

« Karakurum dağ· 
Jarındaki · cümudiyelere 

başka hiçbir yerde tesa
düf etmek mümkün de· 
ğildir. Yeryüzünden ha· 

vaya doğru ve tepeler• 
den aşağı doğru parlak 
billürlar teklinde sallanıp 
uzanan Stlagmit ve Stlak· 

titler tıpkı rutubetli bir 
mağaranın içini ıUıle· 
yen bir tabiat mucizeıl 

gibidir. 

Kurak bir rüzgarın 
ıslak çalarak geçtiği bu 
sahalarda manzara insana 

garip bir aihirle tesir 
eder. İnsanın hayalinde 

bile canlandıramadığı bu 
harika ~almz Himala· 
ya' ya mahsus bir feydir. ,, 

Bundan ba9ka alim Visser 
insanlarca benUz tanınmış göller, 
kutlar ve hayvanlar da görl(lUŞtür! 

Alimin son tertip ettiği sefer 
heyetine bilhasıa çok ehemmiyet 
verilmiştir. Bu defa M. Viaser'in 

t eli t blik ı 1 '"·k ve tavalyeler yapmaktan b ıka blrşey ema yen e e er e, soa .. 
gtıçlUklerle dolu geçecek olan yapama01Jşlardır. 
bu korkunç ıeyahatin bUtUn Son defa Viuer aefer hey ... 

engellerini qmak mObim blr tinden cojrafya •• tabiiyat ile· 
meseledir. (Sefer heyetinin bera- mini allkadar eden bir haber 

ber aldığı Çin develeri, kabrlar ıelmiftir. Bu habaro ıöre yedi 
ve k6peklerin birçotu daha bin b•t yllz metre lrtifaında bir dai 

Seygeh kafil•si gol il.stü.11J1: 

yolun yarısında telef olmuılardır. 

Bu havalide rastgelinen gllçlük~ 

}erden birisi de yerli halkan Avru

palılara karşı gösterdiği dUıman· 

lık ve yaptıklan muameledir. 

Heyet yamna hiçbir yerli rehber 

üzerinde yollannı kapa

yan büytlk bir cUmudi· 

yeyi atbkları vakit ar· 

kada yirmi dört kilo

metre uzunluğunda ve 

yedi kilometre genişli· 

ğinde bir iÖle tesadUf et· 

mitlerdir. 

Yapılan tetkiklere gö

re bu göl yazın cilmu

diyenin altından bir 

tünel açarak aıaiı dof· 

ru akmakta n . ak· 
tıkça deliği büyUtmek

tedir. 

Buradan boıanan au· 

lar Hindiıtanda ve Çin· 

de mllthiş ıu baamala· 

rına aebep olmakta, bin

lerce adam ve hayvan 

öldür mektedir. · 
Söylendiğine aöre M. Viuer 

bu defa döndüğü vakit bilhaa-

. aa coğrafya alemi için çok 

dikkate değer malumat ve mli· 

ıahcdelerle dolu eserler vere· 

cektir. 

Kari Mektuplan 

Kongada 
Elektrik Fiatlert 

Konya Elektrik Şirketi kilo 
başına 20 kuruş ücret alıyor. 
pahalıdır. Ucuzlatılması müınk 
olamaz mı, kilovat kaydeden 
atlerden kira alınması da tuha 
Bakkal tartarak verdiği mal • 
terazi Ucreti alır mı? Şirket 

tığı elektriği ölçen saatten ne 
kira alıyor? Sonra gUndüzleri 
az cereyan veriliyor, bu ~rttırıl' 
ma:ı mı? 

Konya: komiser Hamdi B•1 
oğlu Fikret 

Bir Saat Tamircisinin Kazai 
Vergisi Hakkmda Temenni• 

932 de senede 48 lira 
verdiğim ve uat tamirciliği 
tiğim dOkkimmda 1080 k~ 
kazanç vergiıi tarhediliyordu. IJI 
niıbet geçen ıene 1620 ku~ 
bu sene de 2220 kuruta yllkselP' 
Halbuki 932 de kazancım bu~ 
küne nilbetJe yUzde doktan ,._., 
leli ve o zaman ben tarhedil" 
••rsiyl mGfkilltla venyor~ 
Şimdi daha az t< zandığım ..-ı.cli 
bu ild misli vergiyi naıal v~ 
ceğfm? Bu imkinaızlığı mUJlll' 
bllyUklerimizin takdirine bıralı 
yorum. Adapazannda Meıerrt* 

oteli karııımda aut tamircİ
Arif 

Pendik Vapurları Hakkmda 
Bir Temenni 

Pendikten lstanbula Cu'°' 
günleri Yapur 8,50 de barelı,& 
ediyor, eyyamı adiyede de ha~ 
ket saati 6,45 dir. Bunun sebe 
bu seferleri yapan vapurların Bit' 
yUkada iıkelesinde gecelemele~ 
dir, eğer bu vapurlarden bll' 
BllyUkadada bağlamayıp ta gect 
leri Pendikte bağlasa aabableY: 
.. at beıte veya 5,30 da harek 
etmeıi mllmkiln olacak, bu sur~ 
le Pendikteki fukara halk için . 
pek bilyük blr istifade teıoif 
edilmiı bulunacaktır. 

Pendık: Oalil 

Cevaplar ız 
Samatyada Hadiye Hanıma: .J 

1 - Mektubunwı:da sarahr 
olmadığı için "dercedemedik. d 

2 - Mektep tenezzühlerİP 1 

talebeden navlundan biraı. ~ 
para alınmaıının ıebebi pat' 
veremiyecek olan talebenin 
diğer arkadaşlann.ın yardımı 
tenezzühe iştirak etmelerinin 
mini içindir. 

3 - Araba vapurile ten 
zühler daima iyi netice vermiş t.ıl 
ve ıebrimizdeki ecnebi kolooJ" 
tenezzühlerinde ekseriyetle ara 
vapurunu tercih etmektedir. 

* Sultanahmette Akbıyık mahallesi# 
de eeki polis memuru Kamil Efendif 

- Mirastan mUtevellit davad 
zı kazandığınız takdirde ısd 
lirasına Darüşşafakaya teberf 
edeceğinizi bildirerek dava~ 
fahriyen der'uhde edecek 
avukat anyorsunuz. Bu milrac•~ 
Baroya yaparsınız, belki anunlJI" 
iı'af ederler. .. 

lzmitte fotografçı Ekrem Beyt-:" 
- Maliye Müfettişliğin.e sa er 

adreainlzi ihtiva eden h_ır ~ 111 tt' 
tupla müracaat ederek şıkaye 
bulununuz efendim. 

* ~' Çankırıda Abdurrahman Ef•:P~t 
-latanbulda Darülbcdayı ilj 

dürlüğtlne ve ipek Filim St., 
yosuna mektupla müracaat ech 

.. efendim. 
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unkü Atlı MüSBb~BfU ... _iöisikJ;ı:-M;t~~ik~t Ve 
Süvarilerim. iz iyi .............. ____ Otomobı·ı Yarışlan 
Muvaffakıyetler Mektepliler idman Şenllli 
Kazandılar 

Sipahi Oca~ b. 
atbel bir •• IZe din çok 
ailn ki erk:n .,YBf&ltı. Ôyle bir 
mma, bUlı • hanını atalan• 
man zabitı.:U aeaç ve kahra-
liyakat bizi kn aöatvclilderl 
li d ço tevindirdl. B 

• tun a geçenlerd d u 
miz gibi Konkur i:ik e d dpediği-
mUıabakalar halkıllllzı c;:~•1;th 
daha ziyade alikadar ; an 
Dtin Taksim Stadyomunun ehı~:!: 
lu.n~ vaziyeti, atlı müsabakalann 
:~lli · b6nyemize tıpatıp uygun bir 

illi ıpor olduiunu çok açık 
aapat etti. 

Don mllaabakalara Taksim 
Stadyomuoda 3, UI te bqlandı. 

k
Hakem heyeti miralay Cevdet 
aynıakanı Sai B ' • aalli m eylerle binici-

lıe.: Eb~.:ı Taton' dan mtlrek• 
Beyler de kr RtııtU ve Sabri 

yaptılar. o::t:e:~b~liğini 
MYİftileri aat11arın 

-.c1an Ce~~\~erlMtlmera· 
llaneı p an llfetti • 

qalar ve dah il 
.... taa zevat haz1r b 

1 
a birçok 

u unduJar. • Saat tanı 13 
~ lara iftirak ' 1 S ••• MUaabaka-

IDİz •tları llaedecelr olan zabltleri-
lar ve «inde ~ya pkb. 
Binlerce selim •azıyeti aldılar. 

ı halk genç zabitle • id 
~ı aınca aDutladı. nm 

~ ilk MU .. baka 
•laaL'amkerbqm YOzbap Ami Bey 

" •ıı idi Hi Wanııı b&tlin • .zmet atlanna 
~ manu . zabıtlere mahıuı 
1 30 enn en fazla yllkaekliji 
Sa,a:~ektidL Sahaya Dk Olarak 
Be e ebinden bin'-ti Sami 

Y • Adq imnincle atlle Çaldı •e 
IDallileri teker telrer ma•affald
yetle ..... Sonra mlllzfm Eyllp 
~Y Gll8z İlminde atile geldi 
~ ela ytlzbllfl Rıza, binbaı; 

A 'ftll, F ahrettin .ilhan Cahit, 
~'-; Saim, ~.' ylzb .. 
c.wat ra. mtU&aım E,ap. Jlz~ 

lw takip ettiler. Neti
eecle h ..a..bakayı Bekri 1 
cle1d at ile mtlllzlm E •min· 
kazudı ve mllklfat 1 ytlp Bey 
lira Yerildi h • •

1 
... ~ arak 70 

C • llUDCI lgl Jlbb 
ev at, tlçOnclUOğ& de b. &fi 

Sami Beyler kazandılar. mbap 
8•k•ry• MUaabak 
İki . • •• 

bs 
ncı müsabaka zabiti 

•a us Sakarya müUbak ~e 

:~:ri s:!:icilik Mektebind:= ~~ 
Va.fi, yya, Enver, Saip, Fuat, 
Kamu 0.haa, Alamet, Azia, 

•• Satlhattia Beylerin 

Dan Kadık6y6nde F enerbahçı Stadında binlerce Uae ve Orta
mektep talebeai Hnelik jimnutik 19nliklerlni yapblar. Eneli ,eçit 
resmile bqlayan dlinktl tenlik bıımdan aonuna kadar btlylk Wr 
muvaffakiyetle ıeçti " ı-.ç mektepliler çok alk11landılar. B.racla 
dünkü canh hareketler.el-. iki iat..,a ıörDyoraunuz. 

İftirak ettikleri bu mDaabakada ubakada dört buçuk metreUk 
12 mani vardı. Neticede mlillzim bir de .-ıu bud~ qı.lma11 
Fuat Bey Çingene iaimli atile lizım pliyorclu. Zabltlerimiı 
birinci, Aziz Bey ikinci ve Enver ara11nda yapılan bu mDubakada 
Bey de llçllncl pldiler. btttna atlılar manileri muvaffaki· 

81vlller Ar••nda yetle qblar ve cotkun alkqlu 

______ , 
Kadınlar Arasında Samiye Bürhan 

Cahit H. Birinciliği ~azandı 
Tlrkiye T uring ve otomobil 

kultlb8 tarafından Milliyet refiki-
mizin tavauutil tertip olunan 934 
otomobil, motosiklet ve bi.ıldet 

yanşlan dün lıtinye ka,....Ue 
Zincirlikuyu arasında yapddı. 

GtızergAhta kalabahk bir me
rakh ldltle8i toplanmııtı. Evveli 
ıabah ıaat 9 da bisiklet yantla-

rma batlamldı. Neticede birinci 
katagori de Lambo Efendi 16 
dakika 15 ıaniyede birinciliji, 
İbrahim Bey ikinciliği, Mehmet 

Bey ~nclltlğtl kazandılar. 

ikinci katagoride Klrkor Ef. 
16,15 birinci Jiray ikinci, Yor,ı 
tlçtlnctl oldular . 

Motoaildet yanp: Birinci kata· 
ıoriden Taceddin Bey 5,43 clald
bcla birinci, Kiryui Ef. ikinci, 

Atot Ef. lçlacl oldular. ikinci 
btapridea Ahmet Bey birind, 
Yapr BeJ ddnd geldiler. 

Baaclan aonra batiıyan oto-

mobil 1anflan ha,h heyecanlı 
oldu. .Ma.abakalar iç katagorl 
azerine tertip eclllmlşti. lık olarak 

hanımlar katagorisine başlancb. 
Neticede Samiye Bürban Cabit 

Hanım F ord makinesi ile 5, 19 
dakikada birinciliii kazandı ve 
bu suretle geçen ıeneki rekorunu 
da kırdı. 

Erkeklerin birinci katagorisine 
Aıot Efendi Amilkar makine ile 
6,4 dakikada birinci, Kalaniclla 
Efendi bir Fiat makine ile 6,22 
dakikada ikind ve Fethi Bey 
yine bir Fiat otomobil ile 7,28 
dakikada tıç6nc8 geldiler· 

Erkekler ikinci katagoride 
Ekrem Bey Buıatti marka bir 
otomobil ile 5, 16 dakikada birinci 
selmek ıuretile TOrkiye rekorunu 
tem etti . 

Son olarak 7apılaıı üçlDcl 
btaıorlde ele Ziya Bey Bir Forcl 
otomobili ile 5,19 dakikada birblll 
ıelcli. 

Oçlnc& m .. hafra .ı~ topladılar. Neticede mtHlzim Ey&p 
arasında tertip ec1ifeD Gazıant • Bey •Ok• iaiaili atlle birinci · . 
mtıaabakau lclir. Manilerin : oldu. Mtllizim Saim Bey ildacilitl 
fazla yllkaekliii bir metre iclL ve ylzbap Cevat Bey ele &çb-
Bu mllaabakada binici banımlan· ctlllil alcblar.· 
nuz g&ğıilmtlztl iftiharla kabartan ED 10D olarak Cevat pata 
b&ytlk muvaffakiyetler kazanarak tarafından hediye Te mtlklfatlar 
zabit aiabeylerhı in liyakatli daiıbldı. Gerek lipahiocaiuu, 
talebeleri olduldannı iabat ettiler. gerekae mllaabakalara iftlrak 
Çtınkl hu m& .. bakaya erkek ederek mu•affakiyetlu f6ıteren 
atlılar da İftiralı ettikleri lı ld binicilerimizi candan tebrik ederiz. 

birinciliği Fazilet hanım kaza:d; Ateş-GOnıı Galip Geldi 
ikincilik Hnıntl heye, 6çilnclHük Din Arnawtkay futbol aaha-
~r~an beye kı•met oldu. Gerek 11nda Atet ·Gllnqin birind •• 

azalet Hanım, serek1e ..l:Jk..r 1a--•-- A '- tkö t kı 
hanımlar pek çok alkı·•andıi::.ç genç ta 111111.-ı ruuavu y a m• 

ır larUe karfalaıtılar. Genç takımlar 
· Son llU-bak• gol&k berabere kalchlar. Birinci 

Düa H11 olualc ..l.taabul Yili- talomlanht 2·S Atq-GGneı ıalip 
yeti mlaabakuı yapa!A BU 18~ e1..1: "' · -~ 



.............. 
Teflllcw llo.31 

Şirketlerinden Halkın Ne Şikiyeti, Ne 
Gi • Temennisi Ve fstep ? 

ı..-. ' tia' •• rtl r'ai fı ra ' w ..... .._. ...,.. 
• llD"lr ' ~ .... ,. ılla& 
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AKKI 
Nasıl Doldu 7 •• 

Na•ıl Yaıadı ? •• 
26 • 5 • 934 Nasıl Ôldü? •• 

a Meşrut yetin Kavaid·ne 
Muvaf k ekilde Hareket Etmiyordu 

Fakat vaziyetin tehlikesine 
binaen b 
b Uyük ümitlerle - ve 

alkti fedakarlıklarla - sadaret 
ma anuna f ·ı d h. ge ırı en Sa it Paşa 

a ıç bir salah . . 
edemem' ti. esen temın 

ış Hatti b' k 
ahval n d ifil . ır ço 
bilirız' k' es .etile iddia ede-

ı; aıt P:ıı... b k 
mevki' . k -.,a u udret 

ını anca ve an k l .h 
çılardao i t'k ca lh at-n ı anı almak . . k 
bul etmişti. AbdUlb ~diç~n a
otuz dört amı tam 

k kt
sen__e bocalattıktan son

ra en or ugu uç 
h Sa. P uruma yuvar-
~an . ıt aşa, meşrutiyetin ilk 

gunlerınde İttihatçıların ke d' . k n ısıne 
b~rş~ reva gördükleri hakaretleri 

_ rlü ha~~edememiş: 
Pekala, bekleyiniz.. bir 

atın, sıra size de gel· . 
De . t' ır. mış ı. 

• Ve.. bu nı ka 
Paşa kendi ~- ~tladır ki Sait 

aabıne · • ederken • Hakk P sına teşkil 
mensup olan ve 

1 
b .~a kabinesin o 

garp meselesind ı dassa Trablus• 
ali) ye sevklerientalolayı (Divanı 
ittihatçı vükelanın kep ~l~an • 

• . e seıiaını . k 
etmıtb... Halbuki S 't ıp a 
bu hareketi her adı Paşanın 
( . .' şey en l 
meşrutıyet) m kavaidi evve 

d ğil' di. Ef ne muvafık 
de karı umumiye karşısın-

b
a h nllz mllttehem mevkiinde 
ulunan b k b' bul zeva n a ınede aza 

b. unması hoş görülemezdi. Buna 
ınaen her taraftan bir 'ti 

•elvelesi ilk 1 . . ı raz 
b h Y se aııştı. Sait Pap 

ul uıusta kendisinden gayrire~ 
m surette izah t · n1 • • 

1 a ısteye ere, ışıne 
ge ecek surette id T .J! 
yor; bazılanna: areı ıaan ew-

- Benim istiklAiiaı • • 
kimse nıOdab 1 var •• ıpme 

De a e edemez 
rkeo, bazılanna da·· 

- N • 
ekseriyet efır~=:~•m ?... . Mecliste 
alınak için b an ıtimat reyi 
nıecborum Hu lıurb~tle harekete 
bö • e e ır iki 

ylcce idare ed l' ay iti 
(.erkanı ınüşarli e.;rn ~e,. tedricen 
tirmek kolay. nı ey nu) değir 

Cevabını ve • 
maksadına eJj nyordu... Hakiki 

ı 8" nce: 
- lttih t ı kazanm k a. çı arın emniyetini 

a •• Bır '"dd oyalamak. V mu et onları 
lanıanınd • . e sonra da tam 
inak. a ıstediği darbeyi vur-

p 2 - y egino rakib' v ,.mil 
•taya lkt'd 1 n.a 

inek İf 1 ar me•kiinde görme-
mamalll muhaliflere ıöa ·~tır-

Maddeleri üzerinde taplaıu
)Ordu. 

Ba Prensiplerle hareket eden 
Sait Pap, o zamana kadar hiç 
bir kabine reisinin hazırhyamadı v 

parlak ve uzun bir pro gal .. · h grama 
mb_ec.wln kuzuruna gelmiş.. Hafi 
ır ce se a dini istem· K b' · b ış.. n ıne· 

oıo u tarz.da teşekkülü 
ola.n. bazı ittihatçıların ::: ı;1~~~k 
ettiğı heyecanlı bir milz k ş • 
-------·--~-:._;, a ereyı, ·--== TAKViM :=:-
Glln CUMARTESi 
St 26 MAYIS Hızır 
- 834 20 

Arnbl ~ Rumt -
il id.. 13'S ! 13 • >l•Y'•· 1153 

~:~::ı:l~t ~•:I ::.~~ :~-ı~:•n29t 
il• 42 12 10 y atıı ı 55 ~l .... 

lıJod 41 l O 1 -
- I> 1 rnaak e 55 2 lJ 

Derne mücalıitle,.lnin re•mi6eçltlerl 
[At üzerinde bulunan; kumanda.ı Mustafa Kemal Beydir.] 

ku~vetli • mantıkl~rı ve ıibirkAr kudret mevkiine getirmesi, onun 
talakab ıle teskine muvff ak ol- Av · ti d ki fi ti d kt 'ti t · 1 k rupa aıyase n e marn ye 

Dl
u an ~ontlra, ıBmba "l~eyı a arda ayni zamanda zeki ve siyasi 
emnunıye e a ıa ıye av et 

etmişti. tecrtıbelerınden imfade ederek 
Aradan aylar geçmişti. Fakat Trabl113garbi • her ne bahasına 

Sait Paıa, mecliste okuduğu par· olursa olsun • kurtarabilmekten 
lak programdaki cazip vaatlerin-- ibaretti... Halbuki Afrika çölle-
den hiçbirinin semeresini göste- rinde devam eden kanh cidali 
remenıiıti. DahilJ ve harici ıiya· durdurmak şa tarafa dursun, 
ı~tt? en kfiçük bir aalab eseri ltalya kıralı kısa bir beyanname 
gorülmek bile f1J tarafa durauo· ile T1"abluıgarbm 1Ur:eti katiyede 
Rumeli abv~i büsbütün korkun~ ltalyaya ilhak edildiğini blltnn 
ve kanşık bır ıekle girmiıti. kAinata ilin edivermişti. 

Cemiyetin Sait Paşayı tekrar ( Arkaa .. , ) 

Zonguldak-Ereğli Kimsesiz 
Arasında ilk Kızlar 
Elektrikli Tren Ne Olacak ? 

( Baıtarafı 1 inci eayfada ) 
inşam etrafında kat'ı bir rapor 
bazırlıyacaktır. Bu heyete lktııat 
Veklleri namına latanbul Mınta• 
kail Sanayi MüdürO Refik Bey 
de iıtirak edecektir. Heyetin bu 
hafta içerisinde Ankaradan Zon
guldağa bar~keti muhtemeldir. 

Elektrikle işletilecek olan 
bu yeni bat (40) kilometre ka
dardır. inşaatın iki sene zarfında 
tamamlanabileceği tahmin edil
mektedir. Ereğli· Zonguldak elek
trikli trenlerinin iılemiye bqla• 
maaı, bu mıntakanın ve bilhaua 
k8mllr havzasının inkipfında çok 
mllbim bir imil olacakbr. Fen he,. 
eti, lcapeden et6tleri ıtır'atle 
baıı~layarak, inıaata taa1lük eden 
teknık kısımlan tespit edecektir -····-··--···--·---·- . L RADYO . 1 

26 Mayıs Cumartesi 
ISTANBUL - 18.30 franıızca der1t 19 

;;remJe mOcadele hakkında koaferant, 19,SO 
.SO alaturka musiki netrlyata ı Nenem B. 

~· arkadaılaıa, 21 Efrd Şefik O. tarahıtdan 
ırıonfe ·ana, :n 25 N y k 
tarafınd n m~htellf P J a up B. orkHtra11 

VARŞOV eaer er. 
eaerlcolnd lı A - (l3'5 m.) 21 Cbopha'la 
rad le erı onıer, 21.30 m0Hhabe, 21.45 

d
yo or eatraaı, 25 danı muılklıl 24 VU· 

0 • an nııkll, ' 

14 
h BÜKREŞ - (364 m.) 1S konıer, (pllk), 
a\:ıcrler, pl&lt, 17.ıs neşriyatı, 18 Slblr

:•nu orkc&tra1ı, 19 kao::ın saati, 19.15 orkea• 
tranın devamı, 20 Üniveralte dc11I, 20.20 
egannlll lıonıor, konferana, 21 •~keıtra. 

!"Ulbh be, '.l2.20 orkestra, mOnhaı..... 23.U 
aah•ehııne kooıerf. ...., 

BUDAPEŞl'E (SSO m.) - 19.tO plllk, 
tlyhal~o, 21 poptl er Macar havalar-, n JDa

•• •11~ 22.'IO Budapeıto konıer orkfftraıı 
halter.er, 24 PatalıJ' caıu.. ' 

BELGRAT - (U7 m.) 20.SI TIJelea..ı 

Kimsesiz çocuklar için hususi 
idare tarafmdan ıehrimizde iki 
yab mektebi tesiı edilmiştir. 
Bunlar Dumlupınar ve Hakimiyeti 
Milliye yab mektepleridir. Fakat 
bu mekteplere yalnız erkek tale
be alınır. 

latanbul daimi encümeni bu 
mevzu üzerinde tetkikat yapma• 
ya başlamaşbr. Aaal himaye edil
mesi lhım gelen çocuklar küçük 
)'8.fta anasız, babasız kalımı kız 
çocuklarıdır. 

Daimi encümen, kimsesiz kız 
çocuklarım hem tahsil ettirmek 
hem de perişan ve tehlikeli bir 
vaziyette ortada kalmaktan kur
tarmak için bir mektep tesisi 
meselesini tetkik etmektedir. 

-.... ......... -........................................... .. 
aonat·arı, 21 reis .im, 21.10 operet pazça!an, 
luıberlar, 24 dana m•ılldaL 

MOSKOV A - (17'24 m.) 19.SO mııaa• 
habe, p'.lk, muaababe, 21 aktam konaeri, 
22 Almaıae. netrl1at, 23.05 fraıwıca ac1-
rl7ata 24.0S lapaoyolca ne1ri7atı, 

PRAQ - ( 470 m ) 17~ kantık aq
rlyat, 20.10 lh11h popürlat, muaababe, 22 
operet parçalara, 23.50 Pras arlon CKl&e .. 
traıa. 

ROMA - (420 nı.) 19.10 t•••aW kon
••• muaababe, pllk, mııaahabe, 21.4S karı· 
ıık mualld, plye1, hafif maılkl. 

ŞlMAtJ iT AL YAN GRUPU - 18.10 
dana muılklı', muıahabe. p'lk, 21.U Uç 
perdelık plyH, mltealubea pllk konseri. 

DEUTSCHLANDSENOER - ( 1571 m.) 
20.'lO mlltenevvi ne~i,.at, 25 halk bahçeıhı.• 
de mayıı danı)f 23 reportaJ, :ı,,20 haberler, 
•uatr., mOtoaklbea rad,.o orkeatra11, 

ViYANA - (5117 m.) 20.50 tit rler •• 
muıllü, 21.50 neı'•·I n .. rJ7at, 23 haber:er, 
23.15 radyo orkeatruı 

BR.ESLAU - (516 11ı.) 2L11 ... UdU 
••t'•ll ltlekr9ft 24 ıec• muılldel. 

Sayfa 9 

Hind" standa Ölen Zengİ· 
Bıraktığı Milyonlar • 

nın ... ................... ...-................... . 
Milyonerin Buradaki Varislerinden Ka· 
rabet Ef. ye Müşkülat Çıkarıhyormuı 

Bundan ıekiz ay kadar evvel 
gazetemizde kısaca babsetmiıtik •• 
Kayserili bir Ermeni olup Hidia-
tane giden ve orado büyük bir 
ıervet yapbktan sonra ölen Eghia 
Emirhanyan isminde bir milyone-
rin Türkiyede ve ecnebi memle
ketlerde bulunan varisleri Hindis· 
tanda Madras ıehri mahkemesin· 
de davalaşmaktadırlar. Kayserili 
milyonerin bırakt ğı servet bir 
buçuk milyon küsur İngiliz lirası 
kıymetindedir. Eghia Emirhanyanın 
Türkiyedeki varislerinin başında 
gelen Karabet K. Emirbanyan 
Efendi, uzun senelerdenberi dava· 
vekilleri vo muhtelif vasıtalarla 
bu davayı takip etmektedir. 
Karabet Efendinin iddiasına göre, 
Eghia Efendi, 40 sene kadar ev .. 
vel Kayseriden çıkmış, Hindistana 
giderek az zamanda büyük bir 
servetin sahibi olmuştur. Karabet 
Ef. Ermeni milyonerin toronudur 
ve kendisinden başka, uzak yakın 
Türkiyede birkaç varis daha 
vardır. Karabet Ef. kendisinin 
Emirhaoyan ailesinden olduğunu 
ve Hindistanda ölen Eghia 
Emirhanyan . Efendi ile akraba· 
bğı bulunduğunu musaddak birçok 
evrak ile birlikte Madraa 
mahkemesine müracaat etmiş, bü
yük babasından kalan . servetin 
kendisine ve Türkiyedeki diğcr 
varislere verilmesini istemiştir. 
Bu meyanda Muırda oturan 
Madam Canikyan isminde bir 
kadın da ayni aervete varis 
çıkmııbr. Fakat Karabet Efendi, 
Eghia Emirhaoyan Efendinin 
torunu olduğuna dair evrakı elde 
edebilmek için şehrimizdeki pat· 
rikbanelere müracaat etmiş, idcli
asma göre de çok büyük m\ifkülit 
görmllıtür. Diğer taraftan bazı 
kimseler tarafından Mısırda otu
ran Madam Canikyanada, Eghia 
Emirhanyanın yegine varisi ol
duğuna dair hOviyet varakası 
verilmiş, bu suretle dava çetin 
bir vaziyete girmiştir. 

Bir buçuk milyon lngiliz liralık 
aervetio varisi olduğunu söyleyen 
Karabet Elendi, diyor ki: 

.. - Bir an evvel veruetimi 
isbat ederek milyonlarca servetin 
Tftrkiyemize celbi ve milli hazine
mizin istifadesini temin için bükfl. 
metimizce tahkikat yapılması IAzım 

Milyonların mirasçısı olduğuna 
ileri airen Karabet E/. 

gelmektedir. Bazı dini müesseae
lerin defterleri tetkik edilecek 
olursa iş meydana çıkacakbr. Di
ğer taraftan 60 sene evvel Kayseri 
Ermeni kilisesi başpapaslığmda 
tanzim olunan bir eraset tasdi)(. 
namesi de buraya gönderilmiştir• 
Bu vesika şimdi buradaki Pat• 
rikhanededir. Ben bunu istedim, 
müracaatimi kabul etmediler. Bu 
veraset · tasdiknamesi 1861 87 4 
tarihlerine kadar olan ku, wuat 
defterJerindedir. Bu tasdikname 
bulunduğu takdirde bilakaydü
prt Madraa mahkemesi, benim 
lehimde karar verecek ve ne
ticede bir buçuk milyon lngiliz 
liralık servet Türkiyemize gire
cektir.,, 

Karabet Efendinin bUtfin bu 
iddialanndan sonra verdiği ma• 
lumata göre, muhakeme Madrasta 
devam etmektedir ve bu birkaç 
gün içinde neticelenecektir. 

..................... ._ ....... SMllll JJ _.ll•H•••ff-· 

Abdullah Efendi 
Merhumun ruhuna ithafen 

MEVLiDi NEBEVi 
Bir mftddet evvel rahmeti rah

mana kavuşan Türk lokantaoll 
Abdullah Efendinin ruhunu taziz 
için yar nki Pazar gilıı8 Topha• 
nede Nusratiye c:amli şerifinde 
öğle namazından sonra Mevlidi 
ferif okunacağından kendisini te
vcn dostlarile kendi8inin aevdiğl 
mealekdaılan ve din kardeşleri
nin te.pifleri rica olunur. 

Ailesi namına mahduma 
HiKMET 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Boyu 

A. - 2,30 
4 
4 

Genişliği 

x 0,15 x 
x 0,16 x 
x 0,16 x 

Kabnlıjı 
0,15 
0,05 
0,05 

Adedi 
120 
660 
4.32 -1112 

Adet direk ve kirlı 
ahnacakbr. 

4161934 Pazartesi saat 14 

8. - iç Erenköyilnde idaremize ait harap binanın ankazı yıkma 
masrafı da talibine ait olmak üzere sablacaktır. 

4/61934 Pazartesi saat 11 15., 

Taliplerin yukarda gösterilen gtln ve saatle~~e Cibalide, Leva• 
zım idaresi binasında Alım, Satım Komisyonuna muracaatlan. '2730" 

)f * 
A. _ Nısh ·~,, ve diğer msh 0 450,, litrelik fıçı imaline mahsus 

olmak tızere suyuna ve yoluna balta ile yanlmış "32,000,, 
adet akmeşe fıçı tahtası: 9/6/934 cumartesi saat 15. 

B. - 1 - "100,, adet 25 milimetrelik ali yaldız bobin. 
2 - " 5., adet 28 112 ., Yeşil ipek ., 
3 - " 10,, adet ,, ,, Kırmızı ,, ,, 

11/61934 Paı:arteai saat 14 
Taliplerin şartnameleri gördfikten sonra pazarlığa iştirak ede

bilmek Uzere % 7 5 teminatlarile beraber her birinin hizasında gö .. 
terilen gün ve :aatte Cibalide Levazım amban binasında Ahm 
Sabm Komi8yonuoa mllracaatlan. •427CM,, 
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Onunla Başbaşa .. 
"Nail Galanhk Taslamasına Rağmen Esaslt 

Bir Malumata Malik Değildi .. ,, 

Zavallı köylüleri bin bir yalanla 
•ldatan, onların elindeki beş on 
parayı soyarak zengin Qlan .. Ve 
zengin olduktan sonra da benim 
gibi saf ve aptalların hayat ve 
namusile oynayan bu iğrenç mah· 
lfıklan kurtuldum. Artık bunun 
için bir tek söz yazmayı bile fazla 
buluyorum. Sadece - bana mu· 
kadder olan şu hayatta - ilk defa 
olarak Nail He karş•laşmadığıma 

pek acmıyorum. 
Macitlerden, Saitlerden gördü· 

ğüm hakaretleri dlişündükçe, on· 
larla geçirdiğim günlere, saatlara 
değil; dakikalara, aanivelere bile 
kalbimde acı bir esef . ve teessür 
duyuyorum. Ne ise, bu da bir 
bora imiş .. Az çok zararla geçiş· 
tirilen bir, bayat boraB1 .•. lnıallah 
tamamen geçmiştir •• Ve bir daha, 
ıelmiyecektir. .. 

Nail, gün geçtikçe inceliğini 
artırıyor. Beni, adeta bir çocuk 
sibi şımartıyor... Onu, beş sene 
ı:arfmda kırk yq büyümilf: fakat 
ıocukluğundan bir zerre bile 
kaybetmemiş bir bebek azmanına 
benzetiyorum. 

Y azıhaneıinden kurtulur kur
lu lmaz, koıa koşa bana aeliyor. 
Akşam yemeklerini benimle yiyor. 
Havaların iyice soğumasına rağ· 
men yine uzunca bir araba gezin· 
tiıi yapıyoruz. Bu gezintiler eına• 
ımda mütemadiyen beni eğlendi
recek sözler buluyor. Belki on 
defa ilfiiyüp nıümediğimi sorarak 
hayatımla alikadar oluyor. Yalnız 
bazı tuhaf huylan var. Eğer on
lar da olmasa e9i, menendi bulun· 
mu bir adam. 

Mesela; her cümlede bir veva · 
iki kelime fransızca karı~tırıuı~a 

B ~ . 
bayıhyor. en onu ilk gördüğüm 
gece: 

- Bu adanı mutlaka Pıi.riste 
doğmuş, büyümüş; lürkçeyi geç 
öğrenmiş.. yahut da, o kadar 
11zun zaman Fransada kalmış ki, 
••• ' •••• ' 1 • ' .... t • 1. 

Son Posta 
\'ev mi, .ı~-;;.dlı Y• Halk wueteal 

Eski Z.abtiye, Çatalçeşnıe ııokaiı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimltırin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay. Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. .Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 140!__800 300 

Abone. bedeli peşindir. Adreı 
değıştirmek 25 kuruştur. 

Ge/~n efJf'tık geri verilmez. 
Hinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara. 10 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

r Posta kutusu: 7 41 İstanbul 
Telgraf : Sooposta. ,, 
Telefon : 20203 

o güzel türkçemizin birçok keli
melerini unutmuş. 

Demiştim. Halbuki sonradan 
öğrendim ki: Zavallı çocuk, Zon· 
guldakta doğmuş, bllyümü9 .. orta
mektep fransızcasından baıka da 
fransızca kitap yüzü görmemiş ..• 
Kullandığı kelimeler, doğrudan 
doğruya Beyoğlunun (Caddeikebir 
fransızcası) ndan başka bir şey 
değil. Fakat o, buna kani değil. 
Her ıeyde olduğu gibi fransızcayı 
da çok iyi bildiğini zannediyor. 
Hatta bazan • oldukça kuvvetli 
olan benim frasızcamı bile düzelt· 
miye yelteniyor. Diln gece: 

- Bilmiyorum. 
Manasına olan: 

- Jö ne se pa 

Demiştim. O, bunu derhal 
tashih etti: 

- Uö nese pa) deme, Mele· 
ğim.. ( je ne seyye pa ) de .•• 
Çünkü; Parialiler, böyle söylerler. 

Dedi. Onu gücendirmemek 
için, hiç bozmadım: 

- Y aa •. Öyle mi • • Pekili 
cicim .. Bundan sonra öyle söylerim. 

Dedim. 
Sonra.. (Kibarlık ), adeta on

da bir haıtahk olmUf... En aabte 
Yakar ve nezaketleri bile kibarlı• 
ğan hududu içine aokmıya çahııyor. 

- Çatala b6yle tutmak, ( ga· 
lanterl) ye daha muvafıktır. 

- {Galanteri) de, böyle otur· 
mak ıarttır. 

- Çikolatayı yerken yaldızlı 
ki~dandan çıkarıyorlar .. Parmak· 
!atının arasına alıp yiyorlar .. 
Ooh, ( mon diy6 ) .. Galanteriye 
·karşı, ne ( kataı trof ) ••• 

Bildiği kelimelerin çoğunu 
yanhş bel,edıği için, bazen böyle 
yanht yerde de kuHanıyor. (Cina· 
yet) demek isterken, ( felaket ) 
diyiveriyor. 

V ıt.ldile gerek anamm, baba· 
mın evinde, gerek mektepte az 
ço'· bir ••yler öğrenmiı; görmUt 
getirmit bir kn. olduğum halde 
timdi biraz pıırar gibi oldum. 
Ya; onun (galanteri} dediği hayat 
değişmiı .. yahut ta ben bildikle• 
rim: unutmuıum •.. 

Fakat bütUn bunJar, lUzumun• 
dan faı!a üz.erinde durulacak ,ey· 
ler değil. İkide birde vukubulan 
nazikane ibtarlan şöylece hafif 
tertip !İnirlerime dokunmakla 
berabeı·, yıue onun nezaketinden, 
kadına kartı olan hUrmetkirh
iından fevkalide memnunum. 
işte, onun ( galanteri ) ilinin en 
hoşuma ıiden ciheti. .• 

* 
Bu tabah, bana kahvaltıya 

gelmitti. Aramızda töyle bir mu~ 
havere geçti: 

Ben - Beni okadar memnun 
ve mes'ut ediyC\rsunuz ki size 
bunları hiçbir kelime ile ifade 
edemem... Lakin, buna mukabil 
vicdanen de okadar muztarp ve 
müteessirim ki; bunları da size 
izah eyleyemem. 

- Niçin (Şeri)? .• 
- Niçin olacak, Nail Bey ..• 

Ben ••• 
(Arkau var) 

Ada 
Vapurunda 

- Yanımızdakini gördün mü? 
Plaja gitmiye nekadar erken 
başlamış ki bu hale gelmiş! 

...... f ••••••• ' • ' • 1 • t 1 1 •••••••• ' ' ••• 

_J_ ______________ ~ 

Dünya lktısat Haberlf!rl 

Fransanın 
Harici Ticareti 
Azalıyor 

Fransız matbuata bu meml~ 
. Müstemleke· ketin (1934) senesi 

ilk dört ayı zar· 
l•rile olan fandaki harici ti· 

ticareti caretine ait rakam· 
igidlr ları neşretmekte· 

dirler. Bu istatistiklere göre Fran· 
sanın (1934) senesi ilk dört ayı 

zarfındaki ihracab (5) milyar(984) 
milyon frank, ithalatı ise (8) mil· 
yar (692) milyon franktır. Müva· 
zene farkı F arnsanın aleyhine 
olmak Ozere (2) milyar (708) mil· 
yon Franaız frangına baliğ oı.; 
maktadır. 

Bir aene evvelki ayni devreye 
ait mama gelince; hem ihracat 
hem de itbalit için daha büyük 
adetlerle karıılamlmaktadır. (1933) 
ıeneai ilk dört ayında Fransamn 
ithalatı (10) milyar (237) milyon 
frank, ihracab iı.e (6) milyar (59) 
milyondur, Aleyhteki müvazene 
farkı dört milyar (178) milyon 
franktır. 

Bu vaziyetten anlatıldığına 
göre Fransız harici ticareti (1929) 
iktısadi buhranının bqladığa ta· 
rihten beri devam eden azalma 
hareketine ( 19~) senesi içinde 
de devam etmektedir. Filhakika 
bir sene evvelki dört aya nazaran 
Fransanın ithali.tında bir buçuk 
milyar ve ihracatında da (75) mil
yon franklık bir tenakus vardır. 
Mamaafib ltbalibn ihracata nls
betle çok fazla azalmış bulun· 
masmı ve böylelikle ticaret mü-
vazeneslnin lehlerine doğru 
bir vaziyet alışanı alakadar 
Fransız mabafili memnuniyetle 
görmektedir. Fakat ithalittaki 
bu azabı tabii olmadığından 
kıymeti azdır. Fransızlar muhtelif 
tedbirlerle ithalitın fazla olma· 
maaını temin etmektedirler. Fran· 
sanan müstemlekeleri ile olan 
ticareti daha mütevazin bir hal· 
dedir. Açık daha ziyade ecnebi 
memleketlerle olan ticarete aittir. 

* Budapeıtedeo bildiriliyor: Ma-

r aıosla" caristanla Yugoı· 
. lavya aruaoda ya· 

Mocor tıcar pılacak ticaret 
münaaebatı anlatması esasla· 

rını tesbit etmek iizere buraya 
M. Juno Tomisiç'in riyasetinde 
bir Yugoslav heyeti gelmiştir. 
Fakat heyet Belgrattan çağırıl· 
dığından mllzakerat yarıda kal
mıştır. Bu inkıtam Macar • Yu
goslav hududunda çıkan ihtilaf 
üzerine Macaristamn Cemiyeti 
Akvama müracaat etmesi yüzün
den ileri geldiği söyleniyorsa da 
Macar matbuab bu son haberi 
tekzip edici mahiyette yazılar 
neırediyor. 

, 
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Burhan Cahit 

ALAY EMRi 
ihtiyar kadının boynuna dola~ 

nan kollar kenetlenmiş gibi onu 
sıkarken genç kız ağırlaşmış bir 
bulut gibi deşildi ve hıçkıra h1ç
kıra ağlamaya başladı. 

Hayri Arif Bey kısa cümleler 
kesik ve alçak kelimelerle vazi
yeti annesine anlatb. 

O zaman buhranı hafif geçir· 
mek için beraber faaliyete geçti
ler. Ana şefkati, ana sıcaklığı, 
ana sevgisi henüz yabancı eller 
değmeyen bu dal gibi ince 
vücudu merhem gibi yumuşattı, 
sardı. Ortabk karardığı zaman o 
sıkıla aıkıla artık bir damla 
bile vermeyen bir sünger gibi 
hafiflemiş, sönmüştü. 

içindeki teessürler gözlerinden 
sızıp akmışb. Fakat çakıl gibi 
sert ve kurşun kadar ağır bir 
acı ta kalbinin ortasında çözül· 
mez bir düğüm gibi kabhp 
kalmıştı. 

• Bir hafta sonra idi. 
Tarı vapuru güvertesinde do

laşan ince uzun boylu bir kadın 
kamarota vapur hareket etmezden 
evvel çekilmek üzere şu telgrafı 
verdi: 

... Bankası senedat şefi Hayri 
Arif Beye 

Mektubunuza ve teklfiniza 
bu güne kadar cevap vere
mediğim için affınızı dilerim. Be
nim gibi hayabmn ilk adımında 
dünyanın en büyük ııtırabına çal"' 
pıp sendeliyen bir kız sizin gibi 
hesap ve hendese ile ölçiip biçen 
muhakemeli bir erkeği mes'ul 
edemez zannederim. Beni ilk his
lerine bağlanıp giden betbahtlar 
kafilesinde bırakınız. Bu betbaht
lık içinde. mes'ut olmıya çalışa
cağım. Hayatım Necdetin gömül
düğü topraklarda yarmın evllt· 

larma kahramanlık, fazilet ve 
feragat dersi vermekle geçerse 
bu bana en büyük saadet ola· 
caktır. Hürmetlerimi kabul ediniz 
efendim. 

Erzurum .Mustafa Kemal mektebi 
Baş muallimi 

Münir#/ N#JcJ•I 

Bitti -

Uluktir= 1934 Mayıs 20 

Burhan Cahlt 

Karilerimden F. A. Hammefendiye: 

Temas e~iğim sahne hakiki· 

dir efendim. B. C 

Politika ~agnaşması Hararetlendi 

AlmanYa·ç~mb~~ içinde! 
( Baştarah 1 inci sayfada ) 

metlô lmperatorluk Almaoyaya 
kısmen hak veriyor, fakat F ran· 
sanın da gtlcenmesino meydan 
vermemek istiyor. Açıkgöz 

diplomatların mntalealarına inan• 
mak IAzımgelirae lngilterenin 
böyle bir vaziyet almuı, her 
ıeyden evvel kendi menfaati nok• 
taıından zaruridir. Çünkn lngii
tere, kendi karşısında pllrsilih 
bir Fransanın buJunmasım tecviz 
edemez. Almanyayı kısmen olsun 
ıilihlandırmalı ki Fransa büsbü
tün başıboı kalmıı olmasm. Al· 
manyanın silihlı bir vaziyette 
olması, kısmen İtalyayı da kor• 
kutacağı için lngilterenin her 
.zaman için işine gelen bir vazi• 
yettir. Çünkü hiç korkuauz ve 
serbest bir Fransa ile bir İtalya, 
lngilterenin midesini bulandınr. 

4 - İtalyaya gelince; . M. 
Muaolini bir tarafta Fran1amn, 
öteki tarafta da Franıanın müt· 
tefikı olan Yugoslavyanın ltal
yadan kuvvetli olmasım tehlikeli 
buluyor. Bunun içindir ki ltalya, 
harp sonu imzalanan muahede
lerin değiıtirilmcaine şiddetle ta· 
raftardır. Muahedeler değiştiril· 
diği takdirde bllylik harp mailüp· 
farı olan Almanya, Avusturya ve 
Macaristan bugi!nldl çok sıkışık 
vaziyetlerinden kumen akurtula· 
caklardır. Bu aur~tle İtalya ilci 
kuvvetli komşusunun biraz daha 
ihtiyatlı ve çekingen davaranacağı 
ümidindedir. 

Anlatılıyor kl devletlerin ıi-
lihları bırakma meselesindeki 
istekleri biribirine tabantabana 
zattır. Şu halde önümüzdeki son 
konferanstan da birşey çıkmıya· 
cağını söyliyenlere hak vermek 
lbımgeliyor. Bu takdirde dünya 
a1iyasetinin müstakbel manzara11 
nasıl olacaktar? 

Bu sualin cevabını bulmak 
okadar güç olmasa gerektir. 

·Fransa huı&n, 29 mayıs top-

1 

Silah konferansı reiıi M. Hend•r•no 

lantısının menfi netice vereceğine 
kanaat getirmit olan devletlerin 
en başındadır. Bunun içindir ki 
Fransa diplomatları, Avrupanın 
siyasi haritaıım değiştirecek şe• 
kilde politika faaliyetine girİf· 
mişlerdir. Bu politika kaynaıma· 
aı yakın bir istikbalde bir Sovyet 
Rusya • Fransa dostluğunu doğu· 
racak gibidir. Çünkll Rusya ile 
Fransa arasındaki siyasi konuı· 
melarm mllsbet sabada hayli iler
lediği anlaşılıyor. Bu takdirde 
A vrupada Fransa, Lehistan, kll
çUk itilaf devletleri, Belçika ve 
Sovyet Rusya el ele vermiı ola
caklardır. Almanya i1e garpten 
prka kadar uzanacak olan bu 
bu dostluk çenberinin içinde 11• 

kıııp kalacakhr. Fakat buna rağ• 
men Almanyanın da alabileceği 
bazı politika tedbirleri yok mu
dur? 

Şüphesirki vardır ve olacak· 
tır. Ne olduğunu iıe biıe zamaP 
gösterecektir. 

lzmirde Çiçek Balosu 
lzmir, 25 - Gece Halkevind• 

verilen çiçek baloau çOk muvaf· 
fakıyetli olmufhar. 
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BIKAYE 

Bu Sütunda Hergan 
Yazan: Hati~ Hatip 

Erkekler Böyledir 4Sı 
Saniha elindeki mektubu m&

aanın iizeri 
Sala da ne •ttL Oda •caktı. 
yüzü mbo ~ kızmıftı. Malikenlo 
ba u odada güzel· ve 
Y~n kokularuıı neşreden, fU 

°!8b~ı kvazodaki kızıl karanfiller 
gı ı ızarmlfb. F k t Sa "k Q b 1 d 8 a Dl a .•• 
~lra ~b-mun an yapallDlf bir 

11 1 
.. P .. n, laep solgundu. 

- Evet. Malikec·~· d. 
du, erkekler b6 ledir ı~m, ıyor-
b. · Y diYorum ana 
wm onları anlaman.... 1 Üf t . -• on ara n uz e memız ve sonra 1 d b .. k on arın 
a .1zı avramaJarı hnkinsız bir 

feydır. B.z ve onlar biribirinden 
a~n ve hiribirinden uıak iki Ale
mız G·· · J b ' oru~ eri başka, kanunları 
.;şka, vazıfeleri, his eri, mantık· 

ı, us~lleri başka iki alem ... 
Bu ıki varlığı b .. b .. k 

eında en tabii v n. ~rı m arşı· 
laşmak detil 1az.ıyetı onlarla an-

Bir erkeİcı~n ar~a cengetmektir. 
iseniz onunla olın ~dele halinde 
en tabii teklind:d. IDiina_sebetiniz 
tıpla bir kadın ~ B~ .erkeği 
mıya onunla bir kad lagabi anı .. 

"b · 1 ın anlaş gı ı an aşmıya çalışhn12 uu"> yır, 
nıhyorsunuz onu rok ·'·· a-.• ~ Se\'d - · · 
zaman, o sizi çok le\'di... İgınız 

b~~ dost olduğunuzu ~h:ı;:ı~ 
yınız onlann kartı8lllcl. ıafil 
bulumınya gelmez ••• Oalara zaafa
Dazkı göstermiye gelmez. Sakın ba 
er -.. ege yDrekten bakan samimi 
lf odzlerinizi, seven, d6rüst çehr~niıi e ... u_ ı __ ,b. . . • 
~-·~ ... a.a mızı göatenneyiaiz. 
a:.nıep ka.,. daima •llh•a. Jf>Di 
ıayn samimi bulamıya mecbUr-
IUDuz. Onun kar,ıamda dudakJan. 
DiZi en aldatıcı bir tebeıatımle, 
lklerinizi en fettan bir bakıtJa 
t~. ~n· ~ ha, kalbinizi 
açan abra ara, ıçınizi bütü f 
f etile döken •n"'kınlıkl 0 sa • 
ma Bilh~ ara yauq-

. yanız. assa o, en mlişkül 
bar anınızda omuzlannw en kah-
bar bir likaydi il ·ık· Ad 
~de • diyebil.!!· .11!: « abm 
-.aycll il --6&1UZJ •e u 
cetilaizi ~ herwe1den yaz geçe-

8-11 ._ı:a ZAllDetain. 

"'• hepiniz ~Y.lü~o~m Malike 
hakkında b . ılırauıız ki bunun 
•ar. Onu enun Çok tecr6bem 
le•en bir leviy!>rdum. Onu ilk 
Jiği ile 5en~ ıazın tecrübea z
tadao b. eğil onu, aon 8fkım 
olgun b .'raz geciken •e fazla 
birai O' kadının hırsı1e değil 
ıenç :~c~beli fakat ·çok ateşli 
le.Ue ır . albin fuwlu bir bal&" 
bel . sed vıyordum. Onu ilk tecrU-

cnn e i . . .h 1 fakat b yı ımb an ar vermiı, 
lra,het enO~ heyecan kabiliyetini 
lliha memıf, fakat tecrübelerle 
lll" Yetıiz bir tevekk01, aabar ve 
L .u~ınabaya aabip olmUf bl
Ulllain eD deria qkile Mfte 
)'ordum. 

Bir t ... daf beni onun yolUDa 
konnllflu. Aylarca, senelerce etra
fuD4a dolaftı. Bu bia her erkeğin 
bira beiendiii her kadın hak
k.ada dUyduğu bir nıerak ve 
teceaosmn,. Halbuki L __ 

b uca onu 
.. wmeye •tl&anftun. in. b. 
kere sevdimi artık cr6zle ·an il' 
... cr&zl&kl t k • nne yan• 
hi • er a an inaanlar ibi 

r ıey 1eçemlyor. G&zlerf me 
ba!'arken, ellerimi tutarken göz· 
leri parlayıo bir hayvan baki .1 dolunca ben: t• e 

- O da beni eeviyor Yebmin 
kapılıyordum. e 

O, belki izdivacımudan 
• 1 d L_ ev• 

e e ueni aevmiyordu. Halbuki 
ben bunu daha ıonra ~ 
m~ L nla ~~n eaaup a mıtbm. 

Hayabnda hiç b1t ~vkiim 
~-JOkt1L •-la L.-:ı_ • ~· .• ..=_ 

hangi bir doatunun, hatti kape
ğinin, onun hayabndaki mevkii 
benimkinden çok daha mühimdi. 
Her,ey onu benden fazla metgul 
ediyordu. 

Eilhassa diğer kadınJara karşı 
olan alakası en muhabbets:z bir 
zevceyi bile isyan ettirecek fid· 
dette idi. Meseli bir sokağa 
çıktığımız zaman kolu kolumda 
iken yan mızdan geçen her ka
dına, yalnız güzel ve sevimlilerine 
d~ğil, kad.m olmaktan maada hiç 
bır mezıyeti olmayanlara da 
bakıyerdu. Bakarken ··zı · k"d go erı, 
es 1 en bana bakarken nasıl 
paralayıcı bir hayvan baklfİle 
dolarsa yine Ö.) le bir mana 
alıyordu. 

Onun kadını oluncaya kadar 
kendimin güzel bir kadın oldu
ma emniyetim varda. Fakat öyle 
çirkin, ayle manamz, benden 
okadar aykın kadınlann bana 
tercih ed.ldiklerini götdükçe ken· 
d;me karşı emniyetim kalmamıştı. 
Evvelden bir yere girdiğim zaman 
ekseriya o mecl steki kadınların 
hepsi unutulur ve erkekler benimle 
lbef i'Jl olurlard;. Besbelli buna 
11ebep biraz da kendime karşı olan 
~etimin onlara telkini idi. 
~al~uki izdfvacımızdanberi gir~ 
gımız meclislerde bir besleme te
ıiri yapıyordum. Herkesin likayt 
kaldığı, bir kenarda unutulmUf 
hir kadın oluyordum. 

Bayle oldutu halde b6Uln ba
na verdiği azaba rağmen ona 
bntnn sevgimle ve btHün zilletim
le merbut kahyorudum. Ondan 
aynlmayı biran dllş' n:nfiyordum. 
Buha imkin görmO .. ordum. Ar
kıınla ona okadar bağlı idim ki 
ondan aynlmayı hatırlamıyordum 
bile ••• 

.DAoA 
'BiQiKTiQE 
RA~T-bDb: 

Üsküdar Mıntakası Varidat Taha 
MüdUrlüğünden : 

Halbuki bu .evgim onu belki 
iğrendiriyordu. Bana kal"fl likay• 
diai artık ihanete kadar ilerle
mif ti. Evine avdet saatleri s•yri
muntazam oldu. Gece aeç valdt~re 
kadar onu balkonlarda beldcdLn. 
Uykusuz, ııeceler, kı&kanç.ıll 
içinde hıçkırarak geçirdiğim, iz-

lkamatgih yeya ticaretgAh adre.Iİ San•ati lsmi Matrahı 
Kandilli iskele N. 21 Fmnda çırak Salih oğlu Veli 40 Kr. 

Vergisi 
360 Kr. 
900 Kr. 
450 Kr. 
360 Kr. 
~7(} Kt. 
270 Kr. 
&50 ı<r. 
850 Kr. 
850 Kr. 

zetinefsimin ve gururumun kuduı• 
muş bir hayvan gibi beni İçimden 
kemirdifi, ah... o aabahı gelmi· 
yen geceler... Nihayet ihbarat 
başladı. Dostlarım yan istihza, 
yan merhamet dolu bir sesle: 

- Şimdi kocam iiirdük, oto
mob11inde ıanpn bir kadın vardı. 
Şimdi kocana rastgeldik, yanında 
e•mer bir hamm vardı... Dün ge
ce barda kocan iki ıık kadınla 
birlikte idi... Ve Uih... hah.. di
Jorlardı. 

ve ~~~Joru~ ~ili, aöyledikleri 
mıa ettiiiıa kadar aldata.. 

yor mu!du? Ne1De iham... Ben 
azap içınde ya11yordum. Fakat 
o, yorgun arıın evine avdet etti
ği zaman onu kavgalanmla bık· · 
tırır ve kaçınr korkusile m&mk&n 
olduğu kadar güler bir yllz, ıa bır 

,, ,, ,, • pifirici Salih oğlu Ali 100 Kr. 
,, ,, ., T ablakir Şeref oğlu Salih 50 Kr. 

" c ara · Mehmet o~u Aziz 40 Kr. 
" " " " K" 
., Cadde No. 11 . Odun d r-o:.u1da çırak fslAm ~lu Ahmet~ Kr. 

Anadolubiur Toplu önü 31/a Şel • d çırajı Yuıuf o;ta MelameliJU Kr. 
/"\nadolub"&ar Kale içiqde Bir çifte wandal tabibi Ali ~•lih 50 Kr. 
Anadoluhiıar Çarp çıkmuı Bir çifte sandal Baarı Mustafa SU Kr. 
Anadoluhisar Yenimahalle Bir çifte sandal Hüseyin Ağa 50 Kr. 
Anadoluhisar A} uma Oç tonluk motör· Hayri oğ u 300 Kr. 

K~lıca Körfezinde 
Çubuklu Cad. No. 8 
Göksu Küçiikau 1212 

lü kayık sahibi Salahattin 
2 çifte 11ndal Hasan Pt ustafa 30 Kr. 
Kahveci Murat Efendi 6000 Kt. 

5100 Kr. 

5t0 Kr. 
ı605 · Kr. 
900 Kr. Kal•fatÇlda mfi_. Mehmet oğlu ıOO Kr. 

tabdem Mehmet S8S Kr 
Cena dköyünde Muatafa Fı 1 'CI çırağı Ali Haaan es Kr. ' 
~f endiain hnnın<l• ver isinı 

Beylerbeyi, Kanlıca Maliye Subesioce 930 senesi için namlarına tarholunan kaza'ff . ~mi• 
name ikametgAblannın meçhul bulunma• dolayıaile tebligat ~apılamay~n ~t~De u: ea te 
g6sterilmiştir. "Hukuk uauJQ mahkemeleri kanununun J 41 incı madde91 mucı mce n 

tevekkill Ye mftsamaha fÖsterie kımı için için yenmifti. Bir gBD yazdı. işte bak fO mektuba 
yor~um. Erkekler çok haindir. en ufak bir b'diae kal'flamda sana okuyayım da ~lale: ••... ~ 

bana .• Gireceksin ki 
KAiada masama 11z 

Malike soruyordu : ŞM.~lıke, ben aaabi bir hasta idim. içimden coıan bir iayanla dojw niba, yavrum. inan bana aeııaD 
t upıv ve •ık asabi bir hastalık· ruldujum zamaa birdenbire bil· yapyamıyacafım.: Sen ya~ımda, 
ır, e .0 • benim baata olduğumu yük bir hayretle gördüm ki o HD yakınımda, ıken, ıenın Y~ 
kuvvetsız olduğumu hissettikçe adam benim için hiçbir ıey de· mnda Ye yakınında olmak saadeti-
bana karşı gitgide daha fena iildir. Bir zamanlar bir yanar ni garmeyen bir könnilşüm. Sen 
oluyordu. dağ sfbi atei& olan kalbim, ar- gittijiudenberi bütün istinatgabım 

Fa.ka.t ... kocamın bu likaydlai bk tönmBı bir balon gibi porm- olan bir ilem yıkıldı. Senin güzel 
ve haınligı her şeye isyan ederek mutlu. Ben onu hiç mevmemit ve temiz gözlerine, senin iyiliği e, 
evinden kaçıtığım gtıne kadar kaaar ıe\f'IDİyordum. senin güzelliğine, kokuna, seain 
devam etti. Ona karp olan kız. Saniha güldll: evde yarattığın havaya abıtım.. 

- Peki .. Ne yap 
- DUn mahkem 

rarı verdi ... 
Ve yeriı d m kal 

kar11sına geçti, uçla 
den ince parmakla 
kendini güzelleflirdi 
arkadaf1na döndilı 

aınhiım, ona karp olan kinim _.. Fakat biliyor lll'1a&JQ Malike Evet ıeninle hayabnu tiirleştir-
ben farkin~•~~ .. "auıaı1uo----..-..-----~--------~~~~~~~~......ı.ıt.x.:.•.._..;__..:,-...!..;. __ ~ • .:.-..;..;..'"""...ı...-.......J.:...aaA&tuu:ııaea:ııım.--1:.un11U111 

- Güzelim ve ot 
mdayım, dedi, ha1a' 



12 Sayfa SON POSTA 

1

Yerli Mallar 
Pazarı 

latanbul: Bahçekapı 

j_.., Yerli Mallar 
Pazarı 

8eyoiluı latiklil cadd06' 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Ankara ı Çocukıarayı caddeıi 

Yerli Mallar· 
Pazarı 

Samıuo ı Bankalar caddeıı 

~ · 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden : n. . ~~ fdAl{f(A 
lskenderiye hattında fevkalade · MüslQhzaratı 

Tenzilatlı Deniz T enezzühleri 
İstirahat günlerinde güzel bir deniz havası almak istiyenlere 

kolaylık olarak l&KENDERIYE hattında · 

Fevkalade Tenzilatlı 
gidip gelme tenezzüh biletleri tertip ettik. Yemeklerinin ne
faseti, servislerinin intizam ve mllkemmeliyeti ile şöhret bulan 
lzmlr ve Ege vapurlanmız her hafta Salı günlari 1 l de Gala
ta rıhbmmdan kalkar ve 11 glln sonra avdet ederler. Bu seya
hate iştirak edenler Gilzel lzmlrl, Atlna ve Pire ve isken· 
deriye şehir ve plijlannı görmek fırsabna da nail ~lacaklardır. 

Biletler l /Haziran/934 tarihinden itibaren Karaköydeki acen· 
tehanemizden aatılmıya başlanacakhr. Fazla malumat almak 
isteyenlerin acenteye müracaatları ilin olunur. (2713) 

A K 

GLİSERİN FiTiLLERi 
Süpogliserin fitilleri en muannit kabızlarda, 
makattan kullanılarak kat'ı ve tafi bir teair 
temin eder. Her eczanede bulunur. 

---------~ (
1

5544) 

.. HAZIR ve UCUZ BiR FABRiKA 
Uıküdar'da, Taıdelen gazoz fabrika11 faal bir vaziyette ve müemmen 

aatlam müfterili aatalmaktadır. 
Müracaat: Sirkeci, Liman Han, A. Faik Llmltet Şirketine 

._ ___________ -.ı--~<•6921) 

Kirahk BDyük Depo 
r Baf~ıı kereste !abrikasının İstanbul satış mağazası olan Galata : Kürkçü 

l"apı h.alafat,.. yen~de 92 - 94 numaralı biiyük kereste deposu kiralıktır. 
Galata: h orakoy Palaı altıncı kat 18 numarada mühendis Asım Fahri 

_ .. > Beye mliracaat. Telefon : 43087 .. (16908) 

VAPURCULUK Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi 1 
·· 1 t t HAYAT GÜÇLEŞTL.Toprağını bes-

TURK ANON M Ş RKET !ersen aynı işle daha çok ve daha iyi 
fıtaiıbul Acentahğı mahsul alabilirsin. YALNlZ şu mar-

Liman Han, Telefon: 22925 -• • • kalı ALMAN GÜBRESİ KrLLAX: 

Trabzon Yolu 
SAD IKZADE27·r!1~;~. 
Pazar günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte: 
Zong':'ldak, İnebolu, Ayancık, Sam-
·~?· Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Gorele, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlara ilaveten, Of ve Sürmeneye 
uğrayacakhr. 

Karabiga Yolu 
H:!~·- CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
günleri bir vapur Tophane nhtı· 
mından kalkar. 

AMONYAK 
NITROFOSKA 
FLORANID 'ı 

~ 
GÖBRESINI BiR KERE TECRÜBE ET 
ÇABUK OL ve fU adreslerden 

nümune ve tafsilat ille: 
latanbulda: O. Fröhlich, Sultanha· 

mamKendros Han No. 6 
lzmirde: Max Unz. 
Samsun ı Trabzon Hochstraaser .,e Şr. 

~danada: Rasih zade biraderler. 
Muracnat ederken bu ilim da lefiediniz 

HUBUBATUNlARI 

SrHHAT 
VE 

KUVVET 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak8y KöprObaı 
Tel. 42362 - Sirkecl MGhUrdarzade 

Hao Tel. 22740 ....... ... .... . 
Mersin Yolu 

KONYA vapuru 21 
Mayıs 

Cumartesi ıo da Sirkeci 
nhbmından kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod· 
rum, Radoa, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer
aine. Dönllşte bunlara iliveten 
Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalÖız Anamur'a 
uğramıyacakbr. "2737,. 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

Nil O FER vapuru 26 
Mayıs 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
nhtımından kalkacakbr. "2738,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 29 

Mayıs 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
Jara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğr.ayacaktar. "2739,, 

LOKANTA 

NOV 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK 

Mayıs 26 

Temizlik! Sıhhati Güzellik! 

işte size R AD YOLiN'in hediyeleri 
Daima, Radyolin her zaman Radyolin kullanınız. 

Dişleri inci gibi yapan RADYOLIN 
diş macunlarmın incisidir. 

K 
Lake, bronz nikel ve çocuk 

. karyolalarının envaı çeşidini 
ucuz fiatle lstan~ul Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

ASRI MOBıL YA MAGAZASINDA 
bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi t (16526) 

Zafiyeti umumiye, iftilıaaızlık Ye kuvvetsizlik halibnda büyük 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede satllır. 

DABCOVICH va ŞUrekAsı 
Telr 44 708 • 7 • 41220 

.A.TIUP• n Şark limanlan araeında 
muntazam poıta. 

Anven, Rotterdam, Ilamburg ve 
Iakandinavya limanları i9in yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baıhca limanlarında tranabor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hanaburg np. limanımızda 
Gudrun vapuru 12 Hazirana doğru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Hansburg vap. 21S Mayısa doğru. 
Gudrun vapuru 15 Hazirana doğru. 

Fazla tafaillt loin Galata. Frengyan 
han umum! acenteliğine müracaat 
Tel. 44707/8 • 41!20 ............ 

TBEO BIPPBN 
vapur acentahlı 

Polish • Paleııtine Line of the polis 
Transatlantio Sihpping Oo. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POİ.ONIA,, 
Tranaatlantlk vapuru ile 

Köatenc•· İstanbul· Hayfa - Yafa
Pir• arasında muntazam ve lUks 

lazimet ve avdet seferleri 1, ıı ve 
8ünoU sınıf kamaraları vardır. 
Hayfa -Yafa- ve Pire loin seferler: 

81 Mayıe saat 10 ta 
14 He.ziransaat 15 te 
28 Haziran saat llS te 
12 Temmuz saat 15 te 

Dolru Köatence için aeferlen 
28 Mayıs saat 17 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

i2 Haziran saat 19 da 
Seyahat mUddetl ı 

İstanbul - Köstenoe ııs saat 
İstanbul - Yafa 61 ,, 
latanbul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsilat için Oalatada Freng
yan hanında umumt acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolou 
için atlantik npuru aoentaıına. 
Galata nhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli • Kok ve Natta ıeyahat 
aceotahklarına mtiraoaat. 

--------~ (1'203) ..... 

l~!!!~!.!!!!!!!! 
Limaounızdan hareket edecek YapurJ•f 
~DEA. vap':1ru 27 Mayıs pazar 

( Mıdillı, İzmır, Pıre, Patras. Brendizif 
V enedik ve Triyeste ) ye 

MERANO vapuru so Mayıs Çaroaııı· 
ba ( Burgaz, Varna, Köstense, Suliol 
Kalas ve lbrail ) e 

ABBAZlA vapuru 30 Mayıı Qar
ıamba ( Dedeağaç, Kavala, Sel&ııWı 
V olos, Pire, Patras, Ayuaranda, Bren· 
dizi, Ankona, V enedik ve Triyeste ) ye 

KAMPİDOGLlO vapuru 80 Mayıı 
Çrrıamba ( Burgaz, V ama, Köstenoe, 
Novorosisk, Batum, Trabzon ve Samsun)• 

AV ANT!NO vapuru 80 Mayıa Çar· 
~amba ( Pire, Patraı, Napoli, Marailyl', 
ve Cenova ) ya 

Şimali, Cenubi ve merkezi Anıerik• 
ile Avustralya, Yeni Zeland ve Aksayi 
ıark ioin doğru bilet verir. "lTALİA,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurile 
muhtelit servis. 
Her nevi ta.fsilô.t için GalatadaMerke• 
Rıhtım hanında kilin (Lloyd Triestino) 
sere.centesine. Telefon: 44870 veyahut 
Galatasaray' da sabık Seliinik bon· 
margesi binasındaki yazıhanelerine. 
Telefon: 42490 (15189' 

Darüşşaf aka 
Müdüriyetinden: 
Darüttafaka için bir sene zarfındıa 

alınacak Yirmi bin kilo et ve Altmıf 
bet bin kilo Ekmek kapalı zarf uııJ 

ille münakaıaya konulmuıtur. Talip

ler ıartnameleri Nuruoımanlyed• 
Cemiyeti Tedriıiyeal f.JAmiyi Madll• 

rlyetinden almaları ve mllnaka1•Y' 

ittirak için 4/6/934 Pazartesi gaı:ıO 
saat 14 te mezkur Cemiyet Merkoıiı:ı

de bulunmalan. "2712,, , . ......................................................... . 
Son Poata Matbaası 

Sahibt: Ali Ekrena 
Nepoi7at MldGrl: TalU 


