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Japonyadan Son Posta'ya Mektup 1 Ga~;m•~i:ci öi~m ki yetiniz Varsa yazınız 
Vakit Az Kaldı Acele Ediniz 

Ural - İdi) Türkleri . ~m~:~!:k~~ada ı•· 
M 

•• k 1 B - np bır ölüm tahkikata yapılmııbrı 
usta i ir Devlet Kurmak lçı·n Turgutalp köyünden ismail Ağa 

N 1 Y 
bundan bir mllddet evvel MUd· 

e er apıyor, Nasıl· Çalıc:ıyorlar deiumummğe mnracaatıa kendi· "lf sinden boşanan ve Mehmet Bey 
isminde birisile evlenen karııı 
Meryem Hanımın kendisinden 
gebe olduğunu bildirmiş ve ço
cuğu doğunca iyi bakılacağına, 
~ocuğunun dUşürUlmiyeceğine da• 
ır teminat alınmasını istemiştir. 
Bu teminat alınmış, çocuk ta 

Ayaz Begin d ,-~--~---~-------~~-.:: ___ ~:_:J:±ır:fl 
Boloevik R a 8• piyesini t•mıil eden Ural • idil .. 
lerce '!'ürk ~yn~an kaçan yüzbin· laha . . türle R•nç/n,.i 
ponyaya e 'latar Mançuriye .Ja- . kı Beyı Japonyaya davet etmi 
!erdir. ı:fo~e~::!~ıa~dadj yerle§miv· ~r~s~~kils1T-~tpe! biı1' tün hayatı~ Asya. siyaseti k' a aponlar bir 1 ur erm atiklali için 
rı~cıı, Uzak ~a~ktaidmiye .. başla- ~=~:~:l!a geçirmiş bir zattir. Son 
ıstıklaı hnreketl . . . Turklerde d Varşovada yerlel}mİ!ı ve 
lirmi tir B erı ıçın faaliyet be. ora a "Milli yol iemind b' 1i 

tc9kif edilmi~ maksatla cemiyetler Aua neşretmektedir. e ır meo· 
neşrine başla~!~~to ve mecmualar d yaz B~y Son Postaya, Japonya. 
Tc kil edilen c;mi~etlen'n b d maı~t meB tuplar göndermiye başla· 
" U ı .r aşın a ~ ır. u mektu ı b' . . rn - Altay Türk mede . . yaşıyan 'f" Par ıze Japonyada 
ı ı_nın~o bir cemıyet vard n~etı " faaliyeti .ut ve Tatarların hayatı 
!~ıyetın gayesi Ural - Alt~y· u ete· rakit maİ~' tavgaları hakkında me~ 
ııı:nsında - k' b ta b mın n• umn 'Vermekted' • 

t aş n aşa rr·· kl ı K b · ır, 
h:tia~~duk · müstakıl bi: Tü':c de:v~ Japonoy~d; {:k"00Yİ; b (Hu~usi) -
tnünevv~n e~ !ıi· le~ıydet, Tatar Kobi şehri old:ya astıgım yer 

ıcı erın en Ayaz ( • 
Dev mı 11 iuoi tayfada ) 

miadı gelince doğmuş, fakat bif. 
kaç ay yaşadıktan sonra anasının 
sUdO aı olduğu için gıdasızlık
tan ölmüştllr. Bunun üzerine ls
ınail Ağa tekrar Müddeiumumili· 
ğe mliracaatla çocuğunun kasten 
öldürüldüğünü iddia etmiş, ceset 
mezardan çıkarılmıı, otopsi ya-

. pılmış, neticede çocuğun gıdasız· 
laktan öldüğü t;s~it edilmiş, fa
kat bununla ıktıfa edilmemiş, 
ceset sandıklanarak lstanbula 
Morga gönderilmiştir. Morgun 
vereceği rapor hükme esas 
olacaktır. - ~ 

Bir Leh Heyeti Geliyor 
Varşova, 2 - MUnakalat Na• 

zır muavini M. Ba bkovskinin ri· 
yasetinde bulunan bir Leh tay-
yare heyeti Bükreı - Sofya tarl· 
kile ve tayyare ile bu aabah Is· 
tanbula hareket etmiştir. 

Heyet Türkiye ile Lehistan 
arasında tayyare mUnakalatımn 
temini iç.in mUzakeratta buluna• 
caktır. 

······························································ 

~
- Yarın 

Vatendaf TUrkçe Konut 
Maaelesl 

ı,,~tigazlı fi~ketler aleglaind•ki anketimize karile,.in ıöıte,diği 
alaka o• aon~•rdikl•rl ceoaplar, aganıklığın en bügilk delili 
olarak telô!Ckı edilebilir. Şikayetlerimizin isa/ı için önilmü~• 
çıkan.'~ fı,.•atlan istifade etm .. irll bilmemiz lôzımdıt. Şik8· 
11etlerınızl bir an eov•l gönderiniz. 

( Bu huıu.takl tlkl1etlerl 10 uncu • f d b 1 k ) •1 amıı • u acı 11011 

'::::::::::==~===::::===::::-------------j 
Bir Siyaset Oyunu Münasebetile: 

Hicaz• Yemen harbinin iç vUzU!. 



2 Sayfa 

( Ha·llcın Sesi] 

Kibrit Şirketinin 
Bir Yolsuzluğu 
Ve Halk 

Memlekette bin mOıJriJitla bir 
kibrit fabrikası kurduk. Müıki
litla diyo uz: Fabrika kuruluo
eıya kadar geçen hidiselen kım
se unutmadı. Fabrika kuruldu. 
Şırket, .kibrıt çöpu olarak kul
lawlacak ağacı lskandinavya
dao getirmiye başladı. ltıraz 
ettık. Buradaki ağaçlar işe ya• 
raaıu dediler. Şımdi, bu ağaç· 
lann Romanyadan getinldığaoi 
işitıyoruz. Hldısenio, halk ara· 
ııoda husule getird ğı haklı bir 
teıir vardır ki qağıki 1atırlarla 
hülaaa edıvoruz: 

Mehmet Ali Bey ( Aksaray Horhor 
lleeçi& ıokağı 71) - Kibrit Şiwketl 
~p J•pacatı •taçlan hlll hariçten 
setJri7ormu1o Türkiye ata~ eiD•lerl 
en bol oı.. bir _.... memleketi 
oldutu ha de tirketin çöplük odun
lan harl~tea ptirmeılİDe tatmamak 
m8mldln detfldir. 8ea ba iti h6aa8-
ai19t mefhumile bir tarll telif ed .. 
81i7onua. Bir umanlar firket •taç
.... l.ka•cll•••1adaa setlrti1on1 .. 
TlrldyıMld 91i1tler çlp J•pmap 
mlaaft detP. dayordu. ŞimclJ Rom ... 
1••• •tlrtmete bqlamıfbr. De•ek 
ld kibrit çlplerl ,alms ineç odma
lanadaa detiL Romaaya JditiJderiadea 
tle olayormq. aw. ~ 
aiçia olm .... ? .. 

Namaıı Bey (DiftDJQla lPW znıa 
Mağı 25) - Orma......_ lliaf 
Pfidl itibarile çok .1enwiaclir. U.... 
lmpt• enel lıluıra, Surifeye, Y .. 
a=••u " 7a1aD prk memleketle
.. k...te lllraç ederdik. BilbuA 
..... tra....&erinl bbcl• alırdL AY· ::-az:- llile ati .. af~ biz Ye-

{)rmulan .. kadar bol ., • 
.... tefltlerl '°" olaa Wr ...... 
kette kibrit ~pil yapacak afaç 7ok-
~1• kaclar 1.veçten memle
._...•~-••• llAIAk Pir.da. Şimdi • 
Ro.., .. 7ad.. •olndu7ormut- Şirket 

r:.amm barice çabraakta iaat .,. 
ar ıösteriyor sibi pli7or. Fakat 

.. ife daha fula ı& yummamahJIL 

• O... Ber ( Sirkeci Yelli ı....w 
Mıu 6 ) - Kibrit Şirketi ~apllilc 
odunlan hariçten ptiriJormuf. Bu 
Jibda her .... Urice Wr .U7on 
ara... plu70ftlUllo Jkbudi hhraaaa 
Mili• 81rdltl p aa .... da bir miJ. 
JOD llnaua M d .. ek oldujımu anla
mıyaa bir TGrk ıoktur. Bir mU7on 
Ura De memle11ette on tue anaanam 
mektep 7apdablUr. Şirket lneçten 
eda• ~irken bizim ormaalanmı• 
4aıld ........ tip ,.,...,. ruama
..... 9l111Jerc1.. Şi•dl ele Romaa
radaa setirtmete ....... fbr. Demek 
.. bu ç4p her ·~ yapdaWllJoaı
.... O halde ıirket ... elerdenberl 
~ bet on milyon Ura ~ 
Altkadar makam bunu tetkik ... ıelİI 
•ter bizim ataçlardaa da çBp ,......_ 
bilir• firketle beHplaıılmahdw. 

Polis lmtihanlan 
1 Mayuta yapılmaıı malranr 

elan polİI merkez memurlujana, 
~ ikinci Ye lçbcl b-"ta-
mdenı terfi iade•n••n l Hairana 
kabmftrr • 
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Meb'us Heyetimiz 

18 Seneden 1 Seneye Heye~~~=~~ş~e~!Ür•• 
•• Jle Karşdandı 

Kayinpederini Oldüren Damat ~::·s:~D2=.:ı.ıı:?·:=: 
Hapse MahkuA m Oldu tetekküller federHyonundan birer 

beyet te Ankaraya ~tmif ve Gazi 
Ha. ne tazimabıu anetmiftl. Bu zl-

E vvelisl sene ıeker bayramının birinci günii af kanunundan imfade ettiği için Zeki Bey hapiste 7areti Jade etmek Gzere don, bati•· 
Osküdarda bir cinayet oldu. Jandarma müliz mli· yedi sene yatacak ve davacı Hikmet Hiinuna da nada B. M. M. Rei• Vekili Haıaa 
ğinden miltekait Zeki Bey, katuapederi olan Üskü- bin lira tazminat Yerecektir Bey oldutu halde yiiz azadan mürek-
d t t 1 f ALt" B • ( 9 ) k ke_l bir Türk heyeti gelmiıtir. ar pos a ve e gri:\ memura un u eyı lll'- Dün yine Ağır Cezada geçen ıene Beyoğlwada Türk heyeti, Budapqte iıtuyonuadı 
tunla öldürdü. Dün Ağır Ceza mahkemesi bu Melek sinemasmda tayyarea Zeki Be1' öldüren Bapekil ile haridye ••zanmn, Macar 
davayı neticeleadirmit ve karannı vermiştir. Ôldü- · Parlaaento•unun mOmeıuilleri ve mlJ. 
rülea Ztllat& Beyin refikuı Melek Hanımla büyük Sait ve Murtaza ismindeki suçluların muhakemesıne ll tefekknller feder••:ronunun bilyilk 
km enelce mahkemede Zühtü Beyin aleyhine şaha- denm edı1di ve Mlirsel Paşanın phit olarak dinle- bir •urahh.. heyeti. meb'uHn ve 
det ettikleri için davacı mevlmilde yalnız küçük Dilmesi için dava talik edildi. Bundan başka Sa& 'yan aza•ı tarafından karıılanmllbr. 
kızı Hikmet Hanım bulunuyordu. Mahkeme Zeki yerde kahveci Yusufa ildürmek maksadile tüfek l.ta•yoada, lıqlannda sefir Behiç Be:r 
Beyi (18) meneye mahküm etti. Fakat İfte tahrik atmaktan ıuçla ~ban Ramazan da bir ay hapse oldufu haldeTOrki:re eltı1ill erlWuda 
gördüğü için cezanın üçte birini indirdi. Bet sene de mahkl• edildi. bulunuyordu. Meb'uı!ardan M. Pekana 

laararetli Afa seldiais .azlerine cevap 

Y 1 U•• •• d 1 L "' •k f h• an J d vena Haan Bey bu doatane kabul• o stun e astı ır ıtıec isin e .... dola11 teıekWr etmlftlr. 

iki Kafadar iki Arkadaıı Fabrikasında Fevka'ltle Toplanb için x.!':!an:..•a:t.=. :rlte:~= 
Yaraladılar _ • A llazutalc Batladı kor•utlardar. 

LL- mi • ele u f Dun De Zavallı Bır me- Esnaf Eanb. .... r-= Bi c· t ..,.... ...... e mn zunytau ma· Şeh. M ı· . . r ınaye 
hallesinde oturan kasap Salim ile le Feci şekilde Haılandı tizere, _ f .:ı~d- tim .. "!"!& ~d~N111119a (W.•.aa _ a.. ._ 
k d 1b hi 1-L&-- H r t ki 1' tik f b .kam da yapacagı ev e iÇ a IÇlll ·~td :t• u.,a.c1e bir clnı-

un uracı ra m ~o~uuı ge• ~ ıç e • • • a n D d belediyede haZll'hklar başlamıştır. yet ıılenmiıtir. Hadise ıudur: Belara-
çerl~rken, IStedenberı arası açık aon bır buç~k ay ıçınde ~°? . e Vali ve belediye reisi Muhiddin k8Jil d N -
olan Mehmet ile kardeşi berber dardiocü bır kaza kayde~ilmifhr. Bey Esnaf Bankaıı Müdürü Ham- kızın °L;~iye u{~;6!d~~iu::!:ai:a~-!t 
Abmede tesadüf etmişler ve hemen Bundan eneJ Uç • fecı k~ eli Beyden, baokanm nzlJeti Ayni köyden Süleyman otlu Hieeylu 
\ t t _1 __ 0 K olmuştu. Dünldi faaa daha agır hakkında uzun maJA-•t almqbr. kııı kaçırmak iailycwmua. Nuri Ali.._ 
Kavgaya u uşmu.-.. ır. asap olm o- eli-· • nA .....- 1- _. ,... 

Sal. iJ k ' 'b h" Uftur. ıren gımıze a-re Ô.X-..di~-=·e~lre. belediye aCSye ,-eldijiai •örü•ce kapuııo öoüa-
ım e unouraca ı ra ım f b "ka el • d Om &-· ••".. ........ k de birkar arJıa.a-.. u- beki • 1r 

bı kl k k Ahm . a n am am ea er, amir- riyudi, mec:liat • müza erat • -.- emıt ve a • 
ça arını çe ere edi arka- leriaden aldım emir herine din da, I:'---~ b bama t fi- .... adameajız eYden plônca c1 '"ita 

.... ..ı__ bön.nnd w •• h e• IODUD ,........ 411 U 11- --..:--ha • • B 
-u.ua ve a·- en ap, me • öjleden aonra fabrikanın •a im- yesi v-a faat:..ette devamını - oı:ı-nuc ueum etmııhr. u..., 
mecli de eliııd bafif aral mizl -ı u7 Nurı Ata 4a tabancuuu çekip •üt 

en surette yuaunun iZi annı te emeye isteyecektir. Belediye riyueti- etmittir. Kurıunl••- Wırk1eı H~ 
yaralay....ıc kaÇllllflanhr. bu karo baflalDlfhr. Bu 11rada kuyu ka- nİll keacli aoktainazan olarak yiıae iıabet etmiı ve delikanlı miiiöı-
deş hastaneye kalclmlmlf, Salim pumm yanında buhmaa Wtim bankanm fa.U,etine deTamma tir. Korucu da atar IW'ette yaralu-
ile (brahim yakalan.ak tahkikata bol'Ulllndan birdenbire akmaya karar Yerilmesini teklif edeceği -.W· 
başlanmqbr. bqlayan kaynar su zavalh ame- tahmin olunuyor. Hamdullah Suphl Ber Bir 

,,. UlukiSyde Bedri ve Klmil lenin arkasına dökülerek feci Diger taraftan Esnaf bankuı Konferan• Verdi 
isminde iki bahkçı bir para me- Rrette haşlamıftır. Ômer Balat haldundaki rami tabkik•t devam et• Belao-., ı _ Sefirler tarafandaa 
aeluiııde11 çıkan kavp neticeain- hastanesine kaldırılmış, tahkikata mektedlr. Vekllilt BaşmOfettifleri ftrilmelde olaa kooferanalar deYam 
ele Baltalimam Bahkrı meld b" da bqlaamqhr. Bu fabrikada dün de bankada metgW olmllf}ardll'ıo ediJOr. Busln TOrki1e Mfiri Ha ..... 

r e 1 b" b k d el& f • O.akada mahcuz ve paraya lah Suphi Bey TiirJderia ... 'at ..ı... 
milta~demlerinden Haşım Ef. yi ırku ur·-li ay a idik~-... acıanm çevrilmeli mukarr.- olan baza aaadaki rolGndu babeetmlft konfe-
_.,. ıle ltepıdaa J•ala...... vu u -:ı pyan .w ve ıa- kua ve y•x.ıbane eaaa J&l'ID nan allka ile 111aleall..ı, n beye-

24 ~ f .. yamtetkik olu gerektir. atılacaktır allmlftlr. 

...,aa ın B k I 1 . G · .. Atroa "11111 fl Ad. l • a a orya çın öç Etmek ı....n .. 3 - Oc rGndeDberi ..... 

':u~:t~ı!.rm faili ve Maarif, Ecnebi Mektepler· isteyenler ::ı':01u '-!::-.. , ~;~ A:!~ 
ayni ~ar.da uker kaçağı oldu- den Birer Liste fstedi l.~ Yaz mOnaaebetile fstanbuldan atle1e kadar -w. 4ahillnde ;;t. 
pdaa uzun zamandanberi zabı· Maarif Vekileti ecnebi ye ldlderine deYam etmif, .. '-dan Hara 
taca aranan uah ubıkahlardan akalliyet !İle ve Ortamekteplerin• Anadolu yakasile Adalara A AfJ-• •lteveccihen ............... 
pepe Niyazi nihayet diin polia bir tamim ıöndererek, bu MD• etmek iıteyeillere kola1bk olmak mlfarekat .,ı.miftir. 
ikinci tube memurlan tarafından B.blorya imtihaıuaa pecek üzere Akay idaresi Jeaİ bir ta· Hlmareı au.ı 1tıer1 
yakalanmtfbr. IOD 11naf talebesiaia bir Jiatesial rife lıazarl&mlfbr. Ba tarif919... &..nam, 3 - Bu ._. Himayel 

Jf. StileymHlyede izzet Bey re; cumartesi, pazarte8İ Ye per- Etfal he:retleri tarafaadaa •ahtellf 
sokaiJ!lda iahiaar memurlanndaa i.temitti. Mektepler bu &Jlll oa ıembe llDleri •bahleJba 1aat mekt.,._.kl 223 fakir tomk stJcl. 
Halit Beyin evinden yangın çık· l.etine kadar imtihana sirec•k 11,30 da klprldea bir Y•p• na.iftlr. AJllca fakir ~ 
ıın••- lirayete meydan ver•lmed~n alehen8 liateaiııi bamhy~ .. __ ._. __ ._ __ ,....__• n_ npar -..:•- lluıta olalllua llAç t ·' ı • .... ,......... ·~ uw ................ , • 
.. _.,., Gfl6r. Ma.arlf •eklletine pclerec:elde.- Auclola yab.=deki b&um iske-

Klt •ekteplerinde Tatil dir. lelere n Maimi •irayank.,. Sali/ı Paşa 
E""nelki günden itiberen kay Yoklama Bitli ya taflJaealdar· f 

mekteplerinde tedrisata nihayet film ___________ ...__ iPİ/eşii 
Yerilmiştir. Üç ve beş sınıfh köy ekteplerdea ·~• millet hanlan imal edilmiftir. Ba im- ~ 
!iL -kteplerinde aon sınıflarda mekteplerinden, bundan enelld 1111& .a mlfettit raporlan Yeki- &.n-. 5 - Kolonh L ... .-. .. - _, __ ... _ •-- d . .,:._....: •-.-...:_ .... p .......... l)llıpnlplr. Sallı. 
lllti.ll•n&.r• --test ....n...A b••la- .... Cl'llllll' ... mezun o .... Yaba •t- letla cmuı UACnae, llaarif midir- ..__ ....._ ...... ------A '-U-• 5....u -y ..... - -_. .. .a.let .......... ...... 
mkbr. tık tedrisat miifettiıleri lana umumi aeYiyelerini anlamalE IOllDde tetkik oluuaacla enel ... ......_ ...._ ...,. Vallrl 
.., ... ........-.. maluadlle yapllan yokla•• Ji;Dti- Aabrva ılad.erilmittir· ••••• llymet ........ 

.__Sı_o_n_R_o_s_ta_'n_ın_R_e_s_im_li_._H_i_1c_ô._y_e_si_: _________ R_a_za_r_O_ı_a_H __ a_san __ B_e ... 11_Di __ 7g __ or_K._i:_I 

, 
- Bea antika merakJ.11 bir 1 ... Etrafımda 

•••• Huan Beyi Bclll lyle pyd• maada
... ,.. .... ld.. 

sancep. -- ı ... Ozerinde ıaec:ejim taf 1 Hun Bey - ÔJle İle leni 1 - Ya,......._.aa .. - bdar d .. 
toprak bile atib elam- ~a ,atlre;im dOlbaaı.. llttbmek ••ID• bir .-ca dlzeltmek 

Ora- kaldarullları Wle a•bdlr. •• ki••• aklma 1.ı...1tu... 



Allaha Emanet 
harp Ne 
Demektir 

Y.-nnld harplerde öllm biyle kara bir bell ,SW ~ flm4lkl• tedbir almak, tayyare kunetlerimbi aıtbr
............ inme çlkec:ek, ha1at duracak, baoalu tlt• mak lammcbr. Biti• cllDJamn t&J1U9 b•ntlerlae 
••rec•k. ~•klanla ilim ~ • ..- llJl•J•ek ..._m1,.t .....t1tı 111 .... bla • .. .- .. netlerlmld 
dolafaeakbr. Y~ ........,... ._ ••WHlaa piwktir. bYntl•clirmeU,U. TMP" ~ Jardam, her 
Ku•ntleamek, _. ........ ..._el ............ Konuuaak qtaa• .... • blJlk .......... 

• 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Mi-

Wt;ı''-~~~~ıa.al 

Münderecatımızın '°lclu
ıundan dercedilememif
tir. 

Yemen - Hicaz 
Muharebesi 

imam Yahya'nın Ôlüıni 
Meaeleai Karqb 

Dombay 3 - Cicldeclea ,.a.. 
haberlerde ....... vu,- ..... 
teyit edilmekteclir. 

Kahire 3 (~A.) - U..t'ııad 
alkerleriain Htlcleyde.',. • ......._. 
•e oradaki ,....._._ ..,_ 
&zerine tehria •lmt ettiil haber 
veriliyor. Veliaht kaç=p. 

imam Y•hr• •••dl 1111? 
K bire 4 ( A. A. ) - Y«wa• 

lmamı Yahya, Elbel&t paeteaini• 
çektiği telgrafa din uat .~ bette 
telsrafla şu cevabı venaiftir: 

.. Telgrafımza cevaben, ..U. 
Iİ7uetimiz aacihbace " .U.
l&manlan 611•• _.iletmek 
mabadı ile kelMlimiD harp 
halinde tellkkl etmemeJe •• 
binaenaleylı mha1 •la arazifi 
tahliyeye karar ....... il tüHre 
matl6biJeti bltal etliiimk ... 
naaına ahlimamahcllr. 

lbniuuaclm ldfuet n _.,. 
te cllaaauiai .... ,. .. 
Fuadua .... 
m&dalwh.W 

r. 



fAemleket Manzarası 

S~rıkamışta Bu 
ene Y apzlacak 

Belediye işleri 
Sarıkamı§ (Hususi) - Belediye 

Meclisi son içtimaım yaparak 
dağıldı. Bu içtimalarda geçen 
sene tasdik edilmiş olan beş 
enelik mesai programından bo 

sene içinde aşağıdaki işlerin 
yapılması kararlaşhnlmıştır: 

1 - Eski pazar yerinde yeni· 
den ihtiyacı temin edebilet:ek 
tarzda bir hal. 2 - Kasabanın 
elektrikle tenviri : Bu tenvirat, 
Sankarnışın garbişimalisine düşen 
suyun kasabaya 5 • 6 kilomdre 
mesafesinde Yağbasan ile Çatak 
köı ü arasındaki harap değ:rmen 
mevkiinde mümkün irtifa verilerek 
burada elektrik tesisatı yapılacak. 
Bunun için de Belediyenin mağaza, 
dükkan ve fırm gibi 40 kadar 
emlaki karşılık gösterilerek Be
lediyeler Bankasından istikraz 
ktolunacaktır. 

3 - Gaziler meydanında 4 
yol ağzındaki çeşmenin yeri de-
ğiştirilerek 50 metre mesafedeki 
Cümhuriyet caddesinde balkın 

ve hayvanatın daha fazla istifa· 
desine elver:şli bir çeşme yapıl· 
ması. Bunda.o başka Belediye 
caddesinde hamam civarındaki 
çeşme suyunun da memba ve 
mecrası tanzim olunarak burada 
da bir çeşme inşası. 

4 - Kasabadaki bozuk köprU 
e yolların tamiri. 

5 - Yangın tulumbası (alat 
ve edevatı itfaiye) nin noksanları· 
nın ikmal olunması. 

6 - Belediye kanunu muci· 
hince kasabanın hududunu gös
ter:r bir harita vücude getirilmesi. 

7 - Mezbahanın bir daha 
fenni surette tamir olunması. 

8 - Millet bahçesinde bazı 
tertibat ve tanzimat yapılması. 

934 bütçe i 12 bin 46 lir 
olarak tesbit ve kabul olunmuştur. 

Enez' de 
Kuft Sürüleri Zarar 
Yapmıya Başladılar 
Keşan ( Hususi ) - Bu ene 

Enez mıntakasında pek fazla kurt 
vardır. Kurtlar sürü halinde gez
mektedirler. Celep Hasan Kadri 
Beyin sürüsündan 300 koyun par
çalamışlardır. Sultaniçe köyünden 
Mahmut Efendinin anlattığına 
nazaran köyün çift hayvanlarından 
15 tanesi kurtlar tarafından par· 
ça!anm ştır. Enez köylüleri kurt· 
larla mücadele açılmasını arzu 
etmektedirler. 

Oç Hırsız Tutuldu 
Konya Ereğlisi ( Hususi ) - Kır 

lsa oğlu Mustafa, Osman oğlu 
Haydar, Kamber oğlu Osman ile 
iki arkadaşı mektep Müfettişi 
Refik Beyin evine girerek eşya
larını çaJmışlardır. Jandarmanın 
yaptığı takibat neticesinde hırsız· 
lann hepsi tutulmuşlardır. Çal· 
dıkları eşya ellerinden müsadere 
edilmiş ve kendileri de Adliyeye 
verilmiştir. 

Yozgat Belediye Meclisinin 
Fevkalade İçtimaı 

Yozgat, (Hususi) - Belediye 
Meclisi yarın fevkaJade olarak 
toplanacak ve şehir sularının 934 
bütçesine göre fenni surette isa• 
le~ini görüşecektir. 

Kalbi Sağda Olan Adam 
İzmir, (Hususi) - Nakliyat 

müteahhitliği yapmakta olan Ha· 
san Bey isminde bir zatın 

• rontken ile yapılan muayenesinde 
kalbinın ve kalple alakadar te~ek
külah ın ağ tarafında olduğu 
görülmüştür. Hasan Bey SJhhat
Udir. Anupaya gidecektir. 

• 

Su ihtiyacı 
rşı na k? 

KömOr hav-
zasının merkezi 
Zonguldak gerek 
nüfus ve gerek 
şehircilik nokta· 
sından günden 
güne büyümek· 
tedir. Neşredilen 
istatistiklere göre 
1923 senesinde 
mülhakat hariç 
olmak üzere Zon· 
guldak kasabası· 
nm nüfusu 29.104 
iken 1932 sene-
sinda 38.102 rak· 
kamına yükselmiş 
yani on ene 

Kanunu " çok sa· 
rihtir. Bu kanun, 
şehir ve kasa· 
balarla köylerin 

umumun ihtiyacını 
temine mahsus 
suların tedarik ve 
idaresini bele· 
diye teşkilab olan 
yerlerde Bele· 
diyelere, olmayan 
yerlerde Köy 

Kanunu mucibince 
ihtiyar meclisleri· 
ne vermektedir. 

içinde ya!nız vi· Su ihtigacı pek mühim olan Zongaldakta yeni gapılan Halkeul 

Kanunun ara· 
bati karşısında 
Zonguldak bele
diyesiniıı 8U işinlayet merkezinde cı• hinagı gapan mühendia Falıri Beg 

çok kolaylaşmı "g" bin kişilik bir rtım kayde- 1 Abülhamidin milletin ırtından 1 deki vazife 
dilmiştir. bahşettiği geni§ imtiyaz ve muka· ddedilebilir. 

Şehirde bina adedi fazla! .. veJeJerle Zonguldak bavzssına Bu ecnebi firketler imtiyazlı 
bkça, nüfus kesafeü artbkça Zon- girdikten bir müddet sonra hiçbir bir §irkettir. Memleketten kovulan 
guldak belediyesini senelerden· müsaade, mukavele ve imtiyaza padişahların ihsan eylediği imti-
beri düşündüren su derdi günün istinat etmeksizin şehrin en gür yazın verdiği hak, Zonguldak 
beUibaşlı mevzuları arasına gir· bir su membaından istifade havzasında kömür işletmekten 
miştir. etmiş, birçok fabrika ve müesse-

Zonguldağm içilecek suyu ıelerden başka vapurlara da su 
«Bağlık» ismi verilen biricik men· satmakt bulunmuştur. 
ba suyudur. Bu su 1stanbulun Memleketin belediyesi şehrin 
"Sırmakeş,, suyu ayarındadır. su derdine çare bulmak için bir-
Şehre bir saatlik mesafeden fıçı· çok tedbirler ·araştırırken bu 
larla getirilen bu suyun küçük ecnebi §irketin şehrin en gür su 
fıçısı 25 kuruşa ablır. membaını elinde tutma ı da nazan 

Senede vasati "7,, bin nüfus dikkati celbetmektedir. 
tezayüdü kaydedilen Zonguldakta 28 nisan 926 tarihli .. Sular 
bu membaın da birkaç ene sonra ••••••••••·•••••••••••••••••••••••••········· .. •••••··••••··•• 
ihtiyaca cevap veremiyeceği anla· il ec. k, te 
şıldığından Zonguldak belediyesi 
e aslı bir u tesisatı yapmağı 
tasarlamış ve bu iş için mütehas• 
ısların fikrini almı~tır. Yapılan 

tetkikattan çıkan neticelere göre 
meydana getirilecek su tesisab 
jçin 100 bin lira gibi mühim bir 
paraya ihtiyaç vardır. 

Zonguldak belediyesi şehrin 
u ihtiyacını bir an evvel temin 

için vücuda getireceği tesisata 
lazım olan parayı bulmağa çalı· 
şırken kömür islihsa :atı için kurul· 
muş bir ecnebi şirketi senelerce 
evvel meydana getirdiği tesisatla 
sayısı bini geçen bina, fabrika ve 
müesseselerinin su ihtiyaçlarının 
karşıladıktan başka limana gelen 
Türk ve ecnebi vapurlarında su 
satmaktadır. Bu şirket teşekkftl 
maksadının hilafıDa olarak, kö
mürden başka memleketin suyu· 
nu da istismar etmektedir. 

Bu şirket 312 senesinde ikinci 

• 
esım 

1 - Bitlis Halkevi hummalı 
bir faaliyetle çalışmaktadır. Evin 
her ubesinde gö:te çarpan bir 
me ai vardır. Resimde Ev idare 

heyeti reisi ve azalar görülmektedir. 
2 - Akşehir San'atkarlar id

man yurdu gençleri spor saha
sında olduğu gibi musiki aha-

Zıraat Bankası, Koope
ra tiflerj Kontrol Etti 

. 
Bilecik (Hususi) - Gölpazan 

ve Osmaneli kazalarile Küplü ve 
Yarhisar nahiyelerinde birer ko
~peratif açılmıştı. Bunların teah
hüt edilen sermayeleri yekunu 
13 küsur bin lirayı bulmaktadır. 
Fakat ikrazab fazladır. Bu seneki 
alacağı yekünu 30 bin küsur lira 
dır. Bu kerre Ziraat Bankası 
esaslı bir kontrol yapmış bu ko· 
operntiHerin faaliyetlerinin müs· 
ruir olmadığı ve esaslİ bir ıslaha 
muhtaç oldukları neticesine var
mıştır. Bilhassa bu tetkikte en 
büyük sermayeli olan Gölpazarı 
kooperatifinde bazı yolsuzluWar 
olduğu görülmf1_Ştür. Ziraat Ban• 
kası işe vaııyet etmiş ve bir mU
fettiş göndermiştir. 

emle 

sında da çok çalışmaktadır. Re
simde bu gençlerin yn ayn vU
cude getirdikleri bando . ve saz 
heyetleri görülmektedir. Akşehirli 
bir genç te Ahenk isimli yeni bir 

z foat etmiş, kendisine Akşehir 
Halk Fırkası tarafından bir tak
dirname verilmiştir. 

ibarettir. 
Su tesisatı yapmak ve bundan 

azami teneffu etmek hakkı hiçbir 
zaman ıirkete verilmemiştir. 

Binaenaleyh; Şehrin su ihti
yacına çare bulmak için sarfede
ceği 100 bin liraya bir varidat 
karşılığı arayan Zonguldak bele
diyesinin herşeyden evvel yapa· 
cağı hareket, sular kanununun 
verdiği hak ve salahiyete müste• 
niden1 Ereğli şirketinin fuzuli 
olarak senelerdenberi elinde bu
lundurduğu ve tesisat masrafını 
birkaç misli çıkardığı su tesisa
tına bir an evvel vazıyet etmek
ten ibarettir. 

Zonguld kta H lk vl 
Bir müddettenberi yapılmakt 

olan Zonguldak Halkevinin inşaa• 
tı sona ermiş ve Halkevi teşki· 
lalı yeni bina dahilinde çalışmıya 
başlamıştır. 

Bu zarif bina 69 bin liraya 
mal olmuştur. Birçok oda ve sa• 
Ionlardan başka Gazi köşkü v 
mükemmel bir muzik holü vardır. 

Binanın arka cephesinde ya· 
pılmakla olan sinema salonu ve 
asri tesisab ihtiva eden sahnenin 
inşaatı haziran ayı içinde tamam· 
lanmış olacakbr. 

Bu güzel yapıyı mühendis 
Fahri B. yapmışbr. 

Ahmet Naim 

berleri 

3 - Bolu Halkevi gUzel san'-
tlar şubesinin teşkil ettiği bando 

takımı güzel bir progr mi çalış· 

maktadır. Bando her merasime 
iştirak etmekte, balkın musiki 
ihtiyacını karşılamaktadır. Ban· 
donun muallimi musikişinaslan
mızdan Rahmi Beydir. 

~mleketl•n Telgraflar 

1 
Muğla'da 
Yol Yapma 
Faaligeti 

Muğla, 2 (A.A.) - Milas " 
Ahi yolunun nç kilometrelik 
kısmının şose olarak yeniden 
yapılması ihale edilmiştir. Milaa
Küllük yolunun da keşfi hazır
lanmaktadır. Ahi • Kavaklıdere 
arasında bulunan 6 köprünün in
şası bitmiştir. Bu köprüler meya- · 
mndaki Mesevle köprüsü vilayet 
dahilindeki ahşap köprülerin açık .. 
lık itibarile en büyUğüdür ve .!6 
mcetredir. Köy yoliar.nın 933 pro
gramı bitmiştir. Yeni senenin 
programı hazırlanmaktadır. Geli· 
bolu köprüsünün yıkıhm kısmınm 
inşasına başlanmıştır. 

Tutun Vaziyeti 
Muğla 2 (A.A.) - Vilayetin 

her tarafında tütün ekimi devam 
etmektedir. Dikim Muğlada yarıy 
geçmiştir. Milas'da üçte iki, Fet
hiye ve Bodrum'da msıf derece-
indc tütün dikilmiştir. 

Kayseri Halkevlnd 
Kayseri, 2 (A. A.) - Halkevi 

içtimai yardım ub i eride 
bulunan asker ve ivil bütlln 
doktorlardan sıra ile birer giln 
Halkevinde bulunarak fakir has
talara bakmalarını rica etmeyi 
karar alhna almışbr. Karar ken
dilerine bildirilen doktorlar bu 
teklifi memnuniyetle jr. 
lerdir. Fakirlerin ilaçlan belediye 
tarahndao verilecektir. 

Toy d P r n k mi 
Çanları, 2 (A.A.) - osyada 

pınnç zeriyab geçen enelere 
nisbetle çoktur. Bu da u sırada 
pırınç fiabnın yllkselmesinden 
ileri gelmiştir. 
Konya NUmun ÇlftUğinde 

Konya, 3 ( A.A ) - Ziraat 
Vekaletine devri umumi meclisçe 
kabul edilen Nümune çiftliğindeki 
hayvanab ve baytari işleri teftişe 
gelen baytar umum müdiirii Sabri 
Bey tlç gündür tetkikatı meşgul
dür. Sabri Beyin tetkikatı cumar
tesi günü bitecek ve çiftlik çok 
kıymetli bir hara haline ifrai 
edilecektir. 

Nazilli 
Belediye 
Rei$liği 

Nazilli (Hususi) - Münhal 
bulunan belediye riyasetine Hoca 
zade Emin B. seçilmiştir. Ihsan, 
awkat Ulvi Beyler encümen aza• 
lığına; Ragıp ve avukat Sami 
Beyler de reis vekilliJderine seçil
mişler . ve belediye divanı meı.
kur zevattan teşekkül etmiştir. 

Erci,te Köylüye lkrazat 
Erciş (Hususi) - Vilayet Ziraat 

Bankası fakir köylülere kefaleti 
müteselsile para ile ikraz etmek 
için icap eden makamlar nezdin
de teşebbüste bulunmuştur. Ban
kamn bu teşebbüsü biltün köyl• 
!eri sevindirmiştir. 

Tarsus Belediyesinde 
Tarsus (Hususi) - Mülkiye 

başmiifetlişi Hacı HüsnU Bey ta
rafından belediyede tetkikat ya
pıldığım bildirmiştim. işten el 
çektirilen . muhasebeci Mehmet 
Nazmi ve mutemet Şükrü Efen
diler hakkındaki bu karar geri 
alınmış, tekrar vazifelerine başla• 
mışlardır. Belediyede elli bin lira 
çık hakkındaki iddia da tahak• 

kuk etmemiş ve bunun bir dedi
kodudan ibaret olduğu anlapl
mışbr. Belediyemiz şehrin güzel
leştirilmesi hususundaki mesaiaine 
devam etmektedir. 
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Dünya Hddiseleri 'r 
o-ol!'-----------------------..-
Buzlu Adaların 
Servet Damarları 

Kutup mıntakalarmda bulunan 

Kutuplara bir~o~ yerleri ek
Doğru Yelli serımız hayattan 

· . uzak ve korkunç 
bırmulıaceret b 1 Ek • . u uruz. serımı-

. zin hayalinde buraları sonsuz buz 
çöllerinden başka bir şey değil
dir. Filhakika kutuplar şimdiye 

adar yüzlerce alimin başım in
afsızça yediği için oralarım kor

kunç bulmakta haklıyız. Ancak 
buz diyarlarının hayattan ve hare
ketten mahrum olduğunu zannet
mek haksızlıktır. 

Son yapılan müşabadelere ve 
hesaplara göre Spiçberg ve Yeni 
zambel ve T ernöv ve Groenland 
dalarında dehşetli surette avcılık 

yapılmakta ve bu avcılıktan her 
ene milyonlarca lira basıUit temin 
dilmektedir. 

Binlerce avcı her sene burad 
yazın bUküm sürdüğü mevsimlerde 
b rekete geçerek kürklü hayvan 
avlamakta ve dünya yüzllne sev· 
ketmektedirler. Bilha sa Groen
land adasında avcılık adeta teş
kilatla, hesepla 'Ve kitapla idare 
edilir bir anayi şubesi olmuştur. 

Kadmlarm omuzları üzerine 
ttakları Arjante tilkilerden tutu

nuz da bazı yatak odalannın 
zeminini sil leyen beyaz ayı po t
larma kadar her cins kürkün 
ihracat merkezi olan bu yerler 
başlıbaşına bir hazinedir. 

Bu taraflarda kesretle tutulan 
Morina, Balina ve Fok balıkları· 
nın yağlanndan, kemiklerinden 

e deıilerinden de ayrı ayrı isti
fade edildiği için bu cins servet te 
kayda değer bir eh mmiyettedir. 

Bu yüzden buraya yerleşen 
in olar dünyanın dört t rafından 
çektikleri paralarla adeta zengin
leşmişlerdir. Bu vaziyeti gören 
birçok Avrupalı, kutupların bu 
mıntakalarına doğru muhacerete 
baılamışlardır. 

Bu havalide bergün yeni mu-
hacirler tUremekt ve yerleşmek
tedir. Haber verildiğine göre 
yakında buz diyarları kesif bir 
halk kUtlesile dolacaktır. .. 

f rans da yeni bir kütüphane 
teessüs etmiştir. Burada 

Almangada sırf Alman Nazi-
y k l lerinin rejimi tal-

a 1 an b"k d"l b . ı e ı meye aş-

K ıtap/ ar Jayalıdanberi Hit-

lerciler tarafından yakılan veya 
hudut harici edilen eserlerin 
bakiyeleri topl nmaktadır . . 

KütUphanenin açıhş merasimi 
geçenlerde olmuştur. Söylenildi
ğine göre burada adedi yllzbin
lere çıkan kitap toplanmıştır. 

Bunları okumak istiyenler ko· 
layhkla elde etmekte ve kütüp
hane mUes isleri tarafından bu 
husu ta birçok propaganda yapıl· 
maktadır. 

Bunlarm içinde hudut harici 
edilen Yahudi alimlerin kit pları 
olduğu gibi daha düne kadar 
Almanyada bUyük ikbal mevkileri 
işgal etmiş ve çok tanınmış kim-
elerin de eserleri vardır. 

Bir taraftan söylendiğine göre 
Almanyada ( Hnyl Hitler ) yani 
.. Hitler seni Allah takdis etsin ,, 
ibaresile başlayan veya biten ki
tapları Hitler rejimi kendisine 
muhalif olarak tanımakta ve der
hal yakmaktadır. Bu yüzden yüz 
binlerce eser kül olmu tur. 

Bizim Abdülhamit zamanının 
e " ayei maarifvayei h zreti pa-

dişahide., nakaratını hatırlatan bu 
şayiaya inanmak biraz müşküldür. 
Yalnız u kadar var ki Alman-

. 7adn bugün eskisi gibi önüne 
•elen bir e er yazamamaktadır. 

e e 
Eski Frank kırallarandan Clo

taire, ölmezden evvel lizerinde 
hüküm sürdüğü toprakları dört 
oğluna pay etti. Bu çocuklardan 
Sigebert adlısı «Austrasie» mın
takasında Chilperic ismini taşıyan 
prens de «Neustrie» toprakla· 
rında kıral olml'şlardı. «Chil
pric» evli idi. Kısrak kadar kuv
vetli ve f rPdegonde adlı bir ka
rısı vı rdı. Bu kadın, esmer 
güzeli idi. Llikin kıraliçe 
olmasına rağmen toy kıs-

~~JA 

! 1 

~ 

raklara benziyordu, gülüşü kişne
meyi andınyordu, okşayı ı çifte

den farksızdı. 
Prensliği sıralarında bu ele 

avuca sığmaz, muhabbetinin acı
sır.a dayam!maz kadınla - babası 
kırat Clotaire'i gücendirmemek 
için - iyi geçinmeyi ve onun 
kişnemelerine, çiftelerine, diş 
darbelerine tahammül etmeyi 
iltizam eden Chilperic, babası 
ölüp de bizzat küçük bir kıral 
olunca vaziyetini değiştirdi, ida· 
resi kolay bir kadın almayı ka
rarlaştırdı. Bu kararı verirken yeni 
kıraJiçenin mutlaka beyaz ve çok 
beyaz olmasını da düşündü. Çün
kn her esmerin Fredegonde'a ben
zeyeceğini sanıyordu. 

ebilperic sağa baş . vurdu, 
ola bnş vurdu, ıuraya adam 

günderdi, buraya elçi yolladı. 
Nihayet l.panyadaki "Wisigoth,, 
lar kıralı Athanagilde'in kar gibi 
beyaz tenli ve fakat ateş kadar 
sıcak kanlı iki kızı bulunduğunu 
öğrendi. Bunların büyüğü Brune· 
haut ve küçüğü Gals· Winthe adını 
taşıyordu, küçüğü büyüğünden 
birkaç numara daha gUzel bulu· 
nuyordu. 

Chilperic, küçUk Wisigoth 

SON POSTA 

z •• uca 

Ne yapayım? Bu 
muş görlinen dudak-
larına mini mini bir 

tebessüm getirmiyor-
.du, gözlerindeki iki 

yeşil buz zerresini 
eritemiyordu. 

Veliaht prensin anası olmak 
ıfatile eski Kıraliçe Fredegonde'a 

Neustrie arayında kalmıştı. Yarı 
mahpus hayatı geçiriyordu ve 

uzaktan sabık kocasile yeni kıra
liçenin gQnül harbım seyrediyor
du. Wisigoth'lu beyaz kadının hır
çınlıktan vazgeçmediğini öğ

renince dfiıündü, bu vaziyetteki 
sırrı bulmaya çalıştı ve bir gün 
kocasına fU haberi gönderdi: 

- Hayvanlar kendi cinsleri
ni ararlar. Kıraliçe, Franklılar 
araStnda sıkılmış olacaktır. Wisi• 
gothe sarayından birkaç kadın, 
birkaç ta erkek hizmetçi getiriniz 
ve bunlan kıraliçenin seçm~sine 

izin veriniz, göreceksiniz ki hem
cinsleri arasında beyaz yüzlU ka
rınız ne 'elenecektir. 

Fredegonde, kendi yerine gelen 
gUzel kızın kalbini bir tahtütaç için 
feda ettiiini sezmişti. Kocasına 
verdiği öğütle rakibesini faka 
bastırmak istiyordu. Nitekim bu 
pilin, çabuk netice verdi. Wisigoth'· 
lu kıraliçe ChilP,eric'in müsaadesile 
m mleketinden getirttiği adamlar 
arasında sevgilisi olan genci de 
sokmaktan çekinmedi ve gencin 
Neustrie sarayına girmer;ile be
raber yıllanmış iştiyaklar şahlandı, 
gizli birlemeler başladı, yine Fre· 
degondun yopbrdığı tara sutla da 
mnceradan Cbilperic haber aldı, 
kendisinden esirgenen tebessUm
lerin kimlere bol bol verildiği
ni gözile gördUI.. 

gü:ı.elini almayı tasarladı, lakin 
biiyük prens dururken kUçüğUn 
evlendirilemiyeceğini dUşünerek 

bir plan kurdu, kardeşi Austra~ie 
kıralı Sigcberte müracaat · etti, 
aralarındaki kardaşlığın bir Öe 
bacanaklıkla kuvvetlendirilmesini 
i tediğini öyledi ve onun Wisigoth 
prenslerinden Brunehaut ile ev· 
lenmeye muvafakatini aldı. 

Chilperic bu feci vaziyette .............................................................. 

iki kızkardeşin iki kıral kar
deşle evlenmeleri o devir için 

· parlak bir hadise oldu. Brunehaut 
Austrasie ve Galswinthe d Neus· 
trie arayına gelin olarak geldi. 

Chilperic'in yeni karı ı filha
kika güzeldi, beya:ı. gUzelliğin çok 
nefis bir numunesi idi. Fakat 
kocasını hiç beyenmcmişti, daha 
ilk geceden densizliğe başlamıştı . 
Sanki o, kanmdaki ateşi ispanya
da bırakmıştı, kardan bir ko tü
me bürlinerek franklar diyarına 
gelmişti, okadar soğuktu ve soğuk 
davranıyordu. 

Chilperic uzun bir zaman, gü
zel kansının kAr kostümünü çıkar• 
mıya ve ona ılık bir manto giydir· 
meye savaştı, muvaffal~ olamadı. 
y lvarışlar, yakarışlar, sitemler, 
teh itler ., hiçbir ıey onun don· 
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6ega% yılana ne ce%a vereyim t 
eski karısının yanına koşmu ve 
onun boynuna &arılarak aor• 
muştu; 

- Ne yapayım bu beyaz yı· 
lana nasıl bir ceza vereyim? 

Fredegonde, çoktan yemsiz ka· 
lan aç bir kısrak gibi acı acı 
kişnedi, şu cevabı verdi: 

- Beni onun gözU önünde 
sev, onu bt:nim gözüm önUnde 

· boğf 

Chilperic bu nasihatı tuttu. 
Golswinthe'i boğdurdu, Kıraliçelik 
tacını yeni baştan Fredegonde'a 
giydirdi. Artık " kadın zevkinin,, 
yalnız esmerlerde bulunabildiğine 
inanıyordu ve huysuz Fredegonda 
tapıyordu. Fakat baldıı.ı Brune
haut bu cinayeti affetmemişti, 

kocası Sigeberth'i Çbiperic aleyhi· 
ne iddetll teşvik ediyordu. Bu es
mer ve beyaz meselesi ıimdi iki 
kardaş araıınde kan davası ha
linl almışb, Franklar siyaseten 
olduğu gibi hissen de ikiye ayrıla• 
rak bu davayı siUihl mUdafsaya 
girişmişlerdi. 

Fredegonde, Frank kütlelerine 
pek boş göı:ünen sert tavurlarile, 
yarı vahşi g6nülleri alt üst eden 
esmer güzelliğile mücadelenin ha
kiki kumandanlığını yapıyordu. 
Onun en kuvvetli silahı entirika 
idi. Bu silah ile kocasının kardeşi 
ve boğdurttuğu kadının enişte i 
olan Sigeberth'i de sarayında han• 

çerletmişti. Bununla beraber Aus
trasie sarayındaki Wi igoth'lu kıra· 

Hçe, mücadeleden vazgeçmemişti, 
kocasının elinden düşen harp 

bayrağını k~ndisi eline alarak kan 
davasını takipte devam ediyordu. 

Fakat Fredegonde, bu dUşma
nından da zeki ve cessur idi. 
Çevirdiği entirikalarla Bnınehaul'u 

kendi sarayında bir ağ içine koymuş
tu, hergtln bir ııhraba dUşliyordu. 
Onun kocasından sonra oğullarını 
da birer birer öldürtmüştü. Niha
yet bir muharebede biz.zat ken
disi de yakalattı, Chilptric'ten 
sonra kıral olan oğlu ikinci 
Clotaire'e verdi. 

- 1 te, dedi, beni, babam e 
eni Uzcn dllşman. Hepimizin 

öciinU almalısın. 

Clotaire anas\m memnun etmek 
için tam Frakça hareket etti, 
Brunehaut'ı azgın bir atın kuyru
ğuna bağlattı, taşlı yollarda sürük· 
leterek parçalattı ve Frank tari
hindeki esmer ve beyaz kadın 
mUcadele&i bu facl ile kapandı. 

. T 

M yı 4 

:ı Kari Mektuplan 

Bu Nasıl Fabrika? 
Bir Türk Gencinin Hazin 

Şikayeti 
İki scnedenberi Eyüpteki Cis· 

laved Histik fabrikasında idim. Sa· 
nayi mektebi mezunu olduğum 
için makine dairesinde çalı§ıyor· 
dum. Tahsilim yerinde v Tlirk 
olduğum için fabriknyı ziyarete 
gelenlere mihmandarlık vazifesini 
de bana gördürürlerdi. Geçen 
perşembe (19 nisan) Yüksek Ti· 
caret Mektebi talebeleri müe s • 
seyi gezmiye gelmişlerdi. Ken· 
dilerine makine dairesile di
ğer teknik kısımları gezdirdim. 
Fakat onlar daha ziyade muha· 
sebe ile alakadar oldular ve 
muhasebe servisini görmek iste· 
diler. Hulbuki Muhasebede ada· 
makılh tUrkçe bilen kimse yoktur. 
Ben de muhasebeden anlamadı
ğım için bu kısımdan istifade 
edemiyeceklerini, esasen fabrika
nın muhasebe servisinin zannedil· 
diği gibi geniş teşkHlith bir kı-
ım olmadığını ve bu ebepl r

den arzularını yerine getiremiye• 
ceğiıni söyledim. 

Çok gariptir ki şirket benim 
bu dürüst hareketimi fabrikanın 
aleyhine bir hareket olarak te
likki etti ve beni de işimden 
çıkardı. 

Filhakika yalan söylem mi tim-
Şirketin muhasebe servi nd 
olduğu gibi diğer kısımlarında da 
öz Türkler çok az bir kün 
teşkil ediyor. Öz Tür işçilerin 
mukadderatı, bu memlekett 
ıefkat ve kazanç bulan, fakat öz 
Türk olmıyanlann ellerinde oyun• 
cak oluyor. 

Muhterem lkbsat Vekilimizden 
çok rica ediyorum: Bu müe eaede 
ufak bir tetkik yapbrsınlar. Gö· 
receklerdir kiJ burada çalışan öı 
Türk çocuklarını.o miktarı yUzd 
beş bile değildir. 

lsmail Muda/a 

Tomruk Suyu 
Temizliği Muayene Neti

cesi Anlaııldı 
Bundan bir müddet vvel 

belediye tarafından yapılan bir 
tetkik neticesinde Çamlıcadald 
Tomruk suyunun içinde bazı uzvi 
maddeler bulunduğu, bu sebeple 
uyun mühürlendiği yazılmışb. 

Ancak su sahibinin bize bizzat 
anlattığına ve elinde b lediye 
tarafından verilen re mi tezkec 
reye göre Tomruk suyu artık 
tamamen temiz ve ıhhi bir va• 
ziyettedir. Esasen içinde uzvi 
maddeler bulunmadığı da t bit 
edilmi tir, Raporda bu suyun 
mikyası ma' derecesi (1) olarak 
gösterilmiştir. Diğer taraftan bu \1 
mecrasında köpek leşi bulunduğu 
hakkındaki ihbar da tahakkuk t~ 
memiştir. 

Kibrit Kutularmda Eksik 
Kibritler 

Dün matbaamıza çalı kan bir 
Türk genci geldi. Kendisi, mat
baamızın tam karşısında bir bak
kal dükkanını kira ile tutar. Ci· 
var müesseselerden biri, bir desti 
kibrit istemiş. Vermiş. Fakat des .. 
te açılınca kutuların içindeki kib
ritler noksan çıkmış. Onları biı• 
göstermeye gelmişti. Biz, doğru u, 
bu müşahedeye şaştık. Ümit ede: 
riz ki Kibrit inhisar mile ese 1 

de şaşar. Daha doğru u şaşnıaı 
da bir daha bu gibi hallerin tek" 
rarına mani Ôlur • ." 



-.-.----------------' Ziraat Bilgiai (•) ~ 

Ekmek Vergisi 
Münasebet ile 

Son rünlerde hilkümetin kabul 
•ttitt bir kanun liyibaaı ile butday 
••hnllnUn fiat dGtkilnliltDnil koru· 
~~-~~-• umumi ıurette ıarfedilecek 
-........... beber kilosundan kırk 
parT:.t•a!'nı tHarladıjı malümdur • 
• 23 ram ekilen umum aahaaın· 
ecl :a· Joa danam •eniflik itral 
Wr İı-y1';ıtda1 ziraatinin o aiabette de 

lcl 0 aileaint alakadar etmekte 
:. atu flp~e~iz •e bunun için de bat-

J me•leaın!" kÖJ muhitin de dik-
t.~:~'İ,~dilditl atık&rdır. Hele Orta 
dokaam t ziraat mabaulleriniu yüzde 
lerde ba tdayd~ ibaret olan yer
kat d b meaelenın ehemmiyeti bir 

a • artmakta •• bGkimetiu t.a 
aoktaya temua, k6•lüna 1 t 1 bir · t J n çenseen 
mak':~d~~ Ye tGkranını mucip ol-

d Köl!Gniln en bq mabıulGnG teı1Ul 
• en t~ayın, Onun yiyecelf, aiye
cetf, veryıai •e bir kelime de yqa• 
•aıını temin eden yeaiae warlıll 
oldutuna diitlniraek (Butday mah
~ilnGa para etmemeafJ ala ne derin 
bir acı oldatuna claba vumhla ka•· 
ıramıı o?uruz. Flu.aldka '29 cima aonra 
dünyanın umumi iıtilual •• ilhnlik 
muvueneıi boıulc1utundan beri Tür
ldfeala l>utday plyaaaıı aeneden 
•• •,. Wr atatJlık arzetmiıtir: 

kurut olan butdayın 
928 de eski okk11ı 17,77 

'29 " " 16,45 
:.~ : ,, 9,,95 
t32 " " ,62 
953 " 8,32 

• • 3,80 
kuWafa dlfmltta.. 

Su rakamların ...... 
mele •rbnda a•tt.d· •araa netice
ltlr arpa çuvahna ID~kr.:aı okk~k 
~ant altLmayaa, etetia bir çift 
•ka D okk& butdaya bedel Jb~ldediil 
rlllj ı mintan he ır enta
lllv '<tt:Jmıtbı. O d ere1Deyea ldSylll-

• er~e ki JU....,ta 
buta• duı ci11ha kıymetli b" 
... airaılt •e k.. 1 il' ••ta 
sibi t...\laYGJ edeıa bir ne: 4• para 

bu kada. kaldı blr -~"'t"'· 
kOınet el aınuLd•uı duramazdı. •Nıt!: 
kim Cünıhııriyet hGkQmetimizln it 
ıold~kl ilk kararı ile Ziraat Banka: 

utday mil ,ay11aaın1& baıJadı. Fa~at 
~Uı olmuı liamaelea tiead zila-'t:.t:t;u biw aiul1eü• bareket 
"LD•&11- ü ... nokaan oı.. t ... 
........ fla .~a.. Del&lil " •bı d..,.. 
-1•tuaa ı iaDı olamadıktan batka 
:.~ zarar da etmı,tır. Şimdi bu 
1ec1:k&rı~;:••m:lc için mGıtehlikin 
mekten alın:c~k ':::~t . ediletek ek· 
mek iıtenmektedir. ' ıle k.,.. re•· 

Banka butd•ya uıİ! ... ..... 
•clecek ve icabında _. ... -. 
dilmek ıuretile harici • ft. .. 
•-*enede tutulacaktl. ld aer;e 
kalan .... ı... bu aeticealn •aaleW 
talaakkak edemeditiDI llR•riror. N. 
plyua1a hakim oluacht. .. •• labf 
dlaeldL 

Bankanın uaul ... l'&.t klJIGclen 
....... IM&tdu ~ ..,_,. " t........ ..... .... " .. butda1 
~ .. .... ....stl ••• -.. .... 
w..tlu: . .....-Cakbr· Bir ....... ... 
"'telafsllkte ~J: -~, .. ... 
.._. • ..-.,. te ." ... ,.. 111,ıa. 
................. wr de tatın-... 

-·vı,,:ı.-ı,.,. llatlaamamlft ~ sefea 
O.tduh ~~ ~ltllr .. 

~..--..... tielb~ b•t· 
~ ........... ~;L ..eaab bw haJ 
·• .. tlamalıdar,:ı . 

l - Butday devlet inhiıan altı
• ~malı ve köylünOn ıattıa 
~U t• mabaul büliıtiana mübayaa 
eu meli, flat onun il 
t.ıbi\ edilmelidi • ısa n~v enae ~·· 
terakki •• bin t: ti Y~e ~luraa ııraat 
..... fiatini id ne ce lltihıal lllHrafı 
asalı~ are edecek derecede 

2 - Dıı piy al d mlı mGmkGndUaı arF: a yer edinme· 
maada .:ı r. •kat lwtdayla.n· 

mevaadıecnebi f , 
mir Me • i Je aıladar. ız. 

' raın, ıtanbul "b' ü h 
reçte bGJ&k (t il ı ç ma · 
rak lhra il emlzlenıe teıiaab kura· 
Hyeıind: °;.~ annı burada temizleme 
biliriı (A lanya piyHHına çıkara• 

~ · rpa nnıız buna misaldir] 
., - Ek•ek • •hnmak i t ve.rriei Olarak buıün 

• enen yardım p •-hı 
teaiı •dildi~ • ua11 111 ur 
la •• takdırde daha eHılı ve 
.:rtlha!de. daha kalabalık bir m&ıtehllk 

••ınden alinabUecektir. 
4 - Dahili iatibl~miz azd1r. 8qnu 

letwik için yukarıda pçen bi,Olr. 
latihllk nıerkeılerlatleld t•ilalzleme 
te.iHb çok mtllaimdir. Pi,...... 
latedlti unu vere~k butda71 lauırla
••lda lıtlhlild artıtarmak mlmkladGr. 

S - ButdaJ ialüan kooperatifi• 
jlM •ttataıa.u ile ııdttelda .,. .. .. 
... •ltffeNttlan liildW. .. ..... . 
...,.... mwlrelleriae __ ,._. ... . 

Bir_ D8Ylet AdalllDllll B8Jatl _..,..: , _B_ilm_ece_miz_..._,: 

Nalbant Çıraklığından Cüm- G~ç~n B!lmece-
. mızı Dogru 

hur Reisliği Sandalyesine ••• H:~e:!:~!::.~ ... 
- -

M. T omas Mazarik Nasıl Yetişmiştir? 
Kadıköy erkek liteSinden 886 'l'em09m, 
Aydın Karapınar bakkal Alı Rıza Bey 
oğlu Şeref, kız liseıinden 620 Muzaf· 
fer Adil, Ankara muhaeebei husuliyı 

Çek defi/et reisi kitaplarl/e 6aı6oıa 
Biiytik mevki sahibi kimH· 

lerin, ilim adamluınm devlet 
b~yüklerinin, milyor:ıerl~rin ve 
mılyarderlerin ekseriyetle mllte
vazı ve fakir aileler araaından 
yetittiklerine dair bir\iok misaller 
biliriz. Bu sahada 
en blJllk miaali 
kendimb:den ıaı.
rak diyebilirh ki: 

-Ttttklye Clm
hur Reisi Gazi 
Hz mQtevazı bir 
aiaeulra temiz se• 
c:iyeli bir çocu· 
iadur. Mensup 
olduja ailenin 
mqtevuı oluıu, 
BtıyOk Gazinin 
bir gOn bir mil· 
lele ittikW ka .. ............ 
ribin b"llue ka-
~ Jazmadığa 
ınlulaplar batar-

m~ına •• nihayet Kr.1J1ı.; 
~ır G~ yurdıı yaratmuma maai 
olmadı. 

Geçen senelerde bir cinayete 
kurban giden Franıız Ctımhur 
.,. ...PGI:: Dum•rı de fakir bir 
•afm fktıiu teli. itte bunu-ı 
alil ..,._ki Çekmiovakyamn 
Mildlllni kurtaran COmhur Reiai 
M. Mazarik de fakir bir uaba
anaıı. oğludur. M. Maarllr ,950 
aeneahacle dotchituaa slliıt baıln 
84 Y8fln8Cllr. a.-. fikir Ye 
~ olmallila ratmen çocu~u 
~!tklr yetiıtirmek iatemiı ve 
~ Muariki 9"eli kendi k&
r~~daiiacie, Alrutmut. IOIU'a ' 

a t,a aaalba.oclıa JUID& pak 
t~ak \rtır•~· Kttçllr ,.Qamt 
la r lllGddet aonra dendrd cırak-
lı~ rlk•i•itt&. 

ıu ~- deıı:et re-ı8nin lıayab1111• 
da• ..,..~ı bizsat kendi ajzıp

"41 ~..Jfıl.llm: 

· ; ~ah JÖz&m, glztlm kum 
l!~_._._~ltön Çt:ıııı..a:aiadea demiid 

UllUl ... ba IU tafiyonhüiL ......... 
deki kovalann •ltthtlle .-... 
yerele dnkkina liderken ftldile 
beni köy mektebinde. okutala 
hocaya tesadilf ettim. Yanıma 
yaldqtı ve evimizi rrdu. Hocam 
aktamleyin bizim eve gelmif, 
annemle konutmıya batlamııb: 

" - Bu çocuk okuma Jıum
tunda btlylik bir hevu Ye kabili--···-·------......... ·--------.....-.. 
llJab temin auretlle p1y ... ya tla hl-
kim •· 

6 - Huliıa, butd•JlD devlet inhl
aannda olman .enevl 19 mllyon kn
tall bulan batdar ı.tihsalltnnı11n 
dGJqe ~rmut ipn ea Mlimetli 
yold~r,1 dlforuz. 7"' Ci/tçl 

'> .__. tauGQatlaW riıı"t••Wll 
_. ....... S.a Peeta•... (tlfttl) ai 
.... Gft .. WW ........ 

Almanyada l..aypziı Oniveraite· 
ıine devama baflayan M. Tomu 
Mazarik orada aslen Fran11Z olan 
bir Amerikalı kız talebe ile ta
DlflDlf ve onunla ıeviterek evlen· 

miştir. 
Bu kadın M. Muarik'in siyasi 

möcadelelerinde kendisine çok 

müdüriyetinde Zebra, 25 inci mektep
ten 315 Nevin, Beyazıt Camcıali 18 
Emine Fevzi, Bursa Sahaflarda ku1a· 
siyeci Abdullah Bey kızı Güzin, Bin-
birdirek 6 Rehiman Hakkı, latanbul 

· sanat mektebi talebeeinden 51 Hidiv• 
Avni, 46 ncı mektepten 240 İbra.hım 
Hikmet, Aydın ortamektep talebe ın-
deo 80 Muzaffer, Kandilli 82 ıwı 
mektepten Ayten, Ermenak nkmekt ep 
talebesinden 824 Hüse1io, Ankara kıt 
enstitüsü ona kısımdan 288 Münevv r, 
9 uncu İJkmektepten 32 Turgut, Me-
nemen Kublay mektebi t&lebe8J,lldea 

187 t)aliha, Samatya caddeıi 268 Mu· 
saffer latanbul kız ortamektep tal"be
ainde~ 284 Muaızeı, Kayseri liaı ,., ın. 
den 651 Ahmet. 44 üncü mektepten 
219 Hikmet, Beyotlu 18 inci mektfıp-
ten 16 Sadri, Samatya cadden fütmıi, 
Ka)'Hri Oilmlıuriyet mektebi ıon smı• 
tından Galip, Anbıa Climhttriyet me~· 
tebi talebeliadea 182 Saime, İzmit 
Ulugazi mektebi talebelinden 20 Mü• 
cahit, t.tubul mı ortamektehiDd• 
404 Maalll, ı.tuhul erkek liteliDdea 
50G Saffet. 16 İDGİ mektepten 1B 1'» 

• llenrllll• .. ııw.. •• ı 
. Çdm Oui,..a mektebiDcleD 161 ;eodet, Aabra la&il mektebi talebe

tiadea 808 Nermba, Kıs ortamektep 
tafebeliııdeıı 524 Melahat, 1stanbul kıı 

yete uhlptir. 0-1 aachk bir yardımcı olmuıtur. 
nun ba hevesini itte bu Oniveniteyi bitirclik-
&ldlhmek ~alı- ten ıonra eski demird ÇU"aja ortam•kSeP talebesinden 341 Şükran, 

Sıftl erkek liaesindeıı 563 Besmı, 
Konya erkek lisesinden 227 Akif B, 
Ye Hanımlar. 

b~. !*fazanki .. de- Prag darillfibıununa felaefe pro-
mırcı çıraldıgın- fea&rll olmn• bir taraftan da 
elan ahm mek· .,., 
t b • d' iniz Çekoalovakyamn AYUtur)'• ida-e e gvn er • • _.f!ı.ıllinl 

Sonuna kadar oku- ren altmdan kurtulup i1HUU 
....... '1.' •••• ,. tll •• '1' •• '. 1. 1. --

ıun, bily6k adam kazanması uğrunda çahımıya 
olsun.,, kunet yermiftir. M. Muarik 

* diyor ki: I• Posta itte kay hoca· 
llDID bu taYIİJe
aiDI dialiyen an

aaı•d• ae, çocutww bir 
liseye Yermit ve Mazarik bu 
•Ht•pte koyu hlr milliyetperver
lik ralaile olmauya batlamııbr· 
Mazarik bu üede daha ilk ...... 
lerde Çekollovakyanın 1620 .... 

M. T.-.. lluutk 
lladea heri kaybolan il:tiklA)ini 
lmitarmak için mle.li' 1'1r .,._.. 
haline~-

Bu mektebi bitiren MuarlJl 
ylkaek tahaile de deYam etmek 
idemit ve Viyana o...n&t.._e 
yazıfmlfbr. Mazarik burada feı.efe 
tahlili yapıt Ye bir aralık arb
dqlan arUlacl• ıef ol•ak kabi
liyetini en fazla göstel'diği için 
&nivenifedek; Çell talebe cemi-
1"•.nill ....... ti 

Vir ... ODwehi'teeiadia ... 

« - Bir llba Praı ıazeteleri 
bir hafriyat eaaumcla çeklere 
ait el yazılarını ihtiva eden etki 
antika eserler pJmP.aa pzllllf 
tanlı 

Efkirıumumiye banda okaclar 
ırar duydu Jd.. Her aitzdan çık
maya bqhyan iftihar deataalan 
mUballjah bir hal almaya batlaclı. 
Almanlann heniz hayvan derile
rin• unndıjı Ye kannlanm •taç 
ko&alaldarile doyurduğu bir za• 
manda bile Çeklerin mGterakki 
ve mlltakimil bir millet olduğu 
iddia edildi. 

işte o zaman ben Pragcla 
nep-ettiğim Atenom gazetHiacle 
orta7a ba cereyaalara muhaHf bir 
fikir attuD, dedim. ki: 

• Bu el rudan aabtedir. Ve 
Wr milletin mazisine zorla aokul
mıya çabşan yalanlarla o millet 
iflah olamaz. 

Yenal, .ı,..r. ltP'IM8I,,. 1111111 ........ 

Elki Zabtiye, Çatalçeıme tobfl, 25 
l&TANBUL -
Gazetemiıcle çıkau ~ aıı 

__ ..:_ı · bütiin balrları •e re11uwenn ., . . 
mahfuz ve gazetemize. aıttir. 

-

Abone bedeli peşindir. Adre 
değiştirmek 25 kuru1Jtur 

Bu fikirler benim aleyhime 
6yle pddetli hllcumlara lebep 
oldu ki hltla ç.lder bua bi1a
aet, bozpncaluk ve vau-dlk 14 ... )aplllacak intihapta 
atfettiler. Galeyan IOD clerece~ tekrar- iatllaap edllmeıi lruyvetll 
bulmllflu. Faiat bir uman IOlld bir mlllh• ... • 
her teJ duniıclu. HerkaiD fikri * 
Ye .mubjı ~ne ıeJcll. Sonuacla Kila --..Zel Mazarik bab" 11 
ben \'iyaaa MeelW Meb'uNnlDa 
aza olarak MÇilclim.,, sibl ftllefe doktorudur. Annesi . ..-

den •onra babaıına en bü} ük 
itte Mı Maunk 0 ..,_. yardımca, mühim bir iatinatglh 

•• 191& .....- tefl'hre..eliae olmuştur. Genç kaz Çekoslovakya 
kaclar 1acıp Çek.ıo.alqanm istik· 
illi lçia çahfb. Ve ba tarihte ta· Kırmazı Salip cemiyeti reisidir. 
lıakkuk eden btlyük emeli Ver· Babasımn fikir hareketlerine ve 
MJ muahedeaile tasdik edilirken Iİyaıi içtihatlanna ittirak ettiil 
Prag milli mecliıi kendisini ctım- kadar geziatilerinde ve iatirahat-

lanacla da ona refakat eder. 
hur reisi olarak intihap etti. 
M. Mozarik fimdiye kadar a.t Onlar, baba im d~ illi 
ilate iç~ gm1a. ,,.. ola- fikir. .,..... 8'bi ~ ... 
~ ~.;····- ..... üM!IMr.ı,,;. 
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T ve l 
Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? •• 

Nasıl Yaşadı? .. 

4 • 5 • 9!l4 Nasıl Ôltlü? •• 

e Şeyhislim Arasında 
• n luk • 

ı 
A aso ayesı •• 

&~ncıl maddenin ilk fı-k-ra_s_ın_d_a _ _ ____ E_h_
1 

_K_a_d_i-ri-.• -. -------d-e-~-ec_e_:d:_e de şumullli değil. 
e e e ere mahsus bir küf ko- - . O da olmaz, ilk sualden itibaren Talat 

usu hi edili} ordu 7 · • Rüf .. 
9 U C dd l • ıncı ve - aı... Beyin fikrini anlayan Mecdi Efendi, 0 u tna e er ise T·· k ·ıı O h" 1 . • h . ' ur mı e- - ıç o maz. birdenbire Talat Beye döndü ve 
tim kiki terakkı'den h - B"'ktaşı0l'k l? ma rum ... ı nası §U cevabı verdi: 
edecek olan saltanat devrini kök· - O, fena değil amma •• K Af( 
INe:;tirk~ k bir m hiyet arzediyordu. 

ete ım bu program ce . t 

( Arkaa. var ) 

hf .. 1 ' mı ye 
ma ı. erinde de muhtelif tef ir t 
ve d dikodulnra sebep olmuşt:. a 

Müfrit İttihatçılar, hızip erka
nını ve bi.hassa hızbin reisi olan 
Mecdi Efendiyi ham sofulukla 
m~bu göstermek ve bu suretle 
hızbin teşekkül ve programım 
gözden düşilrmek için çok garip 
bir hikAye uydurmuşlardı. Göya 
bir g(ln Mecdi Efendi, meşhur 
( Fiç Mori ) (1) ile görüşürken 
Fiç Mori : ' 

- Yakında, hepiniz mason 
olacalc ınız. Tal t Beyle arkadaş
lan . r 
H ttgızbıce buna karar verdiler. 

a a u malaı d h d 8 ın usuln için 
e Musa Kazım Efendı· .b. b" hl W ı us~ 

n ı masonu Şeyhislamlık k 
. d·ı tna a-

b~ınaf geç~lr ı er. Günün birinde 
ır etva ı e masonluk res i ı.. 

d' kr . 1 m [.;Jf ın şe ını a acak. Eğer b d 
tereddüt ediyorsanız gı'd• . uMn a 

' ınız; u-
a ~?~ım Efendiyi bir tecrUbed 

geçınnıı. en 

D~~iş ve masonların el lşa· 
retle~nı de Mecdi Efendiye öğ· 
retmış. Mecdi Efendi, bu sözlere 
pek okadar inananmamakla be
raber doğruca Şeyhislam Musa 
~ zı~ Efendiye gitmiş. Mason 
l§aretini vermiş. Şeyhislamın: 
ki, - Vaaa~ kardeşim •• Demek 

D de bızden mişsin? 
me . !ye be~anı memnuniyet et• 

lizerıne Mecdi Efendi 
=~brede.?1:miş. Şehislamm yü-

ne tukurere izhan teessüf 
~tmiş.. Mason ittihatçılardan in-

h
tikam almak için mutaassıp itti
attçılann zihnini çelmiş.. Bu 

maksatla hızbi teşkil etmiş. 
Ee } Uksek şahsiyetlerin bile, 

bugüne kadar doğruluğuna k • 
naat besledikleri bu hadise, bir 
tek harfi dahi doğra olmamak 
şartile adi bir hikayeden başka 
birşey değildir. Mecdi Efendi, 
Musa Klizım Efendinin yüzüne 
tükürmek şöyle dursun; bu zata 
karşı onuna k :far hürmetini 
muh foza etmiştir. 

Bu hikaye, Mecdi Efendini 
Masf~nlhu~ hakkında beslediği 
men ı ısse bir telmih t lakk" 
edilebilirdi. Eğer böyle • eb 

1 

d b. ıse, una 
a ıuat Talit Bey b bi .. T e e yet 

vermişti. lit Beyin ın·mı b" 
dostuna bizzat n ki tt ... .1 .. ır 
bir gün Mecdi Efend· ; ıgın gore 

k ı ı ~ aralan 'lda 
ço f yanı dikkat bir h 
geçmişti B .ki mu avere 
cenaze 

0 

mu 
1 

• ~at, - galiba bir 

için • araba e~~=ı~ndek bulunmak 
yorlardı A 1 ren öyOne gidi-

• ra annda " ı 
muhavere başladı· §oy e bir 

Talat Bey- Efendi! Ş b· • 
c · • u ızım emı}ete bir (Tarik) şekli versek 
acaba nasıl olur? 

Mecdi Efendi Ne gibi? 

1 
- Meseli.. Şövalyelerin salik 

o duğu tarikler gibi. .• 
- Eh, olur a.. Mevlevi olahm. 
- Olmaz.. Mevlevilik ekza"-

trikt• • ..-
ır. -----[l] .ls~anbulda, her fe o.t itinin ba-

t nd gızlıce örüneıa meelıur İngiliıı. 

Memlekette 23 Nisan 

• rv:uh birlerlmizden hergün 23 nisan bayramına ye çocuk haftasına 
kıt bırçok fotoğraf intibaları ve mektuplar alıyonız. Bunlardan bir-
a?11ı da bugün dercediyoruz. Bu resimlerde yukandan aşağıya 

dogru Antalya, Balıkesir, Sandık&, Silivri ve altta iki resimde do 
Kartalda Mi~li Hakimiyet bayramı ve çocuk bafta&1 münasebetile ya• 
pılan mcrasım, tezahürat, •erilen mUsamero ve çocuklar arasında 
tertip edilen eğlenceleri aöriiyorıwıuz. 

Sayfa 9 

Liman Neden Sönüyor 
----------... --· 1 ~. . 

Dü 
ta 

ya lktısadi Rejimi, Is-
ula Da Tesir Ediyor! •• 

l • • 1 T f r 

( Ba9tarafı 1 inci aayfada ) 

diğer dünya limanları gibi 
işi · azalmaktadır. Fakat limanın 
aöndüğü veya sönmek üzere 
olduğu hiçbir suretle kabul edi
lemez. BDtün dünya limanlan 
( 1928 • 1929 ) senelerinde işle
rini son hadlerine vardırmış· 
lardı. O senelerle bugünkü va
ziyet mukayese edilirse, liman 
işlerininJstanbulda takriben yüzde 
(40) nisbetinde azaldığı görülür. 
Halbuki dünyanın diğer limanla-
rında işlerin a7.alması bu hadden 
çok fazladır. Eskiden dünya Bey· 
nelmilel ticaretin ilerlemesine da· 
yanan bir rejim içinde idi. Bu 
itibarla limanlar mütemadi bir 
eşya hareketi içinde işlerini ço
ğalbrlardı. Halbuki bugün ticaret 
ve mübadele hareketleri hemen 
hemen her milletin kendi hudut• 
ları içine aıkışmaktadır. Milli iktı
aat ve otarşi cereyanları dünyada 
yeni bir rejim prtlan gibi yaıa
maktadır. Bu itibarla artık liman· 
1 nn eski hallerini bulacağı ve 
beynelmilel ticaret yollanndaki 
hareketlerin çoğalacağı beklene• 
mez?. 

- Eski vapur fazlalığı ve 
faaliyetin sebepleri de bahset
tiklerinizin içinde mi? 

- Evet. 
- Şu halde lstanbul limanının 

en faaliyetli devresi 1928 • 1929 
aeııesindedir ? 

- Evet, bu senelerde.. 
- Bir sual.. l!!tanbul limana 

nasıl ıslah edilir ve nasıl bir 
transit merkezi haline getirilir? 

Hamdi Bey ayağa kalkarak, 
limana bakan pencereler önünde 
gezinmeye başladı : 

-İstanbul limanının modem 
tesisattan mahrum olduğu ve 
limanın karada tesis edilmesi 
icap ettiği, senelerdenberi herkes 
gibi beni:n tarafımdan da tekrar 
edilmektedir. Bence liman için 
birinci derecede lizım olan feyler 
fUDlardır: 

1 - Evve?A bUtun vapurJa
nn nhtıma yanaşarak eşyalanm 
mavnasız karaya çıkarmasına kafi 
nhtırn ve liman sahası lizımdır. 
BugünkU işlere göre dahi lstan
bulda en az, mevcudun üç misli 
uzunluğunda rıhbm; ambar, an
trepo gibi bugün bulunan limnn 
sahasının en az beş misli sa.ha ve 
bugün bulunan vinçlerin en az 
on misli, on defa fazla miktarda 
vinç olması lazımdır. 

2 - Bütün bu Jşler, hiç bir 
kar dUşUnmeyen ve rakip diğer 
limanlar kadar ucuz tarife tatbik 
edebilecek bir teşekkül tarafm
dan, yani devletçe yapılmalıdır. 

3 - Bittabi limanın bugünkü 
karışık teşkilib yerine bütün 
işlere bakim tek bir makam 
viicude getirmektir. 

Saat on bir buçuğu geçiyor •• 
Hamdi Beye son ıualimi soru
yorum: 

- Bu husustaki hususi dDşllo
celeriniz nelerd;r ?. 

Hamdi Bey, gezinirken yine 
ağır ağır söylemeğe baıbyor: 

- Liman ıslahatı yapmak ifi 
birinci derecede nhtım Ye liman 
sahasını geni§letmek itidir. Bunun 
pratik yolu Karaköy köprüsünü 
kaldınp Unkapamna koymak, 
şimdiki iki köprü arasını güzelce 
temizliyerek, nhtım yaparak ve 
geniş iki cadde açarak tanzim 
etmek, Sirkeci garını da Yeni
kapıya abp lstanbulla Beyoğlu 
ara11ndaki münakale hyeketiai 

J 

Gazi bulvan ve Gazi köprllsU 
istikametinde çekmekten ibarettir. 

Hamdi Bey bu arahk yanıma 
gelerek: 

- Bu fikrimi dört beş ıene
dir her vesile ile tekrar etmek
ten, herkesin yanında bunu mn .. 
dafaa etmekten hususi bir zevk 
duyuyorum, <{edi. Hatta yakında 
ve imkan olursa bu mevzu üze-
rinde mlitehassıs ve alikadarlann 
huzurunda münakaşalı bir konfe-
rans vermek fikrimden geçiyor. 

Hamdi Bey göğsünU kabarta• 
rak geniş bir nefes aldı: 

- Düşfinünüz, bu proje İt
tanbulda ne büyük inkılap yapıt

cak. Şimdiki iki köprü arası se
fil hir kurunu vusta manzarası 

yaşıyor. Burası temizlenecek. Ge
niş iki asfalt caddenin ve güz~ 
bir nhbmın arkasında şehnn 
modem depolan, mağaıalan 
ticaret haneleri, yükselecektir. 

Hamdi Bey pencereden Halice 
bakarken gözleri parlıyordu: 

- Hemen b6tün kabutaj va• 
purlan ve aeYahili mttecavireye 
işleyen vesait bu nbtimlara ser
bestçe yanapcak, yük ve yolcu
lannı doğrudan dofnıya karaya 
çıkaracakbr. Ş:mdiki nhbm sı
baaı bir taraftan Tophane cihe
tinden Kabataşa doğru, öbür ta
raftan da Sirkeciden Saraybur
nuna doğru genişletilerek bu 
rıhbmların arkasında geniş liman 
sahaları, ambarlar, ve antrepolar 
vücude getirilecektir. Bu vaziyet 
mavna sistemindeki yalnız lstan
bulda ve belki bir iki Şark li· 
manlannda kalmış olan geri yük
leme ve boşaltma &istemini ta
mamile kaldıracak, yerine mo
dem ve yirminci asra yakışır bir 
sistem koyacak ve modem Tnr
kiyenin Garbe açılmış yegane 
kapısı, modem Türkiye binasına 
yakışacak surette yenileştirilmiş 
olacaktır. 

Hamdi 8. 11aate bakuak son 
sözünü söyledi : . • 

- Bu idealin tahakkuku ıçm 
rÇah§IDak, hepimize düşen bir 

borçtur. - Jf -··-·· ... ----····-·-................................ ... 
VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f stanbul Acentalığı 

•Liman Han, Telefon: 22925 ı 

VAPUR KAHVE 
OCAKLARI 

Vapurculuk Türk Anonim Şirke
tinin çalııtstı Trabzon, Meuin, 
izmir •ür'at, Karabiga, Mudanya, 
hmit, ve İmroz yolu postalannı 
yapan vapurlann kahve ocaklan 
toptan veya ayrı ayn •f•k arttırma 
ile Mayiain 9 uncu pnü aaat 14 

le ihale edilecektir. Taliplerin mu• 
ayyen günde yOzde 10 teminat pa· 
ralarile Sirkecide Uman hanında 
m_üdüriyete mil'acaatlan. 

Asllye mahkemelel1 ikinci 
yenileme bUrosundan: Fatuıa Be
hiye H. tarafından kocası Ahmet Ne
cati ef. aleyhine açtığı boşanma dava• 
sının yenilenmesi esnasında halen ika· 
metgahı meçhul bulunan müddPanley
he ilioen tebligat icrasına karar veıilo 
miı olduğundan tetk ikatın icra kıhna
ceğı 80-6-934 cumnrtesi saat 14 t~ bü
roda hazır bulunması lüzumu teblii 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunuıı. 

DOKTOR 

HALİL SEZAi 
Baayı t~ik Avrupaya a-itmiştir. 

(16421) 



to Sayfa SON POSTA 

Saat 

No. 9 4.5 - 9:H Nakıli: A. R. 

Bir Tehdit 
- - _..,,....,....,...,,_ 

• Macidin Anası, Bana Olmadık Hakaretler 
Yapıyor, Kalbimi Kırıyordu .. ,, 

- Benim Saat nasal gidiyör ! .. -------- - Sizin gibi ağır ağır? .• .... :-. ....... ' ................ ' ' .. Hakikat, bUtün acılığı ile bey· hergün saçlan bUyftk bir itina 
nime çarpmışb. Gilnlerdenberi ha· ile taranmıı olan, üstnne bir tek t 
yalimi işgal eden, geceleri Abalı- bile kıl kondurmayen o çiçek 
lara kadar rllyama giren Macit.. gibi delikanlı; demek ki bu, Dünga lktısal Haberl•rl 1 
Ah Allahım, ıu satırları yazarken lazımlık dökmekle geçinen.. Bu 1 1 
bile ne büyük ıztırap duyuyorum.. viran ve harap köşkü bekleyen T.f l J D k 
Meğer Macit, bir tiyatro aktörü bu adi mahalle karısının oğlu.. 1.. ~ Q gaua l'QmU 
imiş .. Taşralarda, ıehirden şebire, Aylardanberi iğrenç ayaklan su Enstı•tu•·su·· 
kasabadan kasabaya dolaşan bir görmeyen, tuluat sahnelerinde 
tuluat kumpanyasının aktörü... palyaçoluk ederek halkı güldüren, ltalyan resmi gazetesi, İnerkezi 

- Macitl.. Bana niçin olduğun ömrünü yarı aç yarı tok geçiren Dokuma Milinoda olmak 
ıibi görünmedin?. Niçin kalbimle bir yalancı, bir şarlatan, bir mas- Sanagiini üzere bir pamuk 
oynadın?. Ben ıimdi ne yapablli· kara imiı baa?.. Allahım, nasıl •ııırakA.ı.• enstitftıü tesis 

b k ""' ' .. u edilmit olduğunu 
rim. Girdiğim u çı maz ve ka· aldanmışım.. bu sah tekir gencin Edecek bildirmektedir. 
ranbk yoldan nasıl geri dönebi· görünüşüne nasıl kanmış, nasıl --N-e-şr-e-di-le_n.., enstitü talimatna• 
lirim?.. inanmışım?... Bu bana her şeyden 1 1 d t mesine göre ta ya a mevcu 

Ağlıya ağlıya sorduğum bu acı geldi. Anamın, babamın ölü- pamuk işinin her sahasile meşgul 
auale; o çıplak ayaklı, mavi ye- münden.. koca · konağımıza ya· fabrikalar bu enıtitüye girmek 
menili kadın, iki ellerini beline kıp kül eden, bütün aerYet ve mecburiyetindedirler. 
dayayarak cevap verdi: saadetimizi mahveden o insafsız EnatitünUn maksada ltalya 

- Hadi şuradan dlldllk.. Ev· alevlerden .. batta, üç seneden beri pamuk iplik ve mensucat sanayii-
Jadıma kabahat bulmaya ne bak· başımda değirmen çeviren yenge- nin vaziyetini yakından takip 
kın var?. Körpecik delikanlılan min hırçınlık ve titizliklerinden etmek ve pazarların istihlak ka· 

k de acı geldi. biliyetine göre iıtihsali tahdit ve 
ıörür görmez, manca oku911 al- Batımı, Macidin getirdiği kirli bu suretle imal edilmesi lazım 
mıt tekir kedi gibi gevşeyiveriyor- yastığın arasına ıoktum. Saat• gelen hisseyi azaya tevzi eylemek 
aunuz. Mademki okadar kibardm, lerce ağladım. O hal ile uyuya olacaktır. 
asılzade idin.. Oturaydın da kıs- kalmışım. Saçlanmı okıayan ·bir Bundan maada enatitll ltalyan 
metini evceğizinde bekleyeydin. el ve yllzümde dolapn rakı pamuklu mensucabmn hariç pazar• 

, Evlidımın önünde, arkasında fel· kokulu bir nefesle, titreyerek larda aürilmünll temin etmek için 
lim fellim dolaıacağına, bir giin uyandım. Hemen yerimden .. çra çalaıacak ve ltalyan sanayiinin 
akıl edipte; nenin nesisin? .. Han• dım. Kapkaranhk boıluğa: ihtiyaca olan iptidai maddelerin 

· · kk · · di - Kim o?.. toptan ve daha milsait şeraitle 
11 ımamm ta esısın; ye aorup Diye bağırdım. tedarik edilmesini temin edecektir. 
aual edeydin... Bunda ağbyacak Macidin bir aktör maharetile Enatitünün masarifi gllmrilk 
aızhyacak ne var?.. Demek ki tathlaıbrchğa o itinalı, o aahte resmine illveten ltaıyaya ithal 
ıen oğluma değil; onu Pata tavurlu aesi titreyerek cevap edilen ham pamuklann kilosun· 
zade zannederek malına mlilküne verdi: dan alınacak ( 30 ) liret ıantimi 
ıönül vermişsin.... Şimdi oğlumun ( Arkam nr) ile karşılanacaktır. 
aktörlllğii meydana çıkınca, tnh ............................................................ ltalyanlar son senelerde bil· 
kaka oldu hL. vay dUdüğllm vay •• ( .. _ _...T_,o_.p_ı_a_n_t..,ı,_D_a_v_e_tl_a_r _ __,) haua Japon rekabeti karşısında 
hoşuna gitmedise, vazgeçiver. pamuk mensucat imal&tlanna 

Bir kongre mahreç bulamaz vaziyete gelmit--
Merak etme, benim evladımın Fener Yılmaz kulllbll 11 ma• lerdi. Bu suretle fabrikalann bir-
cebinde senin gibi kaç budalamn yıa cuma günil saat 10 da Haliç leımeleri bilbaua bu noktadan 
diti var. Fenerindeki kulüp merkezinde dikkate değer bir ehemmiyet 

Bu a&zler, bana derin bir arzetmektedir. 
senelik kongresini yapacakbr. 

uğultu gibi geliyordu. Bir arahk Azalann hazır bulunmalan rica * 
söze kanımak istiyen Macit, ana· edilmektedir. Aylardanberi dünya kauçuk 
sanın iğrenç bir küfiirte kal'lflk Bir Kır Toplantısı Dünga Ka· milstahsilleri, istib· 
tehditlerine uğradığı için haşana lataiıbul Su sporları kulUbll uçuk Me· salitın fazlalığı 
önüne iymiı, sükUt ediyordu. karıwnda fiatlar-

reiıliğinden: selesi da vulrua gelen 
- Ben onu bllyiltilp te bu 

k d Kulübümüz azalan ile ailele- ıukutun önilne geçmek için, diln-
yaıa getirinceye a ar' ditlerimi terine mahsuı olmak ilzere 11 ya kauçuk istihsali tını tahdit içiD 
brnaklanmı söktüm. Hor sene, mayı• 1934 cuma gllnil Boğaziçin• müzakerede bulunuyorlar. 
alb ay yazda alem gezer dolaşır de Uluk6yde Mısırh lamail Paıa Bu maddenin en bllyük mü .. 
Ben burada merhum pqanın ya• Parkanda saat 10 dan 18 e kadar taluill vaziyetinde bulunan Holan• 
talak karaslDID altına lazımlık devam etmek llzere bir kır eğlen· da ile laıiltere mlUtemlekelerioin 
Yetiştirecemm.. katana gı"bi kız· eli bu verimli gelirini tahdit etmekte 

•· cesi tertip e "imiştir. k ddi d k 
larma hizmet edeceği~.. klfı• da ço mütere t avranma ta ve 
bu dai b8f1Dda köıkil bekliye- Herkes yiyecejini ve faal aza bu aebeple bir anlaımıya varmak 

idman kıyafetini beraber ıetire- kabil Q}amamakta idi. 
ceğim diye lmrilml tnketirim. cektir. Son günlerde elde edilen ha• 
Niçin? .• Hep evlat habn için. -·-------------.. - be,lere göre iktısadi itlerle uğra• 
Evladım, böylece işine gelirse, ne f&D dilnya umumi efkinnı qgal 
ili.. gelmezse, sabah olunca B U B s A eden bu mesele balledilmif bulu-
çıkar aiderıin. Anladın mı kibar nuyor. Maamafib Felemenk Hin· 
hamm. BELEDiYESi di.tam kauçuk ekicileri beynelmi· 

Artık bu a&zlerin nzerine fazla Sınai, ticari, tarihi, lel birliii bu busutaki kararlan 
bir şe.y dinlemiye dayanamadı~ zirai ve beledi. henüz neıretmit değildir. lngiliı 
Hıçkıra hıçkıra: BUyUk ve Raslmll aallbiyettar mabafilinden aızan 

B k h r H kkı Bir Yllllk Çıkarıvor. haberlere göre iki taraf ta, pren• 
- ilyii amm ·• • nız • aip itibarile, tahdit İfİDİ kabul 

Yar .. bütün kabahat bende .. be- e etmiıtir. Fakat bu tahdit keyfi-
nim dllşilncesizliğimde.. size hak T O C C A R yetinin birdenbire tatbik Ahasına 
veriyorum ve rica ediyorum. Ya• konulmasımn mibtabail üzerinde 
rına kadar bana mllsaade ediniz. Ye çok fena bir tesir yapacaia dO· 
Size erkenden kararımı bildiri· S A N A Y 1 C İ L E A 1 şllnüldiiğünden bu işin tedrici bir 
rim. Allabaşkana, timdi beni yal• 1934 BU1'8a Belediye yıllığına surette ifa11 kararlqtmlmıştır. 
nız bırakın... ILANLARINIZI VERiNiZ Meseli tahdidabn yüzde onu 

Diye yalvardım. birinci yllzde yirmisi ikinci ay * Mliracaat geri : zarfında tatbik olunacak ve on 
yalnız kaldığım zaman, dayak Belediye 193' Jlllıtı Bnrosu ay nihayetinde kararlatbnlan 

B u R SA tahdit planı yllzde ytlz tatbik 
yemiı gibi ezgin ve bitap bir sabasına ıeçmİf olacaktır. Akıi 
halde idim. Bu, ne talih.. Ne Renkli Sahifelerde • ilin kHmında ı bir vaziyet tehaddO• etmezse bu 
macera idi, yarabbi? •• Okadar Ehven prait. l.tıfade ediniz 1 mllbim mesele de blylellkle halle-
sarif, okadar kibar _..llnen.. dilmif bulumıyor. 

imtiyazlı Şirketlerden Şi
kiyetiniz Varsa· Yazınız 

~· •• 1 •• 1 1 ••••• ' ........... . 

Radyo Şirketinden 

'lkAyet 
Radyo şirketinden pek çok 

şikiyetim var. Kendisine birkaç 
defalar yazdım; hiç aldırmadı. 
O, yine kendi bildiğini okuyor. 
Bu firkete söziinü dinletebilecek 
bir makam yok mudur? Bunlar 
layUs' al amma yefal midirler. 
Şikayetimizi kime bildireliuı 1 Bu 
husu• hakkında lütfen bendenizi 
tenvir buyurmanızı rica ederim 
efendim. 

Karlleriniaden : Ziya 

Mnkara Su Şirketi 
Maişeti üç odalı bir evden 

temin edilen fakir, kimsesiz bir 
kadınım. Evimin bir odasında 
oturur, diğer odalarını kiraya 
veririm. Evimde bir tek su .mus· 
luğu ve bir de saati vardır. An· 
kara Su Şirketi bu odalan kiraya 
Yerdiğimden dolayı müstakil üç 
ev Yeya üç daireli aparbmanmq 
gibi benden beher kiracı için 
mecburi sarfiyat bedeli diye met· 
re mik'abı yirmi kurut heubile 
her ay yirmi bir metre paraaa 
olarak 420 kuruı ve aaat kirası 
diye de otuz kuruş alıyor. Saatin 
kaydettiği noksan sarfiyatı hiç 
ehemmiyete almaz. Zaten icar 
bedeli olarak aldığım on iki lira. 
Bunun da yarısım suya verince 
geride kalan para ile nasıl idare 
olur Ye diğer borçlanmı nasal 
6derim.,, 

Ankara latlldll mahallHlnde No 9 da 
Behiye 

Yine Ankara Su 'lrketlndan 
Benim do Ankara su şirke· 

tinden ıika yetim ıunlardır. 
Bundan kırk, kırk bet sene 

evvel Abidin Paşanın valiliği za• 
manında Ankaraya bir su getiril· 
mİf. Ve maurifine yardım olmak 
here isteyenlere kalemi bet al· 
bnban ıu satdmıı. Peder rahmet• 

li de beı albn mukabilinde bir 
kalem su almış. Kendimi bildim 
bileli bu su evimize akar ve ay
da elli kuruş mukabilinde ve 
belediye de umumi yollaranm ta· 
mirine bakardı. Geçen sene An· 
kara su şirketi bu suları kesip 
kendisine maletti. 

V ukubulan müracaabmda .. bu 
sular belediyeye ve oradan da 
şirketimize geçti!,, diye cevap 
verdiler. Halbuki aldı erenlerin 
söylediklerine göre belediyelere 
geçen sular umumi vakıf sulardır. 
Böyle hususi ve mülk sulan şir
ketin kendisine irat yapmamna 
imkin yoktur. 

Anka•; Hacımuaa mahall .. lnda No 21 tle 
Hamamcızade kerlm.ul An• 

Bu Da O 
Ankara Su Şirketinden tiki• 

yetlerim ıunlardır: 
l - Altı daireli bir aparb• 

manım var. Bütün dairelere tek 
bir saatten su veriyor ve buna 
rağmen de saatin kaydettlil 
noksanı ve dairelerin boş kalcbğl 
zamanı nazarıitibara almayarak 
( mecburi Nl'fiyat ) IUUBile her 
daire için ayn ayrı benden h• • 
ay için beheri ( 20 ) ıer kuruftau 
( 1 ) şer metre mik' abı su parua 
alıyor. 

2 - Her daireye ayn saat 
takmaması, herkeain heaabım 
karıtbrmıya ve kiracılar arasıll;# 
ihtilaf çıkmasına sebep oluyor. 

3 - Sonra lciracaları abon&ı 
man olarak kabul etmiyor. Mal 
saltibi adatile benden her daire 
için ( 450 ) ıer kurut teminat 
akçası namile bir mebliğ alıyor. 

Esasen kira bedeli almakta 
çektiğim mftıktUit klfi depmif 
gibi bir de kiraclların Sarfettiklerl 
sulardan dolayı firket heaabiaa 
bedava tahıildarhk mı yapayım? 

Ankara ltıklar caddMI No. 39 Hak .. 

1 Emllk ve Eytam Bllnkası llinlan 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Beşiktaşta !Akaretlerde 87 No. h hanede aaldi iken 
• elyevm ikametgaha meçhul Mehmet Turgut B. 

Emlak ve Eytam Bankasa latanbul ıubeaine iskonto ettirdiğlnb 
Ey161 ili T. Ani 933 aylara ait maapnızdan 67 lira 50 kuruıuu 
Mal Mildlirlnğtlnce verilmemesinden alacaklı Emlik ve Eytam Ban· 
kuı dairemize mllracaatı. hakkımzda icrai takibatta bulunmq ve 
mebliğa mezldirun Eyl61 933 tarihinden itibaren %9 faiz ve %5 
licreti vekilet ve maurifi icraiye ile birlikte tahsili hakkında tara
fımza gllnderilen 6deme emri ıabnna mibqirl tarafından veri!ea 
meşrubatta ikametgihmWD meçhul bulunduğu anlaıalmua ilzeriae 
6dem• emrinin ilinen tebliğine karar verilmif olduğundan tarihi 
Uindan itibaren 20 glln ...... jşbu takip baklanda bir diyece
ğiniz vara 934-1540 dosya numarasile tifalıen veya tabrirea 
bildirmeniz aksi takdirde icrai takii)ata devam olunacağl &leme 
emri tebliği makamına kaim olmak llzere ilin olunur. (318) 

• * 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Nlf&ntqıncla T qvikiye mahallesinde ikinci aokakta 47 No.L 
hanede ••kin iken elyeYIİI ikametgahı meçhul Abdtllmecit Beye: 

Emlik ye Eytam Bankua latanbul ıubeaine Iskonto ettirdijio.iz 
Eylül ili T.Sani/933 aylara ait maqınazdan 30 liranın Mal mlld&r
lllğllnce yeriJmemesinden alacaklı Emlik ve Eytam bankası dairemize 
milracaatla hakkınızde icrei takibatta bulunmuı ve meblAğa mezkii.. 
run EyliW933 tarihinden itibaren %9 faiz ve %5 ilcreti vekilet ve 
mauri& icraiye ile birlikte tahsili hakkında tarafınıza g6nderilen 
ademe emri zabnna mübaşiri tarafmdan verilen meşrubattan ikamet
gllunmn meçhul bulunduğu anlaıdması ilzerine ödeme emrinin ili· 
nen tebliğine karar verilmis olduğundan tarihi ilindan itibaren 20 
glln zarfında iıbu takip baklanda bir diyeceğiniz Yana 934-1785 
doıya numaraıile ıifahen veya tahriren bildirmeniz aksi takdirde 
icrai takibata devam olunacağa ödeme emri" tebliği makamına kaim 
olmak llzere ilin olunur. «328~~ 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay vapurlannda ve iskelelerinde bir ıene müddetle illa 

asmak işini almak iıteyenler 10/Mayıs/1934 tarihine kadar idare 
Levazım Şubesinden ıartları öğrend~ten aonra ı O/Mayıa/1934 
Perıembe gtlnl saat lS te bpah zarfla tekliflerini Şefler Enciime
nine tevdi eylemeleri. (2041) 



Jlponya&ut Sön PoSta'ya Mektup 

Ural - fan Türklei-i 
Müstakil Bir Devlet K~rmak l~n 

Neler Yapıyor, Nasıl Çalışıyorlar 
( 8attanft 1 '8tıl HJfada ) 1 

Bu tehir deniz kenanncla
dır ve Japonyanın büyük telıir
lerinde11 biridir. Buradan otuz, J 
~ kilo metr~ mesafede, (4) 
milyon nOfualu, binlerce fabrikası 
olan ve J~ponyanın bil:yük sanayi 
•erkezlennden birini teşkil ed 
O.aka te'!ri •aı:dar. Osaka say: 
alnde Kobi har,ci ticaret nokta-
11ndan mfibim bir röl oynuyor. Bir 
aevı mahreç vazifesini gördllğl 
için. Kobl ecnebilerin fazla ha
•öc'lla bir Yerdir. Banlar ara
•da Hindistan, Cava ve m.ıat. 
lf Arap ellerinclea l'elmİf Ma.
ltlmanlar mBW. Jpi_r J$ia 
tutar. 

idil • Ural TOrlderl için Kobi 
aıtıhim bir yerdir. Çtınko İdil • 
.._ ..... ıri ıenelerdenberi bu

yerleımiş, hususi mahalleler 
Uf, hususi mekte~f er &Çllllf• 

larcLr. Mualimler getirterek keu-
di""Mıliıd - Un:• •bi L - - · 't'e ... llir - ., il ıerueat 

.. Jat 'VJl••mı7a b•-lam•tlU+= n.._ "-.- • ~ 
•-•• ....ıı; uu Tlirlder, diger 
uaam ce•aaUeri &raaında mtihim 
rol oynamaktadırlar. 

Kobı'de birkaç lh b1cLktaa 
IOnp Tokyoya aittim. Orada 
a&tlBlderim ve öğreadikJerim be
.a çok mtlteeuir etti. 

T-afoocla balunan Ural. Alta, 
~lld,. aynlmıllar. Bir. 1m_. 
beyaz Ruslarla birleflllİflet, üld 
Ruıyamn tekrar diriltilmesi için 
~ıyorler. Bunların batında 

;.üıde MJd bir h~ 
·ua~-~-~--· •neli 1'ioi,Acl,a 
~--· Wrlıı,.•ı ~ 
illa ill•='ıete y- o1c1up liak-

fap. "eralİftİ. Ş meli de 
..... .,.,_ Rualarla birleşerek 
SoYyetl~ Ye iatiklil için çalıtao 
Tirldena aleyhinde neıriyat 
pl'Opaiaacla yapmakla
•Yelli japaa ~ 
hlr •• ,.,... :,.-~~@~~~ 

Avrupa Küreş 
Birincilikleri 

Birincilik f sveçte 
Romada yapılan Amapa ,areı 

~piyOQatı m&sabakalan bitmif 
'- ataticeler Ula edilmittir• 8ilia' 
Ciliil 12 pavaa ile ineç, ikiaciliti 
8 puvan ile Fmlandiya lrazan-
mııtır. ' llndl Almanya, 4 tlDcl 
)facariatan, 5 inci Letony., 6 .~ 
'8Jya, 7 nci Danimarka, 8 mcı 
f:atonya, 9 1IDCU Çekoslovakya, 
~O uncu Romanyadır. 

Sıkletlere gelince : Faliz mk• 
lette birinci T uvenson {tsveç), 
ikinci Zambori (Macar) , en hafif: 
Birinci Kustan (Fmliııdiya), ikinci 
! eı:eaç .<Macar) , hafif: Birinci 
Aeinl (Fınlincliya), ikinci Kurland 
Cl>animarka) , yan orta : Birinci 
(;Jus {lsveç) , ikmci Nordling 
(F~Iiadiy a), orta: Birind Y o• 
haQaQa (laveç) , ikinci Av.W 
(E.!tonya), yan ağır: Birinci Bi .. 
lags (Letonyo) , ikinci Liebert 
(Almanya) , Ağırı Birinci Hornfll 
Kart (Almanya), ikinci AYeDIOll 
(•eç) . 

Bugünkü 
Maçlar 

Taks m atadyomunda ı latan• 
... l•P«>r • Süleymaniye B ve birinci 
takılnJan. Hilil • Altınorda. 

Fenerbahçede: Beykoz• Vefa,. 
l'umkapı B v~ birinci takımlan, 
Topkapı • Beylerbeyi. 

Betiktaş ( Şeref ) stadında r 
HiliJ • Alhnordu. Türk GGcli • 
Sumer, Doğanspor - KaragGmrilk. 

Voleybol, Basketbol: Galata• 
aaray - Feneryılmaz voleybol, 
Hilil • lsta~bu:ıpor da basketbol 
maçı yapacaklardır • ..................... ............ ..... Hl .. ............ • 

~ 11 

lngiliz Muharipleri 
Misafir Muharipler Dün Gezintiler 
Yaptılar, Şereflerine Ziyafet Verildi 



12 Sayfa 

iCADI 

Hepiniz; teninize tazelik ve yumuşaklık 
veren ve bilhassa modaya muvafık mat 
bir yüz temin eden pudrayı arayınız. 

Hemen bugUnden yeni 

PerO 
pudrasını kullanma§• başlayınız. 

Tamam en yeni keşfedilen bu pudra, 
bugüne kadar vücuda getirilen tekem· 
mülat fevkinde kat'i bir terakki 
mahsulüdür. 

F evkalide iNCE 
Havayı nesimi gibi HAFiF 

Sonderece SABiT 
Nefis KOKULU 

Kullanacağınız yegane pudra bu olacaktır. 

MÜHiM · - Tokalon servisi S. P. rumuzile .İstanbul 
622 numarolu posta kutusu adresine 
tahriren talep vukuunda namınıza muhtelif 
renklerde P er O pudrası nümunehkleri 
gönderilecektir. 

Hilaliahmer Cemiyet· 
MERKEZi UMU iSiN EN: 

Akaarayda Haseki caddesinde Hilılliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
mektebinin bahçesinde bir pavlyon yaphrılacnkbr. 

İşbu paviyonu kapalı zarf usulile 24/S 34 P~rşembe günü saat 15 te 
İstanbul Eski Zaptiye caddesinde Hilalinhmer Oyun kağıtları ve Maden 
suları ııahf deposunda ihalesi yapılacakhr. 
Şartname ve kctifnameler hergün mezkür depodan ahnabilir. 

SON POSTA 

lstanbul UçUncU icra M. lu• 
Qundan: Mahcuz ve satılması mu· 
karrer GaJatada Karamustafopaşa so
kağında Gabay hanının karşısında 

mevcut lüke ve kıymetli yemek oda 
takımı 6-5-984 pauır günü saat 9 dan 
9 buçuğa kader birinci açık arttırması 
icra edilecektir. Talip olanların vaktin• 
de mahallinde hazır bulunan memuru
na müracaatları ilan olunur. (16412) '--------!lim--Z!!:Elı:: .. __ ~ (16417) 

----~~~--~~~~~--------·~-----------:-----·--------~~----------~ 

P ARiSLi BiR KIMY AGERIN 
KEŞFİ SA YESINDE: ŞiMDi 
BÜTÜN KADINLAR GÜ· 
ZEL BİR CiLDE MALiK 
OLABiLiRLER. 

Mayıs 4 

Gayri kabili mukavemet 

Bir mıknatistir l •••. 

Evveli sevimliliğiniz teninizden neı'et etmiyor mu? O halde, lıerkeaio 
nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz. Cildinizin gtı~el 
ve nermin olma11 için TENEFFOS ETMESi LAZIMDIR. Halihazırda 
bunu temin edecek yalnız bir krem vardır. Meşhur mUtebassll 
JEAN DE PARYS'in ıoo keşfi olan GÜNDÜZ CREME SIAMOIS~ 
ıeffaf olmıyan sair kremlerin hilafına olarak havada ıeffaftır. GECIS 
CREME SIAMOISE; da yilztı emıalıiz ve tabii bir ten rengi ile 
süsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için GECE CREME SIAMISE't 
( cold crem ) kullanın~ Tesirinden o derece eminiz ki memnun 
kalmadığınız takdirde paranızın derhal iadesini garanti ediyoruz. 

CREME SIAMOISE 
HER YERDE SATILIR 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Yangın haberi verenlerden ceza alınmadığı 

gerek gazetelerle ve gerek sinemalar vasıtasile 
ilan edilmiş olmasına rağmen yine yangın haberi 
verenlerden ceza alındığının ötede beride kuvvetle 
söylendiği anlaşılmıştır. Bunun asıl ve esası yoktur. 
En ufak bir yangın başlangıcının bile derhal ve 
bili tereddüt itfaiyeye haber vermek şehrin men• 
faati iktızasındandır. Binaenaleyh herhangi bir 
yangın ih~arından dolayı kat'iyen hiçbir para 
cezası alınmamakta olduğu ehemmiyetle ilin 
olunur. (2222' 

* >#-
Belediye kimyahaneal için lüzumu olan 69 kalem kimyevi ecı• 

pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak v.e listeyi göt'" 
mek nzere Levazım Müdürlliğiine, pazarlığa girmek için de 37 ,5 
liralık teminat akçCJ1i makbuzu ile 3/5/934 Perşembe gilnU saat 
on beşe kadar Daimt Encilmene müracaat etmelidirler. (2121) 

----~~--~--~--~~---·~~----- __,,, , ................... , 
DABCOVICH ve ŞUrekAsı 

Telı 44 708 • 7 • 41220 
A vruPa ve Şark limanlan aruında 
muntazam poıta .. 
Annrı, .Rotterdam, Hamburg n 

Iskandinavya limanlan i9in yakında 
hareket edecek vaPurlan ve dünyanın 
baolıoa limanlarında transbor demena 

Fazla tafsilat için Gala.ta, Frengyan 
han umumi acenteliğine müracaat 
Tel. 44707/8 • 41220 ............ 

TBBO REPPEN 
vapur acentahA• 

Poliah . Palcstine Line of tho polieh 
Tı-aneatlantio Silıpping Oo. Ltd. 

Gdynia - America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Transatlantik vapuru ile 

Köstence - İstanbul· Hayfa ·Yafa· 
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri ), 2 'Ve 
Süneli sınıf kamnralan vardır. 
Hayfa • Yafa. ve Pire için seferler: 

S :Mayıs saat 15 to 
17 Mayıe saat 15 te 
81 l\ltıyıs saat 15 to 
H Haziran eaat 15 te 

DoQru Köstance için sttferlen 
13 Mayıs suat 19 da 
27 l\Iayıs aant 19 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran saat 19 dn 
8 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
lsto.nbul - Köetenoo llS saat 
İstanbul - Yafa 81 ,, 
Lıtanbul - Hayfa 71 ,. 

Fazla tafsilat için Gnlatada Freng
yan hawnda umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Y cılcu 
için atlantik vapuru acentasına. 
Galata nlıtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonll • Kok ve Natta ıeyahat 
aoeutalıklarma müraoeat. 

~---~-~(16203)--

Denizyolları l 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak8y KBprllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhOrdarzad• 

Han Tel. 227 40 ...... G--~ 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru S 
Mayıs 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
rıhhmından kalkacaktır. "2202,, 

Mersin Yolu 
Ç.ANAKKALE vapuru 6 

Mayıs 

Pazar 10 da Sirkeci rıh" 
bmından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Klillük, Bod" 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
nüşte bunlara ilaveten T aşucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacakbr. "2203,, 

lstanbul Beşinci icra M. I"' 
ğundan: Satılmasına. karar veril~: 
bir adet 2364 No. lu taksi otom~~ıf 
13-5-98• te.riliiiie müsndif pazar _gıı 
saat 14 ten itibaren Saraçhanede ·dl 
merefendi caddesinde 2 ~o. lu garaJ ~ 
ikinci açık art~a s~reti~e eatıla.~ğı ~ 
dan isteyenlerın gosterılen guo gf 
sa.atta mahallinde hazır buluouıal 
ilnn olunur. ,ı 

••• 1 t :..:t •••••••••• 1. ·~ .... 1 1 ••• 

Son Poata Matbaa&1 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Müdüdl ı Tahir 


