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Jenera/ 

"Türk 
Hiç 

Kondilis Digor Ki: 

.. Yunan Dostluğu 
Sarsılmıyacak ,, 

Ankarada Siyasi Ve Askeri M~seleler 
Etrafında Görüşmeler Yapılacak 
Dcat Yunan hükümetinin har

biye nazın Jeneral Kondilis, re
fakatinde Yunan Erkanıharbiyei 
Umumiye Reisi M. Katniyatis ve 
bir ukeri. h.eyet bulunduğu halde 
dün şehrımıze geldi ve akşam 
Ankaraya hareket etti. 

Misafirlerimizi getiren Ro-
manya vapuru dlin akıam saat 
tam altıya yirmi kala Galat 

1 
Je~eralın ?1ihmandarlığına tayin 
edılen ~arıciye şube müdUrlerin• 
den Nurı Şefkati bey, diğer mih
mandar zabitler> Yunan konsolosu 
ve şehrimizde bulunan Yunan 
kolonisi, Yunan ataşemiliteri ve 
diğer ümera hazır bulundular. 
Romanya vapuru rıhtım yaktnına 
geldiği zaman Jeneral Kondiliı 
ve askeri heyet güverteden istik· 

- CUMARTESi -

' ' 

rıhtımına yanaştı. a 
As.kert heyet burada büyük 

meras~m!e karşılandı. İstikbal 
merasımınde vali mua\tini Ali 

bale gelenleri selimlıyorlardı. 
Gemi yanaıtıktan sonra, istikbale 
gelenler, başta vali muavini Ali r J Vatandaş Türkçe Konuş Meselesi 

Rıza Bey, kolordu kumand 
Şükrü Naili, merkez kumandanı 

Rıza Bey bulundğu halde vapura 
çıkblar. Burada misafirlerimize 

Fehmi Paşalarla deniz kumanda: "bot geldiniz!,, denildi. Misafir 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Misa/lrlerimiz t1apuran giiverte.sind 
• "• J G çıktıkta vaprır ... an alata rıhtımına 

" .sonra 

~---a--p-an-=a::::::ı:a:ıın--=-==B-===b"k~nın Ala-
caklılarına P~ra Veriliyor 

ı Eski Ticaret Ve s;;;---yi Ba k 
n asının 

. . Tasfiye işleri Bitirildi 
Bır. mılyon Türk liralık ser· 1 

nıaye ı~e kurulan ve epey zaman- .~ 
d~nberı de faaliyetini tatil eden j r .. 
Tıcaret ve Sanayi Bankasına ait . 
hesa.pların tetkiki için bir tasfiye . , 
k~mısyonu teşkil edilmi-ti Ko- ~· rı 
mısyon ., · . ~ :(;( ~ . uzun çahşmalar netice- · 
~ı.nde alacaklılarla burçları tes• 
.• ıt .. etmiş ve uzlaıtırma esası göz 
onunde tutularak bir konkordato 
hazırlanmıştır. Fakat bir kısım 
alacaklıların itirazlarl ve iflas ta· 
lepleri üzerine birinci Ticaret 
~ahke?1esin~e epey zamandanbe
rı tetkık edılen bu mesele niba-
)'et geçen hafta neticelenmit ve 
~onkordato bükümleri tasdik 
tldilerek alacaklılara tediyat ya
pılması takarrür etmiştir. 

Ancak bu karar bu aym ye• 

(Dev ... 8 iooi ıay.iada ) Bale• lc•ptaıtflıit ille ,.,.l•Ni• 

mtiyazlı Şirket· ·---
n Türk Kültür Birliği Reisi 

ile Konuştuk LOHen 9 uncu sayfa· 
mızı açınız 

..J - . -.-:.-..... -.... ---..... -..... -... --.-..... -........ -.-......... lstanbulda 230 Bin Musevi, Rum V o 
Kuraklık 
Ve Yağmur 

' Edirne Yağmur Beklerken 
Adapazarına Bereket Yağdı 

Edime. 4 (A. A.) - Sıcaklar 
çok şiddetlidir. Kuraklık devam 
ediyor. 

Adapazarı, 4 (A. A.) - iki 
gUn evvel yağan az miktarda bir 
yağmur pancar veıair mahsulat 
için çok faydalı olmuştur. Mısır 
ekimi için daha yağmur bekleniyor. 

Rasathane Maalesef Yetmur 
Mu)desl Veremiyor 

Dlln hava oldukça serindi. 
Hatta alqam ve gece üçllttıc6 bir 
rüzgir devam etti. Rasathaneden 
aldığımız malumata göre dlhı 
hava tazyiki öğleden itibaren 756 
milimetreden dnımiye baılamıı 
ve devam etmiftir. Fakat rasat• 
hane bu dtıpnenin her zaman için 
bir yağmur allmeti olamıyacağını 
s6ylemektedir. Dliıı hararet de
recesi azami l 7 asgari 1 O idi. 
RflzgAr fİmalden esmiftir. Yağ· 
mur yapak ihtimali çok azdır 
ve bugDn yaj'aa bile çok hafif 
ve belld de çiseleme vaziyetinde 
olacaktır. Hava bugtln de dtiaki 
gibi geçecektir. 

Şarkta 
---

Umumt Müfettiş Tetkikle-
rine Devam Ediyor 

· Muf, 4 ( Huaust) - Evvelki 
gün ıehnmizi tepif eden birinci 
umumi mUfettiıimiz Hilmi Bey 
dün resmi daireleri gezmiı ve 
bu gün de Bitlw yolile Diyarıbe-
kire hareket Jtır.iıtir. Müfettit 
Bey buraya geldiği gtln ve ayrı
lırken halkımız btıyUk ve hararetli 

tezahürat Y•.,P.~!.!~: ..................... n .. ....................... _, __ 
lstanbulun pllnı Y•· 
pllablllr mi meselesl 

Ermeni Vatandaş Varmış 

Mu•t1ol oalandaıların k•r4ala Ttırlı 
kiiltilr lirlill rei.i ( Kolaeıc Ef.) 

Tekin Alp B•g 

Bir muharririmiz baılıoa mese
leler etrahnda allkadıı.rların fi. 
kirlerini derledi. Bugün de 
Yataudaı " Türk9e konuı ,. mt• 
selesi hakkındaki mülahazaları 
okuyacaksınız. 

Tlirk Kilittir Birliği reisi . T e-

kin Alp "Moiz Kohen efendi,, ile 
konuşurken, memurlardan biri 
geldi ve elindeki zarfı uzatb: 

_ Qu' est ce que cela veut • 

dire? .• 
Kohen efendi zarfa dikkatle 

baktı: 
- Okuyamıyorum dedi •• Kül •• 

kül.. kUltiv olacak .• 
Memur zarfı geri aldı: 
- M~rci Monsieur, Ye sup

pose queoui •• 
Dedi. 
Artık Tekin Alp Beyle konur 

mağa baıhyoruzr Anketimizin 
esasını " Yalnız Ttlrkçe konuta"' 
maz mıyız? •. ,, Suali teşkil ediyor .. 
Bu sual için, Tilrk kültilrile uj
raıan en kuvvetli pb.siyet yine 
Kohen efendidir. Bir zamanlar 
neırettiği "TnrkçW&k,. ldtabile 
matbuatta epeyce alAkayı çeken 
Kohen efendiyi, arhk Tekin Alp 
Bey olarak kabul etmemiz 11-
zımdır •• çtlnkil kendi.il nOfup 
tezkereaini bizzat bu Wmle dll
zeltmiıtir. 

( Devamı 9 unc• sayfada ) 

Galatasaray - Beşiktaş Berabere 

Dla Galatuara1 n JletUd8t hlrlDd tak1mJan bir ebenla map J'Aptalar, 
......... W4111v. Dlaldl ..,or Mnketltria&a taı.UAta •.- ..,..., .. .-. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Yağmursuz 
Geçen 
Mevsim 

Son gün'Jerde ·yeğmursuzluktan 
ve bu niyetin doğuracağı az 
m u1 &bıııik tehlikesinden 
ilk eık bnh diliyor. Mevsimin 
yeğmursuz geçmelii karşısında 

halkrn dü.,ünce ve mutalealannı 
şu satırlarda teebit ettık: 

Mustafa Bı>y {Kurtuluş 161}- Epey 
zamandan beri yağmur yağmadı. Şüphe 
yok ki bu hal yeni ıene mahsulil 
lçln tehlikeli bir vaı.iyet doğurabilir. 
Fakat alakadarların verdikleri izahata 
bakılırsa, on bet mayısa kadar yağmur 
beklenebilecekmİf.. Eğer yağıf, bu 
tarihten sonraya kalırsa yeni sene 
mahsulünün yan yanya az olacağı da 
haber veriliyor. Vallahı bu ite hiç 
denecek bir fey yok.. Yağmur bu •• 
Maamafih tanıdığım çiftçiler, fU gün• 
lerde yeni mahsul için çok faydalı 
olacak bir yağmurun yağacağını aşağı 
yukan epey kat'iyetıe tahmin ediyor-
lar. lnınllah, diyelim! . 

* İrfan Bey (Eyüp, Gümüşsuyu 6) -
Ben yağmura olan ihtiyacı bahçem deki 
topraktan anlıyorum. Okadar ki, 
bnhçeye yeniden bir oey dikemiyorum. 
Toprak yarık yank oldu. Ne kazma, 
ne de bel işlemiyor. Ba:ıı ufak tefek 
oeylerl, rutubetli yerlerden getirttiğim 
toprağın içine dikcbildim. Hani tam 
11ırasıdır, şu günlerde berekeUi bir 
y ,ğmur yağsa, vallahi yok tnu, çiftçi 
keyfinden; bayram yapacak. 

Ali Rıza Ef. (Kadirga, Cincimeydnnı) 
- En korktuğum §ey, maazallah, 
kitlıktır. Misali hepimizin gözü önün
de.. Şu aon Konya ve civanndaki 
kıtlık binlerce köylünün cananı yaktı. 
Bu seferki yağmursuzluk ta böyle bir 
f eJakete sebebiyet vermese, bari •• 
Söylendiğine göre, bu ıene atol< çuk 
faz.la imiıı Bu suretle herhangi bir 
kıtlık tehlikesinin önüne geçilebilecek 
imiş. Rasathane Mudürü Fatin Bey de 
ortada endiıe edilecek bir şey ol
madığını söyledi. Hep dört gözle 
71 ğmuru bekliyoru'l. 

Ticaret İşleri 
ltalya ile Muamele Mah-

dut Vaziyette . 
Muhtelif memleketlerle ara· 

mızda yapılan ticaret anlaşmala· 
nnın ekserisi klering esasına 
dayalı itilaflar olduğu ve bu an• 
!aşmalardan doğan hesaplara da 

SON POSTA 

• 

Su Şirketi Mahkemede 
Kadıköy Şirketi Ölçü Kanununa 

Muhalif Hareket Etmiş 
Bundan bir müddet evvel, ölçüler nizamname

sine riayet etmedikleri iddiasile Elektrik ve Su 
Şirketleri hakkında mahkemey.e mUracaat edildiğini 
haber vermiştik. Kadıköy Sulh Ceza Mahkemesin
de; bunlardan Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketine 
ait bulunan iki ayn davanın görülmesine başlan
mışbr. 

leri gibi kendi saatlerinin de ilk muayeneye Ubi 
bulunmadığanı, şirketin esasen hiçbir suretle saat 
satmadığını, ileri sliriilen maddelerin haklarında 
tatbik kabiliyeti olmadığını iddia etti. Zabıt vara
kasında imzası _bulunan ölçü müfettişlerinden Bu .... 
han Bey şahit sıfatile dinlenildi. 

Tahkikat evrakına göre şirketin, deposunda ve 
şebekesinde mevcut bulunan ölçü saatinin miktannı 
bildirmediği ve ayrıca abonelere 80 tan damgasız 
ölçü saati verildiği tesbit edilerek, bu hususta zabıt 

Burhan Bey: " Şirket kanunun tatbikinden itiba
ren bir ay zarfında vermeye mecbur bulunduğu 
beyannameleri Ölçüler Başmüfettişliğine gönderme· 
miştir. Ayrıca kanunun tatbikinden sonra abonelere 
damgasız saat taklığı da tesbit edilmiştir. ,, dedi. 

varakaları hazırlanmışb. 

Mahkemede şirket vekili, diğer ölçü aleti sahip-
Müteakiben karann tefhimi için muhakeme 

talik edildi. 

Aylık Almamışlar 
Bazı Hususi Mektepler 

Şikayet Edildi 
Şehrimizdeki bazı hususi lise

lerin muallimleri Maarif Vekale· 
tine müracaat ederek mektep 
idarelerinin dört beş aydır ken
dilerine maaş vermediğini bildir
mişlerdir. Maarif Vekaleti bu 
vaziyet üzerine bu gibi mektep
lerin mali vaziyetlerini tetkik 
ettirmeye başlamıştır. Muallimle· 
rine muntazam maaş vermeyen 
şehrimizdeki hususi liselerden 
ikisi, bilmukabele Vekalete mü· 
racaat ederek, müesseselerinin 
resmi liselere muadil olduğunun 
tasdikini istemişlerdir. Bu me~ 
tepler yaptıklan mürncaatte, mu• 
adillik tasdik edilmediği ıçın 
müesseselerine az rağbet ol· 
doğunu, umumi masraflan çıka
ramadıklarım iddia etmişlerdir. 

24 Saatın 
Hadiseleri 

Beşiktaşta aşçı Osman ağa 
Sairnedim sokaiından evine gi· 
derken Liıtfi Efendi isminde biri· 
nin penceresinden düşen büyük 
bir saksı ile başında ağır surette 
yaralaomışbr. 

lf Kocamustafapaşa caddesin-
de lbrabimin kahvesinde Sait, 
Süleyman, Mehmet Ali, Hüseyin, 
Galip ve kahveci lbrahim kumar 
oynarlarken cürmümeşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

Bunlardan baıka birkaç hır• 
sızlık hAdisesi de olmuş, suç
lulann hepsi yakalanmıştır. 

------~~~~~~~~~~~~--~~.:-.~-

Muhacirler 
Yeni Ta!imatnamenin 
Tatbikabna Geçildi 
Kıymeti beş bin lirayı aşma· 

mak şartile hariçten muhacir be· 
raberi olarak getirilen maddeler 
fizerinde herhangi bir suiistimale 
meydan verilmemesi için hazırla
nan yeni talimatnamenin tatbikine 
başlanmışbr. 

Bu talimatnameye göre; mu
hacir çiftçi ise yalnız hayvanları 
ve ziraat atat ve mahsullerini 
getirebilecek, bunlann miktan da 
altı bin lirayı geçmiyecektir. 
San'atkar muhacirlerin ise her 
türlü alat ve makinelerle söküp 
getirecekleri fabrika aksamının 
serbestçe ithaline müsaade edi· 
lecektir. Tüccar muhacirler ise, 
ötedenberi sattıklan ticaret mal• 
larından, şeker, benıin, petrol, 
koza, ipek, ipekliler ve inh:sara 
tabi maddeler hariç olmak Uzere 
kıymeti (12) bin lirayı geçmemek 
şartile serbestçe · ithal edecek
lerdir. 

Fakat şimdiye kadar gümrük
lere gelip biriken muhacir eşya· 
larındnn aile başına beş bin lira· 
lık miktan, bir defaya mahsus 
olarak gümrük ve diğer bütün 
resimlerden muaf tutulacakbr. 

Cemil Bey Tahliye Edildi 

Kontrol 
Vapurlara Fazla Yolcu Ve 
Eşya Yükletilmiyecek 

Deniz ticareti müdürlüğü, yaz 
tarifelerinin tatbiki dolayısile, va
purlarm istiap hacimlerinden fazla 
yolcu almalarına meydan verme
mek için deniz zabitası memurlan 
tarafından sık sık kontrol edilme
leri hususunda eınir vermiştir. 

Kontrol işine bu günden iti· 
haren başlanılacak, Denizyollan 
ve Vapurculuk şirketi vapurları 
da dahil olduğu halde Haliç, 
Akay ve Şirketi Hayriye vapurları 
daimi bir kontrola tabi tutula• 
caktır. Yaz dolayısile izdihama 
meydan bırakılmıyacak, muayyen 
hadden fazla yolcu alan vapur 
kaptanları hakkında takibat ya
pılacaktır. 

Bulunan 
Par.al ar 

Emniyet Sandığı, sandık binası 
dahilinda 929 senesinden 933 
senesine kadar muhtelif zaman· 
larda düşürülen ve bulunan para 
sahiplerinin müracaattan için Uç 
aylık bir miihlet tayin etmiştir. 
Bu müddet zarfında sandığa mU
racaat ederek bulunan paralann 
kendilerine ait olduğunu ispat 
etmedikleri takdirde Emniyet San-

. dığına irat kaydedileceği bildi .. 
rilmektedir. 

Öğrendiğimize göre; bu paraı
ların miktan 100 liraya yakındır. 

Cnmhuriyet merkez bankası bak· 
makta bulunduğu malumdur. Git· 
tikçe artan bu itiliflann doğur
duğ u muamelatın fazlalığı karşı
sında şehrimizde Cümhuriyet mer
kez bankasının alt katı hemen 
tamamen "klering,, servisine tah
sis · edilmiştir. Son zamanda ltalya 
ile aktedilen mukavelename llze
rine muamelatın pek fazla arta
ca.ğı tahmin edilerek Merkez 
bankasındaki bu kısım yeni me
murlarla takviye edilmiştir. An
cak Merkez bankasına .ltalya için 
yapılan klering müracaatları tah-

•••••n••••••••••••••••••••n••••••••••••••H••••••••lt"ll••••••• 

Asliye üçüncü ceza mahke
mesi zabıt katiplerinden Cemil Bey 
memuriyet ve vazifeyi su"istimal 
ettiği ve rüşvet alırken yakalan· 
dığı iddia~ile on gün evvel tevk~f 
edilmişti. Cemil Bey ağır ceza 
mahkemesine müracaat ederek 
bu tevkif karanna itiraz etmişti. 
Ağırceza mahkemesi müracaali 
tetkik etmiş ve verilen tevkif 
kararının kaldınlmasına karar 
vermiştir. Cemil B. Perşembe 

günü geç vakit tahliye edilmiştir. 

Muallimlerin Bir isteği 
min edilen miktara nazaran çok 
mahdut kalmlft1r. 

Cümhuriyet Merkez bankası 
klering servisinde muamele en 
ziyade Almanya ve Fransa anlaş
malnrı üzerine cereyan etmek· 
tedir. 

Birçok muallimler Maarif mli· 
dürlüğüne müracaat ederek, yaz 
için, şehir civarındaki ilkmektep 
binalannda ailelerile birlikte otur
mak için müsaade istemişlerdir. 
Maarif idaresi bu gibi mUracaat
Jeri tetkik etmektedir. 

1 

Mayıs ~ 

Güniin Tarihi 

Peşte'deki Meb'us 
Heyetimiz 

Parlamento Binasında Mü 
ketlef Bir Ziyafet Verildi 

iPqte 3 - BatYekil M. Gömböt 
bugün 8ğle llzeri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reis Vekili Haun BeyiD 

riyaset ettiği on kitilik meb'us hey• 
etini kabul etmittir. Kabulde Tür• 
kiyenio Peıte sefiri Behiç Bey de ha• 
zır bulunmuştur. 

M. Gamböş heyeti hararetle selam· 
lamıı ve dem ittir ki: 

" - Ankarayı ziyaret ettikten 
sonra şu kanaati getirdim ki Mncar 
milletini Türklere bağlıyım ynlm:ı kını 
ve kardeşlik rabıtalan değil, ayni 
zamanda iktıaadi ve fikri rabıtalardır. 
Bu rabıtalann sıklaştırılması her iki 
memleker için de hayati bir menfaat 
olmaktadır. 

Fikri teşriki mesai talebe taatiai 
ile inkişaf ettirilebilir.,, 

· Türk heyeti namına cevap verin 
Haaan Bey, Türk milletinin de ayol 
kardeşlik hisleriJe meşbu olduğunu 
söylemiş ve M. Gömböş'ün temenni• 
lerlnc bilakaydüşart lttirak ederek 
aamhni kardeşliğin bir ifadesi olao 
•Özlerinin ve asil fikirlerinin en kıs' 
bir müddet zarfında tahakkuk etme• 

sini dilemiştir. 

Budapeşte, 4 - Macar Meb'usaP 
reisi M. AJmasai Parlamento bioasınd• 
Türk meb'uslan fercfine bir öğl41 
xiyafcti vermiştir. Ziyafet ok .mil· 

keınmel ve mükellef olmuf, kardeş· 
lik his1erile coıao samimi İıutuklnr 
teati edilmİf, Büyük Gazinin yükse1' 
tefliği albnda Türkiyenin kazandığı 
Jnkılap eserlerinden hararetle babıo
Junmuıtur. 

lktısat Veklletl TeşkUlb 
Ankaradan gelen haberlere göri 

lktısat Vekaleü teşkilatına it :yeni 
hazırlanan kanun layihası yakındll 
MilJet MecU.ine verilecektir. 

Liman Şirketinde 
fstanbul Liman Şirketi mali itl14 

rini teftiş eden maliye müfettiti Af>. 
bH Bey Maliye Vekiletinin çağırmaıı 
Gzeriııe Ankaraya gitmittir. 

Halkevl Çalaşmalara 
Kayseri 3 - Kayseri Halkevl, ıoıt 

Qç ay içinde 26 mfiaaınere, temsil, 
konferans vermit ve bu toplanblara 
11,770 kiti ittirak etmiıtir. 

DarUtt•fakaya Teberru 
Mühendiı Şevket Bey merhum 

allesl tarafından Darll11efakaya yirmi 
lira teberru edilmittlr. Mektep Müd;. 
riyetinden teıekkür olunuyor • 

Muallimler BlrllAlnde 
lıtanbul muallimler birliği idare 

heyeti bugiin toplanarak umumi ki .. 
tiplik için intihap yapacaktır. 

Adana'da 
Bereket Yılı 

Adana 3 - Bu seneki %İrai vui
yet ~eçen senelere nazaran çok iyidir. 
Hububat mahsulü tahminlere göre g~ 
çen seneden iki rniıli fada olacaktır. 

j__..:S.::...:..o:.:.n_R....:.o:..:s:...:.t.:.:.a..:.'n..:...ı..:..:n....:.R_e_sı_·m_l_i_H_i_k_ti::.g_e_sı_·: __________ R_a_z.....:a~r--0-la_R __ a_s_a_n~JJ-e_y_D__.,;~g;._o_r_~_i_: ___,] 

- Gel Hasan Bey aeninJe 1 Hasan Bey - Bade habUI 1 Varakı mührüvefayı kim 1 
,auetoy• ıaz ıezdirelim! Ba..a... okur, kim dinler? 

-· Aiam eğleniyor .•• 
i
l ı· - Neler :cöylüyonun Haaıın Be1f 

Ha .. n Bey - Gazetedeki yaz.ılaıs' 
eerleYhalaram tehir ediyorum. 



1 

s .,.. 

Hergiin 
---

Başkaları 

Ne 
Digorlar? -Bir Mlaal 

Mürtecilere göre, inkılapları· 
maz. bizi biltün müalüman millet· 
!erinden ayıracaktı: Garp zaten 
dostumuz değildi; iistelik Şark'ı da 
düıman edinecektik. 

Biz ne dost, ne düşman, fakat 
kurtuluı yolu arıyorduk. Buldu
ğumuz yol, er geç, _şark milletle· 
rını Ergenekon'dan çıkaran kurt 
izi olacaktı. 

Medresenin ve tekkenin bunalt· 
tığ• şark memleketlerinden ilk 
manev~ sarsıntı geçti. Şimdi hepsi 
Kemahzme karşı masal ve taasaup 
ölçüsü yerine akıl ve mahkeme 
ölçlisü kullanmaya başladılar. Bir 
çokları arasında bir misal olarak 
Filistinde çıkan Elcamiatoı-lslimiye 
2azetesinden ıu sabrlan alıyoruz: 

" 1928 tarihinde Ankara hil-
ku meti arap harflerini değiştir
mişti. O zamanlar bütiln insanlar 
tepüm ederek herkes bu 
ialalilnn fena neticesinden kork· 
~ıya. ~aşlamıştı. Türklerin bundan 
timmıhkle mücadele etmek iste· 
diklerini kimse dllşUnmiyordu. 
Gllnler geçti, bir de kendimizi 
muazzam bir t" k ö .. ne ıce arıısanda 
~ ru!o~ Şöyle ki, neşredilen 
utatıahk mucibince dab h f 
inkılabı beş seneyi dold.=mad~n 
balk mekteplerinde bu yeni harfle 
okumak ve yazmayı öm-•• enen 
erkek ve kadınlann yek· 
1.247.059 a baliğ olmuştur· ub: 
da yalnız 1929 ile 1933 sen~I . 
arasmdadır. en 

:Maarif ve belediyeler mekte 
lermde. okuyanlar, hükumet m':. 
murlanyle ehli müesseselerde 
müstahdem olanlardan yüz bin
le ce halk ta öğrenmittir. 

.4"L 7 _ ~nlara kışlalarda ve talim
llllllU'cla bulunan askerlerin 
u~um mnıflanm ilive etsek 3 
milyona baliğ olacakbr. Ümmiliğe 
salebe çalan Gazi Hz. için bu 
0 • bUyük ıereftir." 

-HakimiyP.ti 1'Lilliye. .. . 
1934 Yazık Sana 

Sadri Ethem 
Geçenlerde Kral hmusauu

duli bir nutkunu sıazetelerde oku
muştum. Bu nutukta Kıral diplo
masi meseleleri hakk1Dda melek
leri tahit sı6ateriyordu. 

Bu haberi okuduğum zaman 
yanımda bir arkadaı vardı. Gtı
lUmsedi: 

« - Asyalı, şarklı, dedi, lıAla 
bakınız neler düşünüyor. Avrupa. 
da böyle bir şey olmaz." 

• DUnkll gazeteler f6yle bir ha-
beY verdiler: 

« Viyana 29 (A.A.) - Yeni 
Avusturya kanunu esasisi başlan
gıcında memleketi Allahm hima
yesi ne tevdi etmektedir.» 

Bu yeni haber Avrupa denin
c_e • medeniyet, teknik ve ileri 
fılr~r tasavvur edenlere tuhaf bir 
tesır yapacak. s· . . . 
li.. ·:°81

• •nıı teokrasi aeferber-
• ~ 1 e metKul olanlar rasgeldik· 
ıerıne: 

" . - Bakınız Avrupa bile ar· 
bk dane dönliyor deri H b" d h • . ' er. atti ıraz a a ılerı giderel< A 
nan incili Çavuşu Berna vşru~-
di 1 • r avın 

n meıe elen hakkındaki d" .. 
celerini ileri sürerler. » uşun-

• Vakit -.. 
KağJthanede Bir M;ıvna 

Kuma Oturdu 

Resimli Makale D Dün Ve Yarına .. 

ihtiyar- Oilum dlinyacia birçok de~i
tlklikler oluyo:. Etrafıma bakıyorum 3 

yqadıiım dünyayı tanıyamıyorıım. Barı 
alıt bizi unutmayınız. . 

Çocuk - Babalık, siz bize bozuk, garı 
perltan bir cemiyet ve~diniz. bugünküler 
onu dUzeltlp gütelleıtlrmiy• çalıflJOTlar. 

Blıim vaslfemlı onıı 
muhafaza değil, 1arını 
kurmaktır. B ı yann için 

haıırlaaıyorus. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Arap Gazeteleri Kızdı 
Antakya Tezahüratına Karşı T ehditkir 

Bir Lisan Kullanmıya Başladılar 
Beyrut, (Hususi) - Hudut it- derun Ttlrklerinin yapbklara bu 

lerini görlltmek llzere Suriyeye cotkun aerinç tezahurab buı 
geçen Gaziantep valisinin riyaae- Arap gazetelerini kızdınmt. çok 
setindeki Türk heyeti lskenderun sinirlendirmiştir. Halepte çıkan 
ve Antakyaya da uğramış, halk " El'ahali " gezetesi bu hususta 
Tllrk misafirleri büyük bir ıerinç neşriyatta bulunarak diyor ki: 

•• Arbk sükiit edemeyiz. An-
beyecanı içinde karşılamııh. Hatta tep valisinin ziyareti vesileai.le halk 
misafirlerin otomobilleri durdurul- en yllkaek sesle bağırdı: 11 Yaıa-
DIUft bu.aadaki Türkler otomobil- ıın Tllrkler, kahrolsun hainler •• ,, 
leri bir milddet omuzlannda gö· Bunun kadar açık bir tehlike 

dir?.. Bu Türkçülerin nazarın· 
da asıl hain hunlara saz yu
man hGkiimettir •. lakenderon liva• 
muhakkak bir Arap livasıdır. 
Suriyenin kalbinde burası yaıa
dıkça terkine de imkin yoktur. 
Bu iddiaya sapanlar Suriye Yatanı 
muvacehesinde niçin layik olduk
lara cezaya çarpdmıyorlar. 

"HOkiimet bilmelidir ki fesadın 
ıonunu beklemeden önceden imha 
etmek çok hay1rladır ... ttlraı&tlerdir. Antakya ve laken· olur mu?.. Bu hainler kimler-

~~~_:.:_~~~~----~~.,--~~----~-=---::--~ 

Ad ende M. Yevtiç 
Sofyada Bulgarlarla Ademi 
Tecavüz Miaakı Mı Yapacak 
y ~l.grat, 5 (Hususi) - M. 
~Ytiçın Sofyayı ziyaretine ehem

illiyet verilmektedir. 

Bul Bu ziyaret esnasında Sırp
teı/ar mtinasebabna ait muh-

meaeleler göriitüldnktea 
aıaak da Bulgaristanan balkan mi
aa uıa ..;.,._ . . . d 
1 le 

...... esı ııı e görlltll-
ece Bl. . • d u garıstan reddedene 
ıçın e nıtltearrızan tar"fi l . ı meae e-
ıı de bulunan birka t afi b" 
d . ç arıır 

a emı tecavüz misakı 1 k 
br. 

yapıaca -

* 
Yunanistanm Balkan lllİsakın-

dan çıkmak istediğine, onun yerine 
misaka Bulgaristamn ithal edilece
ğine dair deveran eden şayialaran 
kasta mahsusla çıkarıldığı, bu 
tayiaların asılsız olduğu haber 
verilaıektedir. 

r --~..;,.;. - -

Gazi Hz. 
Dün Bursayı Teırif 

Buyurdular· 
Yalova, 4 (A.A.) - Reiaicilmhur 

Hz. bugGn (diln) saat sekizde refa· 
katlerinde Batvekil Pata Hı. olduğu 
halde Y alovadan otomobille hareket 
ederek Orhanıad, Gemlik tolu ile 
Bursayı teırif ve 16 da ayni 1oldan 
Yalo.-aya avdet buyurmutlardır. 

Orhanıazl ile Gemlikten ıeçerek 
Buraaya muvasalat ve oradan mO
farekatlannda çok bi1yi1k ve hara• 
retli teaahGrat yapılmıtbr. 

Rus Kömürlerile 
Rekabet 

Ankara, S (Hu8U8i) - Tran· 
ıit SoYyet kömOrlerinin k6mlirle
rimize rekabet etmesine mani olmak 
için iktıaat Vekileti kömllrlerimi· 
zin maliyet fiatlarmı ucuzlabcı 
tedbirler almaya karar venniftir • 
Burada talımil ve tabliye 8cret-
leri de indirilecektir. . 

Hicaz Askerleri, Bilahidise 
Hudeydeye Girdiler 
Aden, 4 (A.A.) - Azio iı· 

mindeki İtalyan gemisi dün bu· 
raya gelmiştir. Burada bulunan 
ve miktarı üç yl\ze baliğ olan 
bntnn ecnebi tebeası Kamaran 
adasına naklolunmuıtur. 

Muzaffer kıt'alar hiçbir mu
kavemete uğramadan Hud ey deye 
gir mitlerdir. 

Bulgar Çeteleri Ve 
Yunanistan 

Atina 5 (Hususi) - Hükümet 
Nevrekoptaki Bulgar çetelerinin 
Yunan topraklarına girmeye 
hazarlandıklarıoı haber almıt 
buna mani olmak için Dra· 
maya jandarma kuvvetleri 
aevketmittir. Karaköyde vaki 
bir müsademede komitecilerden 
bir kişi yakalanarak Sereze nak· 
&edilmiştir. ____ ,~ _ --~ 

-"~,.,.-.=: ----= ' 

Kağıthane önünde Cehennem- 1 
taşı denilen mevkide bir mavna 
kuma oturmuştur. Bu yüz
den Haliç vapurları kiğıtbane 
aeferlerini yapamamakta, yolcula· 
ruu Eyllpte bırakmaktadırlar. 

iSTER iNA N /STER iNANMAl 

" Bı:ıe temin edildiğine röre bupn yükaek tahsil •illeri itibarile orta derecede bır kabılıyeti bile haıs 
:v ~at., refikimizde okuduk: 1 taraftan bazı dairelerde daktilo. vazife.•~ g~ren ve ta~-

Kiğıtbanedeki fabrikalarda 
çalqan ameleler karadan gidip 
ıelmektedirler. 

So~erek cümhuriyet mahkemelerinde hikim tayin edil- olmıyan ~ .. kadınlar yevmiye ve ücret fa1lından yüz b olan ba!ı !'anı~l~r .vardır ki bunlar ayda nlh~yet elli lira alıyorlar . ., 
k be4, cllı lıra gıbı bır aylık ahyorlar. Halbuki dıter 

iSTER 1NAN ıSTBR iNANMA/ 

s.,,. s 

Sözün Kısası 
----

Biz Bahar Keyfini 
Hıdırelleze Saklıyoruz 

ıt-• 

1 may11 gilnüniln dGnya~a na1ıl 
geçtiğine dair gelen haberlerı bugiln 
Son Posta ne güzel ııralamıf, Pa
riste nümayiıler, aillh ıealeri Ye te•· 
kifler •• lngilterede nutuklar •• Amerika
da ej'lenceli geçit resmi.. Almanyada 
büyük bir nutuk.. Çekoılovakyada 
alaylar.. Fakat en bGyük ıenlikler 
Rusyada, bilhaHa Moıkovada olmut
Orada yilz binlerce, milyonlarca hal\< 
sevinçlerini meydana vurmuılar. 

Şenlik, sevinç insanlann hep iıte-
dikleri şeylerdir. Şu halde insan düşü
nüyor, dünyanın Ruıyadan baıka ta-
raflanndaki halk niçin Rusyada oldu· 
ğu gibi büyük şenlikler 1apmamışlar? 

• Bir kitapta okumuttum: Büyük 
muharebeden evvel, Alzas eyaleti 
tekrar Fransız olmadan eYvel, orada 
bir çiftlik varmış, çiftliğin sahi~i 
Alman, fakat kahyası f ransız~ğı t.ercıh 
eden bir yerli imit· Klhya yureğmde-
k. nu meydana vuramazsa da, 

ı arzusu . 
hallerinden fi~ri. ~ell~a~:ı'b·m~f· ifli bir 

Bir glin çıftliğın ı, ey 
zamanında, kibya ile konuıurken: 

- Elbette, der, Fransızlann buraya 
geldiklerini lıterainL Klhya .hemen: 

- Hayır, kat'iyen hayırl dıye cenp 
verir. Çiftlik •ahibt ısrar eden . 

_ '\'ahu, der, ıenin her halınden, 
her öareketinden Almanlan burada 
iatemeditin anlatılıyor. Fakat korku• 
yor•un da arzunu açıta vuramıyoraun •• 

Kahya tekrar, ba11rl dedikten 

ıonra luh eder: d bab-
- Bir akpm yabp ta, er, .. bi 
• alk yalat ......... DID r• 

leyın k bjuD ldataaa prmek 
denblre Fran•Z o elbett• uterlm. 
milmkDa ~ ::-edttl• ,.1 l57le ol
Fakat ben

0
1'! __ enel •alaarebe ilin 

mas kL. nasu d l 
edilir· iki taraftan pnç a am ar 
biriblrlerinl boğarlar, milyonlar~• 
adam öUlr. Ben ihtiyar oldupm içıD 
hiçbir taraftan aakere almular amma, 
pek ziyade ihtimali war ki, daha mu• 
herebe bqlayınca ıiz beni Fransız 
dostu, Franııı ca1uıu diye he~keaten 
evvel öldürilraüniiı. Onun içın ben 
bura11nın tekrar Frauo oldutuna ··-··· -tt 

Ç'ftlik klbya11111n •• kadar bakb 
' tü dünya fldl• pdl 

oldutunu bü n idi ye h&Jl da 
ve senelerce acıamı çe 

çekiyor. 6 htelif memle• 
(1) Mayıı ,On :'İıo bn arasın• 

ketlerde yapılan te ra d 
dakl fark ta ondan ıeliy:d" R;:~k~ 
yapıldıtı .abi, 1 mayı.ta m 

1 
,ezel 

ler yapıldıtım l'Örmek. ~se il on• 
nutuklar ı3ylenditinl ltibDek. m '1 it 
larca halk araa1nda parlak geç 
resmi yapmak lıtiyen birçok adalD• 
lar, AYrupama n Amerikanın batka 
memleketlerinde de olaa •erektir. 

Fakat o (1) mayıı tenlllderi bir• 
denblre yapılamaz ki.. Rusyada (1) 
mayıs tekliklerl bayle muntazam ve 
güzel yapılıncaya kadar onun habn 
için ne kadar adam öldal 

Ondan dola)'I olu ıerektir ki 
batka memleketlerdeki ahalinin ea 
çoğu (1) ma)'ls pnü ıenlik yapması• 
istemiyor, ıenlik yapmaktan korkkh 
yor. Yalnız, ya fazla genç, P 8 

ermiyen insanlar .. nlik yapm'f 
kalkışıyorlar. Onlar da ya teY 
ediliyorlar, ya gOlilnç oluyorlar. 

* bi-8 unun en dotru•u. tlplaeA Gnl 
zim yapbğımız l'ibi (1) ma11s t:ı.ıe. 
hiç ald1rmıyarak, o .C 
gücümüzle m:c::_..,.i.e .....-

(1) Maya• lea ffadırelle• 2'tnA 
İ•e, ' ••Jıda .P te..O ederiz. Onu• 
baharı daha IJI k _.. _ _.,. Hızırel
içla biz bahar ey•• r-r--
lez glnlne aakhfOnlL 

Sofya Elçimiz Kıralın 
Huzurunda 

Sofya 4 (A.A.) - ~lg~rista'! 
Kırah Hz. m.~at mAli~aıŞım ~e {ı~ 
TOrkiye elçısı ev eyı 
reamen kabul buyurmuşlardır. 
Merasimde M. Muşanof da hazır 
bulun19uştur. 

Çeşm~ Anaıonlan 
Çeşme, 4 ( A.A. ) - Bu aea• 

Çeşme anasonlan geçen seneler
den daha az, daha temiz ve nefte 
yetiımektedir. Bu yd anason re
koltesinin 3S bin kiloyu geçmi
yeceği tahmin eclilmekteclir· Ab
alar isteklidir. 



4 Sayfa 

E aziz' de Ekmek
lerin Pişirilme 
Tarzı 

Elaziz, (Hususi} - Şehrimizde 
son günlerde şayanıdikkat dere
cede bir ucuıluk göıe çarpmak
tadır. Bir kilo peynir 10 kurllş, 
on yumurta beş kuruştur. Bu sene 
tren amelesinin kalabalıklaşması 
dolayısile alış veriş hararetli ol· 
maktadır. Uzun bir mllcadeleden 
onra belediye ekmek meselesini 
esasından halletetmiştir. Bütün 
fırınlar fabrika unu işlemektedir. 
Arbk ekmekler lezzet ve yapılış 
itibarile insana iştiha verecek 
ekildcdir. EIBzizde ekmekler üç 
kısma ayrılmaktadır: Fırancala, 
to~brnak, loşbrnak. T optımak 
ekmekler bir küçük tepsi büylik
lUğünde 4 santimetre kalınlığında 
ve d ire şeklindedir. Loştımak 
ekmekler yanm metreden bir 
metreye kadar uzanır. 25 - 30 
santim genişliktedir. Gayet ince 
mukavva kalınlığındadır. Loşbrnak 
kmeğini uzun ve ince çak rmak 

bir ustalıkbr ve fınnlarda pişiri
cilerin maharetine bağlıdır. Elaziz 
dükkinlar~ pek dağınık bir şekil
dedir. Kasaplarla, sebzecileri bir 
arada ve bir çatı altında birleş
tiren belediyenin çarşıyı da bir 
aray toplıyacağı umulmaktadır. 

Mardin'de 
ilk Balo Himayei Etfal 

Menfaatine Yapıldı 
Mudin (Hususi) - Mardinde 

ilkbahar, hararetli bir faaliyet 
devresinin başlangıcı olmuştur. 

Sokaklar geçilemiyecek l:Jdar 
kalabalık olmakta, bilhassa tren 
gelip gittiği gfinler Mardin otel
lerinde yatacak yer bulunma
maktadır. 

Burada ilk suvare ve balo 
Himayeietfal menfaatine ve Ga· 
zipa mektebinde tertip edilmi , 
halk büyük bir rağbet göstermiş, 
bilhassa Suat Hanımın Urfa 
güzeli şarkısı e Şeyh Şamil dansı 
çok muv ffak olmuştur. 

Alaşehirde Bir Müsamere 
Alaşehir (Hususi)- lıkmektep 

talebeleri tarafından bir müsame
re veriJmiş, talebe velileri davet 
edilmiştir. Müsamere çok özlU 
olmuş, çocuklarımız bilhassa .:z.ey
bek oyununda büyük muvaff aki· 
yet göstermişlerdir. Müsamereyi 
muallim Baba Bey idare etmiştir. 

Bitliste inşaat Faaliyeti 
Bitlis (Hu usi) - Burada göze 

çarpar bir inşaat faaliyeti vardır. 
Hergün yeni bir bina ylikselmek
tedir. Söylendiğine göre burada 
bir de mensucat f abnka yapı
lacakbr. Bu h9ber henüz kat'i 
olmamakla beraber Bitlislileri 
evin dirmiştir. 

alalyada Pamukçuluk Tetl<il<atı 
Malatya (Hususi) - Ziraat 

Vek4Ieti tarafından Malatya, 
pamukçuluğu ve pamukçuluğ 
elverişli araziler üzerinde tetki
kata memur edilen mütehassıs 
Mister Klark tetkikata başla
mıştır. Yapılacak bu tetkikler 
neticesinde ziraat müdürlüğü 
tarafından Mersin pamuk rasat 
istasyonundan celp edilen 250 
kilo Amerikan tohumu çiftçiye 
verilecek ve bu tohumların ekim 

e yetiştirme işlerinde ziraat 
müdürlüğü daimi bir Mürakabe 
y pacakbr. 

1 SON POSTA 
,..... ==='· 

• 
A 

Sarıkamış 'ta 
Yaz Ortasında Kar Yağıyor 

Sarıkamış (Hususi) - Bu ene 
ilkbaharın erken geldiğini, yolla· 
nn açıbp bir haftaya kadar 
Trabzondan kamyonet ve otomo
billerin gelmesi beklendiğini bil
dirmiştim. 

İlk defa olarak Trabzondan 
üç kamyonet geldi. Aylardanberi 
yeşillik > üzü görmeyen Sanka
mışhlara kalkan ve istavrit ba
lıklan, yeşil soğan, marul, turup, 
pırasa, ispanak getirdi. 

Kalkan balığanın kilosu 60, 
istavridin 80, ispanağın 30, soğa
nın, kırmızı turp ve maydanozun 
demeti 5, marulun çifti 7,5, pıra• 

İnegöl de 
Oylat Kaplıcası 

İnegöl (Husu i) - Yirmi kilo
metre me afede Uludağ içerisinde 
etrafı çam ve ıürgen ormam ile 

muhat ( Oylat ) kaplıcumm kırk 
derece hararetteki arsenikli suyu 
romatizma ve vUcut maf allann· 
daki bilumum ağnlarla mesane 
ve böbrek ha t lıklann pek 
nafidir. Fak t maalesef timdiye 
kadar bakımsızlık yüzUnden pek 
geri kalmışbr. 

Geçen sene kaplıcayı ziyaret 
etmiş olan Vali Zeynelabidin B. 
kaplıcanın ıslahı için bazı tavsi· 
yelerde bulunmÜştur. Kaplıcayı 
ziyaret edenlerin bannmalan için 
barakalar yapılmış ve bir otel 
inşa edilmiştir. Fakat henüz 
otelin mefruşatı yoktur. 

alatyada Yol f aaliyetl 
Malatya (Hususi)- Nafıa ida· 

resi yol faaliyetine başlamışbr. 

İnşaat başlayan yollar Malatya -
Kfıht , Mal tya • Hekimhan, Adı
yaman .. Bürkenek, Arga-Darende 
Gölbaşı - Beşi yollarıdır. 

Tekirdagmda Buğday Ubayaası 
Tekirdağ (Hususi) - Son on 

beş gün zarfında şehrimiz Ziraat 

bankası köylülerimizin elinden 
kilosu 3 kurıış 28 paradan 
(130.380) kilo buğday mübayaa 
etmiştir. 

Amasya Belediye fi Vekilliği 
Amasya (Hususi) - Belediye 

reis vekilliğini ifa eden Dr. 
Refet B. Sasmun sıtma mücadele 

doktorluğuna tayin edildiği için 
memleketimizden ayrılmış, yapılan 

intihapta yerine C. H. F. katibi 

Osman B. seçilmiştir. Osman B. 
Muhitin saygısını kazanmış bir 
zatbr. Belediye işlerinde muvaf• 
fak olacağı ümit edilmektedir. 

Sarıkamıı'to Nisan ınonzarası 

urun kilosu 15 kuru gibi yüksek 
fiatlarla aablmaama rağmen ka
saba i~nde bun1ann gelişi mnhim 
bir hadise halinde herkesin ağ
:ıında dolaşıyor ve biribirlerine 
haberler veriyorlar, adeta müjde
liyorlardı. 

Ne çare ki tabiatin kıskançlığı 
tuttu. Bir .sabah uykularından 
uyananlar zilmrüt yeşillilderi bem
beyaz bir kisveye büriilil gördüler. 
lıkbahann tazelik ve güzellikleri 
arasında bir kış soğukluğile tekrar 
karşılaşmış oldular. 

Atalarımızın hangi s8zleri 
boıtur ki : ( Korkma z mberinin 

/ 

kışından, kork avrilin beşinden, 
kırmızı &küzü ayınr eıinden) ıözü 
de boı olaun •• 

Rumi nisanın beşi Şarkta. 
Anadolunun hemen her tarafında 
sayılı bir gündür. Bütün bir 
yılda ne kadar böyle sayılı giinler 
varsa bunlann hepsi de bu hava· 
lide vakit ve saatinde mutlaka 
hükmilnil yapar. işte Sankamışta· 
ki 12 santimlik kar tabakası da 
bunun delilidir. frtifa ve iklim 
itibarile Oşfitilcü olsa da bu he
diyeyi teşekkürle kabul etmek 
lazımdır. Çünkü ziraat ve hayva
nat için faydalı ve çok feyizlidir. 

Kızılcahamam'da Belediye Bütçesi 

Kızılcahamamın manzarası 

Kızılcahamam ( Hususi ) - Belediyemizin ıenelik varidat btitçesi 
3 bin liradır. Bu paranın 1380 lirası maaş ve Ucretlere, mütebaki 
1620 lirası da Belediye hizmetlerinin görillme ine tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

Kızılcahamam Ankaranm banyolan ve çamlıklan ile şöhret bulmuş 
bir mesiresidir. Her sene Binlerce ziyaretçi Kızıcahamama gelir ve 
banyolarda kalır. Belediye varidab az olduğu için şehri imarı husu
sunda esaslı bir hareket yapamamaktadır. Hamamlar Hususi Muhasebe 
idaresine aittir ve senede 1800 lira irat temin etmektedir. Hamamlar 
Belediyeye devredilse hem imar hareketleri yapılabilecek, hem de 
hamamlara rağbeti fazlalaşbracak tedbirler alınacakhr. 

Diyarıbekir Halkevi Bandosu 

Diyanbekir ( Hususi ) - Halkevi Musiki ıubesi faaliyetlerine 
devam etmektedir. Teşkil edilen Halkevi bandosunun Doksanları 
ikmal edilmiştir. Bando mu llimi Edip Bey büyük bir titizlikle çabş· 
makta ve haftada 3 defa nota dersleri vermektedir. 

ince ıaz heyeti de Reis Celal Beyin nezareti altında her akşam 
talimler yap akt , Nihat B y tarafanden nota denleri verilmektedir. 

Mayis ~ 

1 -1 
ı Münakaşa ~ 

Bir 
Huyumuza 
Dair 

Nurallalı Ati 

Geçenlerde bir muharririnıiJ 
yeni çıkan bir kitabı ile berabe~ 
bana bir de mektup göndemıişl' 
bunda, eseri hakkında yazaca~ 
tenkidi ihtiva edecek paz.eted~ 
bir nns~a göndermemi tenb 
ediyordu. Yazılarımı takip etoıe' 
eliği için kendisine dair olanı ô• 
görmemekten korkuyor. 

Kitabı hakkında düşündükle' 
rimi ya:ıdım ve bittabi tenbihjıll 
tutmadım. Fikirlerime bir eheıO' 
miyet veriyorsa her zaman yat 
dıklanmı okusun; vermi} orsa keJf 
disi hakkında söyl:yeceklerimi bil' 
mesine de lilıum yoktur. 

Bu garip tenbih bana ilk defi 
o mektupta vaki olmuyordu; hatti 
genç, ya la muharrirlerimiz nr$ 
ainda bana kitaplarını verirker 
hangi gazetede yazdığımı soraır 
lnr bile olmuştur. Bazıların~ paf 
larım; benden ya lı ol an iç.İ~ 
paylıyamadıklanma da biç a aKa 
olmıyan gazetelerin ismini söyle' 
meği tercih ederim. Mademki 
ıimdiye kadar okumamış, bundall 
sonra da okumıyacak, kendi ese 
rinin bende uyandıracağı tnkdit 
hi11ini, veya aksi hissi de varsJll 
bilmesin. Onun muamelesi, kitti" 
bını beğenip beğenmememe tesit 
etmez; öfkemi şahsı için saklanDl• 

Genç, ihtiyar, değerli, değersiı 
birçok muharrirlerin münekkitlere 
bCSyle tenbihlerde bulunmağnı 
böyle sualler ormağa kendilerinde 
bir hak görmeleri nedendir? Te~ 
kidi hakir bir meslek saydıklan içiıl 
mi? Belki bu da var; fakat asd 
sebep başkadır: bizim memleket" 
teki muharrirlerin ekserisi keneli" 
lerinin çorak bir sahada tabiatiJI 
bir mucizesi oluak yetişmiş ye' 
gane değerli muharrir olduklannl 
kanidirler. Onlann indinde benid!ı 
pnun bunun yazacaklarımız biç 
ıiiphesiz her türlü kıym ttc:_n 
mahrumdur, tecrübe için bile b 
kere okunmağa değmez. Fakat 
kendileri... Söyledim ya! onlat 
birer mucizedir. Kim bilir, belki 
hazan aynanın karşısına geçip: 
«Hey AUahıml derler, hiç bit 
fikir, hiç bir hıymeti olmıyall 
muharrirlerle doldurduğun bıJ 
memlekette benim gibi büytik 
bir sanatkar nasıl yetiştirdin!» 

Bu s8züme inanmazsanız şu 

tecrübeyi yapın: ci:t cilt eserler 
yazmıt olmaWa iftihar edip bune 
lann okunmamasından şikayet 
eden muharrirlerimizden birini 
bulun ve ondan tıpkı kendi gibi 

iftihar ve şikayet eden başka bir 
muharririn eseri hakkında maltı• 
mat isteyin; htikmünü sormayın, 

çünkn bnküm hazırdır: « Kötü! ,, 
Hangi kitabını okuduğunu, ondıı 
Df'den bahsettiğini sorun... Göre"' 
ceksioiz ki okumamıştır. 

Bizim edebiyat alemimizin en 
çirkin huyu, muharrirlerimizin 
biribirioe karşı gösterdikleri bu 
lakaytlıktır, Çok fena neticeler 
doğuruyor, biribirlerinin eserlerini 
okusalar biribirlerini mürakabe 

" edebilecekler; belki böylece ku
surlarını biribirlerinin yüzlerine 
vurabilecekleri için ihmal ile ça
lışmaktan, aynı şeyleri tekrar 
etmekten, başka dilde yazılm1f 
yazılan intihalden kurtulacaklar. 

Bakahm bu İ§lerine gelir mi? 

"' 



( Sigaaet Aı;,,; )1 
Japonganın 
Son Manevrası 

w----..... --.•İ•C•I ----------~, r Gönül 
n TILl8A1LAB Karilerin 

işleri ) 

Japon harici7eahüa •al~etli bir 
•• ..,. tanlf ellenk ..... .ttlnya .. 
,.. - • ......._ WWWllf Çla •1c. 
land... ta•nUl'lanadan burada, 
defalarla baheettik. Daya mlhim ol .. 
dutu lçla. bunu bir defa daha ele 
almak •• Ozeriade durmak fazla aa
fllamaL Japonya1U11 ..WUyetU me
• ..,..._ matbuata tifahen teblit 
.......... idi: 

Çin ile JaponylUUla bGJlk alaluın 
yardır. Oaunla muamele J•pmak 
fateyen millet Ye devletler enell 
Japonya De an18fmahchrfu. 

Sa dil açakb, oaaa içlaclir ld lletta 
lqııten De Aıaerilca obuk .._. 
Uuk Şarkta menfaati bu.luaq birçok 
tnllletle-r telqa dGftllar. Adeta umu .. 
mi bir feYeran hasıl oldu ve atlaayet 
Japonya, Hariciye Nuınmn llaaalle 
enelkl heyaaab ....... llna l&dl, 
••di ldı 

• Çla uıy1pı.ıı. ıç1a4ec11r. ,Ja.,.... 
,. b .... •111111• ...,.. •• 
taJaa ............ "" _, ..... 
meafaatlerl 1f1- .. •.w. lilAla 
nriyor, ta17arelw .,...ıu. Bu .ı.., 
•erit iM Çia'de uaJitalılltı devam 
..-ı,-. Ve •ızıaı teeısilrGmüzB ida .. 

l»aıka bir ıeye yaramıyor. 
"'9d~tfmiz, bu Yaıfyete nihayet •er· 
•ektir, Jolua Çia tberinde Wr aalta 
laımak deti)dir._ 

Ja.-. .... bu tewlll llaldld v&&i
,.Uler ert..dı iae ele PWMa ea.ır- . 

i blras dladirdf. fakat ........ 
Adı flldan onua mak-

A-... 11e 1.1r ... _.. Japaıalc. 
Fibi.bl ....... .. 
Son aenelUde Japoa,_, Aaa 

D1D zaranna olarak Ceaaı.t Aaae-:::
.. debfeW ticari u•atar temla etm..: 
•· Onun ba iıtU•11aa mukabil, Am 
rlka 4- Çia'deld aLUıatan.. ...,..; 
puarlanm .rıealtle~tlr. .laPon 
•an eUal Çiodea çektfnaek IÇtn ı: 
bu IOD 1118DCYJ'aya .... .,.,.aftWı 
lk milzakere teıebbGIGnde ppaa.: 
teklif bu olacaktın 

Sen Çinden, ben de Cenubi Ame
rika p•ıanndan ellerimin çekelim. 
-o...; ....... • twldlft Ai•ıriMw ...... -....~ ......... 
....... - Siren-

Amerikada 
Vergiler Bir Miktar Daha 

Tezyit Edileli 
Vatlaıton. S - 417 •IJ• •ota.. .. ,.. .................. "_ .......... ..., ...... ..... 
~kat'I ........... ... ....... 

Dünyanın 
Vaziyeti 
Çok Kararsız 

Loadra, 4 - Senelllc reılaı ıerrlıl 
mGnasebetUe San'atlar Akademlıl 
tirahclan nrll• llJ.ntt. ~ 
oldata Wr aatakta Bapeldl M. ..._ 
.to..W ..,.elmilel Yuiyete lmaea ............... ,.. ~ .. 
........................ t.uter .. ................... ,..., . ....,.. 
.. ,_ .e,lealatlr~ 

........ lllklmetla faaliyetlaclea 
..... d ............... w.w 
..... k11aek .......... """" 
·-•...ı ......... .,. 

Wrter .,._.,_ ... aa?. 

&.pelırDIN....a.enapnr•••• 
............ etmiftir. 

Beş Milyon 
Dolar Zarar 

Amerika'da Misli Pek Az 
Görülmüt Bir Yangın Oldu 

NeıryorJr, 4 (A.A.) - Bruldia nJa .. 
bmUMla blJlk bir JUpa pk. ........ ı••- .. .t..a ..... . 
,.... alt - .. k, ....... ·-... 
lar ....... ,.. ...... v ..... '* 
•ltlüı ........................ . 
v ......................... . 
Zar. ... mU,O. Mlar w..ı. edil-...... 

Paris Elçimiz 
Fransız Büyüklerine Bir 

Ziyafet Verdi 
Paria, 4 (A.A.) - Tlrldye 88-

Jlk ElçW Saat Beı ve re&kalan 
........ d)aleli ......... dir • 
ZiJafette il Heryo, ..... ... 
-. S...., M•1a11 Mtıdili hui
dye mc'••Di reW il. Butkl 
parllmentoclald T&ok-F.._ .._.. 
lak l"DP az-dan ..._ il 
Liro, P.,.. Belediye Meclili Reı.t 
A Pike we IİJMI ve edebi ma-
ltia. .... W.ıok Jllmek ... . :::" .................... ...... • 1.1,.ı.a. ..... ,........ 
'hık J1•••Nwi icli. • 

,,..,.,._ CeAlt 

o.• •. (.!_~~! ~ M R 1 
...t.Dedilderindea, lmartamadtkla- ~ ":: Arif Be,m ._hmln 
,.adan luralalllJor, nual edipte katla' Wr hafta kaclar S.. 
Hayri Arif Beyin beraber oldu- • ._ r'*•· Kendilerine haber 
td~ ~~~~diklerine ıapyor- için 

41t:k.~ ~~,. çe'fircliji 
.... J-as; bıttL • -y ----.. llGnire T!t beıııoimıen ewel blktı. ddeta. ~~O...: 

Arif Be merdivende Hayri e &re1c arb.r. 
ıefi F.Jd ~~ ettL O kambiyo UYl'allnuflachr-.ut~ ... -.n ~ ldlNar 
tdaYonha. J• Jubn yemeje .._...ela t., 
· ikili · ma~erada ş~fleriniu mlfterek ol-
H . Arifde ona -.lW.dılar dugunu diltunerek saygı ediyor-

ayrı e.1 Wfu daraıw; larclL 
.:pra)c IOnlu: Hafta eonu gelm;...:. 

- Nuılaınız Mlbı. Ha "TW 
Bunu dylerken, ıre .._? Peqembe glinli bankamn ea 

yok. " dedikoda nr ne Yar ne çok -~ele yap~ğı 1ihıdG. 
later gibi ylzl\ne baka ',t,emek hir Mlmre aGküneti ve ağırhjı ile 

Genç kız kızardı; 10 
• 11.-w1!.8!:danberi kopan dedikodu 

. -::. ~~k~ ederim efendim. -.ı •lda=...'mi wi.~ .!-..: 
Bildıgma gıbı. macera.8111 ...ı oldu .. 

Bu cevapla da onun malmadna mira ceqret ed edil gnu aor-
Mlallllf olduğuna izah ediyordu. Perweaıbe em .. er .. 

.iki pnç pf yayq yavq idi. BtHGu llall ağleden 10nra 
1"bra pkblar. bir faaH,et maalarda hammab 

• kanfbrclata = :::"' ~ Bıa balo mae..... Mtıııirentn tlıl l*ıo cııı...., tei1ıfk ~ 

Al d H••k A M Suallerine 
manya a U umet U· Cevaplarım 

halefetten Korkuyormuş • .;:.ı;=a:.!~'"::.t::ı:: 
• bir genç. Hepimize bUkmediyor. 

Hükumet Sıkı Tedbır Alıyor Bire .az .a,ıetmiyor •. latediil 
yapılmazsa kızıyor. Bar tirli 
meram anlatamıyoruz.., 

s .. ı1 • ...,.. Am•••'• ,,.,..,. ..,,_ .... ,,,,_. ,.,,._...,, 
Berlla S (Han.) - Alma t.&t.. ..,,.,., ...,...ae1, ld~bfr ... ,.... .... 

•et ....... Al...,... .. •=h.... .... ....... - .. ...,.... ...... 
fetla tefeklcll _..... _..,... 1f1at ......_.. ı.w.. ••Mlertnde 
nazarı lh"bare almaktan aon ,a.ılerde nnnedealer. lamlal Yerdlll ldluelere 
bazı aueteler laaldonda Hrllea mem• br11 M,all icraata ~ 
naiyet lrararlamu bu •uıulta mnıe Propapacla mldlrllll .U,w kit 
cut otaa autn,.tl ptennelcte oha.. • Milleti Wr muibet oJaa •• bir 
ımclaa eadlp etmektedirler. Bat••ld-
lln Tampellaof autkuade mufl teaWtle ..... AYMt .......- lzen ortadan 
dair olaa beJaaaab da pek ..,-. h"-• ..._ alaa tealdde karıı 
.....,. dikkati celbetmiftir. Al.- ..,._ attlr-k lfla 30 laa~aaa kadar 
PN,..._a Nezareti bu mlp.._ topl•llbler " DlmaJltler em..Wz bir 
tenkidi lannak için: "Bozrunca, ,..... .._. iP-de Wribirinl takip etm.lidir.,. 

Çin Meselesinde Fransa be Japonya 
Arasında Fikir Beraberliği Var 

·- 1 •• 

Pan., 4 - J•poaJama Paril Hfiri 1 kap1 prenıibine tecariZ' afyetfal 
din laariel19 nazm M. Bartap siya- bealeme•ektecllr. Bu-a. benther 
ret etmft, DNk t1faY •erek t.hrirl Japoaya ba.U.W. cojralt aoktai 
ha ........... Yererek Japoa1amn 17 nazardan hayati menafii bulunan 
aiAa tarilali Çin hHlmıdaki beyan•· Uzak ş._rkta herhangi bir bahane 
baa tef81r ~. Japoa laarlciJe He adalet Ye intizama l>ozuca miid ... 
waretiala Alllal,.ttar .......... hal.a- ~ ........ tle9fed•fa Çin 
wıı..aa .....-W Ud DOldaja tarla me..ıol ı fal ...... elarak lndla•ma .. 
.a.ittfr. lanna da mGaaade etmiyecektir • ., 

•- ...,_,. ....... u•aa lllylh Franaızlar tarafınclaa verilen 
4e.letlwia İlnlkaYele " ltiWlarla cevapta Çin meaeluincle Japoa1a ile 
0-- laals .ı+klm lnalaıb Ye açık fikir mltabakatl olchltu Wlcllrllmlftlr. 

....... .,. • ... .,_.,. 1 .. loz Ada•ı• ... tlrev 
ı...n, 4 - Ticaret Nama iL Çeeme, 4 - Salazda• .._ ba-

Ra-'=•• ..... ~ ..... ticaret ........ 1 ............... 
............ .. JapoDJa Sefiri -=·-... P'!;.tW:::lud ......_c1a, Sefh f'eY ,...... ._ alaarfı~ zabıta 
pal • ............ 8a 'lınattellerllllıa ....... ıe.ııe clafltd
teldifler Ja.- ...._.ti taret.•• ..........,. an.. ota .-. •ktam• 
.... ........... idJzam ettirmekte41r!' ........ Od ... .. ........ 

- J&YlllP a11lendl: 
- ..... ffapı-. 
Genç im Yadeft .-tleli lall-

zim ediJOnla. 
- Efendimi 
- Bira pir Mjnis ? 
Y amaa ıeldiii zaman tenet

leri -.tb: 
- Bunlaruı pazar ......... 

leri pli7or. Fakat • maameı .. 
ainl buatnclen yapbnn. babuaa
melerl zamanında ıibla. Yana 
cama. 

Ve hlrdeabire hatırlamıt gibi 
ıeaetlere babrak illve etti: 

- Sahi. Balan akhma geldi. 
Yana cuma bir yere pdecek 
mWalz? 

- Hayır. 
- Beo yann Boğazda bir 

akraba1na ctavetByim. Sid de zf. 
Jaret edectjim. 

Mlaire f8lll1llJfb. Kardı. 
Hajrl Arif S.y, sesini alçal

tarak ili•• .-: 
- Ral:aatm ~ .olv mu

yum? 
Geq kas toparluda ı 
- Ola. billlda, çok ~

ofura efendim. 
- O had• qledea ...,. ........ 
-Lltf ........... . 
~ .... -etlerle yeri-

ne d&adlll'l •••• ldf khnM ba 
ftid' .. '.*! .... - .......... 

.......... ftN geçtiğini duy--· .... 
~ im ba ziyarete bir ma-

na vermemekle beraber .em.ı.. 
rorda. 

Hayri Arif Beyle baloya yal
mz gidifini istedikleri ·&i çekip 
uzatanlara ...... omm fa ziyareti 
• IJ..l ~ Genç adam ona 
eYhKle D,ant etmek, aileıile 
t.nıfm•Mıl .. kaıp lalimetteD 
ba•k• bir feJ hiwıtmeclijiai aa
latm11 oluyordu. 

O akşam vapurda arkadaşla· 
rile daha serbest konuştu, bir 
haftadanberi devam eden mahcup 
Ye ,naalaklr ha& kalma..._ 
D* olmaıa H.,n Arif 8e1la 
kendi teft· ofmekhı .,....._ ..... 
mi bir aile dala olcluiw da 
llJliyeWlecekti. 

Otekiler, kendi anıuu.111 • 
meseleyi okaclar bynatm•ılvdı 
ki hattı •• Aleminin gilli 
mektuplarla Necdete ..., :P1>er 
verllec:elhd Mllnc:E;1im lml:fJk: 
da,arm~ 
dmma CIJ Nt .....,.... .... ·z:·w:.-- ............. 
...... o1ıı1u1- badili ele bil
...... Ea wa mektuba Erzu. 
romda abmfb. On gündenberi 
ne melmıp ne telgraf Yardı. 

* C...a gW lıllblre • • ...., , .................. . 

Fıriba 

Madem ki iktiladea on• 
uirisiniz, emirlerine de mtlakat 
olacak11D1z. Çare yok. 

* 30 J8fln4• bir lmım Yar. Soa 
ıamanda keneli yatında bir adam
la tamfb. Fakat adam abl•bmn 
birine benziyor ve bir ıBa bir 
uçuruma diifmeaindea korb10-
rum. Kwma DUll kurtarayım? 

R•/11' 
Kızuuza, erkek hakkında Bt

rendijiniz bitin hakikatleri açıkça 
llyleyiDiz, tehlikeleri ıkterinll 
\'e ODU IOjutmaya ç1k11"1L 

* Dal blmlf IYey ...... bir 
arada y8f1Jon& Ba lradm laıe
diainl oldujunclan farla ..... 
görllyor ve ..._.. fJtl,_. 
Fakat llmilnnUıkı~ı • ., .............. ..... 
...... ..... ... ,. tefebbla 
.. ,.. F- ...ı,etlere dnfllyo
rum. Naaal lmrtulayım? 

Halül. 
ODun evlemnetlu yardım et

mek euretile. 

* 
An.karada gedikli baffaYUta: 
ArWnm itlaf .=ı• 

iUdir. 

ihtikar 
Mücadelesi 

R,oma, 4 - Hiktmet " 6rlra 
flyatlerfn teuill içla befladildarl 
faali)'ete cfevam ediyorlar. 

R-.ı Ratler lserlade lhtlWr ya• 
..- lllrfOk •ie•ınler kapetd= ..... 

• 
çeklerini tanrim ecli1orlarda ld 
Ha • Arif B. selci!. 

'Genç adam her u .. nlri pbl 
ağır ve nazikti. Derin bir hlr
mede annesinin eHai ipti ,. 
arif bir hareketle Mtlnireyi ..... 
ederek: 

- Geçen alqam ......., ı. 
lunm•mıza miaaacle ettipaiı lfill 
size tefekldire ıeJdlm Jaanımef..
di, dedi ve hemen ilAv• .ıti ' 

- Kızıma okacfar iyi yetlfı' 
tirmişsiniz ki, tebrik ~ - ~ _ 

Elindeki ldlçlk ~ ·~ 
Mlaire,e .attıı _ p 

_ ı:.et&it U 1 1 :........-..1-u 

lprn.=•• ·-----... _ _..it •••hr. 
....... IMı ÜlllİI aile 
~ Aiif. ·BeY •J:.....t.. .. mı clol

J11YUUllll u.a.ile-CJa,...-
Clarmak ister gibi g-:!l nefMl@' 
.... k etrafı ~ u. Yan
~k llaplda merdiYealer glrll
nDyor: . koyu Jetil 1armapldarm 
11ap1·d.J. wdnen parmakhja 
&dinde kırmızı çiçekli sardunya 
.... ıın ıaıe çarpıyordu. 

Mllnirenin de yardımile biz. 
metçi kız haaır bahçe masaaıncla 
bir çay hazırladı. 

Hayri Arif Bey Jk: kı1111 ew 
halin~, it yaPlflD• ' t .. ,_. 
Aneai: 

- lıfllnire eYimnia lıea _.... 
hem km.., ............ 
......... .1au1ar ,...,. 

~ 
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Yer Yfiziinfin Cenneti 
Yırtzlamıyan 
Bir Esrar 
Perdesi Daha 
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Havay Adaları Ve Havaylılar Uşak 
- Elektrik Tesisatı 

Kari M ektupltın 

Fransız efkarıumumiyr.si hakim 

1 
Kati t Prem;in katli hadisesin
k. ? deki sırları çözmek için 
ım uğraşıp dururken Alman· 

Eğlence Diyarı Olan Havay Adalarının 
Bir Cehennem Olmasından Korkuluyor 

Burada yapılacak elektrik 
tesisatı malzemesini ıirketteJI 

yada da bu hadiseye benzeyen 
ve neye atfedileceği bir türlü 
bilinemeyen bir katil hadisesi 
olmuştur. 

Eski bir baron hanedanına 
ait alan Valterşesen şatosunda 
cereyan eden bu cinayet hakkın
da şu tafsilat veriliyor: 

Geçenlerde bir gfin sabahleyin 
erkenden baron V aldeman Ver
terin karısı, elinde henüz namlu
sundan duman çıkan bir tabanca 
olduğu halde " İmdat, imdatl ,, 
diye haykırarak bulunduğu dai
reden dışan fırlamış ve yetişen 

hizmetçilerin kolları arasında ba· 
yılmıştır. Kadının hali herkesi 
telaşa düşürdüğü için karı koca· 
nın bulunduğu daireye koşmuşlar 
ve yatak odasında Baronu kanlar 
içinde upuzun yatmış ve ölll bir 
haJde bulmuşlardır. 

Kadın ayıltılmış, polisin ve bir 
çok adliye memurlarının buzurile 
ifadesi alınmııtır. 

Baronun zevcesi: 

- Kocamı ıoför Karı Libig 
öldürdü, diye ısrar etmiştir. Filha
kika bu isimdeki ıoför birkaç 

gUn evvel baron tarahndan işin
den çıkarılan genç bir adan. :ır. 
Binaenaleyh bu adam tutulmuş, 
ıorguya çekilmiş, fakat cinayet 
gecesinde ıatoda ,bulunmadığını 
ısbat ettiğinden salverilmiştir. 

içimizde Havay adalarının ı 
şöhretini duymıyan kalmamı§br. 
Hele umumi harpten sonra A
met ika ve Avrupayı istila eden 
daı.s modası ile birlikte Bu ada
lar yerhlerinin muzikaları en 
ciddi lokantalardan en hafif bar
lara kadar, her yere girdi. Havay 
havaları gençlerle beraber ihtiyar 
ları da zıplatan, dansettiren sihirli 
tesirlerile bu adaları bütün dün
yaya öğretmiş oldu. Bugün hali 
her yerde kulağa çarpan muzik 
ekseriyetle bu ada yerlilerinin 
nameleridir. 

Onun için herkes burasını safi 
şiir, musiki ve güzellik memleketi 
olarak tanır. Bu adalardan bahse• 
dildiği vakit birçokları burasını 
,. yeryilzlinUn cenneti " diye tav-

sif ederler. Filhakika bura• 
daki yerliler yalnız dans ile, 
zevk ile eğlence ile vakit ge
çiren neşeli insanlardır. 

de bunun gizli bir 
şebeke tarafından 
yapıldığı anlaşıldı. 

Derken Ameri-
kalılar derhal mukabil 
harekete geçtiler. 

Bir gün şehir ha-
ricinde Kahabavay 
isminde bir yerlinin 
boğulmuş cesedine 
tesadüf edildi. Bu 
yerli, zabitin kansını 
kaçıran çetenin reisi 

idi. Bütnn ıüpheJer 
zabitin Uzerinde top-

landı ve filhakika 
kayin validesinin oda· 

aında kan lekelerini 
taşıyan bir ip bulun- ı 

l Havag •dalarının meı· 
luır palnılgele;oi, Hauag 
icadın/arı dans t1tlerlct1n, 

6ir Haoag erkeği derede 

halık aulıgor, Hauoglı 
ilci kadın tipi, lcitaralı 
6ir Haoa• kat/1111. 

Ondan sonra ıtıpheler ma-
• damın üzerinde birikmiı, koca-

Yalnız son zamanlarda A· 
merikadan gelen haberlere 
göre bu ıür ve neşe memle
ketinde yeni bir hareket, ıi· 
yasi bir anlaşamamazlık, bir 

sını her hangi bir mlinakqa es
rıasmda vurduğu tahmin edilmi§tir. 

Fakat tahkikata memur edilen 
mütehassıslar cinayetin yapıldığı 
odada muhtelif çapta iiç tabanca 
tarafından atılmış muhtelif kur· 
şunlar bulunca iş değişmiş, vak'a· 
da başka bir failin izi parmağı 
aranmaya başlanmıştır. 

Birçok tetkikler ve araştır· 
malardan sonra bir ıurahioin 
kapağı lizerinde parmak izleri 

keşfedilmiş, bunun baronun üvey 
oğluna ait olduğu tesbit edilmiş
tir. Bu sefer genç baron yaka
lanmış, hapsedilmiş fakat bu cina
yetle en uzak bir münasebsti bile 
ispat edilememiştir. Bununla bera-

ber bu şatoda bütün hizmetçilerin 
vaziyeti şüpheli ve esrarengizdir. 
Polis ne yapacağını, bu işin 
içinden nasıl çıkacağım birtürlü 
kestirememektedir. 

Diğer taraftan haber verildi
ğine göre Baron yahudiler]e çok 
düşüp ~alktığmdan HitJerciler 
tarafından öldürüldüğüne dair de 
bazı şayialar vardır. 

Hülisa bu cinayet siyasimidir, 
hissi midir, yahut her hangi bir 
ihtiras saikasile ırtikip edilmiş 
birşeymidir? işte bu cihet bir 
türlü anlaşılamamaktadır. 
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kaynaıma bqlamıı ve havası 
bulutlanmışhr. 

Amerikalılar ile yerliler 
arasında çıkan 
muhtelif hidi

ıcler yüzünden 

Amerika hll· 

kümetine men• 
ıup bazı harp 

gemileri dünya 
cennetinin açık .. 

lannda demir 
atmışlardır. Bu 

hareketlerin ıe-
be bi zahirde 
şudur: 

Birkaç ay 
evvel Amerika 
bahriyesine mensup zabitlerden 
birinin güzelliği ile meşhur karısı 
beş yerli · tarafından dağa kaldı
nlmıştı. Orada en fena bir tarzda 
taarruza uğrayan genç kadın 
muhtelif yerlerinden yaralanmıı 
bir halde geri döndü. · 

Taarruz edenler yakalanarak 
Honolulu ceza mahkemesine aev· 
kedildi, fakat melezlerden mü• 
rekkep olan mahkeme beyeti 
mücrimlerin beraetine karar ver
di. Bu hadiıe Amerikada bUyUk 
bir teessürü mucip oldu. Matbu
atta ve umumi fikirlerde Havay 
yerlileri aleyhinde şiddetli bir 
cereyan •e galeyan basıl oldu. 
Nihayet iş yerlilerle Amerikalılar 
arasında, şiddetli bir kavgaya 
ve derin bir kine dayandı. 

hk hadiseden bir müddet ıon· 
ra daha dört Amerikalı kadının 
ayni şekilde tecavüze uğradıklan 
haber verildi, tahkik neticeain-

du. Kahahavay'm cenazesi milli 
bir kahraman gibi kaldırıldı. Beş 
bin yerli muazzam bir alay teıkil 
ederek bUyUk merasim yaptılar. 
Bu arada Havay'hlar zabit ile 
lcayınvaldeainin Honolulu mahke-

mesine ıevkedilerek orada mah
keme edilmelerini de iıtediler. 

Halbuki Maui iımindeki zabit 

Cümhur Reis Ruzvelt'in yaveri ol

muıtu. Ve Amerika hUkümeti 

tabii tealim etmek istemedi. 

Bunun üzerine mfinakaıa bU· 
yüdü. Yerliler bfisbütun kemi 

azıya aldılar. Birçok Amerikalı 

Honolulu'yu terk etmek mecbu· 
riyetinde kaldı. 

Bugtın arbk iş, basit pir polis 
vak'•ıınm tezahürUnden fazla, 
ciddi bir slyaıi ihtilata müncer 
olmuş bulunmaktadır. 

Halbuki neye mal olursa olaun 

Amerika Havay toplu adalarını 
hakimiyetini elden bırakmak iste· 
miyecektir. Çünkü bu adalar 
Amerikanın büyük Okyanostaki 
emniyetini temin eden çok mUhim 
bir noktadır. 

Japonya ile Amerika arasında 
kavgalı olan bu nokta bir Japon 
amiralına nazaran deniz sevkul
ceyıi nazarından çok ehemmiyet

lidir. Hatta bu fikir şöyle bir 
dtiıtur bile doğurmuştur: 

" Havay adalarma sahip olan 
devlet Büyük Okyanoıun hAkimi
yetine malik olur. ., 

Amerika ile Japonya arasın

daki münasebetlerin gerginleştiği 

bir sırada çıkan bu hadiseler 

Amerikayı uzun uıun düşündür· 
mektedir. 

Birçokları bu işlerde Japon 

parmağı olduğunu iddia edecek 
derecede şüphelenmektedirler. 

Hulasa şimdiye kadar şiirin, 
musikinin ve güzelliğin beşiği 

olarak tanmmış bu diyarın bir 
:gUn dünyayı ateşe verecek bir 
volkaa olmaıından korkulmaktadır. 

tedarik etmek mecburidir. 8G 
hal halkın fiatça yan yany• 
zararını mucip olmaktadır. Elek"' 
trik tenvirab ıabaha kadar devalll 
etmeyip saat 24 te söndürülmekte, 
bu cihet inzıbati noktadan doğra 
görülmemektedir. Motörfin daima 
arızalan hasebile elektrik hiç bit 
gUn muntazam yanmamakta ve 
her gece iki liç saat halk karan• 
lıkta kalmaktadır. Alakadarların 
nazarıdikkati erini cel betm en izi 
rica ederim efendim. 

Uşak : Mehmet 

Uşak Memleket Hastahanesi 
Uıak memleket hastahanesi

nin iki ay evvel dahiliye kıımı 
kaldınlarak yalnız harici hastalar 
kabulüne baılanmııhr. Hastaha• 
neye iki ay evvel tayin edilen 
Kudret Bey muvaffakıyetli amec 
liyatlar yapmıı ve bu suretle 
halkın itimadını kazanmıthr. 

Haıtahaneye müracaat okadar 
çoialm11br ki bunlann birgttnde 
muayenesi imkan haricinde kaldı· 
iından iki Gç glln ııra beklemek"' 
tedirler, 

Kntahya viliyeti hastanenin 
Uaçlannı ihtiyaçlannı yeti§tireme
diğinden hastalar illçlanm kert" 
dileri almaktadırlar. 

Uşak: M. Ertugrul 

Bigada Okuz Denize Nasıl Ouştl 
Bigada vapurlara yüklenirken 

bazı hayvanların denize dUıtüğll 
yazılmlfb. Vapurculuk Şirketi 
acentesi Salih Zeki Bey gCSnder 
cUji mektupta aklb:Un bizzat 
ıahibinin adamlan tuafmdan 
vapura yüklenirken · iyi bağlan
maması y(lzllnden d6ttl1ğünU ve 
vapurcularla vapur tayfasının 
kusuru olmadığım, ve başka da 
b6yle bir kaza vak'aıı ıuhur 
etmediğini yazmaktadır. 

Rektlm Filmi 
Afyonlanmızı harice tanıtmak 

için, u)'Ulturucu maddeler inlıiıarı 
idareai tarafından bir reklam 
filmi bazırlablmaaı kararlaştınl
ml.Jhr. 
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L RADY o 
5 Mayıs Cumartesi 

IST ANBUL - 18.30 franıuı:ca derı, lt 
Himaye! hayHnat cemiyeti namına Robar 
Kollej mualllmlerlnllen C.mll Hikmet BeJ' 
tarafından konferaa., 19,JO alaturka muılkl 
netrlyatı (tanhurl Refik 8. kemençe Fahir• 
H. ut Ncvrea B. Fikret B. Safiye H.), 21 
Etref Şefik B. tarafından konreranı, 21.25 
Necip Y akup B. orkeatraaı tarlfmdan mu"°' 
telif ucrler. 

VARŞOVA (141~) - 17.50 tegannlll 
caz muılldıl, ıs.ıs muhtelif bah!ıler 20.2J 
Vartova ll•erlae huırlaamıt ıtır ve m lU 
ıarlular, mllaahaM, 21,0S Chopen'ln eaerlı• 
rlnden mUrekkep pl1aao konaerl, 21.35 
muHhabe, 2ı.so tesanalll hafif mu11kl koa· 
aerl, 22.SO Mme Klndermaıı tarafından plya• 
no refakıtlle teraanl, 23.!IO dan• •e hlflf 
mu•lkl. 

B0KREŞ - (S64 m.) ıs bor .. , pl&S. 
hı.berter, pl&k, 17.lS çocuk netrlyatı, 11 
Fanlca Luca orkoıtra11, 19 haberler, 19.11 
orlcutranın deYamı, 20 Radyoda OnlHrafte, 
20.20 pllk, 20.45 plak, radyo orkHtran 
tarafından operet parçaları, 21.40 muaahab., 
22 n•t•ll poplrflerden mllrakkap kon11r1 
22.45 habcrl•r. 2S kahvehaaeden nakl.,. 
kon1ar. 

BUDAPEŞ'fE - (~ m.) 18 musahabe, 
19.45 kahvehane auılldıl, 20.15 ıtlldyodaa 

bir tiyatro, ~.20 Sahibinin Seal pllkları, 
2S.1S 'nbor Polaar'ın idare.inde opera or• 
keı t ra••, 24.30 Halne•enn takımı tarafından 
caı: muılkiıf. 

MOSKOVA - (1714 m.) 21 •debi n ... 
rfyat, 22 almanca netrfyat, 23.0S fran11•ea 
netrt1at. 

VIY ANA - ( ~7 m ) 18.30 bir alaare 
fabrlkaaını •lraret (konferanı). 19.50 aut 
a1ara n. 20.45 Tlrol tarkılan (k8711l muıl• 
klıl), 2l.4S Mlllnodakl Skall opera11nda, 
naklen Pıacctnrn eıerlerlndaa mlirekkop 
•Maaon Leacaut. oparaaa. 
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Çok Cansız Oldu 
istanbulspor V~ Vefa Takımları 
Dünkü Müsaba~rm Galipleridir 
Dün gerek Taksim, gerekıe 1 

Kadıköy stadlarında futbol lik 1 
maçlarına devam edildi. Maçların 
tafsilatına girişmeden evvel aöyliye· 

lim ki dünkü maçlar, her nedense 

zevksiz ve neş'esiz geçti. Belki de 
senenin son maçları olmasının da 
bunda tesiri vardır. 

Taksimde: Taksim aahası~da 
dün lstanbulspor ve Süleymanıye 
takımları karşılaştılar. llk oynanan 

B takımları maçını 1-2 İstanbul· 
apor kazandı ve aonra da birinci 
takımlar maçına batlanıldı. Süley· 
maniye takımı vasatın çok aşağı· 
ıında bir vaziyet gösteriyordu. 

lstanbulı(Jor da formunu kaybetmit 
bir halde idi. Oyun batlangıcın
da, ortasında ve sonunda hep 

yavaı, cansız ve solgun . geç~. 
Arasıra latanbulsporda barız bır 
canlılık ve bir kıpırdanma oluyor, 
fakat devam edemiyordu. 
· işte birinci kümenin en genç 

ular• seyircilere beğenilme-oyunc . . B 
bir oyun bedıye ettiler. u 

yen . . ( ı 3) 
neş' esiz maçın neticesını • 
lstanbulspor kazandı. 

ikinci Küme 

ikinci maçta, Beylerbeyi takımını 
2-4 mağlup etti. 

Son karfllaım• Vefa·Beykoır; 
b. . . takımları arasında yapddJ. 
;;:• bq)adığ'ı ır;aman Vefalılar 

k rt esen rOzginn albna ço ıe . 
dftfmilşlerdi. Beykozun bu vazı· 
yetten istifade ederek gol çıkar
ması beklenebilirdi. Fakat yapa· 
madılar. Bilikis Vefa, Beykozun 
kalesini oldukça tehlikeli akınlarla 
ziyarete başladı. Maamafib her 
iki takım da birinci devreyi ıol 
çıkaramadan bitirdiler. 

ikinci devrede VefaW81' daha 
hareketli bir oyun g&sterdiler. 

17 . dakikada Muhte,em Vefaya 
DCI d k" 

bir gol kazandırdı. 34 üncü a ~ 
k d d Gazi gayet güzel bır 

a a a 'k' . 1. ıllt çekerek Vefaya ı ıncı 10 u 
kazandırdı. Bu gollerden ıonr.a 
Beykoz takımı daha can11ı O-bır2 

.. baka vaziyete dUttU ve musa . 
Vefanın galibiyetile neticelendı. 

Dünga 
Kupası 

Dlinva futbol kupası maçları· . 
nın tarihleri şunlardır: 

24 mayıs: Tasfiye milsabakaıı 
Amerika-Meksika, Romada. 

27 mayıs 8 de bir nihai mOıa
bakalar: Turino, Cenova, Millno, 
Tiryeste, Bolonya, Filoransa, Na· 
poli ve Roma' da. 

31 mayıs 4 te bir nihai mül8: 
bakalar: Milino, Bolonya, Napolı 
ve T urino 'da. üsaba-

3 h . yarım.on m 
azar an 'd 
Milin ve Roma a. 

kalar: . 
0 

A .. ünctl mevki için 
7 bazıraD ~ 

müsabaka: fileranaada. .. b ka 
10 haziran .on musa a 

Roma. · t 
MllNbaka kur'aları 3 mayıs e 

Roma'da çekilecektir. 

Betiktat. Galatasara~tf 
Berabere Kaldılar 
Şampiyonluk namzedi bulunan 

8efiktaş takımı ile Galatasaray 
takımı dün Beşiktaşta « Şeref » 

ıtadında ekzersiz mahiyetinde 
bir maç yapmışlardır. Bu maç 
çok güzel ve heyecanlı ol~~· 
neticede oyun 1· 1 e berabe:-l•k.r. 
neticelenmiftir. B takımları ara• 
•mdaki maçı ı . 2 Galataaaray. 
takımı kazanmııtır 
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Nakllh s.dettin Reşit 

- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 
Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrikası No.22 

Gerçi bazı noktalarda fikirlerimiz dini tahkir edilmiı addederek 
tahalQf etmekte olmasını rağmen h:iddetJe i:ıomurdandı: 
netice itibarile eauta miifterektik. - - Matmazel, ıiş arkadaşlanmla 
ve zannedersem bir kere daha muavinlerimin noktai nazarları beni 
görllfmemizi fena olarak kartı- alakadar etmez. Eğer bu işi yap· 

lamaz. ğularına menafi bir takım itler j rniya niyetiniz yoksa ben derhal 
- Gayet iyi 1 yapmak mecbuıiyerı de idi. Ken- ıbir başkasını gönderirim. Her 
Mösyö Direçke 90D derece dini serseri bayabn bqlangıcında hangi bir hassasiyeti nazan iti-

memnun kalmlfb, Doğruca kasa- duruyor gordll. Zorla gülmiye bara alamam.. Her suretle has• 
ya giderek Emmi iç.in bla mark çalışarak: sasiyetinizin fena bir yerde mu 
çıkardı. - Maceralara doğru ilk mağlup ederek ticaretinize mani 

- Buyurun. Maaarifiniz kar· adnnl. Dedi olması ihtimali pek tehlikeli olar. 
ıılığı. Pek tabiidir ki yol için bazı Mösyö Direçke ilk defa ken- ( Arkası Yar ) 

ufak tefek de almanız llzımd.r. 
Direçke ba .aı.leri ehemmi· 

yetsiz bir taV111"la alylemifti. Fa· 
kat o esnada genç kazın hayalinde 
alacağı gUzel elbi.e ve tuvaletle
rin panltw göı kamqtıracak bir 
f8faa ile parladığını biliyordu. 
Kızcağız parça parça olmiya ylz 
bıtnuıı elbiselerini en g&zel tuva
letlermif pi lUmmandan fazla 
itina ile giyerek pklqmiya çab
flYOrda. Halbuki inaan nekadar 
güzel, nekadar mlitenaap vücutlu 
da olsa elbiaenin o vücuda vere
ceği güzellik vo çeviklik aayri 
kabüi inkardır.· Nihayet o da bir 
kadındı; tabiatile bir erkek kar
flSIDda zaferi nihaiyi kazanmak 
ilzere lizım ıeleu ailihlan hamilen 
ıidecekti. 

Titiriyen parmaklarile yüz 
marklaklan bir araya topliyarak 
çantasına aoktu. Bu eanada tek· 
rar lla7ali lf!-.iJe batladl. artak 
ölmiye mabküm zannettiği bü-
tün ümitleri canJaıuyor demekti. 
Arbk O da J8flyacaktı. 

Bu ilk k•ıançch. Babuma yem 
bir kravat, ıık bir robclltambr 
alacaktı... Ve daha sonra Emmi, 
Romer Valdman tiearetlıaneaiDİa 
YitriDinde g6rclli'l 11k bir koıtn
mn habrlayarak onu •• albna bir. 
çift gfbel papuç ile la•antalar 
alacakta- Evet; artık bitin bun
lan alabilmesi kabildi. M6ıyö 
Direçke doJaptan bir zarf alarak 
Emmiye uzattı: 

- Buyurun biletiniz de bura· 
da, birinci me•kidir, ratak bileti 
de içinde. Trenin alqam aaat 
1ekizde kalktığına gire ate beri 
almak Dzere kili derecede vakti
niz vardır. 

Emmi yatak biletinin lizerincle 
mlıtear bir isim okumakla hay
ret etti; orada: ( Baroneı Şaz• 
berg Hllda) yazıb idi. Ayni 
hayretle mordu: 

- Bu ne demek?. 

- Pek basit Matmazel bunda 
hayret edecek hiç birşey yok. 
Bilikis memnun olman•Z lizım. 
Bu suretle hususi liayatınızla 
memuriyet bayabım arasında hiç 
bir münasebet olmadığını iapat 
etmiş olmaz mısmız·ı ~ bntlln 
muavinlerim mfistaar nam albnda 
seyyahat etmektedirler. 

Emmi kendini azap içinde 
hissetti. Namus ve haysiyet duy· 
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irtihal 
n L·ulaceze ve Emrazı Akliye hu

tahaneleri göz mtltehaaal8l doktor Ah· 
met Cevdet Beyin kaym pederi ve 
tüccardan Halil Kamil Beyin pederi 
Samsun alay kumandanlığından milte-

' kait Miralay Aııwıyalı Ahmet Hilmi 
Bey dünkü gün irtihali darubaka eYfe
miı ve cenaze namazı Y eldeğirmeni 
oamisinde eda edilerek Karacaahmet 
"bristanuıda makberi mah&usuua def· 

• lıaiıtt. 

Kapanan Bankanın Ala
caklılarına Para Veriliyor . ............................ ·-···--···-···· 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 1 aablması suretile kapatılacakbr. 
mainde kafiyet kesbedecek, ve :1 icra memurluğu tarafından yalnız 
formalita noktumdan yeni bir orman için biçilen kıymet 800 bin 
itiraz vuku bulmadığı takdirde, liradır. Eğer orman bu fiate aatıla• 
bu ayın (17) sine kadar yani ka- bilirse, geri kalan borçlar öden• 
rarın kesbi kat'iyet ettiği tarih- dikten başka aynca hissedarlara 
ten itibaren on glin içersinde temettft tevziine bile imkin basıl 
tavziata baılanacaktır. olabil~cektir. Fakat konkordato• 

Öğrendiğimize göre; ilk ola- da tesbit edildiği gibi ormanın 
rak (1000) liraya kadar olan Tev- ancak 350 bin liraya satılabileceği 
ziat yapılacaktır. Bu arada büyük anlaşılmaktadır. Yalnız, orman 
mevduat sahipleri de ayni miktar• meselesi tamamile halledilmit 
da para alacaklardır. d.,ıdir. 

Bu suretle küçük mevduat 
sahiplerinin bankaya yabrdıklan 
paralar tamamen ödenmif ola· 
cakbr. Dağıblma iti bittikten 
Uç ay monra geri kalan borçların 
tediyesi içio tekrar teniata bq
lanarak dokuz ay zarfında da yüz
de 30 niabetinde para verilecektir. 
Y apalaa bir heaaba göre, Ticaret 
ve Sanayi banka11mn ( 1000 ) er 
lira tevzii ıuretile ilk olarak öde
yeceği borç miktan ( 200 ) bin 
lirayı geçmektedir. Esasen küçlik 
mevduat iade edildikten ıonra 
45 kadar ıirket ve banka ile 
ıabıt bllyük mevduat aahipleri 
alacaklı vaziyette kalmaktadırlar. 
Bunlar da bankaya ait bulunan 
Dihcedeld Mehdi Bey ormanı ile 
F ethiyedeki Dalaman çiftliğinin 

Ortada. banka hesabına satın 
alındığı gilndenberi devam eden 
bir hudut ihtilafı vardır. Bu ihtilaf 
mahkemeye intikal etmiş ve henüz 
bir karara bağl.anmamışbr. Bina
enaleyh geri kalan biiyük boçla• 
nn ödenebilmesi için bu qın 
neticelenme.ini beklemek icap 
edecektir. 

Son vaziyete g6re, Ticaret ve 
Sanayi bankasına ait paraların 
mahfuz bulunduğu Ziraat banka· 
aında mayiain yediainden itibaren 
tevziata baılanacakbr. Bunun 
için de alacakhlar tasfiye komis
yonlarına mGracaat edecekler ve 
ondan Yerilecek beyuınamelere 
göre bankada paralarma alacak
lardar. 

Rusyadaki Heyetlerimiz 

r.,,.,..ı.rı.ı. 11oak ... , • .. rı1.1c1a ..,.. 
Moıkova, 4 (A. A.) - Emin tayyareleriniD geçit reamine itti· 

Paı•mn riyasetindeki Tlrk askeri rak etmiftir. Enelki ana Ye 
heyeti ile MiralaJ CeW Beyin diba de TDrk misafirler dinamo 

riyuetincleld Tlrll: askeri tay- atadyom~ ~ =JUJI ~· 
il . b" 1 ta11are kat alarma Sif etmit-yarec en ır mayıs tezahllrabnda lor, tiyatro temsillerinde ve har-

geçit resminde hazır balunmuı· biye mektebi kulObftnde verilen 
larcJw. 0ç Tirk tur._ Şcrtpt k ..... 4e Wnmqterdar. 

... 
Jeneral 1'.ondilis Digor Ki: 

"Türk - Yunan Dostluğll 
Hiç Sarsılmıyacak 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 
askeri aeyet, karplıyanlarla birlikte 
rıhtıma çıktığı zaman, hazır 
bulunan bir piyade böliiğll selim 
Yaziyeti aldı ve askeri bando 
Yunan milli marşmı çalmağa 
bafladı. Marş dinlendikten sonra 
misafirler yolcu salonundan geçe• 
ftk orada hazır bulunan otomo
billere bindiler. Rıbbm caddeli 
muhterem misafirleri karşılamağa 
gelen binlerce halk ile dolmuıtu. 
O kadar ki otomobillerin geçe
bi:mesi için adeta yol kalmamıfb. 
Doğruca Puapalaı oteline inen 
misafirlerimiz orada fiç çeyrek 
kadar süren bir iatirahattan sonra 
tekrar otomobillede Denizyolları 
idaresi rdıhmma geldi. Ve hususi 
motörle Haydarpapya geçildL 

Hayclarpqadaki tefyİ mera- J•n•r•l Korulill• ~· S.. P..ı.,. 
ilimi çok qmW ola. Misafirlerimiz ohj•ktifi•in luırıı•ınıla 
Aabra ekspresine bağlanan ha- mali memnuniyetle kabul sarecejl 
~ 1aiır npnla Ankaraya hare- tabiidir. ,, 
&C&; ctt8 • M. Kondiliı; Y •o.lavya 
M. KOlldllla9lm ••1'••11111 tarafından Yunanistanın misaktau 

Yunan H.W,. N11m1 Jea ani ~bnlarak yerine Bulgaristanın 
Kondilis Ankara HJÜati _. n- alnmıw lmwada bir ... _ı_uLt.-
--L-tile dun- bir muharririmid L-1. PSJUU:l.9 
llCUC uamıulMait yolundaki ne.şriyat 
Perapalu otelinde kabul ederek hakkında da: 
fD beyanatta bulunmuştur: " - Harketimden effel Y u-

" - T.ürkiyo Reisidlmlmna goslav aefiri ile görtlpneklitime 
Hazretlerine ve Bapekil l.met rağmen hu hususta müabet bit 
~qa Hazretlerine h&rmetlerimi mal6mabm yoktur." Demiftir. 
anetmek üzere Ankarayı ke- M. Kondiliale birlikte birkac 
mali memnuniyeti• ziyarete gi- Yunan gazetecisi gelmiftlr. 
diyorum. Bu meyyahatim ayal 
zamanda diğer erkim hükümetlo M19aflrlerlmlz Ankarachl 
taDl§Dlağa bir naile tqki1 ede- Ankara, S (Telefon) - [Saat 
cektir .. Ankara da siyası ve askeri 9) Yunan Hariciye Nazın Jeaeral 
temaslarda bulunacağız. Fakat Kondili9 ile aakerl heyeti hamil 
derhal illve edeyim ki, bütlbı bulunan tren iatasyona •elmek 
konuşmaların esas mihveri tedafüi üzeredir. istikbal merasimi ~ 
mahiyettedir ve hiç kimse aley- yapılan ılıazırlıldar bitirihniftir. 
hine matuf değildir. Esasen dost Merasimde Yunaniatanın Ankara 
i'.ürk ve Y.unan milletlerinin sefiri M. Sakallaropulos vo aefa• 
refahı sulhun daimi muhafazasile ret erkim ile Milli Müdafaa Ve-
miimkündür. Bugün iç.in Türk ve kili Zekii Bey ve daha bJrçok 
Yunan topraklarının biribirinden zevat hazar bulunacaklardıi-. Mi· 
hiç.bir farkı kalmamıştır. Ve 
muhakkakbr ki zamanla bu m"t- aafirler için Ankara Palasta 
terek Çalıımalar hedefe nrma• ......._, bir daire tefrik edil· 

kin ktir H "ki mictir. J---1 KondH!- ö;:;.a-mıza im verece • er ı -.. ..._-u wa •Mir 
milletin de kalbi an:ulan bu gaye- ye kadar Hariciye ve Müda· 
ain tahakkukunda kati bir muvaffa· faa Vekilleri ile Erldmharbiyel 
layet telkin ediyor. Şllpbe yok ki umumiye Reisini ziyaret edecektir. 
bumın da 'egine amili mlh n Heyet şerefine öğleyin Anadola 
teşriki mesaidir. Bafka bir Kullibünde Milli müdafaa Vekili 
memleket zararına biç bir eme- Zekii Bey tarafından bir ziyafet 
limiz ve basman• düfiincemiz verilecektir. Öğleden sonra Ki.zım 
yoktur. Bütün iltediğimiz ıey ve Baıvokil Pqalar ziyaret ~lo-
efendi kalmak ve hiç kimse tara• cek, gece T evE•k Rüttll Bey 
fındBD izaç edilmemektir. Her iad tarafından bir ıilvare verilecektir. 
milletinde refah için tam bir inkişafa Ankara' da kaldıkları müddet 
ihtiyacı vardır. Gerek biz, gerek zarfında misafiilerimizin Gazi Hz. 
Tnrk dostlarımız uzun harplerden tarafından kabul edilmeleri muh• 
sonra sulh istiyoruz. Çünkü bu temeldir. Askeri heyet sah günli 
iki millet harbin uıhraplarını çok sabahleyin lstaııbula dönmüt 
iyi bilir. " 

]ener al kondilis, Bulgariıtanm .!~lun~,!:!~tır • .. _._.... --··· 
da misaka iştirak edip etmiyeceği 
hakkındaki suale kıaaca şu cevabı 
vermiştin 

" - Bulgaristan misaka iştirak 
arzusunu gösteraiği takdirde ke-

Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Zührevi ha talıklar mütehassısı 

Sey.01111: Rumeli han 18 
Tel: 40t53 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

.. ,. .. Mercan: Mercanağa mahallesi Tığcılar 
caddesinde Pastırmacı hanı alt kabnda 
26 No, lı oda; 

" JJ " 
,, .. " 

da 27 No. lı oda: 

" " 
,, .. .. " 

da 28 No. b odaı 

" .. .. " " " da 29 No. b odaı 

Muhammen bedeli 
Lira 

700 peşin para ile 

700 ,, " " 

700 .. " iti 

200 " " •• 

''8,, Cibali Sivrikoz mahalleli Feaer caddesinde 93, 95 No. h 
takriben 100 metre murabbaada iki kıt'a arsa: 800 lira 

petin para weya aall-
badil bonom Be 

Yakanda y.. mldulllerfa hlugraadald kıymetler 6zerindea 
13/Ma)'d/934 puar pi taat 14 ta. apk .,.._. ...W. •blaca-
11 illla .... , '~18TS.. 
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- Her hakkı mah/uzdur - Nasıl Doldu? •• 
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J ~~~~~::. ~D~o~·r~d~ü~n~c;ü~K~1s~ım~~N~~~8~1~==~6~-~5~-~93~4==Nı:a:s:•':Ô:l:d:ü?== .. , '9 Ziya Şakir'-": 

Hızbicedit'in Gayesi, Cemiyeti Sukuta 
Sürükliyen Manilerle Mücadele Etmekti 

- Ben aana bir teY ıöyliye· 
yim mi Talat Bey?. Senin dilinin 
albndakini ben biliyorum. Yani. 
farmason olalım; diyeceksin de
ğil mi?.. Bunu. aklından çıkar. 
Bi , (garp) ten gelen ve din aley· 
h · nde gizli maksatlan ihtiva eden 
hiçbir cereyana tabi olamayız. 
Hem sana kat'i olarak söylüyo
ru . Böyle aykırı bir fikri ortaya 
11.ırdüğünüz gün; hem kend~nizi 
hem de cemiyeti mahvedersiniz. 

Dedi. (1) 
Şu muhaverede gösteriyordu 

ki: Cemiyetin yüksek tabakasına 
mensup olan zevat arasında ma-
80Dluğa olan temayül arhyori 
mason aleyhtarı olanlann da şüp
hesini arttınyordu. Gayet açık 
bir hakikattir ki. (hızbicedit) in 
ortaya koyduğu on maddelik 
Programın son maddesindeki: 

[ Makasıdı hafiyei mahsusa ya 
binaen teşekktU eden cemiyetler ..• ] 

Den maksat sadece gizli bir 
takım komiteler ve siyasi teşek· 
küller değil.. doğrudan doğruya 
( Masonluk ) tu. Masonluğu, dinin 
imhası için kurulmuş bir tuzak 
gibi telakki edenler, İttihat ve 
Terakki Cemiyetinin ruhunda 
masonluğun hakim olmasını iste
miyorlardı. Hizbe dahil olanların 
ekserisi, Masonluk aleyhtan ol
makla beraber ( Hizbicedit ), 
hiçbir uman aadece Masonlarla 
mücadele etmek için teşkil edilmiş 
değildi. Hakiki gaye, cemiyeti 
yavaş yavaş sukut ve inkıraz teh
likesine sürükleyen bütün esbap 
ve mevanile mücadele etmekten 
ibaretti. 

Hizbicediti mtifrit cemiyetçiler 
mahafilinde bir taraftan softalık 
ft taasupla itham ediliyor; diğer 
taraftan da, lngiltere Ye Ruaya 
aefvetlerinio gizli parnıaldariJe 
a,nablan bir ilet gibi telakki 
edilmek isteniliyordu. 

Fakat hizbe dahil olan zevatın 
pbsiyetleri, böyle bir dedikodu-

[1] Aynen naldettiğimiz ~u muhave
reyi, muhterem karilerimiz bir hayat 
mahsulü znnoct ne "nler. Konuşulan şu 
aözlerı kabul veya tekzip t!deoek ıki 
aatteo 'l'atlii.ı Bey, her nckadar bu fat!i 
duııyadaıı goçtip gitmiş c de. Mecdi 
efeudı, haındolımn hnyntta ve heuuz 
aramızda bulunu~ orlar. Eğer yazdıkln
nımzda yalnn ve yahut yanlış bir nokta 
"arsa, bizi tekzip veya tashih buyura-
bjJi rler. Z: K -
SON POSTA 
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iLAN FIATLARI 
1:: ıiau~ 'tek· s~;; 1 •tı~ • ga::ı:in 

metin yazısıle vauti 4 '-eı· ec1· 
. • ım ı~ 

2- Aynı )'allDlD a •atın 1 santj d 
8-Dıba kaha ve daha ince Y:: tır. 

,:_ :1 h -.ı ar 
Nnwuı "'e eeap edilir. 

4 - Sayfasına göre ilinlar ... ğıdatri 
fiatlara fibidi: 

Sa)ia 

imci 
a • •. ., 
4•8 u 

Diğer uylalard• 
Son " 

Santimi 
-400-ırt. 
aso 
200 ,,. 

100 " 
eo " 
30 

.. 
• 

1 1 
teklifatını tasvip ediyorlarmış gibi 
göründükten sonra: 

nun önüne geçiyor; bu iğrenç 
bir propagandaya cüret edenlere 
mahcubiyetten başka hiçbir şey 
temin etmiyordu... Gittikçe kuv
vetlenen bu teşekkülün lSnüne 
geçmek için tehditler başlamıştı. 
Hizip erkimndan bazılarına kor
kunç imzalarla mektuplar gönde-
riliyor; bazılarına da tenha yer
lerde tabanca namluları gösterili· 
yordu. Lakin bu tehdit ve nüma
yişler de hiçbir tesir husule getir
miyor; hizip müessis!erini gayele· 
rinden vazgeçiremiyordu. 

Nihayet bir gece, Meclisi Meb
usan aalonunda tam 163 aza içti· 
ma etmiş, hararetli bir müzakere 
cereyan eylemişti. Taiit Beyle 
arkadaşlan bu müzakerede büyük 
bir maharet göstermişler; hızbin 

_ Bu mesele. cemiyetin ruhu 
ve hayatile alakadardır. Buna 
binaen burada de~il, yakında 
içtima edecek olan lttihat-T erakki 
kongresinde hallolunmak lazımdır. 

Demişler; sinirlere muvakkat 
bir sükun vermişlerdi... ittihat .. 
Terakki kongresi taplandığı zaman, 
filhakika hızbicedidin 10 madde· 
lik teldifnamesi kongreye arz· 
edilmiş; bu maddelerden bazılan-

nıo aynen ve bazılanmn da kıs· 
cıen tid:li ile kabulüne karar 
verilmişti. Fakal bu karar: Müfrit 
cemiyetçilerin mahirane bir ma· 

nevrasmdan başka bir şey değildi. 
Esasen mücadeleye girişecek bir 
yaradılışta olmayan hizip erkim· 

nın damaklarına birer parmak 
bal çalınmış, kolayca bir sulh ya· 

pılmışb. Ondan sonra da biribi· 
rini takip eden mühim hadisat 
arasında bu karar da nisyana 
karışmıştı. 

• 
Son zamanlarda gasterilen 

şiddetli tedip hareketlerinden 
dolayı bilhassa şimali Arnavut• 
lukta bir hoşnutsuzluk havası 
esiyor ve cenubi Arnavutluğa 
doğru sirayet ederek kuvvetini 
tezyit ediyordu. 

( Arkaa nr) 

İmtiyazlı Şirketlerden Şi
ki yetiniz V~rsa Yazınız 

Vakit Daralmıştır, Çabuk Bildiriniz 
Inıtigazlı ıirketler alegltindeki an'ketlmbe karilerin ıösterdili 
alaka ve gönderdikleri ~""plar, aganıklrlır• en 6iigaJc delili 
olarak telô.klci edilebilir. Şiluigetlerimlzi11 isa/ı için önlimiiH 
çıkan bu fır.attan iatl/ade etme.ini 6i1111e111iz lizımd.,. Sika· 
getlerinizi bir an eflflel g&nderiniz. 

Depozito Falzlerl Tramvay Şlrketl~den . 
•• - Ben evime su ve elektrik Tramvay Şirketi imtiyazlı f~": 

alırken. on lira dipozito yatarmış- ketlerin iç;nde ebalinin menfeatin~ 
bm. Bu para, şayet taksit veril· kıt'a düşünmiyerek ra!m~ . kendı 
nıediği takdirde kesmeğe yarar· menfcati hissesini te mın ıçın akıl 
rnış.. Ha.bulci lstanbuldalci yüz· ve hayale gelmiyen herşeyi icat 
lerce, binlerce abonenin bu onar eden bir müessesedir. 
lirası milyonlarca lira tutar. Bu Tramvay arabalarındaki izdi-
para senelerce şirket kasasında hamın ve kaza ve yankesicilikle-
duruyor.. Bu paranın faizini biç rin yegane 8Cbebi şirketin ~.ı.d~ 
d~ın~en oldu mu?. Bence bu ıeksenbq niabetinde bırmcı 
dıpoı.ıtolar bir bankaya yatını- mevki araba işletmesidir. Eğer 
m:Iı ve faizleri de mesela verem tramvay arabalan Yunanistanda 
m cadele cemiyetine verilmelidir. Ye Romanyada olduğu gibi hep 

K•dıltö7 Ceviz'lk SokuUa 110kalt • d"b d h" 
ı2 No. M•hrnrt Cemal bir cins olsa ız ı am an ıç eser 

Vapur Flatlerı Pahall 
- Şirketi Hayriye, biz ÜakU

dar ve lhsaniye halkına tatbik 
etmekte olduğu nakil ücretle
rini hiçbir iskele ve köy müşte
risine tatbik etmiyor. Birinci 
mevki gidip gelme 25, ikinci 20 
kuruştur. Acaba şirket başka 
yerlerin zararını bizden mi çıka· 
nyor?. Bu fiatlerin indirilmesi 
için nereye mUracaat edelim?. 

Diğer taraf tan elektrik şirketi 
de bize ağır bir yük oluyor. 
Ev:nize elektrik alana kadar en 
nazik nüvazişlerJe karşılamrsımz.. 
Sonra iş değişir, en ufak hare
ketten sizi: ''Elektriği keseriz!., 
tehdidile korkuturlar?. Bu şirket
lerin yaptıkları reva mıdır?. 

~-·~··~la 

kalmaz. On paradan bile ikbaat 
etmek emelinde Ye mecburiyetin
de olduğumuz fU zamanda dart 
buçuk kuruş ile gidilecek bir 
mahal için kimse yedi buçuk 
kuruı vermek istemez; bu iki 
mevki arasındaki liç kuruı fark 
yanm okka ekmek parasıdır. 
Fakat tirket bu farkı bizden 
cebren alır. çllnkü bu farkı ver
memek için durak mahallinde 
tam bir saat bekle.mek lhımdır. 

Birinci mevki arabalann bize 

in Yok· tamamen kaldırıl· 
ı.umu ' • fi r 

malı; bize ikinci mevki ki ge ır 
de artar bile. Caka . edecek za· 
manda değiliz. Baki hlirmetler 
efendim. 

ı..... mahfusdur 

Sayfa 9 

Vatandaş Türkçe Konuş Meselesi 

Türk Kültür Birliği Reisi 
De Konuştuk 

( Battarah 1 inci aayfada ) 

Tekin Alp Beyin suallerim 
üzerinde aldığı notlardan konuş• 
mağa başhyalım: 

ahpmıyanlaı Mu vilerdir, Ru~ 
latdır, yahut ta c.rmenilerdir den
ieydi, daha iyi olmaz mıydı? O un• 
sur, bu haklı tenkitle uyanmaz mı, 

- lstanbulda nekadar 
Türk vardır ? 

gayrı kendi kusurunu düzeltmeye ça

Tekin Alp Bey buna itiraz 
ediyor: . 

_ Evveli, müsaade edersenız, 
. Türk tabirini düzeltelim •• 

gayn b dA 
b t bir Türk inkılabının c e ı 

ıu a a tamamen muhaliftir. Türk 
o uşun b" l"kf 
inkılabının şıarı milli ır ı ar. 

Türk inkılabı vatandaşlar aras~:~ 
da ayrılığı yalnız mabetlerde 
bul ediyor. Filvaki. malum olan 
bazı sebeplerden dolayı memleoo 
ketimizde henüz Türk kültürün· 
den mahrum unsurlar vardır. Fa· 
kat bunlar meyanında bir an ev
nl Türk kiiltürilııil benimsemek 
iatiyenler ve buna çalışa~lar az 
değildir. Bu gibilere gayn Türk 
göıO ile bakmıya devam ederse~, 
maksat basıl olmaz. Bence sualı
niz şu olmalıdır: 

_ lstanbulda ne kadar kW· 
türsüz Türk vardır? 

1927 de yepılan umumi nüfus 
tahririne göre lstanbulda 47035 
Musevi, 52. 129 Ermeni. 100.214 
Rum ortodoks ve 30.000 Protes
tan ve katolik vardu. 

Tekin Alp Beye ikinci suali 
sormak isterken teJefon çaldı .• 

- Oui, c'est moi .• Comment? •• 
Y'avais mal entendu. PJait-il?. 

Aaaa, Bonjour.. • 
Envoyez, envoyez.. Mercı.,. 

Jevous renıercie .• 
Tekin Alp Bey telefonu ka· 

pamıftı.. Bu muhavere biraz. ca
nım sıkar gibi olmuıtu galiba.. 
Konuşmamıza devam ediyoruı.: 

- lstanbuldaki vatandaşlanmız 
neden Türkçe konupmazlar?. 

Tekin Alp Bey cevap veriyor. 
_ KtlJttırsliz vatandaflann 

TUrkçe konupnaınal~ • Ttırk~e 
düşünmediklerinden ilen gelır. 
Eaaa hastalığı tedavi etmeden 
hastalığın Arazını izale etmek 
milmklin mOdilr?. Vatand~şl~~ 
Tilrkçe konuımalanru teman ıçın 

onlara mahrum buluAnduklan Tnrk 
külttlrtlnil vermek lazımdır. 

Tnrk kültür birliği reisine 
anketimin en canlı sualini soru· 

lışmaz mıydı 1 Her ne ise.. Biz 
gazetecilerin böyle cevapsaz kalan 
suali. bununla ne ille, ne de soıa 
olacaktır. Binaenaleyh kom11m~ .. 
mıza devam edelim: 

- Vatandaşlan Ti:rkçe ko· 
nuşturmak için en kuvvetli tekli
finiz ne olabilir 1 

Tekin Alp Bey cevap veriyon 
- Vatandaşları Türkçe ko

nuşturmak için onlan Tür~eştiroo 
mek, yani Türk kültürü camıasına 
ithal etmek lazım. ~nkarada, 
lstanbulda. lzmirde, Edimede ve 

B da te ... kkül eden Türk knJ. ursa ... - • d b 
tllr birliklerinin gayelen e un-
dan ibarettir. • 

Tekrar zil çabyor.. yem den 
muhavere: . 

- Evet. benim.. Mera et 
vous ?. He. vous etea bien ~on •• 
Oui, oui •. A quel prix vous 1 av:; 

d ? Eh bien! Comment r. ven u • , • 
Bien sur.. Merci, j'ai peu de 
temps.. Bonjour. teJo 

Tekin Alp Bey telefonu r 
bana döndil: kapayınBca, --biJor yar 1 i, 

- 8D -- -1. 
Fransızca konuımak zaruri •• F~ .. t 
ıimdi konuştuğum zat Türktur .. 
Buna mukabil.. ne zaman ben 
türkçe konll§mak istesem, o iarar 
eder, Fransızca kanuşur ha ne 
diyorduk: 

Ankara ve Edirne gibi yerler .. 
de muhit müsait olduğu için Türk 
ldlltür birlikleri kolaylıkla muvaf.. 
fak oluyorlar. Fakat latanbal ~u
hiti kanıık olduğu için ktUtGr bı-
1 ğinin vuif esi daha mOfktHdrı .• 
Fakat eminim ki inkılip ruhunun 
tesirile ye bu inkılip ~hu e~~b~ 

manevi müzaheretile m aye 
nın ffaki et hasıl olacaktır. f -
muva y b. liji mal • 
tanbuJda Türk ~ltilr(20)ır maddelik 
aadına varmak ıçm • . 

. t rtip etmlfür • ceui bD" program e .. ce-
Bu cümleden olarak Musevı 
maat mekteplerinin IAgvına ve 
Musevi çocuklarının doğrudan 
doğruya devlet mekteplerinde tah 
sil etmelerini temine karar Tir 
miştir. Şunu da ilive edeyim • 
Türk Musevileri Tnrkleşme T yorum: d b. • lmı 

_ Bu hususta en ayade fevkala e ır ış yapmış o 
k alışamıyan caklardır. Çünkü Avrupa ve Ar.:. -

Türkçe onuşmıya rikadaki 15 milyon mezhepdapn 
hangi unsurdur 1 . . . k başka 

_ Bu sualinize bir çızgı çız· geçtiği yoldan gitme ten 
memiz IAzımgeliyor.. Evet, buna bir şey yapmış olmıyorlar. ty~ıca 
bir cevap veremeyiz.. Çünkü, o kaydedeyim ki sair memle e er-
unsuru darıltmış, gücendirmiş. de mezhepdaşlanmız . me~le~~t 

l li kültürüne hizmet etüklerı g ' kırmış oluruz.. Bunu si e m.. ..
1 

• . de Ttırk 
Evet, Tekin Alp Beyin hakkı Türk Muh~vı ;;0 :debilecekleri-

b l 1 kültürüne ızm var •• Fakat u canı ıua cevap- k tim •ardır. Jf 
llJ. kalmasaydı, Meseli TOrkçeye ne aoaa - .... ---·---·----p E i S SiS 

lıa ıevaı•matı mleaesesl 
Badlll '8P manevra aokağı) Paris'in en 

Beyoğlu Tünel meydam: (Tramvjy için hiçbir fedakarlıktan çeoo 
ıon moda ıapka levazımabnı. c~:e arz eyler. 
kinmediğini muhterem mllşt~e~K BERE iMALATHANESi 

ERKEK KADlf! vektç }eri talebesine ücretlerde tenzilat. 
K AL--ıfl Sanayı ıpe ep . . al l (tAn:ıı:.) ız ~ · 1 · kabul ve aenan ırs o unur. <~ '""""" Taşra ııpanı erı _____ .. 

fatanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Ura 
Mercan: Daye Hatun mRhallesi küçük yeni 450 . 
handa orta katta 13 ~o. lı od~: Pqin Pf.• ıJe 
Samatya· Apti Çelebı mahallesı merhaba so- .

1 kağında 
0

24 No. h hanenin 36/3 hisaeai. Pqin ~a .1 ~
Yukarda yazıh mahallerin kizaJ~~d~:!rne .::.c.. 

61Mayıs/1934 pazar sllnil aaat 14 te -wa-
jı iİb oJaur. ...... HJ7ao,, 
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Verilen Bir Karar: 
... 1. 1 •• 1 ••• :A. .. ' :.- . ı :;a l. _. .. 

"Dramlarda, Komedilerde Baş Kadın Rolünü ~ 
Ben Yapacak, Çabucak Meşhur Olacakmışım,, 

- Korkma sevgilim... Benim •. 
Bu söz~e ri işitir işitmez. Hiy

lerim diken diken oldu. Derhal 
bir köşeye kaçtım. Bütün isyan 
eden kuvvetlerimi toplayarak şid· 
detli bir müdafaa tavru aldım: 

- Çık. Şimdi çık odadan 
Macit.. Vallabı, billahi bUyük bir 
fel&kete sebep olursun. 

Diye bağırdım ... Macit, olduğu 
yerde ~!ildı. Karanlıkta: 

- Uzülme, Melek.. Ne kadar 
kabahatli olduğumu biliyorum. 
Sana vaktile kendimi tanıtmadı· 
ğım için ne büyük bir cinayet 
işlediğimi anlıyorum. Fakat ne 
yapalım?.. Olan, oldu. Şimdi bu· 
nun çaresine bakalım. Kendimizi 
daha çirkin bir vaziyete düşmek
ten kurtaralım. 

Diye mırıldandı. Akşamdan· 
beri kalbimde ona biriken bütün 
kin ve gayzı onun suratına püa
klirür gibi, cevap verdim: 

- Kurtulmak mı?... Ah, hen 
öyle bir çirkef çukuruna dlitttbn 
ki artık beni buradan ancak ölüm 
kurtarır. 

Macit yalvardı: 
- Yapma be Melek.. fU 

61ümlü dünyada neler olup neler 
bitiyor ... Bak, benim aklıma çok 
parlak bir fikir geldi. Buna sen 
de bayılacaksın. Korkma. Yanıma 
sel. Şuraya otur. Baıbaıa vere
Hm konuşalım. Şu derdimize bir 
derman bulahm. 

* Bilhassa ben.. artık derdime 
derman olacak başka çare kal· 
madığını anlayınca, Macidin sözO· 
nll dinlemek mecburiyetini hisset· 
miş.. onun bütün tekliflerine bo
yun eymiştim. ÇünkU; kendi hata· 
mm neticesi olarak denize dllştU· 
ğüm için, artık karşımdaki yıla· 
na sarılmaktan başka ne ya• 
pabilirdim?... Başbaıa vererek 
sabahladıktan sonra kabul 
ettiğimiz karar, şu oldu: - Ma 
ciUe arkadaşları, ( 1 emqayı 
edep heyeti • dıram, komedi ve 

······························································ 
• I • • -

Son ·Posta 
~t, elyul, Havadl• ,;e Halk -,, r•~=-~.
~kı_7.nbtı) C, Çutalı;eşaıe eokağı, 26 

ISTAN8UL ' 
--~ .. 

CuetE>m iıdo çılcao yaıı 
1.·c resımlcrıo butüo hakları 
malıf uz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI . 
ı s!ae\ :Y A~ A~ 

Kr. kt, Kr. Kr. 

TOft~IYE 1400 1so 400"" ıso 
VUNANISTAN , 2340 , 1220 710 270 
ECNEHI 2700 , 1400 800 300 

;\bone bed .. li fl"'ındir. Adreı 
d eği eti rm11k 25 kuru~tur ' 

Gel•n evrak ıerl 11erilmez.. 
llinlardan mes'uliyet ehnmaz. 
f'cvı.r ıçın nıd: ıupıiird 10 kuru luk 

pul i lıi veeı lıizımdır ~ 

~ P,ost.a kutusu: i4 I l~taobul ""' 
Telgraf ı So po'it• ;. 

... Telefon: '!Oto.ı • 

envaı kantolar tiyatro kumpanyası) 
namı altında bir trup tesis etmek 
üzere imişler. Ben de bu heyete 
iltihak edeceğim. Macidin rivayet 
ve teminatına nazaran (Temaşayı 
edep heyeti)ne alınacak kadın ve 
kızların en genç, en körpe ve en 
glizeli ben olacakmışım. Onun 
için de dıram]arda, komedilerde 
bat kadın rolünü ben alacakmı· 
şım. Bunlar bana az zaman zar· 
fanda büyük bir şöhret kazandı· 
racakmış .. Hele sesimin de güzelce 
olması, büyük bir nimet imif. 
Çünkü taşra halkı kantoya pek 
ehemmiyet verirlermiş. •. 

Eğer, o allı pullu elbiseler 
içinde benim olgun ve - onun 
tabirile söylüyorum • iştah ka• 
bartan vlicudilmü sahnede görtlr· 

lerse, kırılıp biribirlerine ıeçe
ceklermiş... Düzgün ve ahenkli 
söz söylediğim için, dramlar ve 
komediler benim için biçilmif 
birer kaftanmış.. Kantoculuğa 

ıelince: Benim gibi zeki bir kız 
için, o da nihayet bir hafta zar
fında 6ğrenilecek kadar kolaymıı. 

içine yuvarlandığım tehlike 
uçurumu okadar derindi ki: Ak· 
lımdan ve hayalimden geçmeyen 
bu iğrenç işleri müzakere ve ka· 
bul ettirecek derecede beni ıer· 
semletmişti. Bunları konuşurken 

kalbimde acı bir ezi ve ızbrap 
duyuyordum. Benim, ateşler içinde 
yanıyor; başım sanki çatar çabr 
ayrılıyordu. Macit, birdenbire dal• 
mış, derin derin dilşünüyordu: 

- Niye öyle düşündün, Macit? 
Diye sordum. O, tereddütle 

cevap verdi: 
- Hepsi iyi, hoı amma .. 

unuttuğumuz bir şey var? 
- Ne? .. 
- Sen, sahneye nasıl çıka· 

caksın.. malum ya, ıimdiye ka· 
dar sahnede henüz bir Türk ve 
islim kızı görünmedi. lstanbulda 
olsa, ne iıe.. Fakat taşra balla 
alimallah bizi taıa ttıtar. 

Macidin bu •özleri, beynime 
bir darbe daha indirdi. Ôyle ya .• 
bu korkunç ve karanlık yola 
henüz benim dinimden, benim 
milletimden hiç kimse girmemişti. 
Eğer atılacağım sahne hayatı, 
şeref ve haysiyeti koruyacak ka· 
dar temiz bir muhit olsaydı; 
(oyunculuk) ve (kantoculuk) deni
len bu sanat, ahlak ve namusa 
pek okadar ehemmiyet vermeyen 
bir zümreye münhasır kalmazdı. 

- Peki, Macit.. Bu iş buka· 
dar kötü mü ki f slim kızları buna 
girmiyorlar. 

Büyük bir korku ve saffetle 
sorduğum bu suale Macit derhal 
ctvap verdi; 

- Yok be ca\um.. İşin kötü· 
IUğünden değil, taassuptan ..• 
Hepimiz, ııamusumuzla yaşlyoruz. 
Alnımızın terili kazanıyoruz. Ba· 
zan aç kalıyoruz; hazan da bir 
lokma ekmek bulup yiyoruz. Sen, 
namusunu mu haf aza edebildikten 
sonra iş neden kötU olsun. Amma 
belki bu işin içinde fenaları da 
vardır. Sana ne?.. Her koyun 
kendi bacaiından asılır. 

( Arkaaı var t 

~ 

Kadın - [ Kocasına ) hey, 
uyuma bel.. 170 kuruş koltuk 
parası verdik!.. .............................................................. 
1 

TDanga lktısat Haberleri 

1 
Sovyet Rusya 
Kömürleri 

Maden k5mUrü, komıumuz 

lstilısaUit 1 Sovyet Rusyanın 
_
1 

d" topraklara altında 
u •ma ıgen sakh bulunan kıy· 
artıyor metli madenlerin 

en mUhimlerinden biridir ve bu
gün yapılan tahminlere nazaran 
Sovyet madenlerinde aaklı kömür 
miktarı yllzde (85)i kömür ve (15) 
linit olmak Uzere 2115 milyar 
tondur. Daha harbiumumiden 
evvel lngiltere, Almanya ve Fran
ıadan sonra dünyada dördilncU 
gelen Sovyet Rusyanın o zamanki 
yani (1913) senesindeki istibsalib 
(29) milyon tona varıyordu. Har
biumumiden sonra en mühim ma• 
den ocaklarının bulunduğu Dom· 
brova Lehiatana kalınca Sovyet• 
Rusyanın istihsalAb dilşttı. On ıe
ne eYVel yapılan istatistikler o 
zamanki Sovyet Rusya senelik 
iıtibaalibm sekiz milyon ton yani 
harbiumumiden evvelki miktann 
ancak üçte biri olarak ıöster• 
mektedirler. 

On senedenberi Sovyet Rusya 
maden k6mür çıkarma işlerine 
azami inkişafı vermiştir. Böylelikle 
(1926) senesinde harbiumumiden 
evvelki miktara baliğ olan ma• 
den k6müril iıtihsalAb gittikçe 
artmakta devam etmiş ve geçen 
( 1933) senesinde ~ miktann 
iki buçuk miıline yani (72) mil· 
yon tona varmışbr. 

Geçen (1933) ıenesinde Fran• 
sanın maden kömürll istihsalab• 
oın ancak (47) milyo!l ton oldu· 
ğunu göz 6nUnde tutacak olursak 
Sovy•t Rusyanm dünya istihsali· 
tında hemen lngiltere ve Alman· 
yanın arkasında liçllncil olarak 
rol aldığını anlanz. 

Tatbik edilmekte olan beı 
senelik plina nazaran komşumu• 
zun kömür istibsalib (937) sene
sinde (250) milyon tona varacak· 
br. Bu miktar bugün kömür 
müstahsili bulunan memleketlerin 
hiçbirinde eldı: edilemiyen bir 
rakam olduğuna göre plan mu• 
vaffak olursa Sovyet Rusya bu 
iıte dünyada birinci mevkie nam• 
zet görünliyor. Bu hal Sovyet 
Ruayanın dampinglerinden ağız· 
lan yanan kömür ihracatçısı 
memleketleri haklı olarak düşün· 
dürmektedir. 

* Atina 'dan bildiriliyor: Ziraat 
Yunanista Ne.tareti tarafından 

verilen malumata 
uğdagları göre bu seneki hu· 

bubat mahsulü bütün Yunanistan
da havalann müsait gitmesi iize· 
rine gayet iyi bir tekilde neşvft
nema bulmaktadır. Bilhassa bu 
seneki ekinlerde buğdaya fazla 
bir yer ayrılmıştar. Bu münaae-

Mayaa S 

RADYOLIN 

Radyolin 
Diş Macunile dişlerinizin 

üstün Ü ve içini işte 

böyle temizlersiniz 

Rady • 
ın 

ile Sabah ve akşam günde 
iki defa yıkanan dişler 

çelik gibi kuvvetli olur. 

Dit Macaaa 

1 Eml&k ve Eytam Bankası lliinları 1 
Belediye Karşısında Satılık Arsalar 

Eea1 No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
Ura 
750 624 lstanbul Belediyesi karıısında 236 ada t 7 parsel 

numaralı 206 metre arsa. 
625 latanbul Belediyesi karşısında 236 ada 18 parsel 1018 

numara =-'231 metre arsa. 
626 lstanbul Belediyesi karş1&1nda 236 ada 19 parael 824 

numaralı 229 metre arsa. 
627 lstaobul Belediyesi karpıınde 236 ada 20 parıel 1307 

numaralı 297 metre arıa. 
28 fstanbul JJelediyesi karşııında 236 ada 21 parsel 1725 

numaralı 345 metre arsa. 
630 lıtanbul Belediyeıi karıısında 236 ada 23 parsel 1232 

numaralı 308 metre arsa 
631 lıtanbul Belediyesi Karşısında 236 ada 24 parsel 1329 

numaralı 302 metre arsa. 
6632 lstanbul Belediyeai karıısında 236 ada 3 panel 60(T 

numarala 150 metre arsa. 
633 İstanbul Belediyesi karıısında 236 ada 2 parıel 400 

uumarah 132 metre arsa. 
291 Beşiktafta Kihcali mahallesinde Tek Servi ıokap• 1000 

da cedit 18 numaralı 8214 metre murabbaı bahçe 
Yukarda yazıla emlak 8 taksitle ve açık arttırma ile satılaca• 

jından taliplerin ihaleye mllsadif 1015/934 Pertembe gtinli saat 
on birde Şubemize mllracaatlan. (323) 

.. . 
Belediye Karşısında Satılık Arsa 

Euı No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
Ura 
2520 629 l.tanbul Belediyesi karıısında 236 ada 22 

parsel numarala 280•metre araa 
Yukarda yazılı araa 8 taksitle ve kapalı zarfla 

dan taliplerin ihaleye mOsadif 16/5/934 Çarşamba 
on birde ıubemize mtiracaatları. 

aatılacağın· 
gtinll saat 

(324] 

betle bu ıene Y unenistanda elde 1 
edilecek buğday miktan her 
ıeneden fazla olacaktır. Yunanis-
tanın ötedenberi zirai istihselab 
artbrmak ve bilhaua buğday 
ihtiyacını dahilden temin etmek 
yolunda sarfettiği gayret bu 
suretle kıımen semeresini vermif 
bulunuyor. Bu sene buğday zer'i· 
yatında Mentana cinsi ltalyan 
buğdaylan tohumluk olarak kul· 
lanılmııtar. Bu seneki Yunan 
buiday rekoltesinin böylelikle 
iyi ve mebzul olacağı piyasada 
duyulunca yerli buğday fiatlerl 
ecnebi buğday fiatlerine kıyasen 
düşmüştür. Yerli undan yapılan 
ekmekler Y unanistanda ecnebi 
buğday unile vapılanlardan bir 
drahmi daha noksana ıatılmak· 
tadır. .. 

ltalya ile Franaa araıında bir 
Fran•ıdarla ticaret anlaıma· 

l l sına varmak için 
talgan ar aylardanberi sarfı 
nilıa.v•t gayret edildiği hal· 
anlaştı de müıbet bir ne· 

tice alınamadığını bildirmiıtik. 

Son defa yazdığımız veçhile Fran
sız Ticaret Nazırı ile ftalyan 
korporasyon müstepnnın riyaset 
ettikle.ri iki heyet Milinoda bu
luıtu. Milinodan gelen haberlere 
göre bu son toplanbda ltalya ile 
Fransa araıında ticari bir anlq· 
mıya varmak kabil olmuı ve bir 
itilaf imzalanmııbr. Verilen tafsi· 
lita nazaran bu anlaşma iki mem• 
leket ihracat ve ithalltanın mUsavi 
olmaıı esasına dayah olarak 
tarafeyn ticari mUnasebahnın tam 
bir nizam albnda inkişafına biz· 
met edecektir. .. 

V aşingtondan bildiriliyor: Bey
Amerika nelmilel buğday va
buldag ziyetinde bir deği· 

tiklik olmazsa Ame
işins itira% rikanın Romada ka· 

ediyor rarlaşan buğday ka· 
rarlarına itiraz ile kendisi için 
ayrılan (90) milyon Buşel buğday 
ihracat kontenjanının (140) milyona 
iblağ edilmesini istiyeceği ve akıi 
takdirde dünya buğday konferan· 
aile alakadar olamayacağı salibi· 
yettar aıahafilcle aöylenmektedir. 
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Afyon - Serbest afyon pt. y k 1 yasası durgundur. İnhisar İdaresi erli fahri a ar ihtiyaçlarım 
sene başmdanberi kaba mal satı tatmin edebilmek için Bandırma, 
alma? ~mdan serbest piyasada d: İzmir ve havalisi mallarını almak 
bu glb f ı üzere şimdiden müzakerata ba ... 

ı a yon ar üzerin . l Y 
mıştır. e lf 0 ma- lamışlardır. Fakat kırpma zama-

E ı d nına daha vakit oldug-undan ve 
vve ce e hildird' - · · bil ıgımız veç· müzakeratta bulunan ticaretbane-

U e kuyşşturucu maddeler inhisarı lerirı ellerinde istok bulunmadı-
.zn a~k içinAmer4kaya büyük ğından mOsbet bir netice alina-

bır partı S ft f 
Son d k.k 0 a yon satmıştır. mıyacağı ümit edilmektedir. 

.. a 1 ada haber aldığımıza Av deris - Piyasa · 
gore bu sat şan haki•~ ·kd · tt d' T"lk' aynı 25 000 k. Kı mı arı kva2ılye e ır... ı . ı postları fiatlerin 

• ılodur. Uyuşturucu mad· ırı ması uzerıne biraz l 
deler İI h' b b a ıcı • ısan u malların tesel· ulmuşt~r. Yerli kürk imal 
lümü .i!e meıgul olmaktadır. eden muesseseler piyasamn en · · 
. _Dıger taraftan bu parti için ~stlannı birkaç lıra daha yüksZk 
mhısara mal satmış olan tüccar fıatle satın alıyorlar. Ancak 
kendi istoklarmın morfin muhte- mahdut olan ve Şark d .

1 
. 

viyabnı tadil etmek maksadile ait olan bu t l 1 ~rı erme 
az '<eya daha çok morfin ihtiva umumi 'd' . da ep er pıyasanın 
eden ince afyonlara alıcı olmuş- S ~ı ışın e rol a~ nıyamıyor. 
~a~dır. Bu maksatla geçen hafta . ansar uzerine alıcılar fiatler 20 
ıçı d · d ıle 26 lira arasmda oldugu- halde 
k·ın e pıyasa a iki sandık Çorum azl b 

ı osu b38 kuruştan; bir sandık n. 1 ·•re 'cet ediyorlar. Tavşan 
Hacıköy 897 k t pıyasası ayni vazi~ettedir. Alıcılar 
T unış an satılmıştır. b d 
r:akya mühacir mallan 780 ku· u erileri lS..20 kuruştan aln.ak 

şt~nhisaradta aıra~a satılmaktadır. istiyorlarsa da satıcılar bu fiate 

il 
ar daresı satm aldıgıw bu m~llarını vennekte tereddüt 

mn an vadeli b 
1 

edıyorlar. 
tedir Her tü ono arla ödemek· Hububat - Şehrimı·ze gün· • ccara alaca~ ik. 
müsavi taksitte olnı k gı 1 de vasati olarak 8 ile 10 vagon 
t a üzere 30 
emmm ve 15 eylfıld . arasında buğday gelmektedir. 
olu?acaktır. Uyuşturucue ma~:~~: Yağmursuzluk yüzünden ekinlerin 
İnhısar ld · • b bozulacagıw '-'olunda çıkan haber· • . aresının u şek.ilde ha· J 

reketı plyasada umum· b' ler üzerine piyasa on on beş para 
teklik doğurmuştur. 1 ır gev- kadar yükselmiştir. Bu yükselme 

Tiftik - Tiftik piyasası geçen bilhassa perşembe günü hissedilir 
h~a da. büyük bir sükut içinde bir dereceyi bulmuştur. Ekstra 
idi. Amenka ve Bratfort için mü· Polatlı buğdayı kilosu (6,25) ku· 
~~yaatta bulunan ticarethanelerle ruştan ekstra sıra beyazlar 
ıki sendenberi t:ftik. piyasamwn 5-5,125 otuz beş çavdarlı mallar 
en mühim müşterisi olan Sovyet is': 4,25. kuruştan muamele gör-
R ınuşlerdır. 

usya ticaret mümessilliği hu Zah 
hart~ zarfında piyasada gözük- . ire işlerile uğraşanlar ma-
mediler. Yalnız geçen hafta mü.. yıs ayı zarfında her sene piyasa-
bayaatta bulunan bir ecnebi aJı.ı nın böyle tesirler alhnda kaldı· 
cısı h ft · · d ğını söylemektedirler. Bunlara 
b k 

a a ıçın e birçok mallara b kılır 
a mı~r. Ancak bu temaslardan a sa bu yükselişi ihtiyat:a 

heklenılen netice çıkmamıştır. telakki etmek lazımdır. 
Y ı 00 Arpa piyasasmdaki durgunluk a nız 1 balyelik bir parti Kü-
tahy a mala tiftiği beğenilerek ki- ve işsizlik devam ~diyor. Çayır 
losu 48,75 kuruştan sabn ahndığı ve ot mevsimi olduğu için Trak-
lşitilmiştir. yadan gelmekte olan yemlik 

Yapağı - Bu hafta içind arpa da az gelmektedir 
yerli ve bnyük bir mensucat f Le Fındık - Fuıdık • · ao- · k pıyasası 
rikamız bir parti Karahisar aynı ararsız haldedir. Fiatler 
w k'l yapa.. perşe b gısım ı osu 37 kuruştan sat m e günü geç vakit kilosu 
ahmşbr. Bu evsafta ince malı d~ 335 kuruş etrafında idi. Alnka-
fer mensucat fabrikalan da h ~arlar stokların azlığı karşısında 
fiate ahcıdır. Fakat elde İstok ~a~erin yeniden düşmesi ihtima· 
olmadığından bunlann talepleri f~nı. u:ıak buluyorlar. Bu aşam 
k 1 ıatın bar· t t.:' eı· arşı nnanuyor. .1 . ıç en wep olmamasından 

ı en gelmektedir. 

Eski Muharipler Gittiler * 

-

Çanakkaledcki Larp aah . 
eski İngiliz muharipleri lıa.sını 11Yf1ret ettikten sonra şehrimize gelen 

b h P. ' şe rın muhtelif 1 . . d'k 
aa a ıreye hareket etmişl d' S yer erını gez ı ten sonra, dün 
dıktan onra memleketlerine~d .. rr. ~~ya~ar orada da bir gün kal-

.. ü b oneceıuerdir Bur d • ~- . ve got ren üyük vapuru a"rü • a a mısau.rleri getireu 
&o yorsunuz. 

Emniyet andım: ··d·· ı··v•• d o• u ur ugun en: 
Sandık dahilinde m 930 93 tarihlerde b • ' • l, 932, 933 senelerinde muhtelif 

dahilinde pa~;nmu~paralar vardır. Bu senelerde Emniyet Sanôığı 
llliiracaatla • suµ şürrnilf olanlar varsa nihayet Üç ay zarfında 

d .. ıspab müddea etmeleri lazundır. Bu müdd tin bit • 
nıın a rnuracaat etmi enle • alan e a 
lunarak haklan kit Y J ~ ~ aanchk besabma ir.at gyde-

ıa o acatı ilaa olunur. ..2195,, 
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Dünya san'at ve rekabetinde bir misli daha bulunmıyan 
ve rakiplerine dehşet veren: 

F DA 
nın bllyük ve pyaw iftihar muvaffakiyetini herkes hararetle tebrik ediyor. 

Tahtakurusu, sinek ve bütün Haşaratı yumurtalarile kökünden imha eden FAYDA bütün milli ve 
ecnebi müesseseler, demiryolları, vapur kumpanyalan, ıirketler, belediyeler, itfaiyeler, Ford kumpanyası. 
hastaneler, mektepler, bcatanlar, tarlalar, gülistanlar, bahçeler, çiftlikler muvaffakiyetle istimal ediyorlar. 

114 kilo 30 kuruşa, 1/2 kilo 50, bir ki~oluk 80, altı litrelik teneke 350 kuruştur. 
Fayda satanlara: Düzüne ile yüzde on iskonto yapılır. Ecnebi markalan alırsanız satamıyacaksmız. 

Elinizde kalır. Pişman olursunuz. Yerli malı Fayda1yı severek satınız, vicdanını-z bunu ister. 

Mü.slalıu.ral a 

HUBUBATlJ!flARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

KiRALI APARTIMA 
Ütığaloğlıı Nuruosmaniyo caddesi 
Baha Bey apartımanmda kiralık 
daireler. vardtr. Ve iki doktora da 

~--!)o elverişlidir.• (16319) 

1 

Zafiyeti umumiye, fştihasızlık ve kuvvetsizlik halaboda büyük 
faide ve tesiri görülen. 

FOSFATLI 

HULASAS 
kullanınız- Her eczanede sa ı ır. 

lstanbul Belediyesi ili ları 1 
Teminatı 

L. K 
Galata

1

da Fermeneciler caddesinde 15911 No. lı dikkan 33 75 

" " " 16/J63 " " 33 75 
Tepebaşında Meşrutiyet caddasinde 6 ,, ,, 9 90 

Yukanda yazılı mahahaller bir ı;eneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek için ayrı ayn açık müzayedeJ e konmuştur. TaliJ1ler şert
nameyi görmek için hergün müzayedeye girmek için hiza!arınd 
yanlı teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 7 
mayıs 934 pazartesi günü saat 14 de Beyoğlu Daire Encilmenine 
müracaatlan ' 11743,, 

----~~~~-~~~~~~---ı---------~--~----------~·--------~----------------"""" 

!' 1 

• 1' 
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SIHHATiNIZ 

ISTiRAHATINIZ 

için 

Eğer her kıt ısınmak için maaraf 
yapıyoraanız yalnız bir defa yapa· 
catınız maarafla bütün yaz mewim
lerini huzur içinde geçirebihmık için 

ideal soluk hava dolabı olan 

Satıt 

mahalli: 

. 

Sahibinin Seai, Beyotlu 
Havagazi Şirketi, Beyoğlu 
Şiımanyan ve Baımacıyan 
Çarş kapı, İstanbul. 

FRİGELÜX 
( Elektro • LUka ) 

dalabını alınız. 

e Nezaret l•temez 

e Hevegazl elektrlk ve 

• Petrolle itler, 

e Veresly~ satı,. 

Nurettin YI Şeriki., Ankara 

A. Vetter Ye Şeriki. lzmir 

AlaiyeH zade Hasan Eakitehir 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A - (28) milimetrelik (400) adet ve ( 29) milimetrelik ( 50 ) adet 

ill yaldız bobini; ( nlimunesi vardır) ( 19/5/934) cumartesi 
saat ( 14) 

B - (250) ton kok k&milrü: (2115/934) pazartesi saat (14) 
Şartnameleri mucibince alınacak bu iki kalem malzemeyi 

Yermek isteyenlerin ( % 7,5) teminatlarile beraber her birinin 
hizasında gösterilen giln ve 1aatte Galatada Ahm Satım Komi.a• 
yonuna müracaatleri. "2093" 

7 1/2 LiRAY A! 

Bu tlata 
g&nleilnlze 
raptlr•c•tınız 
marka da dahlldlr 

•• 
1 

HALİS 
İPEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

, 

•• 

' Mağazalarını ziyaret ediniz. 

Lokantacıların Nazarı Dikkatine~ 
Ankara Yüksek Zir1?at Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Bir Haziran 934 tarihinden 31 Mayıs 935 tarihine kadar 12 ay 
müddetle Yüksek Ziraat Enstitüsünün 150 - 350 talebesile 100 
kadar müstahdiminin sabah, öğle ve akıam yemekleri kapah zarf 
uıulile mevk!i münakasaya vazolunmuıtur. 26 Mayıs 934 Cumarteıi 
günü saat 15 de ihalei kat'iyesi icra edilecektir. Talip olan vo 
f aıla malumat almak ve ıartoamesini görmek isteyenler Enstitü 
Rekt6rlOtü Muhasebesine ve ihale ıtlnli de % 7,5 teminatlarile 
Enatitii'de idare ve ihale Komiayoauna mllracaatlan. 112167" 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lstanbul Acentalığı 
Liman Han, Tele fon: 22925 

Karabiga Yolu 
H::·· CUMARTESİ, ÇARŞAMB 
rG1ıleri bir vapur Tophane rıhb· 
aunclan kalkar. 

Satılık Vapurlar 
Haliçte Ayakapı iskelesinde kıo

tan karaya bağlı bulunan Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi vapurlarından 
YEN1DUNYA, 1ZM1T, FEYYAZ, 
MUDANYA ZAFERİ ve lZMlT yo. 
hı postasını yapmakta bulunan GÜ-
ZEL BAN'DfRMA vapurları, kapalı 
zarfla satılacaktır. Kat'i · ihalesi 
10/5/934 tarihinde yapılacağından 
talip olanların xıo teminat para
sile doğrudan doğruya Sirkecide 
Liman hanında şirket müdüriyetine 
müracaatları. 

BURSA 
BELEDiYESi 

Sınai, ticari, tarihi, 
zirai ve beledi. 

BUyUk ve Realmll 
Bir Yılhk Çıkar1yor. 

• TÜCCAR 
ve 

SANAYiCiLERI 
1934 Bursa Belediye yıllığına 

ILANLAAINIZI VERiNiZ 

MiJracaat geri : 

Belediye 1934 yılhğı Biiroau 
BURSA 

Renkli Sahifelerde • ilin kıtmında ı 
Ehven ferait. istifade ediniz 1 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi l 
HAYAT GUÇLEŞTL.Toprağını bes
lersen aynı işle daha çok ve daha iyi 
mahsul alabilirsin. YALijIZ şu mar-
kalı ALMAN GÜBRESİ KULLAN: 

AMONYAK 
NITROFOSKA 
FLORANID 

G0BRESINI BiR KERE TECRÜBE ET 
ÇABUK OL ve fU adreslerden 

nümune ve tafsil&t iste: 
lstanbulda: O. Fröhl.oh,, Sultanlıa· 

mamKendroıı Han No.6 
lzmlrcle ı Max Unz. 

Samsun ı H Trabzon ochstruser v:e Şr. 

Ankarade: Rasih tads biraderler. 
Müracaat ederken bu ili.Ilı da lefiediniz 

Piyango itimat 
Merkez ve 9ubelerlnden: 

Her luııidede kıymetli hediyeler 
nrllmek ilzere bir plln tertip edil
mittir. Fazla tafailit el plinları
mısdadır. Giıelerimlzden meccanen 
verilfr. 

Fatihte tramvay caddeal No. 14 
Beyazıt, Okçular Batı No. 89 

Muhasebecisi Müdiri 
Perihan BUrhanettln 

~------· (16396) .-.: 

Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

... ....... ............. ...... .. ::c-.. ........ 

Son Posta Matbaası 

&üibiı Ali Ekrem 
NeplJat Mlclerfl ı TaW. 

KUMAŞLAR 
Mevsimin en son moda 
kumaşların zengin çeşitleri 

Rop dö şambr ve pijamalar 
~"""·"" için Emprime, metrosu 50 

125 
130 
150 
125 

Emprime Paris Jorjeti, metr. 
Oobl jorjet emprime " 
Vual Natte emprime " 
FriseJin emprime ,, 
Sabahlık ve sayfiye Ropları 
için pamuklu musölin, metr. 
Eponj ekose " 
Frotte Bayader ,, 
Hakiki tobralko muntehap 
çeşitler metrosu 

Ropluk emprime lpeklllerln 
mUtenevvl ve zengin çefltlerl 

Hanımlar elbise dairesinde 
En son model 

YAZLIK MANTOLARIN 
en zarif ve müntahap çeşitleri: 

Beyoğlu'nda 

KABLMAN GEÇiDi 
~ (Pasaj Karıman) ._.... 

KANZUK 
:i T?HAffU.? 
"M[qHfMI 

• 

DiKKATi 
Bulaşık haıtalıklara kal'fı 

BANZUB 
tahaffuz merhem 
(Pommade Rrophylactlque 
Belsoğukluğu, frengi gibi bulllflk 
hastalıklardan korunmak için ecza· 
nelerinizden (K•nzuk tahaffuz 
merhemi) arayınız. Kapotun 
yırtılmak tehlikesi vardır. Halbuki, 
bu merhem tam emniyet bahşedid 
ıki tUp derununda bulunur. 

Depo•u: Kanzuk Eczaneal 

--------------.. {15541) .. 
latanhul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Balkapanı Hanında 53 No.lı odada tahminen Sekiz Bin kilo 

Müstamel ve ciltli defterlerle Altı Bin müstamel kiğıtlann muham
men 490 lira lizerinden 6/Mayıı/934 Pazar günil saat 14 de açık 
artbrma uaulile aatılacata ilan olwıur "M,, "1729,, 

Güze 
..... 

Sırrı! 
Senelerdenberi, kibar mahfellerin 
seve seve kullandıklan kıymetli 
bir müstahzar 

KREM BALSAMIN KANZUK 
Çilleri, lekeleri izale ve tenin tazeliğini muhafaza eder. Depoıu: Kenzuk 
Eczanesi. Tanınmıt parfümöri mağuala.rile belli baeh eczanelerde bulunur. , _____________ .. (16237) ~., 

Umaaıım;zdan hareket edecek vapurlar 
KALDEA vapuru 8 Mayıı sah 

(Burgaz, Yama, Kösteııce, Odeaa, No
Yorosiek, Batum, Trab.zon ve Samaunıh 

TEV ERE vapuru 8 M~yıı • ı 
sabah tam 10 da (Lloyd Son•. Eks
pres) olarak (Pire, ROdo•, Lımasol, 
Larnaka, Hayfa, Yaf~ Beyrut, İsken· 
deriye, Sirakue, Napolı, ve Cenova) ya 

-
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karak8y K8pr0bat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGblrdaraacle 

.. --•Han TeL 22740 .---· 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 5 
Mayıı 

Cumartesi 18 de Sirkeci CELlO vapuru 9 Mayıs çarşamba 
(Burgaz, Vama, Köıtence, Sulina, • rıhtımından kalkacaktır. "2202,, 
Kalas ve lbraile) ye 11------------.. 

KAMPlDOGLtO vapuru 9 Mayıs 
çıırtamba (Pire, Napoll, Mareilya ve 
Cenova) ya. 

V1ENNA vapuru 10 Mayıs per-
şembe sabah tam 10 da (Lloyd Eks· 
pres) olarak Pire, Brendizi, Venedik 
ve Trieste) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vusturalya, Y eııi Zeland ve Aksa.yi 
ea.rk için doğru bilet verir. "1TAL1A,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurile 
muhtelit servis. 
Her nevi tafsilat için Galatada Merkez 
Rıhtım hanında kiin (Lloyd Trieetino) 
seraoenteeine. Telefon: 44870 veyahut 
Galataaaray'da sabık Selanik bon
....-i bi11N1Ddaki., 1uıhaaelerine. 
Teleloa: UGO (16181) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 6 

Mayıs 

Pazar 10 da Sirkeci rıh
tımmdan kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Killi ilk, Bod· 
rum, Radoa, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaı, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
niiıte bunlara iliveten Tqucu, 
Anamur, Kupdaaı, Gelibolu'ya 
ujrayacaktır. "2203,, 


