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Japon Korkusu! 
• 

Çinin Paylişılması için 
Müzakereler aaş1adı 
Londra 28 (Hususi) - Japonyamn, Çin üzerinde yalnız kendi 

hakimiyet ve nüfuzunun yürümesinden ibaret olan maksadını açığa 
vurması üzerine doğan endişeli vaziyet el'an devam ediyor. İngil
tere efkarıumumiyesinde hasıl olan heyecan henüz kaybolmamıştır. 
Efkarıumıımiye bu işte ikiye ayrılmıştır. Mühim bir kısım. lngilte
renin Çin üzerindeki menfaatlerini boğacak herhangi bir teşebbüs 
karşısında şiddetli hareket edilmesine taraftar gözükü~or. Fakat 
resmi mahafil ~le sıkı teması olanlar bu maselede bir Japon • 
İngiliz - Amerıkan anlaşmasının çok muvafık olacağına beyan 
ediyorlar. Bugün için hakim olan fikir de budur. Ve bu sahada 
lngiltere ile Amerika arasında müzakereler başlamış gibidir. 

/Uzak Şark meselesine ait diğer telgraf haberlerimiz 6ütün ta/•I· 
lcitlle beşinci sa9/nmızdadır.] 

} rakyanın Düzgünlüğü 
için Projeler Hazırlanıyor 
Umumi Müfettiş Tclkiklerfoe Başladı, 
Nüfusun Çoğaltılması Da Düşünülüyor imtiyazlı 

Şirketler 

• • • 
Kız Çocuk Mu lstersınız, 

Erkek Çocuk Mu? ---
Aldığımız Şiklyet Mektup• 
JarJnı Buglln 9 uncu Sayfa· 

mızda Bula.atcaınız 

İngiliz Doktorları Bunu Evvelden 
Tayin Etmek Yolunu Buldular 

........................................................... _ 
Kayseri de 

Yeni Fabrika için Muaz
zam Merasim Yapılacak 

Ankara, 28 (Hususi) - Kay• 
serinde yapılması takarrür eden Trakganın Merked ola• Edirned•n bir görü11ilı ve müteahhide ihale olunan büyük 

Edirne, Ti (Hususi) - ikinci toplantıda da mUbim kararlar mensucat fabrikasının temel atma 
Umumi Müfettiı lbrahiın Tali verileceği haber alınmaktadır. merasimi Mayisin ikinci günü icra 
Bey artık tamamen İşe başlanııı Başarblacak işler arasında edilecektir. Bu münasebetle mu-
vaziyettedir. Geceli, gündiizlU tet- sınai sahada da yeni eserler vü• azzam tazahurat yapılacaktır. Bu 
kiklerine devam ediyor. BiitUn cut bulmasına, bu cümleden ola• hususta Kayseride şimdiden huır-
!frakya halkı, çok yakın bir istik- ==-- ( Devamı 8 inci 1ayfada ) lıklara başlanılmışbr. 
b~dekawş~u~ol~um~n~ ~~~=~~~~=~=~=~====~==~====~= 
refah vaziyetlerini düşünerek •on- Yaşasın Adal~lar .ı 
•uz bir sevinç içindedir. Öğrenil-
diğine ııöre Umumi Müfettif B 
lbrabim Tali Bey Trakyanın bütün u yaz Mevsiminde Birçok Eğlenceli ihtiyaçlarını, bilhassa derhal yapıl-

ma11 lizımgeıen işlen ..... il. Bayram Günleri Geçirecekler 
tesbit etmektedir. Yapılacak yeni· 
Ukler ve düzenlik işlerine Trakya 
halkı geniş mikyasta yardım arzu
ıunu izhar etmiştir. Bu arzunun 
n_e~icesi olarak düzenlik projele· 
nnın çok kısa bir zamanda haki-

~at şekline bürünmesi limit edi- · · Kı• .,ı, Erk•k .. ı? 
lıyor: _ ~?laşıldığına göre, bütçenin Londralı iki genç dokt~r 
verdıgı ımkan nisbetinde, fakat kardq, nihayet eVYelden. auenin 
en kısa bir müddet içinde Trak- doğuracağı çocujun kız Ye~& 
Y~nı~. muhtelif yerleri yeni yollar, .. ~ erkek olmaamı tayin etm.enın 
kop. ruler. • mektep binaları ve saı·r ~ . • - mUmkün olduğunu iıpat ettik!~ 
t ) rini ileri sllrllyorlar. . .~~ıslUatUı e bezeneoektir. Bu arada "" iki doktor bir •eueJenbet! 
•oy n n ve çiftçinin refahı ve Ba ••ne 6irçok 6agram ıtiinl•ri 11aıı11acak olan Ada/.,. 6ir hkıı tetkikata girifllÜllU Ye kendı 
kalkınması için lizımgelen her Adaları Güıelleşlirme Cemi- !erdir. Bu ba".':.a~ardaıı biri nezaretleri .ıbnda doprıuı -
ıey başanlacakbr. Bilhassa iktı- yeti, bu yaz mevsiminde Adalara çiçek bayramı, digen kotra yarııı- neler ıızerinde yapbldan tecrı:: 
sadi sahada da geniş mikyasta karşı rağbeti arttırmak için çok tarı, OçilncOsO de merkep yarışla· belerin hepsinde muvaffak 0 
faaliyet gösterileceği öğrenilmek- güzel teşebbüslere glrifmi§tir. rıdır. Adada muvakkat bir mBddet mutl~ktorların iddiasına göre t d

. U M f Büyükadanın Yör11k Alı' pliJ·ı Be- için kalacaklara kolayhk. olmak h d e ır. nıumi ü ettişimizin Trak- u G il c rocuğun cinsiyeti, ana ra min e 1 ıedl.yece ı'stı'ml~k edı'lerek burada üzere, Adalan llze eıtırm. e e- ... b 1 d b 

intaç ettiği görülmUştilr. Almao
yada bu sahada tetkikat ilerle
miştir. İngiliz doktorları ~a ~u 

. etrafında tetkıklerınl 
nazarıye t l r 
ilerletmişler ve bütün has 8 8 

üzerinde muvaffakıyetli neticeler 
almışlardır. . . . 

Çocuğun cinsiyetini tayın ışın: 
de şu hakikat görülmüştür ki 
erkek çocuk doğurtmak, kız ço
cuk doğurtmaktan daha kolaydır. 

Maamafih bu it henüz tecrübe 
devresindedir. Binlerce vak'a 
nzerinde tetkikat derinleıtirilme
dikçe kat'i bir hnkGm vermek 
doğru değildir. 

•••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••n•••M•••••• 

Dünkü Maçlar 

.. fa va ilerile birlikte · şu günlerde a 
1 

henüz tekevvüne aş ama an azı 
T k b asri bir pliı' mahalli vlicude geti• ıniyeti, b~tb~n olte .' panıiıyotnarı'f~ . k 1 b "'I d ra yanın aşlıca şehir ve kasa- Ad d lokanta gı 1 yer erın yen ~- fiziyoloJİ şart ara ag ı ır. balarına do)acarak eksik olan ve rilecektir. Bundan başka a a 1 •. B 1 d" ye tesbit ettirerek Bu iddia evvel& Almanyada D"- B·ı·ıkt·-•-·--buJspor m8' 

Y yaz mevsiminde altı bayram yapı.. erını e e ıye . . d b uu ... -. ıaauı 
derhal yapılması la'" zımaele"' ıey- b J b ab ....... ••tır Fıatlerın ortaya ahlmıı Te anne • uı ,..n• ~-ı R....:1.... •---uda. 

6 u lacaktır. Bu bayramlara buton un ar~ 8 
• Wıb dikkat kaleri maddelerin mevcudiyeti ...-- a- ..,_....., ™ 

leri mahallerinde teabit edeceii Adalann oakinleri ve 0 ~ mutedil olmuıaa •- -...,.. .......... •- (T-.,.. ...,. ..... 
1arahattea ._... J"Pllae:•:k~b:~~~A~d~aı~•~~~ichc~:•k:ler~.,._~:-:.:ed:•:e•:lc-~~ecl==ihtlt=*'==-·----------------------------------=-~---· __ -. ________ _....'----'-'..:w..ı...:.:ı...ı.ı.~~.....,.;uı~~iWio...._;_....._;_ __ "'--____ ___ -----
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2 Sayfa 

[Ha"lkın Sesi)I 
Düğünlerde 

İsraf Ve 
Drahoma 

Diiu Jaunıştık. Ilgaz löyferiudeo 
biriade epaftan birisi tonımma ~ 
lendırmiı, bir aydanberi de d ğun, 
dem k devam ediyomıu . B.wm 
hatıriad gtmıza göre bu pöi · 1-
larm o ne g Çm k :için bir "men'i 
israfat,.. kanunu Yardır. Be.D erkek· 
ler de e lenmek ı kız. tarahndan 
drahoma istemektedir. qte ba iki 
vaziyet kar amda halkın mütalea-
lan tırl rdadıı: 
Murat Bey ( Doktor Sirkeci san. 

caktar aobgı ) - Eskiden emıımek 
oğlan brafı için l:ir plam olurdu. 
Damat n ailesi Yarlanıaı yoldanm 
yüz göriimlüj'ün~ cihaza ye ptafatı. 
düğünlere sarfederler l:a: aaretle de 
ailenin. iktisadi vaziyeti ayakta dUJ'a
mıyaeak kadar boıularda. Biraz .aa
'a da yok..Iluktaa dedikoda bqlar. 
Gelin Ye pHJİ mahkemelere d •• 
rek bofanırlardı. Meni i.rafat kanunu 
bu maauaz iaraflann Baüne ıeçmek 
için kabel edildi. B~ nfmea mem
lekette baZJ epaf bili e•ld laaylan ... 
dan •azıeçmeaaifler. Ba sibilen 
haber Yerelim ki h-hmdutamuz cleYir 
tasarraf dc•riclir. l.nft.a OYU 

JOktar. • Süleyman Şuket Bey ( Ak....., 
Horhor caddesi ) - Beka.tan •ersi 
tarh edilmen dGfiiaiillyor. Ntiasa 
ço,::altmak için bekirlu nl.19eye 
tetvik ediliyor. Bekarlar, para
aı:ılıktan eflenmiyoruz, eeYabrnı ftri-
1orlar. Bir taraftan da hala düğünl~
de au rfbi israf yapılıı•or. llgazfı bır 
eıraf, •uallarda oldağu ıibi kırk 
güa kırk gece dGğün yapmıf, davul 
zurna çalm&f, pi:avlar, zerdeler dök
müt (25) çift pehlivan güreıtirmiş. O 
etraf ağa bu masrafla köyün bekar
larından dört beŞni e•lendine mem
lekete daha büyük hizmet elmİf 

olurdu. 

* İbrahim Bey ( Divanyolu Klodfnrer 
caddesi 25 ) - Köylü Mehmet •A'• 
men'i israf at kanununa rağmen torunu 
için çok masrafh bir döğün yapmıf. 
Bu küğüo parasile köyde bir mektep 
açsa daha iyi yapardı. Ne ise ihtiyar 
,dam murat görmek için etine, dostuna 
ziyafetler çekmif. Bunu hoş görelim. 
Fakat timdi ıehirlerde bir drahoma 
ideti çıkmıt- Evlenecek olanlıır, kız· 
lardan para alıyorlarmıt- Bence asıl 

1 .. ak edilmesi lazım gelen şey budur. 

Halk Konferansları 
Maarif Vekaleti bfitün Maarif 

nılldürlüklerine bir tamim gön
dermiştir. Bu tamime görei bütün 
mekteplerde muallimler tarafm
dan halk için konferanlar verile
cek, yeni ölçülerin faydası. kul
lanışı, alım satım hususunda göz 
6nünde tutulacak esaslar anlatı
lacakbr. 

Maarif mndnrlüğü; derhal 
llçüler Ye ayar bq müfettişliği 
Be temasa haı••••ıbr. Konf e
ramlara k6ylerde daha fazla bir 
ehemmiyet verilecektir. 

SON POSTA 

• 
L B 

Afyon arımız Ve Bir Karar 
c·nsleri Islah Edilecek, Tohum 

Köylüye Tohum Verilecek 
Afyonlanmmn morfm derecesini yükseltmek ve 

birlasım ahalarm zevklerine uygun fdri:de tekemmül 
ettirmek için hamandan itibaren tohum ıslahı 
ameliyesine başlanmap tekanür efmijtir. 

ekilen mıntablarma mOtehassıs!ar çıkanlacak, koza 
ıeçme ameliyesi yapılarak en yüksek morfiaı dere
cesiııi haiz olan afyon cinsleri tesbit edilecektir. 

Uyuşturucu Maddeler lnhisan İdaresi, bu İf 
bittikten sonra tesbit edilen tohumlann bütün 
köylüye tevziine karar vermiştir. Hatta bunun için 
icap ederse hariçten de )üksek vasıflı af;on 
tohumu getirtilecektir. 

Bunun için de Uyuşturucu Maddeler lnlıisanndan 
bir heyet birkaç gün evvd Y qillcöy tohum ıslah 
istasyonuna giderek temularda bulunmuştur. Yeni 
malmıl alınmıya başladığı zaman memleketin af) on 

Trikotaj Ve Deri 
Fabrikalan 

Muhtemel Zararlara Karp 
T edb:r Alınacak 

Son zamanlarda trikotaj, deri. 
ipek Ye mensucat unayünde 
memleket ihtiyacmdaa fazla bir 

inkişaf g6r6lmiiftiir. Alikadarlar 
bu hususta ehemmiyetle tetkikata 

girişmişlerdir. 

Diğer taraftan ba mütemadi 
j :ılrişafın herhangi bir zarar tev
lit etmesine meydan yerilmemek 
İçin bazı fabrika ve imalathane 
aabipleri bir teklifte bulunacak
larcLr. Ba ifler hükümetin kon
trolu altına alındığı takdirde 

verilecek müsaadeye göre fabrika 
açılabilecek, ihtiyaçtan fazlasına 

müsaade edilmiyecektir. 

"D,, Grupu 
3 üncü Sergisini De Aç

mağa Karar V t:rdi 
Ressam Abidin, Nurullah 

Cemal, Elif Naci, Cemal Sait, 
Zeki Faik ve beykeltraş Zühtü 
Beylerden müteşekkil .. D. grupu 
üçOncü sergisini açmıya karar 
vermiştir. Mayısın ilk haftasında 
Açılacak olan bu serginin diğer
leri gibi rağbet göreceğinde fÜP
he l oktur. Geçenlerde Moskova 
sergisinde muvafakiyet kazaumıı 

ve ecnebi matbuatında sitayişlerle 
bahsedilmiş olan .. Dn grupunun 
bir sene zarfında yalnız memle
ketimizde tlç 8eJ'Iİ 'Yermai dur
gun sanat muhitimizin pyam 
kayt bir sanat hareketidir. 

Tramvay Çarph 
Vatman Cemalin idares ndeki 

tramvay arabası Beyoğlundan 
geçerken madam Katina isminde 
bir kadına çarparak ağır 8Ul'elte 
yarala••fhr. 

Annelere 
Öğütler 

CocıiA l..ft•a ....._htlte gtlZ· 
tlılı•ız &liillm ... eıer role lgi 
1>e11~~u oe prbı• ,etl,.,,..liJir

ler. He• bııdilui, hın dfl ~ 
l.n içi. biigü /agtl.ltU wrir: 

Çucuğun her feyden ene.I banya 
ve güneşe ihtiyao •ardır; bunlar it.er 
bir iliçtao daha mühimdir. Gerek ona 
Ye gerek kendine günde bir iki aaı 
tue havayı çok görme. 

Jf 
Çocuğun ıtlıhat-e iken ıyı dikkat 

et; ta ki> hutalan'.fığl 2&1Dan gördü
ğün değiş k 'klerin haatalığa delalet 
ettiğini ıınlıywun. O hnld~ hemen he
kime müracaat et, kocakarı ~ 
ev ilnç)anna kutalt asma. 

~ 
Yavrunu, konanuı kundağa ll'Ola. 

r11k, cendereye koyma; bPşilr ôdı-tin· 

<len vazgeç, diişüo ki: Ç<lC\lfr., büyü. 
mesi, aklım, fıkrini kullanabilmesi için 
kollanın oynatmak, etrafım yoklamak 
i ler1 ona mümkün mertebe ee.bea 
bırak. 

Prf. Dr. lh•H Hl mi 

24 Saatın 
Hadiseleri 

Sabıkalı Ali Galata Balık 

pazannda yumurtacı lsmaifaı 320 
yumurtasını çaldığı dan yakalan
mıştır. 

* lsak isminde biri İnhisarlar 
müdürlüğünde kahveci Bayramın 

elbisesini çalarak aavuşurken 

yakalanmıştır. 

lf.. Evvelki gece Fatihte yapı
lan arama neticesinde bazı kim
selerin lizerleıinde taşınmam m~ 
nu bıçak, kama ve saire buluna
rak müsadere edilmqtir. 

._ Nişantaşmda oturan Şerife 
hanım isminde bir kadın bir 

dedikodu yüzünden çıkan kavga 
neticesinde ayni semtte oturan 
Ruki) e hanım isminde bir kacl.ma 
fena halde dövmüştür. 

Eczacı 
Mektebinde 

Tedrisatın Takviyesi için 
Yeni Düşünce.er 

Aldığımız malumata göre; ec
zacı mektebinin ders progre:am• 
lannda ve tedrisat ıekillerinde 
&ıümüzdeki den aenesi baılangı
cından itibaren bazı değişiklikler 

yapılacaktu. Bu hususta alaka
darlar tarafından yapılan tetkikat 
bir raporla Maarif Veklletine bil
d.rilmiştir. 

Diğer taraftan eczacılar birliği 
tarafından Eczacı mektebinin ısla
hı hususunda bazı esaslar tesbit 
edilmiş, hazırlanan proje alakadar 
makama verilmiştir. Eczacllar 
B.diği, Almanya ve F ransadaki 
mumasil müesseseler üzerinde yapı
lan tetkikatın neticesine göre, ders
lerin daha ziyade takviyesini ve 
tahsil müddetinin iç meden dört 
sene e çıkarılmasını istem· tir. 

Kıdem Zammı 
Mua.limlerin Sicilleri 

Tetkik Ediliyor 
Bu sene haziranda iadem ala

cak orta tedrisat muallimlerinin 
sicilleri tetkik olunmıya başlan
mışhr. Bu sene (350) kadar orta 
tedrisat muallimi kıdem zammı 
alacaktır. Maarif Vekaleti önü

müzdeki ay başında lise ve orta 
mekteptlere tebliğat yaparak kı

dem alacak muallimlerin listesini 
bildirecek, itirazı olanların V cka· 
lele müracaat etmelerini bildire-

cektir. • 

Kalp On Kuruşluk 
Gaf atada Lülecihendekte otu

ran Hüseyin ism:nde birinin 
Beşiktaşta tramvaya bilet almak 
için verdiği bir 10 kuruşun kalp 

olduğu görülmüş ve Hüseyin 

yakalanarak tahkikata bqlanaa.,. 
br. 

Nisan 28 

1( Günün Tarihi) 

Askeri Heyetimiz 
Moskovada Hararetle 

istikbal Edildi 
Moıkova, 26 - BaşJannda Emin 

Paşa olduğu halde bugün l\4oskovaya 
a-elen Türk askeri heyeU, iatasyonda 
ordu ve dooauma komiftl'liği mü• 
meHili M. Smagin, Hariciye Komi· 
ffrliği mümessilleri ve Türkiye Sefa
reti erkim tarafından istikbal edil .. 
mip. Emin Paşa Utasyonda Türkçe 
bir nutuk söylemiı •e bu aatuk 
radyo ile netrolunmuştur. 

Moskovadakl Musiki He· 
yetimiz DöndU 

Moskova, 27 - Musikişinaa Zeki 
ve Ekrem Zeki Beyler bugün Moako
•adan Türkiyeye hareket etmiılerdir. 
Batta Sefir Hüseyin R gıp B. olduğu 
halde bütün Türk sefareti erkim, 
Hariciye Komi•rliti erkiaı ve So•yet 
artiıtleri müme11illeri istasyonda Zcld 
ve Ekrem Beyleri uğurlamışlardır. 

Türk Yumurtası 
Ve lngiltere 

Londra, 26 - Avam Kamarasında 
ıroru)an bir avale bikümet namına 
cenp ...ilenıla i.sm. )'11....ta pi7.., 

.... il• al.ikaaı olan hükuınetle.ria 
lngiltereye yapacaklan ihracah tS 

mart ile 16 eyliil araaındaki zamaaa 
hasretmeye davet edilmiı olduldan 
bildirilmittir. 

Danimarka, Fenlandiya, Norvaç. 
Ma~ari•t•a, Japonya •e •e.rbeat Manda 
bilkumetleri timdiden muvafakat 
ee•aba vermitludir. Henüz -
vermemit olan llükümetler nezdinde 
yeniden teıebbüaatta bulunulacaktu. 

TDrk Ofisi Reisi 
TGrk Ofiai Reisi Kortoğlu Faik 

Bey ban if!erle m...-ı olmak here 

dh ıe....._ se seJmiıf r. Mumaileyhia 
lstaabulda döıt bet güa lr•l•ca .. ,,. 

Ofia merkezi i41crile l..tanbul tubea 
itleri UUU1da bir intizam temia 
ederek döneceti söylenmektedir. 

Maarif Yeklrlmlz 
Maarif Vekili Hikmet Bey dW 

E
bah tttıaile Ankaradaa fdırimize 

~ittir. Hikmet Bey bu akıam 
kı ip Ea.titG.Gnde denme de•am 

edecektir. 

GayrlmUbadH Bonoları 
Maliye Vekaleti gayri mü a• 

dillere tevzi edilmek üzere damga 
matbaasında 100, 500 ve bia 
rralık bonolar basbrmıya başla· 
mıştır. 

Fevzi Paşa Hz. nin 
Teşekkürleri 

BOyGk Erkinlharbiye Reisi MüfGr 
Feui Paıa ff.z .. , 23 nisan 934 Hak.J.. 

miyeti Milli,e Ye çocuk bayramı mG
nuebetile reaml ye lauaud allDlf 
oldut• teJıraflara ayn ayn ce•ap 

vermek mümkün olmadıtmda• bilmu
kabele Nmimi tebrik Ye teıekkürl .. 
rinin lblipna Anadolu ajauım tanit 
etmi9!erdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan lleg Digor Ki: ı-=_:._ __________________________________________________ ~-----
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_ Z'!nfİn oJm:ık için •enelerce l 
ıahfblD Huan Bey .. 

-· ncarete ııiriştim... 1 

' '/ 
/ 

... Müteahhitlik yapbm. 



Hergun 
Blltlln Dünyada 
Gençlik Ba,a 
Geçmek latigor 

._ _______ Vpaı11M...,ml 
~ ........ 

Dla7aam laer tarafuacla ıenç
ler lrap11a seJei'ek Iİyul haıatta 
-....... mevki •erilmeaini ia
t.IJorlar. 

Füat paçllktea .. kute.a,.a? 
Gençlik (20) De (35) yq ara

... balmaan aule cleail. Bence 
~ JatÇa leDÇ olandır. Yoba 
i-flik iddia ec:lea ihtiJarlar cleitl. 

Ba nokta &zerinde mutaiidc 
bldaktaa aonra diyebUiriz ki ba 
....... rençliii cltllalla ıeaçJİjiDa.a tamamen farkhchr. Çlbakl 
..,anın ıençliği 1789 prelllip
leri~e arl&:alanm çnİrmiflerclir. 
(Yanı Fraımı ihtilili_ _preneipleriııe) 

Y •Dl ıençlik daha u roman-
8'. fakat daha fazla kalaraman
llır. Bu ıençlik din•mlk lmwyetini 
.,.,.... macera7a, teWikeli tefeb
hllalere urfet.eldecUr. Ydmu 
bir karaktere maliktir. 

Bagtınnn gençliji bedbin de
lildir. iki cihan ar.-ndaki geçq 
tlewlıllde ~--fınabna mazhar 
........... Çtlnktl arkasında yıkılan 
....... k,,.,.bzancu asır, ve önünde 
·~~er. ve ibtila:ler içinde doğan 
fQ'IDjncı asır vardır. 

lıa &. iki tarihi devir arasında 
ıe:ıekt.e~macll bir ıllr' atle ileri-

Bir ......,. 
ı-ı-.a bl ft IOD oa aene 
~e ~ ~llllle tahit olan lta1-
7ada eski 11yaat IUuf aahn ele 
çekildi ve yerini yeni •eall e 1~ 
Eaki neslin mlimeniz Yallı, h • 
bn aeyri Ozeriade ortaya ÇiY: 
ıe~ bkanmasıdır. 
~er, mesuliyetJi ve faal 

deYlet laa7abna tefrik eclibneU 
•• daimi ihtilil Pl'fDlipleri 
emanet edilmelidir. Netek: 
ltalyada bütün siyasi hayat •• 
blltan devlet tqkilib onun eline 
reçmiftir. Bunua neticeli ne 
~--- ........ .... 
DUIÜ .......... Fnkalade ... .. 

3= tecrlbem olabilir, fakat 
~ ••lrabD clalaa kuvvetli Ya-:--n Yardır ld, bu nokaam fazla
sıle tellft eder. Genç be7ecanh
dır, fedaklrdır, ceaurdu " 
htma kabiliyetini haizdir: ~ 

Geacia mlteaın.I lllclar: 
Din,. .. lmk .. _ .... .., 1.: 
•·9- ......... -~,.ti 
- ............ idi .. Qi1; 

.......... .... Alman - ·.-! ...... ....... ıJ.eaç-
.... Mlcadele etti ._ ..n..~ 
J•t lıılnallak elcla. ---

Bapldl .... ~ 
harpten dotmuftur. ......... 
kerlerin kalplerinden ~~ 

haklam iıtemek içia .,: 
Mll!ID gençlik ~ neali • 

~=~ .... Ya ...... ~ tll ....... .... ..... 
ııkıMI leri ............ Plıtıı 
Y ..ı lleail ikbaadl ve aiyasl bbo 
k.- lpnde ~rtaya çılrmııhr. Ve 
pW bar cemıyet nizama kurmak 
~adadır. 

Bil devlet damarlarına genç
t_ ~ &flla~a~ihnelc için 
Pndik . tanbinde rejimin 
3ik. -..::killtını vtk:ade ~tir-
1.aJC.1 dır &ençler ita tepillta 
__... •e ~ada kumanda etmek 
•fıtile mea illiyet hleaiai c... 
•ektecliı n..-:. vs• en-
bini • uu tefldlat içinde 
nnı3~ tigenç yetifmektedir. ya· 
k ıç mat •• Iİyaal nizamı 
uracak olan neail ba ıençlik 

ara 11ndan çakacaktır 
~ bllth ~ .... ...a dl • ....._ -L....- yeni 

malda m~ ..... ,. ~ 
Avrupada, Hhac1jet..c1ıa, Çia, 

Japonya, Şimali Ye Cenubi Alie
rikadaki gençlik hareketleri ra.. 
teriyor ki. her tarafta milletia 
laayabna kuvvet ve hareket veren 
bir pnçlilc Yardır. . 

Ulldl kavguı, her Yakit, eski 
Delille reni neslin kavgua olma,. 
tar. • kavra daima gençlifia 
.......... Wlmipir. 

Reaimli Malcale il Yoralan Ve Toplıgan a 

. Kimimiı bütthı gün çabfır, didinir ve yoruluruz fakat 
yıne ihtiyacımızı temin etmekten acizts. Çünkü terimlzi para 
olarak başkalın toplar. Biz aadeoe onlar henbıoa çahfaıı 
v~ 11lto teri döken zavallılarız. Hayatta bir Jaamımıs, oalışır, 
bır kısmımız çalışanlann alın terile geçiniriz. Bu iki aımftan 

haogitioe intisap etmek ısteraioiz. Ebedıyea batkalarıDJD 
heeabına valtmaktan kurtulmak ~~nen·z:. eYYell oknyu
DUI. Saniyen atılgan olunuz. Aynı ıtte bagh ~al~ korkak. 
mütereddit, cahil "~ 1.a valh ineanlann vuıyetınde kal
mayuuL 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Esnaf Bankasının Hesapları 
Eski Müdür Ankaraya Çağırıldı, Şehir 

Meclisi Hemen Toplanacak 
Mecl~ • (Hlllllll) - lllllet Waat Belediye reisiniı Mahidclia netleri me7amncla ltalalaclaia..,.. ,_...be lbkl topla- Be, tarafmdan "'8ecell llJle- ~e 5 bin ~a~ aene~. ~abat 
lllflDCla latanw '-af INlnkua DiJor. Bandan ........ ld nziJet bır b~ mabiyetin_de depdır. 
meeeleal baklanda lzalaat ..._ açwklapc• " Şehir mecliliniz Birçok yolsuz itlere P. " 
Dahiliye Vekili Ş&krl Ka1a a., - karanm Yerecektir. bu yllden ~. haline plea 
ba lllelelenia fıtanbal Şehir mec- nu.__ -b..-- latnhaM L-_ banlramn Muhittin • Be1 tara-
• • • ~ ls1UU111 a •• ur fmctan kan• clainlinde Ye 

liaincle ~rlfl.l~ellDID takarrlr ra1a ,.._ IOD mallmata tire radikal bir hal pldi De ullah 
•ttif:.'1!8= Dahili,.. llali1e Ye llctaut Veka- edilillemit obnumm aebebl 
hal Şelalr •ıc.r lire latan- letiaia mlmeuillerinclen m&rek· Muhidclia Beyia Şehir Mecli•nde 
feYlrallde Wr to ..: ~ llep olarak lmralan lrem1iqoa yereceji izahattan anlaplacaktıi. 
tar. ~ la p yapa kama buaplanna el koyarak Dipr taraftan bmaat Veklleti 

oı,;,.. ~::b!':...ldu,Et_a .::= .... .,. wkAletler -·- tet- =:'v: ~:.ı: 
da banka hakkında Şehir meclli ldlrata baılamlfbr. Abbas Beylerle, Dahiliye Velcl-
aıalarıadan mlirekkep bir ~ Ôlç&ler Ye ayarlar mlfettitl Jetinin lstanbal mıatakua mllfet· 
'--'tnc:laa haarlanan Ye birçok olarak lzmircle bulanan F.maaf tİfİ meselenin 1928 aeneainden-
~uklar olclup bildirilen ra• banku1D1b aabık mldlrl Faik 8. beri geçirdiği idari, malt ve ka· 
e...- Belediye makamı namına Ankaraya celbedilmiftir. nuni aafhalan takibe memur 
-~ .. ..,, ftrilecektlr. Ba ce•abıa VaU Muhiddin Beyin banka ae- edilmiflerdir. 

Yüksek lktısat 
Şurası 

aek t_~ 28 (H....ı)- Yek-
li;;.: il t Meclisi Umumi KltinıP 4tliılia tb..ı1 r 
itibaren """ mali aeneainclen 
haline ~ ilcbaat fQrasa 
ham ~ W. kan• llya-

Llyibaya .. ~.. ..._ Ş6-
r• daimi, tab~ Ye leçllie ahrık 
lb:ere llç beyetQa irtı--• ._.. 
idil etmektedir. 
Rizede Mektep Binalara 

Rize (Ha1Uıl) - Vilayetin 
Kıradere ve Eyidere nahiyelerin
de, nahiye m&d0r6 Beylerin clell-

Viyana da 
Talebemiz Şerf'fine Bir 

Ziyafet Verildi 
Viy- (Huauai) - Avrupada 

tetkik aeyahati yapmakta olan 
Yllcaek iktisat n T:earet mektebi 

talebelinden 20 ldtilik grup Viya• 
nada muhtelif llboratuarlan ve 

malatelif mbeueseleri ıezmiflerdir. 
Olaya tieareti Jlbelr mektebbade 
talebemiz tenfiae bir ziyafet 
•erilaaiftir. __ .-... _ _...., __ ,_............ . . ..._ 

leti ve ahalinin lltek Ye himmet· 
lerile içer ....na Od ilk mektep 
bina11nm ıe.elleri ablnıııfbr. 

iSTER /NAN /STER 

aan 
Şehrimizd 

Maarif Vekili Hikmet Bey 
dlin şehrimize gelmİftir. Muma· 
ileyb bau mektepleri teftit ede
cektiı'. 

Bu eeae bekalorya imtihanlan 
Vekllet umumi mllfettiflerlnm 
nezareti albnda beter maalB .. 
den mOrekkep komiqonlar tara
fmclan yapılacak. tarih .,. ..lılllpt 
graplanDıD maileri vekalet ~ 
fından tertip edilecek, imffb•'• 
31 mayısta bqlayıp 16 Huinmcla 
bi ... ektir. 

iNANKAI 

Sözün Kısası 
Müntlerecatımızın pJtla
ıundan dercedilememif
tir . 



4 Saya 

Alem/ek.et Manzarası 
.. .. 

Eflani Köylerinde 
Geçim Vaziyeti ty Dl 

Ze gi 
uhteli 

1 Tenkit 
1 

''Ankara,, rı1 
Nurullah At• 

Zafranbolu (Hususi) - Eflani 
mmtakasında ahali başka yerlerde 
olduğu gibi banka ve emsali 
ikraz müesseselerine pek borçlu 
değildir. Burada bala eski istihsal 
sistemleri değişmemiş olduğundan 
köylüye istihsal pahalıya mal ol· 
m kt dır •• Bundan üç dört sene 
önce ayni masrafla istihsal ettiği 
buğdayı ogün ( 250-300 ) kuruşa 
satan köylü bugün ayni fiata mal 
olan buğdayı ancak g()..100 kuruşa 
satabilmektedir. 

Köylünün ikinci derecede is
tihsal maddesi olan yumurta da 
pek çok dlişmüştür. Köylerde 
yumurta ( 15-20} paraya toplan
maktadır. işte bu yüzlerden çok 
sar lan köylünün yüz.ünü bir parça 
ğ tışı güldürüyor. Çünkü ken-

dine m.ıh u bir nefaseti olan 
Eflani yağları, Ef;aııi pazannd 
(70-90) kuru kadar ablabiliyor. 
Sirk ç inek ve manda sahibi olan 

ileler için bu biiyilk bir varidat 
temin etmektedir. 

Son yıllarda bu havalinin ko
yunculuğu da sönmüş.tür. Çünkü 
yapağı para etmiyor. Bir davar• 
don yılda azami ( 350•) gram 
yapağı alınmakta bugünkü piya• 
aaya göre de yapağının ( 350 ) 
gramı en çok on beş kuruş tut-
aktadır. Cerçi her yılki yavru· 

lard (20-30) kuruşa satılab " liyor. 
fakat bu havalide koyun hastalı
ğının da hiç eksik olmaması yü
ıünden bu cihetten de hiç istifade 
mümkün olmamaktadır. Köylünün 
istihsal maddeleri bukadar düşük 
olduğu halde kendine lazım olan 
eşyadan fiat farkı yoktur. Burada 
köylünün gıda maddeleri de nok· 
andır.. Arazi bağcılığa çok elve

rişli olduğu halde köylüler bağ 
yapmıyorlar, binaenaleyh Eflanili
ler şeker ihtiyaçlarım tamamen 
ekcrden !maktadır. Halbuki 

Zafranbolunun başka yerlerinde 
aziyet böyle değı1dr. Bağlar 

boldur ve halkın pekmez sayesinde 
hemen şekere hiç ihtiyacı olmaz. 
Basma, astar, ayakkabı ihtiyacına 
gelince bunlar .da esas fiatlerinden 
birer kat fazla sına s blmakt dır. 
Çünkü buralarda tüccar namı 

erilen (500 - 1000) lira ile iş 
yapan esnafın rakipleri olma 
dığmdan eskiden alıştıklan gibi 
mallarını %50 kazanmadan sat
mamaktadırlar. Binaenaleyh bu
rada halk, mahsulün para et
mernesinden ziyade bugünkü şe
raiti bayatiyayi temessül ede
memiş olmalarından daha fazla 
kılıyorlar. - ıfohmet Enver 

Somada TütUn Ve Pancar Ekimi 
Soma (Hususi) - Pancar ve 

tiltün ekimi yapanlar bavalann 
kurak gitmesinden endişe etmek· 
tedirler. Tütün dikimine başlan
mıştır. Bu sene her senekinden 
daha fazla tüfün ebimine ve fidan 
~etiştirilmesine çalışılmaktadır. 
Ziraat fen memuru Suat B. fidan-

Malatya, (Hu• 
usi ) - Malat

yada şimdiye 
kadar muhtelif 
maden tetkikleri 
yapılmıştı. Bun• 

lnrm en ehem
miyetl:si 932 se
nesinde bir Türk • 
Rus heyeti tara• 
fından yapılanı .. 

dır. Bu heyet 
Malatya maden• 
leri, sulan ve 
maden sanayii 
hakkında esaslı 
bir tetkik yap-

a 
az 

ne v 
bakır, Adıyaman• 
da kömür, Koş· 
fan ve Ağıl 
köyleri civarında 
gümüş, Kemaliye 
de bakır maden· 
leri vnrdır. Bun
lardan Kemaliye· 
deki bakır ma
deni evvelce işle
tilmiş ise de bil-

ahare terkedil· 
miştir. Bu maden· 
lerin işletilm eai 

mış, iyi neticeler Malalga dailarından: Nemrat dalı lepeai 

etrafınd henüz 
bir hareket yok
tur. Ancak sana-
yiin kuvvetlendi· 

almış ve Kemaliye, Arapkir ve köyünde ve f ıpender nahiyesinde 
Akçedağ kazalan dahilinde zen- de demirli ve karbonatlı muhte!if 

rilmeai tekanür etmiştir. ilk ola· 
rak ta Malatyada pek ileri gitmiş 
olan dokumacılığuı daha ziyade 
kuvvetlendirilmesi ve pamuk Z:raat 
ve sanayiinin inkişafının temini 
kararlaştınlmıştır. 

gin madenler bulunduğu tesbit sıcak ıular feyezan etmektedir. 
edilmiştir. Kömür madenlerinin Fakat bunların şimdiye kadar 
yapılacak masraf ve emeği karşı· tahlilleri yaptırılarak terkipleri 
lıyacak kadar zengin olmadığı da anlaşılamamıştır. 
görülmüştür. Hatun suyu mevkiinde ve 

Petürke kazasının Keferdiz Hekimhan kazası dahilinde kö-
Bunun için beş senelik sanayi 

planında üçüncü men ucat fahri· 
kasının Malatyada kurulması d~ 
şilnülmüştür. Bu kuruluş burada 
yalnız pamuk ziraatini inkişaf 
ettirmekle kalmıyacak. ipekçiliğin 
ve ipek sanayiinin inkişafına da 
hizmet edecektir. 

nahiyesinde ve Fırat kenannda mür, Kerpelik e Kiiçükdere köy-
30 derece sıcaklıkta bir su ile leri civarında demir. Akçedağ 
Kahtanede Gerelli dağında Şeref· kazası dahilinde kurşun, Kale 
han köyü civannda kükürtlü, nahiyesi merkezinde boya, Alişan 
V ertikan köyünde demirli ve kar• köyü civarında krom, Petürkede 
bonatlı. Akçedağının Kalaycık kömür, petrol, mermer, Jemir ve 

Rizede Himaye 
Heyetleri 
Çoğalıyor 

Rize (Hususi) - Mektep hl· 
maye heyet!erine ıraveten Artvin 
ve Borckada da yeniden birer 
himaye he} eti kurulmuştur. Birin· 

cisi lsmetpaşa ilkmektebinin su 
ihtiyacını, bayramda fakir tale
beye yardım hususunu temin 

etmiş bunlardan maada bazı ders 
levazımı, fakir yavrulara d:ş 
fırçaları sabn almış pansiyonda 

bulunan talebelerden ikisinin üc· 
retini tesviye etmiş, yavrulan 

sinemaya götürmüş ve sa:r 
ihtiyaçlann tatminile meşgul 
olmuştur. 

Borçka himaye heyeti de mer
kez mektebi talebesinden sekizine 
elbise ve yemek temin etmiştir. 

Ercişte E ir Doğum Kazası 
Erciş (Hususi) - Kaymakam· 

lık odacısının ailesinin doğurma 

ameliyesi esnasında ebe hanım 
çocuğun kafasını koparmış "ve 
rahimde kalan cesedi çıkarama• 

m:ştır. Lobusa pek tehlikeli vazi .. 
yette ve motörle Van hastanesine 
gönderilmiş, Kaymakam Bey 20 
lira motör parasını kendi cebin

den ödemek uretile bu fakir 
aileye büyük bir iyilik yapmışbr. 

Elaziz Halkevinde Sergi 

Bu ne tliploma alan hanımlar oe grırl talim Hegeti 

Elaziz (Hususi) - Vilayetimiz nunda açılacakbr. Mezun olan 
dahilinde 3 biçki ve dikiş yurdu 12 talebenin diplomalan maarif 
vardır. Bu yurtların müdürleri müdüriyeti tarafından tevzi edile-
Mediha, Seniha ve Pakize Osman cektir. Yurdu bitiren talebelerin 
Hanımlardır. Bu sene Mediha isimleri şunlardır. Muzaffer Sabri 
Har.ımın yetiştirdiği 12 talebe Nebahat M t f MU edd t N .' 
H ık • d d us a a, v e un, 

a evı salonun a mey ana ge- Hayriye j il 5 d ka M t f 
t. d'k! · 50 .1 b" sma , ı ı us a a, ır ı erı 2 parça eşya ı e ır . . • 1 . 
sergi açmışlardır. Sergi dört gün Nadıre Faık, Fevzıye smaıl, Saa .. 
devam etmiş 2000 kişi tarafından det Hayrullah, Şuiye Akif, Ne-
gezilmiş ve pek beğenilmiştir. bahat Hasan, Fatma Mehmet, 

Sergi her sene Halkevi salo- Ayşe Riza, Hanımlar. 

Keşan'da 
Gazi Hz.nin Heykeli Diki
lecek, Elektrik Yapılacak 

Keşan ( Hususi ) - Belediye 
Keşamn elektrikle tenvir edilme
sine karar vermiş ve alikadarlarla 
müzakerata başlamıştır. Burada 

Tekirdağın'da 
ihracat Faaliyeti Artıyor 

Tekirdağ (Hususi) - Ziraat 
Bankası bu sene köylülerimiz 

Yakup Kadri beyin yeni ki 
tabının ilk sayfalarını okurkee 
muharririn sinema fislubuna heveı 
ettiğini sanmıştım. Milli mücade
lenin başlangıcından bugüne k ... 
dar Ankara'nın geçirdiği istiha
lenin küçük küçük levhalar ha• 
linde tasvir edilmesjni bekliyor-
dum. lık hissimde bü bütün ya
nılmamışım, kitabın birçok par
çalarında bu sinema ü lubu var; 
fakat at gezinti.eri, dans yerle
rinde rahatsız olan delikanlı t~ pi, 
adetler ve hadiseler hakkında 
uzun uzun konuşmaları iJe 19 uncu 
asır sonu Fransız romanların:n 
üslübu da var. 

Ankara'nın mevzuunu hulisa 
edecek değilim, çünkü S lma 
hanımın Nazif beyle, ondan 
boşanıp Hakla beyle, ondan da 
boşanıp Neşet Sabit beyle ge-
çirdiği aile hayab bu romaDID 
iskeletini teşk.1 etmekle beraber 
havası hakkında bir f,kir vermek 
için kafi deği'dir. Zat~n aaal 
mevzu Türk inkılabının tekevvil
nUdllr, 1919 danberi gelen muh
telif nesillerin inkılap idealidir. 
O ideal değişmiş midir? Hayır, 
fa~a.t san,!d parç parç sczil.. 
miştir. Dogrusu bazı kimseler bir 
noktadan sonrasını sezemediler 
ve durmalan adeta bir gerileme 
hareketi halini aldı. Yakup Kadri 
bey bilhassa inkı!abın bu dina· 
mismam üzerinde ısrar ediyor; 
kitabın en gfizel sayfolan da 
bunu gerek eşhas ta viri , 
gerek eşhastan birine söylettiği 
sözlerle göstermeğe çalıştığı 
aayf alar, yani ikinci kısımdır. 

Birinci kısım harp zaman.. 
nın ısbraplı, yoksul Ank ra'smın 
tasviridir. Bund 1 numaralı 

e bilhassa başlı başına bir 
hikaye ve bir antologi parçaa 
teşkil edebilecek 1 l numaralı 
fa.ısıllar gibi çok movaff akiye' : 
ıayıfalar var. Fakat Selma hanın e 
Hakkı beyin at gezintileri, b · l 

sonra bir muaşaka sahnesi anla• 
hlacağını vadediyor hi ~ini veri
yor ve bunun için in nnı sinirlen-
diriyor. · 

ikinci kısıın bir hicviyedir: 
Zaferden sonra gevşekl k göste
renler~n, inkıl2p d:yince ir r ha 

e rabavet havası kasdedenlerin 
yapmacıklı bir monden hayata 
kapılanlann hi~vi. Bu kısımda da 
insana batan şeyler yok değili 
baylı toy bir delikanlı olan ve 
bir nevi tersine züppe ( snob l 
rebours ) hissini veren Neşet Sa
bit ve bu delikanlı ile Selma ha
mm arasında yavaş yavaş nçıl
mağa başhyan aşk. Kari bunları 
hissediyor ve sanki muharrirlo 
kari biribirinc göz işareti yapıp: 
« Onlar bu konuşmalannı i teclik· 
leri kadar fikir teatisi sansınlar, 
biz işin ne olduğunu nlıyoruzf » 
diyorlar. Bunlar romana e\'imıis 
bir hissilik veriyor. Fakat o ikinci 
kısmın realist hiciv tarafı o kadar 
kuvvetli ki bize bu kusurlan 
unutturabiliyor. Bence o ikinci 
kı m sade gilzel değil, güzd vo 
hayuh bir harekettir ve onua 
okunmam lazımdır. 

hldan v tarlaları bizzat gezerek 
fidanlann ilaçlanmasına nezaret 
etmektedir. Ercişte Bir DevriAlem Seyahati güzel bir Belediye Parkı vücude 

getirilmiş ve ba parkm mutena 
bir mahalline Gazi Hz. nin bir 
büstilnfin konulmam kararlaştı
rılmıştır. 

elinden ( 12) milyon kilo buğday 
mübayaa etmiştir. Bu buğdaylar 
depolara doldurulmuş, hir kısmı 
da ecnebi memleketlere satılmış .. 
tır. Bu sene mahsulatın bereketli 
olma iskelemizdeki ihracat fa
aliyetini de arttirmışbr. Her 
hafta limanımıza birkaç ecnebi 
vapuru gelmektedir. 

Üçiincü kısım bundan sonra 
gelecek on seneyi tasvir ediyor. 
itiraf edeyim ki bu kısmı sevme-

Babaeskids Kurakhk 
Babaeski (Hususi) - Babaeski 

Ye bavalisinde kuraklık vardır. 
Dört ydır. Yağmur yağmamışbr, 
mahsulat büyüyememekte bilhassa 
pancar mahsu!ü pancar böcekleri 
tarafından tahrip edilmektedir. 
Zürra bereket yağmurlarını dört 
gözle beki mektedir. Yağmur ya· 
ğarsa panc r böcekleri de mah
Yolacaktır. 

Ereiş (Hususi) :- J J seneden
beri Afrika. Amerika, Avustralya 
ve Avnıpada seyahat eden Mus-

tafa lbrahim Bey isminde 45 
yaşında bir Türk seyyahı şehri

mize gelmişür. Seyyah devrialem 
seyahati yapmakta ve bir büyük 

eser hazırlamakta olduğunu söy
lemekted;r. Seyyah buradan 

Vana geçecek ve lrana gide· 
c tir. 

EUlzizde Kunduracıhk Kursu 
Eliziz ( Hususi ) - Ticaret ve 

Sanayi Odasında küçük esnafın 
# himayesi ve yükselmesi yolunda 

faaliyete geçilmiştir. Xunduracı• 
lara ıan'atlarım bugftnlln ihtiyaç .. 
larına göre ilerlemesi için bir 
kura açıldı. 

Somada Bir Kaçakçı Yakalandı 
Soma (Hususi) - Bergamada 

oturan 18 yaşında Fettah oğlu 
Adil Soma pazarında kaçak çak
maktaşı satarken yakalanmış, 
18 çakmak taşı müsadere edilmiş, 
kendisi de ihtisas mahkemesine 

koJunmuıtur. 

dim. Yaku~ Kadri Bey bir za .. 
mand n beri pek sevdiği bir zan• 
nında yanılıyor; o bir ideologiacı 
değil, realist ve psikologiacı bir 
aan'atkardır. istikbali tasvire kal
kınca yavanlaşıyor. Dakikada b" 
rengi değişen fenerler; kızıl, 
pembe, mor, leylaki... Bunuıı 

yerine Selma'nm ihtiyarlamakta 
duyduğ\l mahzunluğu dabn uzun 
anlatsaydı .•• 

111 Akba kitapevi, 100 kuruş. 



( Sigam Atemi ]I 
Japonya 
Emrivaki 
Kapısını Zorlagor 

B&BİCI TILIB&rLAB 

Çlala 't'aDJetl ft japoD)'aDID bu 
•emleket laakkmda besleclltl lbtira1-
1slt e..eJler ~steriyor ki efrat kadar 
•Uletler için fayda ucak •• bertey
... e't'ftl bndialnden l'elebllir. Fa
kat ... ııe 1'3rilll11or ki Çin milleti bu 
Jllıkilcatl ulam1t cletilcllr. DU. dot
ruu, onun bafln• beJI keallea ve 
lau biri bir Hmtte haydutluktan ye
tlfme olan Jenerallar, bir tGrlG yola 
pU, dotra dGrGat çahfmaya JllHtma
JOrlar. S. vaziyette Japonyadan na•l 
Wr laatb laareket lnemek mlmldla 
:Jılaldlir? Japonlar, Uzak Ş...kaa 14 tlacl 

Uzak Şark Durulmadı 
lngiltere, Çindeki Menfaatlerinin 
Kaybolmasına Hiç Razı Değil 

_.-z ·1nıiitere.1dir. 0Du kadar .emper
Jalitt, eaun kadar doymak bihpes bir 
Jt~ salaipUr. Cin sibl fevkalid• 

l>ir Hnayll M•le .. k kabiliye-
tlade bul1a11an bilyGk l>ir ...... Japoa-
,._ kurmaJL clltladlp ide ...... al 
bir lmparatorhak illa ... bir pazar-
• .,. Ba puan, .... - PP• pparak 
ele ıeçirmek istemek, Ja~aya için •u bayat duasıdır. DilaJanıa bugün. 
ki mlAlt ~~ oau, emriva

a Sik ·Zorlamaya 
MMlllJOr.• Eter bu teıebbüalerile 

\lr eHH batlayamaua 
pnn için bu İfl bqarahilmen çok 
1'Pbelidir. O ıamu, belki burüa 
•Wetleel ... llaclGrea n akan lkta..., 
• ...... • •• ,... ... .. " birik 
d9"lell 81'1'~ •eafaat lhtUlllan 
NaıHfb .. ........_ tancclla 
ebDlf olacaktır. 

Japonyaaıa acele.ı .._claa U.t 
,.ıcllfl fibi Amerlkanıa teealll.tnlll 
••bebl de, tek b11t1na Ja ........... ~ 
JNfır vaziyete dlflp diter deYietlerla 
ekmetlne yat •flrmemekt1r. Uulc 
ıl•kta Wr laarp olaeak, bu, •vhalt-
kakbr, hbt ilk •iWuaı pelc ~ , ..... 
4ea irinlen patlamaaına te._m etmek 
içindir ki ihtiyatlı hareket olaaa,.... 

Süreyya 

Bulga-..istan Ve 
Devletle'f 

Roma27-S.lpr 8apeldll M. 
........, BadapefteJe laareketindea 
nnl .... ,_ aatbuataaa ••rdltl be
raaatta. Loadra " Part.'e Bulıar 
btikrazı haaılllerlle mllzakere 1 la 
Berlfn'de Bulıartıtaa De AJ!.a; 
...._dald ticari n llıta..B ......_ 
MINat laaldaacla ,...._ .... a1ft1. 
llni 8111e.Ukteaa - .....,. aı,.. ... ~ ................... ..... 
.......................... lctQ.. 
... .,.. ...... ........ bQ. 

Vaılnstoa, 'n - Duadaki Japon 
•efirl M. Salto, Japon buiely• aeaa
rctl •••ma ~ •• ,..... 1apd1D1f 
.ı.a beyanaba diiayacla uyandırmıt 
oldup lieyeeanıa zail olarak yerini 
malad Wr aala111a terkedeeetı Gmi• 
dlal IUar etiaiftlr. 

iL Salto, Amerlb ..... etlae 
rapıılaeak laiçbfr ruml teblitat oı... 
daima •• Japon.yanaa Yazi"tial aa
latmak için blçbu mGracaatta balua-
-.aıc ai1etinde bulunmadıaıaa llAYe 
etmltflr. 

Sefir, mflletJer cemiyeti mGrah
baslarının Çindeld faaliyetlerinin Ja• 
ponyaıun canını ııktıjım bDdirmiı Ye 

tunlan ilive etniittin 

"- Japonya, Çine 79pdacak ltltt. 
iatikrazlana, Framıs. Ameriku, lap 
Iiı ve Japon bankerleri pupa ••ıta
ılle yapılman lüzumu lumaatmdadır. 

M. Saito, Çine yapılan lstlkrazla~n 
••kert saye:en kullanılma11m Japoa
,..... İate•eclltlai .. ,......_.. 

lngllteredea Bir ... 
Londra. 71- Uzak lwk Yaalıetlai 

mGtalu eden " NIJU IGoaild • l'&
ıeteal, Japonyanın vaziyeti en i7I 
tekUde telsir bile edU.., kabul ed_iJ. 
dftl takdirde tam bir brl'•talık ve 
uçurum teıkil edecefini yazmakta n 
demektedir klc 

" Propal'andalara, sulana tatma
lanna, JaponyaDQI Mançurl ve Mon
l'Olistaa alonluma ratmen Nankin 
h6k6meti için ..,.k Wr laamında 
metanetini muhafaza etmektedir. fn. 
ıani hisler bertaraf, iyi bir mGfteri
miz ol1Qu1 için Çinin sulh. ıGkGıı ve .., ........... _ ......... 1. 
...... Ral•ld Japon,.. ~ ... .. 
lwacl• çok korbJor .. 

Amerıu ............ 
Loadra, 27 - la..,._, JaPoD• 

yanın Çine cLılr J•pq ...... bera• 
nata kartı aidatı Yulyettea blrlfıfik 
Amerika kük6metinl tamamen haber· 
du ettltl, lturGn Londrada teyit 
edUmekWir. 

lnlJlt.... ..,.,..._ T-,.... iL 
Hlrota',. ,..,.... oldap beıanat 
1..-.renla Vqiıastoa aeflrl tarafıa
daa Anada hariciye aezaret1ae 
teWlt edllmiftlr. 

Bar"- o..,, 

ALAY EMRi 
Hallnıld bankada birçok pnç 1 ile reddetti 

memurlar •ardı ld hepei birer Od- dqlan ~ -ıc1e lteld ar~ 
.-defa -Unla kur etmek için ve- davet o-.iilJ.eaaae b&yle bar = ~ .. rk tabi olarak yorludı. ...._ Wdep. 

o 111,tı llllflar Ve Bankacla a.. b••---
"rdi. • neticeaiz heYellerdea zintilere, eileneeıere .it'h:' J: 

te:kada::kaclabçalıtan 6teld ler, dedikodular "'-• .: • 
k kin nın öyle fl&rtlere çalkanıp dururdu. 1 

:;.pı!'t olchıldanıiı 8'nlllkçe MılııiN pelc ayıplııdıjı ba 
Onlar ••kiti rlnl • hareketleri dGtlnllrken timdi "la fıraat ka e azlar~ •8~mek kendisi de hemen hemen ayni 

biri ile ~çırm lr ı&a tekilde bir davet kartı11nda 
yem .. Jemek, bir kalmıfb. f:!if . • erltek arkad8fla Vakıa onu davet eden teft 

bir arCd~ıt'e~ btrolr &ece ybae i~ Hayri Arif Bey çok terbiyeli. 
• • Y• Ja. baloya cıdc:ll •• •--L!-." bir ela pdip eilenmeyı kir Am--1--cL. eh. So ~~· genç a m-

ı-...- nra 11mcliye kadar bayle 
V emede çahf&D Şükrtl Be1 manalı bir maksatla ,...dald 

llaaiadeki bir genç onu kaç kere genç kızlarla bir teklifte bulaa-
~ davet etmifti. Sonra mamıfb. Buna rajmm P.DÇ_ ~ 
llae loamındaki ~ bir aralarındaki reamt vuiyetl dlfll-
g:ta-~ klç&k lpOI' otomobW nenle ba etJeaCecle beraber 
ebn kere gezhltl teklif W-maya laOf 11..U,.._ 

iti. lllnire IJlt8n .,. davet- Brllecla ........ ~ Wrl 
illi ••+elle • Wrer Mlaaae olacaktı. Ba ati••• ,.,.... • ._ 

Hindistan Yine Kanfll 

Hluı.t...a l•.UU,_,,, _,., alftllü uagi,. naenuır blr HU.t raii/reual 
Bomba,, rt - P.U., .,..,._ .._ 1 Poli.8ler ellertade upalarla bGcam 

....._ ....... Wr .... • ....... tma etmiflerH de halk kendllerlae tatlar 
•tef •ımak aec-..ı,etı.• ......... " 3te..Uer atarak mukabele etmif· 
S. kaı.batıtua an....ıa illa lu.ür tir. Bunan llzerlne potla atet açmlf 
pey haDade ba!IDWI ••..cet ltçlıo " blabalıfl datrtnııthr. inç yara-
lerl vard1o Ba lffller çahtmakta inan ,.1rtv. Bet kiti te•kif eclil
deYam ed• dltw lftller• lalcam 
etmiflercH. mfftir. 

Fransa -Çekoslovakya 
M. Bartu şi;diOe" ~k~slovakyada 

G\)rüşmeler Yapıyor 
Pnı. 27 Hariciye Naan M. Yalcya d., F .......... lllleder ~ 

Jhnee, VarfOY&daa bara,a ~ ,.u.. uraalmu bir arette batlıdar. 
.Pnnm,Harlciye Nasm M. Duta ... Fakat h6rri7et we emniyetini ea soa 
nfhae- nrditi alrpm a,Jetinde Irat kuvvetlle mildafaa edecektir. FnDIUI 
ettltl nutukta, Prafa p.pbll Dk.'~.. dHtluj'a " ittifaka Japacacl& 
mi ziyarettea .lola71 r ....... Harıcıye 
Naanna tet•ll• et.it " ç.koılo- S•ltlar iti Ve Amerika 
YÜJ- ._... ........ ..ı.ı ve V• ... rt-. 71 - iL Noa•• Da-
doltaae tepftdmenWnl lalfltir umu wl9 laqGa iL Hul " il. F.U,. ile 
eblk .Pt.editl Fr..- laalrlspM ç.. Avrupa yuJyetl hhklaııda ,......_ 
k-1ank •illet n •...ı.t1a1a cleilt- tir. iL N.... Dam sllAladaama 
.... " dvla .......,.. ~tarlatw•p. ...:.ıe.ı hakknula yGkHk memurlarla 

ÇekM~DYakra Wpw nJdt •• k ıçlia bir mtlddet Vatfnrtoa-
Fnın•nm lalldmiJetial da,_.. .. de ,&Gfme .,. ... ittir: 
Wır ••t1Ma1J9t lıiuetmlftlr. Çe .... o- da blacatıDJ • 

evvel gidenebeecekti. Fakat • 
teai g&n Ha7ri Arif Beyin ken~ 
aile oaloda beraber bulundugu 
derhal yayılacaktı. Oteld arka· 
dqlamun mhmetle, ıeftnçle kabul 
edecekleri ba v.ı,et genç ima 
ap reJl1ordu. 

Vakıa bu balo J1bek aDllıria 
en kibar b.a- itli ve HaJd Arif 
Be1 temi& bir aileDİD çok ap 
bafh bir çoc:uiu idL FU.t ae Cle 
olaa oalan .erecekler yamda 
ça1atan bir '1ala baloya • ıelm!f 
diyecekler ve bu beraberliğe bm 
tlrlü mana verecelderdL 

o Fi• ~· kadar çalıfbjı 
lialde liu b"rmıtu IÇiadm çıkmadı. 
Kend•ıi kalben .. teklifte bir 
çlrldaliJc b'i':i/orcla. 

HaJrl Beria temiz bir 
hayat ıeç1na lle)rlrlarclaa oldu-
iuna bili,... Harlaahle ODUD 

6a davetime caa atacak kızlar ve 
kadmlar ~ tekta. Blum ba 
laazanlald ................. ona 
tercila .................. badi-
.. ahlflmw ....,... oldaja 

~lmblllr Mlld o ela b. kibar 
baloJ• albanlW, otanıp kallrma
•n• bDea bir ..traütla aftiaek 

latiyti:..W. Ha,,ı Arif Beyin ......................... ~ 
tabn bit •nl •t Jelltu. Eter 
ollaı&· lld ~ l»eraber çal ... 
bldan laalcle YJle &~ mllluebet 
lcla inat ~ .. Wacaktl. 

Her Mide p.diye kadar ona 
tetkik etmit ve h&yle bir yerde 
kendisine arkadaılak edebileceğine 
inandığı için tercihan kendisini 
davet etmiftl. _._.__ 

Akpm paydoa dleri ~-
....... -- ... pW...,. .,., aml•. ...... de aon lfleri 
Wtlrip .,..... retifmek lgila ba
arlaaıyorcla. Hayri Arif ee,, ona 
maktan gnllhDleyerek ipret ettlı 

- Y ann değil mi ? 
Bqile ıelim verdi : 
- Evet 1 
Yapanla w --.w ,.W 

buldu. Her zamanki y~I arka
dqlan etrafım aldılar. He.,- Wll 
dereden dedikodu ediyQl'lardı. 

ltaa,aa banka... catu • 
Sevim lllardı arumda ablc:la:· 

- Perwembe akpau matbuat 
balOSu var çocuklar. Oa ,andlr 
Mr dnetir• ..,......, w. ... 
dnn. Bizim direldlı• ...... -
... Wlir •,.,... 

........... 1 ,,.,. 

-TaWI ..!. ,W.C.lr. Daw
......... - ... im. 

llJ •r n_ıu ..I- ddacl 
-Osiblı• ._.... .. ................. 
J1ir l>aP.. ablclu 
- Bizim direktir hiç kaca..

mu. Kendi pleı. 
- batijarlar ~ tidip, ae 

,.,..ı. bilme• ki 1 Bl)'le Wlet, 
...... plinoe .,.,.,. • 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

,. 22 7qmda bir kızn. Ail• 
beni tanımadığım bir adama 
Dİfanladı. Halbuki dokuz aydaa
beri bqka bir gençle •Yitiyorum. 
SeYjfİ:ime nipnlanchpm IDyledim. 
Ses çıkarmadı. Ayrıldık. Fakat 
timdi biribırimizl aautama1acaiı-
IDIZI anliyoraz. 

Edirnekapi • Betbalıt kn 
Evlenmekte acele et-~lz. 

Nifanh hayabmzı uzatuuz. Ba 
milddet zarfuıda aevplinW anq
tup nipnlanw aevmeJe çabp•11. 
Buna muvaffak olamazaaaız, HT

gilinizla anlqımz " Dipn• bo-
zunuz. 

• 
«Alb .,claaherl bir ı-: 

•YIPJeru. Fakat ba I~ 
-haıka imla Dipa!ıchr. Nilua,et 

... _u:ı ettl 
DipaalwM _,rılmaya ~ 
"• benimle evleıamek iatedi. F .. 
kat aipnh• oma çolc MftJor " 
•• lnrakına lllecejiai llJ1iJor• 
Se.-m- ...,ch. Ne ,.....m?ıt 

·-- lerWe 

Erkeğin .......... karfl ... 
hareketiade amisıl ......... 
kani m•b, iP .,...._,... llr 

mlddet 11~ ~ ~ ::.: 
UIDI tecirHM ... ~ -•-~ 
las .....,_ akalıtn -7• w...-

cbjllll anlayarak ba iften Ylll 

.. ~erektir. BANDlTEYZB 

Amerikanın Ucaretl 
Va,ioıton, 27 - Mart ayında 

Amerika lhracab, lthallttao 32 mil• 
yon dolar fazladır. lııraeat pbat arı-
.. 16.l ..a,_ ...... karta uo 
..s,o. ... ..._ ...... m .., ••• , 
karii ısa mi&r•tlu. 

Alman,.n• ltorçl.:: 
Lo.W.. ;'-RaJtel' +:'1rtm•= 

hGldlmetlnm. Alman naldl-
Vunr Ye DaHs 18tikra:dannın 
leriaae konulacak herbansl morator-
,.. teklifial ap bir ...... kartı• 
..,..,... bllc3t.tlilal ............. . 

.... ..,. Gr• .. 
Sarap. 27 - 25 ............. illa 

edDmlt olaa a......r peY, Wtedllm .. 
dea thwaa ..,_. Mf•b WPk' ... 
..... ,. ••• ha ...... 

paç mımaıl.._ mj4 + .... 
lensinler. 

Kahkahalar ...uıda S.... 
ilive etti: 

- Y ahuı her clavetiJere Wr 
ele ellilik baulmot iliYe etmell 
ilam. Balop aitmek kok1 ~ D 
bi.e ister, taw.aet W., ilkarplll 
iller. .ı!-IL 

MBnire bm.ı.n dikbtle ........ 
yordu. Her zamı• etralm• ..._•. 
veren, bot fdıralarile _...dc .. nşr 
Dl gtıldiiren gellÇ .. 

çok H::S':. c• ı ._ ••'-
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Sefer Heyeti Bir 
ey Keş/ edemedi 

Amma 
Geçenlerde Şimal buz deniz-

T a.qgarecil ik 1erinde bü~ük bir 

B. F"k. macera geçıren Çel-
" ı ,,. . f h yuskın se er e-
Kazandı yetinin kurtarılma 

işi asnasında f ev kala de güçlükler 
çekilmiştir. Yerlerin buzdağlarilo 
inişli yokuşlu ve sarp ,olması do
layısile kazazedelerin bulundukları 
yerlerin ufuklarına kadar giden 
rayyarelerin hepsi inememekto 
idiler. Tayyarecilerin en cesurla
rınm bile inmiye ce aret edeme• 
dikleri bu yerlere Molokoy W. 
minde bir Rus pilotu inm~ •e 

·kazazedeleri hemen hemen tek 
başına kurtarmıştır. 

Yalnız Molokoy inip çıkma 
aef erlerini asgariye indirme1' için 
bir ·fikir düşünmüş ve tayyaresj. 
ne mümkün olduğu kadar çok 
yolcu almayı muvafık bulmuştur. 
Bunun için cesur tayyareci yolcu 
mahalline alamadığı kimseleri 
Paraşllt bizine armış ve kanat
lara torba gibi sallandırmıştır. 
Bu vaziyette beş alb aeyyahm 
hayab kurtanlmıştır. 

Havanın soğuk olmasına ve 
bezlerin ilzeri kalın bir buz taba
kasile örtülmesine rağmen içiııde 
lbiselerine sımsıkı sarınan yolcu

lara birşey olmamış, ahili sela
mete çıkmıtlardır. 

Çelyuskin seyahati. kutuplar· 
daki keşfiyabn heyeti umumiyesl 
llzerinde yeni bir tetkik ve ke
tif zemini bulmak maksadile ya
pılmıftı. 

Vukubulan kazadan dolayı bu 
maksada vanJamadı fakat bu sa· 
yede Molokoy istemi yani tay
Jarelerin icabında kanatlanna da 
7olcu yerleştirme usulil bulundu. 

Tayyarecilerin hepsi bu yeni 
buluştan fevkalade memnundurlar. 

* Amerika her şeyde olduğu 
gibi radyosu en fazla 

--R--d..;;...--. olan memleket oı: R:k:,.: mak itibarile de 
• d rekor kırmıştır. 

Am•rıka a Bugünkil hesaba 
göre Amerikada 18 milyon radyo 
makinesi vardır. Halbuki radyo 
merakının en çok hakinı olduğu 
Fransada bu makinelerden ancak 
S milyon kaydedilmektedir. Bu 
rakam Almanyada bir milyon 
lngilterede iki buçuk milyon ola
rp.k tesbit edilmektedir. 

Amerikada yalmz radyo değil 
otomobil arabalan da her mem
leketin mevcudilnden kat kat 
fazladır. Geçenlerde yapılan bir 
heaap ve nisbete göre Amerika 
tehirlerinin birçoklannda dört 
adam batına bir otomobil isabet 
etmektedir. 

Fakir amele, mütevazı memur 
•eya knçnk esnafın muntazam n 
birer otomobili vardır. 

Gramofonun meskatire'ai bu 
. memleket olduğu için bu makine
ler de Amerikada umumidir. Orta 
tabakada yaşıyan insanlar gramo
fon ile birlikte evlerinde bir de 
radyo bulundurmaktadırlar. 

Fakir sınıf radyo veya gra
mofondan yine ve mutlaka birini 
tercih etmektedir. Hele Son 
zamanda keşfedilen basit radyo 
makineleri gramofondan daha 
ucuza geldiği için birçokları bunu 
tercih ediyorlar. 

Biraz mürffe tabakanın gra
mofonu ve radyosile beraber bir 
de otomobili vardır. 

Yalnız bugün Amerikanın ge-
~irmekte olduğu buhran yüzünden 
bu vaziyetin devam edebileceği 
pek şUpbelidir. 
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Kari Mektuplan 

lar Tavuk Kanından Çok oşla

Dumlupınar' da 
Gazi Köşesi Ve 
Bir Rica 

İstiklalimize hizmet edenleri 
tarihe tanıtmak için Türk kurtu• 
luşunun tahakkuk ettiği noktada 
Dumlupınarda, ilkmektepte gazi 
köşesi namile bir isliklal ve inki• 
lap müzesi tesis edilmiştir. Hiz
metimizde muvaffak ve maksadı-

nıy lar, Gecelerı De Dansediyorlar 

Sıurisin~iin yumurtaları 

Kendisine benıiyen diğer ba· 
zı haşereler gibi sivrisinekler de 
mikrop hamallığı yaparlar. Hele 
bizdekiler bol bol ıtma mikrobu 

taşır, bu mikL opları insanlara aşı· 
lamak suretile bir hayli zarar 
verirler. Bu sebepledir ki hükü-

met, milleti sıtmadan kurtarmak 
için, sivrisineklerin kaynaştığı yer
ler olarak bataklıklan kurub .· 
yor. 

Sivrisinekler yaz mevsiminde 
kanatlar.mıya başlarlar. Bfitüo bir 
kış mevsimini köşede bucakta 

uyuklamakla geçiren bu pia ha· 
9ereler, yaz sıcakları ortalığı ısıt· 

mıya başlar başlamaz yuvaların· 
dan çıkap etrafa mikroplannı 

&açmıya koyulurlar. 
Artık çöplüklerden kalkarak 

kasap dükkanlarındaki etlerin 

lb:erine, oradan yiyecek satan 
bakkalların malları llzerine ko-

narlar. Etin üzerine bırakbğı 
Sürfelerin hazan kurtlanarak can-

landığını hemen çoğumu% gi>rmll
şilzdür. 

Ayaklarında taşıdıkları binbir 
mikrobun konduklan yerlerde 

yaptığı :bhi ma~arrat ıaymakla 
tilkenmeı. işte sivrisinekler, bin
bir derdi keodisile beraber ta· 
ıiyan ve bizimle haşhaşa yaşayan 
bir tehlikedir. Paristeki meşhur 
Pastör müessesesi aon zamanlar
da Karasinaklerle sivrisineklerin 

hayat tarzlannı tesbit etmek mak-
a dile yeni bir ilmi araşhrmıya 

girişmiştir. Burada sıvnsıneğin 

yalnız sokmasının neticesi değil, 
açık havadaki serbest yaşayışının 
cereyan tarzı ve umumi bayat ............................................................... 
ııf. Vitemur 
işe 
Başladı 

• Ayosofya mozayıklerım ~ey• 
dana çıkarmak için Uç. sene 
kadar şehrimizde çalışmış olan 
Amerika Bizans enstitüsü profe-

sörlerinden M. Vitemur iki gün 
evvel şehrimize gelmiş, ve derhal 
camide işe başlamıştır. 

M. Vitemur şimdi de elimle 
kapısının fistündeki mozayıklan 
meydana çıkarmakla meşguldür. 
Mesaisini yine geçen enelerde 
olduğu gibi ıessiı, sedasız, yap
maktadır. Haber verildiğine göre 
profesör bu defa gelirken Avru
padan birkaç tane mütehassıs 
mozayık ustall da ıetirmiıtir. 

ıartlan tetkik edilmiştir. Bunun 
için müessese dahilinde camlı bir 
oda vilcude getirilmiş, her tara• 
fından tetkik edilebilecek şekilde 
olan bu odanın içine karasinek 
ve sivrisinekler konulmuştur. 

Alınan netice gayet alaka 
uyandırıcı mahiyettedir. Müesse
senin bu kısmı doktor Marülaz, 
Rubo, Tumanoj gibi büyük •e 
ıöbretli ilimlerin idaresine ve
rilmiştir. 

Bunların yapbkları tetkiklere 
göre ıivrisinekler geceleyin sürU 
halinde toplanar•a,. havada bir 

Sa altında karllaımaga ba,tagan 
gamurl•lar 

nevi danı yapmaktan fevkallde 
hoşlanırlar. Bundan bqka kara• 
ıineklerle ıivrisineklerin ağız 
tatlan biribfrine benzememekte
dir. İki cins sinek le kandan 
hoşlandıkları halde birinciler 
tavpn, ikinciler tavuk kanına 
daha dUşkündürler: B"""'D için 

Kanatlanmaya başlayan kurtlar 
f:İnek odasına kUçük kafes~er 
iç:nde bir miktar tavşan ve tavuk 
konmuştur. Sonra sivrisineklerin 
ıu ile alikalan büyüktür. Bunlar 
vakitlerinin bllyük bir kıs
mını durgun ıu sathı üzerinde 
geçirmekten fevkalAde zevk du· 
yarlar. 

Sivrisinekler kan emmekaizin 

de yaşayabiliyorlar. Bu hususta 
yapılan· tecrübelerde bir sene zar
fında mütemadiyen sivrisinek ye
tiştirilmiş ve bunlara bir damla 
kan tattınlmamıştır. 

Bundan başka Pastör müesse
sesinde diğer ısırıcı haşerat yetiş
tiren kısımlar da tesis edilmiştir. 
Tahtakurusu ve bit gibi böcekler 
buralarının başlıca aakinleridir. 
Kuşların ve tavukların tüyleri 
arasında yetiş!p insanları 111rmıya 

müstait olan birçok böceklerin 
sokmasından büyük tehlikelerin 
meydan aldığı da bu auretle ia
pat edilmiştir. 

Oouo için Fransada ve mer-
. kezi Avrupa milletlerinde tahta· 

kurusu, sinek ve ıivrisinek gibi 
haıerelere karşı şiddetli bir mli· 
cadeleye girişilmiş ve netice ola· 

· rak bu memleketlerde bu bay· 
. Tanlar hemen hemen pek seyrek
leşmiş, batta bazı yerlerde nesil· 
leri bile tükenmiştir. 

Avrupalılar, keskin dişlerini 
cilde batırarak ince hortumu ile 

mıza vasıl olabilmek için o zaman 
çalışmış olanlann bize fotograf.. · 
lannı ve biitıralannı gönderme- . 
!erini rica ederiz. Bu müze gele- 1 

cek nesillerimiz için kahramanlık 
ve yurt severlik dersi de vere
ceğinden bu hususta yapılacak 
lütfun herhalde atiye hizmet · 
olacağı tabiidir. 

Dumlupınar: Gazi köşesi müessis• 
lerinden: Abdullah Nrunb 

Boğaz Halkının Temennisi 
Üsküdar ve Boğaziçi köyleri 

her gün bir az daha boşanıyor. 
Bunun başlıca sebebi ıirket va• 
purlarının u aefer yapmasıdır~ 
Bu yüzden vapurlarda oturacak 
yer bulması gayri kabildir. 

ÜşlcUdar ve Boğaz halkım . 
arzusu rabattça ve ucuzca eya• 
hat etmektir. Seyahat ücretinin 
bahalılığı da Üsküdara ve Boğaza · 
rağbetsizliğin sebeplerinden biri
dir. 

insanın kanını emen tahtakuru- Kuzguncuk: Nurettin 
ıundan adeta Urker ve çok kor- ~-------,._ .. ____ ":"J 
karlar. ( · Cevaplarımız 

Kendilerini bu böceklerden _____ _, _______ ~ 

Garip şekilli 

korumak uğrunda iJAçlar 
birler kullanırlar. 

6egni 

Ye tecl-

Memleketimizde bu cereyan 
Cumhuriyet idareıile birlikte bat
lamııtır. Sayfiyelerde ve icra 
köylerde 11bhat tedbiri olmak 
llzere bataklıklar, durgun ıuyu 
ihtiva eden havuzlar ve çukurlar 
temizlenmektedir. 

Umumi sıhhat tedbirlerine 
fertlerin gayreti de inzimam der
se herşeyimize el atan vo yumur
talannı en kıymetli gıda madde

lerimiz üzerine bırakan sinekler
den ve diılerile gece uykumuzu 
haram eden tahtakurusundan biz 
de kurtuluruz. .............................................................. 
Milli Emlak 
Ve Arazi 
Satılıyor 

Maliye V eklleU lstaobulda 
buhınan milli emlAk ve arazinin 
Htılma11na karar verdiği için 
satışa başlanoıafb. Yalnız bu satıı 

itleri ağır yilrlldüğll için ıimdi 
her tahsil şubesinde bulunan 

tadilat komisyonlarına bu gibi 
emlak ve ara7.iye kıymet biçme· 

leri selihıyeti verilmiştir. Bu 
komisyonlar kıymet mazbatalarını 

derhal milli emlak müdllrlnğUne 

gönderiyorlar. Konulan kıymetler 

· müna&İP. görUldUkço derhal aabf'" 
Jan yapılacaktır. · 

Aruat Süleyman TevLk Beye: 
- T evecctihllnü.ıe teıekkllr 

ederiz efendim. 

• 
Faruk, Müfit, Fahri Efendilere: 
- MutalAanız doğrudur. Fakat 

mektubunuzda sarih adresinia 
olmadığı için neşredemedik elen
elim. .. 

Babçekapıda Tuhafiyeci Şefik Bey 
- Bahıettiğiniz mesele o za• 

man mUddeiumumilikçe tahkik 
edilmiı ve isnat tahakkuk etm~ 
diji için mu mele yapılamamıştır. 

* Ankara hapishanesinde 
Hamdi Efendiye: 

- Bahıettiğiniz gazetedeki . 
haber etrafında bizde hiç bir 
malümat yoktur. Bu haberin asıl
ıız olması ihtimali çok kuvvetli
dir. Keyfiyeti tahkik ettiriyor:uz. 
mespet netice alırsak yazacağız. 
Maamafih siz de o .havadisin. : 
uıembamı ve doğru olup olma• \ 
dığını havadisi yazan gazeteden 
ıorunuz efendim. 

* Nevzat Behiç Beye: 
- Berlin'de Viyana'da ve Pa

riıte konservatuvarlar tiyatro ted• 
riıab da yaparlar. ._:: 

• • ... • • ·~ .... .. 1 · - _,......... 
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Şampiyona Müsabakaları 
Neticeye Doğru Giderken 
Dünkü Maçta Beşiktaş Takımı 

• 
Istanhulsporu 1 - 2 Yendi 

Beıllctaı - l•tan6rılspor maçında devr• ara11naa l•tirdlıat •dt111 Beılktaılılar 
latanbul futbol 1&mpiyonuı 

maçlanna dllıı de devam edildi. 
Mns,bakalara ait fikttstürün 80· 
nuncu haftası dlln yapılan Betik· 
taı • lstanbulspor maçı ile biti
yordu. Kadıköyünde Fenerbahçe 
•tadında yapılan bu karşılaşma 
haftanın yegane futbol temasım 
teıkil etmekte idi. Bunun için 
Fenerbabçe ıtadı oldukça kala· 
balıktı. 

GünUn ilk maçını lstanbulapor
Beşiktaı B talamJan yaptılar. lki 
takım 2-2 berabere kaldı. 

ikinci kümeden Hilal ikinci 
maçta Kasımpaşayı 4-0 mağlüp 

etti. 
Sonuncu maçı, Beıiktaı - la

tanbulıporlular birinci takımları 
yaptılar. Beşiktaı maça, fu kadro 
De çıkmışb: 

Mehmet Ali, Hüsnü, Adnan, 
Faruk, Nuri, Feyzi, Hayati Mu
aaffer Hakkı, Şeref, Eşref. 

B~na mukabiJ lıtaobulıipor ıu 
tekilde idi: . . 

Liitfi, Samih, . Sabıb, Halıt, 
Hasan, Sami, Fahrı, Enver, Or
han, Aziz, Reşat. 

Hakem, Galatasaraydan Sadi 

Bey. 
Oyuna, rüzgira karşı oynamak 

mecburiyetinde kalan İstanbul· 
aporlular başladılar. Hücum Be
fiktaı muavin hattında kesildi. 
Ve Beşiktaşlılar ııkı bir inişle f1• 

tanbulspor kalesine yaklı.tblar. 
Şerefin sıkı bir vuruşu daha 
birinci dakikada, lstanbuls 
k 1 . . .. por 

a esın~n üstünden avuta gitti. 
Beşıktaşlılar, rüzgarın da yar

dımı ile oynadıklan bu devrede 
bilhassa ilk dakikalarda kendile~ 
rini faik vaziyete geçirecek sayıyı 
çıkarmak için çok çalıııyorlardı. 

fstanbulsporun ilk dakikada 
başlıyan bu tazyik altında şaşa., 
layışı Beşiktaşlılann vaziyetini 
kolaylaştırıyordu. 

Yedinci dakikada Hakkı, ge
riden aldığı pasla çok müsait b~r 

vaziyet yakaladı. Fakat kısa 
mesafeden wrmasına rağmen. 
topu havalandırarak ıayıyı kay• 
betti. 

latanbuJspor canlanıyor. iki 
açığın ıevkettiğl hncumlar, Be
tiktq müdafaasında gtiçllikle ke
ıiliyor. lstanbulsporluların topu 
yere indirememeleri Beıiktaı 
defasına avantaj veriyordu. 

Oyun müsavi hücumlarla ge
çiyor. Fakat Beşiktaşın inişleri 
daha ıuurlu ve daha tehlikelr.. 

17 nci dakika: lstanbulsporun 
ıol açığı Reıat, Azizden aldlğı 
pası iyi kullanarak Beşiktaı 
kalesine İniyor. HUsnilyQ atlattı. 
Kalecinin çıkıt yaparak bot 
hırakbğı kaleye, soğuk kanlılığını 
kaybetmiyerek güzel bir plase 
ile topu soktu. 

lstanbulıporlular, gol tefevvtı
kunu da temin edince daha canh 
oynamaya başladilar. 1 ehlikeli 
~kı~lar yapıyorlar. Fakat çok 
ılerı paslarla ve daima bavadıbı 
oynanıaları aleyhlerinde oluyor. 

Birinci devre lstanbulsporun 
1-0 lehillde bitti. 

ikinci devrede rüxgirla bera
ber oynayacak olan latanbulapor
lulann galibiyeti elden kaçırnu-
yacaklarmı tahmin edenler vardı. 
Fakat daha ağır basan bir takı· 
ma karşı, birinci devrede rüzgara 
rağmen fırsat v~rmemek için 
büyük bir enerji ıarfına mecbur 
olan lstanbulsporlularm aynı nefes 
kabiliyetini göstermeleri çok az 

muhtemeldi. Nitekim oyun başlar 
başlamaz hücuma geçen Beşik
taşlılar, liçUncii dakikad& Muzaf
ferin ayağile beraberlik golüoil 
kazandılar. 

Oyun daha ziyade Beşiktaşm 
lehine denebilecek bir seyir takip 
ederek devam ediyor. İstanbul
ıpor, muavin hattının müdafaa 
o~nu oynaması yüzünden Beşik
tazyıkını kabul ~tmiş bir vaziyete 

dOıtU. Top ekseriyetle ıarı-siyan• 
hların nıaıf ıahasında ••• 

14 neli dakikada: Yine Muzaf· 
fer, Betiktaıın galibiyet sayısını 
güzel bir vuruşla kazandırdı. Bu 
ikinci golden ıonradu ki latan
bulsporlular açıldılar ve o~nu 
Beıiktaım yarı aahasına nakle 
muvaffak oldular. Fakat 'bütün 
gayretler, metin bir oyun oynıyad 
Beşiktaı m6dafaaıı karşısında 
ıemere vermedi ve Beıiktaı sa• 
hayı 2-1 galip vaziyette terketti. 

Küçükler 
Arasında 

Beıjktaı Küçükleri 934 
Şampiyonu Oldu 

iyi hatırlıyoruz. l.tanbulda llç 
ıenedenberi küçUk sporculara, 
daha doğrusu kliçük ve genç 
sporculara karşı fazla bir aJika 
köriUüyor. 

Geçen sen.; olduğu gibi bu 
sene de federe kulllplerin dördOn
cli takımlanni teşkil eden küçllk 
futbolcWer arasında her hafta 
muntazam maçlar tertip ediliyor. 

Galatasaray, Vefa, Beıiktq, 
Fener, lstanbulspor kulüpleriılln 
futbol ineydanına henllz yeni 
yeni ablmıı genç oyuncuJan ara
sında maçlar yapılıyor. 

Bu seno ayni kulllplerin A ve 
8 takımlan lik maçlarına devam 
ederlerken kUçİikler de kendi 
aralarında her hafta mllsabakaJar 
yapıyorlardı. 

İşte küçükler ıampiyonası 
dün neticesini verdi ve Beşiktaş 
küçükleri 934 yılının birinciliğini 
kazandılar. Dün Beşiktaş kOçilk• 
lerile Vefa küçükleri oynıyacak· 
lardı. Vefalılar vaktinde gelme· 
dikleri için mağlüp ıayıldılar ve 
BeşiktaşWar biç mağl6p ?1!11a~~~ 
ve hiç ıoI yemeden bırıncılııı 
alddar. 

l 

Sa fa 7 

Memlekette Spor Hare· 
ket Ve ·Faaliyetleri 

Muhafız Gücü, Tayyare Kayseride 
Fabrikası Takımını Yendi 

Kayseri, (Hususi) - Çoc~k 
bayramının ilk günü yapılan eg· 
Ienceler arasında bir de heyecanb 
futbol maçı tertip edildi. Muhafız 
Gücile Tayyare fabrikası Sporcu· 
ları arasında yapdan bu maçı 
yüzlerce kişi seyretti. Neticede 
Mubahz Gücü 0-2 galip geldi ve 
hediye olarak bir kupa verildi. 

Ödem itte 
Ödemiş, (Hususi) - Geçen 

hafta kasabamızda Mendires ku
lübll ile Albnova kulnbU futbol 
takımlan arasında güzel bir maç 
yapıldı. Neticede Mendireıliler 
~2 galip geldiler. 

lzmltta Llk Maçları 
fzmit, ( Hususi ) - Kocaeli 

mıntakasında lik maçları haziran 
ortalannda başlıyacaktar. Şehri
mizdeki ıpor klüplerinde lik 
maçlanna hazırlıklar başlamıştır. 

idman yurtlular kadrolannı 
takviye ederek kuvvetli bir şekilde 
sahaya çıkmak için bütnn gayret· 
lerile çalışmaktadırlar. Bununla 
beraber şehrimizin en eski ve en 
verimli bir gençlik kaynağı olan 
lttihatsporlular da ekzersizlerine 
muntazaman devam etmektedirler. 

Geçenlerde toplanan ittihat 
spor klübO yeni idare intihabını 
yapmış, neticede Muammer, 
Yunus, Cevdet, Nazmi, Rıza, 

Hasan, Tahir Beyler yeni idare 
heyetine saçilmişlel'dir. - O. Y. 

MUtekaltler Yanlldl 
lzmit, ( Husuıi ) - Geçen 

cuma ıUnll lzmitto ıenenin en 
eğlenceli ve alakah maçı ya· 
pLldı. Hemen hemen büttın spor 
merakblannın bulunduğu bu maç 
idman Yurdu .. lttihatıpor mlite
kaitlerile, lttihatsporlular ~asında 
oldu. Yetil beyazhlar agabeyle· 
rini bir hayli yorduktan ıo.nra 
1 • S sayı ile galip geldiler. Hatta 
bu bet sayının bir düzline olması 
ihtimal dahilinde olduğu halde 
mütekaitlere acımıılar ve merha
met kabilinden 5 ıayı kaydet• 
melde iktifa etmiflerdir. 

MOtekait takım föyle idi: 
Pap baba, kırtaaiyecl Sadet• 

tin, Terzi Müfit, ormancı Hasa 
rakıcı Hafız, tüfüncü Muzaffe 
Hoca Ahmet, sinemacı Lut 
Tevfik, Nihat Beyler. 

Nazilli Sporu Gitgide llerileyo 
Nazilli spor hayab gittikç 

canlanıyor. Bu cuma Nazilli sa 
hasında Aydın Sanat~ar mekte 
ile Nazilli ortamektebi arasmd 
heyecanlı voleybol ve futb 
maçlan yapıldı. Saha çok 
la balıktı. 

Voleybol maçı gayet heyecan 
ve güzel oldu. Nazilli takı 
galip geldi. 

2 Futbolde Aydın Sanatl 
mektebi çok kıncı oynadı. 
taraftan bayılanlar oldu. Seyir 
ler arasında müthiı 1 eyec 
vardı. Herkes oturduğu yerd 
duramıyordu. Neticede oyunu 3:
Sanatlar mektebi kazandı. Nazil 
Jililer çok neş'eli ve beyeca 
bir gün geçirdiler. 

Maçlar tevali edec~ktir. Nazi 
aahasında yakında kuvvetli ta 
kımlar karşıJaşacakbr. Bu me 
yanda lzmirden de bazı ku 
IU.plerin daveti dllşünUlüyor . 

Havacılık 
Sporları 

Rio de janeyro, 27 (A.A.) . 
Sao Paulo yelkenli tayypre il 
uçma kulllbü, bu nevi tayyar 
ile irtifa rekorunun aahib~ ol 
Alman tayyareciıi Heini Dıttma 
muallim olarak hizmete almıştu. 

· Alman heyeti azasından ~.j 
diğeri de Kondor tayyarecıb 
aindikaaına pilot olarak ahnmııtar 
Heyetin diğer aza11 Almanyay 
dönmüıtür. 

Av Sporları 
Adapazan, 27 ( A.A) 

Adapaıan Avcılar kulübtı musi 
kolu birinci konserini 500 dinle 
yıcı huzurunda muvaffakıyetl 
verdi. Dört ıaat devam ede 
konıer halka deriD zevk duyp 
lan bıraktı. 

G - Tayyare /o6rika•ı ogu11culorı Yukarıda: Kagseride Muhafız iicu ve 
/ bir aratÜi, Oflllıd1t: Ôtl•miıin M11ntl•rt1• •par kaliibü oguncrı arı 
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8 Sayfa SON POSTA 

SEVDIGIM KADIN 
Almancadan 

Tercüme 
- Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

28 - 4 - 934 

Naklll ı Sadettla ReşU 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tetrika&1 No.17 

Heydi bir münasebetsizlik Haıta mlimaniat etmeden illa 
Jçmesini müteakip buhran geçti. 
Heydinin endişesi gittikçe ziya• 

yaphğını hissetti. Kızararak mah
cubane başını önüne eğdi. Fakat 
Kontes onun bu haline dikkat 
etmedi, göderinin manasız bakı-

deJeşiyordu. Hale hasta yatağının 9 

yanına Hol'ü çağırması, Annesinin 
ıile etrafı süzerek dudakları ken• 
di kendine münakaşa ediyormuş 

gibi sessiz eynıyordu.. 
- Or dömmeı'i satb ha U 

ıebebini biliyorum. Son defa 
6dünç istediği zaman hasislik 
etmekliğim lüzumsuzdu. Her halde 
bu büyük hllrmetle sakladığı aile 
çiftliğini o da zorla aatmıtbr. 

Kontesin aeai g~bi elleri de 
titriyordu. Yastığına zorla daya• 
narak güçlnkle kendini biraz yu
karıya çekti. Heydi sakin olmiya 
çalışarak cevap verirken beyeca• 
nıoı gizliyemiyordu: 

- Annem Güzel Kaateli par· 
kından bana çok bahaetmiştL Vak
tile orada çok bulunmUf. 

- Evet biliyorum. Hol Yur
een'in babası yaşadığı zaman 
annen de vardı. Hol'ün babası 
kusursuz, çok hassas bir akraba 
idi. O Kasteli, kıymettar şeyleri 

llst liste yığmadan zevki selim 
Gzere döşemesini bilirdi. Hayat 
doktoru idi. Daima şık. daima 
sevilerek bayat yolunu bitirdi. 
Hol onun çok hususiyetlerine 
tevarüs etti, yalnız maaJesef 
biraz hafif meşrep.. Ona iyi bir 
zevce lazımdı, onu anlayacak, 
kıymettar bir kadın olupta ona 
ıevği ve anlayııla hayat arkadaş· 
bğı etmelidi. 

Hasta bir ıaniye durdu. Göz· 
leri merakla Heydinin Uzerinde 
dolaıtı. Birdenbire: 

_. lkinixi arasındaki y~ farla 
pk.. Nekadar fenal Dedi. 

- Oh.. okadar yqlımı hala?. 
- Hol otuz dört Y&flndaı 

tense on dört! 
- Evet... çok yqld 
Heydi z~rla gülerek a6yliyordu; 

Buradaki vaziyetinin gittikçe fe-
aalatbğanı hiuediyor, bir tnrlll 
bu muhaveren:n ne netice vere
ceğini tahmin edemiyordu? Haki· 
katte ne isteyebilirdi? Nuıl dü· 
fÜDceler vardı? Kontesin g5zleri 
pencereden dışarı çevrilmişti. Du .. 
daldan evvelki gibi .eaaiz oynı· 
yor, gözleri gittikçe parhyordu. 

- H oHi bir kere daha gör· 
mek isterim, dedi... Daha oeka· 
dar yaşayabilirim ki? Gayet aşi· 
kir olarak hiasediyorum ki günden 
pne kunelim tnkeoiyor ••• Heydi 
Hol Yurgeoe hemen gelmesi için 
yaz. Yahut tegraf çek.. 

Heydi oyııaf!Dadao yerinde 
kaldı. Sanılmadı. StıldUıet ve 
bllsnllkabul aimuı göllterme.J il• 
nmdı. Fakat arbk bu itlerin ma• 
ıuwnı tahmin etmiye başlamışb: 

- Nereye telgraf çekeyim? 
Adresi nedir; bilmiyonım ki.. 

- Ordömmea'e benim namım
la telgraf çek. Bu:t olarak fÖy)e: --·-x--•- .. ._ ........ .__.._. ___ 

:= T AKVIM :=:. 
Gna CUMARTEsl Kuam 

30 28 NiSAN 934 172 - Arabi Rumi 
13 Muharrem 13" 15 ~ Nlua • 1350 

Vak"t Esa:ıt Va1"t Vakit Ez.ili vuat 
- =-
Gü .... 10 OJ .5 04 Akıam ı.ııi - 19 (•I 

Oil• a ıo 12 ır Yaı.t ı f2 :ııo 43 
11ılnclJ il 00 18 02 lmıak 1 09 s ıo 

u Ziyaretini bekliyorum. Kristina bütün planlarını altüst etmek 
hala., ve oraya adresimizi bildir. demekti·. Zevk, neş'e ve aşktan 
Bu kafi. Merak ediyorum acaba başka birşey düşünmeyen Heydi .. 
gelecekmi? Eğer g~lmezse... nin dimağında bu hasis menfaat 

Kontesin ağzı büzülerek ıükü· cidalinin safahab silik bir iz bırak· 
netle homurdandı: madan geçiyordu. Nıhayet bfitün 

- Onu incittim.. Her halde bu düşüncelerden bir tek aabit 
bana kumu... Fakat buna ragv men kelime oraya mahkuk İmif gibi 

6- kaldı: Vasiyetname! 
gelir. Çünkii iyi terbiye görmüş, Oh. para arkasından koımak.. 
nazik bir adamdır. · Ne kadu. çirkin ve nefret Yerici 

İhtiyarın gözlerinde yine hum- bir ihtiras.. Bu kavga köpeklerin 
ma ateşi parladı. Asabı gerildi. biribirlerinin ağzından kemik 
Yüzü buruştu, hayat kuvveti göze parçaları kapmak için hırlaşma• 
görünecek kadar içinde yaşıyordu. !arına ne kadar benziyordu! Ne 
Yalnız dudaldarı oynıyor, anlaşıl· kadar bayağı ve adil Fakat katı 
maz sözler homurdanıyordu. yürekli olmak lizım geliyordu. 

Heydi ayağa kalk~ğı zaman Annesinin yllz kere yazdığı gibi 
bu manzara kartısında bütiin vü.. Halenin servetine tevarfb etmek 
cudunu soğuk bir ter bastırmıştı. için Hol ile ayni hukuka malikti-

ler. Her ikisi de ayni derecede 
Uyku ilacını karıştirmakla meşgul yalan aile çocuklan idi. Heydi 
alan Angelika hemşireyi içeriye itidal demini muhafazaya çallfb. 
çağırdı. (Arkası nr) 

TÜRK ve SUMER Sinemalarında 
muvaffakıyetle devam eden Türkçe aözlll muazzam şaheser 

ANKARA TORKiYENiN KALBiDiR 
her Türkfin göJ'Jnesİ icap eden milli inkılap filmi 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Lira K. 
4095 CO 2047 metre terbiinde bulunan Kadirgada Şahsuvar Bey 

mahallesinde Kadirga limanı caddesinde 53 No. h arsa 
Ye üzerinde mevcut barakanın tamamL 

140 70 28 metre terbiinde bulunan Lingada Kitlpkasım ma
hallesinde Sepetçi sokağında eski 52 yeni 55 No. lı 
arsanın tamamı. (2484) 

252 SO Bermucibi kayıt 126 arşın miktannda bulunan Lingada 
Çakırağa mahallesinde Sultancamü sokağında 77 No. h 
arsanın tamamı. (4884) 

123 12 61 metre terbünde bulunan Samatyada Hacıbliseyinağa 
mahallesinde Analipsl sokağında eski 3 yeni 30 No. lı 
arsanın tamamı. (5640) 

381 35 Küçükmustapaşada Mollahüsrev mahallesinde Knçnk .. 
mu.stapqa caadesinde eski 19 ilA 25 yeni 33 iIA 39 
No. h anadan müfrez 152 metre 54 aantim terbündeki 
bir harita No. h arsanın tamamı. (2673) 

120 00 80 IU'flD miktarında bulunan Kocamustapafa mahalle
mnde Sulumanaatır mektebi sokağında eski 14116 yeni 
12 No lı arsamn tamamı. ( 1893) 

200 00 lstinye'de Mabmutçawş mahallesinde lstinye caddesinde 
eski 42 yeni 62 No. lı dükkamn tamamL (1477) 

Yukarıdaki emlak )İrmi giln müddetle satılmak üzere ilana 
konmUflur. ihalesi Mayısın 7 inci pazartesi günü saat 15 teclir. 
Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdliriyetinde 
Mahlulit kalemine miiracaatlan. «1756,. 

Yalova .Kaplıcaları 
Dahilinde Kiralık Mahaller 

Akay İtletmesi MüdOrlüğnnden: 
3 kardeşler gazinosu, Köylll hamamı, tuhafiye dükkim mUza• 

yede ile kiraya verilecektir. Talipler şeraiti anlamak için her glin 
l.eYazam Şefliğine ve müzayedeye ittirak için 3/5/934 Per,embe günll 
saat 14 de idare EncGmenine gelmerl. "1973., 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A. - 0 7000,. kilo müstamel çember: 9/51934 ç.&11amba günll 

1aat "14,, 
B. - TeferrüaUle beraber bir adet elektrik motörll: 9/5/934 

çarıamba pnn ıaat "15,, 
Mezkür iki ka)em enayı verecek taliplerin nlimune ve prtna

meleri ıördükten 10nra fiat vermek tizere yukarıda gösterilen gün 
ve saatlerde "%7.5,, teminatlarile beraber Galatada Alım, utma 
komiayonmıa müracaat etmeleri. 0 20t1, 

Nisan. 28 

Kollejlilerin Müsameres 
Dün Arnavutköy Kız Kollejinde 

Güzel Bir Gün Geçirildi 

Mü.aa11U1rede temsil edilen plge•I mrıvaJ/alcıgatl• ....... n Koll•Jlll• 

Robeıt Kollej TOrk Talebe 1 
Birliği tarafından dnn &ğledeo 
sonra Arnavutköyilndeki kız kol
lej:odo bir müsamere verilmişt:&-. 
Milsamere çok güzel olmuş, im · 
\le erkek Kollejlerinin bOtün ta• 
lebeleri, mezunlar, taoınmaş hanım 
ve beyler ve birçok davetliler hor 
ve zevkli saatler geçirmitlerdir. 

Müsamereye lstiktll mar~ 
baılanmıf, birlik azasından biri 
tarafından kısa bir hitabeden 
sonra " Sırat köprüsil " piyesinin 
birinci perdesi temsil edilmiş, 
müteakıben gü-ıel parçalar çahn
mış, sonra Suat Köpriisünü~ ikin.el 
ve üçüncü perdeleri temsıl edıl· 
miştir. Genç kollej.iler müsame
renin başından sonuna kadar 
gıpta edil~cek bir muvaffakıyet 
kazanmışlardır. 

Feyziye Lisesinde 
Dün öğleden sonra Feyziye 

lisesinde de son sınıf talebesi ta
rafından bir ayrılık müsameresi 
tertip olunmuş, güzel musiki par
çalara çalınmıf, temsiller verilmiş 
ve çok eğlenilmiştir. 
Dumlupınar Mektebinde 
Dumlupınar ıehir yab mekte-

Tra.kyanın Düzgünlüğü 
İçin Proje~er Hazırlanıyor 

( Bqtarafı 1 inci 1ayfada ) 

rak Trakyada mebzul miktarda 
yetişen iptidai maddelerin mem· 
leket ihtiyacına uygun bir şekilde 
mamul bir hale getirilmeaine de 
ehemmiyet verileceği öğrenilmek
tedir. Bu arada Trakya nüfusunun 
çoğalblmaa.oa da ehemmiyet veri-
lecektir. Bütün bu faaliyet Trak· 
yaya asri bir manzara kaıandır
mıt olacaktır. ----

MUessif Bir lrtlhal 
Akşam refikimizin yazı işleri 

mtidürü Eniı Tahsin beyin babasa 
Hasan Tahsin bey, kısa bir haa
talıktan sonra diln sabah vefat 
etmiştir. Merhum uzun müddet 
ticaret aleminde ve resmt daire• 
ler müteahhiUikleriode bulunmut
tur. Cenazesi bugün saat on bir 
buçukta Şiş:ide Etfal hastane.ti 
tramvay durak yerindeki Miku 
apartamanından kaldırılarak Feri· 
köy kabristanına defnedilecektir. 
Bu elim ziyadan . dolayı meslek· 
tqımıza ve merhumun diğer ailesi 
mensuplarına taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

~ NUI ........ ·~· ~~ '1tf1 t 1 ıını;ı 

Yeni Neşriyatı 
içki dUşmanı - Ayda bir fnti

tar eden ( içki dütmanı ) ıuetesinin 
16 ncı oiaaa 1&)'1aı çıkmııtar. İçiodeı 
Fahrettin Kerim, A. Şevket. Necati, 
Safiye Hüaeyin, mOoahit A.S.R.M. Ali, 
Salih beylerin yazılan vardı.r. Sayıaı 
S kurutrur. Karilerimiıe tavaiye ederiz. 

• ••us<• ..... 1 .............. .. . _....._.... 

Dr .. KEMAL NURi 
om Ye Zülırevı hastalıklar müteh&88181 

Beyotlu ı Rumeli han 16 
153 

MiiıatMrede maoaflak olan Kolle}• 

lil•rden Re/ia lsmail H. 

binde de dlln talebele1' tarahndan 
parlak ve eğlenceli bir müsamere 
verilmiştir. 

DABCOViCH va şurekAsı 
Teh 44 708 • 7 - 41220 

Avrupa ve Şıuk limanları ~da 
muntazam poıta. 

Anvert, Rotterdam, Hamburg Ye 

Iakandinavya liaıanlan için yakında 
hareket edecek vaPurlan ve dtloyanm 
baolıoa limanlarında transbor demena 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
bfln umumi acente! ğine müracaat 
'l'eL '470718 • 41220 ..... _ .... 

TBEO BEPPElt 
vapur acentahl• 

Polieh . Palestine Lioe of the polisb 
TraOAt)antio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America l.ine. 
15.000 tonluk 

"POLONIA" 
Tranaatlantlk vapuru ile 

Köstence · İstanbul· Hayfa· Yafa· 
Pire arasında muntazam .,. IUb 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 H 
3üncil ıımf kamaralan vardır. 
Hayfa - Yafa· ve Pire için ıeferler: 

S Mayıs ıaat 15 te 
17 Mayıs saat 15 te 
31 Mayıa eaat 15 te 
14 Ha.ziran aaat 15 te 

Dolru Köatence için soferlen 
29 Niııan saat 19 da 
13 Moyıs saat 19 da 
27 Mayur ıaat 19 da 
10 Huziran saat l 9 da 
24 Haziran saat 19 da 

Seyahat mDddetl ı 
latanbul - Köstenoe 16 ıut 
İatanbul - Y af& 61 " 
letaobul - Hayfa 7 l " 

Fazla tafsilat için Galatada Freog· 
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tet 4-4707/8·41220·Y<1lcu 
için atlııntik •apuru acentatınL 
Galata rıhtım caddesi Tel 40019 ve 
V egonli • Kolc ve N11tta aeyahat 
acentalıklarına m üracuat. 

Sl 



- Her lıaldtı -..1/udur -

' • a t 8e A, •- A 
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Geln nnılc prl Nrllınn. · .................. ,,.t ......... 
Cevap içia mektuplara 10 kunaolü 

pul iliveai lil&mdw. 

1 

imtiyazlı Şir etlerden 
e Şikayetiniz Var. 

-
BiZE BILDIR1NIZ DE DERMANI BULUNSUN 

N,.Pa V.rllf,_ _,.,.., .. ıirlcfllleri• ,.,,,, .... ..,,,,, ttJJf/dk •~ 
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A.llıule lliigiik MiUd 16cllaU.. • Nll/M V.-U.U- ti. 6lldlnt:•liz. 

Havadan KAi'- a ı.k olem•ı, Bu hususta muh-
- FJe ... r=, lılm ••• •.,.. ta.. ~t · il clt 't'ıtiaa ~ 

yia lmrqlM eleldrik mımıı-.... racaat ederim efmdim. 
teJiı& labil baı yiiz bıupıak K•eat! .... GllcW• •obk .. D a.tla 

wfi:ratm bir kısım tiıkete kiılr &aut Kllldaat 
kalmaktadır. Her ay wfet.it - K&pık ,..ta tlaçar oldu-
olduğum ) nz kurutluk elddrik ;.. .... ~. 1 , • ., lla:a ... ehem• 

Parumı vermek üzere .Xkete miJetl Wr ...etae ı•nlrarak 
uzan mlddetJe techm eclldim. 

gitti&imde yaptıklan lleaap~ yii& Ôllmdz atla:tfıiım ı.a ha beni 
kırk beş kuruş borçlu oldugumu ilelebet bethaht etmiftir. Buglln 
16yliiyorlar. Her vakit soranın. askerfiğe kabol eclirmediiim gibi 
bu kırk Lq kuruşun neden aha- bip itte da istihu_. imkln 
dıjnıı 8ğrenmek isterim. Onlarda yoktur. Ştıphe yok ki bu. f-!'k~t 
yirmi bq kuruı ,. saat ,. ~ ı,,. =dffiyet Jizü-- lüçbir 11 
hu ay ıinai kUl'Uf .... ~ p-.a• 

1 
ti 1 ._..._ ~ firket 

~ Saat pua9 _.,.. L- t '''!di da a.- JU'
S...-. ,_.... i9e ifd ..U. ldılai-. :hm .ed;;.;- mi? Bu, -ı~t 
b ...... mahllJi imif. • .... 7 ... - IJilk tlajl •dır? 
J&but alclupa JGz lmr1ıtluk At O •• • ı , 1 ' .. 1' Narl 

elektrik parallDlll ancak fazla Bir Ca: ' 
fada eW brq sermayeli olma. ( :Matlil" Wıi ) ı> aektap 
Ost tarafı olan dokun beı brut göndettn zatw 
firkete kir kalıyor. Bayle ,Oz Efmı1-. adtoıi..W arlt ola
lark fıet luriifUb doksan beı ral IJHnuecljiuk i~ fil'yetl
limapaaw kir almak ne mantığa Dizi ....raef ,_.....,. Bal 
ve ne de. mukaveleye miiatenit mazur ......... 

Anneleri 
Lıgiliz Polisi Dört Saat Müddetle 

Anne Vekilliği Yapıyor ! -

~m•anazi Şirketi 
aw-.c......r1ası,... 

aMt l4.38 da Beyaat\a Elell
tni Evinde verilecek olaa 
... , ... - puta ...... 
dersine bittba HUaaefeHileri 
devet eder. · 
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No. 3 28-4-934 Nakili: A. R. 

Tevkifhanede Mülikat.~ 
Bir Sigara Verdim.. Yaktı.. Gözleri 

Gitgide Buğulanıyordu ... 
~~~~~---------~~~~ 

Evvelkl GUnkU Ve DUnkU 
kısımlar1n \ıullsalar1: 

l 340 senesinde Feriköyde ran
devucu Madam Agavninin evin• 
de gümrük komsiyon~usu Nihat 
Beyi öldürmekle maznun Melek 
ilanım cinayet mahkemesi h11-
zurundadır. İddianameden ıonra 
Melek Hililım son ıözünü söy
lüyor: 
- Mademki mucrimim. Cer.a· 
mı çekmeliyim. 
Zabıt katibi mahkemenin kara
nnı okuyon 
- Mezbure Melek Hanımm 
yedi buçuk •ene hapiı mahkt1-
miyetioe müttefikan karar ve
rildi. 
Ben, bu güzel kadını tevkifha. 
neye doğru takip ederken ken· 
di kendime mınldanıyorum: 
- Bu zarif ve eDıBalaiz kadın 
nasıl katil olur! 
Bu kadın kıskançlık yüzünden 
o adamı öldürürken biri göğsü
ne, dığeri de beynine birer 
kurşun eıkmıe. Bana kalll'8a 
kadınlar insanı bir darbede öl
dürürler. Mahkeme karanndaki 
ıahitlerin ifadelerine bakılırsa, 
evvela iki el ıilah patlamış" 
Sonra bir pencere açılıp kapan
mış.. Ve daha ıonra, odaya 
koşan şahitlere arşı Melek 
Hanım elindeki tabancayı sal
lamış: 
- Du genci, ben öldürdüm ..• 
Diye bağırmış .. Buna, imkan ve 
ihtimal yok. Gözlerimle görsem 
yine inanmam. Şu haldeY. 
Derhal muharrirlik damanm 
kabardı Ye Melek Hanımla ko
ouşmıya karar nrdim. Tevkif· 
haneye gittim. Şimdi kartı kar
ııyayız. Ona aon muhakeme· 
sinde bulunduğumu söyledim.] 

Ah, o f ellketli dakikalannızda 
bilaeniı., sizinle ne derece meıgul 
oldum. Ve sonra o ıalondan çıh
fınız.. o, merdivenlerden iniıiniz .• 
o, arabaya •.. 

Galiba epeyce mubaliğalı taa
virlere kalkışmıştım ki; Melek Ha· 
nımın dudaklarmda garip bir 
tebessUm hasıl oldu: 

- Çok heyecanlısınız beyefendi. 
Gösterdiğiniz alakaya teşekkürler 
ederim. Fakat asıl, görüşmekteki 
maksadınızı anlamak istiyorum. 

Biraz da istihza kokusu olan 
bu sual, benim birdenbire müva· 
zenesini şaşıran hislerim'e ve söz· 
lerime derhal bir firen tesiri 
yaptı: 

- Efendim, bendeniz muhar
ririm. 

- Evet efendim .. zaten bunu 
biraz anlar gibi olmuştum. Pe
kali .• sonr.a, efendim?. 

- Hayabnızı bana anlatabilir 
misiniz? 

- Niçin? •• 
- Niçin mi? .• 
Burada biraz bucalamışbm: 
- Efendim, hayatınızı yazmak 

karilerime yeni bir eser sunmak 
istiyorum. 

Deseydim; koskoca delikanlıyı 
iki kurşunda yere seren Melek 
Hanımdan şırak, şırak diye iki 
tokat yedikten sonra: 

- Hadi gidiniz de, karilerinize 
bu vak'ayı hikaye ediniz .. onlan 
güzelce eğlendiriniz. 

Cevabını almak çok muhte
meldi. Bereket versin ki kendimi 
top1ad1m. 

Ciddi bir tavır aldım: 
- Halletmek istediğim bir 

muamma var, hanımefendi .• Ben, 
sizin mücrimiyetinize kani değilim. 
Tam üç gün üç gece kendi ken
dime düşündüm. Sizin bir katil 
olabileceğinize bir türln hüküm 
veremedim. Eğer bu meseleyi 
hayatınızın ebedi bir ıırrı olmak 
üzere mu haf aza etmek istiyorsa• 
nız, bana hiçbir izahat vermeyiniz. 
Yalnız kınca " Eveti. ,, veya 
"Hayırf." deyiniz; bu kısa cevapla 
iktifa edeceğim. Çekilip gide
ceğim. 

Bravo, bana.. Kaleyi tam 
içinden fathetmiştim. Bu mahirane 
•özlerim, bu hassas kadını derhal 
teslimiyete mecbur etmişti. 
Maamafih sözlerime birdenbire 
cevap vermek istemedi: 

- Sigaranız var m1 efendim .. 
Gelirken paketimi unutmuşum. 

Dedi ve, verdiğim sigarayı 
yakhktan sonra uzun uzun düşü
nerek: 

- Maalesef size bugün hiçbir 
cevap veremeyeceğim. Bana iki 
gün milsaade ediniz. Ondan sonra 
sizinle bu hususa dair müsbet 
veya menfi şekilde konuşabilirim. 

Dedi. Onun bu tereddüdü, 
pek tabii idi. Maamafıh ben, 
mesleğinin ehli bir adam sıf atile 
ondan hiç olmazsa bir vait ko
parmak iıtedim: 

- Bu konuşmamızın daha 
ziyade mllıbet olmasını llmit 
edebilir miyim. eftndim ?. 

O, bu suale karşı, ayağa 
kalkb. Omuzlarını kaldırdı. Derin 
derin gözlerimin içine baktı. O 
zaman gözlerinin rengini daha 
iyi görebildim. Koyu zeytini 
renkte olan bu gözlerin 
içinde san kıvılcımlar parlı

yor; sık, uzun ve kıvırcık kir
pikleri, gözlerinin etrafında in· 
ce bir sürme çizgisi gibi gölge
leniyordu. Sekiz aydanberi devam 
eden m~vlaıfiyetine ve .şüphesiz 
birçok acı ısbraplar çekmesine 
rağmen, olgun bir kiraz gibi etli 
dudaklarının rengini nasıl muha
faza edebildiğine şaştım. Şeker 
paketini alırken, veda için elini 
uzatırken, kapıdan çıkarken ona 
dikkat ettim; ve, karanlık kori
dorda gardiyanın ayak seslerine 
karışan onun sesleri uzaklaşırken 
şu hükmü verdim : 

- Çok sehhar.. Çok şahane 
bir kadın... insanlara madem ki 
öllim mukadderdir; hiç olmazsa 
böyle bir kadının elile ölmeli. 
Öküz arabasının tekerlekleri al· 
tında ezilmektense, lüks bir oto
mobil altında can' vermek tabiidir 
ki daha evli dır. 

* İki günü büyük bir sabırsızlık 
içinde geçirdikten sonra tevkif
haneye gittim. Melek Hanıma 
haber gönderdikten sonra da onu 
sergardiyanın odasında dayanıl
maz bir heyecanla bekledim. O, 
elinde bir paketle geldi. Odadan 
girer girmez, dikkatle yüzüme 
bakarak gUlümsedi. Daha ben 
ağzımı açmadan : 

- Hislerinizi yüzünüzden oku
yorum. Sizi üzmeden cevap vere· 
yim. Düşündüm, taıındım. Bu 
koskoca dünyayı dolduran kala-
balık arasmda. ben de bir var· 
tı;un. (Arkaıı var) 

Bir Benzeyiş Ve 
Bir Benzetiş I 

Çocuk - Baba, .... ·----·~ 

Dıinga lktısal Haberleri 

1 
Uzak Şark 
Pirinç Rekoltesi 

Marsilyadan bildiriliyor: Dünya 
IJazı ferler· pazarlarına pirinç 
d• az, Ba- yetiştiren başlıca 
•ı Y•rl•rde müstahsil memle-

ketlerin toplandı• 
__ ~_az_ı_a _ _. ğı Uzak Şark 
rekoltesi hakkında müsbet malft· 
mat gelmeye baılamıştır. 

Son tahminlere göre Birman• 
yanın (1933-34) rekoltesi5,818;000 
tondur. Bu miktar şimdiye kadar 
elde edilen mahsullere faiktir. 
Vasati mahsul miktanna nazaran 
yüzde (8) ziyadedir. Bu seneki 
rekoltenin ( 3,5 ) milyon kilosu 
ihraç edilecektir. 

Fransız H'ndi Çinisinde de bu 
seneki rekolte bereketlid:r. Ge· 
çen yılın 5 milyon tonuna muka
bil (1933-34) mevsiminde bu mın· 
takadan ( 5,340,000) ton pirinç 
elde edileceği tahmin olunmak· 
tadır. 

Siyamıo mahsulli bilikis bozuk· 
tur. Geçen yıl 5,100,000 ton 
pirinç alınan bu memlekette 
(1933-34) mevsiminde ancak yüz 
bin ton pirinç istihsal edilmiştir, 
Maamafih geçen seneden sabi· 
mamıı iki milyon ton mal vardır. 
Bunlarla beraber bu sene Siyam· 
dan ihraç edilmesi lizımgelen 

pirinç miktarı ( 1,700,000) tona 
baliğ olmaktadır. 

Hindistanın da mahsulü geçen 
yıllara nisbetle azdır. Vasati mah· 
sulü (47) milyon ton olan Hindis· 
tanın (1933-34) senesi istihsalab 
yalnız (46) milyon ton tahmin 
edilmiştir. Binaenaleyh istihsalit 
vasati mahsule nazaran bir milyon 
ton noksandır. .. 

Dünya ticaret filoları ve buıı-

Dünga Va- lara müteallık me
selelerle uğraşan 

pur inşaa- Lloyd'ı Regiıter 
tında Faa- tarafından temsil 
liget Va,. edilen istatistikle· 

re gör (1934) senesi ilk ilç ayı 
zarfında dünyada vapur inşaab 

etrafındaki faaliyet pek ziyade· 
dir. Bu müddet zarfında dünya 
inşaatı bahriye tezgahlarında ya· 
pılmakta olan vapur miktarı 
(1,079, 171~ ton hacmine varmıştır 
ki bu miktar bundan evvelki üç 
aya nazaran 322 bin ton fazladır. 
Bu imalatın en mühim kısmı 
yani (481) bin tonu lngiltere ve 
lrlandada yapılmaktadır. Geri ka· 
lao (598) bin tonun (123) bini 
japonyada; (103) bini Fransada; 
(83) bini Almanyada; (52) bini 
Holandada (50) bini de Danimar• 
kada inşa edilmektedir. 

Dünya buhranının vapur inıa· 
at sanayiine tesir ettiği (1930) 
haziran ayındanberi bu derece 
yükselmemişti. 

Bu vapurlardan maada (37) ta· 
ne de petrol nakline mahsus sar· 
nıçh vapur dünyanın muhtelif 
tezgahların da imal olunmakta 
bulunuyor. 

1-------~~---B_or~s_a_da ___ ~ -------~' 
Hafta İçinde ·' 

Neler Duyduk ? . . . . . ... ' ....... .. 
Afyon - Bir aydanberi 

uyuıturucu maddele inhisar ida· 
resi tarafından Uzak ıarka "400,. 
sandık ince Afyon satılması için 
gayret sarfedilmekte olduğunu 

bildirmiştik. inhisar idaresi bu 
aatışı kat'i olarak yapmıya muvaf· 
fak olmuştur. Perıembe günü geç 

vakit ince mal aatmıya raza olan 
tüccar İnhisar idaresine davet 
olunmuş ve keyfiyet bildirilmiştir. 
lran ve diğer rakiplerimi~in inhi· 

sarı altında bulunan Uzak ıark 
piyasasına yapılan bu ilk Türk 
aatışı piyasada bllyük bir mem
nuiyet uyandırmıştır. 

Uzak şarka yapılacak .abı 
ümidile bir aydanberi sağlam bir 
halde bulunan ince Afyon •erbest 
piyasası bu son vaziyet Uzerino 

gevşemiştir. Kaba Afyon piyasası 
lnhisar idaresinin bu malları yıl· 
başındanberi almamakta devam 
ettiğinden büsbütün durgun bir 
hal almıştır. 

Tiftik - Tiftik piyasası ga· 
yet yavaı hareket ediyor. Sovyet 
Rusya mümessilleri piyasada ge
ç~n hafta da görlinmediler. Alıcı 
Amerika ve Bradforda ihracat 
yapmakla maruf bir firmadır. 
Maamafib aldığı mal miktan 
çok azdır. Geçen hafta yapılan 
tiftik satışları da bu muamelelere 
inhisar etmektedir. Bu firmanın 
geçen hafta içindeki bütün müba-

yaatı kilosu 40 kuruştan 126 bal· 
yeai Yozgat ve 41 kuruştan 40 
balyesi Ankara malı olmak Uzere 
ceman 167 balyedir. 

Bugünlerde piyasaya yeni ıene 
rekoltesinin gelmiye başlaması 
bekleniyor. Havaların ııcak git• 
meıi yüzünden yeni rekoltenin 
kirli olması ihtimalini ileri allren
ler çoğalmııbr. 
Yapağı - Yapağı üzerine mu• 

amele olmamaktadır. Bu vaziyeti 
doğuran en büyük ıebep latanbul 

piyasasında hazır istok mal bulun
mayışıdır. Bu vaziyet kartııında 
şehrimizin maruf yapağı toptan• 
cılarmın Rumeli, lzmir ve Orta 
Anadolu mıntakalannda mal al· 
mak tızere teşkilat yaptıklan söy· 

lemnektedir. Bunların, bilhassa 
Sovyet Rusya ve yerli fabrikalara 
taahhüt suretile mal vermek üzere 

hazırlandıktan duyulmuıtur. Fiat· 
ler ismen Anadolu malları için 
35,5-35 ve ince mallar için de 
41,5-43 kuruş arasındadır. 

Av derisi - Av deriıi pi
yasası bir aydanberi gevşek bir 
vaziyet arzettikten sonra geçen 
hafta içinde düşmüştür. Hemen 

bütün deriler üzerinde yllzde kır
ka yakın bir fiat diişkünlüğU gö· 
rülmektedir. Bir ay evvel 12 lira· 

ya satılan tilkiler göçlükle 8 lira
dan müşteri bulmaktadır. San-
sar f atlerl de bu nisbet 
dahilinde kırıldığı halde alıcı 
bulunamıyor. Tavşan derileri 23 
kuruştan 17 kuruşa inmiştir. 

Mevsim başındaki fiatlara nazaran 
bu gevşeklik ve sukut neticesinde 
tnccarların av derisinden eline 
geçen paramn 150-200 bin lira 
noksan olduğu alikadarlarca tah· 
min olunuyor. 

Hububat - Buğday piya
sası bir aydanberi istikrar kes· 
betmit bir haldedir. Eki .. tre be· 
yaz buğdaylar1a kiloıu 4,75-5 

l kuruş 40 çavdarlı mahlütların ise 
3,25-3,50 kuruı arasındadır. Piya• 
ıamıza geçen hafta zarfında 
günde vasati olarak tüccar na· 
mına ceman 15 vagon kadar mal 
gelmiştir. 

Ziraat Bankası namına da 
hergün buğday gelmekte devam 
etmektedir. 

Arpa Uzerine muamele ola• 
mıyor. Bunun ıebebi ikidir: bi
rincisi Anadoluda ihracata elve
rişli arpa stoku azdır. Saniyen 

dünya arpa fiatleri düıkündtır. 
Ve yeni nakliye tarifesine naza• 
ran navlunun yllzde otuzu iade 
edilmek şartile de olsa ihracatta 
bir kazanç bırakmamaktadır. 
Alakadar mahafil arpa ihracabnın 

bilfiil yapılabilmesi için nakliye 
tarifesinde daha fazla bir aisbetto 
tenzilit tatbik edilmesini zaruri 
buluyorlar. - 'f. 

VAPUR 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon 
SADIKZA 

Yolu 
vapuru 

29 i an 

Pazar gOnO Galat rıhtımın
dan saat 20 de kalkacak. Giditteı 

Zonguldak, f ne bolu, Ayancık. Sam
sun, Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
Görele, Trabzon n Rizeyc. Dönü4te 
bunlara Uive'len, Of Sürmene, 
Ye Pulathaneye uğnyacakbr. 

Mersin 
İNÖNO 

Yolu 
HJ>~ru 29 
Nıaan 

Pazar annn saat 10 da Sirkeci 
rabbnundan kalkacak. Gidifte Ça
nakkale, lzmir, KüllOk, Bodrum, 
Rodo-. Marmarla, Dalyan, Fethlıe, 
Kalkan, Kllf, Finike, Antalya, Alaıı· 
ya, Mersin. D6nllthu aynl iakef e .. 
lerle beraber Tatucu, Anamur, Ku• 
ıaduı n Gelibolu'ya utrayacakbr. 

İzmir Siir' at Yolu 
S k vapunı 3 mayıa a arya 934 tarihine 

milaadif pcrıembe ~ününden .itı• 
haren lsTANBUL ile lzMlR ara• 
aında sür'at postasını yapacakbr. 
Bu vapur her PERŞEMBE sünü 

GALATA nhtımmdan saat 14 te 
kalkacak ve cuma gOnQ saat ıs 

te lzmire varacaktır. l:ımirdeo pa
zar günü aaat 14 te kalkacak lı
tanbula pazartesi günO saat 16 da 
gelecektir. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
günleri Hır vapur Tophane nhb
mmdan klllkar. 

DiŞÇi - ECZACI 
Orta Anadoluda mühim bir müesse
senin Dışçilik diploması da olan ve 
her iki işi iyi yapFlcak bir eczacıya 
ıhtiyacı vardır. 'l'ercümei hal ve 
ücret talebini havi mektuplarım 

göndermelidirler. 

EBE HANIM 
Orb Anndoluda mühim bir müessese 
cerrahi servisinde çalışacak diplomalı 
bir ebe hanım aranıyor. Yazı maki· 
nası ile yazabilen, el yazısı güzel 
olan, lnboratuvar işlerine do istidadı 
olan hanımlar tercih edilecektir. 
Teroümei hal Ye ücret talebiui havi 
mektuplarını göodarmelidırler. 
Müracaat: Posta kutu8u 84, lQhnbu 

~------• (1S980) _ _.. 
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Gavur Mehmet 
Yedi (Aşık) Iar Şirketi 

28-4·934 J 
Tefrfka No. 105 

Her hakkı mahfuzdl.ll' 

İstanbula Veda ..• 
Gavur Mehmet, Kanst Hadiye H. ile Beraber 

Seliniğe Hareket Etmişlerdi ... 
Diye bağırmış; kahkahalarla 

alkışlanan bu şaka karşısında, 
ıon kadehler kalkmış: 

- Gavur Mehmedin, şerefine .• 
Allah, dirlik düzenlik versin ••. 
Sözleri etrafı çınlatmıştı. 

Birdenbire Gavur Mehmedin 
gür sedası işitilmişti. Gavur Meh
met, kapının önünde durmuş, iki 
ellerini kapıya dayamış, söylü· 
yordu: 

- Ahbaplar! •• Bu akşam sizi 
buraya davet etmekten maksa· 
dım, sadece birer kadeh rakımı 
içmeniz için değildir. Eiliyorsu
nuz ki artık ben gidiyorum. Vaıi
fe dolayisile aramızda ileri geri 

b~~ şamatalar oldu. içinizde, kal· 
bmı kırdığım, canım yakbğım 
adamlar da var. Fakat ben bun
lan onlara şahsi gara 1 
d 

· F z a yapma· 
ım. enalıklann önüu k 
yt nl 

e geçme .• 
ıe ana uya arı doğru l 
getirmek ıçın kanunun yril~ a em e 
yaptım... Artı.at biribitimizd 

ı Gicli 
en 

ayn ıyoruz. p gelmemek 
li .. k ' ge-

p gormeme var. Artık, eksik 
hakkının helal edio. 

Bu sö:ıleri kısa bir süküt taki 
etti. Birkaç hıçkınk sesi yükseldr. 
Sonra; coşkun bir deniz da.lgası 
aibi şu iki kelime gürledi: 

- Helal olsun ..• 
Galalalıları önüne katan mu

zıka (1] (Cezair havası) nı çala 
çala uzaklaşırken Givur Mehmet 
la~ .kata çıkmış; beyaz ipek du
vagıle. kendisini karşılıyan Lüna· 
nın elınden tutmuş; 

- Nasıl memnun musun sev· 
gilim. diye sormuştu. .. 

Üç giln sonra, güneş Eyüp 
ıırtlan üzerindeki servilerin ara
sından batarken Sirkeci önünde 
yatan ( Ascyan - Uncuyan kum
panyası) nın ( Nimetihüda) va
puru yavaş yavaş demir a?ıyor, 
vapurun etrafım saran kayık ve 
sandallardan rengarenk mendiller 
sallanıyordu. 

Vapurun kıçındaki dümen do
labınının önllnde resmi elbisesile 
Gavur Mehmet duruyor; göğsün· 
deki dördüncü rütbeden Osmani 
nişanı güneşin son ışıkJarHe par• 
byord:.. •. Başını çevirdi. Yanında 
duran siyah çarşaflı kadının 
yü.zOne bakb: 

(1) O devirde z.abi.t . düğunlerine 
ukeri muzıka.larm da ıştırak etmesi 
Adet hükmünde idi. 

--

- Nihayet, bu güzel memle
keti terkedip gidiyoruz, ha •• 
Luna? .• 

Diye mırıldandı. 
Kadm, haf.f bir sesle ağır 

ağır cevap verdi: 

- Hani bana, (Lüna) demi· 
yecektin. 

Gavur Mehmet, derin derin 
içini çekti: 

.. :-- B~ isim bende o kadar 
buyuk hır habradır ki.. Onu b. 
r· l" ·h ır u~ u ~ nimden silemiyorum. Eğer 
o ısmın sahibi olmasaydı, belki 
de (K~ra Yürek) çetesini meyda· 
na ÇlKaramıyacaktım. Koca bir 
memleketin ha1kı .ı o canilerin 
şerrinden kurtaramıyacaktım. 

Dedi. Lananın gözleri bulan
mış, uzun ve kıvırcık kirpiklerinin 
arasında _bir yaş parlamışb. 

- Fakat. .. 
Lüna, sözünü ikmal edemedi. 

Vapurdakileri teşyi eden kayık 
ve sandallar ara ından: 

- Allah selamet versin, Meh
met ağa.. Bizi unutma, sakın •.• 

Diye bir ses yükseldi. Gavur 
Mehmet, başını çevirdi. Hüsnü 
Efendi ile arkadaşları el!eriodeki 
mendilleri coşkun bir vefakarlıkla 
sallıyorlar •• yavaş yavaş hızlanan 
vapurun arkasında bıraktığı dü
men sularile çalkanıyc.rlardı. 

.DostJarma son veda selamını 
verırken Gavur Mehmedin .. 1 • goz erı, 
Galata sahillerine kaydı. o de-
<virde tamamen sahilde bulunan 
meyhanelerin çardaklarında yakı
lan petrol lambalar.om solgun 
ışıkları, denizin nefti derinliklerine 
doğru uzamıştı. O anda Gavur 
Mehmedin göz'erinin önünde, 
orada geçirdiği bayat canlandı. 
Çocuk ya§mdanberi i · d 

v çın e 
yaşadıgı ( Ga.ata ) d ·ı · enıen 
o genış sefahat ve sefalet }Ur· 

duada, bin bir macera bırakmıştı. 
Bunların arasınca acılan da, tat
lıları da vardı. Birdenbire meta
neti sarsıldı. Azkalsın kendini 
tutamayarak bir "ocuk .b. h .. .. h" :r gı ı un-
gur ungür ağlıyacaktı. 

n·· Kalçasına dayadığı elin üstü-
u, ılık ve yumuuk b. l k 

şadı L y- ır e o -
ları . G~nanuı, heyecanlı dudak-
yakla t. vur Mehmedin kulağına 

ş ı. 

- Hadi.. Artık kamaramıza 
gidelim. 

Diye fısıldadı. 

24 N. Ziga Şakir 
ısan 193-! Çenıb 1. - Bitti - er ıtao 

lz~ir ~~man Ve Körfez Şirketinden:· 
lz:nırde bınnci kor(I d B dır . 
h t 

• • b on a an ma taşı ile yapbrılackk yirmi 
ftl ya u yırmı eş bin t bb d 
beşinci cumartesi g- ll me re mura aın a kaldırım işi Mayısın 
konulmuştur. un aaat on beşe kadar müddetle münakasaya 

Taşı ve İşçiliği müteahhide ku . • . . 
beher metre murabbaın mu şırketımıze aıt olmak tızero 
şirket muhtardır. ŞarU~ eo~gv az fiakt .teklif edene ihale etmekte 

renme ısteyenle · ş· k · · catları ilan olunur. 4<1813• rın ll' etimıze müra· 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
t 0/ 4/934 te ihale edileceği ilin olunan Kasab El k .k . .. .. . . amızın e tn 

tesısatı munakasa muddeti talıpler tarafından tetkikat 1 k 
old v d O M 934 p b yapı ma ta ugun an 1 ayıs erşem e günü saat 17 de ihale edilmek 
~ere kemafissabık kapalı zarf usulile temdit edildiğind~n taliplerin 

ustafa Kemal Paşa Belediye Encümenine müracaatlan ilin 
nı........ .... __ __ 

SON POSTA Sayfa 1 ı 

Y avroların En Şen Günü 
Dün Her Tarafta Çocuk Müsabakaları 

Gülhan6 Parkında tertip edilen 
eğlencelere ve müsabakalara ait lkl 
görünüş. Bu l'eaimlerde yavruların 
hokkabaz aeyrettiklerin ve gürbüz 
Çocuk DlÜaabakannın cereyan Ul'DDI 

görüyorsunuz. 

Dün Çocuk bayramının be
tinci günü idi. Ayni zamanda da 
cumaya tesadüf ettiği için park· 
larda, kırlarda, mesirelerde ço• 
cuklar latif bir hava içinde çok 
güze) eğlendiler. Bilhassa Himayei 

Etfal cemiyetinin büyük bir itina 
i!e Gülhane parkında hazırladığı 
müsamere ve gürbüz çocuk mü· 
ıabakalan çok eğlenceli ve neş'• 

eli geçti. Parka on kuruş duhu· 
liye ile g·irildiği halde bile kesif 
bir kalabalık vardı. Parkın met• 
halindeki ağaçlara karşılıklı bir 

surette asılan Himayei Etfal 
levhalarında şunlar görünüyordu: 
« hürmet, azarlanmamak, hergün 

banyo, yalnız yatmak, bize mah
sus bahçeler, mütehassıs ebeler, 
temil ve muntazam gıda, tozdan 

korunmak, gürbüz olmak, öpül· 
memek ve anne ihtimamı isti~ O

ruz.» 

Methalin bir köşesinde de 
müsabak"yı kazanacak çocuklara 

verilecek hediyeler teşhir edili
yordu. 

Müsamereye Eminönil kayma• 
kamlığı dahilindeki "16,, lıkmek· 
tep talebesi iştirak etmişti. Her 

üç mektep birer grup teşkil 
ederek parkta kendilerine tahsis 
edilen köşelerinde oyunlar oyna• 

dılar ve beşer dakikalık nutuklar 
söylediler. Küçüklerin nutuklan 
ve oyunlan halk tarafından müte
madiyen alkışlandı. Parkta incesaz 
takımı ve bir bando vardı. İki 
yerde de çocuklara monologlar 
söylendi, kukla gösterildi, Kara• 
göz ve hokkabaz oynatıldı. Mek .. 

tep çocukları ve serbest çocuklar 
kuklaları büyUk bir zevkle ıey• 

rettiler. Bütün bu eğlence Oç bu
çuğa kadar devam etti. Üç bu· 
çukta çocuk babçeainio orta• 
sındaki saz mahfelinde Himayei Et· 
falin gürbüz ve gtızel çocuk ml\
aabakaama başlandı. Müsabaka

ya beş yaşından on yaşına kadar 
çocuklar iştirak edecekti. Mtisa• 
hakanın başlangıca ve devamı 
çok heyecanlı oldu. Meydaa hın• 
cahınç çocuklarla ve çocuk an• 
nelerile dolu olduğu için mUsaba-
ka yapmıya imkan kalmıyordu. 

Meydan iki defa polis vasıtasile 
tamamen bufalbldığı halde tek· 
rar çocuk akınile doluyordu. 

Jüri heyeti azaSJ kendilerine 
tahsis edilen yere oturdular. He
yeti aşağıdaki zevat teşkil edi .. 

yordu: 

Eminönü kaymakamı · Raif, 
doktor İbrahim Zati, Ali Rıza, 
Orhan Tahsin, Halil Ser.ai, Nafiz. 
Sanayi mektebi miidürD Y uauf 

tedrisaf mllfettişi Mansur, mlif et• 
tiş Necati, Eminönll ve Alemdar 
nahiyeleri müdürleri beylerle 
Mediha lbrahim ve Münevver Ha· 
nımlar. Müsabakaya mektepler
den ve hariçten erkek ve kız 
olarak (60) çocuk kaydedildi. 
Bunlar kubbe albnda bir daire 

halinde e) ele tutuştular ve teker 
teker jüri heyetinin önüne gele

rek ilk seçime başlandı. Bunların 
bir kısmı sağa ve bir·Jwnıu da sola 

ayrıldılar. Sola ayrdanlar müsa· 
bakaya iştirak haklannı kaybe
diyorlardı. Sağa ayrılan otuz ço

çuk tekrar bir halka halinde 
toplandı. Jüri heyeti ortalarına ge-
çerek bunlardan on çocuğu ayır
dı, sıhhatlerini, dişlerini, yüzle
rini muayene etti. Bunlar gürbüz
lük ve güzellik müsabakasını ka
zanan çocuklardı. 

Bu on çocuk arasında üçüncü 
bir seçme daha yapıldı ve beş 
çocuk birinciliği kazandı. Kalan 
beş çocuk ikinciliği aldılar. Müsa· 
bakayı kazanan bu on çocuk, 
lizerinde alacakları hediyeler dolu 

olan jilri heyetinin masası başına 
geldiler ve birinci gruptan başlı· 
yarak aon seçim yapıldı: 

Ve Eğlence
ler Tertip 

Edildi 

verildi. Üçünclilüğü Yıldız lbrahiD 
Hanım, kazandı ve kendisine bir 
iş bankası kumbarası verildi. 
Dördüncülük Sebahat Şevket 
Hanıma verildi ve bir dikiş takı
mı alck Beşinciliği de Kevser Rauf 
Hamm kazanarak kendisine bir 
kumbara verildi. 

ikinci beş kişilik gruptan s\ra 
ile Nesrin Tevfik Ha mm bir dikiş 
kutusu, Ayten Behzat Hamm 
kumbara, Vehbi Mehmet, Sevim 
Kizım ve Türkan Nafiı. isimli 

gürbüzler de birer dolma kalem 
aldılar. Fatin ismindekı küçüğe de 
bir top verildi. Müsamereye işti .. 
rak eden mekteplerden onuna 

iştirak hatırası olarak birer futbol 
topu hediye edildi ve bu s.uret!e 
saat beşte müsabakaya nıhayet 
verildi. 

Dün Taksimdeki dağcılık ve 
yürüyficülük kulu bü de bir müsa• 
mere ve müsabaka tertip eyledi, 
yüzlerce çocuk kulüpte geç vakte 
kadar eğlendiler. Müsabakaya 
giren ve kazanan cocuklara da 

güzel hediyeler verildi. Dün ak· 
şam da Alayköşkiinde Halkevi 
temsil şubesi tarafından yalnız 

küçüklere mahsus olmak üzere 

Saliha y usuf Hanım milsaba· güzel bir müsamere tertip edildi, 
kanın birinciliğini kazandı ve yüzlerce çocuk burada da eğlen· 
koluna alkışlar arasında bir kol celi saatler geçirdiler. _____ ,, __ ,..,..._ ................. ~----
saati takıldı. ikinciliği Yılmaz ( 
Aaım .ı:ı ve bir dolma kalem~-~~~~~~~=~:":':~ 

Gilllaue Parlmadaki 

Üç Konferans 
Oıılnraitede yeni tesi• eCIUen 

.. Türk fiziki ve Tabii ltimler Cemiyetin 
tarafından ilmi konferan•lar tertip 

lunmutblr. Sanlardan birincİ•İ pro. 
e.& Enia tarafmdan bu ayın 30und.• 
k&laatın yqa " yıldızlann enerıl 
__ ... ,... meYSUUD• dair, ikinci 

.,.-..::;:• f .. 
oaferau ••JUlll t4 ünde pro eıor 

il tuafmdao " Avrupaoıo jeoloji 
ap d T" k" coğrafya bünyeain e ur ıye " 

:'evzuuoa dair, üçüncü .. konferanı ta 
mayıBln 28 inde profesor Rayşenbab 
tarafından " Zaman ve mekan ,. mev
uuna dair olarak verilecektir. Kon• 

eranalar için Fen fakülteai ıalonu 
ahıi• edilmiştir. 

Bethofen Konseri 
Yarın akşam ısaat ıekiz buçukta 

Fransız tiyatrosunda senfonik bir 
konser verilecektir. Profesör Mühen

diııyao Efendi tarafından idare edile
cek olan bu kon&ere yüz elli muıiki-
1ina1 iştirak edecektir. Konıer iılik
lil marş'.le başhyacak l:unu maruf 
aarp Gatatlannıa güzel parçalan ta• 
kip edecek ve en sonl'6 da mefhur 
Betlıofeain dok111uncu .eaf oaiıi p• 
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En iyi Avrupa 
kumaşlarından 
farksız olan HEREKE 
kumaılarını tercih ediniz. 

SON POSTA 

1 

1 
RADYOLIN 

Radyolin 
Diş Mac un ile dişlerinizin 

üstün~ ve içini iıte 

. böyle temizlersiniz · 

Radyolin 
ile Sabah ve akşam gfinde 

iki defa yıkanan dişler 

çelik gibi kuvvetli olur. 

Diş Macuna 

KUMASLAQI Türkiye Hililliahmer 
Şirketi Hayriyeden: ı Or. HORHORUNi 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi \r;minönü Valide Kıraathane:" 

Cemiyeti Merkezi Umumisind : 
Hililiahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

Mayısın birinci salı günü sabahından itibaren tatbik edilecektir. \~ )> yamnda• (15570) J OAZ MASKE FABBiBASI 
farifeler gişelerde sablmaktadır. (16093) 

COLD CREAM SUZAN 

Yaptıracaktır. 
-Fabrikayı yapmak iıtiyenlerin bu hususta tesbit olunan ıartlan 
öğrenmek üzere Ankara'da Yenişehir'de Hillliabmer merkem 
umumisine veya lstanbul' da eski Zaptiye caddesinde Hililiahmer 
Oyunkağıtları ve Madenauları Sabş bürosuna müracaat eylemeleri 

ilin olunur. ~ (15857) 

Zafiyeti umumiye, i1tiha111zbk ve kuvvetııWlk halitanda büvük 
f aide Yo tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

~ 
E 

PERTEV 
T 
E 
v 

Kremi 

LOKANTA 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en gtizel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK 

Denizyolları 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Karak6y K6prilbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarzado 

Han Tel. 227 40 

·---~ ~----Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANT AL y A vapuru 28 
Nisan 

Cumartesi ıs de Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "2026,, 

Gemilerde gemi katiplerin
den almacak biletler zamma 
tabidir. Her yolcunun biletini 
acenteden alarak vapura 
girmesi menfaati iktazasın• 
dandır. (1948) 

. 
Dr. ibrahim Zati 

Ca;alotlu : Mahmudiye caddeai, 
Çatalçeıme ıokatı No S 

Hergün öğleden ıonra haıtalana 
kabul eder • 

..... -..... -......................................... ....-
Son Posta Matbaası 

\;; 
Sahibi ve Netryat MOdürQ ı 

Ali Ekrem 

Birçok hanım ve bilhassa genç kızlar çehrelerindeki çillerden ve 
lekelerden pek müteessirdirler. Bu husuaiyetin izalesine sabah ak· 
ıam miktarı kafi sürülecek ( COLD CREAM SUZAN) ın büyük yar• 
dımı vardır. "Galatasaray Eczanesi • Ahmet Cevat,, Mark• 
ve adrese IUtfen dikkat. (1608l) 


