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İtalya Niçin Söyleniyor ? 1
0 

.. Pke~.1~ "B Ge~:rıek~~n .. 
•• - UD.J u e ugun u 
Orop Santral Gazetesi, Onun Bu lrana Bir Bakış 

Söylenmesini Manalı Buluyor Yazan:• 
-2-

D. K• Y k İt ) A d ) K ) d T • İran De.Ylıt Reiıi Şehlıı§ah Pehlevi Ilı . Ankaraya gelmek üzere yolda. 
ıyor 1: 0 Sa 8 ya Da 0 U iYi ann a 8VIZ dırlar. Onlann bu ziyaret ve seyahatlerinden istifade ederek 1ran ha1rkınu 

A k H 1 M K d• • K ? olru1uculanmızı teıım etmek iıtedik. Dünkü yazımız molla miloadelıai.ae rama ll J8SID8 1 en iDi 8ptırmıştır aitti. Bugüııkü. iae ordunun ııllb, aıiirin iıkanı meselelerine aittir. 

Örop Santral gazetesi, İtalyanın bir takım iddia ve hulyalan hakkında ,-. ............. - ......... ___ ,.. • .... -·-

eeaalı bir yazı yazmııtır. B~ yazı, bu gazetenin 26/5/934 tarihli nüsha- Hilkatin Bir 
1111da çıkm11tır. İtalyaya hır takım emeller atfeden ve bizimle olan 
~ünuebatını dikkatle gözden geçiren bu yazıyı mühim bulduk, aldık= T uhaflıgı"' 

• Tevfik Rnıtil 
Berin Bükreıe 
•• Belsrata, ve 
Wr u enel de 
M. YeTtiçin° Ao
karaya Y•Pbklan 
seyahatler •e zi- · 

taretler baklanda 
herhangi bir mft. 

talaada bulunmak 
istemiyor iaek te, 
bu seyahatleri 
M. Musolininin 
ıon meşhur nut· 
kile ve Balkan 
mlaakının tasdiki 
hakkında Yuna .. 
aiataaıa .liateı
diği teenni ve 
teebbure atfet· 
mek doğru de
ğildir. M. Muao
linl kendi vatan
daşlanna: .. Ce
nup ve Şark, 
ltalyan milletino 
hedef teşkil et· 

M. M••olini çolc ••odiji hitallet kürsüsünde 
melidir." Afrika De,~let adamlan iki türlüdür: Çok aöyliyeo, fakat az 
hakkındaki bu yapan; az ıöyliyen, fakat çok iş yapan 

imanın ne kıymette olduğu aynı zamanda bu iddialar ltalya• 
Franııılarca malumdur. Bu nın umumi harp aonunda Anado-
aöıler Fransa ıçan hiç lu'nun bazı sahillerine atfettiği 
fazla bir endite tevlit etmez. alikayı da habrlatmaktan hali 
Alya topraklarına müteallik olan değildir. Şayanı dikkat ve garip 
bu •&zler daha müphemdir. Fakat ( Devamı 8 inel Hyfada ) 

Gizli Fabrikalar 
---~--

Memurlar, Dün, Yi-ne-8-ir- Gizli Rakı 
imalathanesi Daha Buldular 

Din ıehrimizde yine bir ka· 
çakçılık hadisesi olmUf, Beyoğ
lunda büyük bir rakı imalit· 
haneıi büttin alit ve edevatile 
nıevdana çıkarılmıştı!. Aldığımız: 

malumata göre, hidiae ıu suretle 
cereyan etmittlr: 

Bir milddettenberi zabıta veri· 
len bir kaçakçılık ihbarı üzerine 

( Devamı 10 uncu ıayfada ) 

..... ,,,.""" 

3 Y aıında, 65 Santim 
Boyunda Ve 26 Kilo 
Ağırlığında Bir Kız 
M. Kemalpqa, ( Hususi ) -

Bu kızcağız henOz Dç yqındadır. 
Boyu 65 santimetredir. Boyuna 
ve yaşına rağmen ağırlığı 26 ki
lodur. Yolda bu çocuğa tesadüf 
edenler kendisini hayretle temaşa 
etmektedirler. Doktorlar çocuğun 
bUyftdükçe daha çok fİŞmanlaya• 
cağını ve dOnya ıişmanhk reko
runu kırmaya naımet olduğu mü
taleasmdadır. Behdiye adlı bu 
kızcağız fakirce bir ailenin albnca 
kızıdır. Diğer karele.\~ aayıf· 
lığına rağmen o, bu -1Jaldedir. 
Babası Mehmet Ağa arabacıdır. 
Ve kızcağızın sıbhatı milkemmel 
ve yayan olarak gllnde bir saat 
yol yürümeye tabammlllltldilr. - )f.. 

········-····················································· 
Avusturyada Vazi .. 

yet Fenalaşıyor 
Viyana, 12 (A. A.) - BGtün gün 

memlekette ailih ve bombalar pet
lamıı. hükumet buna cür'et edenlerin 
aaılacaklarını bildirmııtir. Halk çok 
meyuıtur ve hilkümetln uayiti temin 
edeceği ıüphelidir. 

Feci Bir Tayyare Kazası 
Buenoı Ayreı, 12 ( A. A.) - Bir 

tayyare kazası netice.inde bet kiti 
ölmüıtür • .. _. ....................................................... . 
TDIG'ON ve 801' POSTA 
&gün çıkan Yediıün,de Soa Poeta'ouı 
kimler taraftodan ve Mlll çak....&cilia• 
lıl&tiD tafliWile .,. ........ 

Tahranın ba1lıca ana caddesi v• posta ve telgraf binası 

Çamurlara bulanm1f, saçla- arkadan gelen beyaz g6mleklerl 
rma saman serpilmiş, g6ğüalerl ili kanlara bulanmlft ellerindeki 
bağırları açık, pantolonlannın koca koca kılıçlan bağıra bağıra 
paçalan sıvala, yahnayak, muhte· alınlarına, kafalanna vuran kanh 
lif rübelerde üniformalı zabitler, ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Kız Kaçıranlar 
------- ----- -

Avı Elden Uçurunca Anasından 
İntikam Aldılar 

Gökçedağ ( Huausi ) - Simava bağlı Kırıkkavak köyOnden bir 
genç, yine aynı köyden bir zatın kızını sevmektedir. Fakat kız niıanh· 
dır. Kızla evlenmek istemesi terviç olunamamııbr. Bu ret cevabı, genç 
itıkı çıleden çıkarmıı vo bir gece arkadaşlarile beraber genç kızın 

( Devamı 10 uncu aayfada ) 

1 Her Şey Mevsiminde 1 -----.. --

- Küçlik hanım, aizin qlunızla yanan kalbime firmek iıteme& 
..-.U.? 



2 Sayfa 

Sesi)I 
imtihan Netice
lerinin Fenalığı 
Ve Halk 

lmülınn neticeleri, talebenin büyük 
bir ııisbette muvaffakiyetsizliğine 
işaret edİJor. Biz, bu teessiir Teren 
neticenin lıalk ara8lnda. bıraktığı 
intıbru diın te bıt ettik. Sorduğu· 
muz muhtelif suallere aldığımız 

cevaplar şunlardır ı 
Sabri Bey ( Fatih Kô.tipmuslıhid

tıin mahallesı 15 ) - Kim ne derae 
desin. Son ıenclerde tolebemi:ı a:ı 
çalıtm ya baıladı. Sonra bilha11a 
fiz.ik derslerinde- iyi bir program ol
madıtı için her hoca kendi kafasına 
ıare derı verdi. Çalıımayan ve iyi 
elınıtulmayan talebenin böyle bir ne
tice vermesi kadar tabii bir şey ola
maz. Talebeden fn:ıla randman almak 
için bu ıekilde ınl<ııtırılmaın çok doğ
rudur. Çocuklarımız gelecek •ene 
daha lyl çahtırlar. Bununla beraber 
prosrramlanmııda bata yok dei"ldlr. 
TalebeDin dimat kabiliyetinin fe•kln
de 'hazırlanmıf kı11mları yardır. Bun .. 
lar aalab edilir, talebemiz de biraz 
fazla emek aarfederae selecek .ene 
aormal Taziyet aYdet eder. 

• Ali Bey ( Nuruoamanlye Mengene 
10kağı 71 ) - Oçten aıatı kanaat 
aotu alan li.e Ye ortamektep taleb~ 
lerl tekrar bir daha imtihan edilecek .. 
lermifo Bu haber, ıını~ kalacak 
talebe için bir müjdedir. imtihanlar 
Jlne bu ay içinde yapılacakmıf. Ben 
samanı u buluyorum. Eylül içinde 
Jap•lıaydı, o vakte kadar talebe 
çalıımak fınahnı bulabilirdi. Talebe
nin bef, on ,On içinde eski ıeviye
•inden fazla Jiiluelebileceğinl ve daha 
Jyl imtihan Yerebilecejinl hiç tahmin 
emiyorum. Maamafib lmtihanlann 
tekrarlanmaaı herhalde dedikodulan 
ortadaa kaldıracaktır. 

• Osman Bey (Divanyo)u Fazhpaşa 
oaddesi 25) - imtihanlarda talebenin 
Jilzde altmıtıodan fazlası (3)te numara 
almıf. Yabi sınıflarını geçememiıler. 
Bu netice Maarif heaabımıza üzerinde 
durulacak bir meaeledir. Bu neticeyi 
doturan Amilleri tetkik ederken onun 
eaaıını na:ıanitibare almak liıımdır. 
Va protramler atır, 1• talebe çallf· 
mayor ve yahut ta tedriı heyetleri 
matlup enafı haiz detiller. 

MeMI• bir kOI halinde mütalea 
edilmedikçe çareainl bulmıya lmkln 
7oktur. 

Zahire Borsasmda 
Son gUnJerde Zahire boraa

sında, gere.k beyaz, gerek san 
mııırlann fiati oldukça yükıelmiş-
tir. Evvelisi hafta kilosu yüz 
paradan aablırken üç buçuk 
kurup kadar çıkmıthr. Bununla 
b~raber Anadoludan gelen mal 
mıktan da 276 tonu geçmemiştir. 

Denizde Bir Ceset 
On beı glln evvel Kabataıta 

bir deniz kazası ol01uı, bir aan· 
dal devrilerek iki kişi boğulmuftu. 
Boğulanlardan Çerkeşli Abmedin 
ceseti dün Fındıklı önUnde 
bulunmuıtur. 

SON POSTA 

E 
1
[ Güniin Tarihi] 

Gümüş Ve Nikel Paralar 
• • 

Yeni Paralar için Bin Lira ikramiyeli 
Bir Müsabaka Açılıyor 

Yeni basılacak paralanmızın ıekilleri MaJiye 
Vekaletince teabit edilerek müsabaka açılmak için 

Darphane ve Damgll matbaam müdürlüğüne gön· 
derilmiştir. Darphane MüdnrlüğU yarın aan'atkirlar 
arasında bir müsabaka açacaktır. 

tarafına san'atkir tarafından tertip edilecek bır 
ıüı ile darp tarihi olan 1934 rakamı ve ( l 00) ku-
ruş yazılacaktır. 

Nikel ( 1 O) , (5) ve ( 1) kurqluklar için de bir 
ıekil kullanılacakbr. Bu paralann bir tarafına Tür
kiye Cümhuriyeti, diğer tarafına da 10 kuruı ve 
darp tarihi olan 1934 rakamı konulacaktır. Açılacak müsabakaya göre (100) , {50) ve (25) 

kuruşluklar için yalnız bir resim tatbik edi1ecektir. 

Bu cin• paramızm şekilleri bir olacaktır. Bu para· 
lana yllzlerinden birisinde Gazi Hz. nio bap açık 
profil bir resimleri bulunacak ve mUnaaip bir yerine 
de (fürkiye Cllmhuriyeti) ibareıi yazılacaktır. Diğer 

Müsabaka müddeti gUmUşler için iki, nikeller için 
dört aydır. Bu mliddet bitince Gtııel San'atlar aka· 
demiainde bir heyet numuneleri tetkik ederek en 
güzelini ıeçecektir. Birinciliği kazanan aan'atkira 
bin lira mllkifat verilecektir. 

Bıçaklamış 
Kilyoıta Bir Balıkçı Ağır 

Surette Yaralandı 
Evvelsi gün Kilyoata bir ağır 

yaralama bidisesi daha olmuıtur: 
Kilyosta balıkçılık yapan Rizeli 

Muıtafa, arkadaşı Raufu bıçakla 
böğründen tehlikeli surette yara
lamıfbr. Hldiseye derhRl, Sarıyer 
jandarmuı el koymuş, epeyce 
kan kaybeden yaralı, 11hbi imdat 
otomobili ile hastaneye kaldırıl· 
mışbr. Yapılan tahkikata göre, 
cinayetin sebebi, aralanndaki eski 
bir iğbirardır. Rizeli Mustafa, bir 
milddet evvel ifinden çıkanlnıa
sında imil olan arkadaşından bu 
auretle hınç almak istemiıtir. 
Mustafa yakalanmıştır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

V aldeçeımesinde Spor cadde
ıindo oturan ismet Hanım bir 
hafta evvel eve lıhami isminde 
bir evlatlık almıştır. Bu çocukca· 
ğız iki gün evvel bir fırsatını bu
larak sandığı karışhrmış, bir gü· 
müı tabaka, bir yakut pantantif, 
bir küçük pantantif, iki altm 
zincir ve bir de altın yüzük 
alarak kaçmııtır. ismet Hanımın 
müracaatı Uzerine, İJhami derhal 
yakalanmıı ve çaldığı eıya tama
men mllsadere edilmiştir. * Bqiktaşta Taş iskelesinde 
Nuri Beyin un fabrikasında çalı
ıan Mehmet, istif ettiği çuvalla
nn albnda kalmak ıuretile yara• 
lanmıftır, * Kulaksızda oturan yoğurtçu 
iamail ile ayni evde oturan Bekir 
kavga etmişler, lsmaiJin kafası 
yarılmıştır. 

Tıp FakUltesinde 
Tıp fakllltesi teşrih ordinaryüsü 

profesör Nurettin Ali Beyin Tıp 
fakültesi dekanlığına tayini tekar
rUr etmiştir. Nurettin Ali Bey 
bugün vazifesine baflıyacaktır. 

Dövizciler 
Adliyede 
Birinci Miiıtantik Tarafın· 
dan Soruşturma Yapılıyor 

(21) bin ley kıymetindeki bir 
Rumen parasını Tiirk parasını 
koruma kanununa muhalif olarak 
ismini &Ö) lemediği bir Romanyalı 
muhacirden alan Y orgi Efendi 
ile sarraf Llgor, ıaak Bahar, 
Aleksandr ve Samuil oğlu Y asef 
Efendiler iki gün evvel polis ta• 
rafından yakalanmışlardı. Dün 
bunlar Müddeiumumiliğe verilmit
lerdir. Birinci Müstantik Ramazan 
Bey de tahkikata başlamııtır. 

Vali Bey Yalovadan DöndU 
Bir müddettenberi mezun bu· 

lunan İstanbul Valisi ve Belediye 
reisi Muhiddin Bey Yalovadan 
şehrimize dönmllı ve dün vazi
fesine başlamıştır. 

Tevkif Edildiler 
Bir İtalyan doktorunun kar• 

manyolacılık ıuretile paralarını 

ve etyasım alan fımail oğlu 
Mustafa ile arkadaılan Mustafa, 
Haydar, Sabri ve Hayrettin 

evvelisi gtln müddeiumumiliğe 
verilmişlerdi. Üçllncü mliıtantiklik 
bunlar hakkında tevkif kararı 

vermiıtir. 

Bir Fabrika Yandı 
Evveliıi gece Tahtakalede 

Çapa makarna fabrikasında 
elektrik kontağından bir yansıın 
çıkmıı, binanın Dst katı kısmen 

{ yandı~an sonra söndlirUlebil· 
miıtir. 

Yapılan tahkikatta binanın 45 
bin liraya aigortalı olduğu anla .. 
şılmıştır. Hidisede esu itibarile 
bir kast g6rlllmemiftir. 

Boyalı Şerbetler 
Belediyeye Şerbetçiler 
Hakkında Şikayetler 

Yapıldı 
Mevsim dolayısile Mblan pr

betlerin ekseriıinde boya bulun
duğu ve fena aularla yapıldığı 
hakkında Belediyeye fikayetler 
olmuıtur. Belediye, muhtelif semt· 
lerden ıerbet nümuneleri alarak 
bunlan tahlil ettirmiştir. Yapılan 
fenni muayenede baza ıerbetlerin 
ııhhate muzır olduğu teıbit edil
miıtir. 

Bu gibi şerbetleri aatanlar 
tecziye edilecektir. 

100 Milyon 
Pul 

Damga matbaa11 mlldilrlllğtl 
tayyare pullannın ıekillerini teıbit 
etmiftir. Pullano orta11nda tayya• 
re muharebesini tuvir eden bir 
sahne vardır. Burada bir 1 ürk 
tayyaresi dağlar arasına yapılmıf, 
bir Tnrk fabrikaaını bombardıman 
etmiye gelen iki dllımaa tayya· 
resine hücum ediyor. Bunlardan 
birisi dUıtırnIUrken, birisi de 

kaçarken tesbit edilmiftir. Pulun 
Oıtllnde .. Tnrkiye Ctımboriyeti .. 
altında da "Tayyare pulu,, ibaresi 

vardır. Pulların baaılmaıına ya• 
rından itibaren bqlanacaktır. 
Bunlardan fimdilik ( 100 ) milyon 
basılacaktır. 

ikinci imtihan Başhyor 
Kanaat numaraaa olarak Oçten 

az not alarak sınıfta ipka veya 
ikmale kalan lise ve ortamektep 
talebelerine don mektep idareleri 
tarafından tebligat yapılmışbr. 
Talebeler beı tün ıonra imtihana 
gireceklerdir. 

Himayei 
Hayırlı 

Etfalin 
İşleri 

Ankara, 12 - DOn toplanan Hl• 
mayeietfal Cemiyeti kongruinde 
murahhaslara datıblan umumi merkeı 
raporuna naz.aran Cemiyet iki aene 
içinde 314,187 çocuğa ve çocuklu 
anneye yardım etmittir. Çahıan 
ıubelerln yekunu 122 dir. Bunlardan 
lldel Ana kucaıı, 8 l Gündüz bakım 
eyi, 9 u Süt damlası, 24 Q muayene
hane, biri Dotum evj, 28 i athanı, 
2 ıi Şefkat yurdu, 3 G Yetimler eYI, 
2'l ıi Çocuk babçeal, 6 sı banyo, 6 ıı 
ıinema, biri okuma odası, biri çocuk 
bakıcı mektebidir. 

932 ıeneainde Cemiyetin deliletile 
Milletler Cemiyetine, iıaderin çocuk• 
larına yardım teminine dair bir 
kararname kabul ettirilmittir. Kahire• 
de mukim Süleyman ihaan Bey Ce• 
miyete, lstanbulda Kmltoprakta iki 
k61k, bahçe Ye bir arsa tebenu 
etmiıtir. 

Çekirge MUcadelesi 
Mutia 11 - llarmariaia Hi1&rönl 

mnkiinde çıkan çekirıenio imhasına 
duam edilmektedir. Şimdiye kadu 
7500 kilo ıGrfe imha edilmiıUr. 

Dil itleri 
Tarama Derg•eının ••tinci 

K ...... Da Çıktı 
T. D. T. C Umumi Katipliğinden: 
1 - " Oımanhcadan türkçeye ı6a 

kartalıkları tarama dergı•i " adile 
Df'fredilmekte olan eserin 5 inci fasl
kGIO de çıkmıfbr. 

2 - Bu faaikül 6 formadır. K. 
harfıodan M. barfına kadar oltın ke• 
limeler bu faaikQlde yer bulmul}lur. 

3 - Ankarada Meb'uı Beyefendi• 
lere dafıblacak nüabaJar B. M. M. 
Umumi Kitiplitine l'ÖnderUmiştir. 

4 - Cemiyetin kol ve bölükleri 
azasından olanlara Terilecek nüshalat 
cemiyet m~rkezindeD lm:u mukabl .. 
linde ahnıaeaktll'. 

5 - lıtaobulda kendilerine mek .. 
tup l'Öoderilmit olan zatler Devle\ 
Matbaaaı ıabt 7erinden kendilerine 
alt aGabalan alabi&Uler. 

6 - Ankara ve lıtanbu1dan baılla 
yerlerdeki ıatler bulunduklan yerin 
Maarif MiidürUltilnden nya Maarif 
memurluğundan kendi adlarana gön• 
derilen nliıhalan alacaklardır. 

7 - 14 Tarama dergisi " nin 6 ncl 
fuikülO de yakmda çıkacakbr. 

12 Milyon Altın Lire 
Bulundu Mu? 

Evnlce de )'aımııbk: Bily(lk 
harpte Türk orduıu Filiıtinden çeki• 
lirken, içinde 12 mU7oa albn Ura bulu
nan bir sandığın Şeria nehri civannda 
bir yere gömüldüğü ileri ıürülmUıtil. 

Gömülen yeri bildiğini iddia eden 
bir bedevi Arap ıon giinlerde burada 
hafriyat yapmıı ve aandığı bulmu9tur. 
Fakat bu a1rada bGk6met ite milda
bale ederek hafriyatı eline almıt. 
bedniyi de buradan ualdqbrmıtbr• 

Halk evi 
Çalışına/arı 

Isparta, 12 - Halknlnin bütuu 
ıubeleri çahımaktadır. Oç aydanberi• 
dir edebiyat, tarih ıubeai Isparta 
tarihini aydınlatmıya yarıyacak olaa 
kitabeleri, veıikalan ve muhitte ye 
tiımit ıimalaran eserlerini araıtın 
derlemek Te taanlf etmekle meıtı" 
olmaktadır. 

Son Posta' nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

- Tütünün kaçağını, • • • içkinin kaçainıı, • . . Çakmak taşının kaçağını 
duymuıtum amma Haaan Beyi •. l 

. . . Albnm da kaçajı olaca· 
tına hiç aklım ermezdi. •• 

1 

Haaan B. - Ne diyoraun dostu 
Aıd kaçak o... Senelerdenberl elım • 
seçirditimb defli. yibGnll ı&rdl 
mla itil• yokl 
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13 Haziran 

H rg n 
- -- -

Aliindericatımızaı çoklu
ğundan dercedilemenlİŞ·· 
tir. 

~----------·--.... ----,_.- -..._. _________ . _... __ _ -
Şehinşah Pehlevi 

Hz. Erzurumu 
Teşrif Buyurdular 

Erzurum Halkı Aziz Misa
firi Heyecanlı Tezahurat 

ile Karşıladılar 
. K~~s, . 13 (Hususi) Aziz 

mısafırımız Şehinşah Pehlevi Hz. 
muazzam tezahurat arasında dün 
sabah şehrimizden Erzuruma mü
teveccihen hareket buyurdular. 

Erzurum, 13 (Hususi)- Mem
leketimizin ve bUylikn Gazimizin 
muhterem misafiri lran şehinşahı 
Pehlevi Hz. dün akşam beşe 
doğru şehrimizi şereflendirdiler. 
Valimiz kendilerini vilayet hudu
dunda karşılamış. buraya kadar 
refakatlerinde bulunmuştur. 

Şehinşah Hz. Karsta ayrıldık
tan sonra bir müddet Harasan 
köyünde Kurulan çadırlı karar
gahta istirahat buyurmuşlar ve 
çadırları çok beyendikler.ini, İran· 
da çadır bezi dokuyan bir mil· 
etıssese kurduklarını söylemişlerdir. 

Karstan Erzuruma kadar olan 
~ olculukları esnasında birçok 
n~ktalarda durarak izahat iste
ımşler, bu meyanda bilhassa 
Ztrm kalesi hakkmda malQ .• 
mat istemişler Ye bunun 
harp safahatı etrafında verilen 
iıahah büyük bir alaka ile dinle
mişlerdir. Bütün yol imtidadmca 
Sarıkamış ve Erzuruma gelmeden 
önce üç noktada durarak burala
rmın harp safahatı hakkında 
malumat almışlardır. 

Aziz misafirimizin Erzuruma 
gi~i~leri çok heyecanlı olmuş, 
hü~~n şehir halkı yüksek mi· 
'~.fırı karşılnmek için yollara 
dokUlmliştü. Pehlevi Hazretleri 
şehrin methali olan kale köprü
sünden girerken müstahkem mev
kiden kısa fasılalarla atdan yirmi 
Lir top atımı ile selftmlanmış 
ve başta bando olmak Uzere 
nskeri ~taa~, mektepliler, ve 
:zatt Şehınşahılerinin geçecekleri 
) olda yer almış olan halk tara
fından samimi tezahüratla karşı
lanmıştır. Şehinşah Hz. , kendi-
lerine .. Hoş geldiniz ,, demek 
için geçeceği yollara dökülen 
Erzurum halkana uzun bir 
ınUddet önlerinden geçmek 
suretile mukabele etmişler 
ve sonra Valimiz Cevdet Be
~ in ikametgahına inmişlerdir. 
Dun akşam kolordu karargahında 
Şehinşnh Hz. nin .maiyetle.rin~eki 
zevat şerefine mükellef hır zıya
fet verilmiştir. 

Misafirimize Bir Hediye 
Ankara, 13 (Hususi) - Büyük 

misafirimiz lran Şehinşahı Pehlevi 
Hz. ne Kayseri fabrikasında ya .. 
pala~ bir tayya~e hediye olarak 
tnkdun edilecektır. 

Gayriınübadil Bonoları 
Ankara, 13 (Hususi)- Gayri· 

mübadil bonolarının kıymetJerin
dnaen çodk aşağı satılmakta olması 

zar ·kk l 'k 1 ate alınmış ve bono· 
arm ıyın ti • . h f . sahi 1 . • e ennı mu a 82.B elmesı 
lar P erının bunları kendi zarar
ı ana satnıamnlan için bu bono
lar mukabilinde yapılacak satış-
arın tesrii kararlaşbrılmışhr. 

Adana Valiliği 
Ow. Ankara, ~2 - Adana valiJi
h~~n~ Emn!yet işleri Umum 
Mu~Urü Tevfık Hadi Beyin, onun 
y~~me ~~ Trakya ~moiyet müşa
vın Şukrli Beym getirilmesi 
muhtemeldir. 
Devlet Şiirası Azahkl rı 

Ankara, 13 (Hususi)- Mün
hal Devlet Şürası azalıkları için 
Samsun Valisi Mustnfo Arif Beyle 
ıŞab!k Milli Müdafaa Müsteşarı 
Uefık Paşa ve Maliye Muhasebe 
. rnum MUdürU Ati Beyin namzet

hklcrinden bahsediliyor. 

SON PQSTA 
~ L 

Resimli Makale a Tasarruf Ve israf Davaları a 
Dünya. uzun zamanlardan ~ beri devam edegelen mühim bir ilctısat dava-

~~\ . l •.. b 1 sile halô. karoı karşıyadır.L '~ "'i.} Bu dııva, imme hızmet ~rı ~çan. o_ parn sar-
fını istiyen aosyali~mle !' t~ tastırrufa t~~aftar mutedıllerm ımknn oldu~ça 
sarfiyat yapılma11ı la- v .. .h ~~- zımgelecegande ısrar etmelt>rınden 
doğuyor. ikincinin iddi- "'! / • aları arasında hesapsu: aarfiyahn ge-
lir membalarını da ku- { rutabileceği endişesi vardır. Sos-

,' ı ,-."- yaliat bunu düşünmü-
- yor. Esasen o ser-

mayenin dütmanıdır. 

Bulduğu xeman boy· 
nunu bükmekten çe
kinmez. Bu iki iddi

........ "" 

acı dan itidal üzere olana hak Yer• 
mez miıiniz? 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bulgaristanda Fırkacılık Yasak Ed.ldi, 
Bütün Fırkalar Kapatıldı 

Askeri Memurlar Da Halkın Silahlarını Topluyorlar 
Sofya, 13 (Hususi) - Kabine alacaklardır. Gazeteler neşriyatı 

dün akşam bütUn siyasi fırkalarla ve muharrirleri için ağır takyidat 
bu fırkaların nişiriefkAra olan konulmuştur. 
bütiln gazetelerin seddine karar Başvekil M. Kimon Yorgiyef 
vermiştir. bu vadide vaki olan beyanatında: 

Karar bugünden itibaren Sof- - Bu kararlar bundan 11 
yada Dahiliye Nazırı, vilayet- sene evvel Stambuliski kabinesi 
lerde valiler tarafıadan tatbik düştükten sonra verilmesi icap 
edilecektir. Yeniden teşkil edi· ederdi. Geçen 11 sene zarfında 
len içtimai lsllahat Müdüriyeti Bulgar milleti hrkacılarm elinde 
Bulgar milletinin yeni devlet fır· yıprandı demiş, halka itidal ve 
kasına ait esaslan kararlaştırmak· bugünkü hUkümete itimat tavsiye 
tadır. Her nevi içtima ve toplan• eylemiştir. 
tılnr menedilmiştir. Hükumetin, Sofyayı yeniden 

Bulgaristan bir tek devlet abluka ettirip muzır eşhastan 
fıkası tarafından lidare edilecek- temizleyeceği tahmin edilmektedir. 
tir. Kapatılan gazeteler 10 Sofya, 13 (A.A.) - Hükümet 
gün zarfında içtimai ıslnhat 19 mayısta millete hitaben neş-
müdUriyetine müracaat edip rettiğt beyannamenin tatbikına 
intişar için yeniden ruhsatiye geçerek halka ellerinde bulunan 

silahlarını teslim etmeleri için 
birkaç glln mühlet vermişler, 
silhlann dercine memur olan 
askeri memurlar, vazifelerine baş
lamışlardır. Ve halk tarafından 
hiç bir mukavemet ve şid
detli muameleye muaruz kal· 
maınışlardır. Halk silahlarını 
kendi isteği ile teslim etmekte· 
dir. Memleketin herhangi bir 
tarafından herhangi bir hadisenin 
vukuuna dair hiçbir haber gel· 
memiştir. Her tarafta tam bir 

sUkün ve asayiş hükUm sürmektedir. 
Bulgarlstanda MUsademeler 

Atine 12 (Hususi) - Gelen 
haberler~ göre Bulgaristanda as· 
kerlerJe komiteciler arasında kanlı 
çarpışmalar olmuş, saatlerce sü
ren bu müsademeler esnasında 
bir hayli kişi ölmüştür. 

Ta u 2500 Ölüm - -Dünyanın - -
Orta Amerika Kasırgasın- Mukadderatı Kanun Çıkınca 12 Komis
da Bu Kadar Kişi Öldü 1 1 Al D ti ... yon Ve 33 Posta Çalışacak 

Vaşington, 12 (A.A.) - Sal- ta ya • ma~~a • ~S ':'gu Ankara 13 (Hususi) - Tapu 

Teşkilatı 

\•adordaki müthiş kasırga esna- f le Çok Degışebılırmış ve ~adRstro memurlarm~n ha.reme 
sında 2500 kişi ölmüştür. Mem· Londra, 12 - Hitler - Muso- tabı olmalara hakkmdakı layıhaya 
leketin büyük bir kısmı sular liııi konuşmalarında Avusturya göre kadastro müdürleri 35-55 
altındn kalarak harap olmuştur. meselesinin görüşilleceği haber hakimleri 55 - 80, tapu azaları 
lktısat Vekaleti Teşkilatı alınıyor. Alman gazeteleri, Alman- 30 - 45, memurları 25 - 35, fen 

T I ya ltalya .. arasın~a m~naseb~tleri~ a~i.rleri 30 - 45, memurları 25-35 
amam anıyor daha duzgUn bır vazıyete gırmesı katıpler, ressamlar 17,5 - 20 lira 

iktasat Vekiletinin Yeni teı· bütün dünyanın mukadderahnda maaş alacaklardır. Kanun çıkmca 
kilatı etrafında alakadarlara pey- mühim bir merhale olacağmı ya· l 2 komisyon ve 33 posta tapu 
derpey tebligat yapılmaktadır. zıyorlar. memurları memleketin her tara· 

Deniz ve Hava Müsteşarlığı Buğday Kanunu Ve Köylü fanda faaliyete geçeceklerdir. 

Vekalet Müsteşarlığına devred!l: Ankara, 13 ( Hususi ) - En ""i;;;~;i;~·;;~····k·a;~iÜ~·~· .... k~i~;i~k·İ~·; .. 
miş ve yeniden birçok ~il~~rı esaslı g~yeıi köy!~Yli. koruma~ göstermekte, nahiyelerde ve ka-
umumilikler ve bir de it ve ışçıhk olan bugday vergısı ızahn~mesı %alarda köylünün buğdayını ver-
bUrosu ihdas edilmiştir. hazırlanmıştır. iıabname bırçok gisiz öğüteceği tasrih edilmektedir. 

iSTER /NAN /STER iNANMA! 
Son vergi kanunlnra çıktıktan sonra ~snafın bir 

lt~smı . vergi konan eşya üzerinde ihtikara saptılar. 
Fıatlerı yükselttiler ve vergileri birkaç misli olarak 
halktan tahsile kalktılar. 

GAZeteler belediyeye müracaat ederek bu mesele 
hakkında mütalea sordular. Belediye erkim böyle bir 

t r I A I 

ihtikar olmadığını, bununlıt beraber ihtikara karşı la
zımgelen tedbirleri ihtiva etmek üzere bir tnlimatname 
hazırlanmakta olduğunu bildirdiler. 

Bir taraftan ihtikarla mücadele için tnlimatname 
hazırltycn belediyenin ihtikar olmrıdığ-1 iddiasına artık, 

I A 
-----------------------------~----~--------------------------~~---~_J 

r 
Sözü Kısası 

Hoş Gelir 
Bülbül Sadasından 
Bana ... 

İıtanbul belediyeainln Allah yar
dımcısı olsun! Güç, gayet gilç bir 
vazifeyi üzerine almış: Gürültil ile 
mücadele kanunu layihası hazırlonmıı 
olduğu için, şimdi iatnnbul beJediyeıi 
ne gibi seslerin gürültü sayılabilece
ğini tesbit etmeğe baılamı§.. 

İstanbulda gürültü diyince bir 
çoklarımızın batırma yalnız, hiç aıtma 
görmemiş, satıcıların sokaklardn çı
knrdıkları acayip ıesler geliyor da bu 
türlü gilrültüniln yasak edilmesi fik
rinde hepimiı müttefik bulunuyoruı.. 

Fakat satacılarm bağırmalanna 
yasak ettikten ıonra, hangi sesler 
gürültü sayılmalı? O Yakit mesele 
çatallaşıyor. 

* Mesela, musikiyi pek çok kimse-
ler severler. Hatta bir çoklan musiki 
dinlemek için para da verMer. Halbu
ki musikiyi hiç sevmiyenler de vardır. 
Meıhur bir oairio musiki için " çok 
pahalıya mal olan bir gfirOJtO,, demit 
olduğunu bilirsiniz. 

İ&tanblda insan musikiden mutlak 
ıurette nefret etmese de, bir de mu· 
ıikinin alaturksı ve alafrangası var. 
Bazıları var ki, alafranga musiki 
kendilerinin kulaklarını tırmalıyor. 
Bunun nksine, bazılara da alaturka 
musikiden fena halde sinirleniyorlar. 

Şu halde, mahalle aralannda bile 
iİttıkçe çoğalan radyo makineleri 
alaturka söyledikleri vakit mi gürültü 
sayılacak, yoksa alafranga çaldıklan 
vakit mi? Yahut, şairin ded iği gibi, 
her vakit çok pahalıya mal olduku 
için, radyo makinelerini kökünden 
ya11ak etmek mi liizımgelecek? 

* Geceleyin annelerin söyledikleri 
ninni bile, yerine ıröre güıe~ bir .~e~ 
yerine göre de çirkin bır gürultu 
sayılabilir. 

Genç, daha. ilk ço~uğunu u.yutmak 
için ninni söyhyen bır annenın t nth 
ae•i çocuğunu uyulmasa bile, komfu· 
farın hayalini, ruhunu okıar. Halbuki 
kart bir dadının çatal seıile söylediği 
ninni yalnız komıuları değil, sokaktan 
geçenleri bile sinirlendirir. Fakat 
ninniyi de gece gürfiltillerinden saya
rak yasak etmek milmkün müdür? 

Ya bizim Bilyükada itfaiyesinin her 
gece çaldığı yat borusu? Vakıa, ada· 
hlardnn bazıları bu 11eal duyunc 
yangına kartı emniyet albnda bulun
duklarını hissettiklerinden o boru 
sesinden hoılanıyorlar, fakat bazıları 
da hiç uyumak istemeyen yaramaz 
bi; çocuğa söylenilen ninni kadar 
uzun süren, lbu yat boru•undan aa
baha kadar uykularını kaçmyorlar .. 
ıu halde itfaiyenin yat b?ruıu dn bir 
gOrilltü müdür, değil mldır? 

lf . 
Diğer taraftan ev köpekleri .• lstan

bul halkının parAsı çoğaldı da herkea 
evinde bir bekçi bulundurmak 
istiyor ondan mı, yoku •okak Jtöpek
leri lrnldırıldığından beri lstanbullu· 
larda köpek muhabbeti arttı da on· 
dan mı, her nedense fstaobulda ev 
köpekh:ri de, radyo makinalan gibi, 
gittikçe çogalıyor. Gece sokaktan 
biri geçse, sırayla evlerdeki köpekler 
hep birden haykırmağa başlıyorlar. 

Geceleyin köpek sesi mutlaka 
gilrilltil .sayı!ır, ev köpeklerinin hep
sini zeharleyıp yol< etmek liizımdır, 
demekte ncele etmeyiniz. 

Bir Anndolu fairinin: 
Iloş gelir bülbül aadasındau ava'lı kclp! 

Mısramı hatırınıza getiriniz. Ben de 
vaktile bunu manasız, saçma bir eöz 
sanardım. S onra bir tarihte, Halcpten 
Urfııya giderken bir gece ltar altında 
dnğ başında yolumu kaybctmittim. 
Uzaktan gelen bir köpek srsi . ba~.a 
k öyün istikametini haber ver~•· Ko· 
pel< sesine doğru giderek. köy od • 
sında, tezek ateıinin karşısınd~ !1~
lım başıma gelince, Anadolu oaınnın 
sözündeki hikmeti o vakit anladım. 
Onun için köpek sesi de yerine göre 
)'ahut ııdarnma göre tatlı bir sestir. 

Bereket versin ki, ev köpekleri 
hususunda Belediye de dağ batında 
kalmış yolcular gibidir. Evlerinden 
çıknn köpek sesleri Belediyeye köy 
odasının yolunu haber vermeseler de, 
vergi alınacak yerler bulunduğunu 
haber verirler. 

İzmir Liman Şirketi 
Ankara 31 (Hususi) - lzmir 

Liman Şirketinin hükümete inli· 
kaline dair kanun layihası bütçe 
encümeninde kabul edilmiştir. 
Şirkette hissedar olanların hisse
leri başabnş Maliye Vekaleti ta· 
rafından satın alınabilecektir. 

Türk Musikisi 
Şehrimize gelen konservatuvar 

mütehassısı M. Marks Türk mu
sikisinin çok iyi olduğunu, bunun 
aksini kimsenin iddia edemiyo
ceğini söylemiştir. 
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Memleut Manzarası 

Köylerde 
Emlak 
Alım Satımı 

Nazilli (Hususi) - Memlekette 
köylüyü aıkan meselelerden biri de 
tapu işleridir. Köylerde mUlk 
sahiplerinin dörtte üçünün Uzer· 
)erinde tapu kaydı yoktur. 
Evvelce kimin olduğu bile unu· 
tulnn tarla, bahçe, evler ve ağaç
lar alma, satıla elden ele geçmiş 
bugünkü sahiplerini bulmuştur. 
Fakat mlilkUn tapu kaydı : Adı 
sanı kaybolan, yahut başka yer· 
Jerde bulunan kirLselerin üzerin
dedir. 

Bazan tahsildar gelir, sene
lerce evvel kendine ait olan bir 
tarlanm, bahçenin vergisini köy· 
lüden ister. Vergi istenen adam 
ne tahsildara, ne tapu dairesine 
derdini anlatamaz veyahut birisi· 
nin elinde bulunan mülkün tapu 
kaydı başka kimseler üzerindedir, 
ondan hiç vergi isteyen olmaz. 

Bu vaziyet dahilinde mUJk 
alıp satmak lafla, ağızla olur. 
Bu da tehlikelidir. Bazan bir 
köylü pazarlıkla aldığı ve parasını 
verdiği bir mülkü senelerce imar 
eder, bakilr, düzeltir. Sonra eski 
mülk sahibi iştahı kabannca bir 
fırsatım bulup senelerce evvel 
aldığı parayı geri vererek mülkn 
döndürmek ister ve kavga gfirül
tli ile döndürür de. Vaktile mill
kü almış olan köylü gene kimse
ye derdini anlatamaz. Mahkeme, 
tapusu olmadığı için davnsmı din· 
lemez. Tapu dairesi, mülkün tapu 
liaydı s'.ttin senelik adamlar üze
rinde olduğu için bir muamele 
yapmaz. Mülk alıp satmak köy
lerde bir faciadır. 

Son emlak ve arazi tahririnde 
her mlilküo bugUnkli ıahibi fiz· 
üzerine yazılmış ve vergiıi de 
Bugtlnk& mWk sahibinden alın
mıya bqlamıı olduğu halde 
emlik dairesinin ve tahrir heyet
lerinin bu kaydioe göre tapuda 
bir değişiklik yapılmadığı için 
hAlA mevcut tarla, bahçe ve evlerin 
tapuaunu çıkartmak senelerce 
uğrqmıya mlltevakkıf, güç bir 
mesele teıkil etmektedir. Emlak 
•• arazi •ahiplerlni bu müşkülat• 
tan kurtarmak için kayıtlann 
kolayca yapılması hususunda 
bir uaUI bulunmaaı her cihetten 
bllyUk faydalan mucip olacaktır. 

Ergani de 
Hararetli Bir işletme 

Hazırlığı Var 
Ergani Maden, ( Hususi ) -

Bakır Şirketi geceli gündüzltı 
çalışarak hava bacasının delinme 
ameliyesini ikmal etmek ilzeredir. 
Yeni inıaat beton olarak yapıl· 
maktadır. Şimdiye kadar 180 
metreye inilmiştir. Şirket tarafın· 
dan yapbrılan şosa yolunda ve 
aıansör üzerindeki mahalde bir 
k6prü inşa!tına da başlanılmış ve 
ayakları kurulmuştur. 

Antalyada Borsa intihabı 
Antalya (Hususi) - Bu hafta 

Borsa encümeni intihabı yapıl· 
mı~tır. İntihap neticesinde Ziraat 
Bankası Müdürü Mehmet Ali B. 
reisl:ğe, Kesikçi Mehmet Ağa 
ikinci reiıliğe, tüccardan Adil B. 
Müfettişliğe, Çakallıklı T cvfik 
Be) muamelat müfettişliğine, sar
raf lsmaiJ B. sandık eminliğine 
azalıklara Mehmet Hafız ve Ha
aan Ali Beyler intihap olunmuş· 
!ardır. 

SON POSTA 

LE 

Tren Elizize Çok Seri Bir 
inkişaf Temin Etti 

Elaziz, {Hususi) - Deniz sat
hmdan 160 metre yüksekte arı· 
zalar ve dağlık arazi üzerine ku
rulmuş olan Elaziz şehri Fırat 
suyu ile sulanır. Elaziz taprağının 
verimi, ara~isi ve kuruluş vaziyeti 
itibarile Şark vilayetlerimizin mü
him ihracat merkezlerinden biri· 
sidir. Son birkaç sene zarfında 
şehrin gerek iktısad;yatında, ge• 
rek diğer sahalarmda mühim bir 
inkişaf göze çarpmaktadır. 

EUiziz ilkönce derebeyliği şek
linde, aonra Diyanbekire bağlı 
bir kaza haJinde idare edilmiş, 
nihayet eUi sene evvel yeniden 
kurularak vilayet biline getiril· 
miştir. 

EJazizin inkişaf edememesin· 
de en mühim sebep yolsuzluktu. 
Eliizizle lstanbul arasında en kısa 

ıetine verilen ehemmiyet en kısa 
zamanda semerelerini göstermiş 

ve bugün birçok vilayetlerimiz 
gibi Elazizin de bu sayede akıllara 
hayret verici bir sür'atle inkişafı 
temin edilmiştir. 

ilk önce bu 25 gUnlUk yol 
kamyon ve otomobillerle Samsun 

üzerinden seyahat edilmek ıartile 
bir haftaya indirilmiş, sonra da 
tren yapılınca 3 gUn olmuştur. 

Bir Elizizli iç.in şimdi lstanbula 
gitmek komşu köye gitmek kadar 
kolaylaıbrmışbr. Tren yalnız El· 
aziz .. İstanbul yolunu kısaltmakla 
kalmamıı, ıehrin iman hususunda 
da büylik faydalar temin etmiştir. 
Eskiden fatihsalitını ancak mu• 
muhitindeki mtistebliklcre vermiye 

yolculuk 25 gün sürllyordu. Fırat ıaga iizerinde alııop 
Cumhuriyet devrinde yol siya• Pertek köprilıB 

mecbur kalan Eliziz bugün her 
tarafa ıevkiyat yapabilmekte, bu
auretle hem ıs~.bsalabnı, hem de 
balkın servetini arttırmaktadır. 

~~~~___:.=..:.=-~~~~~~::::--::--:-~-:=;---:-~~~ 

Kadirlide Çeltik Zeriyatı 
-

Gaziantepte 
Ziraat işleri 

Gaziantep (Hususi) - VilAyet 
Ziraat müdürll Süreyya B~yin 

himmetile nU-

l 
l 

mune süthane• 
si yeni vesait 
ile teçhiz edi· 
lerek pastöri· 
ze süt yapmı· 
ya başlamıştır. 
Süthanede pek 
yakında sala• 
mura ve kaşar 
peyniri imali· 
tına da baıla· 
nacaktır. lda· Gaziantep Ziraat 

Müdürü Söregga rei bususiye-
Beg den alınan 

tahsisatla bir de zirai raıta 
hıtasyonu yapılmıı ve faaliyete 
baılamışbr. 

Vilayet fidanlığından Şubat ve 
Mart aylan içinde meyvalı ve 
meyvasız 30 bine yakın fidan 
tevz.i edilmiştir. Ayrıca 150 dö
niimlük araziye de fıstık ekilmiştir. 
20 bine yakm aşı kalemi civar 
viltiyetlere gönderilmiştir. Bu .fi· 
dan yetiştirme işinin daha ziyade 
genişletilmesine çalııılmaktadır. 
Geçen sene fıstıklara üşUşen tır· 
tıllardan eser yoktur. Tırtıllar kı· 

şın yapılan mlicadele neticesinde 

Resimli 

1 

Bir çeltik tarlasında /aalig11t 

Kadirli ( Huıuıl ) - Asri bir himayesinde teıekklil eden bir 
ıekilde iııtası kararlaıtınlao Ka· heyet tarafından kaza k&yle-

dirli hapishanesinin temel atma rinin merkeze raptı için güzel 
merasimi icra edilmiJ ve mtihen- bir mOsamere tertip Te ( Mavi 

d. M b.dd. B • ti yıldınm ) piyesi muvaffakiyetle 
ıs u ı ın eyın nezare t il dil . t• 

in ems e mış ır. 
altında inşaata baılanmıştır. şaa-

tın yakında bitirileceği muhak· Kazada asayioi lhlll eden tek 
kaktır. Kaymakam Rifat Beyin bir vak'a yoktur. Eskiden ıekavet 

............................................................... 
uyanmaden imha edilmişlerdir. 

Oznm bağlanna ve ıebzelere 
ariz olan tırtıllarla mücadele edil· 
mektedir. Domuz ve fare müca
delesinden de iyi neticeler elde 

edilmiş, hemen hemen bu muzır 
hayvan'ardan da eser kalmamıştır. 

merkezi teltikki edilen bu belde-
de şimdi idi ve basit ıabıta 
vak'aları bile kaydedilmektedir. 

Kazada çeltik zeriyyatı faali· 
liyetle devam etmektedir. Hali· 
hazırda kaza mıntakasında 80 bin 
dönüm arazi çeltik ziraatine tah· 
sis edilmiş ve hemen de kamllen 
ekilmiştir. 

emleket Haberleri 

1 - Zarada Mekteplller bayramı havalana muhR1e
fetf dolayııile tehir ediJmiı, daha yeni yapılmııbr. Mek
tepliler muallimlerile birlikte Küçükdere denilen detfr
mcnlere gltmiıler, alqama kadar eğlenmlılerdir. Reaml• 
miı: bayrama iıtirak eden mekteplilerden Ye muallimlerden 
bir ırupu ıöstermektedir. 

S _ Kartal Gençler blrlitl Y alovaya bir tenezıilb 
yapmııbr. Tenezzühe. Birliğin bandoıu da ittlrak etmiıtir. 
Resim Birlik reisi lbrabim Beyin reamidlr. 

4 - &artında Aıatı çartıda yeme~ici Abdultah otlu 
Mehmet Efendinin ahıap evinden yangın çıkmı,, ıerek bu 
dilkkan, gerek bititiğindeki iki ahıap dGkkan kıımen 

1andıktan ıonra ıöndürnlmütUlr. Sokak dar oldutu için 
ateı bQtön çarpyı tehdit etmlı, fakat Barlının 1a7retll 
ltfaiyeal bu bOyQk tehlikenin önUnO almıtır. Yangının 
dOkkiDda barakılaa ateıten çıktıtı anlaıılmıftır. Bu mil· 
nHebetle Bartın itfaiyesinin bir reımial aeıredlyorus. 

2 - DarüHefaka liıeainl geçen sene birincilikle ikmal 
eden Raif Bey Zafranbolu maliye tabıil mllfettlılltine 
tayin edilmlı •e vazifeaine baılamak Qzere BarbD orta 
mektebindeki riyaziye muallimlitinden ayrılmııbr. 

Haziran J3 

1 Musahabe~ 
Şiir 
Ve 
Akıl 

Nurullalı Ata 
lnsaların çoğu şairi ancak bot 

zamanlarda dinlcbilenecek bir ha· 
yal avcısı saymaktan hoşlanırlar. 
Umumi kanaate göre o, hakikate 
ve hayata bağlı değildir, onlardan 
anlamaz. O kadar ki bir şairin 
hadiseleri doğru tahmin etliği, 
herhangi bir işte asıl yolu bul• 
duğu görülilnce bu muvaffakiyeti 
aklına değil, kalbini za:mın za• 
man ziyaret eden tabiatten üs• 
tün bir kuvvete izafe edilir. Şairi 
bir nevi ilah sayanlar vardır; 
meczup olduğunu söyliyenler de 
çoktur; ona istihfafla bakanlar 
sayısızdır. Fakat o, daima aklın, 
muhakemenin ya tiıtünde, ya 
altında diye karşılanmııtır. 

Asıl fenası, bu kanaate şair
lerin de iştirak etmesidir. Onlar 
da kendilerini akim ve muhakee 
menin bağlarından kurtulmut 
aaymağı severler. Gnzeli, insan 
için en esaah olan tcyleri fıtrat• 

ları iktizası bildiklerinden, ifade 
edebileceklerinden en.inclirler. 
Kendilerini içlerindeki ilaha ter• 
kedivermeyi, ilham perisinin kl· 
tJbi olmağı tercih ederler .• 

Halbuki hiç bir btlyük şah·, 
hatti bUyfik olmasa da hiç bir 
hakiki şair bu tabiiyeti kabul 
etmemiştir. Edgar Poe yalnız 
muhakemesi ile çalışbğım iddia 
eder; Paul Valery de ne yapb• 
ğanı bilmeden ölmez bir eser 
vllcude getirmektense ne yap
bğını bilerek çok daha de· 
ğersizlerini yapmağı tercih ede
ceğini aCSyler. Şiirin bütlln 
beşeri faaliyetler gibi, a!dın ve 
muhakemenin mahsulü olduğuna 
başlıca delil iyi şiiri gençlerin 
değil, olgun adamların yazdığıdır. 
Daha çocuk denebilecek bir yaşta 
harikulade şeyler yazıp susmuı, 
6lmüş pirleri mi aayacaksınız ? 
Doğru, böyleleri var; fakat insan 
denilen hayvanın fikri kuvvetinin 
inkişaf kanunlannı iyice 'bilmiyo
ruz. Shelley, Keats, Rimbaud 
zekilan diğer lnsanlannkindeo 
daha çabuk inkişaf etmif, 
yaşlarının kUçüklüğüne rağ-
men olgunluk çağına ermiı 

insanlardır. Maamafih bunların' 
eseri de, yaşlandıkça ilerlemiı 
ıairlerinki kadar derin, mükem• 
mel değildir. 

Bizim edebiyabmız, ıairlerimi
zin çoğunun genç olmaSJndan 
mustariptir. İhliyarlıyanlar bile 
bir nevi çocuk edası takınmağl 
seviyorlar. Gençlik değil, çocuk• 
Juk. Halbuki güzellik de, haki
kat de yaşsızdır ve insan genç
liğe, ihtiyarlığa değil. yapızhğa 

meyletmelidir. 
Şairi hayat namına ittiham 

ederler. Hayatta mühim bir mev• 
kii yokmuş! Çllnkli hayat maddi 
servetin çoğalmasıdır!.. Neden? 
Bu, hiç de tabii bir şey değildir 
ve insanların kurduğu bir peşin• 
hükümdllr. Ancak öbürü, yani 
manevi serveti istihdaf eden ka· 
dar tabiidir. Akıl ve muhakeme 
yalnız birinin değil, her ikisinin 
de esasıdır. 

Bergama Halkevinde 
Bergama (Hususi) - Halkevi 

temsil kolu Behçet Kemal beyin 
Çoban piyesini sahneye koymak 
üzere hazırlıklar ve provalar 
yapmaktadır. Provalardan iyi 
neticeler ahnmaktadar. 



ıs. 

aaatcı 
insanın Eşekten 
De Aşağı Olduğu lngilterede 
Bir Memleket F aşizm-Sosgalizm 

Bily• .tnletlerin fayda temin 
edeblleoe1clerl toprak parçalarına aöz 
.... r' o •11 .... ri •elleDiyet na· - ... ~. .....u, bir fedalcirlak 
,a.ı ,........ Fa-, Caair, Tuntan 
Fraaaa Wlkl•eti bu maluatla airmlt 
...... ......... .. 411'. lngillere n. 
...... 1 • ı lra.-ı 4eftetlerin W&-
lln • ,... .. •erbzdedtr. IWdlra
... ..,.. olmadıtuu 1apat etmek İÇID 
ı::: daW ptinaek fuladar. Mak .. t. 

meahat tendattllr .. ,.. yet'U 
Wla -t-ıl inek tlll hti.mar .t
-.ktir. "9 ..._ nr ld mldı•W. 
kecl devletleria -v•cl·hd y• pr 
4di.W. S.. aolrtal...ıa daha lnaanl• 
ilder. ........... lae biç dejildirler. 
Cet ı'll AIEL ~.... ._ in••· 
*9r.tıf* ..... hıfstnr. Meeell 
......... ,.. ... ıebaa .. dlte-
........................ -...ı 
..... ,. .. • ... k-p• 7 ..... 

... lr++dlf .. cletaltl tMP•• b· 
ı.... ıaAıı .. 

0...H • bct.r kunetU .-w-ulmuı 
ld ltlpn atlaaa dert.al oracıta Jlkı· 
1l•••lt ft llmlf, Akat etm~k 
...... ki btR t.rmıcUr. :lngiliı oı. 
.... ela M,u arktaa olmua ceıauı 
...... lfia W Mheptir. O.an 
.... , tıl aahuma)'e YWÜeD katil 
i1ta q •• ,., - iki L.awz lirMl 

.__..,. eı• la ......_ ecllhniftir. ....... ...._ 
... .,._.......... ,. ... e ltlr .. , cf atlL 

f -....... maMc._ lauaarunda 
e endilerl ........... 1111d•-ı • 
L"I-~- p UI _.. .. 8ll llJa• --- -... --•·••....,. ...... tur ve 
afblwın .............. efe ciDayetla 
....... ._.......,... hlkatdHe
Nk • ._ _..... cezal.aa4tn1. ....... 

MaamaRla Cea..ı.a Afrika ittibia· 
dında . iıtlımara lnıaa zihniyetinin 
ftcaabnt bir mieal olmak Gıue 
.. hıklkatl 9tnlamık ta faydadaa 
.... cleilldlrı 
it• eeetl dit_.. 90 lira para cezam. 

r myabl,ı «lltm•k 40 " ,, " 
aa,ı. bir idareye lnaaai ve ... 

......... ftNDlerln bir laa,U ,. ... 
alı olza.a.. ......... - Sünyyı 

Belgratta 
Kaçakçılık 

Avukat Tevkif Edildi 
Belırat, 12 ( A. A. ) - Ta•-e 

.avukatlardan M. Slmlllblaj • _. • 
&..--L.U_ + ~ 
• .._ ı •• '-ı f ı &ııadan te•• 
tdf ·C )JIL. • lcaçalı .... a bfı. 
•.u.t ........ ~ vultuile 7apıl
ııl. thq11 ....__.e4lr. 

F,Y & 

Kavgası 
Loadr4l, li (A. A.) - Geçeta fia 

fqi.thrh kemhiwtter ara.m .. çıtr .. 
kanlı bojuı-lar etraflnda /\yam ........... ·.1n~e1....-.. 
1tçı fwkHı ıaebuaları faıiedere k•• 
atee .. ......... fqf ..... ..,._ 
llat " kembladere kut1 ıld4etli 
bareDt ... hri ..... ...mlfllr. 
Bir amele mebueu fqlıtlitin kanun ................ ~ ....... 
- 1 ' llte•lı, Wr a ' elsınkir ........ ..., ....... b=~ 
,.......... ..,. .. iftir. -- -
...... .. .._ hldieelına 1ıeı1tett• ........... ....,.. ........ 
ııl"'f'll ..... - .......... 
..,. • 'ftlr. .......... Wr .. . -···· ,,:;~" .............. . p d· ar •--..ili teakit ....., S..-

c.:a... ..... •• lipll teflll'W• 
..... ... ....... e....,. --

.... ............ ••ca4ele ._ fid· 

.... ••••ilen ilztin eden Wr bnun 
llyiba11 huırlandığım ıöylemiştir. 

ltalyan Donanması 
Kuvvetlendirilmesi Tepb

büsünü lngilizler Hoş 
Görüyorlar 

1 ıatdra, 12 ( A. A. l - ital,anan 
otu• ........ toat.k iki ..,. barp 
...... mıaeına karar ................. 
IMhafmn nannclikkatinl eelbet1151tt1r. 
F•t italya, LHdra 41enlı ... Mete
.. flua etmetllli lcla ltu huaıta 
.... •irlhıaeldeü. Aacak lwyMan 
bu karan l'•lecek eeneld cle1ıiı ıllAh
lan konferaaaı için yapılacak hazu. 
lıldara tesir edecektir. Nihayet, bu 
hareketin en ıiyade Fran11yı alikadar 
ettiti de ıöylen1Hktedir. .. 

Roma. 12 (A.A.) - lt.ıya ıu•te· 
lerlne göre, iki yeni harp 1remiai int•· 
ıı baklandaki karar1 yalnız ıi1lhlan 
............ _., ..... y ......... ..... ......... _ ....... ~ 
olaauUe halda slrAnmektedir. Gue
teler, deniz konferaaaının mWetler 
.... nclald ıilpbeJI ı .. ı. ettllemlf 
olchataaa ı .. nt .dtrortar. 

Hindistan idaresi 
Merkezileşecek 
Londra, U (A. A.) - Hindittaada 

•uJatelif eyaletlerin mlmuıilleriaden 
...... p bir mecllı toplanarak 
ffhMll11taaz11 ı•arl •azlyetlal ...,._.. 
iettlawa.k....a ........... cı .... 

Af-',.•re s. .. 1 

. ÇÖL Giai 
b 1 aMIJorum, illtiy_..., 1 dejlneye layamadıj'mclu bahae-

un arı bil ve gel dem...._ denlerdir, anladın mı çocajum? 
çek, böyle adec« .. Hayalinize, * 
.... ...,. nrlıjmıza s6yliyecek Bunu ._._ wıemeyiaiz. 

t,;.,_ _ _- ftr9 yalaua ..tmi duya· Eslrpmeyecelralniz detB ..ı? Di-
~---. a-lnizt elendiği zaman yordu. 
ork. Yanılmamqb. Bu kelimeyi 

8-d. laer saman kerk. Ev• oaUD için kullanmıy•cata• amma, 
lenme4M enel • e.ı..diktea k•dimi hem de kaç defalar, 
ıoara da '-is. Koeuı rU.tm ıJtmekten elİrpyeme-

.,. ... .., 1orulmut bir L-~- _..,. 'ie: ..__ ı ........... 
' .,_. mı •vlıade, •ana fiirdea BUmiyonım, uhiclen, na.ad da 

ha yaldea konupnıayacak bir ••i-
de g6rdlitn •• kadımn ....n .. -ı aMJor Ye hiuediyordu. Kapab 

•-• .ıd bir kapının clibine laiç cla-
ıu.lü size olan ezeli .za'fı ile acı JUlmadan, MWİ& admlarJa ..... 
duymaya bqladıjm zamanlar, timi, onu ben ı&rmedijim halde 
aaktn o ergeç karpna ,akacak a..ı da w..ec11,...... 
lçtlncthıln blSyle ıllderde, Bulut• Dediii afbl cluYUaa dibiacleld 
larda, esirle doyuyormuş afbl lııir t... otuurorchun. KoUarum 
ıtrftntlflne bakma. dizlerime dolayor, arbk aokaldaa 

Bil ki, Nesrin, en aç, en kudur- iflenllcliti için çocaldata_.• 
.... olu brtlar, kuzuya karnının beri açalauyan ldlçlk alçak a,.,a 
toldutanclaa. • bembeyaz tüylere bqnm clayayor, ıkleria ,.W... 

so 

Tll.8BArLAB 

:>ilihlar 
İngiltere İle 

Fikirleri 
yen Ayrı 

&nlhlerı 
811"11kmta 

Konfer•nSt 
Davası 
Fransanın 

Mütemadi
lıyor 

,,.,,,,. - A•fh hlılc JU fi.der 
[ İngilizce l )aıly Herald'tan ] 

Leatlra, 12 (A. A.) - f l'aaau Haı-
bJtoe Na1n lfwıtıal P.-'la Meb'-
MeelW Harbire Eacl ......... Al...
yanın aılihlanmaeı hakkında aöyledltl 

a6zler İn.lJterede heyecan uyandır· 
•'ita"· Manpl Pet ... Al••pMkl 
yan aıkeri t•kkllller ve ıUö ima• 
lib baklnnda nazandikkati celbetmittL 
Avam K.maraeında bu huıuıta ıo· 
rulan hlr euale Hariciye Nuın Sir 
Coa Siaoa .._ittir ki: 

" - llaretal Petea'la, Almaa •i· 

IAWarmı •air beyautta bulaamuı 
ıl ... •u •aseteleria dfrlyabndan 
........ 811 eaclmenla mlzakerelerl 
sisli oldutundan rennt hiçbir mal~
ınata malik deflllm • ., 

Suall soran meb'ua, hClkumetin bir 
beyanname netrederek, Almanyanın 
Venay muaheclelline riayet edip 

etme4itlnin Ulaını iatemlt Ye M. 
Slmoa ltuaa da f1I cevaba nnu't*ı 

" - Bu mesele çok •eait Wr 
tttklke ihtiyaç pıtermektedlr. " --····· ...... --. ...... ·-·········----------·---·---·-····••11•• -------

Romanya Hariciye Nazınnın 
Mühim Beyanatı 

Blkr•t. 12 (A. A.) - Cenevreden 
d3nen Harici,. Nazın M. TitBleeko 

Kaıal tarafındın kabul eddmif, ••· 
ra,.Su ~lmtctan Hara da tu izahatı 

ftl'mlftln 

"- En ciddi ıiyaHt komtu mim• 
ltketlerle iyi feflnmek ılyaHtfdlr. 

Romanya iç komıualle, Lehiatan9 

Yapslavya " Çeko.tovakJa ile 
mattefiktlr. Bulıarittanla 11' 19~1· 
yonz Ye bu iyilik rfttlkte kanet 
Wmakt.dlJ'. Macariıtaa ile doat ol
mak karanacla11z ve bunu itle 

larc:la. auıuyor ve dinliyordum. 
O zamanlar, epiz, harilmllde 

buldutum bir ı&rü ezberlenmlı 
saçmalara dinli1ordam. 

Eneli hafif bir fllllb halinde 
bqlayan, IOIU'&, bilmiyoram, IHki 
çok çok ylbetiyo11D11f gibi yl
reiimi korkudan delice çarptara 
o ..,i dinliyordum. 

O vakite kadar bilclijimi, •lr• 
dDjiiml anladajım bir atlrt1 ıey• 
lere, aya, gtlnep, çlpfe, ota, 
yaldıza bu ıeal• bakma11Dı qn.. . , ....... 

Sevtinin mana11m, yer yllzi. 
•ÖD b•u bilmit. duymq inaan• 
lannı tanıyordum. 

V erter ile Margriü, Romeo 
ile Juli1eti Pol'la Vlrjiniyl, Dante 
Ue BeatrUıi, daima çift liylenen, 
daha bir allrli isimlerle baraber 
dinliyordum. 

Kencllml, ıeceıiae ıare bazen 
Beatril, buan bir Leyli farzedi
yordum. Şimdi dtltlndllkçe, ta
urlacLjı aııl plana bu kadar 
uzun bir mukaddime oyunu ve
rebilecek derecede •bırh olabil
melİlle ıqbjım o İlllanı İle 
beuetecek bclar epiı bir qk 
ulua11 bile bulamıyordum. 

Bu prip bahatmalarcla. &ace 
Jıea biç konu.-uyor, ıoaralan ela 

"-·--.. ·--azimklr her ttkMI banketi Mwlasl• 
kal'fllıyacajlz. BIJlk Şark ko1111111111d 
Ruıya ile de iyi mlnaıebetler tul· 
alne ıon derece ehemml1et veriyo
ruz. Bu mlnuebetln pyrltabllBtl 
.... harici m7uedmla ......... 
Wr ,ek olmuft'll'• Fakat M'llk ....,_ 
kaallm ld. So.,.t R..,a ile lmt't Ye 

aanahau bir aulhu aktedll•lt Ye 

Ru• milleti ile hiçbir mple iWAI 
edllmemlf ..,dide mlıauebataa tq• 
rar ele al•n•lf oldutu .aad• Mri 
yeni ve lmltlerle dolu hlr d4n• bat-
lamıfbt. 

çok az •• kelik .ayı.,.a,m. 
Jonlam. 

&.wıbua yay~_. 
ben olmyonlu. Hep eritil...UJ•D 
vanlamıyan, tutulamıyan bir 191, 
etsiz bir mahlUk için ıiylenea, 
atlanan billerdi bunlar. 

O, berlaatcle 1'81111111eK renk
..., ., .... realderlna MlrBneıı 
pylerden, ıade tair kafulle de 
olsa hotlanıyordu. Hem bu gece 
melodramlan Parit defterlerine 
kablacak yeni ~etnili bir yaprak 
ta oluyorcla • 

Mhdmlai bunmlu, bol k•W.. 
ilah Fnmm kadmlarma •2' ı ' 
bilecek, bir 1'lrk imi U. .-le 
unll aenpne v• · bulaıma satı. 
neleri 1 

Piyer Loti'vari bir atk ve yaz 
tatili hlklyetl I 

Bu, ondaki chl7~• bir 
ytlzll leli. Oteld 78&İ, hikayenin 
fiiniz, yani anlablmaclan kala· 
cak tarafa da blllblttla '-tk• 
Wr netice,. nnnak, tlnler •• 
luıftalarca klçtık tahta kapsmn 
bekçillilae inand1rtb.ktan tonra, 
oyunun aoa kısmına geçmek eme
lini ıinıi sinıli saklayan bir y&zcll. 

Kader bu pllnı o zamaa boz· 
clu ve perde umulcluğunclaa daha 
çabuk kapandı. Ne olut4a, lau 

5 

Gönül l'!eri ) 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

lst.anbıdda T. l 'apa rumuzıına: 
Kızın alzi sevdiğine şlipbe 

yoktur. Btlttbı yaptıkları, hatta 
son darzanlığı sevgi allmetleridir. 
Mademki aiz de ayal flddetle ••· 
viyorsunuz, neye İfİ oluruna bai· 
lamıyacakıınız. BarıtJDıya çahpmz. 
O da sizden böy1e bir har&ket 
bekleee a-erektir. 

* lzmırde M T. Beyeı 
Bu kadm sizi ••mlyor. O.. 

tine fazla dlpneymiz. Vaztyeti 
oıduğu gibi devam ettfriai&. P•a 
koparmak için yapacajı bitin 
tektfften reddediniz. Ona ka» 
hatii n'ıiyete dilflılnlL O vakit 
kendiıi lizinle anlaflp ~mlJ• 
mecbur o!acakbr. 

* t.tiayede Sedat Beye: 
Bu kıı aizi seviyor •• imdMn 

ediyor. Hakikaten IWcllllrAse Ye 

e.teamek niyetlade oldai ..... 
kanat ıetirmek içla ıiıf tecrllte 
edİJor. Bu tectfteclea ...... 
ltiyetle çılamya ç...,_L H ..... 
•iyetlaili iıbat ~ k•••lr 1 

alluilıden reMBea iatızzls• tqı~ 
btlı ediniz. Z...,...erim red ce
ya\ı ftl"llliyK•..,· 

llANIMTEYZR 

f•p«ngada 
Vaziyet Karııılc 

Madrlt, 12 (A.A.) - &dd Bı,..kJI 
M. Anaa'ıun relllltlJade tıoplnan 
lllU Sol ce..ıaEEriy.... flrkaa.m ko
mlte.ı, Katalonya m6cllal tuaftaft.o 
kabul olunan bir kanunun reddedil· 
....ıni kaaua llaricı.de n KaWoa. 
JMlll mahtıul,.tlae tecaYlls ....... 
sBrmlıtlr. Komitt, Mitin clmhari· 
yetçl fzrkrdan, tıpan7a lalktmetlaba 
iN karan ı.leylalne Mtt..-,. Pin· 
•aktadır. .. 

MMrit, 12 (A.A., - Ola çaba 
Wr taaa.. çetla lıı&clileler aetle11I••• 
22 kiti ilmlt, oa klfl Jlralazamıfbr. 
Ziraat İfp}erJ are..-1 .ıttıkçe aıalm~k
tadır. Birçok yerl~rde ırevcller tfe 
batlamıtlar•ır. Grlv e1na11ncla hlcllM 
tıbranlann Wrçofa atır ,.ra een• 
... .. b ........ i ....... 

perde, daima, batlln 6mrllmtlzce 
kapak blmıı oluydd 

• Slheyllclaa, kardeıiaia ya• 
_. yine P.nee, da,.._ ,... 
11111& döneceğini ifitly«th .. 
Halbuki onan tetl, bana "-" 
epey sonra llyledi. 

Serince bir receydi. Ajuat• 
böcekleri ltl)ordu. Y.... bir 
yerden kurbap .....,.. ~rdu. 
Hna kapamk •o •aletla idi. 

Elim4fe .... ot plll'PllDI dldlk
lyenk oma dlall10rdum. Kapıya 
..,...., ayakta duruyordaa. 

1 oldu bftmem, bu dayandı· 
trm yer oynar, kımıldar ıdtl 
oldu. Bir gıcırtı ipttlm. Beja Mr 
g6mlek kolu ve bir el sfh'dtlm. 
Batırmamak için eHml •la•• 
ı&tttrdlm, knnıldayamadan, bale· 
tım: 

Nefellnl duyuyordum. Kolum
tllın tutmuı bir ıeyler ı6yliyorduı 

- Dayımdan mektup ıeldi .• , 
Epi oluyor ••. Aldırmıyordum amma 
artık kararlqbrdılar, yakında aicl 
cejlm. Seni ılrmeden, aefuilal. 
.1ini ifitmeclen, baıle kapı dilıi•• 
konuşmıya dayanamam... Bir dd 
defacık ollun sana detmek, ıı· 
caiam duymak. .......... ti içine 
bakmak iatedim. 

C Arkaill ftl' ) 



' ' 1 Tavukçuluk Bahsi (1) ( 

1 1 
Hastalıklar 
Ve Bit 
Üremesi 

Cevaplarım 

l\iıtnlı) ada uncu .. Uehmet Beye: 
Ankara tavşıuu beslemek 

diğer tavşanları beslemekten da
ha karlıdır. TUylerinin kilosu 
30-40 lira arasındadır. Sablacak 
tüyleriniz varsa alıcıların adresini 
göndeririz. 

Gıda meselesine gelince; diğer 
hayvanların yemek istemedikleri 
kuru ve yaş her nevi ot, aebze 
arhklarmı tavşanlara verebilirsi
niı. Yulaf ununu ve tanesini yal
nız çiftleşme zamanında veriniz. 
Pancar sütlü anneler için besleti· 
ci bir gıdadır. Çok sıcaklarda 
kökünU tavşanlnra, yapraklarını 
da tavuk ve piliçlerinize verebi
lirsiniz. Tavuklarınızdan artan 
yemleri piliçlerinize vermek doğru 
değildir. 

Kıtın yukarda saydığımız gı· 
daların tedariki sizce mUşkillıe 
her tiirlü kuru otları tavıanlara 
verebilirsiniz, elma, Uzüm ve daha 
bazı yemişlerin cibrelerini az 
miktarda kepekle kanşhrarak 
vermenizde bir mahzur yoktur. 

'f 
lımirde mütekait Ihsan Hilmi .Beye: 
Çiftliğimizdeki damızlık ve di

ter tavuk ve piliçlerimizin yem
lerine haftada Uç defa yüzde dört 
oisbetinde k8mllr tozu karıştırı

nız. Faydası, tavuklann kanını 
temizlediği gibi bağırsaklakann
daki fena gazleri de çıkarır. Ay
nca mümaaiJ birçok fay daları 
vardır. 

* Dursa.da tutüncu Mehmet Efendiye: 
Tavuklarınızdaki hazimsizlik, 

kemik tozunu daimi surette 
verdiğinizdendir. Haftada iki, üç 
gün yemlerine karaştırmak ıartile 
veriniz. 

Kuluçka altından alınan t~ 
humıııuı. yumurtaların yalnız sarı· 
Jarmı çiy olarak tavuk ve civciv
lerin yemlerine kanştırarak ver· 
meni:ı.de bir mahzur yoktur. 

Fakat bUtUn kümes hayvan
larına pişmiş yumurta vermek 
doğru değildir. 

lf 
Bakırkoyde tiraatçı Ahmet lhean 

Beye: 

Halkalı ziraat mektebine mü
racaat edinb:. Tavukçuluk kursuna 
duhal kabul ederler. Tavukçu
luğa dair yazılmıı kitaplara oku-
111anı11 tavsiye ederim. 

>if 
Merzifonda Mehmet Beye ı 
Civciv ve tavukların en büyük 

d6tmanı bittir. Civcivleri bitten 
muhafaza etmek mühim bir me· 
•eledir. Bir kere bitJendi mi ne 
kadar civciv varsa hepsine geçer. 
Tawkları yumurtlatmadığı gibi 
dvcivleri de öldUrlir. Bunları 
ayıklamakla bitiremezsiniz. 

Kreolin, ıUblime, asidfenik 
gibi iliçları ıu ile mahlul yapa· 
rak bir pUıkUrme tulumba.ile 
ldimeıin her tarafını kuvvetli ve 
birkaç. gün ara ile dezenfekte edf
niı. Tavuk ve piliçlerinizde, çi
çek kllkUrtü ile yapılmıı mangal 
külü ıürllnüı. Kümeslerin bir kö
ıesinde bu mahlnlden birkaç kilo 
daima bulundururıunz tavuk ve 
piliçlerimiz bu klll banyosunda 
efinerek katıntı ve bitten kurtul· 
muı olurlar. 

Al~ onkarahiearda yumurtam R•
eep Beye: 

Yağ ve kaymağı alınmış sUt 

Yaz Sıcaklarında ... 
- - -

Bu Yaz Fıstıksuyu, Büyükdere, 
Beykozı Arnavutköy Gözde ! .. 

Kapıcısı, Kahvecisi, Asan
sörcüsü, Y azıhaneMu

J hasebecisi, M~muru, 
Hademesi, Amiri 
Hepsi Uykuda ! .. 

Boğaz• •ül•n yoolcul•r ve gündü• 
uguklogatt bir kapıcı 

- Efendim, ıöyJe 
fısbk suyuna kadar 
bir gezinti yapıyoruz. 
Malum a, hem yaz, 
hem Cuma .• 

Allabım, eğer bu 
gezinti ise, kökU ku
rusun. Cchennemt ıı
cakta ti paçalarına 
kadar terleyen zat, 
evlit ve ayalile eğlen· 
miye değil iıkencey~ 
gidiyor. Torbalar, se-
petler, ıicimle bağlanr Parlcta lc•ıtir•nlertlen hiri 
mış kese kağıtları zavallı adamı 
kıskıvrak etmiş, kımıldıyamiyor. 
Pancar gibi yfizllnden ıarıl şanl 
terler boşanıyor, şöyle parmağını 
uzatıp terini silemiyor bile zavallı.. 

Bu sene yaı. eğlencelerj, yavaş 
yavaş Boğaziçine intikal ediyor. 
Hele Fıstıksuyu, Beykoz, Arnavut· 
köy, BUyUkdere adeta moda oldu. 

Geçen Cuma yolumuz Bo· 
ğaziçi iskelesine düştü. Aman 
Allahım, o ne kalabalık, o ne 
facia.. Öldürücü bir sıcak 
altında sepetine yapışan, çocuğu· 
nu sUrükleyen koşuyor. Adeta 
bir ana baba günü.. Bağrıııp 
çağrııanlar, terden, sıcaktan, 

sıcak dalgalarından pestil gibi 
serilenlerin bini bir paraya .. 
Vapur doldukça doluyor.. Nefeı 
almak kabil değil.. Yolcu, ideta 
birbiri üzerinde.. Ter, ııcak rüz
gar, ortalığı, kızgın çöl kumlarma 
atılmış et yığmlarHe doldurmuş .. 

Mendil, gazete, şapka, yelpaze 
para etmiyor.. Köprllnün kızgın 

bir demir gibi yanan merdiven
lerinden inen, kendini köprlinUn 

altına \'eriyor. Evet, yazlığı en 
iyi yer köprü albdır. Yeıil sular 
arasmda o lot ve yosun kokulu 
ıerin rltzgir, bir yerde bulunmaz. 

Y olcuJarôan biri nihayet gezmek
ten vazgeçti : 

- Vallahi, Beykoza değil, 
cennete deseler gidemem. Bundan 
aliaını bulanlar varsa gitsin .. 
Ben buglin akşama kadar bura· 
dayım L Dedi, Geçti, kanepeler 
den birine oturdu. 

... 
. Kadınlar talili mahluklardır 
vetselinı.. Sıcak mı geldi; bir 
kombinezon, UstUne ince bir 
entari - tabirimi bot görün -

.............................................................. 
tavuk, piliç ve civcivler için pek 
faydalıdır. Civcivlerlnlze yağı 
alınmamış sUtü çok verdiğiniz 
için iabal olduğunu zannediyoruz. 
Bu piliçlerinize birkaç gUn piş
mit pirinç Japaaı veriniz. 

Erenköy: Bereket Tavuk Çlftllil 

(1) Tavuk nı Tavulcçului• ait olan 
Mltlı.UUerbıh.I •orunua, mUtelıanıı ılae 
eavap varacak Ur. 

küçücük bir iıkarpin.. Y allab 
sokağa .• Zavallı erkekler, cake

tinden, pantolonuna, yakasına, 
kravatına kadar hepsini yilkleni· 

yorlar. Biraz açılabilirse aıkolsun. 
Kısa pantolon giysen rezil olur

ıun, ceketsiz gez.sen ayıplarlar, 
kravat takmasan, hödük derler, 
hele çorap giymedin mi " vah 

zavallı, çorap alacak kadar parası 
yok!., diye melül melul yüzünüze 

bakarlar .. Yaz sıcaklarında erkek
lik bir beladır, vesselam.. Artık 

tere boğulmuf, baygınlık geçirmiş, 
afakanlarm tutmuş; kime ne!. 
Çek belimi. 

Bu yaz Taksim - Büyükdere 
otobüsleri çok kazanacaklar •• 

Gesen tene Suadiye, Bostacıya 
rağbet vardı. Bu sene de BUyük-

dereye.. Acaba Maslak yolunda 
ölmek ihtimali bu kadar cazip 

mi geliyor? Halk ölUm tehlike· 
ainde zevk mi anyor? 

Taksim otobiis durak mahal· 
linde her cuma, bUyük bir kala

bahk toplanıyor. Evli bir arkada
şım var. Ona geçenlerde kamıile 
Taksimde rastgeldim. 

- Merhaba, dedi. Büyllkde· 
reye iidiyoru:r.. 

- Hayrola, bu muak ta ne-
reden çıktı"? ' 

Kulağıma eğildi, karııtm ip· 
ret ederek: 

- Söz aramızda, dedi. Kııa 
kadar h~r cuma Bliyllkdereye 

gideceğiz.. Yolda muhakkak ki 
blr kıtzaya µğrayacağıı. O zaman 
it artık ·Allaha _kalacak: Ya ben 

-.C• 1 ::.,.J> •7'911 ... ...., •••• ., ..... ' • ' • • • .............. 

r . 
=: TAKViM := 

Ga. ÇARŞAMBA Hıaır 
JO 13 Haziran 934 39 

Arabi 
29 s.ı., 

Rumi 
ıın 31 • Mıy11· ıu 

1----,_,._ •• k, faan1G··ııtt 
Qlla•t 18 47 4 28 
ötl• • n n ı:. 
lk111c1ı a 33 ıa ı• 

" 

Vakit 

Akfllm 

Yatsı 

fmaaliı 

Eual ıv H•t 
~ -.o 

il- 19 41 

2 02 21 44 

il 'n :.ı 07 

zıbarıp ııidec.eğim.. Y • fU beli 
baflmdan eksilecek.. 

Takıim ıoförleri de ıikiyetçl ı 

- Allah arabaya Yahudileri 
musallat etmesin. iki biletle on 
kişi BüyUkdereye gidiyorlar .• Ma· 
hallenin bUtün çocuklarını tol>"' 
larlar deıen değil.. Mübarekler 
her dizlerine iki çocuk yerleştir
diler mi tamam.. Ya o ter 
kokusu. 

* 
iki Uç gün evvel, bir yazıha-

nede işim vardı, uğradım.. Hanın 
kapıcısı, taşhğa bir sandalye at• 
mış uyuyor, han kahvecisi bir 
tahta peykede uyuyor, asansörcü 
asansör içinde uyuyor. 

iki kat çıktıktan ıonra yazı· 
hanenin antresinde ayni şeyi gör
düm : Hademe aynalı gardrobun 
önUnde uyuyor. Odalardan birine 
başımı uzattım, pencere önllnde 
muhasebeci uyuyor.. Köıede ufak 
tefek, kuru sarı bir memur, 
önünde deftere doğru baı iğmif, 
uyuyor.. hademeyi tatlı uykusun· 
dan kaldırdım. Terı tera yUzUme 

baktı: 

- Ahmet Bey mi?.. iti var, 
kimseyi kabul edemez. 

Beni bu saatta bekliyordu 
baba. Hele Hn bir haber veri• 
ver. 

Habere hacet yok beyim, 
Ahmet Bey uyuyor. 

- Uyuyor mu?. 
Şaştım. 

- Bu kattakiler hep uyu
yor mu? 

- Uyuyor 
uyumayan biri 
beyimi.. 

ya, bu sıcakta 

vana o da senıin 

"' Sıcaklarda, biziın GOlhane 
parkı yararsa, ıekerleıne yapma
ia yarar.. o pOfUJ' püfür• ağaç
lar altmda, kanapelerde kestir· 
mek ne bot oluyormuı.. bırak
.. ıar, Gülhane parkını dolduran 
tıaiz takımı putil gibi o canım 
çimenlere seriliverecekler.. serl
·ıenler de var ya!. 

Bilmem siz ya1.1 sever miaini.ı? 
Benim bqım pek hoş değildir. 
DUşUnün o tatlı sesile akan yağ
mur, o lapa lapa yağan kar, a.ı 
zevkli midir? Halbuki yaz mis-
kindir. lnıana hep uyumak arıu
ıunu verir. - .._ 

............ ....., 

ı Kari Mektup/tın 

Mezarlığa 

Moloz 

Dökülür Mü? 
Kabataşta tramvay caddesindt 

bir mezarlık vardır. Şimdi bel~ 
diyeye intikal etmiş olan bu me• 
zarlığa civarda yapılan inşaattan 
çıkan moloz dökülmektedir. Hem 
mezarlık olması, hem de temiz ve 
çimenlik bir saha olması itibaril• 
buraya moloz dökmek hiç te 
doğru değildir. Alikadarlann 
nazan dikkatini celbetmeyi tehfr
cilik vazifeai addettim. 

Kabataş: Hayri~ c A•al 

Bir ilk Tedavi Meselesi 
Köprü Şirketi Hayriye iıkele• 

alnden geçerken şirketin işçilerin" 
den birisinin taşıdığı demir bo~ 
larla yaralandım, iıkelede bulunan 
60 numaralı vapurdaki imdadı 
sıhht dolabı açılarak ilk tedavlı
min yapılmaaını istedim, Fakat 
tirket memurlarından Fuat Be1 
bu dolabın ancak vapur yolcalad 
için kullanılacaiın• .eyledi, ça~ 
naçar Bahçekapıya kadar gidfp 
bir eczanede tedavimi yapbrdım. 
Bu bereket doğru mudur? 

Boeiktavta Cihannüma mahalle inde 
Kadri 

Bir ispatı Hüviyet Meselesi 
T epebaşında Toptaı aparhm&• 

mnda kapıcılık eden Kirkor at• 
Osmanlı bankasının Beyoğlu şu
besine yabrdığı parasını 

1 
almafc 

için bankaya gittiği zaman ke~· 

disinden kefil istenilmiş, Kirkot 
ağa benden rica etti, bankaya 
gittim, fakat memuru beni tam• 
madığını söyledi. Ticaret Oda• 
sından muaaddak hfiviyet varak · 
mı çıkardım, gösterdim. 

- Onu da tanımam. dedi, 
Bir kere Osmanlı bankasından 
verilmiş bir karneyi ve cUzdanı 
hamil Kirkor ağadan kefil isten• 
mesi, sonra da Ticaret Odasından 
musaddak hüviyet varakasının 
ispatı hüviyete medar 0Jmama11 
garibime gitti. 

istiklal caddesinde ku umcu 
Bedros Tilkiynn 

Ateşçilerin Bir Temennisi 
Biz 6tedenberi gemicilik Vf 

ateıçilikle geçiniriz, ,Unde dört 
1&at çahımamız ve ayda 30 lir• 
almamız teamül hükmüne girmiıti, 
fakat armatorlar birleıerek meaal 
aaatini albya çıkardılar, aylığı d1t 
20 liraya indirdiler, Cehennemi 
bir ııcak karfl&ında bergUn biraı. 
daha eriyerek .çalışmak ancalıt 
3-S ıene devam ediyor, aonra 
çUrUyoruz. Bu ciheutler nazan 
dikkate alınarak bizim vaziyeti• 
mizle mefgul olunma1ını t•mennl 
ederiz.. 

Galatada 1e1iman daireei ittısalindt 
l :.mal bab&ıun dükkanında gemiol 
ve ateşci Mehmot Hallı, foıtafaı-. 
Hemz:i, Hüseyin, Murat, 1ehm•t, 
Mahmut, Sadi, Ali, Süleyman1 

Hüseyin, Mehmet, HU.eyin, Halil• 
Ahrnet, Muıtafa, N. Sait, Şerafettio 

Bir Hakkı Ararken .. 
Ilıca Palamutluk demiryolları 

tirketinde çahııyorum. Şirket bize 
kilometre beaabı vermiyordu. Bu 
hakkı aradığım için bana gardi .. 
frenlikten el çektirip tahmil ve 
tahliye itine, yani hammalhğa 
tayin ettiler. Bittabi hamallık 
yapamıyacağım için ipiz bırakıl
mı• oldum. Ve bir hak aramak 
isterken ekmeğimi bUabütün 
kaybettim. 

Ednrnidin G,zi Uellll mt\hallea.ind• 
Ali Sait 
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Afrlkada blr Zenci kablleelnln relıl '"\,--~. ··::..·•~iti'!~ 
o an Mamuru bir muıı dalını pipo ııi- •: 

bl kullanır. Uı.unluiu 4 met· 
redir, Bir hl:ıımetçl tarafı•· 

dan tatınır. 

Tunuıta on ıenc evve yapı ı an bu b ına 
tedrice• etrllerek 10 d rece in. bir ıraviye 
tetkll etrnl9tlr. Maamafllı mlihcndlılu bu 

Hervoatfr lı.aNb•ııııda oturan Mlaler 
Haanlı'ln lıfr lruuu vardır. TUyü be· 
YHdır, laarataıa 8Hrlnde ıara renkli 

~lr H harfl ıörlm-.kt•dlr. 

binada yıkı ma tehli
keal 1rörmodikh:rinden 
bina o tek11de muha-

fua edllmlf'fr-

.SON POSTA 

Y ekdi*erinl Yiyen 
Kutlar .. 

Heıminl ııördUğü
nUı bu kutlar Yc
nı Zelanıla ada· 
ıında bulunur· 

adır. Uııu n 

1ragal .11 ~r- , 
kd, kı11a 

gagal&ıı d -

t\dlr. Hu· 
ıuıiyetlerl , 
bunlard ırn 

biri öldll - / 
tG :ııamAD l 
llayatla ka· 
lan dli~rl 
tarahndıu parçııla· 
ııaraı. yenllrı . eaia· 

cladlr. 

Harp meydanında 
ahlan lıurtun!ann 
binde beti laabıt 
etaeydi muharebe
ye lttlrıık edenJu. 
den hiç kimH dön· 

ma2dl •. 
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hk 
zaman iki möa· 
teha1e bulunmut 
ve bu iki müs· 
tehaaenin cesim 
Danimarka kö
peklerinden, kU· 
çüctlk tutulara 
varıncaya kadar 

bütiin köpek fa 
sUeıinln ecdadı 

olabileceğine hUk· 
medilmiıtir. 

Mnatehaıeler • 
den biriıl Cony• 
dictiı ailesinden• 

Köpekler Amerika da Dünyaya Gelmiş! 
•elki zamanlar

da yaııyan k6pelı 
lerin büyOkJftğn
nU ve ıimalannın 
teklini tayin et· 

mek f mkin dahi· 

Jine girmiıtir. 
BnytıkJnk, dün· 

yanın en büyük 
köpekleri aayalan 

Rusya kurt kö
pekleri ile Bear 

Dog'Jarın asgari 
4 mislidir. Si-

maları iae daha 

nıada ~lr fer7at it 
lıaı• 7•rchmı11a k 
mao kartılll•da kea 
ıal bulauttur. Bu k 
aeae, en.ı Almany 
Alaaa •llk•rl ol 
lftlrak •lllllftl. 

Dii11g.,.ı11 •n büyük köpekleri 
H9ılan Ruıga kurtları 

dir. Bu aile ya• 
bani ve ehlt k3-

korkunçtur. Yine 
bu doktorun id· Dünyanın en 

sayılan peklorden gayri diasına f'Öre, dünya 
Şimali Amerikada, tarihten tilki ve çakal da ilk köpekler Şi-

evvclkı' z 1 . b •-· mali Amer:kada rüyerek A vrupaya gel aman ara aıt ayat 1U· nev'ini de muh· Doklar Vil11am'ın iıroklsine ıör• tarihten Huelki zamartlarJa • d 
nntlıar h kk d t tkik t 1 Vücuda gelmı·,, 9 1•• pa an da Afrikaya } 

ı a ln a • a yapı ır te•ı'dir. g•ııyan kö-klerin haıları F k t JkJ d ,. ,,_ a a imin milsaa 
iken takriben (38) milyon ••nenin MOıtehuelerin lkinelıl birinciıin· ı umumi mUdtırtı doktor WiHam K. lihara taribtel (Buz devri) na- insanlarda görblen te 
biriktirdiği taı, toprak,. kömtır den ancak cU11e itibarile farklıdır. Greyorl'nln lddiaıına göre bu iki mile maruf olan tarihlerde yüze· çUlme köpeklerde dete 
!!.!~~ç .. ta .. ~a~~l~ı .. !~ızle~~iği Nevyork hayvanat bahçeli mtlıtehaae Ayeainde tarihten ev· rek A111aya ıeçmiı, oradan yG· termiıtir. ----......... -.................. -.--................. ..,..;;..... __ ......:,~~:: .......... =.~:;::;..~ .. --... -~ ............. -....................................................................... ...; .. ~-...... ...,-... -..................... -.... --· .... · .... · .... · ............ '"""'°°"::":""-""'·"""_,.,.._ • .,.._,..,._.,,._~_ .. ~-. -- ..... ... -..-......... ....__,..,.,, ............................ ____ ........ı - - -441 • ......._._.,......., .. ..,._. • ""v 4 ..., -.. • • • nwn-- _. ~ - ...... -w~w.wr"'4 wv:wr - - ~ - - _ _ _ _ _ 

Şu Garip Dünya 
Neler Oluyor? 

Sbaıer dikit makineleri f abri
kaunın bqba hiuedarı olu 
Mia Flora•• Prat, Londranın .. Rlç" 
otelinde vefat etmiftir. Bu kız 

(2) milyon lnıiliz lirasından fazla 
Hrvet bırakmaktadır. Bu paranın 
Uçte ikiıi vaaiyetnameıi muci-

bince biımetcileri araaında tak
ılm edilecektir. Fakat kızın kar· 
defi Marırft Prat bu vaaiyetu
meye itiraz etmlttir. lddia11na 
ıöre kardetl 1923 aenealnde bir 
nnatoryoma Jirmlı, yara deli 
bir kadındı, bu deliliği otelbı 
huıuıl ıalonunda blzm.etçilerile 
çaplarak danıedecek kadar ileri 
rötUrmftttU, arzuları makbul ol-

Bir okuyucu bana ı 
11•/cador yazdı. .. 

aeneler" 
Verı/ 
. ? lan 

verıgor uz varidab 

ben (25) milyon albn 
man nüfusumuz da 25 
dardı, adam batına 
albn verrf isabet ediyo 

Şimdi n6fuıumuz t 
milyondur. V aridahm 
milyondur. Demek iri a 
aenede 9,5 lira iub 
9,5 klğıt iıe tam bi 
Demek ki deiifildik y 

......................... 
mamak lhimcLr. Mah 
aftrülen iddialara tetkik ----- ____ .._. ______ ..,,.., ______ ...,-=or:=~-= 

edici kanunlara henüz m 
fakat zannedildiğine gö 

bpkı telıiz gibidir. A 
lerle çahtmaktad11. in 
du elektrikle doludur 

celeri bu elektrik 
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işte geoç işsizin dün talihi 
lmuştu. O glln bir kadın ona 
am ekiz halı dövdümıüı ve 

• 0 r çıkarıp eline bir mark 
mı işti. 

Bunun Uzerine gecelerden beri 
ırJarda onnanlarda yatan deli

kanlı yine •bir it izin tavsiye 
ettiği misafirhaneye gitmişti. Ve 
orada elli fenik mukabilinde 
yüzü ki ıkadifeden bir kanepe 
ıerinde kıvrılıp yatmak lüksünfi 

kendinden irgeme iftl. 
Gen' Pruqalı sarı bukle, bukle 

aaÇlı mavi :eöılli tatlı bakıtlı gl\
neş1 en çok yanmış kızıl ten]i ve 
bilhassa yeni doğmuş bir çocuk 
kadar saf ylldü bir insandı. 

ismi de Hanıtı. 
işte gece miaafirhanede Hanı, 

lvanla tampuıtı. 
Gece Raba'koviç herşeye alda

nan özlerle bakan bu Pommer
yahya R ya n balı etmişti . 

Zın·aUı om nofJardan, amca-
mın oğlun bah ederken ala-
bileceği üb li edayı ahyordu. 

Hana Çardan böyle ba eden 
dama lhayran göde bakıyordu. 

Doinuu endiai Kayzer Vil
helmin ancak reımini gazete~erde 
bfr de cıki bir onbaşı olan ba
basının evinin duvarında gör· 
aıilftli. 

Halbuki Rabakoviç Çar ile 
çok ya'kuı akraba idi. Kremlin 
arayanda amcuının evinden 

, _ _,...,,..der ·bı vakifane bahse
diyordu. 

Onun bltDn çocukluğu saray· 
da ıreçmifti. 

KUçUk ıperens ve prensıeslerle 
parklarda oynarlar ve biribirlerile 
senli, benli konuşurlardı. 

Genç Prusyalı blltnn bu hi
kiyeleri .anlabrken nıiaafirhane· 
nin bu kuiuıunda bulunan altı 

. i yulDUflar onu yalnız en 
Hana dinlemişti. I' ç 

Ve İfte böylece ahbap ol· 
muılardı ve sabahı . b b eym era er 
~ıknuflardı. Nerehünterfeld .soka
ıından Martin - Luther sokağma 
doğru gilmifler ve oradan itibaren 
her evin k 1 . apııım ça arak ış ara-
mışlardı. Evlerin birçoğundan 
ont ra L.___ • k til 

mqız, canı, a , :zanne-
den kadınlar kapıyı telifla yliz
!eriı e !kapamıjlardı. 

BirÇ.ok yerlerden kovulnıuı
Jardı: 

- l,sizlere muavenet teşkili
hna gidiniz. 

Diye onlara akıl öğreten ha· 
Iİı Atman e~ kadınJarı .. 

- Günde yüz kere dilenciye 
kapı açmazlar. 

Diye fikiyet eden hadidüimi· 
zaç ihtiyar kwara te1adüf ctmiı· 
lerdi. Fakat bunların içinde po
ti lerini boyatmak iıtiyen bir 
be~ir adam buJmuıJardı. Potin
Jen teker teker ellerine \•ererek 
onlara boyatmış ve bah . 1 k • Şif o ara 
ellerme onar fenik vermiıti. 

Pazardan gelen bir kadın ıo· 
lıcakta onlara ellcrind-u k t • lC.lll pa e -
1 rı vererek evine kadar i . 
b f 

•w )' rmı 
eş enıge taşıtmıştı. 

Fakat onlar asıl parayı avlu
lard biri kitare çalarak ve 
fliğeri tsldda ona refakat ederek 
oplamıılardı. BuılhıkU karları 

Yazan 

Suat Suzan - Bak. bak diye bağırmlilı, 
ilim görüyor mu un. 

tam iki buçuk markı bulmuıtu.

1 Bunun lizerine evveli büyük bir 
mağazanın ayakta yemek yenilen 
restoranına giderek yirm~er fe· 
niğe birer toromfolye yemişlerdi. 
Sonra füıtüne on feniğe kahve ve 
yinni beş f eniie de pasta aimış
larda. Ailqam\istü ise Rabakoviçin 

!ı ·ıı - n mı. ne 1 m ... 
- Polisin, hükumetin ilinıoı .. 

bugUn biraz :zeka ve biraz da ce-
areti olan bir insan Almanyada 

oldukça mühim bir zahmet muka· 
bilinde fakat muhakkak olarak 
yirmi bin Mark kazanır .. 

Prusyalı delikanlı mlltehayyfr 
gözlerle beyaı Rusa bakht tel.Clifi nzcrine güzd kızlan sey· 

r~ek . i~n Tirgartene gitmiş
lerdı. Şımdl saat on bir bu~uğa 
doğru ağır ağır hayvanat bahçesi 
pnıun önünden Y oachimatholer 
Ştraseye doğru ilerliyorlardı. 

- Ne tekilde? 
- Görmüyor musunuz aıl· 

zim... Siz Almansınız fU aca~ ip 
gotik harflerile yazalı olan ilanı 

lbette benden iyi okursunuz. 

Tam Kurfumendanın !b ndaki 
yuTarlak ilin ıUtunnnun önünde 
Rabakoviç birdenbire te ekkuf 
etmifti. Ve yine tiç.lincU defa tek· 
rarlıyoruz ki arkadaşının koluna 

Hanı Alman milletine mah
sus geç anlayışla bir duvard ki 
iilina bir de İvan Rabalco\·İçe 

aktt. 
Yani 7 

parmakl nnı ıceçirmİf ve: (AW.ı :var) 
ll!g = 

Bilumum 
Ve 

" Esnaf ,, , " Küçük Tacir ,, 
Küçük San'atkarların 
Nazarı Dikkatine: 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilümum Esnaf, Küçlik Tacir, lknçtik san'atkirlarin Oday 

kayıt ve tescille.ri ve e\velce m ecce1 olanlann bu ney ait 
yoklam larmın ıcrası ve senelik kayıt ücretlerinin itası müddeti 
Haziran 1934 nihayetine kadar temdit edilmiştir. Bu mUddet zar• 
fında yeni kayıt ve yoklama muameleleri cezasız olarak yapılacak
tır. Alikadarlarm biran evvel lkendi cemiyetleri vasıt.asile ve he üz 
cemiyetleri teşekknl etmemiJ olanların da murakabe büro und 
muamelelerini yaptır rak ücretlerini tediye etmeleri lllzumu ilin 
olunur. "3055,. 

1 Emlak ve Eytam Bankası llinlarıı 1 

Eaas No. 
444 

438 

439 

440 

441 

Taksitle Satılık Arsalar 
Mevkii ve nev'i Teminat lira 

Şişli Kağıthane caddesinde 40118 kapı ıve 204 
8 harita No. Jı 255 metre arsa 
Şişli Bliyllkdere caddesinde 40112 kapı ve 
2 harita No. lı 250 metre arsa. 
Şiıli Bilyükdere caddesinde 40t/3 kapı ve 
3 harita No. lı 241 metre asa 
Şişli Büyüdere caddesinde 40114 kapı ve 
4 harita No. lı 319 metre arsa. 
Şişti Büyükdere caddesinde 40115 kapı ve 
5 !harita No. h 361 metre arsa. 

300 

140 

Yukarda yazıla arsalar pazarlıkla satılacağından taliplerln 1'8/6/ 
934 pazarte11i gllnü saat onda şubemize müracaatları. (368) 

-
Elektrik lnıası . Münakas~ıı 

Lüleburgaz Beledi yesin den 
. ~0~000 yirmi. bin lira bedeli keşifli Lüleburgaz kaaabaaı elek

tnk ~n~sı 3 Hazıran 934 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile 
:ve yırmı gün müddetle münakasaya konmuı olup 24 Haı:iran 934 
aat 17 de ihalesi icra ılctlınacağından talip olanlann -O 7 5 D 
· k l · · · ' epo-

zıto a 'e ermı veya temınat mektuplarım hamilen meikur :f1in v 
saatte beJediy~ daireıine müracaatları ve ihale ve femıi ,.naam: 
auretlerl beş lıra gönderildiği takdirde arı:u edenlere ırönderileceji 
ilan olunur. 

lstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Kaç dersten olurıa olıun üçten aşağı numara alan talebe 

imtihana aevkedilecektir. tmtihanlara 18 haziran pazartesi ,nnn 
baılanacağmdan alakadar talebenin derhal mektebe müracaat ede• 
rek imtihan günlerini öğrenmeleri ilin olunur. 113156,, 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci T e4rin 1330 tarihli kanun hüldlmlerine göre Türkiye de it yap• 

mata izinli bulunan ecnebi tirketlerinden Bank Franko Aılyatlk • ( Banque 
IF'.r~nco Aslatlque ) şirketi .bu kere müracaatla TGrldyedeki faaliyetini tatil 
~~ilnl ve lasflye muameleılle meuul olmak ilzere tlrkettn umumi vektll 

osy6 Alekaandr ~goru memur tarin ettltlni btldlrmittir. Meddlr ılrketle 
a1~kHı olanların ıırkete v6 icabmda- latanbu1 mrntakuı Ticaret memurlujuna 
mUracaııtları llln olunur. (16'22j 

Haziran l.S . -
ltalya Niçin Söyleniyor? 

( Baıtar.ftfı 1 inci sayfadn ) 

ol n cihet §Udur ki bu alaka 
Türle cümhuriyetinin milli surette 
kuvvet :ve .kudret kesbetmiş ol-
masına rağmen baki kalmıştır. 
1912 senesinde Osman lı impara
toı-luguna karşı düşman olan 
mu zz m dedet 'Bcaba aynı a1hn
larda yeni istüii mac.eralara giriş- l 
meyi tasarlamakta mıdır? 

Buna bir az ;güç inanılır. Fa
kat gerek bu nutuk ve gerek 
ltaJya .. Tun proto'kolunun imza-
rndan onr M. Mussolini'nin 

1>öyledJği -sözler Ankara'da bir 
h~yc:;,can . uyandırmıı ve Türkiye 
hUkumetı Roma sefiri va ıtasile 
izahat fotemiştir. Ayni ~amanda, 
sabık Adliye Vcküi Mahmul f:5at 
Bey, Ankara B. M. Meclisinde 
bu hususta bir istizabta bulun
muştur. Bundan mada, yan resmi 
olan "La f,Urquie,, gazetesi de 
meşeleyi şu ekilde nnlabyor: 

" Bir htikiimetin kendi devlet 
komşusu 'Olan 'ier bir milletten 
ademi tecavüz ıve husumet cmi· 
nata istemeıi be!ki biraz aarip ve 
gayrıtebii ıgöriin ·r. F kat e l 
garibi bir hiikümet reisinin orta· 
bğı fethetmek arzusunu alenen 
ilaıı etmesi ve bu bu sta lcom,u 
milletlerin kendilerine Udiyetinl 
anlayacakları imalarda bulunma• 
sıdır. Bize göre bu nokta pek 

hemmlyetll değildir. iki türlü 
devlet adamı vardır: Çok söyleyip 
az iş görenler • M. Mu o1inı gibı • 
ve z söyleyip ~ok İf g6renler 
• lngiliz hOkiimet erk nı gibi. ,, 

"talya Hükumeti in c vabı 
tabii temlnath bir tarzda di. 
Y but cevabın prolo ol cep i 
bu kilde idi. Mam fi, h kikat
te Ankar 1-!ükü eti biraz ka-

a t izlik hisseli, Buna delil, 
ezkflr cevabın mahiyetini ve 

An ara Hllkümetinin fikrini te'fsir 
Ye izhar den Tfiikiye matbuatı• 
nın tavru ve n~riyabdır. 

B':r:e 6yle geliJ ki, G zl Hz. 
ve ~emk Rllşlll Beyle ıalısen 
ıör mek istemiş olan M. Y evtiç 
bu eyabatta kendi memleketinin 
m messlli olmaktan ziyade Bal• 
knn misakına iştirak etmiı dev
letlerin elçiliğini yapmııtır. Ma .. 
lumdur ki Balkan yarımada nm 
aulhunu temin edecek olan f kat 
ltalya tarafından hoş görülmiyen 
bir misak aktedilmi§tir, Acaba 
bu misakın mes'ut neticelerinin 
it lya tarafından fakın ,arkta ant 
bir h rek tle ihlil edilme:sl · • 
kanı var mıdır1 Bu sllall Yuna .. 
ni n d ndi kendiaine orm • 
hChr. 

Balka lar vaziyetine temu 
eden noktalarda# parl mcnto un 
gösterdiği kayıt bir az anla§lhr, 
Fakat bu memleket Şarki Akde· 
niz sulannm bulanmnmnsma en 
çok dikkat decek bir mevkidedir. 

Gerek Yunanistan ve gerek 
Türkiye, bllhasaa on iki ada üze· 
rine gözlerini dikmiflerdlr. TUrk· 
ler sevkelclfi ıebepler dolayıslle 
ye Yanan1ılar ise faıiat hnküm e
tinin bu adalardaki Yun•n'hblra 
coıterdiKleri zulum Ye ta\ıakkUm 
yllzUnden. • 

Adana' dan 2elen ... bir 
telgrafa nuaran ltalya laaldUDe• 
ti, lstanbul Rum bat papaıhğınin 
malı bulunan ve lpnde namUte• 
nabi tariht kıymette bir kutup. 
hanesi olan P.atmos ada manu• 
tınna vaziyet etmek m kıadında 
· iı. Bu hareketler Yun mille· 
tini pek derin bir surette milli 
tarihi ve dini hissfyatmıda rencid~ 

tmektedir. 
Acaba ltaly höyl etrafma 

heyecan aç.mekla n kazanıyor ? 
Ve hut ıne kazan cağını mit 
ediyor ? Şliphesizdir ki ltalya bD• 
yllk utuklan ve ~ıel sözlerin 
a vihlli! v b i nildlji bir mem· 

lekettir. Bu gllrültüler ancak hu 
suretle izah edi ir. 

1talya hükümeti kendi ticareti 
bahriyesine ve fabrikalarına yakin 
Şarkın, Mısırın ve Akdenizin a
hillerinin kapılarını açtırma'k cçin 
büyük gayret ve himmeti r sarf
etmiştir. Bunda kendisini tevblı 
etmek kimsenin aklından geç ea. 
Bir milletin hayatını, fikir ve 
zihniyeti tevsi denilen h reketi ı.. 
şekilde izhar ettiği vakit t'ekab.t 
kanuulan harekete geçerse da 
umumi niuım bundan mUnf l 
olnı~~· ~aJcat bu genç vey 
leştarılmış kudretlerin kUm 'ill'-

kasından diğer komşulann zara
rma ne ipn daima acı bir im 
ve tevsi tehôidi g6züksün '? 

Bugün ltalya'nın bu arek6 
leri Türkiyeyi tedbir ittihazı 
ve uyamk durmaya ev'kedlyor. 
Da1ı dlin M olini tartıuıııu11P 

zalanrmş ve bır A erika 
zetesinde intiıar tmiı ir m 
lede Japonya 'ya tarizler ı 
ru u u. Sanki b ma la 
Mikadonun siya 
tirecek kudrette unıı gibi, 
aynen, Guı de Japon imparator.
da resmi lmLet iılılilısalino Roma 
aefirini memur e ynı tanda 

111% ld japOD)'&, 
etli iktı i ve 
elde etaiıtir. 

Erltre 
toprak
ememit 
vardır. 

u d biliyoruz ki Japonya 
Avrupa piyasalanna damping ya
pıldığı hissini veren bir tarzda 

ütemadiyen ıbilikletler, ipekli-
ler. dolma k eml r ve birçok 
daha baıka e ti yı"' akladır. 
Bu vadyet: lka1"fl91Dda Avrupa 
devletleri h r kadar k 

kül t eçlriyo 
J ponyaya ka!"Şl 
muyorlar •• 

Avrupa ve cihan vaziyeti 
bugl\ıı okadar kanflktı" ki 
ve italya blızat kendi 
ihtirasları ile bu karı1ııkbğı o 
kadar teşdit ve tezyit etmektdir 
ki, inaan pek doğru takdir od 
miy or. Fakat acaba Japonlartn 
bu istila ıdan dolayı mı dır ki 
1talyanlar Anadolu kıyılarında 
ta'viz aramak hulyasına d ım 
lerdir? » 

İki Vahşi Haydut 
Bir Kadını Feci Şekilde 

Öldürdüler · 
Adapazarı, ( Hamsı ~ - ba 

.civarda iki ıerir tarafından tüyler 
ürpertici bir cinayet iıl•nmlflir. 
Verilen .malfımata göre cinayet 
töyle olmuıtur: 
Akyazı nahiyesinin Boztepe ka
nden Oıman ve Ali ianaiade .::·• ~~- ~ 

kafadar aynı k&yde• Hakla . ne 
de birinin kansı Emine Hant a 
diı betiyorlarmı . Emine Hanım iki 
i~ evvel Y lnız baıma yayla7a 
aıd rken O man ve Ali gldice 

endisinl kollamıılar ve yarı yolda 
e~ fta kimıe yokken kulak tozuna 
ıkbklari bir tabanca kur ile 
kadıncağırı kanlar içinde yere 
yuvar1amıılardır. Şerirler bu ka· 
darla da kalmamı§lar, Emine 
kadının arkasında bağlı bulunan 
küçük çocuğunu alıp bir keııua 
çektikten sonra kadıncağızın kal· 
b ve g6:züne birer kwJua 
daha sıkarak zavallıyı öldür • 
ferdir. Fakat hadise duyulur du
yulmaz jandarmamız harekete 
ge,erek şerlrleri kıslavrak yaka• 
lamışhr.Adliyece tahkikata devam 
edilmektedir. - l#-
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• 
Sait Paşa Itt• atçıları Bir Darbede Yık-

• 
mak için Elinden 

Halit Ziya Beyle Lütfi Bey 
ar_tık kat'iyetle anlamışlardı; Ce
mıyet tarafından verilen karar, 
karardı. Muhataplarını bu tehlikeli 
karardan çevirmek mümkün ola· 
mıyacaktı. Bu hususta ne manen 
ve ne de maddeten hiç. bir 
mes'uliyet sahibi olmıyan bu iki 
ı.at, ıu anda hllkümet kuvvetini 
ve hükumete hikim olan Cemiyet 
kudretini temsil eden bu tlç 
Naz.ıra: 

- Pekili.. Bi2, Zatışahaneye 
böylece arzederiz. 

Demiıler ve ertesi gUn de 
vazifelerini ifa etmişlerdi. 

* Mahmut Şevket Paşanın biı-
zat yazdığı istifanamesini imza et· 
tiği dakika, Devlet ve Millet için 
en meş'um bir felaketin başlan· 
aaç tarihi olmuştu. Fakat ittihat
çılar mahafilinde geç.irilen buh
ran o kadar cıiddetli id' ki· h. 
ki y 1 ' iÇ 

msa bunun farkında olmıyordu. 
Hatta bilakis kanlı bir hadiseye 
meydan verilmeden paşanın ko
layca baştan savuluvcrmesi dola
yısile ittihat ve Terakki erkanı· 
nın çehrelerinde bir memnuniyet 
eziliyordu. 

Hele Sait Paşa •. Mahmut Şev
ket Paşanın istifanamesini alır al· 
maz kalbinde hissettiği sevinci 
ai:ıliyememiş, müstehzi bir lisanla: 

- Vah.. vah... Paşa hazret• 
leri böyle nazik bir zamanda bizi 
yalnız bırakmamalıydılar. 

Demiş.. ittihat ve terakki ce• 
miyetine llarıı ıenelerdenberi bes· 
lediii kin ve gayz ateşini arbk . 
ortaya dökerek, ezeli hasımlanna 
ıon ve kahir darbeyi vuracak za
man geldiğini ihsas etmişti. 

Şimdi meselenin asıl mllhim 
ciheti, Harbiye Ne7.aretine kim 
getirilecekti? Uzun uzadıya müza
kereler devam ettiği halde buna 
bir karar verilemiyor, üzerinde 
durulan şahısları efkarıumumiye
nin hazmedip edemiyeceği bir 
türlü kestirilemiyordu. Fakat bu 
nezaret, uzun müddet açık kala
mazdı. Buna binaen matluba mu
vafık bir harbiye nazırı buluncaya 
kadar, nezaret umuru vekaleten 
Bahriye Naıırı Hurşit Paşa tara
fından idare olunacaktı. 

Cemiyet erkanı daha halli 
demir pençeli bir harbiye nazın 
aramak ve bu suretle kuvvetlenc· 
cek bir kabine ile artık tamamen 
ıaçnklara saran yangını bastırmak .............................................................. 

Son 
il.AN FIATLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 
bır sütunun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sayfasına göre bir scınti
min illi.n /ialı şunlardır: 

Mecliıte ltlihar - terakki /ırka•ı 
relıi, lzmir Meb'asa Seyit Beg 

meselesile meşgul olurlarken, ıad· 
razam Sait Paşa için için gUlüyor; 
bu tehlikeli zamanda sımsıkı bir 
kenet haline gelen ittihatçıların 
baıını bir darbede düşürebilmek 
maksadile elindeki intikam kılıcım 
Babıilidekl (Meclisihassı Vükela) 
ıalonunun masası üzerinde bile
yordu. 

Sait Paşa birdenbire hırçın-

Yapacaktı •• 
lanmış .. Her saat biraz daha al3v 
lenen Arnavutluk isyanını ve asi
leri tedip için yapılan askeri ha· 
reketteki yolsuzlukları bahane 
ederek kabine arkadaşlanna çat• 
mıya başlamıştı. Mahmut Şevket 
Paşanın istifosınm ertesi günü 
başlayan bu hal bir gün zarfında 
kabinede bUyük bir ihtilAf halini 
almıştı. İttihatçı nazırlar okadar 

pşırmış bir vaziyette kalmışlardı 
ki Sait Paşanın maksadını birden
bire kavrayamamıtlar; bu ihtilafı 

teşdit edecek mllnaknınlara yol 
açmışlar.. Sonra da kurnaz Sait 
Paşanın tebditkAr bir lisanla ile
riye sDrdilğll mes'uliyetten kor
karak • başta Nafıa Nazırı Cavit 
Bey olduğu halde • istifaya ha· 
zırlanmışlardı . 

işte Sait Paşanın beklediği 
gün, nihayet gelmişti. Zekasının 
kudreti sayesinde, temellerini ta· 
mamen sarsıp harap ettiği ittihat 
ve terakki Cemi) eti binasını, ar
tık bir tekme ile yıkıp göçürüve· 
recekti. Netekim; yakh ve göçü· 
rüverdi. (Arkası v2r) 

Sayfa 9 

Pehlevi Hz. Gelirlerken .. ................................................. 

Dünkü Ve Bugünkü 
• 
Irana Bir Bakış 

( Ba§tarafı 1 inci aayfada ) 
ka~il~nin başında, çıplak göğüs· 
lermı döğe döğc ilerJiyorlar. 

On binlerle insanın sokaklara 
dök.üler~k güneşin albnda sey· 
rettıklerı bu alay muharremin 
onuncu günü lranın her tarafında 
yapılan matem aylarından biridir. 

- İyi, diyeceksiniz, fakat bu· 
rada zabitlerin, bilhassa bu kılık 
kıyafette, bu halde işleri ne ? 

Yambaşımdaki ordu kuman
danlarmdan Emir Lcşker Hüseyin 
Han Hazaiye ben de bunu so
ruyorum. 

- Müçtehitler böyle istiyorlar! 
Ne yapalım? 

Asker bir milletin evladına 
gözyaşı döktürecek bu feci ma~ 
zarayı, Rıza Pehlevi Hz. nin be· 
nüz İran başvekili olduğu zaman 
görmüştiim. 

Bugün ne askerliğe bir ha• 
karet olan bu hale, ne de bir 
milletin zavallılığına damga w· 
ran o arkadan gelen ve mUcte
hidin, mollanın emriie kafalannı 
yaran yüzlerle betbahta lranda 
tesadlif etmek imklim yoktur. 

Zabitini bu vaziyete düşQr-
dükleri lran orduau o zaman 
bizim para ile yedi sekiz lira ka· 
dar bir aylıkla tutulan ve yanm· 
yamalak bir talim ve terbiye gö
ren muhtelif ya,Iardaki insanlar• 
dan mürekkepti. Buna, asker di
yebilmek için düşUnmek lazımdı. 

Fakat Şehinşah Rıza Pehlevi 
Haıretleri ilk zamanlarda bu 
devşirme askerden istifade etmek 

-

1 

yolunu bularak lranın bugünkü 
muntazam askeri teıkilitı bin 
müşküJatle kurabilmiştir. 

Mecburi askerlik kanunu tat
bik edilirken bilhassa bizim 
Harbiye mektebinden mezun ve 
değerli lran 2abitlerinden çok 
istıfade edilmiştir. 

lran ordusunun bu zabitler 
tarafından kurulduğunu iddia et· 
mek hiç te yanlış olamaz. Fakat 
on iki on üç milyon nüfuslu bir 
memlekette muntazam askeri teş• 
kilat yapmıya elbette bu zabi· 
tan kifayet edemezdi. 

Bu sebeple bir yandan Avru• 
paya birçok gençler gönderilmiş, 
bir taraftan da Tahranda askeri 
mektepler açılmıştır. 

Bu gün Tahranda ( Medrese) 
İptidai Nizo.m ) da ilk askerlik 
terbiye ve tahsilini alan kllçük 
lranUer oradan Askeri Ortamek· 
tebe [1] , daha sonra (Medresei 
Sahipmansabı) yani Harbiye mek
tebine giderler. (21 

Bunlardan başka Kliçllk Zabit 
mektebi ve ihtiyat zabitleri için 
ayrıca bir mektep vardır. Son 
ıistem silahlar ve alat ile teçhiz 
edilen lran ordusu zamanla Av· 
rupadan gelmek ve memleket• 
te yetişmekte olan genç zabitle
rin elinde günden güne tekem
mül etmektedir. Hava kuvvetle
rine de fevkalade ehemmiyet 
verilmektedir. Son zamanlarda bir 
de hava mektebi açılmıştır. 

imalatı harbiye fabrikaları da 
kurulmuş, bu suretle ordunun ih• 
tiyacah dahilde temine başlan· 

mıştır. Nihay t koskoca bir gölden 
ibaret olan Hazer denizinden 
sonra İramn bir de (Bahri Far•) ı 
vardır. Bilhassa buralarda kaçak• 
çalık ve korsanlıklardan bizar olan 
Iran nihayet hafif bir filoya sahip 
olmak sayesinde emniyet ve 
•ükfın tesis edebilmiştir. ltalyaya 
sipariş edilen Şabreb, Şehbaz, 
Pelenk, Babr ganbotlan yeni 
Iran donamasının piştarlan olarak 
Iran ıulanna demir!emiılerdir. 
lran deniz zabitleri balyada tat.. 
aillcrini ikmalden aonra bu gemi
lerde vazife almaktadırlar. Böy· 
lece İran, ordusu gibi bahriyeaini 
kuran da yine Şehinşah Pehlevi 
Hazretleridir. 

Şehinşah Hauetleri daima a1-
keri ünüorma ile gezmekte ve 
fırsat buldukça kışlalan, askeri 
teftiş etmekte, bir başkumandan 
vaziyetinde daima ordu ile ya• 
kından meşgul ve alakadar bu
lunmaktadır. 

Avrupada tahsilde bulunan 
veliaht hazretleri de lranda bu
lundukça daima askeri liniforma 
giymektedir. lran Hililiahmeri 
olan (Şir, hurşit surh) yani (kır
mızı arslan ve güneş) cemiyetinin 
kadınlar kısmının riyasetinde de 
Şehinşah Hazretlerinin ı.e\•cei• 
muhteremeleri Melike Hazretleri 

1 

bulunuyorlar. 
Eski şahların saraylarında ka• 

pamp zevk ve snfaya daldıklannı 
görmeye alışmış olan lraniler Şe• 
hioşah Pehlevi Hz. nin memleket 
ve millet ilş!erile yakından ala· 
kadar oluşlannı derin bir minnet• 
le karşılamaktadırlar. 

Kök!eşmiş köhne akidelere, 
ananelere karşı büyük bir cidal 
açmış olan yeni devrin her tarafa 

ayla ı••Yf• sayı. ~ ayfa~ Diğer 1 Son 
1 2 3 4 • 5 yerler l'nyf a 1 

400 250 200 100 60 30 
J\ış. 1 J<rş. Krş. Kr". 1 Krş. Krş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime 1Jardır. 

- ince "" kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
•antimle ölçülür. 

.DARA 
~BiRiKTiREN 

dal budak salmış bu geri zihni• 
yet kadar, lranm hemen her ta
rafında mevcut birçok aşiretleri 
iskf n etmek, onları da yüriinen 
ten kki ve yenilik yoluna sokmak 
l,in her teşebbüsten evvel kuv· 
vetli bir orduya ihtiyaç vardı. 
Şehinşah Rıza Pehlevi Hz. bu 
husustaki mesaisinde de muvaf· 

fak olmuştur. 

RA~T-bDbQ [1 l liu mekı.ep alu senedir. 
l2) Bu mektep de ik1 senf'dir. 





Sayfa 11 

Badema CZA DEPOSU lden 2ye kadar ve 7 1
/ 2 tan sonra KAPALIDIB 

Büyük Otel ve Gazinosu açılmıştır 
ecip Yakup B. idaresinde orkestra ve caz 

Fiatlar çok muted·ldir 
Haziran ayına mahsus 1 ve 2 kişilik tenzilatlı karneler yapılmışbr. 

Köprü gişesinde sablmaktadır. 

Evinizin bahçesinde veya 
müsait bir odasında hergün 
yumurta almak için her halde 

Canlı bir 

YUMURTA MAKiNESi 
Tedarik ediniz. 

pttliğırııizde #fürkiyf' ıklımıne alıRt.ırılmı .. , senede 
200 ) den !azla ~umuı ta yapan hali kun 

"1ıunızlık legorn yumurtalarımlnıı civciv ~ıkarmız. 
ERENKÖY - BEREKE TA.VU 

Polonez 
(Kiraz köyll) ne Muntazam 

Otobü Servisleri 
Kadıköyünden Polonezden 

Günler sat Günler aıü 
Perşembe a . 17.80 Perşembe ak. 20.30 
Cuma sabah 7 C'umartesi Mb. 6 
Ptızar ,, 7 Pazartesi ti 

l - Bu seferlerden hariç guıı ve 
188tlerde müracaat 'ukuuuda lıu ııı:i 
tervi Jer yapılır. 

2 ~ ~iletleriu bir gün ev' elden 
tedarıki rıca olunur. Fiab 1 lira. 

~ ~ Müracaat mahalli : Kadıkti) 
Sahıbınm 8eai gramofon mnğaznsı. tcJ,.. 
fon (604GH) ve Polonezkoyde pansi
yoncu Madam Filomenedehoda. (840) 

Zayi Hisse senetleri 
Adet 15 143 41 
,, 5 110365 
" 5 134J~l 
,, 6 106769 

369 
s 5 
773 

n fi l 36051 O."i!i 
" 5 107756 761 

Adapazarı 'furk Tl('arct Dııuknsı I•, kı-
tehir şubesinden nlclığını yukıırıd 
numaraları yazılı beheri beş liralık kır~ 
adet asıl hisse senedimi za) i ettim 
Yenilerini nlacağımdnn e kilerin hükmıi 
kalmadıAı ilan olunuı. 

Gümülclncli Yumurtacı: urat fahri 

Darüşşafaka 

0 
Mü üriye inden: 

arünafakaya lüzumu olan bir 
~nelik Yağ, Zeytinyağ, Şeker, Sabun 

uınurta Te air kuru sebze kapalı 
~rf uaulile alınacağından ıeraitini 
OA'renınek isti J • h ~ ·· ._ yen erın ergun ve mu-
nanasay ·.-..· k zi a ı.,,ıra etmek üzere 18 Ha-

ran 934 Pazarteai günü saat 14 te 
NMuruoamnniyede Cemiyeti T d .. 

e k • e rıaıye 
~ezme mGracaRtlan. "2997,, 

Kedıkö~ sulh icra f d • 
de . a· b ••resin· n. ır orcun tem·ın· • • 

d 
1 ••ti fası ıummn a rnahcuz 1 0 up •ablarak paraya çevrilmeai mukaner b 1 

m ht J.f • u unan 
u e ı cıns ev eıyaaı 2016193 

Çarşamba günü aaat 14 de 16 4 

kadar Kadıköy eıya :azarın~~ 
açık artbrma ile satılacağınd 
% de ild buçuk resmi dellaliye :: 
ihale pulu müşterisin ait olmnk 
üzere taliplerin mahallinde bulunacak 
nıemura muracaat eylemeleri ilan 
olunur. (3) 
~ ... ············ ,, ...... 

Son Poata Matbaası · · · · 
--==-=-==--

Sahibi: Ali Ekrem 

Heıriyat Müdürü. Tahir 

#~Eil!:a~~~Cillmıiir~ 

1 DABCOViCH va Şürekası 
'J'el: 44708 • 7 • 41220 

Anuııa ve Şark limanları arasında 
muntazam poatn. 

1 

Anvers, Rotterdam, Hamburg ve 
Jskandmavy linıanları için yakında 
hareket edecek vatıurlnrı ve <lünvan ıı 
bnılıoa limanlarında tronsbor d°em n 

Yukında gelecek vnpurlnr 
Gudrrun vapuru 15 Unzıraua doğru. 
Yakıucla hareket edeaek vapurlar 

Gudrun vapuru 18·20 1Inziraua 
doğru. 
Fazla tafsilat için Galata, Frongyan 

han umumi acentelıgine miirarıuıt 
Tel 44707 8 - 41220 . .......... . 

T EO REPPEN 
vapur acentahğı 

Poluılı Palestiuo Liue of the poli h 
Trnn atlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia - America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiA,, 
TransaUantlk vapuru He 

K ôstence - 1 tan bul- Hayfa - Yala
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet \'C avdP.t aererleri 1, 2 ve 
8 üncUsııııf kıımarnları vımlır. 
llayfe. - Yafa- ve Pim için eferler: 

14 n (l ziran saat ıı; te 
28 Buzirao saat 15 to 
12 Temmuz annt ır, te 
2() 'l'ommuz anat 15 te 

Dofiru Köstence için seferler: 
l 1 Hnz.irnu saat 19 da 
25 Haziran saat Hl da 
9 11 nziran saat 19 da 

23 Haziran eaat 19 da 
6 Ağ-mıtos eu.at l6 da 

Seyahat mUddeU 1 

İstanbul - Köstence 15 aaae 
1 taıılıul - Yafa 61 ., 
lstanbul - Hayfa 71 ., 

Fazla tafsilat içiu Galaında J~reog
~ an hanında umumi acentahklara 
müracaat. 1,el. 4·4707 -41220-Y olcu 
İ•;;io atlaııtik Yapuru acentasm • 
G&Iata nhtım caddesi Tel. 4001!) ve 
Vagouli - Kok ve Nnttn eoyalıat 
ac eııtalıklarına müracaat. 

' (33).., --------------
Doktor.._ ' 

HORHOR UN/ 
I~e~ ~ü~ akş~ma kadar 1ıastalarını 
1'.rnmonu Vahde kıraathane · 
d k. 1 •• yarun-

a ı mua~ ene ıanesinde tedavi eder. 
~ı••~ Tel fon: 2418 ~ (:!3()) __ 

Dünya Kupasının Son Maçı 

İtalya Takımı 
Olduğunu 

-----

Daha kuvvetli 
Gösterdi 

Diinya futbol kupasının son maçı pazar günü Romadn ltuJ) a ve ( 'ekoslo
vakya. takımları arasında yapıldı. Bir buçuk saatlik nizami devr"de ( ı - ı ) 
beraberlikle biten bu maç kıso. bir müddet için uzatıldı ve bu uzatılnn müd
det z rfıııda İtalya takımı bir gol dıı.ha utmak suretile dünya kupasını ka
zandı. Dün kısaca haber •;erdiğimiz bu muçın tafsilntını bugün dercediyoruz: 

Roma il (A.A.) - M. Mus
solini, ltalya kıral hanedanından 
prenses Mari ve Mafalda, ayan 
reisi, bilcümle nazarlar Çekoslo
vakya sefiri, bütün hükümet er
kanı ve altmış bin kişilik bir se• 
yirci kütlesi huzurunda dün öğ
leden sonra Roma F aşiıt fırkası 
stadyomunda İtalya ve Çekoslo
vakya milli takımları futbol dün· 
ya kupası final maçı için karıı
laşmışlardır. 

iki devre birer golle ve bara
berlikle bittiğinden oyun uzatıl-
mış ve nihayet, ilave edilen za· 
manda çok çetin bir maçtan 
sonra balya (2-1) galip gelmiştir. 

Havn kısmen bulutlu olmakla 
beraber gayet iyi idi. Çekoslovak 
takımı kırmızı gömlek, ltalyan 
takımı mavi gömlek beyaz pan· 
tolon giymişlerdi. 

Takımlar aşağıda gösterildiği 
surette tertip olunmuştu: 

İtalya: Kombi, Monz.eglio. 
A llemendi, Terrois, Monti, Ber-
toli.ni, Orsi, Mezza, Çiavio, Fer· 
rarı, Kaita. -

Çekoslovakya: Planiçka, Kti· 
roki, Burger, Kroil, KambaJ, 
Çapek, Puç, Nedli, Sobotka, 
Svodoba ve Yunek. 

Hakem: lsveçli Eklind. 
Çekoslovaklar saha intihabım 

kazanmışlar ve bu suretle ltal· 
yanlar güneşe ve rüzgara karşı 
oynnmağa mecbur kalmışlardı. 
İlk dakikalardan itibaren ltalyan· 
lar hücuma geçıniş ve gayet mü· 
kemmel oynayan Planiçka'yı oıkış
tırmağa başlamışlardı. İtalyan· 
ların tazyiki neticesinde, 1 incisi 
7 inci dakikada, 2 incisi 12. inci 
dakikada Çekoslovaklar aleyhine 
iki korner olmuş, buna mukabil 
Çekoslovaklar lehine ( 21 ) inci 
dakikada ilk korner çalınmıştır. 
Müteaddit tehlikeli vaziyetleri 
kurtaran kaleci Planiçkanm gay
reti İtalyan hakimiyetini golle 
neticelenmesine mani olmuştur. 
Buna mukabil miktarı daha az 
olan Çekoslovak hücumları da 
daima yerini bulmıyan şiltlerle 
bitmiş ve bu süretle ilk devre 
s,fır sıfıra neticelenmiştir. 

ikinci devrede oyun daha çetin 
ve arada bir oldukça şiddetli ceı·e· 
yan etmeye başlamış ve hakem 
müteaddit defa takım'!..:m serbest 
vuruşlarla tecziye mecburiyetinde 
kalmıştır. Sekizinci dakikada Fer· 
raris ile çarpışan Çekoslovak 
sol açığa Puç yere düşmü ve 
oyundan çekilmek mecburiyetinde 
bulunarak altı dakika da hariçte 
kalnııtbr. Çekoslovak kalesi Orsi 
Şiavo ve Meaıanm şiltlerin ma• 
ruz. bulunmakta devam etmiş ise 
de Planiçka nefis ploııjonlarla 
kalesini mükemmel surette müda· 
faa eylemiştir. 

Puç'un tekrar aahaya dönme
sini müteakip Çekoslovaklar on 
dakika bikim vaziyete geçmişler 
ve ikinci devrenin (26) mcı da
kikasında şahsi gayrctile müdafi 
Monzeğlio'yu atlatan Puç çok 
yakından ilk golü yapmıya 
muvaffak olmuştur. Bu golü mü· 
teakıp Çekoslovaklar bir on da
kika daha hakimiyetlerini göster
miye devam etmişler ise de bu 
esnada devrenin (38) inci daki
kasında İtalyan sol açığı Orsi 

Kombi 

Kar kano 
anfrenör) 

Milli ltalyan takımı 

müdafileri geçerek Planiçka'yı 

gafil avlıyan bir şütle sağ köşe· 
den bir gol yapmıya muvaffak 
olmu~tur. Beraberliği temin eden 
bu golden sonra biraz da Kaita· 
nm ortaya ve Çiavonun sağ açı· 
ğa geçirilmesi tarzında yapılan 
takım deği1ikliği neticesinde ltal
yanlar hakimiyeti almıılardır. 

ikinci devre de bu ıuretie bir 
bire ve yine berabere olarak 
bitmiştir. Bu devre esnasmda 
Çekoslovaklar aleyhine üç, ltal· 
yanlar aleyhine bir korner ol
muştur. 

Dünya kupası talimatnamesi 
mucibince oyun, aralarında beş 

dakikalık istirahat devresi bulu
nan on beşer dakilrnlık iki devre 
uzaltılmıştır. F utbolculcr çok yor· 
gun gözükmiiyorlardı. Bu sefer 
İtalyanlar sahayı kazanmışlar ise 
de rUzgar dinmiş bulunuyordu. 

ita)y anların tazyiki derhal ken· 

disini göstermiş ve beşinci daki
ka da Kaitanın verdiği bir pasla 
Çiavo ftalyanlann ikinci ve gali• 
biyet golünti atmışhr. Çekoslo-
vaklar beraberliği temin için Puç'a 
istinat eden hücumlarla mütead
dit akınlar yapmışlar, fakat hfi ... 
cum hatb birçok kolay fırsatlar 
lcaçırmış, ayni zamanda ltal}an 
kalecisi Kombi de birkaç tehlikeli 
vuruşları kurtarmıştır. 

İkinci on beş dakikalık mun
zam devrede kaleler değiştirilmiş 
ve Çekoslovaklar ita.yan t.azyıkin
den kurtulmıya çalıımışlar ise de 
netice değişmemiş ve bu suretle 
maç bire karşı iki golle ve hal· 
yanın galibiyetile neticelenmiştir. 
Galibiyet halkın muazzam teza• 
liuratile karşılanmıştır. 

Bilahare, dllnya futbol kubaaı 
birinci, ikinci ve üçüncüsü olan 
İtalyan, Çekoslovakya ve Alman 
milli takımları bayraklan ile sa
haya dizilmiş ve muzika altmlf 
bin seyircinin alkışlıyarak ayakta 
dinlediği üç milletin millt marşla• 
rım terennüm etmiştir, 

Müteakiben ltalyan futbol fe· 
derasyonu erkim, refakatinde üç. 
milli takımın kaptanlan resmi 
trıbüne ilerlemişler ve kendilerini 
tebrik eden M. Musolininin elin· 
den, halkan heyecanlı alkışlan 
arasında, kupalan almışlardır. 

En mükemmel O}nıyanlar, ltaı .. 
yanlardan sol açık Orsi, kaleci 
Kombi ve iki müdafi Mon
zeglio ve Aljemandi idi. ç~ 
koslovaklardan da kaleci Planiçka, 
sol açık Puç ve iki müdafi Otiroki 
ve Burger mükemmel surette oy• 
namışlardır. 

Hakem Ekliod, maçın bidaye-
tinde biraz. zayıf gözükmüş ise de 
bilahere sonuna kadar iyi ve şid.. 
detli davranmış ve bu suretle 
gerek oyuncuları, gerek seyircileri 
memnun bırakmıştır. -·········•--..... .................... ....-.-..·········· .. 

Filistin Şampiyonu 
İle Maç 

Galatasaray ve Beşiktaş ku· 
lüpleri riyasetlnden : Şehrimize 
davet edip getirttiğimiz Fılistin 
şampiyonu Hapoel timi ile kulüp• 
terimiz iki müsabaka yapacaktır. 

l - Müsabakalar Taksim 
stadyomundadır. 

2 - ilk maç 15 haziran 
cuma günü Beşiktaş ile yapılacak 
ve maça saat 5,30 da başlana
caktır. 

3 - Stadyom kişeleri cuma 
bünf.i saat 2 den itibaren açık 
bulundurulacakbr. 

4 _ Biletler 50 ve 100 kuruş• 
tur. 

5 - ikinci müsabaka 17 haz.t-
ran pazar glinll saat 5,30 da 
Galatasarayla icra edilecektir. 

Muhaflz GUcU Blslkletçiler' 
Oamanlyede 

Osmaniye, 12 (A. A.) - Mu· 
hafız GUcü bisikletçileri dün 
aaat 18 de CebeJiberekete vardı
lar ve 15 kilometre mesafeden 
kaymakam Bey, !"fal~ fırkas!, 
belediye, şube reıslen ve kesıf 
bir halk tarafından pek snmimi 
bir surette karşılandılar. 

Beş Gencin Yaya Seyahati 
Kastamonu, 12 ( A. A. ) -

Ankara Gazi lisesine mensup beş 
talebe köy ve köycülük tetkiki 
maksadile yayan olarak Ankara• 
den şehrimize gelmişler ve bugiln 
Küre ve fneboluya hareket etmit
lerdir. 



Beyoğlunda (Pasaj Karıman ) 

Beyoğlunun ea lllylk ve en asrı maıazaıarıdır. Bltün mallar Oyaoarıe sergi balinde teşhir edilmiştir. 
En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. · 

Fiyatlarımız bugfine kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur • 

HANIMLARA 
VAZL~K ŞAPKALAR 

En son moda 
zengin ve mUntehap çeşitler 

ONLOKLER 
Muhtelif renklerde 

88 Kuruş ___ .. 
Plaj için 

BANYO BONELERi 
40 kuruştan itibaren 

BANYO AY AKKAPLARI 
88 kuruştan itibaren 

BANYO SENTÜRLERI 
25 kuruştan itibaren 
PAMUKLU BANYO 

KOSTÜMLERİ 
88 kuruştan itibaren 
YÜNLÜ BANYO 

KOSTÜMLER1 
150 kuruştan itibaren 
BÜYÜK TOPLAR 

J 50 kuruştan itibaren 

FANTAZi ÇORAPLAR 
30 - 40 - 45 kuruş 

BANYO KOSTOMLERi 
ingiliz yUnOnden 

Piyasanın en zengin 
Çesitlerl, 390 kuruş 

HANIMLARA PiJAMALAR 
Veni şekikle 

HANIMLARA 
ELDiVENLER 
Yeni modeller 

180 kuruştan itibaren ve son moda kumaşlardan 

Kuruş 

Sllet eldivenler ( yıkanabilir ) 88 

Merserize çoraplar ( iki çift ) 88 

Madeni bilezikler ( son moda ) 88 

Erkeklere 12 mendil ( Batistten ) 88 

Banyo ayakkapları ( Kauçuktan ) 88 

Çocuklara banyo ayakkaplan 88 

( Kauçuktan ) 

Bizote aynalar 88 

Ufak asma saatler 88 

GilmüşlU hamam taslara 88 

Deri para cüzdanları 88 

Deri evrak ciizdaolan 88 

Kadın ve erkek için süetten kemerler 88 

Elbise fırçaları 

6 adet kadın mendili 

88 

88 
Küçük kızlar için deriden el çantaları 88 

El ile işlenmiş kadın mendiUeri 88 

12 adet su bardağı 88 

Renkli surahiler 88 

Alüminyomdan sefer tasrar 88 

Losyon ve parföm şişeleri 88 

SPOR GOMLEKLERi 

kur 

Bastonlar 

Şık ipekli kravatlar 

Aiti adet çini tabak 

iki adet el havluau 

Don gömlek takımı 

Bask bereleri iç kenarları deriden 

Çantalar 

Mektep çantaları 

Evrak çantaları 

Muhtelif oyuncaklar 

Şemsiyeler 

Çocuk f anelilan 

Jorjetten eşarplar 

144 adet çamaşır mandal1 

Çiçek vazoları ve sakıılar 

Bagetli ipek çoraplar 

12 adet ufak çay peçetesi 

3 çift faotazi erkek çorabı 

Kuştiiyü yasbklar 

Tiil ile işlenmiş kombinezonlar 

Kurut 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 
88 

88 

88 

( POLO ) 
Çocuklar için 88 kuruş 
Erkekler için 95 kuruş 

ERKEK PiJAMALARI 
Yekrenk Poplinden 

Kenarları şeritli 

~ i? Ilı 

ERKEK PiJAMALARI 

1 i cins, 475 kuru 

Çizgili poplinden 
375 kuruş 

• 

O ER 1 
El ÇANTALARI 
Modern tekillerde 

Beyaz, bej, kırmızı, gri 

175 
250 

290 
325 

3SO 
380 kurut 

P U L O V E R ' 1 er 
Safi yun, el ile i'lenmiş 

325 l<uruş 

HANIMLARA 
VAZLIK MANTOLAR 
Hazır ve ısmarlama 

Yunıu, Dantelah yazlık 

bluzlar 140 kuruf 
YUnlU, DantelAh yazhk 

Jileler 150 kuruf 

ERKEK KEMERLERi 
SUetten, Şık ve sağlam 

88 kuruş 

Beyoğlunun İstiklil ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mDbim . c~ddesi.ni 
• biribirine rapteder. lierkes Geçitten ıerbeatçe. geçer ve sergılerı gezıp 


