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r Ha·lkın Se.si)I DA Bil L ı B AB B R L B B· 1( Günü~ Tarihi] 
Yapı Kooperatifi Makarna Fabrikası 
Kurulması y • V 1 · T ) Nasıl Yandı? 
l.Te Ual'l_ enı ergı· erı·n op anma- Üç glln evvel KOçllkpazarda yanan 
y 4 n j K. makarna fabrikası hakkındaki tahkl-

Memlekette İn§&at ucuzladı. katan derlnleıtirilmesine lüzum gB-

:e~~:ili ~!~~~dıre:e y:rr: sında Yanlışlık ı Yapılmış 7. ::n:::!::nu~e:td~~~an::b~~:e ~:~:ı~ 
tan pek çok kurtulmak iıteyen kanın Oıt kıımındakl odalardan 
kimse Yar ki, ağır faiz tehlikesi biriıine hapsediJmiı bulunan bir yaban 

önünde gözleri faltaşı gibi Maliye Vekaleti buğdayı koruma vergı· sinin tah· ttilen unlardan da vergı· alınmaya ba11landıgı" tahmin kediaini elektrikle ararken kağıtlar 
açılıyor. Ahiren Ankarada bir Y tutuımuı ve yangm bu yüzden çık· 
yapı kooperatifinin kurulmaaı ıiJi için un çuvallanna konacak kurşunlan mfihlirle- edilmektedir. Halbuki köylünün unlan vergiden mlfbr. Tahkikata bugün de dnam 
bu noktadan birrok kimseleri mek için Darpane müdürlüğüne kurşun kıakaçlan muaftır. la edilecektir. 

... ı D "lk Diğer taraftan yeni vergiler mUnaıebetile tan-sevindirdi. Dülı, biz bu sevinç· ıımar amıştı. arpane, ı günlerde günde onbq Karata Bir Fabrika 
· 'b ı b" d b"ld=1- k d k d ş bul tahakkuk mUdOrü Talat Bey dün ve ~vvelisi mti aım ~öy e teı ıt e e 1 lA: a ar ıakaç yapıyor u. imdi bu miktarı gUnde T K.ar1, 13 - Şehrimiı.de kurulan ıOt 

Ali Dey (Divaoyolu Fazlıpaşa 55) - (25) e kadar çıkarmışbr. Şimdiyekadar da muhtelif gftn mıntaknsındaki bütün değirmenleri teftiş toz.u fabrikan dün ıevinç teı.ahilrab 
A'nkarada bir yapı kooperatifi kuru- ·ıı:. I (270) k d k k etmiştir. Fener maliye tahakkuk baş memurluğunda araaında açılmııtır. vı ayet ere a ar ıs aç göndermiştir. Buna 
layormuı. Ben bütiln kooperatiflerin b k günde üç, dört bin liralık pul verildiği için hazan lmtlhanlar Pazartetalye 
lehindeyim. Belediye bir erzak koope- rağmen yeniden irço siparişler almaktadır. Dno pul cinslerinin tiikendiği görülmfiştür. Bundan sonra Oç denten Oçten az numara ala• 
ratifi yaptı. iki liralık bir hisse ıenedi de Siirtten (60) kıskaç ıipariş almmışbr. Maliye hergün Fener maliyesine alb bin liralık pul veril~ k 
Ue buraya ortak olanlar hayatlarını Vekaleti Balıkesir için bir kıskaç tahsis ettiği halde ra ıınıfta kalan veya ikmale bırakı· 
oldukça ucuza temin ediyorlardı. Fa- (30) k k cektir. Bazı değirmenciler tubelerde istedikleri lan ll1e ve ortamektep talebelerinin 

Balıkesir ıs aç istemiştir. Bu sipnicıılerden kad l b 1 d ki d "k11. 1 d" ı fh ı P · i n o b ı kat aon zamanlarda kooperatif ucuz- --. ar pu u ama ı arın an fi ayet etmiı er ı. m 1 an arı aı:arte. s n &f 17a-
luktan biraz uı:aklatır sıibl oldu. Ali- Anadoluda bazı yerlerde buğdayı koruma vergisinin Talat Beyin bizzat yapbğı tahkikata göre bu ıiki· caktır. 
kadarlar bunu tetkik etmelidirler. yanlıt tatbik edildiği ve köy değirmenlerinde öğtl· yetin doğru olmadığı anlaşılmıştır. lnkıllp Deralerl · 
~nuola beraber b~de evı~~rin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~kfiltder ıon ~nd t~ebeleri~n 
adedini, barkı olanlanD her halde İmtihan Karneleri Jkramı·ge Konservatuvar lnkıllp tarihi enıtitillü lmtihanlannın 
Jibde (75) ini tetkil eder. Avrupada Temmuzun 22 ıinde yapılması tekar-
•• eahibi olmak latcyen bir adam B . H " M k l d c l M.. h Şe 
derhal bir yapı ıirketine müracaat azı ususı e tep er an ıaara ar ute assıa, hzadebaıın- rGr etmittir. 
eder •• makul faiıli takaitlerle ken- Şikayet Edildi 6' • v E da Yapılmasını istemiyor Evlerin Renklerl 
diline bir eY yapılır. ı.tanbulda evler B h A kt l d tal yakında y enıce e n k BOyOk caddeler üıtilndeld •• ı~a 
sok ucuz. oldutu halde kiralar çok azı ususı me ep er e e- .... lk Belediyenin onservatuvarı ayni renkte bo7aa•.- için belediye 
pabahdır. Böyle bir ıirket kuruluna benin not karnelerinin verilmediği Ala Paketlerinden ra- ıılah için getirttiği Viyanab Pro• bir kar ... yermiftlr. Ana yollar n.ze. 
Ltanbulda hayat ucuzlar. Faka~ bu hakkında şikayetler yapılmışbr. miye Kartları Çıkacak fesör M. Marks, diin vali Muhid- rlndekl. binalar belediyenin taytr. 
firket birkaç ıene için halkı iıti•mar Yapılan tetkikat neticesinde, bu 1 h" ld . . •14 din Beyı· ... :yaret etıni-+>r. ôgr· en- ettij'I renkte olacakhr. 

k · ı k "bi k-t- b" gı"b; ın .. kteplerde taleb d 1 _ n ısar aresı yenıce ve ena ... ""' etme ve zengın o ma gı o u ır • .. e en ge e . 1 k 1 . "k . p f k Gı·resunda 
gaye Ue iıe baılamamalıdır. cek ser.enin ilk ·üç aylık ücret sıgara annm pa et enne ı ramı- diğimize göre ro esör, onser· * taksı"t• • • t ·ıd·-· k b yeli kartlar koymaya karar ver· vatuvar binasımn Şehzadebaşında Şlddetll Bir Fırtına Haylı .nın ıs em ıgı, anca u • t" B h · d 

Ayhan Bey (Fatih Kıztaşı 12) - taksitler ödendiği takdirde not mış ı. u ususta ıcap e ~n yapılmnaına aleyhtardır. Binanın Heyecana Sebep Oldu 
Yapı ıirketi kurmak fU zamanda en karnelerin" ·ı e • • • tal b hazırlıklar bitirilmek lizeredır. behemelıal Beyoğlu tarafında Gire1un, 13 - Dün akşam saat 
ılİJ'ortalı •e kazançlı İf olur. Buhran bildiril" di· .ın verlı ecl gıntm Me e}_ef Ya km da ikramiyeli paketler sahşa 17 de ıı"ddetll bir fırtına "ıkmıı, ao"·k . ı·k gı an aşı mış ır. aarı k 1 kt inşa edilmesi için Muhiddin Beyi ~ 0 

dolayııile piya1ada emniyetsız ı idaresi, aleyhlerinde şikayet yapı- onu :en ır. . iknaa çalışmıştır. Halbuki bele- gOrültülerile beraber ıel 1ribi yağmur 
hiHedenJer paralarını bankalarda lan mektep idarelerinin nazarı Dıger taraftan, sıgara paket- yağmıtlır. Mnteaddit yıldırımlar dilı• 
atalete terkediyorlar. Bu gibi parnh d kk . . I . k J d . . .1 • • . diye konservatuvarın Şehzadeba· i atım celbetmictir. erı ap arının eğıştm mesı ıçın müşUlr. Parkta verilecek konıeri din• 
adamlar blraraya gelmeli ve derhal ,. 1 b k l · · şında inşa edilmesine karar ver-Fakat bize sorarsanız İŞ bu açı an miisa a a netice enmıştır. lemek için toplanan halk kaçıımıt 
eYler yaparak tak•itlule balkır. aat· B d b k ti • k miş arsa da istimlak edilmiştir. bir kiti bayılmııtır. 
mahdırlar. Böyle bir tirket makul kadarla kalmamalı maarif idaresi un an onra azı pa e erın ap-
bir kazanca razı olur Ye takıit ıene· işin içinde bir suç' olup olmadı- ları daha cazip ve süslü olarak Yakında da inşaata başlanacakbr. Zayiat ve haıarat kaydedilınemi4tir. 
lerini de biraı. çoj'altına muvaffaki- gı~ n da t b"t t l"d" hazırlanacakbr. inhisar İdaresi, Belediyenin, mütehassıs pro- Rakı Kaçakçıhlı 

d E ı aynca es ı e me ı ır. . . . . • • f - - b h t ki fik · · k 
Jeti yOz:d~ y(lz ilr. ıuen yaphğı ev Gençliğin şevki ve istikbali niha- paketlerın ıçerısırıc reklam kagıt- csorun u usus 9 nnı a- Evvelisl srfin Beyoğlunda meyd&• 
para ödeninceye kadar tirkete ipotek yet fiç beş kuruşa bağlı olmamak ları konulması hususunda yapılan bul edip etmiyeceği ıimdilik na çıkardan gizli rakı imalithane n 
edllecej'i için zarar tehlikesi de yok- lazımdır. müracaatlara henUz müsbet bir belli değildir. işleten Makbule Hanımla arkadaıı 
tur. cevap vermemiştir. B. s • Tevfik Efendi bakkmdaki tahkikd 

lf. 24 Saatin ır ergı evrakı tamamıanmı,, her ıki•I de dün 
Sabiha Hanım ( Koska tramvay Hırsı zhğı Kim Yapmış ? adliyeye verilmişlerdir. 

caddesi 19) - lıtihaal, iltihllk, yapı Hadiseleri Bir müddet evvel Beyoğlunda Hazırlanıyor Tıp FakUlte&lnd• 
kooperatifleri ,.ok lizımdır. Köylü Oto Mot ş· k ti · f b "k 

T • 
0 ır e nıo a rı asın· Limanımıza geleceg"i bildirilen Fıp Fakültesinin yeni dekanı ucuz kredi bulabilditl fibl mQatehlik Kasunpaşada Çürüklükte otu• dan ~~ı.. l d ı t f d 

hnaflcizaruriyuini daha ucuza temin ran Firdevı:s H. isminde bir kadın m~u 8 am ar ara m an Yunan seyyar sergisini taşıyan profesör Nurettin Ali Bey dün 
etmelidir. Hele biz de kafuını -ka- öte 'beri çalınmıştı. Yapılan tah· gemı"de 50 kadar da tacir bulun- yeni vazifesine başlamı.:br. Eski 

'"' ailevi biı· meseleden çıkan kavga k"k t ti · d b ı v 
c:all ucuz bir eve sahip olnııtk yüzde ı a ne cesm e u eşya ann maktadır. dekan Tevfik Salim Pa•a, profe--

ln netice sinde ekmek bıçağile ko- f b "k d N · 7 

S4!k•eoimi~i'! yeı e emelidir. Şimdi aynı a n a epo memuru un Bu tacirler, serginin limanı· sörJfikten açıkta kaldığı için has .. 
bU' all• re111 iki, Q,. bin lira"ı bir cası Mustafa Efendiyi bacağından Ef d" il b k · D t fın d kal .. b" h ft L 

• .1 en ı e e Çl ursun ara • mız a acagı ır a a ıarnn- tanelerdeki vazifeleri de nihayet 
iraya setlrlp te ev yaptıramaz ve yaralamışbr. d alı k p t · • d b" • 
] F ,__ k H an nara e ro ısmm e ın da, ihracatcılanmız.la muhtelif bulmu•tur. a amaz.. •-t endiıine bir ev yapılır lf Bondan başka F atibte a- ,. 

ve her ay kir.•~• verdikl parayı bu san isminde bir sucu Mustafa vasıtasile aattınldığı anlaşılmıştır. temaslarda bulunacaklardır. Al-
eTinin bedeJının 8denmeıine tahsiı b d Her üçO de yakalanarak AdJiye- dıgw ız malumata göre·, bu müna-d isminde diğer bir ıucuyu aşın an, 
• ene az zamanda bir ev sahibi ye verilmişlerdir. aebetle yerli mallarımızdan mll-
olabilir. Biıde birkaç defa bunun Fenrde de Proşko isminde birisi f IAk l d f y d l 
tecrübesi Y•pılnıııtır. Fakat mllteıeb· Hüınil isminde birini yine başın- e e ze e ere ar 1111 rekkep bir sergi kuru ma11 husu• 
biıler (5) bin liralık bir e• için dan yaralamışlardır. Hililiahmer Cemiyeti, geç.en- sunda alôkadarlara tebligat ya• 
aende beı bin lira daha kazanç lf. Geçenlerde Kabataş önle- lerde vukua ge1en Sultanahmet pılmışhr. Yunanlı tacirler bu 
almak 1evdaamıı kapıldılar. Biltab! rinde bir kayığın devrilmesinden yangını felaketzedeleri için bir vesile ile sergide tqhir edilecek 
mnaffak olamadılar. Müeasiıler aza iki arkadaı boğulmuı, bunlardan karar almıştır. Bu karara göre yerli mallanmızı da tanınmq 
kanaat ederlerse hem kendileri d~- birinin cesedi iki gUn evvel bu- muhtaç olanlann bugünden itiba- olacaklardır. 
•amlı bir it bulurlar, hem de halk ren bir hafta ia-leri temin edil- Bir Mektebe ihtar 
ev.tizlikten kurtulur. lunmuştu, Supbi ismindeki diğer r 

' felaketzedenin cesedi de dün mit, dfin de 60 kişiye 2 ıer lira Maarif Vekileti, Şehrimizdeki 
Bu Çocuk Kimin ? çıkarılmışbr. ~.,_0_1u_n_m.-=-uştur. hususi mekteplerden birine bir 

Şchzadebaşı camii avlusunda lf.. Sirkecide Hocapaşada otu• Saran\n üzerine kazan devrilerek ihtarname göndermiştir. Buna ıe-
metruk bir kız çocuğu bulunarak ran Melek Hanımın Evinde ça- kaynar ıu ile ayaklan başlan- bep, mektebin idari muamelibn· 
Darülicezeyn gönderilmiştir. maşır yıkamakta olan Madam mışbr. da yapbğt bir hatadır. 

ltalga ile 
Münasebetlerimiz 

Roma, 13 (A. A.) - BüUln ltalyan 
gazeteleri, 1928 tarihli Türkiye • itaJya 
bitaraflık muahedesinin temdidi etra• 
fanda uz.un makaleler nqretmekte· 
diri er. 

Bu temdit keyfiyetini tefıir eden 
Ciornale D'ftalya gazetesi, Türkiy• 
ile italya mOnaaebabnda değişik hJç 
bir ıey ölmadığım, her iki tarafın da 
bu müna1ebab kuvvetlendirmek ar
ıuıunu beılediğini yazmaktadır. 

Esasen, bu 11l'ZU her iki memleke 
tin de menfaatine uypndur. 

Pazar Ola Hasan Bey Viyana Ufuklarında 1 
·----------------------------------------------------·---------------------------------------------

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

Hatan Bey - Bu uzun yolcu• \ 
luktan epey sarsıldım, bari biraz 
•..nlenmek için ıuraya ineyim •. 

Gümmmmmmm l ... l Gümmmmmmnı. •• Buuuuuum!.. I Tak tak tak tak tak •.• Hasan Bey - Viyananın üstüne 
gcJmifim de haberim yokmuş. Tam 
buldum ba,ımı dinleyecek yeri L. 
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Hergün 
- --

imtihan 
işlerinin 
Neticesi 

"" Bu sene imtihanların sıkı ya-
pılması kararlaştı ve bu karar 
tatbik edildi. Netice, imtihanlara 
giren talebelerin yüzde altmışı 
sınıfta kaldı. En çok muvaffakı
yetli netice veren Galatasarayda 
bile talebenin yüzde ellisi dökül
dU. Sıkı imtihanların bu neticesi 
Maarif. Vekaletini de memnun 
etmemış olacak ki üçten az 
nu~a~a alan bUtun talebeyi bu 
ay ıçınde tekrar imtihan etmiye 
kar. r verdi. Bu karann da iyi bir 
nehce vereceğinden emin değiliz. ,,.. 

Size bu imtihanlar vesilesile 
bir hikaye anlatayım: 
• ~alatasara.y lisesinde Bakalorya 
.ı~tıhanına .gıren talebeye ilk im
tihanı t~kıl eden riyaziye gru
pundao üç mesele veriliyor. Bu 
llç meseleyi hiil için de muayyen 
bir müddet tayin ediliyor. Talebe 
uğrJşıyor, fakat birinci meseleyi 
bile halle vakit bulamadan müd
det bitiyor. kağıtlar toplanıyor. 
Talebe meyus ve müteessir sa• 
londan çıkıyor. · 

Sınıfm en güzide talebesinden 
olan b!r genç, hiç beklemediği 
bu .netace karşısında sinirlerine 
bakım olamıyor. Koridorlarda ağ
lamaya başlıyor. O •ırada k . -
dordan g b. on 

il' 1 .eçen ır boca, blltOn 
mun .1~ erın takdirini kazanan'" 
bu gUzıde talebeyi ağlar görUnce 
faş~nyor, ebebini soruyor. Çocuk 
imtıhanda sorulan meseleleri b ı
lede~~cliğini, imtihan kağıdını b:, 
~crdıgml sö~lüyor. Muallim buna 
ım~lin vermıyor. Talebeyi odasına 
çagırıyor. Sorulan sualleri oturup 
beraberce belletmeye çalışıyorlar. 
Fakat hayret.. Meseleyi muallim 
de halledemiyor. Nihayet bir iki 
saat sUren bir uğraşmadan sonra 
•orulaf n . sualin yanlışlığı anlaşılı~ 
yor. mtihan heyeti, meseledeki 
rakamlardan birini yanlıt yazmış 
bulunuyor. Fakat hatanın düzel
tilmesine imkan görillmüyor. Bn
tnn talebe, imtihan heyetinin bu 
batası yt\zUnden ikmale kalıyor. .. 

Lise programları genç dıma .. _ 
larm kudreti haricinde d 1 d g 
Ders k't l o gun ur. 1 8P arı, çocukların anlıya-
mıyacakları lcader muğlak ve çetin 
yazılmıştır. Sınıflar, talebenin 
dersten istif ad esine engel olacak 
kadar kalabalıktır. İmtihan usul
leri pedagoji nazariyelerine uygun 
değildir. 

Bu sene imtihanlardan ıinir 
hastalığana tutulan, ümitsizliğe 
düşen, tahsil hevesini kaybeden 
talebe yekunu tetlrik edilirse 
ııkı imtihanların bizi çok Uzecek 
neticeler verdiğini teslimde tered
düt etmeyiz. 

Çahşkanlığmı çok takdir ctti
if miz Maarif Vekili Hikmet Be· 
yefendiden buna nihayet verm ... 

SON POSTA 

Resimli Makale D Mektep Her Şeyin Esasıdır a • 

·~- .... .,. ~". ,, ., . 

Vaktile Roma imparatoru (Vesp syen) halkı eğlendir
mek için meıhur (Coliseum)u yaptırtmıştı. Bu muazzam 
nçık hnva eğl~nce yeri, " Ebedi tehir,, in yani Romanın 
timsaH olmuştu. Kanun yapan, hükümet yapan, medeniyet 
yapan Romayı temsil ediyordu. 

\in istikbal için beslediği bütün ümit:erin temeli de odur. 
Bilmeliyiz. ki bir memlekette refah ve saadet mekteplerinin 
snyısile mepsuten mütenasiptir. Mektep ne kadar çoksa 
refah ve saadette okadnr çoktur. Bilakis mektep ne kadar 
aıalır, bo!ulmıyarak yıkılıp kalırsa cinayet, cehalet ve 

Bizde iae Cümhurlyetin aemboli mekteptir, memleke- fakırlik okadar çoğalır. 

TELGRAF HABERLERİ 

Şeh·nşah 
Samsuna, 

nkaraya 

z. ugün Trabzondan 
Yarın Da Samsundan 
Hare Buyuracaklar 

----
Erzurum, 14 (Husu i}- Aziz misa- misafirimiı lrau .• elıinşcıhı H r.. bugiin 

firimı:r. ıran Şehinşahı Hz. dün 'l!abah Gümüşhaneden şelııimizi teşrif l-'de ek-
buradcın 'l'rabzona hareket buyurmuo- terdir. ->'chiuşalı Hı. uıu iı;tirahatlcri 
lnrdır. Vaktin çok erken olmasına rnğ· için Vnli l\onagı lıa7.ırlnurnı,tır. 
men binlerce halk ve mektepliler muh· 1\endilerini bugün ak ama dogru 
terem misafiri gönülden kopan çok Rnmımna götürecek olan Yavuz ıırhh-
heyeconlı tezahurnt era ıudn ui'..ııırla- l!İJe Zafer ve 'l'ıoazlepe torpitolnnndan 
mışlnrdır. mürekkep filomu1. dun sabuh limnnı-

Gümiişane, 13 (A. A.) - Er- mıza geldi. Biitiin halk donanmamızı 
zurumdan hareket eden Pehlevi karşılnmak için iRkeleyc akın ettiler. 
Hz. saat 10 buçukta Bayburda Bir askeri mllfreze ile bir 
~uvasalat buyurmuşlar, şiddetli poliı kıt'ası donanmamıza selam 
bır yağmur yağmasrna rağmen ve ihtiram resmini ifa ettj, Do-
bUtün halk yollara dökülerek nanma da bayrak çekmek ve boru 
muhterem misafiri coşkun mera- çalmak suretile şehri selamladı. 
simle karşılamıştır. Biraz sonra vali, belediye reisi 

, ehinşalı Hz. o~le yemes.,rini pi~a- mektupçu beyler Yavuza ~derek 
de elayı karargı\hında yemişlerdir. Hariciye Vekilimizle Cümhurriya-
Yağmurun şiddc>tine rağmen Pehlevi s f ı k.l.ti. kil" b l ' 
Ilı. hareketlerinde kendilerine selfim e 1 umum u P ve 1 ey erı 
resmini ifa den 8 keri kıt'ayı yürüye- ve ordu müfettişi Fahrettin Paşayı 

rek tefti ş buyurmuşlar, halka da iltifatta karşıladılar. 
buluumuşlnrdır. Heyet saat onda iskeleye 

A2:iz misafirimiz akşam 17 de bu- çıkarak halk tarafından hararetle 
cfia _ muvaaalct etmişler ve bntnn alkışlandı. Heyet şerefine öğle ve 
a kın'!şhane hnlkı, mektepliler ve akşam ziyafetleri verildi. 

bah trene binerek cumartesi günü 
öğleden ıonra Ankaraya muvasa
lat edecekterdir. Misafirimiz coş
kun te:r:ahurat arasında ittikbal 
edilecektir. 

Kayseri, 14 (Hususi)- Pehlevi 
Hz. ni Samsundan Ankaraya gö
türecek olan huıuai tren dün bu
radan geçerek Sam~mna gitti. 
Pehlevı Hz. nln Maiyetleri 

Ankara, J 3 - Şehinıah Peh
levi H:ı. nin maiyetlerindeki zevat 
şunlardır: Hariciye veziri Mirza 
Seyit Bakir Han, Türkiye sefiri 
Mirz.a Sadık Han, Saltanat Da
hili Teşrifat Müdürü, Saltanat 
Hususi Kalem MüdUrU, Harici 
Teşrifat Mtıdtirü, Hariciye Neza
reti Teşrifat Dairesi ~rkanı. Ha
rıcıye huıusi kalem Mtidtirl, 
saltanat teşrif at daire1i aza•, 
Erkanıharp kalemi azası. 

•İni rica ediyoruz. la~itb 1 kıt'alar tarafından ihtiramla Binlerce halk §U dakikada ld a edllmiılerdir. Burayıı gelirken 

Go .. ru··nmez Kaza yo ~ ~op daQ'mdu. Erzurum Valiai yollara dökülmüş, GiimUşhaneden 
kendılerınden müsaade istiyerek gelmekte olan Pehlevi Hz. ni 

Çubukluda t İb h nynlmı,, Pehlevi Hz. Vtıli Beye bekliyor. 

Muhabbet Telgrafları 
Ankara, 13 (A. A.) - Reisi

cümhur Hazretleri dün Erzuruma 
muvasalat buyuran lran Şehinşahi 
Hazretlerine şu tel yazııım gön
dermişlerdir: 

Ef d' · · o uran ra im Erzurumda gördüğü samimi tez.nhü-
k en ı ıamınde biri evine gider- rattan dolayı bütün halka teıekkür- Samsundan Ankaraye 

en ayağı kayarak düşmüş bu lerinin iblitı temennisinde bulunmuı, Ankara, 14 (Hususi) - lran 
•İrada belindeki tabanca ateş bu ıırada kendilerine datdan topla· Şebinıahı Hz. bugün akşama 

Y
a ara

1
k ıağ kaaığındrm ağır surette nan kır çiçeklerinden mürekkep bir doğru Trabzondan Yavuz z&rhlı-

Zatı Şehintahiluinin aıhhat ve 
afiydle seyahat buyurmalarından 
mütevelllt memnuniyetimi n huzuru 
biraderanelerile ıerefyap olmak zama~ 

tabaaailrle intizar eyledljimi 

ara anını•hr. buket takdim olunmuıtur. P t 1 v Trebzonda Hazırhklar sına binerek Samsuna hareket 
e ro Vergiye Tabi Değil 'l'rnbı.on, 14 (Hususi) - J{ıymetıi buyuracaklar, oradan da yaran sa-
. Ankara' 14 (Hususi) - Ten- ---~=---------------,;.;,;;;;;;;;__.;;;,;_~ vıratta ve motörlerde kullanılan /' -------~-_:.;..:.;;..::=..:.:.~::.:.::;:~;_:~~~~ 

potrolun vergiye tabi olm d w /S TER [ S TER f NA N M A / 
alAk;ıdarl~ra bildirilmiştir. a ıgı 
Bır Çın Heyeti Geldi 
lnkıliibımız hakkında tetkik 

ve tetcb~llatta. bulunmak üzere 
Çin neşrı mnarıf komisyonu aza
larından M. H. Şang, M. Farri 
Şang, M. D. Şu, M. Şelley Love
den mürekkep bir heyet şehrimize 
gelmiştir. Bu akşam Ankaraya 
aidcceklerdir. 

Bir muharrir arkadaı hergünkü aütununa dün de 

tunları ıırala mıt: 

"- Okka kalktı, kilo olduj okkanın nltınn biz git
tik. Esnaf &attığı malın fiatmı indirmedi. indirdiyse de 
bu indıriı iki tartı aruındoki nisbeti tutmadı. Böylece 
bir kazık yedik. Şekere iki kurut vergi konuldu, ku
ruf sulyeniıı de kilosuna 5 kurut bindi. İkinci defa 
:z.okayı bi:ı:. yuttuk. Seyyar esnaftan, yiyeceğimizi içe
ceğimizi iki Oç kuruı dnba ucuıo alıyorduk. Bunların 
bağırması yaaak oldu. Şimdi, çoluk çocuk, her itimizi 
bırakıp, en üst kattaki apa.rtımanımıı.ın penceresinden, 
dalyanda uskumru kollar aibi, geçici eanafı bokliyoruz. 

K~ç.ırdık mıydı yandık! Köıebatıudaki zerzavatçıya 
esınz. 

Ben hiçbir vakit bunlar yapılmasın, okka, ar4ın, 
endaze gibi kurunu vusta ölçülerini kullanalım. Şe
kere vergı vcrrniyelim, esnafı günün her saatinde CI.) ak 
cıyak bağırtıp zaten p~k te sa~laın olmıyan ıinirlerimizi 
büsbütün bozalım, demiyorum. Demiyorum amma bir 
nizamı kuru kuru ortn) a atmakla da kalmıyalım. Ale
min nef'i içi~ konulan bir usul, bir kısım halkın fahiı 
zararını mucıp olursa, olmaz. Değil mi be birader? 
"'Eınnf kısmı, lateşbih , keçi gibidir. Başıboı koyuvermlye 
gelmeı. Yoksa önGne g~len bahçeye daldımıydı, yangın 
yerine çevirir.,, 

1STER /NAN /STER lNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

1 Miinderecatınuzın çoklu-

ı 
gundan dercedilememiş
tir. 

İz mirde 
Bir Adam Mezarlıkta 

Karasını Öldürdü 
İzmir, 14 ( Husuai) - iki ay

danberi kocaaLndan aynlmıı olan 
Mürüvvet Hanım iaminde 24 
yaşında bir genç kadın lkiçeım .. 
likte mezarlık içinde kocuı ta• 
rafın~~n tabanca ile ö!d&rDlmilf• 
tür. Omer cinayeti mltteakıp ka
çarken beynine kan hOcum etmif, 
o da düşmüt ve ölmilflOr. 

fı Kanunu 
Ankara, 14 (Hususi) - HnkU

met lş Kanunu llyihasım Meclir 
ten geri almıtbr. 

Küçük San'atler 
Ve Ecnebiler 

Küçük san 'atlerio Tllrk teba
asına hasrı hakkındaki kanunun 
tatbikı hazırlıklarına baılanıl· 
mışhr. tık birinci ayda çalgıcı, 
terzi amelesi, berber veaaire tibl 
ecnebi amelesindon bekir •• ıabc
kalı olanlar, ikinci ayda da be 
i§leri yapmakta ve fakat buracle 
evlenerek yerleımll buluamakta 
olanlar bu itleri terkeclecelderdlr. 
Polis tarafından btlllllll'ln hir u .. 
teıi han~dll'. 

Tren Ücretleri 
15 Güne Kadar Tenzilatlı 
Tarife Tatbik Edilecek 

Ankara, 14 (Hususi) - Devlet 
Deıniryollan idaresi yolcu tlcret-
1c-rini yüzde elli nispetinde indir
meyi dUfUnmektedir. 

Bu tenzillth tarife eYvell 
Ankara - latanbul, 801U'4l lzmiı. • 
Kaaaba hatbnda, daha •onra da 
diğer hatlarda tatbik edilecektll. 
Tcnzili.th tarifenin 15 gtlne kadar 
başlamaaı muhtemeldir. Bilihere 
tenzilat ticari nakliyata da teımU 
edilecektir. 

inhisarlar Vekili Şehrimizde 
lnhisar1ar Vekili Ali Rana IJeJ 

dt1n Ankar•dan ıehrimlıe ıel
miştir. Birkaç pn kalacakbr. 

Toptancı Ve Perakendeci 
Ankara. 14 (Huau.i) - Mali

ye Vekileti toptancı ile peraker 
deciyi tefrik için yapbj'I tamimd• 
hariçten mal getirip denk, baly• 
ve sandıkla &Atanlann toptana, 
metre ve kilo ile ıatanlann pera• 
kendeci olduğunu tauih etmittir• 

Askeri Memurların 
Son Metcii 

Ankara 14 (Husuıi) - Milb 
Müdafaa VeklJetiD• zat iflerinl 
tetkik mercii encümeni t.,W. 
li için bir layiha hazarla~ 
meclise sevkedilmiftir. Bu llyıha• 
ya nazaren zabitler ve aakerl me
murlar n•ldl, terfi ft tekaltlllk 
huausunda J)ewlet Ştruana m&ra· 
uat e<Jemiıecelder, 86yiik Erkl
mlaarhiye ReiaİDİD reialiii albnda 
bulunacak olan bu encllmene 
müracaat edeceklerdir. 
~·. ~~ .... --••:11••• ........ 

kalbi muhabbetlerimle araederim. 
Gul M. ICeaal 

lran Şehillf&hı Hazretlerinin 
cevabi tel yaaaı pclur: 

Muhte,.• kardeflmclea, •oa dert•e 
memnuniyet Ye teıekkOrOmfl mucip 
meveddetklr telırafl almak fınabnı 
ganimet bilerek Tlrldyeain ıGnl 
toprağında hakkımda ıCS•teriltn fn• 
kalıide do.tane hüHfl kabulden mil• 
tevellit kalbi minnettarlığımı. ankarlp 

1 aonıuz İftİyalda arzu ettitim mGlaka• 
hmızda biııat tecdit edecetlm ilmi• 
dile arzederim. 

Rır.a Şah Pehlnl 

Memleketimiz Hakkında 
Bir Eıer 

Orman Mütehassısı 
Ankara, 14 (Hususi) - Ziraat 

V ekfileti ormanlarımızın mu hafa· 
zası için Almanyadan M. Bern
hard'ı mt\tehassıı sıfatile davet 
etmiştir. L~--------------~--~-------~~~----------------------------J 

Amerikanın bundan evvelki 
Ankara elçiai M. Şarl Şeril Ame
rikada mem.ketlmiı laaklaatfa 
bir eHr •••t~. 
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Memlekette 
Hava Vazigeli 
Bazı Yerlerde Sıcak, Bazı 
Yerlerde 'ldcletll Y •I· 

murlar Var 
lzmir ( Huıuai ) - Bir hafta· 

tlan beri lzmirde cehennem ucak· 
Jan baıladı. Bilhuaa öileden 
80nrilan, kızıın 11cak dalplan 
telıri ka11p kawruyor. Ôile vakti 
•caldar ıölıede 30-32 dereceyi 
buluyor. 

Birden deniz meY1imi ıeldi. 
Reıadiyeden Karııyakaya kadar 
aahil banyolannda bOyük bİI' 
7iizme harareti göze çarpıyor. 
S.caldarı çeşme plijlarında geçir
mek için acele edenler de fazladır. 
Jlir haftaya kadarda Veremle Müca· 
deıe:Cemiyetinin Yamanlar kampı 
açılıyor. lzmirin aekiz y&z metre 
irtifamda, Yamanlar dapun hlkim 
INr tepeıinde kurulan bu kampa 
bu ane büytlk bir ratbet f6re
ceii flpheıiz addediliyor. 

* Cuma sinleri lzmirde kim.. 
kalmıyor. Devletin idareaine p 
çea Kuaba hattında Akhisar Ye 
Salihliye kadar tenezzühler yapı
larken, Aydm hatb ilzerincle, bil
••••• Y eıil Tireye avlzolar tertip 
ediliyor. Körfez Şirketi de cuma 
programlarım zenginJeıtirmiftir. 
Hemen her hafa Çeıme albna 
llpOI' ıezintileri tertip ediliyor. 
Çepae albncla, Nerp adaımın 

HrİD fllıelilderinde denize pen
lerin adedi yllzleri &flyor. Bittin 
bu teneuftblere, ıezintilere rai· 
men lzmir ı•lari yazan aıcapcla 
için, için 1anıyor. Geçenlerde 
la.irMa aynlaa Amerikan kon ... 
losunua 16ylediii fibi: 

- .. İzmirde kazanmah, Ttlr
ldyeala bqka yerlerinde yemeU •• 

Adoaa 

Malatya, (Huaual) - Son bir 
•J zarfında tebrimlze devamli 
laıılalarla bereketli yajmarlar 
p;ma.tır. Kuraklık •• 1111uzluk 
teldik-' tamamen zail olmufhır. .. 

BodyOk, ( Hua\111 ) - Uzun 
.addettenberi beklenen yapar 
mhayet bir uat bdu yapuft 
.. zaya muhtelif latikametlerdea 
.. Der plmiftir. 

* 
Trabzon, (Huıuıi) - Oç ıln 

dren ıiddetli acaldardan 10nra 
tllba drekli yapurlar yaiDUflır. .. 

Upk, (Hususi) - Şehrimizde 
•analtaca ııcaklar biildlm llrmek· 
tedir. 

* Bandırma, (Hususi) - Ha••· 
lar bir müddettenberi 11cak ve 
kurak olarak devam etmektedir. 
Mulladll Ze,tln Mah•ulU 
Muğla, - Son yaimurlar bil· 

haasa zeytin mantakuı olan yer
lerde çok iyi tesir yapmıttır. 

Bu 1ene zeytin mabaulünlln iyi 
elacağı tahmin ediliyor. Milla 
aeytinlerinde timar ameliyab de
qm etmektedir. 934 ıenesi içinde 
~ kllur bin zeytine timar ame-
111ab J•Plhmttır. 

lir ltl Kaz111 
Malatya ( H._.) _ Si • 

Diniti hatbnda ıc.ı ._viu 
k.. d ara 

•ev nn e çahıan ........ 
Fatma iıminde bir kadın ...... 
kocalİle yanyana çalışırken te,.. 
dea yuYarlanu kocaman bir kaya 
parçuuua albnda kalarak fed 
.,.tt ......... - * 

Kaymakamla Belediye 
Vermiş Sivrihisan imara 

Sivribiaar (Huaust) - Eskite· 
bire 150 kilometre uzakhjında 
olan Sivrihiaara gidiyorum. Kar· 
11dan, iatikbalimize bazırlanmıt 
s:vri uçlu rranit dağlar hizaya 
1elmi9ti. Şehir evleri battan bata 
rranittir. Sivrihisar graniti dün
yada birinci derecede galmektedir. 
Okadar JAtif rengi vardır ki 
içindeki renkli tanelerle tabiatin 
en rUzel mozaikidir. MaaleHf 
istifade edilemiyor. öç mektep 
var. Şehrin merkez nüfusu alta 
bindir. Mekteplerin ikisi tam 
devreli ilk, biri iki sınıflı ilktir. 
Sivrihiaarda çok sevilmiş ve 
hürmet kazanmış zeki, tecrübeli 
bir Kaymakam ve bir de tecrübe, 
dirayet 1abibi bir Belediye Reisi 
Yar. 
Kazanın Umumi Vaziyeti 

Sivrihiaarin eksik yollarını ik· 
male çalııalmaktadır, uayif çok 
mllkemmeldir, Jandarma kuman· 
danı irfan Beyle Kaymakam ve 
belediye reiai bqbaşa vererek 
kazanın umum ihtiyaçlarım bir 
fÜD evvel halletmek için müte
madiyen çahtmaktadırlar. Sivri
hiarm zirai vaziyeti geçen Hneye 
niabetea daha endiıe vericidir, 
çtınkll yaimurlar vaktinde deiil 
ıeç Y•imatbr. Sivrilu.arda ve 
k6ylcrde apca çok ehemmiyet 
verilmiştir. Kaza Sakarya ile çev
rilmlt bir yanm ada teklinde ol
dutu halde audan istifade edi· 
lemiyor. Bana rap.en tecrlbeli 
bir ziraat memuru olan Mustafa 
Tevfik B. kaymakamla tevhidi 
mesai neticesi biliistisna her 
k&yde bir fidanlık lbdaaına mu• 
vaffak olmllfhır, Porsuk bazı 
yerlerde hastalak membaı ol
muftur, mlcadele devam ediyor, 
ancak zlhreYI baıtahia mtlptell 
baza k6yler, llyık olan ihtimamla 
tedavi Ye teşbiaten uzak kalmaftar, 
bir ılln evvel mllcadeleye batla· 
mak zarureti varcbr. 

Slvrlhl .. rda B•l•dlye 
S.lecliye reisi kaza belediyesi 

hakkında fU izahab veriyor: 
- .. BDtçemiz on bir bin lira

dır. Emllk çok, icar azdır. Bet 
HDelik çallıma proıramımızın 
birinci •adet.inde iMi iti ıelir, 
pmdlye kadar toprak bir kanal
dan relen au, demir bonalarla 
ıetirilecek, 2,S kilometre demir 

K•gm•kam Rüıtü v• Bel•tlige r•id 
A6iıli11 B•11l•r 

····-············-·················-·····················-
İsparta da 

Halkevi Köylülere Büyük 
Yardımlar Yapıyor 

laparta, 13 (A.A.) - HaJkevi 
köycülük içtimai yardım şubeleri 
azalarından bir köycülük heyeti 
aeçilmittir. Heyeti tqkil eden 
ıevat, mesleklerine göre it bölü
mü yapmıf, tanzim edilen uaah 
programlar, sıhhi, içtimai, ikbaadi 
tetkiklerine koyulmuıtur. Bu mak· 
aatla dün Vegos köylerine gidile
rek köy tubeleri, köy binaları ve 
köy kıyafetleri veNire hakkında 
basbıhallerde bulunulmuştur. 

Köy ve köyltiye ait bütün te
ferrüat tetkik ve teabit edilmiştir. 
Bunlar, mecmuada neıredilecektir. 
Aynca bu iki köyde 35 hasta 
tedavi edilerek ameliyat olanlar 
Merkez baltaneıine ıönderilmif
lerdir. T edavilİ mahallinde kabil 
olanlardan fakirlerine dahi Hal· 
kevi yardım tubeıi ilaçlarını ver• 
mittir. 
Çankırıda Bir Piyango Taliliıl 

Çankırı, 13 (A.A.)- Tayyare 
piyangosunun 25 bin liralık bliylk 
ikramiyesi Çankırı inhisar ambar 
memuru Kadri Efendiye dfttmOt
tlir. 

Çanakkale Nüfus işleri 
Çanakkale, 13 (AA.)- Vili

>;et dahilindeki fizli kalmıı ntıfu 
yukuatından af kanununun net-
rinden buallne kadar 43.519 do
jum, 28.594 ölüm ve 10606 ••· 
Jenme kaydedilmiıtir. Mektum 
wkuatan haziran sonuna kadar 
ikmali için tedbirler alınmlfbr. 

.l 

Reisi Elele 
Çalışıyorlar 

boru feqettik, 1500 metre boru 
ıiparit edilmiştir. Bedeli kısmen 
verilmittir. Mevcut sulann tahlUl 
lçmiye mfiıait olduğu neticesini 

vermiftir. Yirmi bin liraya mal 
olacak elektrik teaisab plimnı 
yaptık, bu tqebbftsümllzll aksatan 
buhrandan fırsat bulursak derhal 
tatbikata geçeceğiz. Sokakların 
genifletilmesi, pllnımızın ikinci 
maddesi hükmünü teıkil ediyor. 
iklim hava ve su itibarile rftıel 
olduğu için hastalık nisbeten 
azdır. Hamamlar fenadır. Buna 
rağmen temizliğe doğru ıslahını 

ehemmiyetle derpİf ediyoruz. Şe
hir evleri granit ve yangın tehli
kelli az olmaıına rağmen yeni 
aldıjımız bir motopomp, llç tane 
de emme basma tulumba alarak 
ufak bir itfaiye vllcude ptir,clik.,. 

Belediye reiai AbidiD B. tam 
bir gazeteci doıtuclur. Herkes 
böyle olsaydı, bir gazeteci için 
müşkülit denilen şey manaıız 
kalırdı. Asarı atikanin bol oldu· 

iu bu kazada en çok ıözüken 
Selçuk! asarıdır. Bilhaua 720 
sene evvel yapılan Alimtah mea
cidi. Gtızel san'atlerin bir harika
sıdır.Naareddin hocanın kıza hatun 
Sivribiurda metfundur. Mezarım 

ve kitabesini tetkik ettim, tamire 
ve ihtimama çok muhtaçdır. 
Romalılardan kalma iki mnbim 
"Ye nefis lAbit bugün çarp ort.
ıında bir ıu mahzen n mullup 
vazifeıioi ıörüyor. Bllbaua biri
lindeki 6-7 satırlık Roma yazıaı 
o zamanki telakkiye röre llbidin 
bekçisi olan iki tarafb on aalaa 
kafasına tatıyan kapak bir tah 
eaerdir. Aynca Sivribiaarda Ro
malılardan kalma, Tripolu ·Kar 
maz nahiyuinde- Piain-. Amlr
yolD, Kepa -Gtm1Dzl nahiyesinin 
Girme k6yünde- ıehir harabeleri 
vardır. 

• 
Sivrihiaarda ıpor faaliyeti 

avcılara münhuırdır, iyi bir avcı· 
lar kuHlbü vardır. Maarif memuru 
MGnir B. aynca spor hareketlerile 
de metrul olmaktadır. Memurlar 
araııncla bl,ek bir ahenk vardar. 
•- kaymakaann idareci Ye IJl 
kalpli iclareainde aramak lhı• 
ıelir. - B. T. 

Resimli Memleket Haberleri 

Slvrlhl-r Maarif •••una Mlalr Y6 •lfettit 
luri Beyin teıebbil•ile Sinlhi•ar Ye Mibahı~k mual• 
mleri bir kon ... • yapmıtlardır. 

Kon.reele klyde n kly mektebiade terbiye, talebe 
teıekkGlleri, ruhi tetkikl~r, de,. pllalan, ziraat ltl•rl, 
köy m6zeleri, tlrkçe, hayat bllriai, beaap, JUrl bllrl•I 
tedriHb mevzulan •örltllmlt. IMr •ualffmln ltu bu
au•taki mütalealan clialeaUmlt. f•ydah kararlar nrilmlft 
•etleeler alınmıtbr. 

la •Ghim karar de,. proıramının hariclade kalaa 
Yaldla- 1sa,llala terlriyelliae laaareclUmW karandır. 
..::-- ...... .,. tetb'ak e4a •uallu.&. .. il.ek-

Antaly•ll• Sulak k•aabaı• klıat rHmhıden .onra 
Kepezlatl kanallaın da k ... t reami yapıldıtana ya:ı• 
mıtbk. Bu kanal 18 kilometredir. Yll:ı bia dlalmlGk 
araziyi •ulamaktacbr. Bu arazi •uauzluk yibladen mu• 
attal blr halde idi. Bu kanal ela imece u.ulile rapalm ... 
tar. Kaaaltn blylk faydalan •ardır. KlylCl clerhal ser
lyata baılamıtbr. E•••lce bu mıntakaela auauıdak ylda• 
elen ılçler yapalar, ha1nn telefab nrlllrdl. Şimdi hu 
mıntakacla portakal •e limon 'balaçeleri ,.tlttlrilecek 
pirinç zeriyatı yapılacaktır. 

Reıimde lraaalul kleat nımiaele ltuluualar ılwll· ......... 

Haaina M 

: ' Tarihi Fılcra 

O Kokulu 
/di, Bu 
Cıvık! 

ı 

Geçen gün, vapurdan Kada· 
kay iskelesine çıkıyordum. Gir 
tepede bir doatuma ptmek iate
diiim için otobtblerde yer bul
mak kaypıile acele etmittim, 
kalababja karıımıthm. Salon ka
pısile üzerinden a11lacak tahta 
merdiven arasındaki dar aabnede 
aıkıflp kalmlthm. Koyun ceplerini 
muhafaza kaydine dlfenlerden 
ziyade kollannı, g6iilllerini, en
selerini yabancı parmaklardan 
korumaya aavatanlar göıllme çar
pıyordu, için için glll&yordum. 
Öyle ya, beı on dakika aonra 
rahat rahat çıkmak yolu varken 
bu itit kakıt girdabma atılarak 
ve bu vaziyette bir de tellta 
düflllek ne demekti ? 

Ben, bu aea1iz. manevraları 1ey• 
redip dururken bir filrlllttl koptu, 
o kalabalık ara .. ncla bir kaynayaı 
olclia, bq.kkMW. ... 
seliba bir ıillelqme de geçti. 
Merak edip girdabın merkezine 
doğru gözümü çevirince bir zatla 
elini cebine sokup kU'ılmıf ya• 
murtalar çakardıjını ve bunlan 

• baıka bir adamm IRID• atmaya 
ıavaıtıiını ıördllm . Mefer 
llkı ve çok aılu bir temu, bir 
yolcunun cebine yerlqtirdiii taze 
yumurtalar hurduhq etmif, kay. 
ıa da bundan çakmıtl 

Y anllflakla bir kınk yumur
tayı da kendi çeltreme yaplflDlf 
f6rmemek için lakeleye atlamakta 
iatical ederken hatırıma fU fıkra 
ıeldl. 

Suttan AWDlasb ..._. ._.... 
manlarından Kazasker Vehbl 
Molla, rakıya dllfklin ulemadan 
imif. Bir Ramazan f.eceıi iftara 
clant olunmQf. Heri , teJhisllmla 
bir sofrada oturmak tereli muka
bilinde de olsa kerahet vaktinia 
zeftini feda edecek takımda 
deilL Dlflalp lqınllllf, talYan
mn cebine bir fite rakı ko1ap 
çağmldığı yere gitmeyi, top pat
layacağı aıracla apt• almak 
bahanesile bir kötede fİpyi bo,.ıt. 
mayı, ilst&ne iftar aofrumclan bir
kaç parça pastırma atıp kokuyu 
detiftirm•Jl taaarlar. 

Vehbi Molla, cebbacle Iİfe, ka• 
hamda hep o plln, Ba7aat ca• 
mil aeraisinde nazlı nuh • dolqn
ken doatlarından biri, sfiya blı 
klpeie vuruyormuı sfbi buto-u kaldanp plvanlllll elem ha• 
daeeini ıaklayan tarafına •in' 
bir darbe indirmesin mi? •. Bqka 
vakit olaa, mollanın bu kaba 
muziplite nı çıkarmaması ve 
tiryakilik ıa.termemeai belki m~ 
kin olurdu. Llkia il• ar, llıı 
kır-. ._ ......, tllotlanm paça1'• 
,..... lwlmfu bir dökuıo,ıe 11ı· 
m&J• baflamııtı. ÖbDr iıerif te, 
umduiundan daha enteruan bir 
ahne yaratbjanı firerek el çır
pıp duruyordu. 

Ataia• kolay tahmilll olunur. 
Ramazanda rakı lçtiil abit ola 
molla kazukerllkten azlediladftl. 
bir tiryaki cilveıi yapllllf olmak 
itin blylk bir iakandale aebebi• 
J•t veren baaton sahibi, molla
daa mufaual bir dayak yemiltL 
Yalaya phlt olanlar da b&tlbl 
raaazan, konutulacak heyecanlı 
Wr mevzu bulmutlardı. 

Kadıkly lakeleal lnlinde Ja.. 
nlu yumurtalarda iltizami hil' 
lwnlenin kurbana ıibi 11t llnllyOP' 
larcb. Y almz fıkradalri ıit• ko
ku1ordu, bualar İM aYakbL. 

M.T 
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( Siga e--t =A~ıe~m___,,,i )I 
Hitler 
Musolini 
Mülakatı 

Şu günlerde Alm~n Baıvekili M. 
Hitlerle M. Musolini ltalyada bir mÜ• 

lakat yapacaklardır. Bu görüşmenin 

Yeri müddeti zahiri mevzuu tayin 
' . edilnıiştir. Maamafıh gele-n haberler, 

geldıği yere göre mahiyetini değiş .. 
tirmektedir. Mesela Romadan akse
denler İtalyanın Avusturyaya karşı 
aiyaaetinde herhangi bir değişiklik 
yapmasına imkan olmadığı için gö
ril~menin ıadece bir sulh severlik 
lezahurüne inhiııar edeeeğini kay
detmektedir. 

Berlinden akıedan tafsilat ise 
başka mahiyettedir ve Cenevrede, 
ailahları bırakma davası karşısında 
lngiltere-Fransa ve Amerikanm müt· 
terek kararlarına İtalyanın İftİrak et
memesinin tabii bir neticesi olarak 
bu mülikAtın yapılmasına lüzum gö
rilldüğii hi11ettirilmektedir. 

Yine ayni membalara göre bu 
mülakat çok mühim neticeler doğu
rabilir. Avrupayı, içine girdiği batak
tan kurtarmak için de yeni bir hare
ket noktası olabilir. Çünkü bugün 
Avrupa milletleri anlaşabilmek için, 
anlafma zihniyeti ile mütehassis ol· 
nıaları lazımdır. Eıki Avrupanın dev· 
let adamları, birçok memleketlerde 
yine harp~en evvelki adarnlardır. Bu 
adamlar fhlen harbe girmiı d A-'ll 
d. B Ik' h eısı er-

BABİCI 
Amerikanın 
Alacakları 
Meselesi 

Londra, ıs (A. A.) - Amekika. 
harp borçları · hakkında lngilterenin, 
lıorç ödeyemiyeceği hakkında verdiği 
notaya cevap vermiştir. Bu ceTapta 
bilha11a ıöyle deniliyor: ufogilterenin 
(15) haziran taksiti (85) buçuk milyon 
dolardır. lngiltere bu parayı ödemek· 
le (Can11on) kanunundan, yani bor
cunu vermiyen devletlere tatbik edi
lecek ağır muamelelerden hariç 

_tutulacakhr. 11 

Cevapta borç ödeme meselesinde 
Amerikanın yeni bir müzake.reye 
giriıebileceği bildirildikten sonra de· 
niliyor ki: "Amerika halkı, borçlarına 
kaldıramıyacakları bir yük yüklemek 
iıtemez. Fakat borçlarını ödemeleri 
için onlardan maddi fedakirhklar 
istemekte haklıdır.,, 

~ransa Da Vermiyor 
Raris, 13 (A. A.) - Fransa hüku

meti Almanyadan alacağını alamadığı 
için Amerikaya borcunu veremiyecetl 
resmen bildirmiıtir. 

Prag, 13 (A. A.) - Çek hükü
meti Amerikaya borcunu ödeyemiye. 
ceA-ini bildirmiştir. 

SON POSTA Sayfa S 
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TILOB.A A 

Her Kafadan Bir Ses 
··········•····································· 

Silahları Bırakma Konferansı Bu 
Hissi Veriyor 

, 

rikasının yüksek 
bacası üstüne çıka
rak aleme karıı 
nutkunu irat edi .. 

yor ve herkesi ka· 
fese koymiya çalt
ııyor. Leh gazeteıl ilive ediyor: 

"Milletlerin bu iki yilzlüUlte 
mütküldür.,, 

nasıl tahammül edebildiklerini anlamak 

Gönül işleri 

Evlerımeklen 
Korkan 
Bir Adam 

Bir kısım gençler alacakları 
kızlara itimat edemedikleri için 
evlenemiyorlar. Bazıları kazançla· 
rının azlığından evlenmeğe cesaret 
edemiyorlar. Bugün evlenmekten 
korktuğunu söylediğim zat, bun• 
lardan değildir. O, tecrübe yap· 
mış, bu tecrübeden ağzı yanarak 
çıktığı için evlenmekten ürküyor. 
Bu zat 25 yaşında, az çok yakı· 
şıkh bir memur ve maaşı da dol· 
guncadır. Vaktile komşularından 
bir genç kız tarafından evlenme 
teklifi ile karşılaşıyor. Evvela 
reddediyor, fakat memuriyet do· 
layısile nereye gitse kızan da ken• 
disini takip ettiğini görüyor, kızın 
aşkına ve samimiyetine inamyor 
ve evleniyor. 

Fakat daha ilk aylarda ~eçim· 
sizlik baş gösteriyor ve bir gün 
kadın ani olarak ölüveriyor. Erkek 
zanaltında kalıyor ve tevkif edi· 
liyor. Tetkikat lehine netice ver
diği için tahliye ediliyor. Fakat 
bu acı tecrübe onu yaldırmaya 
kafi geliyor. 

Şimdi arkasına dl)şen başka 
bir kadın vardır. Fakat artık yüz 
yermek istemiyor. 

ır. e ı arpten iıtifad .. . 
d" M e gorınüı-

Jer ır. ütekabil bir saygı hissine 

Yunanistan da 
Tevkifat -==-==-====-========== Böyle kimseye evlenmesi tav-

dayanan mütekabil emniyet duygusu 
bu adamların kalbine giremez. Onl 

. . 'il ar, 
ınusavı mı etler görmiye tahanınıilllü 
değillerdir. Harpten evvelki hava 
içinde yaşayan kimselerdir. Harpten 
sonraki fikir ve ruh hareketini hiı-
5etmemitlerdir. Bu noktadan yalmz 
büyük bir tehlike mevcut değil, ayni 
:tamanda temsil ettikleri ihtiyar zih
niyetinin de.,amı ile dünyanm başına 
bir felaket gibi çöküyorlar. Bu mü. 
ı 'k a atta, bu afetin ortadan kaldırılma 
imkanlara da görütülecektir. · 

• 
Bu huıusta diğer •Ütunlarda taf-

•llatı bulunabflecek olan bu görütme 
hakkında Alman metnbalarımn Hitler
Musolinl mülakatına ve.rdifi mana ve 
mahiyet çok iddialı görünüyor. İtaJ
YRn membalar daha elastik hareket 
ettikleri için bu teıebbüs f I 

ı · e aza 
c ıemınıyet verrnek istemiyorlar Fa. 
kat Hitler'i Berlinden kaldırı~ Ro
maya kadar götüren sebep elbette ki 
baıit detildir •e bunun altandan çok 
:teylerin çıkabileceği beklenmelidir. 

~iireyyn 

Plastiras Hare~etinden 
Dolayı Sekiz Zabit 

Tevkif Edildi 
Atina, 13 (A. A.) - Polis, yüksek 

rütbeli sekiz zabiti tevkif etmiştir. 
Bunların arasında sabık Harbiye Na
zırı Jeneral Skandalis de vardır. Je
neral, reçen sene Jeneral Plaıtiraa 
hareketinde methaldar olmakla ıuç· 
ludur. Halihazırda Fransada bulunan 
Jeneral Plastiraa hakkında da bir 
tevkif müzekkeresi keailmiıtir • 

lspanyol 
Komünistleri 

Alman Hükumetinin Pro
testosunu Mucip Oldular 

Madrit, 13 (A. A.) - Alman Seofirl, 
lıpanya komünistlerinin Almanya 
aleyhindeki tecavüzkar hareketlerini 
protesto etmi,, komünilt gazetelerin
deki neıriyatın durdurulmasını is
teıniıtir. 
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Mebrure Sami - ... lliılMllı1 

ÇÖL GİBİ 
f Korkrna, kaçma, zaten sana 1 s~yler gibi, sanki kendi ken-
az!a ~akamam. Bırak sade eline dıme konuştum ben. Müsaade 
degeyım, eteğinin ucunu öpeyim et bu kalan JO gecenin de 
v~ ondan sonra, durma git!,Yarın sade be~er dakikasını Sana 
a Şama kadarlben bu uçucu hazla bakmakla yaıayayım... Son-
yaş.a~aslnı bilirim. Seni beklerim, ra en son gecemiz gelince de, 
gehraın, bana yine beş dakika yli· bana yemin edersin : Seni bekli-
.ZÜnü gösterirsin ve g!dersin. Bura· yeceğim Melih... Beni gelip iste-
~a ?.n günüm kaldı. Bu 10 günlük yinceye kadar seni bekleyeceğim 1 

d
omkr'ukmde bana 10 tanecik beı dersin ben de içimde bu kuvvetle 

a l anı ver · · ı 

B k 
men ıçm ya vanyo- kalkar gider ıenin için çalışır, 

rum. aş a bir isteğim k b .' • • h 
senden. Bak ka h ft d yo ça alar, sem kazan~ak ıçın a• 

. ç a a ır •ade zırlanarım. 
hayalınle konuıtum, aramızdaki B 1 k . 
t h d un ar o adar glizel okadar 
a ta an, taştan yapılma engelleri kurnazca sö ı · ' 1 d' k' 

Ylkmadan, devirmeden, görülme· benim gibi ky efnmışh şeyher ıl ·11, 
d'k b' v ·ı· l • a ası ep aya ı e ı lr egı 1ş e sana sade sesimi beslenmicı sev · · O# 

d. Y• gıye, ınanmaga aç 
ver ım. bir kızı kandırmak i in f ı d 

Bağrımda kasargalar koparken, bile 1 ç az ay 1 

bi.r şey belli etmeden sana kendi O gece ded' w • 'b · d 
lçımj değil de şiir ilahlarmıo, aşk elbisemin etegw ı'nıegı gıı· ı dudakları 
b.. .. ki · · d • e ı sa e elime uyu ermın uygularım döküp değdi ve kapı kapandı. ı 
anlatbm. Havaya, göke, yaldıza Pasla kilidi çlizen bu 

Hitlerle Musolini •• 
................................................. 

Pisani Köşkünde Mühim Mülakat
larına Başlıyorlar 

A ı t .. ı t • t ı ı • t ı ı ı • 

Londra, 13 (A.A.) - Röyte:r ajansı 
muhabiri Romadan bildiriyor: 

M. Musolini ile M. Hitler yarın 

(bugün) görüşmelerine Stra'da. Piaaml 
k8tkünde baıhyacakbr. Müzakerelere 
ftalya namına M. Muııolini, hariciye 

mOateıarı M. Suviç ve Baron Aloizi 
Almanya namına da M. Hitler, hari
ciye nazırı M. Nöyrat ve hariciye 
erklnından M. Hasıel lttirak edecek• 
lerdir. Birçok ziyafetler verilecek, 
fenlikler yapılacaklar. 

Görüşme teıbbilıünü Almanya 
yapmıt, M. Muııolini evvela pek az 
aldırt' etmit, fakat ıilihları bırakma 
konferansında fazla müsbet bir it 
çıkmama11 üzerine konuıulma kara
rını hemen vermittir. 

Şu üç mesele görüşÜlecektir: 
1 - Silahlar meselesi: M. Musolini 

bir dördiincüsü ve beşincisi ol
saydı, bu melodram jestleri elbet
te ki tükenecek, şiirin, güzel söz· 
leri altında saklanan asıl düşünce 
sırıtıp görünecekti. 

Amma kader, o zamanki, ter
temiz, bembeyaz Nihale acıdı ve 
yeni bir vak'a oldu: 

Tam o gecenin ert.esi günü 
idi. Babam erkenden beni oda
sına çağırttı, karşısına oturttu 
Yine her vakitki gibi neferi ile 
konuşan o kumandan &esini takı
narak şöyle başladı: 

- Nihal ıeninle çok ciddi, 
hayatına, istikbaline ait bazı şey
ler konuıacağım. Bunları annen 
olsaydı, elbette ki daha iyi söyle· 
mesini bilirdi, amma mademki 
annen yok, mademki ninen de 
dili tutuk, inmeli bir kadın oldu, 
fU halde seninle konuşmak vazi· 
fesi bana düşüyor demektir. 

Bir babanın bu gibi bahisleri 
kızma açması, hele benim gibi 
bir adam için zor it ama, görü
yorum ki bu lazım Nihal. 

Evveli sana şunu ıöyliyeyim. 

Şimdiye kadar hiç belli etmedim 
amma, bizim (ticaret işi tam dört 
sene evvel battı kızım. Ortağım 
olacak herif alçağın biri imiş, 
başıma bin türlli dolaplar çevir
miş. Nihayet iflisımıza karar 

Benim 

Fransa ile uzlaşmak huıuıunda M. 
Hitlerin ne diltündiltllnü ıoracaktır. 

2 - Alma.oyanın Milletler Cemi· 
yetine tekrar dönmesi meselesi: M. 

Musolinl galipler ile mağluplar ara· 
ıındaki farla kaldıracak tekilde 11lah 

edilmiı bir Milletler Cemiyetine Al

manyanın dönmeaini tavıiye edecek
tir. 

3 - Avuaturya me1eleıi; Jtalya 
muhakkak surette Almanyanın Avus
turyadaki Hitlercilik hareketine yar
dım etmekten vazgeçmesini lstiye· 
cektir. ,,. 

Roma. 13 (A.A.) - Hitler • Mu
solini mülakatında bulunacak olan 

itaJyan murabhulannın ekaeriıi dün 
aktam Venediğe hareket etmiıtir. 

avucumdaki paraların, hepsi 
uçup gitmiş oldu. Üstelik şu ev 
de rehine girdi. Halbuki şeriki· 
miz be~refendi, ne yapmışsa yap· 
mış ki, üç ayın içinde doğruldu, 
tek başına yeni işler çevirmiye 
başladı. Ne ise oralarını açmıya· 
hm, hem sana göre değil. Sade 
şunu söylemek istiyorum. Tam 
dört senedir, tabiatimi anlama· 
dığm için belki şimdi tuhafına 

gider. tam dört senedir, ne sana 
ne de anneme bir şey açmadığım 
halde, benim gibi bir adama en 
zor gelen hayata katlandım. Emir 
kulu oldum. «Altın Koza» mağa
zasınm kasıadarlığını, muhasebe· 
ciliğini yaptım. Anlıyor musun 
Nihal? Her sabah, buradan kendi 
emrimde çalışanların baıına değil, 
başkalarmın emrine kul olmıya, 
başüstUne efendim, demiye git· 
tim. Ne ise, oralarını anlatması 
uzun olur. Ev eskisi gibi dönüp 
gidiyordu, senin bir eksiğin ol
muyordu. Mektepte kimseden 
aşağı kalmıyordun ya, Jizım olan 
da buydu. Zaten annen öleli 
günden, yani senin doğduğun 
gündenberi ben kendimi hiç he
saba katmadım. Şimdi gele
lim söyliyeceğim esas meseleye, 
Seni evlendirmiye karar verdim. 

siye edilebilir mi ..•• 

* Ankara imzalı gence: 
Kalbini yokla, hangisine karşı 

daha fazla meyil hissediyorsan 
onu seviyorsun demektir. 

Birisini sevdikten ıonra bir 
başkasının kalbile oynamak artık 
günahtır. 

lzmitte H. B. Beye: 
Kızan sızı sevdiğine şüphe 

yok. Fakat unutmayınız ki bir 
kız bir erkek kadar serbest değil· 
dir. O, ailesinin ve muhitinin 
vaziyetini nazarıdikkate almaya 
daha ziyade mecburdur. Kııı 
ihtiyatlı hareketinden dolayı 
mes'ul etmek doğru olur mu? Pek 
güzel yapıyor. Y aluız siz biraz 
sabırlı ve sinirleriniıe hikim 
olunuz. .. 

Ayvalıkta. Suat Beye: 
istediğiniz şeyi yapmak eli· 

mizde değildir. 
HANIMTEYZE 

Nihal. Her şeyini, senin için feda 
etmiş. körletmiı bir baba oldu· 
ğumu gözünün önüne getirirsen 
her halde bu intihabımı da iyice 
düş'iinüp yaptığıma kani olursun. 

Ben size baki değilim kızım. 
Necdet küçük, bakılıp okutulmak 
ister. Ninenin hali dersen malüm. 
Sen adeta iki çocuklu bir kacLn 
vaziyetindesio. Hoş bunun için 
evlenmene karar vermiş değilim 
tabii. Yalnız sağken seni elimle, 
namus ehli, hali vakti yerinde 
birine vermek, gözüm açık git 
~emek isterim elbbette. 

Bir çok taliplerin oldu; biç 
birini gözüm tutmadı. Halbuki 
bu zatı, yanında çalııtığım için 
dört senedir tanıyorum. Her 
cihetten muvafık buluyorum kızım. 
Mamafi, bak bir ana gibi de 
açık konuşayım. Seni z~rla ist~
mediğin, hoşlanımyacagm hır 
adama da vermek istemem. Sadık 
beyi bu akşam yemeğe davet 
ettim, sofrayı havuzun başına 
bahçeye kurdurursun • • . Söyle
necek şey değil amm,, ne 
yapayım bu iş le bana düştü. 
Hem her şeyden ziyade senm 
saadetini düşünen bir babayım. 
Onun için misafir odasının pence· 
resinden bakar, kendin de görür· 
sün. Anla dm mı? 
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Dünya Hadisel;ı-1-
idam Edilen er sa n • 

1 atı Vardı ' • 
Kıralın Serveti 
Nerede? 

~~~~~~~~~~------~~~~~~~~ 

Size Eyi Ve Eğlenceli Bir Vakit Geçirtecek Yeni Bir Buluş Gösteriyoruz 1 
~~~~~~~~~~-

Karşınızdaki Adam Gördüğünüz Şekilde Değildir! 
Birkaç seiıe evvel mc~ru hU· 
Gaipt~tt ktimdarmı devire

lıaber veren rek kısa bir mUd· 
Amerikalı det. Efganistnn 

,~~---• bakım olan Beçe 
Saki bu müddet zarfında albn, 
gümüş ve mücevherden mürek· 
kep olarak mühim bir hazine 
cemetmişti. Bilahara tutulup bap• 
se atıldığı zaman bütün teşebbüs· 
lere rağmen bu hususta ağzından 
tek kelime bile alınamadı ve 
Efgan hlikümetJnin bu adaDll 
idam ettikten sonra yaptığı ara§· 
tırmalar da neticesiz kaldı. 

F kat geçenlerde John Mekey 
fıminde bir Amerikalı (Kabil) e 
gitmiş ve ihtira ettiği bir araşbr• 
ma aleti ayeıinde bu gizli hazi
neyi bulmıya muktedir olduğunu 
ilan etmiştir. Mamafih bu daki
kaya kadar araşbrmadan mUı• 
bet bir netice çıkmıı değildir. 

* 
Geçen hafta Fransada bir 

çiftçi, arkadaşını arap iç· 

Garip bir miye .da~et etmi· 
ye gıtmış, fakat 

tesadüf arkadaş uykusu 

olduğunu söyliyerek gitmemiş; 
arada kavga çıkmış, birinci köyJO 
ikinciyi öldürmüştür. Meselenin 
garabeti şundadır: 

Ölen köylünün adı Hanri, öl
dtırenin yine Hanri, katili tutan 
jandarmanın keza Hanrj, ve bu 
yetişmiyormuş gibi hadiseyi tah· 
kik eden mUstantikin adı da ay· 
ni suretle Hnnridir. Fransız gaze
teleri bu meselere dört HanrHer 
me elesi ismini vermiılerdir. 

- Her fnıan ytlzllnlin, tai 
ve ıol taraflannın mutlak surette 
yekdiğerinden farklı olduğunu 
bilir misiniz 1 

Karşınızda bulunan zata 
dikkat ediniz. Yahut ta bir 
ayna alarak kendi kendinize 
halanız, kaidenin mutlak olduğu· 
nu ve istisnası bulunmadığın gö
rürsünüz. 

Bunun sP.bebini, iskeletin, 
derinin, ve adalelerin iki parça· 
da tamamen eş olarak vUcude 
gelmemiş olmasında bulabiliriz 
Maamafih bu sahada biraz daha 
ileri giderek insan yüzünün sağ 
ve sol taraflannın yekdiğerine 
benzemeyişinin dimağa da tesir 
ettiğini ve orada da iki zıt dU· 
şünUş ve hissediş yarattığını iddia * etmek mümkündür. 

Fransız romancılarından Gab- Bu fark insanlann azim ekse· 
riel Bernar hiç beklenilmi· riyetinde o derece azdır ki göze 

/(ôtü bir yen bir şekiJd h' d'I k öldü. Bu şekil çarpmaz, ısse ı meyere geçer. 
iddia hayli gariptir: Fakat bu farkın kendisini fazla 

Genç bir amele elinde bir fır- hissettirdiği vücutler de vardır, 
ça ve bir de boya kutusu olduğu onlara : 
halde arkadaşlarile eğleniyormuş, - Saati ıaatine uymayan 
bir aralık aralarında; insanlar, deriz. Bakarsınız şimdi 

KOHıve • d" 'Ik gayet sakin, az sonra gayet asabi - v yı onen ı adamın 

yllzünü boyayıp boyayamıyacağı bir dakika için alicenap, diğer 
meselesi etrafında mUnakaşa çık- bir dakika için de zalimdir. · 

mış. C~nç. amele "boyarım,, di· Maamatih nihayet bu adam· 
Yerel< ılen atılmış, maalesef kJ:- ) t b"A ı u- ar a ıı görü ürler. Yalmz bunla· 
eyi dönen adam da bu romancı h i · d 
imiş! rın ar cm e gUndüz yapbğını 

gece bilmeyen gece yaptığını ise 
Gabriel Bernar bu taarruza gündüz hatırlamayan insanlar da 

o kadar kazmış ki kan beynine fır- mevcuttur ki, her inıanda bu· 
Jamış' ve ihtikan neticesi yere se- lunan iki tiirlil mevcudiyetin on· 
rilmiş, az sonra da hastahanede larda azami dereceye çıktığını 
ölmüştür. gösterir. 

Genç amele tevkif edilmiştir. insan yüzünde ıağ ve ıol ta• 
- ................................. _ .................. · rafları yekdiğerine benzemedik-

Son Posta 
iLAN FiATLA~ 

1 - Gazetenin esas gazırile 
bir sütunun iki satırı bir 
(santim) sayı/il'. 

2- Say/asına göre bir santi
min ilan /iatı ~anlardır: 

ınyfo.Ja' fa ı eayfa { eayfa I Diğer Soo ıl 
_ı ___ 2_ ,! 4 • 5 erler sayfa il 

400 2so 
1
200 1öo 60 30 1 

l\ rŞ h.r . Kr~. Kr . 
1 Rr" K ... rş. 

3- Bir santimde t1asati 
( 8) kelime vardır. 

4- ince ve kaim yazılar 
tutacakları yere göre 
santimle ölçülür. 

lerini söylemiıtim ya. Franııy mu· 
harrir1erinden ( Pier Abrabam ) 8 
nazaran bu benzemeyifin bir ıe
bebi de her iki tarafın dimağda 

ayrı ayn vazife yapmakta olma- ler, yüzlerinin olduğu gibi alınan 
larıdır. 

Bunlardan ıağ taraf insanın 
hakiki benliğini yaratır. Bu benlik 
değişmez, doğuşta ne ise ölümde 
de odur. lnıanın içjdir, hakiki 
varhğıdır. Yilzün aol tarafına 

gelince, dima· 
ğın o kısma 

tekabül eden 

cihetinde insa

nın içtimai va

zifelerini tan· 

zim eden ci· 

haz vardır: 

YürUtilr, otur
tur, kaldınr, 

başkalannm kar-

11sına geçirtir, 

aöyletir veya 

llU8'\Jtur. Bu kısım değiıkendir, ba
yatın muhtelif inzalanna renk 
alır. 

• Mösy8 Pier Abraham 
tahliUeriııl daha vazıh bir 
şekle koymak için güzel bir 
usul bulmuştur, isterseniz 
sız de tecrübe ede
bilirsiniz, aile meclislerinde 
eğlenceye vesile teşkil eder. 

Tanıdığınız lbir zatin fo
toğra fını tamamen cephe-

den olmak şartile Uç ~nusha 
olarak filme alınız, bu film· 
leri tam ortalarından ke· 
siniz, elinize geçecek par• 
çaların sağ kısmı göste· 
ren taraflannı ( tabii bir 
filmi ters koya· 

rak) yapıştırınız, 
sol kısım için de 

ayni şekilde ha· 

reket ediniz. 

Sonra 
kalemleri 

bu 
ka· 

fotoğraflarıdır. DiğerJerJ yalnız 

aağ veya sol taraflarmm birleşti· 

rilmeleri ile vllcude getirilmişler· 

dir. 

Hitlerin sıra ile di:ıilmiş olan 

Uç resminden sağdaki, yUzUnUn 

yalnız sağ taraflannın birleştiril· 

meıinden çıkmıştır. Bu resimde 

endişe ve ıstırap okunur, 

asıl yaratıhşıdır. Ortadaki resim 

yüzünlln sol taraflanndan yapıl• 

mışbr. Azimkarlığı, metaneti 

gösterir, hayatta değiıen ve 

muvaffak olan adamdır. Muıo

lini de ayni ıekildedir. 

Madalyonda sağ yllzlll, tatlı, 

h&1sas bir adamdır. Altta dört 

kaıe resimde ise zekA ve oeytanet 
okunur. 

- -Arabi Ruaıl 
1 . ı Rcıb.nel lllS l • Hadraa • JISO 

1 
Size Uç tane resim takdim 

ediyoruz, biriıi meşhur ıinema 

ıan'atkarı Madam (Şantal) ın, 

diğerleri usolini ile Hitlerindir. 

Üzerinde çizgi görlllmiyen reaim· 
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İdare merkezi 
ISTANBUL 

Türkiyedcki şubeleri: 

letanbul, Galata, lzmir, Adana, 
Samaua. Mersin. 
Yunani&tandaki şubeleri: 

Sel8nik. Kavala, Atine, Pire. 
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:f Kari Mektuplan 

Karilerin 

Suallerine 

Cevaplar 

ı: 

Karamanda aktar Veysel Efendiyet 
Müessesenin Malı gUmrllkten 

çıkmadığı ıçın gönderilemedi. 
Çıkınca gönderilecektir. ... 

Çoruh vilayeti Pazar kazası Hemşin 
Makrevis köyünde Tarakçı oğlu Ali 
Recep Efendiye 

Şikayetinizi alaka ile benim., 
ıedik. Fakat yalnız sizin iddia• 
nızda kaldığı için gazete aütunu• 
na geçirmek kanunen doğru de
ğildir. ÇünkU ispat edilemediği 
takdirde mes'ul oluruz. Siz bu 
ıikayetinizi evveli doğrudan doğ• 
ruya ait olduğu resmi makama 

. bildiriniz. Eğer bir netice alın
mazaa biz bu hususta üzerimize 
düşen hizmeti yaparız. Fakat ıunu 
da söyleyelim ki hakh iseniz ali• 
kadar makam sizin hakkınızı 
mutlaka yerine getirecektir, ef'ell'! 
cllm. 

* Tarsus İnönü muhtan Osman Et y4 
Gerek sizin mektubunuzu, ge

rek orman idaresinin cevabım 
gazetemizde neşrettik. Bu bahsi 
daha fazla uzatmakta fayda gör• 
müyoruz. Bu hususta Ziraat Ve• 
kal etine doğrudan doğruya mil• 
racaatiniz daha faydalı olncakbr 
efendim. 

* Eınaf munyeneleri hakkında imza• 
ıız mektup gönderen kariimizo. 

imzasız ve adressiz mektuplar 
nazarı itibara alınmaz. Ad1esinizl 
gönderirseniz size bu hueuıeta 

yapbğımız tahkikatın neticesini 
bildiririz efendik. 

* Kurtulue Salhane sokağınnıı Ahmet 
lfılmi Efendi ye 

Mektubunuzda bir ey anla• 
fllmıyor, daha okunaklı ve daha 
vazıh yazınız efendim. 

* Sancaktarhayrettin ah llesinden 
mütekait Hakkı Beye : 

Mektubunuzda bahsettiğiniz 
meıele alakadarlara iblağ edil· 
miıtir efendim. 

* 

* Turgutluda Kadri oğlu Haaan Ef.yet 
Amerikada mektuplar adres• 

ferde behemehal ıokak numara• 
lan kaydedilmek şartile sahibinin 
eline geçer, adres bu suretle 
sarih olmıyan mektuplar iade 
edilir, Sarih adresi bulmak ta 
bizim için imkiinsızdır. Çünkü bu 
adres bir sene evvel bir Amerika 
gazetesinden iktibas edilmiştir. 

* Bursa hapishanesinden Ahmet oğla 
Sait Efendiye ı 

Bizim bByle bir kanun lflyiha· 
eından haberimiz yok. Bize başka 
karilerimiz de sordular. lföyle bir 
liyiha hazırlanıp hazırlanmadığını 
tahkik ettiriyorux. Bahsettiğiniz 
mizah gazetesinin bu husustaki 
haberi her halde yanlış olacak 
efendim. 
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" Son Posta ,, nın Sineması 

Kuçük Üt:ugız hergun L<iyle yarttmazhklur ~ ııpıyor. 

Geçen Bilmeceyi 
Doğru Halledenler 

81 Mayıs 934 tarihli nüshamızda 
çıkan bilmecemizdeki yanlış harfleri 
doğru bulaular araeında hediye ala
oaklann. ieimlerini aşağıya yazıyoruz: 

Hedıye alacaklardan lstanbulda 
bulunan karilerimizin pazartesi, per
ıembe günleri bizzat ve hüviyet va
rakalarile idarchanemize gelerek bedi· 
lerini almalan llzımdır. 

Y alma tafra karilerimizin hediye
leri poata ile adreslerine gönderilir: 

Dolma Kur9un kalem 
kazananlar: 

Adana liserinden 931 Kemal Hak
kı, Ankara Encümen Kalemincle Şa
ziye, Kaaımpaşa 4 üncü mektepten 
Nezahat, 44 ünoil llkmektepten ı5ı 
Yıldız, Malatya Asım Bey oğlu 
Suleyman ve Uanımlar. 

Muhtara defteri kaza. 
nanlar: 

Ankara ziraat bankası Behire Bedi 
Konya pastacı Selim usta oğlu Mu6: 
tafa, 11 inci llkmektep Mualla, kız 
ortamektepton Osman, 2 inci llkmek
tepten Nermin, Tekirdağ ortamektep 
Huriye Kemal, Kayseri ortamektep 
942 Ali, Beyoğlu tünel ıokak 27 M. 
Gabay, İstanbul kız ortamektep 219 
Mediha Hanım ve Beyler. 

MUrekkepll kalem ka• 
zananl•r: 

Kon) a Akif paoa mektebi Zekiye, 
Beyoglu 11 inci mektepten Halil, 
13 üncü mektepten 167 Rezzan, Çar
ıamba Ortamektepteıı Bahtiyar, Da
vutpaşa Atikmedreııe sokak Sülıe la 
Baoım ve Beyler. y 

AlbUm Kazananlar 
45 inci llkmektt p ~aziye, Ordu Or

tamektepten Ahmet, Samsun Irmak cad
desi Şeraf cttin, Ku ımpnşa 4 üncü lık
mektepten Refet Omer, Elnıiz İJkmek· 
tep talebesinden 9.34 Mehmet, İıtanbul 
Neş'e apartımnn Ay~e, Trabzon Orta. 
mc kte:bmden IlnlıJ, 52 inci llkmektep• 
ten 20 illurut, B ı Ortnmektep Ethem 
Hıza, Muhtelit Ort.nınektepten 063 Cn
hi& Bey ve lırınımlar. 

Kart Kazananlar 
1stnobul kız lıscainden Semilıcı, Di'· 

ıik birinci mektepten 134 Mehmet, 

Dünyanın En 
Bahtiyar Çocuğu 

Ktıçük Eddi lngilterede Play• 
nıutb şehrinde fakir bir ftçinin 
oğludur. Fakat bu çocuk aaye
ıinde babası ve annesi çok zen· 
gin olmuıtur. Daha doğduğu gftn 
baba11nın yevmiyeli artmıştır. Bir 
yaşına bastığı zaman, Eddi'nln 
taliine alınan bir piyango biletine 
yirmi bin lngiliz liraıı inbet et
miştir. Son Derbi yanşlannda da 
yine bu çocuğun bahtına ahnan 
bir bilete on beş bin İngiliz lirası 
mükafat düşmüştür. 

••• .. •-•••••••••••••••••••••••••••••nıııı••••••••n•••••••• 
Kasımpaşa 4 üncü mektepten Nebahat, 
11 inci 1ıkmektepten Zuhal, Umurbey 
İlkmektepten Fahrnnisa, 44 üncü İlk· 
mektepten Saliha, Konya lisesinden 
Mehmet Ali, Salihli çarşı caddesi Avni, 
Vefa. liaeeinden Süle~ man, 42 ini llk
meklt pten Selma Şükrü, 14 üncü llk
mektcp Hikmet, Tatbıkat mektebinden 
Safı~ e, Tekirdağı Orta.mektepten 953 
Mustafa, Sam'3un lisesinden 859 Süley
man, Ticaret lisesinden Andon, Malatya 
Ortamektepten Asım, Fransız kız liae-

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Altın 
Memleketi 
Cenubi Afrikayı Altın 
Damarları Bir Türlü Bitip 

Tükenmek Bilmiyor 
Afrikanın Cenup kısmında 

T ransval hükumeti vardı. Vaktile 
lngilizler tarafından kurulmuş olan 
bu hükumet bugün de lngiltereye 
bağlıdır. Buradan lngiltereye her 
sene etekler dolusu altın akar. 
Çünkü Transval kıt'aaı dünya üze
rinde en fazla altın çıkarılan bir 
memlekettir. Vaktile burada yerle· 
şen aç.ık göz İngilizler koca mem
leketi karınca yuvası gibi delik 
deşik etmişler ve birçok albn 
madenleri bulmuılardır. Bu ma· 
denler senelerdenberi işletilmek· 
tedir. 

Transval'ın muhtelif yerlerin
deki kaynaklardan elde edilen 
altınlar külçe halinde bu htıkü· 
metin merkezi olan Yohanıburg 
ıehrine ıetirilir. Bu tehirde bir· 

Altın merlcezi Yo..,.•6•r6 
ıelırlru:lekl 61gü 1Ha11luılar 

çok btlyük bankalar vardır. Albn· 
lar bu bankalara taktim edilir ve 
oradan da lngiltereye gönderilir. 
Bunun için Y ohanıburg ıehrine 
altın merkezi denilir. 

Transval kıtaaında çok zengin 
elmas damarlan da vardır. Bu 
elmaılar da, bpla altınlar ıibi 
hep lngilizlerin elindedir. Yerli 
halk çok fakirdir. Hepsi lngiliz 
müstemlekecilere çok az bir üc
retle 111aklık ve amelelik ederler. 

• 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Burada sekiz resim var. Bunlardan yalnız iki taneıi biribirine 
benziyor, diğerleri benzemiyorlar. Benzeyenleri bulup bize bildiriniz. 
Size çok hotunuza ıidecek lastik top, kolonya, boya takımı, miireJı. 
kepli kalem gibi çok güzel hediyeler vereceğiz. Bu hafta aynca: 

1 BUyUk Hediye: GUzel Bir Kitap Çantası 1 
__ ......... ız==-=-====:=.::--=ıı:========-========'-='====-==-=--------=~:~ 

Hepiniz için Lüzumlu Ve 
Faydalı Bilgiler 

-----··-
Almanyanın nUfuau her ıene 

artıyor. Üç ıene evvel (64) mil· 
yon olan Almanyamn nüfusu şim· 
di 65 buçuk milyonu bulmuıtur. 
Almanlarda aile terbiyesi ve ço· 
çuk bakımı çok kuvvetli olduğu 
için nlifuı çok ve çabuk arbyor. 

lf- Fen adamları insanlar ölUr· 
ken ııbrap duyup duymadıkları
nı tetkik etmişler ve ıu neticeye 
varmıılardır: 

laıan almeaine pek az kala 
ha1Sasiyetini ve mtıtee11ir olma 
kabiliyetini tamamen kay bedi yor. 
Hisaiz bir kimıe ııhraplarını da 
hissedemiyeceği için aınm zahmet 
verici değildir. 

lf- Dünyanın en büyük mem· 
leketi Çindir. Çinde 450 mi:yon 
insan barınmaktadır. İkinci bÜyük 
memleket te Hindistandır. 

lf- Dilnyada iki tlirlil Fil var• 

dır. Biri Asya Fili, öteki Afrika 
Fili. Asya fillerinin ıUriilerle do
lafbkları merkez Hindistandır. 
Asya Filleri ehlileştirilir. Bunlan 
insana alışbrmak, iş gördürmek 
çok kolaydır. Fakat Afrika Fille
rini vabıilikten kurtarmak mOm
kiln dev "ldir. 

>f Fosanlar ateşi ilk defa ıim· 
tek çarpmasından ve yıldırımdan 
öğrenmişlerdir. Ateşin yanardağ· 
larClan da öğrenilmit olması da 
kabul edilmektedir. 

)#. Karıncalar tatlıyı çok se
verler. Fakat her zaman tatlı bu· 
lamadıkları için tatlı bir madde 
ifraz eden kendileri gibi kUç»k 
bir böceği yuvalarına götürürler, 
bu böcekleri çok iyi beslerler ve 
tatlı ihtiyaçlannı bu sayede gide
rirler. Tatlı çıkaran bu böcekler 
karıncaların çok kıymetlisidir. 

•••••A•••• --··-··-····· 

Dlnglller 
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Ne Yapahm? 1 

- işte yavrum. AyJardanberl 
Almanyanın korkulu rüyası, ki· 
busu, adeta afeti olan ve (kafa 
kesen hayal) diye tanılan katili 
kim ele geçirip polise teslim 
eder... veya polisin bulmasma 
hadim olursa ona yirmi bin mark 
mükafatı naktiye verilecek, genç 
Prusyalı omuzlarını silkti: 

- Bize ne dedi. Böyle bir 
feye muvaffak olmak için insan 
ya kendi katillerin arasında ve 
öyle muhitlerde dolatan sUdll 
bozuk bir serseri ya resmi veya 
hususi polis olmalı. bu mealeji 
bilmeli, tahsil etmiı bulunmalı. 

Beyaz Ruı tam gftlerken ar
kadan bir sea: 

- Hayır delikanlı, dedi, onu 
ele ıeçirmek için insan kendi 
bayatını istihkar edecek kadar 
canından beımit olmalı veyahut 
Allah gibi insanlann ve feytanla· 
rm ıerrinden korkmamalı. 

f ki arkadaı başlarını arkaya 
çevirdiler. Arkalarında uzun boy
lu, geniş omuzlu ihtiyar bir adam 
duruyordu. Beyaz saçlı başı açık· 
tı. Şapkasını sol elinde tutuyordu. 
Bu adam siyahlar giyiniyordu 
ve dik yakası bembeyazdı. Kı11k 
dudaklı bir ağzı ve çatık kat" 
lan vardı. 

- Evet efendiler, dedi, bu 
katili ele geçirebilmek ıçın 
f•vkalbeşer bir mahluka ihtiyaç 
var. Demin siz konuşurken itit· 
tim... Efendi aylardan bahsedi
yordu. Hangi ay, hangi aylar ... 
Tam bir buçuk sene... Bundan 
tam bir buçuk sene evvel 1933 
senesi ıubabnın sekizinci gilnll 
aaat on ikide o, ilk cinayetini 
İflemiı bulunuyordu. O günden
beri Almanyanın en meşhur poliı 
hafiyeleri, en meşhur polis mü
fettişlerj, en muktedir şef ve ko
miserler bu işin peşinde dolaşıyor, 
polis mUdiriyetinde ayrı bir he
yet bu iıle meşgul oluyor. Fakat 
netice... Netice yok... O, çahıı· 
yor~. O, karanlıklarda çalışıyor ... 
Bir glin Munih güzel san'atler 
akademisinden bir genç kız 
Berlinde Tirgartende ölü olarak 
bulunu)'or .. Ölü ve kafasız olarak •• 
Birkaç hafta ıonra bütün Alman· 
yanın perestiJ ettiği bir opera 
muganriiyesi odasında katledilmit
Sebep? S~bep yok. .. 

Ne kaskançhk, ne hiddet, ne 
hayırsızlık, ne de bir ihtiraı .•. 

atil karanlıklarda yUrUyor ... 
Tıpkı ecel gibi.. Hayır o, ecel· 
den de kuvvetli... Azrail vakti 
gelmişleri alır... Fakat o, h~nnz 
beş yaşmda bir çocuğa koşuyor, 

onu öldürüyor, onun göğüsünli 

deliyor, onun kafasını koparıyor! 
Neden onlan tıpkı oyuncak kırar 
fibi kmyor?.. Bu adaman kini 
kimedir? Bu adam kime ilamharp 
etmiş, kiminle mücadele ediyor?. 
meçhul l. 

Potis katilin ızanı arıyor, 
bulamıyor. Fakat bir iki ay fa· 
ıılalarla cinayetler cinayetleri ta• 
kip edi} or. Kah bir hizmetçi kız, 
kih bir manoken, kah, bir kü
çük çocuk, kah bir sokak kadmı 
şurada burada başsız olarak bu
lunuyor ... Sayısız kurbanlar... Bu 
kurbanlar kime? Bu adam kim· 
dir? Kimdir bu adam? Onu bu· 

Yuza11 

Suat Suzan 

lana yirmi bin mark veriyorlar ... 
Şüphesiz onun başı yirmi bin 
marktan daha kıymetlidir. ÇünkU 
o, içimizde bulundukça hiçbiri
mizin emniyetimiz yoktur... Ve 
işte o, içimizdedir... O, aramızda 
geziyor... Ne malfım.. Belki bu 
katil sizsiniz. 

Rabakoviç gayri ihtiyari titredi 
ve geri çekildi: 

- Ben mi?. Aman efendim 
bendenize neler yoruyorsunuz! 

Almanya 
Lehistan 

Ve 

Artık Eski Feci Günler 
Tarihe Karışmış 

BerJin, J3 (A. A.) - Milli ıoıya· 
liat Angrif gazetui yazıyor: 

•Propaganda Nazırı M. Göbelı'in 

bugün Varıovaya yapmakta olduğu 
ıeyahat, yalnız bir devlet adamının 
komfu devlete yaptakı ziyaret ma
hiyetinde olmayıp ayni zamanda ta
rihin Cenevre kuliılerinden bafka 
yerlerde de cereyan edeceğine bir 
delUdir. Lehistan ile Almanya bir ıui 
tefehhnme kurban olmuılardı. Milli 
aoıyaliıtlik Lehlilerle diltilnce birli
ğini aradı. Bu dütilnce birlitl iki 
milleti muahedelerden daha kuvvetli 
bir tekilde biribirine batlıyacaktar. 

lf. 
Cenevre, 13 (A. A.) - Emniyet 

meseleslle meıırul olan huıuıt ko
mite pazartesi günü M. Politis'in ri
yaaetinde toplanacaktır. 

Avusturyada 
Dehşet 

Viyana, 18 (A. A.) - Resmt bir 
tebliğ, ellerinde büyük bir mikyasta 
patlayıcı maddeler bulunan Hitlercl 
tethitçilu tarafından yapılmıı ve 
yapılacak yeni bir ıilrü silikaatJerden 
bahsetmektedir. Bu hareketler bil
ha11a telgraf, telefon hatlarına ve 
demiryollarma kartı müteveccihtir. 

Almanyayı lttlham 
Viyana, 13 (A. A.) - Milli sosya

liat teth1ı haraketinin Berlin ve 
Munih'de hazırlanarak yine oralardan 
idare edildi§'ine dair A yusturya za
bıtasının eline inkar kabul etmez 
bir delil geçmiıtir. İki milli sosya
liıt, lnsbüril ıehrine 66 kilo dinamit 
getirmiş, 'fakat } aklanmışlardır. Di
namitlerin üzerinde Alman ordusunun 
damga11 vardır. 

Bir Şark· Lokar
nosuna Doğru 

Londra, 13 ( A. A. ) - Mançiıter 
Guardiyan razete.i Rusyanın küçük 
itilaf devletleri tarafından rumen 
tanınmaaını takdir ederek, bu ıuretle 
bir Şark Lokarnoıunun meydana 
ıetirilmeai kolayl•tacağını yatıyor. 

14-6-934 

Uedi .. 
- Evet ... Evet belki katil siz· 

siniz. Elleriniz .. elleriniz hakikaten 
calibi dikkattir bu eller, sivri ve 
asabi parmaklarile ... 

Rabakoviç: 
- Rica ederim efendim, dedi, 

böyle münasebetsiz litifelerde 
bulunmayınız. Breslav cinayetin· 
den beri yine polis tetikte.. en 
saçma bir lakırdıya ciddi telakki 
ederler... Çünkü polis ne olursa 
olsun efkirıumumiyeyi teskin et· 
meye ve bir katil bulmaya mec• 
burdur. Bir söz üzerine insanı 
tevkif ediveriyorlar. (Arka11·var) 

Katalonya Ve 
ispanya 
Arazi Kanunu Yüzünden 

Anlaıamıyorlar 
Barselon, 13 (A. A.) - Katalonya 

Meb'uaan Meeliıi, kendi tarafından 
kabul edilen bir kanunun, İıpanya 
Teıkilitı E1asiye mahkemeıi tarafın

dan reddedilmeti üzerine alacatı 
vaziyeti, İapanyanın ittihaz edecej'i 
karardan ıonra tayin etmeyi muyafık 
görmüttür. Fakat Katalonya hükumeti 
tiddetli bir harekete önayak olmaya
caktır. Bununla beraber reddedilen 
kanundan vazgeçmek niyetinde de 
detildir. 

İspanyadaki cümhuriyetçi ıol fır
kalar Katalonyaya müzaheret ed~ 
ceklerdir. 

Yeni Belçika Kabinesi 
Briikıel, 13 (A. A.) - ,M. Brolcvil 

yeni kabiceyi letkil etmif, Hariciye 
Nazırlığına M. Jaapar getirilmittir. 

(. __ T_o __ p_la_n_t ... ı,.__D_a_v_e_t_le_r _ __,) 

Anneler Blrlllln•n 
TenezzUhU MUnasebetlle 

Hlmayel Etfal Cemlretl mer• 
kez heyetinden: 15 Baıiran 984 
Cuma günü Himayei Etfal Cemiyeti 
Anneler Birliğinin Y alovada • Baltacı 
çiftli~i tenezzüh vapuru köprüden ha· 
reketinden sonra Kadıköy ve Büyük· 
adaya uğrayacaktır. Bu mÜnt\9ebetle 
tenezzühe i,tirak edecek zevatın isti· 
rahatlan icin her türHi tertibat ve 
tedbir alınmıştır. 

D Grupunun Konferansları 
Öuümi.iz.dcki cumartesi Taksim hah· 

çesi yanındaki dağcılık kulübünde 
açılan D grupunuo resim sergisinde 
Necip Fazıl Bey ''Türk san'a't ve 
san'atknrı,, unvanlı bir konfemns ve· 
recek, yine aynı günde l.'cyami Safa 
Bey ":-Jarktan Garba bir hakış,, un
vanlı bir miisahabe yapacak ve Abidin 
l Jino Be~ de yeni resim hakkında 
birkaç süz soyleyet:oktir. 

Çay - Jandranska Straza komi· 
lesi tarafından 16 haziran cumartesi 
günü saat 17 de "Kıralıçe Marya,, 
vapurunda bir çay ziyafeti verilecektir. 

Konser - 15 haziran! Cuma günü 
saat 21 de Tepebaşı şehir tiyatrosunda 
Yugo.!ılavyadan gelecek misafir talebe 
tarafından bir konser Yerilecektir. 

istanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Çarıaikebir: Kayserili oğlu ıokağmda 48 No. h 450 peıio para ile 

dükkan l /4 hissesi ... 
Beyoğlu ı Yenişehi~ mahallesi Salhane soka- 97 

ğında 65 metre murabba anda 17119 
No. lı hane arsası. 

Kumkapı : Nişancı Mehmet mahallesi Havuzlu 450 
bostan sokağında 3 oda ile sofa, 
taraca ve mUıtemilitı saireyi havi 
maa bahçe 40 No. b hanenin nısıf 
bisseıi. 

.. ., 

" tı 

Yukardaki mahallerin hizalarındaki kıymetler Uzc:rinden 
1716/934 Pazar glinli saat on dörtte temdiden açık arthrma ıure· 
tile utdacap illn olunur. (M) (3141) 

Haziran 14 
• 

iki Gencin Muhakemesi 

.. 
Geçen ıene Üniversiteli gençler tarafından yapalan bir tezabllrat 

esnasında zabıtaya hakaret iddiasile Tank ve Şükrü Kaya Beyler 
mahkemeye verilmiılerdi. Dün bu gençlerin muhakemesine devam 
edilmiş, fakat şahitler gelmediği için başka birgtlne bırakılmııtır. 
Resim dünkü celse esnasında alınmıştır. 

1 Emlak ve Eytam Bankası llinları 1 
Peşin Ve Taksitle Satılık Arsalar 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Teminat Ura 
552 Beıiktq Abbas ağa mahallesi Hasan Paşa deresi 200 

cedit l kapı ve 7 harita No. 1ı 355 metre arsa 
542 · Üsküdar Fısbkh Alem Dağı caddesi eski 6 yeni 38 

4 No. lı 224 metre arsa 
Yukarıda yazılı arsalar pazarhkla ıablacağında taliplerin 18/6/934 

Pazartesi saat onda Şubemize mllracaatları. (372) 

* * fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Mukaddema Kadıköyünde Alta yol ağzında Çilek sokağında f 

No. da mukım iken halen ikametgihı meçhul Bedriye Hanıma : 
Emlak ve Eytam bankasına Behçet Beyin EylUI T. Sani 933 

maaşını iskonto ettirmek suretile aldığınız 58. 78 elli sekiz lira yetmiı 
sekiz kuruşun Mal Müdürlüğünce verilmemesi üzerine mebliğı mez• 
burun Eyini 933 tarihinden itibaren °o 9 faiz % 5 llcreti vekllet 
ve icra masrafı ile birlikte icraen tahsili zımnında alacaklı Banka 
vekili tarafından dairemize vuku bulan müracaat üzerine tarafınıza 
gönderilen ödeme emrine mübaşiri tarafından verilen mefl'Uhatta 
ikametgahmızın meçhul oldu{ıu anlaıılması üzerine emri teblljia 
ilanen icrasına karar verilmiı olduğundan tarihi llindan itibaren 
yirmi gün zarfında iıbu borcu temamen ödemeniz veya bu m&ddet 
zarfmda bir itirazınız varsa 934/2973 dosya numarasile dairemize 
müracaatla bildirmeniz hususu ödeme emri tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (370) 

lf. * 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Mukaddema Patababçede Şehitlikte 19 No. da ikamet etmekte 

iken halen ikimetgahı meçhul Saffet Beye: 
Emlik ve Eytam bankasına Haziran Temmuz 933 maaşınızı 

iıkonto ettirmek suretile aldığınız ( 20.04 ) yirmi lira dört kuruıun 
Mal müdürlüğünce verilmemesi üzerine meblağı mezburuo Haziran 
933 tarihinden itibaren % 9 faiz % 5 ücreti vekilet ve masarifi 
icraiye ile birlikte icraen tahsili zımnında alacaklı banka vekili 
tarafından dairemize vuku bulan müracaat üzerine tarafınıza gönd~ 
rilen ödeme emrine ınlibaıiri tarafından verilen meıruhattan ikamet
gihımzm meçhul olduğu anlaşılması üzerine emri tebliğin ilinen ic• 
rasma karar verilmiş olduğundan tarihi ilanctan itibaren yirmi gUn 
zarfında işbu borcu temamen ödemeniz veye bu müddet zarfında 
bir itirazınız varsa 934/2672 dosya numarasile dairemize müracaatla 
bildirmeniz husLJsu ödeme emri tebliği makamma kaim olmak üzere 
ilan olunur. (369) 

• 
iz mir Belediyesinden: 
lzmir Belediyesine ait yangın yerlerindeki arsalardan. 1 Şubat 

1930 tarihinden evvel alıp ta parasını istikraz etmit mahiyette on 
sene ve on taksitte ödemeyi teahhüt etmit ollnların 1 Haziran 
934 tarihinde Jizimüttediye olan borçları ihale tarihinden itibaren 
yirmi senede ödenmiş olmak için kalan zamana göre takaim edil· 
mek suretile daha kücUk taksitlere ayrılarak ödeme müddeti uza• 
talacaktır. Arzu eden alikadarlarm bu işe ait muamelelerini 
1 Kinunusani 935 tarihin• kadar bitirmesi şartile ıimdiden lzmir 
Belediyesine müracaatları. "3177,, ----------

MENS UCAT FABRiKATÖRLERiNiN 
NAZARI DiKKATiNE 

Pamuk, Yün ve ipek tezgahları için gayet metin ve saglam çelikten GÜCÜ 
telleri ve başlıkları ve sair bilciimle tezgah akanını. Memleketimizde mensucat 
aaoayiiuin günbegün terakki etmesinden bu tezgahların muııtıızam çalıştmlması 
ve daha temiz bir kumaş elde edebilmesi için bütiin dünyada nam kazanmıı 

W 1 L H E L M G Ö H L E R G. M. B. H. 
fabrikasının gücü telleri ve sair tezgfllı aksamile kabili tatbiktir. 

Tiirkiye mümessili ve deposu: NECiP KAZAKiA lstanbul Şekerci Hacı 
Bekir'in kar,ıs1nda Agoplyan han Ko. 11 Tel. 20302. 

1 )epomuzda lıer tiirlii dokuma tarakları da rekabet kabul edilmiyecek 

••••••••• derecede hazır bnlunmaktaJır. •••••••-~ 
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i:TTiBAT 1 ' TERAKKi 1 ve 
Her hakkı mahfuzdur -

Dördl.'ncü Kısım No. 121 
~~~~~~=• Zi)ı'& ~aki;:;·······························-···········-·· 

Nasıl Doğdu ? .• 

Nasıl Y aşatlı ? •• 
U - fi - ~::14 Nasıl Ôltlıi?. , 

Haliskiran Grupu Mensupları Mecli-
• 

sın 
• 

De Dağılmasını istiyorlardı •. 
Mahmut Şevket Paşanın ı 

istifasından yedi gün ıonra ( 3 
temmuz 1328 ) kabinedeki lh
ti,ifı.. Arnavutluk hareketinde 
ika edilen müşkilatı.. ltalya ile 
hali harpte bulunmaıma rağmen 
Haliskaran Zabitan Fırkaaının 
(vazifei mukaddesei askeriyelerini 
ve orduda vücudu elzem olan 
itaat ve intizamı unutarak serke
şane harekata taaaddi) de devamı 
bahane eden Sait Paıa istifaname
sini yazarak padişaha göndermiş .. 
kabineyi bu suretle ıırtüstü yere 
devirmekle İttihat ve Terakki 
hakimiyetine hitam vermiıti. 

İttihatçılar, bu elim sukut ve 

inbiıam karşısında ıaşırmış kal· 
mışlardı. Buna binaendir ki bu 
tatkınlakla Londra Sefiri Tevfik 
Pataya Hnlmışlardı. Tevfik Paşa 
fırkacılık h'ı l · d . s erın en uzak yaııyan 
halam selim bir zattı Efki . d • rıumu-
mıye e de bir ıempatiai yardı. 
<:>nu derhal sadaret nıevkiine ge-
tırmekle büyük bir k ıey ay-
betmiyecekler; hatta Sait Paşa-
nın da alargaya çekilmesi 
b~ıe~~le kudret ve idareyi - hiç
bır ıtıraz ve münakqaya maruz 
kalmadan· yine ele geçi • 
receklerdi. Fakat Tevfik Paşa, 
bütün bu zan ve tahminleri hercü
merç etmiş; (halihazırdaki meb'u· 
aan, cemiyetin ve hUkümetin cebri 
ile tetekkül etmiştir. Buna binaen 
cemiyetin körükörllne bir aletidir. 
Eğer bu meclisi feshederseniı, 
aadareti kabul ederim.) Demifti. 
Tevfik Patanın -hiç umulmayan· 
bu celideti, İttihatçılarm vaziye

ti~i . bir kat daha müıkillleıtir .. 
mııb. 

Tam bu ıırada HaJAakAran 
arupu da harekete .. elmifti. itti
hat Ye Terakki erkin ve menaup
larına tehditkir haberler gönde· 
riyorlar; İttihatçılardan mürekkep 
olan hükumet kuvvetinin dağılma
aını kifi görmeyerek mecliıin de 
ayni ıekilde dağılmasını iıtiyor· 
lardı. Bunlara bir göz dağı vermek 
için ittihatçı zabitanın da bir 
mukabil nümayiş yapması tekarrıır 
etmiş; (1328 senesi Temmuzunun 
4 üncü Cuma günll) iki yüze ya
kan ittihatçı zabit, ( HUrriyetiebe
diye ) tepesindeki gazinoda bir
leımiı; hararetli nutuklar ıöylen• 
mitti. 

Fakat çok şayamhayrettir ki, 
Halaskaren grupunun nümayiıle
riııe ve etrafa savurdukları kanlı 
tehditlere karşı sükut gösterenler, 
harekete gelmiılerdi. İttihatçı 
ıazitan tarafından yapılan bu içti· 
ma ın ertesi günU ş- A k A , urayı ı erı 

Azaamdan Birinci Fer·k NA 
E . 1 azım, 
rklnıhabıye Reis Vek·ı· HAdi e· . . K ı • a , 
mncı olordu Kumandanı Vekili 

Osman Paşalar - liçU birlikte 
olarak - saraya gitmitler : 

- Harp devam ediyor.. Ar
navutluk isyan ateşleri içinde ya
nıp tutuşuyor.. Halbuki ordunun 
zabitana biribirile uğraısyor. itaat 
ve askerlik intizamı kalmadı. 
Efendimiz bunun bir çaresine 
bakımlar. 

Demişlerdi. ittihatçı zabitan 
•• • daha açıkçası • İttihat • T e
rakki cemiyeti aleyhinde yolıuz· 

Mahmut Şevket Paşanın 1erine 
vekaleten lıarbige nazırlıiıntı geti-

rilen, bahriye nazın Hurıit Paıa 

ca bir şikayetten başka hiçbir 
mana istihdaf etmeyen bu sözler 
karşısında saray erkinı mütehay
yir kalmışlar; ayni zamanda Ma· 
nastır ve Selanikten gelen tel
graflar üzerine büsbütün ıaşır
mışlardı. Bu hayret ve şaşkınhk 
derhal ittihatcılara da sirayet et-

mitli. Çünkü gelen telgraflar, 
artık Rumelide kopan kasırganın 
önüne geçilmiyecek d~recede bir 
ıiddetle hükümferma olmaya baş
ladığını göstermekle idi. 

Asi Arnavutları tedip için 
gönderilen taburlardaki Arnavut 
zabit ve efrat, tamamen asilere 
iltihak etmişlerdi. (Başkım) ve 
(lşkiptar) ismindeki Arnavut ku
lnpleri harekete geçmişler, hü
kumetin vaziyetine hakim oluver
mişlerdi. (Gürice) de, bu kulüp
lerin şimarıkça icraatının önüne 
atılan Gürice tabur kumandam 

(Poğan Recep) Bey, kahvede 
otururken önünde diz çökerek 
mavzerle ateş eden iki Arnavut 
tarafından şehit edilmitti. (1] ve 
nihayet.. (Arkası var) 

[l] ( Poğa.n Hecep ) Hey, en eski 
ittihat~ılardırndı. Meşrutiyetin ilam 
esııaıunda pek kıymetli h ızrnetleri gö
rüldüğü halde, bunun en küçiik ınüka
fatını bile görmt>kten ~·ekinmiş, arka
daşlımnın ımı11ıoda temiz bir ıı bıra
karak hakkın rahmetine intikal et-
mittir. 

Macarlar 
Hazırlanıyor 

~~-----------~------
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

netrettiği bir açık mektupta, 
muahedelerin ve bilhassa Maca
ristanı haksız yere ezen, orta 
Avrupanın kat'i surette sulha 
kavuşmasma mani teşkil eden 
hükümlerin derhal tadili lUzu
muna cihan efkarıumumiyesinin 
dikkatini celbetmektedir. 

Roma, 13 (Havas) - İtalyan 
matbuatı Hitler - Mussolini mUli
katımn arifesinde, Cenevrede ak
toluaan Fransız - lngiliz • Ameri
kan itilafının ferdasında baılamıt 
olduğu mücadeleye ıiddetle de· 
vam etmektedir. Bu neıriyatm 
istihdaf ettiği gaye Avrupaya 
bloklar siyasetinin hikim olduğu
nu ileri ıürmektedir. İtalyan ga
zetelerine göre, bu siyaaet Avru
pa için bir tehlike tetkil etmek· 
tedir ve tabii neticeıi de muha· 
lif blokların teessüsü olacaktır. 

Unutkan 
Bekçi 

( Ba4tarafı 1 inci aayfada ) 
yete çektiği bir telgrafla da ıika
yetini ve davasını bildirmittir. 
Dun hAdiseye şahit olan polis 
memurları dinlendiler. 

Bunlar eve girdikleri zaman 
madmazelin periıan bir halde yer
de yattığım gördliklerini söyle .. 
diler. Şahadet sırası bekçiye gel
mişti. Mehmet Ağa polislerle be
raber içeri girdikleri halde bam
başka tahadet etmiştir. Hakim 
Salahattin Beyin ihtarlanna rağ· 
men karışık ve biribirini tutmı
yan fahadetlerde bulundu. 

Hakim, Mehmet Ağanın ha
kikati bildiği halde ıöylemediği· 
ne kanaat hasıl ettiği için hak
kında tevkif kararı verdi ve Met
met Ağa derhal jandarma neza
retine alındı. Mehmet Ağa ieç 
vakit hakime mUracaat ederek: 

- Mahkemede ıatırdım, bil
diklerimi unutmuttum. Şimdi ha-

M. Musol.ni ile M. Hitler ara
sında vukubulacak mülakatın 
mevzuu İtalyan matbuatmca ta
mamen meçhul olmakla beraber 
bu neşriyatın havayı hazırlamak 
maksadile yapıldığı inbhaı mev· 
cuttur. 

[Bu miiliikata dair bir kısım haber
ler de beşinci sayfamızdadır.] 

* Londra, 13 ( A.A ) - Yeni 
hava kuvvetleri programına göre 
ilk senede 150 tayyare yaptarı
lacaktır. Sonraki tayyare inıaata 
milli mUdafaanın ihtiyacına göre 
teıbit edilecektir. Bu programın 
hazırlanmasındaki eaaı maksat 
İngiltere hava kuvvetlerini F ran· 
1anmkinden üstiln yapmaktır. Halk 
arasında havacılığa rağbet kazan
dırmak için pilot toplamak pro· 
p~gandasma başlanmıştır. 

JSamsunda 
Bir inhidam 

( Batlarafa 1 inci aayfada ) 

neticesi olarak otel evvelsi gUn 
korkunç bir gürtiltU ile yıkılmış
br. Ancak otel ıahibi çabuk 
davranarak, inhidamden evvel 
duvarda gördllğU bir çatlaklık 
üzerine müşterileri derhal ikaz 
etmiı ve bu ikaz lizerine otel 
tahliye edilmiş, bu suretle de 
nüfus zayiatmm önüne geçilmiştir. 

Aparbmamn inıaatma nezaret 
eden Macar mühendis M. Joz@fin 
hadiseden bir müddet evvel otel 
sahibi Hüseyin Efendiye otelin 
temelinde çatlaklık olduğunu, 
müfterilerin dıtarı çıkarılmasını 
söylediği de ileri sürülmektedir. 
Zabıta bu hususta tahkikat yap-
maktadır. ............................... ·-··········· .. ·········· .. ··· 
tırladım dedi ve hakim yeniden 
ifadesini teıbit ettikten sonra da 
doğru ıöylediği için kendisi hak
kında verdij'İ tevkif kararım ieri 
aldı 

Pehlevi Hz. Gelirlerken •• _______ .,..,,.,~----

Dünkü Ve Bugünkü 
• 
Irana Bir Bakış 

{ Bat' ar;ıfı 1 inci sayfada ) 
ba .. ın körüğünü bile açhramazdı. 

Kadmın tanınmı' hiçbir h;ıkkı 
yoktu. 

O, yalnız çalişm•) a, doğurmı· 
ya, ve ağlamıya mahkum bir za
vallı idi. 

Rrza Pehlevi Hz. tahta çık

tığı zaman iran kadını işte bu 
idi. 

)f 

Bugün lranda sıga memnu
dur. 

Bir karısı olan bir adam, bu 
kadının rıza ve muvafakati olma
dan bir daha evlenemez. 

Her tarafla kız mektepleri 
açılmış, yüksek mekteplere kız
larm da devamına müsaade edil· 
miştir. Kadın iş sahasına da abl
mışhr. Bankalarda, birçok mü~ 

essesatta kadınlar serbestçe ça .. 
lışmakta dırlar. 

Üç sene evvel Tahranda, bir· 
çok memleketlerin iştirakile ak
dolunan ( kadınlar kongresi ) ne 
Tahran Büyük Elçimiz Hüsrev 
Beyin refikaları da iştirak etmiı
tir. Bu kongrede Şark kadmları 
için birçok kararlar alınmıştır. 

Şimdi İranda kadının kıyafe
tine karışan yoktur. latediği gibi 
giyinebilir, dilediği gibi gezebilir. 

l:Su sebeple münevver hanım
lar, bilhassa Türkiyeden gidenler 
çarşafl atmışlardır; ve bu cereyan 
gittikçe genişlemektedir. 

Rıza Pehlevi Hz.nio erkeklere 
giydirdiği vizyerli Pehlevi külihı 
ve bizzat giydiği ve askeri mek
tep talebesine giydirdiği şapkadan 
ıonra kadınların da kıyafetlerini 
tamamile Avrupalılaşbracakları za• 
ten beklenmiyen bir şey değildi. 
İranda geçenlerde ilk defa yapı· 
lan (Hacı Ağa Aktör) filminde 
İran kızlan rol almışlar ve çok 
alkışlanmıtlardır, ve çok alkıı· 
lanmıtlardır. Halkın bu tak
diri bili köhne zihniyeti taşıyan 
bazılarını uyandırmaya kifayet 

•tmiıtir. 
Yeni yapılmakta olan filim-

lerde de birçok ıenç yıldızlar 

vardır. 

lranda nikah ve talak işleri 
ile arbk mollanın zerre kadar 
alakası yoktur. Yeni yapılan bir 
kanun ile (Defteri resmi) denilen 
evlenme dairesine gidilir ve orada 
medeni bir ıekilde nikih akto
lunur. 

Parlamentoda en kuvvetli fır-
kalardan biri olan ( Teceddüt ) 
fırkasının bellibaşh isteklerinden 
biri kadının hürriyetidir. 

Bu fırka ayni zamanda litin 
hurufatının kabul edilmeıine de 
çahşmaktadır. İranda okur yazar· 
ları çoğaltmak, milleti uyandır
mak, maarifi yaymak için )itin 
burufatını kabulden ba,ka çare 

olmadığını bütün lranller anlamıı 
gibidirler. Bu sebeple yakmda 
bu işin de ha1ledileceği ümit 
olunmaktadır . 
Vakıa Pehlevi devrinden evelki 

ile bugünkü maarif vaziyeti mu• 
kayese edilince aradaki büyUlr 
fark ve ilerleyiş inkAr edilemez; 
yeni yeni birçk mektepler açılmıı, 
bu mekteplere muallim yetittiren 
kız ve erkek muallim mektepleri 
Uilah edilmiş, buralara birçok 
Avrupalı profesörler getirilmi,tir. 

Bu mekteplerin çoğunda yeni 
tedris usulleri kabul olunmuştur. 
Aym zamanda, tamamile ihmal 
edilmiş olan beden terbiyesine de 
ehemmiyet verilmektedir. lzci 
teşkilib da yapdmıt ve bu leşkilit 
beynelmilel izcilik merkezince 
kabul olunmuştur. 

Şimdi yavaş yavaı, muallim 
yetiştikçe eski usuldeki huıuıi 
makteplerin kapahlarak yerlerine 
resmi mektepler teaiı edilmek• 
tedir. 

Bir yandan da her ıene Avr~ 
paya birçok talebe gönderilmek• 
tedir. Son talebe kafilesini teşyi 
t:derken Pehlevi Hz. bu gençlere 
şöyle demişlerdi: 

- " Avrupada bulunan tale· 
belerimize dair aldığım raporlar 
beııi sevindiriyor. Siz de oraya 
gidiyorsunuz ve oradan bir müd• 
det sonra aziz Yatanımıza ilim ve 
irfan yükü ile dönmek üzere na• 
ııl çalışacağınızı bilerek gidiyor
ıunuz. Eminim ki beni ve benimlcı 
beraber lran milletini memnq 
edecek tarzda çabpcaksınız. O 
zaman inanmız ki her birinizi ayra 
ayrı sevgili evlidım V cliaht HL 
gibi seveceğim ,, 

Iranda bilhaua ilk tahıile çok 
ehemmiyet verilmekle beraber 
bugUn hukuk ve ulUmu siyasiye, 
tıp, diHi, eczacı, aanayi, ticaret, 
ziraat ve musiki 111 mektepleri 

vardır. 

lran Maarif blitçeıi biıiın para 
ile iki buçuk milyon lira kadardır. 
Avrupada bulunan talebe için 
de ayrıca bir fasıl vardır ki bu 
da bir milyon liradan fazladır. 

Bir taraftan da farsçanın ıı• 

lahı, yabancı kelimelerin dilden 
çıkarılması için çalışılmaktadır. 
Birçok mUeaseselerin arapça olan 
iıimleri değiştirilmiı yerlerine 
farsçaları konmuştur. Bu meyanda 
(Darülmuallimin) in iami de (Dr 
nifgab) olmuştur. 

Fakat maarifin ıslahı için ça• 
htanların ileri •ilrdOklari esu 
nokta litincenin mutlaka kabulü• 
dür. 

Son defa ftalyadan alınan İran 
gambotlarınm iıimleri !itince ya• 
zalmıştır. Bu hal, litincenin kabu• 
lUne doğru ilk adım telakki edil• 
mektedir. --

Memlekette Vak' alar 
Bir Adam Kaynanasını, Bir Diğeri De 

Karısını Bıçaklıyarak Öldürdüler 
Ayvalık (Hususi)- Birkaç gün evvel Araplar köyünde bir cinayet 

olmuJ, Halil ojfo Ahmet iıminde biri, kaynanası Aneyi bir ağız 
kavgasından sonra öldürmüştlir. Katil yakalanmış we adliyeye 
verilmiıtir. - * 

* * Tavıanh (Hususi)- Domaniç nahiyesinin Sarıun köyünden Halil 
oğlu Ahmet karısı Hadiceyi muhtelif yerlerinden bıçaklayarak öldlir
mtiıtür. Cinayete sebep, karı koca arasındaki geçimıizliktir. Katil bu 
cinayeti, kansının dayııına kaçmasından ıonra yapmııtır. - * 
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Ayni Yolun Yolcusu •• 
' "Teklifsizce Koluma Girdi •• Benimle Beraber 

İlerlemeğe Başladı.. Bir Sokağa Daldık .. , I 
Diye bağırdı. 
Bu vaziyet bu tavruhareket 

bir • nda beni o kadar manyntize 
etmişti ki hiçbir şey söylemiye 
mu!~tedir olamadan onun koluna 
girdim. Soğuktan. heyecandan, 
yorgunluktan titreyen vücudumu 
hiç bilmediğim vo tanımadığım 
bu Hdamın vücuduna dayayarak 
onu takip ettim. Hem gidiyor, 
hem de: 

Sanki Madam Manniğin 

evine gitseydim ne olacaktım? .. 
Ayni akibete nğrayacak değil 
mi idim? .. Bir kere çirkef akın· 
bsına tutulduktan sonra arhk 
kapıp koyuvermekten baıka çare 
yok. Ha, Madaın Manniğin pan
ıiyonu.. Ha, baıka bir ev.. İkisi 
de mUıavi. 

Ojyordum. 
İki ıokak dolaşır dolaşmaz, 

iki katlı bir evin önünde durduk 
oraya kadar tamamen ıllkfıt eden 
bu adam, evin kapısını çaldı. 
Alt kattaki odadan yaılı bir 
kadın: • 

- Kim o? .. 
Diye seslendi. O adam cevap 

••rmedi. 
- Aç madam.. Yabancı de

lil.. Benim, Şevket. 

lf 
llık bir hararet, vUcudüme 

rehavet vermİf; hele sıcak bir 
çayla iki kadeh konyak bana bir 
eksir gibi gelmişti. 

Şevket B. denilen bu aıliler 
yUdli adam, insana hiç batmıyan 
bir teklifsizlikle ıordu : 

- Eh, ıöyle bakalım.. Adın 
ne? .. 

Arbk bu itlerde bir hayli me-
haret kespetmiı bir piıkinlikle 
cevap verdim: 

- Hikmet. 
- Saygısızca bir feY soraca· 

öyJe pek kaşarlanmış bir şeye 
benzemiyorsun da ... Herhalde ıen 
bu gce bir yerde bir hengame 
geçirmişe benziyorsun. 

Başımı önüme eymiştim. Sa· 
dece dinliyordum. O, yavaş ya
vaş, elimle cümle devam ediyor, 
ve bu suallerin cevabını adeta 
dudaklarımdan değil, çehremin 
ifadesinden bekliyordu. 

- Galiba, iyi bir arbede at· 
latmışıın. Feridiyede mi oturuyor· 
sun. Yoksa, Tarlabaşmda. mı? .. 
Ah, oraları da pek berbat yer
lerdir. Hele sen, sessiz sedasız 
bir kadına benziyorsun. Galiba, 
oralara yeni düşmüşsün. Ah, ne 
berbattır oralar .. ne kadar belalı 
varsa hep oralarda toplamrlar ... 

Birdenbire ellerimi ylizüme 
kapadım. Hıçkıra hıçkıra ağlamı
ya başladım. Şevket Bey, derhal 
sustu. Ellerimi tuttu. Derin de
rin yüzüme baktı: 

- Sebep olanın, gözü kör 
olsun. Niyetim baıka idi amma .• 
Fikrimi değiıtirdim. Haydi yav
rum, kalk.. Soyun dökUn yat .. 
Ben gidiyorum. Kapıyı arkasından 
güzelce kilitle. Ben, Madama da 
tenbih ederim. Seni kimse rahatsız 
etmez. Hadi, kal sağlıcakla. 

Dedi.. Mert ve alicenap bir 
tavırla beni yalnız bırakarak 

çıktı, gitti. 

* Sabahleyin ev aahibf Madam 
izahat verdi : 

- Şevket Efendi, çok iyi, çok 
babacan adamdır. Gümrükte, 
ayak itleri yapar. Epeyce para 
kazanır. Bu paranın hepsini de 
hovardalıkta yer. Ben bu evi 
açtım açalı ıekiz ay oldu. Gel
mediği, misafir getirmediği gece 
yok gibidir. Bu oda adeta ona 
mahsustur. Kendisinden bir kere 
bile incinmedim. Hatta birçok ta 
iyilikler gördüm. Allah rau olsun. 

SON POSTA· 

Bir Muadele 
Kar$zsındt;ı. 
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/Fransa ile 
Yunanistanın 
Ticarp,fi 

Fransa ile Yunanistan arasm· 
Fransızlar da yapılan mii· 
Yunanistan· temmim ticaret 

dan mal anlaşmasına ilave
ten yeni bir pro-

al acaklar tokol aktedilmiş· 
tir. Bu protokol bazı Yunan mal
larının Fransaya ithal edilebilme· 
!erine dair olan şartları tesbit 
etmektedir. Bu malların içinde 
memleketimizi alakadar eden 
maddeler bilhassa tarap, meyva 
ve tütündür. 

Fransa hükümetinin bu pro· 
tokola istinaden, muhtariyeti haiz 
itfa sandığına (85) milyon frank
hk (900 bin liralık) Yunan tUtlinli 
satın almasını tavsiye edecektir. 
inhisar idaresine gelen malümata 
göre, bu tütünler (15) mart (934) 
ten ( 30 ) mayıs ( 935 ) tarihlne 
kadar olan mUddet zarfında 
mübayaa olunacaktır. 

lf. 
Romanya Ziraat Nezaretine 

r
omanganın gelen raporlara 

h . nazaran, bu 11ene 
za ,,.,, b wd h lü . ug ay ma su • 

relcolt•sı nün bozuk olacağı 

j1m amma, kusura bakma. Ben 
biraz meraklıyımdır, bunu da 
ıormaktan maksadım .. Hani ıen 

(Arkaaı var) 
1 ....... 1 ............. ·- •••••••• "' 

zannedilmektedir. Arpa mahsulll 
de bozuk olacak, yulaf ve çavdar 
ise tamamen fena bir mahsul 
verecektir. Mısır ekimi birçok 
mıntakalarda geç yapılmıştır. 

Bununla beraber mahsul tabii 
surette neşvünema bulmaktadır. 

Romanya yemiş mahsulü bu sene 
bol olacaktır. Buna mukabil 
tbüm iatihsalitı az olacağa ben· 
ziyor. Maamafih, şarap cinsinin 
iyi olacağı tahmin edilmektedir. .......... ····•················································ 

Son Posta 
Y~vı.ıi, ıl1ut, Havadlı ve Halk ıraıetul 

14..skı Zabtiye, Çatakeşme eokagı, 25 

ISTAN BUL 

Gazetemizde çıkan :razı 
ve reaimleriıı bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize Riltir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay A.y 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TÜRKiYE 11400 75Ö 400 -150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 j 800 300 

Abone bedelı peı:iudir. Adreı 
de .. io;tirmek 25 kııru~tur. ---Gelen ~uralc 6 eri verilmez. 

UAnlar~~n mes'uliyet ahnmaz. 
C t \ np ıc;ın '?ı ktuplara 10 kur ı luk 

p ıl ıl Lvesı lımmdır 

(
Posta kut~u: 741 İıt•nbul 
Telgraf : !:iouposla ,. 

'-..Telefon: 20203 

lstanbut dördUncU icra me· 
murtuıundan: 'famamına t yirmi 
bir bin beşyUı otuzyedi ) lira kı)' met 
takdir edilen ( Kaducoyde zühtupr.şa 
mahallesinin Fener solımgında eaki mu-
karrer 13 yeni 55-57 No. h maa bağ 
ve bahceli evin tamamı aQık arttırmaya 
çıkarıl?ıış olup 28-6·934 tarihinde şart· 
namesı herkese açılrtır. 16-7-934 tari
hine müaadif Pazartesi günü saat 14 
den 16 ya katlar lstanbul Uördüncü icra 
dairesinde aatılacaktır. Arttırmıya işti
rak için % 7 buçuk teminat akçesi 
ahoır. Miıterakim vergi, belediye, vakıf 
icare•İ müşteriye aittir. Arthrme. bedeli 
muhammen kıymetınin % 7!'i ini bul-
duğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 
}uıJ<le enııon artlıramn taahhüdü baki 
kalrnnk ıizere arttırma (15) guo daha 
iemdit edilerek 31-7-934 tarihıne nnisa-
dif Salı günü aynı ııaatte muhammen 
kıymetinın Y. 73 ini tutmazea (2280) 
numaralı kanuna tevfikan satış geri bı-
rakılır. (20001) numaralı icra kanunu
nun (126) n<'ı moddeaine tevfikan ipo· 
tek ımtııbı olacaklılar ile dıger nliika
duların ve ırtifak hakkı ahiplerinin 
dahı ga) rımeııkul üzerindE'kİ bokltırmı 
ve hu uıııle fıuz ve masrafa daır olan 
iddıalarını evrakı mii bitelnile (20) giın 
,çıode icra dairesine bildirmel n lazım
dır. Ak i halde haklan tapu icıllt>rile 
sabıt olmadıkça satış lıedelinin payla!J· 
ıra ında hariç kalırlar. f şbu maddei 
kanuniye ahkamına gore harek('t etme· 
leri ve daha fazla malümat almak isti
yenlerin 934 937 dosya numarasile me· 
muriyetimiz.e •üracaal etmeleri ilan 
olunur. (877, 

* Adetleri otuza yaklapn Yu

Yugoslavga 
Arnaımt

lukta malır•ç 

goslavyalı sanayi 
ve ticaret adamla
rından mürekkep 
bir grup Arna· 

arıgo,. ~utlukta tetkikatta 

bulunmaktadır. Bu tetkik seya· 
hattından maksat Arnavutluğun 

ticaret Ye aanayi noktUJndan ar· 
zettiği imkinlardan istifade ça
relerini aramak Ye ıimdiye ka
dar Yugoslavya ile Arnavutluk 
ara11nda mevcut ikbsadl bailan 
aağlamla9tırmak ve artbrmaktır. 

lf. 
Romanyamn Galatı ıehrinde 

Tuna 1 toplanmakta olan 
Avrupa Tuna ko· 

yol• misyonu bu nehir 
U:ıerindeki seyrüseferin kolaylaş· 

ması hususunda ehemmiyetli ka
rarlar almııtır. 

Bu kararlara göre Tuna lize-
rindeki nakliyatı her mevsimde 
yapabilmek ıçin, bu kıran maki· 
neler alınacak ve buz yolu tercih 
etmeleri için de boş ıeyahat 
eden vapurlardan şimdiye kadar 
alınan yüzde elli nisbetindeki 
reıim yüzde otuza indirilecektir. 

Haziran 14 

Tarihin-/ .biiyük· Türk'.·kahramanlarından: Krl\llar, Prensler, Şövalyeler 

S l.,..h dd ... · ,. E b" . Papazlar .tariki dünv"1nr. a a a ın 1 yyu 1 Rahil)eler~ K~alkf''"'. Pr en..r&lcr 
f~iıti.ın Avrupa ordularıyla kar§ı · kar§iya · - ·Mısır ıaraylar1':;;H~··· 
Hu hcyecaah tarlbt e•erııı !'I lacl formuı çıktı. Ma•rlf ıautüplıaucsinde formaaı S kurUflur. ..., _____ _ 
VAPURCULUK 1 (f PA 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Jatanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

fdA~l(A 

-
İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe günü 

aaat 16 da Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmire gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR gfinü saat 16 da 
lımirden kalkıp doğru lıtanbula 
gelecektir. ı 

--------~ 

iZMİT YOLU 
Yaz Tarifesi 
Pazarte•İ ıfiniinden maada her 

gün bir vapur Cuma ve Sah ,.onleri 
ıaat P da diğer gOnler •aat ıs.30ta 
·rophane nhtımından kallcacaktır. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık Dağları 
:\lide, barsak, böbrek 

dütkünlüğüne 

Faul 
Konalar 
fsti~enlerc ölçü 

tanfcsi gönderiliı 
Eminönü 
fzınir sokag-ı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopuloe 

Taklitçilerden 
sakınımı. 

ACELE KiRALIK 
Pangalb 'da Saksı aokaamda 

20 No. da her nevi fabrika, depo, 
ıaraj ve marangozhane olarak 
kullaıımağa elveriıli bin• ucuı 
fiatla kiralıktır. lateyenler Ntıtan· 
bul, Balıkpazarında 34 .. o. da 
Tevfik Bey mağazasına muracaat. 

----·~--~----lst. Tapu başmemurluğun· 
dan: Yedıkulede Mirahor Ilyaıbey uıa• 
halle ioin Toprakaokagında. 25 No. lı 
haoeıun Kalyopi ve .\ntranıden ver seai 
l\leryem tare.fıodan iııtıkal ve a ınra 
ferag için murncnatta. bulunulmıış ve 
taaıırrufa müteallik ibraz ettıkleri t~ 
me ukün ka~dı hulunmadıtından do
ln) ı IG15 ı o. lı kanuna tevfıkak tah
kikatı mahnllıye ıcraaı eurotile ta'4arruf u 
tesbit edilecegioden bu )ere batkaoa. 
tasarruf iddia edenler varsa on ~ün 
ındıuda ve1taikile berabPr latanbul Ta
pu idareıioe müracaatları. (5) 

Müstatııaratı 

HU8U8ATU/flARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Muallim aranıyor. 
Ankara•da Ttırk Maarif 

Cemiyeti ile Hususi Bizim mek· 
tebin orta kıımında mftıtere
ken Tnrkçe, Fen bilgisi, Riya· 
ziye dersleri okutmak Oıer• 
dolgun maaılı Muallim alma· 
caktır. Muallimlik enafını haiz 
olanlann veaaiki ile birlikte 
Ankua 'da Tilrk Maarif Cemi· 
yeti Umumi Merkezine müra
caatları. "3153,. 

lstanbul Dikranyen Han 39 
No da iken elyevm ikametglhı 
meçhul kalan Avukat zade 
Şeyh Mehmet Beye: 

lstanbul UçUncO icra me• 
murluğundan: Gözem Şayo ve 
Şeınma tirketinia :ıimınetinisd• Oç 
kıt'a emre muharrer senat mucibiace 
cem'an (950) liranın haciz yolile tah• 
•iH hakkında vaki takip talebi 8d· 
riae tarafınıza ödeme emri gönderil• 
•it i•e de meıkür mahalde olma
dıtınız anlatılmakla illnen tebllıat 
ifasına karar verilıniftir. TarJhl ilin• 
dan itibaren bir ay yarfında borcu 
mawaflaril• birlikte 6de .... nla lbım· 
dır. Borcun tamamen ve yahut ala· 
cakhnın takip talebi hakkına dair 
bir itirazınız. vana yene bu müddet 
içinde 841858 ~oıya o.unıarasil~ lıtlda 
·uya tifahen ıcra d•ırHine bıldlrme• 
aiı. ve bildirmediiinb tali:d,rde ytne 
bu müddet içinde 74 üncU maddeye 
tevfikan mal beyanmd• bulunmanıı 
laı.ımdır. Beyanda bulunmnuanıı ha-
piıle taı.ylk olunacaluınıı ve hakikate 
muhalif beyanda bulundutunuz tak
tirde hapisle cnalandırılacatmn:, 
borcu ödemez veya itiraz etnıediğl· 
niı. aurette l')'abınııda cebri icraya 
devam olunacatı ınezkür ödeme em· 
rinin tehliA'i makamına kaim olmak 
Gıere ilin olunur. C3'9t 



IK.i.YB 

ı&IDmaedi. Biribiflerini 
lar. 

H~rgln 

- Peki anne!" 
Ben de evle ecelim adama bir 

k.. glneycliıD demedi; tamma• 
~ bir imanla aa..ı e.lenirim, 
diye itiraz ebaecli. y almz liyala 
kehriba g6zlerinde birer damla 
Y8f belirdi. Keacli kendine kaJchp 
zaman: 

- ICeJld flllitoeye 'bcW ... ,. -..,chm, diye cllfljnclt. 

* 

DenizyoJları 
1ŞLETMISI 

A.;entelerf ı Karak31 Kaprilb .. 
TeL 42362 - Sirkeci IHhlrclan-

--~Han Tel.~ 4m--· 
Bartın Yolu 

BURSA vapuru 14 
Hazır. 

Pertembe 19 c1a Sirkecl 
nhlumndan kalkacakbr. (3169) 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

KONYA ••°!" 15 
Hazır an 

Cuma tt t1e Sirkeci nhtı. 
mınclaa kalraeak. Giditte 1z. 
mir, Antalya, Menin' e. Da
a&pe .._._. illvetea Alanya, 
Kllllllr, Çuaklrale'ye ujraya• 
cakbr. (3a10) 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

KARADEfliZ apara 14 
Halitan 

Perp.mbe 28 de Galata 
nhtumadın bDrı-k. Gidip 
ı..,_s. ..... O.da, Giraoa, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dl
altte bmdara il&Yetea Pazar, 
Of, Polatbaae'79 apyacak· 
~· (3171) 

KERPETEN 6i 
SIKER 
ATAR. 

118Zl'tl8 
15 Haziran Cuma 
.... at ,....... orta OJUDU, 

411""• pllJ. etJenceleri 
BUte ucllZ ve temizdir. 
T•adlı lnnal aitlll' ,.ı ... 

~---- sı Lı;.,,.. 

., ..... - Pel yeri 

TAZE BiRA 
la tıl 1.-elder 

HER AKfAMMUZIK 

N.V. 
Sabık .... "aeflt: Peıemenll 
Bank••• 

lat•nbul •ubeat 

····-~.,, ...... Meyclanctll Alaae111cl Han 

Her tOrlO -nlla .,..,..,. .... 
lerl. Ka_... lc•n 

UMUMi MUDUR&.GK ı AM&TEADAM 

GRIPl mağlüp eden ,..._ Ullııı!f!~' 
Yelnıa 1 K•••· Sinirden ... 

Romatlzmara, N• 
Her yerde FEVROZ 818JIDIZ. 



_ayfa SON POSTA 

KAMYONLARIN FAZLA YUKüNF .7AHAMMüL EDEN YENi BiR LASTiK 

x 

Bu yeni llatıkler Gud7er'ln 

ihtira ettiği aüpertiYiat ip· 

llklerllo imal edJlmlıtlr. Bu 

lpt:kler huıuat aurott• retlı· 

Urllmlı ırayet uıun elyaf:, 
pamuklardan imal edrtmlı 
olup uzama kabiliyeti diğ'er 

IAıtlklerde kullanılan adi 
ipliklerden Jlbde altmıı 

daha ı .. ıadır. 

,. 

"" 

HEAVV 
DUTV 

""' Tekerlek veya jantinizl 
tebdile IUzum yoktur. 
Bu yeni lastikler 32 x 6 
ebadındaki tekerlek ve-
ya jantilara takılabilir. 

, 

" , Doç • Şe""'ıe • 
Fort ve dlöer bir 

buçuk iki tonluk kamyon sahlplerl 
Kamyon ve otobüslerde bir takım lastikle 
daha taıla kilometre katetmek, lastik mee
rafmııı indirmenin yegane yolu daha büyük 
boy bir lastik kullanmaktır. 

G UD YER' in yeni 3 2 x 6 1/2 fevkalade 
cUıs lastikleri meşhur GUDYER Super tivist iplik· 
leri ile imal edilmiştir. Fevkalade sağlam ve müte· 
hammildir. 32 X 6 lastikler fazla yük altında çabuk 
ha.rap olduğu için ya arabanıza az yük atmak 
veyahut 32 X 6,5 lastik takmak zaruretindesiniz. 
En yakın GUDYER acentesine müracaat ederek 
lastik masrafımzda mühim tasarruf temin edecek 
bu yeni lastik hakkmde. fazla izahat isteyiniz. 

Türkiy• acentası : 

KEMAL HALiL, MEHMET RIFAT ve ŞÜREKASI 

TA TKO ŞİRKETi 
Beyollu Taksim bahçesi karşısında 

F eyziati Lisesi Müdüriyetinden 
Bu sene sımf derslerinden muvaffak olamıyan talebelerin yeniden 

imtihanları için vekaleti celiledeo emir geldiği cihetle imtihan prog .. 
ramlarmı öğrenmek üzere alakadar Lise talebesinin Pazertesi günü 

Emniyet sandı§ı mUdUrlU· 
ğUnden: Naci Bey 26 Temmuz 932 
tarihinde Sandığımıza bıraktığl para 
için verilen 77176 numaralı cüzdanı 

oıekteb~ müracaatları. (399) 

kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verile
ceğinden eskisinin hükmü olmadığı 
ililn olunur. [4] 

Haftada 150 Kuruşla 
Galata'da Karaköy'de meşhur 

i 
büyük elbise fabrikasında 

intihap edeceğiniz kumaştan 

yalnız iki prova ile 
biçimi şık ve dikişi itinalı 

. Ismarlama bir kostüm 
yaptırabilirsiniz. 

Aynı fabrikada : 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus 
ingiliz biçimi empermeabilize parde· 
süler, paltolar, kostümler, mutambalar 
vesairen.in en zengin ve müntahap 
çeşitleri vardır. 

Haziran 14 

Umum, çorap, fanila, trikotaj 
imalathane ve Fabrikatörlere 

Kotôn, Otomatik ve El makinaları 
için gayet metin ve sağlam çelikten 

örgü makine iğnesi ve aksamı 
Memleketimizde çorap, fanill ve trikoteJ 

r=&J~ll===-l l IJ--.--:;;;r;•;;;:--· ... - r~-tf......_l--::.i__.(~ .. b~··~~~!·E:~Fi:t;~;~ ~=~~d~ 1 :; ~ · e .. mde g4ote,.ıen 
,....-,- L, . 
'c-0. ., ~ <> --. markalı iğ'neleıin metaneti lle 

kabili tatbiktir. 
Muhterem müşterilerimize sırf bir hizmet olmak (lzere Avtupanın en 
meşhur fabrikalarından getirttiğimiz gayet Hjtlam çelikten olan bu 

iğne ve akaamı depomuzda rekabet kabul etmiyecek dereced6 
tenzilatlı satıı yapılmaktadır. 

Bir tecrübe gUzel neticeler elde ettireceğini 
tlmdlden beyan ederiz. 

Oapo: istanbul Yeni Postane arkasında Aşir Efendi sokak 
H U B Y A R H A N No. 10 

_. ) •:n kudretli klasik eserlerimizle bugünkü müstesna kabiliyetlerin ••11ıııı.. 
yarattığ-ı güzide şarkılardan yüz yirmi eserden mürekkep zengin bir 
repertuvarla muhterem halka bir musiki ziyafeti teminine muvaffak olmuştur. 

Radyomuzun çok kıymetli san' atkarı olan 

MÜZEYYEN Hanımın 
temsil ve tagannideki kudret ve sesinin tesir ve 
letafeti herkesçe malum ve mil9ell• olduğundan bu 
müstesna kudret ve kabiliyetini tavsife lüzum görmeyiz. 

Bugünden itibar her akşam Harbiyede 

' BAHÇESiNDE 
yüksek san'atkirm inceliklerine kavuşabileceksiniz. • (390)""" 

# ... MARMARANIN PIRLANTASI 

BOMONTİNİN nezareti altında 
KIZ ULE ip RKve p JI 
Köprü Üsküdar iskelesinden vo Beşiktaştan SaJacağa sabahtan 
gece yarıma kadar her yanm saatte gidiş geliş vapur vardır. 

iNCESAZ ORKESTR~ VARYETE 
Taze buzlu küçük fıçılar müşterilerimizin sofralarını şenlendirmektedir. 

Hususi müsamere ve zlyatetler kabul ve tertip edlllr. 

Zafiyeti umumiye, iştihuızlık ve lmvvet.sizlilı halabnda bllyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

L 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede sattlır. 

Zelss T riotar 1 : 4 , 5 objektifi 

6 x 9 lık RolUilm uzerinde 

6 x 6 buyüklüğünde 12 resimi İle 
bu~ on on herkese en elverişli 

.aynalı kamarasıdır. 

Fazla malumat için : 

c .Fröhl ich müessesesin e, İ stanbuı, 

Suıtan Hamam Kend ros harı No.6,8 

müracaat ediniz t 

1Irolog ·Operatör 4•mlillıırı. 

Dr. REŞiT SAMi 
idrar Yolları hastahkları mütehasaıeı 

B. O. Veha.p B. ap. lıtikJil Oad. 61 

Sevilmek için 
Hoşa gitmen ve 

GUzel bir ten olmala 

Birçok kadınlar, eski usuller daire
sinde yapılmış olan A.di güzellik krem· 
leri kullanmakla sukutu hayale uğrar
lar. E n iyisi fennin en son terakkıyatı
nı takip ederek; a.sril~_şmelidirler. Pari.sli 
meşhur güzellik mutehaıısııı Jean de 
Parys, iddea ediyor ki şimdi, bütün 
kadınlar, en son keşfi olan GÜNDÜZ 
KREJl SlAMOISE'ı kullanarak nermin, 
yumuşak ve bir çocuk cildi gibi açık 
bir cilde malik olabilirler. Bu kreoı 
havada ~efüı.ftır ve cildin meeamatını 
kapamadan pudrayı bütün gün sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizlemek için 
GECE SlAMOfSE KREMl(cold Oream) 
kullanımı. Beşerenizi bütün gayri saf 
mallı.lelerden kurtaracaktır. Muvafiakı· 
yet garantidir. Memnun kalmadığımı 
takdirde paranız iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde satılır. 

................ (13) ... 

&on Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Notriyal Müdüriit Talııir 


