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ehinşah Hz. Ankara da 
An kar•. 16 ( Hıuua) - Yurdumuzun o• D•11lel R•i•imiz 
Gazi Hz. nin kıymetli oe muhterem rni•afirleri Iran 
ı•ltinıalu Rıza Pelt.levl Hz.ni Sam•andan getirmekte olan 
hususi tren bugün öğleden sonr'a tam saat iki buçukta 
Ankara isla.gonuna mu{Jasalat edecektir. Miihter•m mi
safirimizi ida•gonda bizzat Reisicümhur Hz. karşılıga
caklar, 6iitiin askeri ümera 11e hükumet erkanımız da 
Pelılevt Hz. 11• ihtiram oazi/•sini ifa tJd•ceklerdir. 

,.,. programın tatbikine 611 •abalıtan ltihar•n 
/4allgetle haşlanılmııtır. Gazi Hz. kıgmetll mi
safiri istasyonda karşıladıklan ıonra Şelıinşala 
H•. ila birlikte agnl otomobil• binecelcler fi• 
malıtttrem misafirin ikametlerin• talısb olanan 

Halkeol binasına kadar berabere• ıideceklerdlr. 

11ak11 6alaealctır. B. gee• de saat 20,45 te Re
lsicümlıar Hz. tarafından köıklerinde malıter11m 
misafirimiz şerefine bir ziga/et flerilacelctir. 
Bu ziga/ette Bi1gük Millet Meclisi R•isi, liap•ldl oe 
Bigilk Erlcanıharbige Reisi Poıalar, V•klll•r, Ciimlaari
g•t Holk Fırkası Umumi Katibi, a•keri ve mülki lıülcii
met •rkanı hazır 6alanacaklardır. Bu vesile ile Rei•l
cımhur H~ tara/ırıdan bir nutuk irat bugfll'ıılacak ve 

Şelainşalı Hz. Jeokalide m•rasim fi• tezah•rat 
ile lcarıılanacalctı,.. Bu /ıuso•ltı hazırlanan dol-

Şehinşah Pelılnt Hz. saat on altıgı çegrelc geç• 
Gazi Hz. nin köşklerine azimet edel'ek R11i•i· 
cümlaur Hz. n• miilt!kl olacalclordır. Şehinşah 
Hz. il• Gazi Hz. ara•ında 61r müddet miildkat 

ba nutka Şehinıalı Hz. tarafından rnulcabele olanaooktır. 
(Bu huıuıta en ıon alacatımız hab~rleri ilçilncil aay .. 

famazda bulacakıınn:.] 

Gizli Kuvvet Boş Durmuyor!"Tfi.~küSeven,OnuSa~ar, 
S.l"h F b .k l - 0 .. K Turkçe Konuşunuz . " 

ı a a rı acı arı, unyayı ana 
İzmir Gençleri Milli Hars Mücade-

Boy ama k için Çalışıyorlar lesine Hararet Verdiler 

r4'~ı 
~c~fi' ' " ·~~ ~· ~" ' 

Silah bezirganları dünyayı 

Bugün beynelmilel işlerin en 
başında gelen ".ıtihlan azaltma,, 
veyahut "silahlan bırakma,, me
selesi hakkmda ortaya ablan 
fikirler oldukça eskidir. iyi hatır
lıyoruz; bllytık harpten çok evvel 
bu mesele birkaç kere, mahdut 
bir tekilde görüşme mevzuu ol
muwtu. Hatta, hatarladığımıza 
göre, kimya ve mikrop silihlannm 
harplerde kullanılmamasına dair 
bazı mukaveleler de imzalanmııta. 
Fakat bnynk harp esnasında, bu 
mukaveleler ihlal edildi, cepheler
de bol bol zehirli gaz kullnıldı. 

Büyük harpten sonra «Millet-

~~~W'~~ 
hep böyle görmek istiyorlar 

ler cemiyeti,, nin kurulmuile be
raber sUAbları azaltma veya bırak .. 
ma meselesi de tekrar ortaya 
atddı. iki buçuk senedenberi de 
bu mesele diplomatlar arasında 
harıl harıl konuşuluyor. Fakat 
bugline kadar henUz bir adım 
bile atılamamıştır. 

Sorunuz: 
- Niçin? 
Cevap veriyoruz: 
- ÇtlnkU gizli kuvvet böyle 

istiyor. 

* Cenubi Amerikada Bolivya • 
ile Paraguvay kuvvetleri kaç yıl-

Beş Senede 3030Ev 824 
Apartım~ Yapıldı 
İstanbulda 140 Bin Bina Var 

l•tanbalda baştanbaıa geni binalarda11 1flirekk•p bir .akak 

lsa Peygamberin doğduğu 1 ların mutlaka tahtadan yapılma• 
gtinden 685 yıl evvel kurulan Is- ımı ferman ettikten sonra da 
tanbul, 1934 yıb ile beraber İstanbul semt semt yangın alev• 
2619 uncu yaşına basmıı oluyor. lerine lokma oldu. Nihayet CUm-
Bu kadar yıl içinde f stanbul bef, huri yet idaresi hem aağlamlık 
alb defa şekil ve kıyafet değiş- vaziyetini, hem yangına kartı 

" tirmiıti. mukavemet meselesini, lıem de 
GUnlia birinde sivri akıllı pa· llhbat şartlarını dtltllnerek bina• 

dır çarpıtıp duruyorlar. Sebep o 
kadar buit ki bir incir çekirde
ğini bile doldurmaz. Bir kanıhk 
bir toprak parçuı için ayni ırk 
ve nesilden olan iki milletin 
ıenelerdenberi kan dökmesi, kur
fun ve gUlle harcamaaı duğru 
mudur? Tabii değildir. Bunlan 
banştırmak mllmknn müdür? Ta• 
bil mllmkllndür. 

( Denmı 9 uncu Hyfada ) ... Dilliiii"i~;,-·-.... -........ " .... 
Zenginliği 

Belgelendi 

Tirk dili tetkik cemig•tini11 rei•i 
Maarif V•kili Hikmet B•• 

Ttirk dilinin çok zengin oldu
ğunu isbat eden milhim bir eıer 
hakkında bugllo hergün alltunu
muzda bir tetkik yazısı okuya• 
cakaınaz. Lütfen üçllncU eayf amızı 
açınız. 

Zehirlenmişler 

Bir Baba ile Çocuktan 
Ölümden Kurtarıldı 
Gebze (Hususi) - Bu civa,. 

da Ezilli köyünden ldriı ismind .. 
ki bir köyltı kömllr arabasile ka• 
sabaya gelirken yolda uğradıiJ 

bir köy bakkalından peynir ala
rak katık yapmıı, fakat az sonra 
Uç çocuğu ile birlikte zehirlen
mittir. Hidise çabuk haber alın• 

mıf, mahalline giden doktor hep
ain kurtarmıttır. Zehirlenmenin 

Mücadel•ge merkezlik vazifesi yapan Izmir Halk•vl 6i11ası 

İzmir, 15 (Husuıt) - lzmirin görüşmeyen yerli unsurlara nazi• 
koyu milliyetçi Tnrk gençliil ara· kane kartlar uzatarak tnrkço 
ıında kuvvetli bir hars cereyanı görüımeyenleri, konuımıya davet 
ve harı mücadelesi baılamıı ediyorlar. Bu kartlarda ıu satırlar 
bulunuyor. yazılıdır: 

Çünkll böyle bir mücadelenin 1 - Yurttaş, Tnrkıen tllrkçe 
hararetle yapılmasını icabettiren görüf ••• 

2 - Türkü seven onu sayar. 
bazı vaziyetler kendini göster• Tilrkçe konuıunuz ••• 
miştir. lzmir gençliği, bu toprak· dille 
larda TOrk haramın ve Tllrk 3 - Türkçeden baıka 

konuşmak, Türktı incitir. 
sesinin daima her şeyden Uıtlin 4 - Türkçe konuı, aenia 
olmaaı, yabancı haraların yurdu- milliyetinden şüphe edilmesin .•• 
muzda iti olmadığı prensiplerini 5 - Tllrk olup ta tlirkço ko-
heyecanla benimsemiftlr. nuımıyanlar, Tlirklnğe hakaret 

Bugünlerde « Tllrkçe konutma• otmit olurlar. 
ıavaıı aon hızını almıtbr. HalkoYi, Çençlik, gerek ha11, gerek 
phrin her aemtinde ••nçllk grup- dil savaıında büyük bir bauanyet 
larma birer hüviyet varakası ve- ve Türklüğe yakııan bir tevazula 
rerek bu savap yüzlerce ı•ncl hareket ederek, lflzumauz tar 
memur etmiıtir. gençler turkçe kmlıklann önüne geçiyor. 

Yugoslavyalı Seyyah Misafirler 

Dlln aabah ıehriı:niz• gelen 350 kitllik Yugoslavyalı aeyyab miaafirler 
akıama kadar ıehrimizlo muhtelif yerlerini ırezmiıler, geo• de ıerefterioe 
Tepebaıı tiyatroıunda Halkevi tarafından gllı:eJ bir milaamer• Hrilmlıtir. Bu 
ıOn miHflrler l'•ldilderl npurda bir çay &lyafeti werecelderdlr. Ruimcle 



2 Sayfa 

( 
Gençlik 
Sılıhatı 
Meselesi 

Maarif Vekii.leti çok isabetli 
bir karar aldı. Mekteklerde 
beden terbiyesine fazla ehem
miyet verilerek gençliğin gürbüz 
yetişmesinin teminine çalrşılmıısı 
hakkındaki bu karar münaae
betile halkımızın fıkir ve dilek
lerini eu satırlarda tesbit ettik: 

Saffet Efendi ( Unkapa.m Atlamn.• 
tnşi) - Cümhuriyot gençliğinin kuv
vetli olması ve gürbüz yetitmeai he
pimiz.in dileğidir. Hunun için hükümet 
biltün fedakirbklara girmekten çekin
miyor. Binnenalcyk gençliğin de bu 
mevzu Uzerinde hasaaa dananmaıı 

lbımdır. 

>f 
Nizameddin Bey ( Kapalıçarşı 812 ) 

- Mekteplerimizde beden terbiyesi 
derslerine, lüzumu kadar ehemmiyet 
verilmesi hnkkında Maarif vek6letinin 
·.erdiA'i karar çok yerindedir. Bu 
mesele esasen üzerinde fevkallde bir 
ehemmiyetle durulmnaı icabedcn bir 
mevzudur. Bana kahraa, gençliti 
tamamen gQrbGr. ve çevik yetiıtirmek 
için, beden terbiyesi derslerinin 
aaallerlnl arttırmak liiı.ımdır. Bundan 
baıka, bUtOn munllimlcrin ve daha 
z.lyade ebeveynin de kendilerine 
dU9en noktalan hnkkile yapmalanm 
bekleriz. 

* ABıf Bey (Büyükdere 27)- Vallahı 
bu bahiste söylenecek çok feylu 
•ardır. Fakat en srl>ze batan nokta, 
talebelerin beden terbiyeai der lerinl 
benim meJeri meaeleıidit. ÇOnldl 
ben bir talebe b bası olmaklığ1m 
itibarile bu itleri pek yakinen bildi
ği mi zannediyorum. Mekteplerde bir 
kerre beden terbiye.i için aynlan 
Hatlcr çok az.dır. Sonra talebelere 
bunun faydalan liyıkile aıılanmadığı 

için çoğu aliknm.r. ve iateluizdir. 
Evveli, beden terbiyesine ve hafif 
•porlara kartı müfrit olmamak prtiJe 
bir at:mpatl uyandmlmahclır. Çünkü 
beden terbiyesi Türk gençliğini gürbüz 
ve sıhhatli yapacak en iyi çaredir-

24 Saatin 
Hadiseleri 

Eminönünden geçmekte olan 
Mu7.afferin idaresindeki yfik ara
bası Hatice Hamm isminde bir 
kadına çarpnrak ağır surette ya
ralamıştır. 

l#- Baki Efendi isminde biri
nin bindiği motosiklet Eminönü
nünde Hakkı Kemal Bey isminde 
bir zata çarparak yaralamıştır, 

ll- Büyük Çamlıca civarında 
HUsnll isminde biri bir alacak 
yüzündan çıkan kavga neticesin
de Abdullah Ağa isminde bir 
çobanı sopa ile başından ağır 
surette yaralamıştır. 

lf- Bakırköyde oturan madam 
Eftimya ile kızı, ev kirası yüzün
den çıkan kavga neticesinde ev 
ımhibesi Ayşe Hanımı fena halde 
dövmüşlerdir. 

SON POSTA Haziran 16 

İLi E BB . ( Günün Tarihi l 
İzmirlilerin Güzel 

Bir Teşebbüsü yede Yeni Memuriyetler 
V rgilere Karşı Y ;pılan itirazlar Ya

n a T etkik Edilmiye Başlanacak 
Buğd yı koruma kanunu mucibince değirmen• 

fere ve un depolonna (75) liradan (120} liraya ka
dar ücretli kontrol memurları tayin edilecekti. Ma
liye Vekaleti henüz bu kadroyu hazırlıyarak lstan
bula tebliğ etmemiştir. Yalmz yeni vergiler müna· 
sebetile İstanbul tahakkuk mUdürlüğilnün işleri art
bğı için burada yeniden yüzer Jira ücretli iki he· 
aap memurluğu tesis edilmiş ve dün telgrafla ta
hakkuk müdllrl6ğüne biJdiriJmiştir. Bu hesap me
murluklar1na Divanı muhasebat mfirakıpliğinden 
mütekait İsmail Hakkı ve Kadıköy tahrir komis
yonu reis1 Sudullah Beyler tayin edilmişlerdir. 
Yeni hes p memurlan cumartesi gllnünden itibaren 
f§e başlıyacaklardır. 

Diğer taraftan Maliye tetkik ltirazat komisyonları 
IAğvedildiği için ayın onundan itibaren bunların 
yerini vergileri tetkik komisyonu almışhr. Bo komisyon 
bir reis ve iki azadan müteşekkildir reisliğe Feyzi 
Daim Bey azahklara da eakl Darphane müdürü 
NDzhet ve eski pul memurlarından Hftkmi Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Komisyon eski Maarif Nezareti binasında yerleş• 
meye başlamıştır. Bu komisyon, mükellefler ve mal 
memurları tarafından yapılan bntfin itirazları tetkik 
edecektir. Eski tetkikiitiraz komisyonları da dosyalan 
yeni heyete devretmek için hazırhkJara baılamıı 
lardır. Yeni komisyon hent1z işe başlamış değildir. 
Birkaç güne kadar itirazları tetkike başlıyacakbr. 

Çalmışlar Mı· 
Bir Manav ile Arkadaıı 

Hakkında Tahkikat 
Yapılıyor 

KaragUmrükte Halim Efendi 
iaminde bir kasap vardır. Halim 
Efendi dükkanım ikiye bölmüş, 
bir t rafına oğlu Snleyman Efen· 
diyi koyarak ekmek ve saire at
tırın ya ba lamışhr. Süleyman 
Efendi evvelki giin bir aralık bir 
iş için dlikkanı açık bırakarak 
bir yere kadar gitmiştir. Bu sıra• 
da ekmek almak için dlikkfina 
bir kadın gelmiş, içeride kimseyi 
bulnmayınca dükktinın karşıaın
d ki manav Rüstem Efendiye 
kmekçinin nereye gittiğini sor· 

muştur. Rilstem Efendi de: "Kim 
bilir? Buralardadır ekmek istiyor
sanız ben vereyim • diyerek Sü
leyman Efendinin dlikkanından 
bir ekmek vermiş ve parasını 
almıştır. 

işte bu sırada Rüstem Efendi 
ile. arkadaşı Gazelci namile anılan 
Mehmet Efendinin, Süleyman 
Efend 0 nin dnkktimna girerek çek
meceden para v" saire aldıkları 
iddia edilmiş, polis tahkikata 
başlamııhr. 

Temizlik 
Müzelere Giden Bütün 
Yollar Temizlettiriliyor 

Belediye ve müzeler idaresi 
T opkapı Sarayı ve asarıatika mu· 
zeleri yollarındaki kurumuş otları 
temiiletmektedir. Ayasofyadaki 
Üçüncü Sultanahmedin tarihi çeş
me inin önündeki parkeler a\'a
sındaki biten ve çeşmenin manza· 
rasını bozan otlar da ayıklanmak
tadır. Diğer tarihi mabetlerin 
yolları ve önleri de temizleniyor. 

Sanayi 
Müfettişliği 
F aaliye Geçti 

Yeni iktısat teşkilabnda Tica· 
ret, Sanayi ve Maadin Müdilrlük
lerinin lağvedildiği malumdur. 

Ticaret Müdürlüğüne ait mua
melibn tasfiyesi için teşkil edilen 
komisyon, mesaisine başlamışbr. 
Sanayi l\iüdürlnğUnün vaziyetine 

gelince; ilga edilen bu dairenin 
yerine şehrimizde yeni bir Sanayi 
Müfettişliği ihdas edilmiı ve eski 
müfettişlerden Daniş B. bu vazi

feye tayin edilmiştir. Sanayi Mü
fettişliğinin esas kadrosu tanyylln 
edinceye kadar müfetti Daniş 

ve mlimeyiz Ekrem Beyler bura
daki muamelatla meşgul olacak
lardır. Vekalette yeni vazifelere 
tayin edilen eski müfettişlerden 
Niyazi ve müoeyiz Hamza beyler 
de muv kkaten buradaki vazife
lerine devam edeceklerdir. 

Liman Harekelleri 
Yüksek ikbsat meclisi alaka

dnrl r mühim bir tamim gönder-
miş, bazı istatistik malümabn 
hazırlanmasını bildirmiştir. 

Bu arada, Ticaret Odam da 
933 enesinde limanımızdaki 
tran it ve aktarma hasdabnm 
yekünu hakkında bir rapor ham
lamıya ba lamışbr. 

Üniversite Bütçesi 
Üniversitenin yeni bütçesinin 

bugünlerde Ankaradan tebliği 
beklenmektedir. Öğrendiğimize 
göre, yeni bütçede doçentler için 
bir kıdem sırası gözetilmiştir. 

Kıdemli olan ve olmıyan doçent .. 
ler yrı ayrı maaı alacaklardır. 

1 
Pazar Yeri 

Çarşmba Pazarının Yeri 
Değiştirilecek 

Şimdi Sultanabmette kurulan 
Çarşanba pazan eskiden belediye 
önündeki Binbirdirek meydanın· 
da kurulurdu. Belediye bntnn 
seyyahların geldiği ve gezdiği 
tarihi bir yerin üstünde manzara
sı pekte bot olmıyan bu pazarın 
kunılmasını yasak etmiş ve Sul
tanabmet'te kurulmasına müsaade 
vermişti. Şimdi ayni mahzur Sul
tanahmette de görUlmiye baıla· 
mlfbr. 

Şehre çıkan ıcyyahlar mutla
ka Sultanahmet ve Ayaıofya ma
betlerini ve pazarın kurulduğu 
yerde Bizans 11J"aylannın enkaıını 
geziyorlar. Halbuki burası pazar• 
cılar tarafından işgal edilmiş bu· 
lunuyor. Bu semt ayni zamanda 
çok tozlu olduğu için ııhhi mah· 
zuru da nazarı itibara alınmakta
dır. Pazarın Cinci ve yahut Ka
dirga meydanına nakledilmesi dU· 
ıünUlmektedir. Bu semtte halk 
daha kalabalık olduğu için bu na• 
kilden o civar halkı da istifade 
edeceklerdir. 

Şaka Ederken .. 
Bir Hamal Ar kadaşınıo 
Dişlerini Yere Döktü 

Sirkeci istasyon hamallanndan 
Ali arkadaşı Caferin cebine yu
murta koy~rak ıakalaşmıya baı
lamışbr. Bır aralık Caferin canı 
sıkılmış ve Aliye küfür etmiştir. 
Bundan muğber olan AJi, eline 
geçirdiği bir. demir parçasile 
vurarak Caferm üç dişini kırmış
br. Bundan sonra Ali, araya gir-
mek isteyen Mustafa isminde bir 
hamalı da yere dtişürerek yara
lanmasına sebebiyet vermiştir. 

izmir, 14 - Vali Kazım Pnşn ile 
CGmhuriyet Halk Fırkam idare heye• 
tinin teıebbüaü ile Çonnkkaleyıe bir 
~ezinti yapılman kararlaıtmlmııtır. 
Gezintiye lftirak edecek olan kafile 
haı.irauın yirmi aekizinci gfinü oto• 
ınobiJJerle hmlrden hareket ederelt 
doğruca Çanakkaleye gidecekler vo 
Mehmetçik abidesini ziyaret ede• 
ceklcrdir. 

Üzüm Ve incir Ticareti 
lzmir Ticaret Odasının ilzüm ve 

incirlerimizin tJcari var.lyctinc daft 
tanzim ettiti bir rapordan anlatıldı. 

tına a-öre, mevaim baıJangıcından 
mayıa ıonuna kadar lzmir Boraıaaında 
48 milyon 690 bin 450 kilo Qzüm 
1abh1111tır. İncir iae 19,754,860 kilo 
1atılmııtır. Geçen ıene ayni tarihte 
54,180,087 kilo üzüm ve. 15,416,478 
kilo incir aablmı§fı. 

Genç Kızlarımızın GUzel 
Eseri eri 

Genç kızlanmızın bilyQk bir alAka 
ve heYe11Je devam ettikleri, kendiJ~. 
rfne aile ikbaadiyabnda ebemmiyetJI 
yardım ve faydalar temin eden 
Be~lu akpm kız sanat mektebinin 
933 - 934 den senesi merırl•I bugüa 
aaat 16 da açılacaktır. Çok gilıel 
emerlerle bezenmiı olan ıergi ayın. 
yirmiıine kadar açık bulunacaktır. 

Bir öıu Bulundu 
Bqiktıııta Sinanpaıa camii med· 

reae odalannın birinde oturan 70 
yaılarmda Kayserili Hasan isminde 
bir ihtiyar odaaında ölü olarak bu .. 
lunmuftur. Yapılan muayene netice• 
ainde kalp aekteainden öldüğü anla• 
ıllmııtır. 

Bir Haftada On Yedi 
Kaçakçı Yakalandı 

Bu ayın ikinci hafta91 içinde cenup 
hududunda GçO milsadcmeli 20 ka. 
çakçı vak'ası oJmuotur. Bu vak'alarda, 
biri ölü olarak 17 kaçakçı ele geç• 
mit, 17 kaçakçı hayYBnı, 400 kilo 
ıfimrü kaçaj't, 450 kilo inhisar kaçatı1 
bir ıilah, 100 muhtelif cins kaçak 
hayvan tutulmuıtur. 

Sergi ın,aatına Başlanıyor 
Galatasaray lisesinde nçı lacalc 

olan yerli mallar sergisine ait 
hazırhklar tamamlanmak üzeredir. 
Sergi için müracaat edenlerin 
adedi şimdiden kabarık bir yekü· 
nu bulmuştur.~ 

Uae binasında haziranın 20 sin· 
den itibaren inşaata ve pavyon• 
lann hazırlanmasına başlnnıla• 
caktır. 

9 Eylul 
Sergisi için 

Damga matbaası 9 eylül 
beynelmilel lzmir sergisi için (2) 
milyon kadar hatıra pulu basmıya 
ba§lamışbr. Bu pullar evvelce 
hazırlanmıt olduğu için Ozerlerine 
(9 eylOI 1934 Beynelmilel İzmir 
ıergisi) sürıaj edilecektir. 

>f 
Darphane ve damga matbaası 

mUdürlnğti yeniden (1000) ve 
(500) liralık gayrimübadil bono
lan basmıya baılamııtır. 

J Son Posta' nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

1 y ı - hal al o. bır şf l e.ra- \ " _ J'.je ammıya gelmi§tiıı~ 
mıya ' d m drdın amma li .l!BO fJ. 
pc k ani madım 1 

- Kendine bir iı mı? 
J 

... Yokeıı 
ler mi Y 

asarı atika gibi gey- l llasan H. - Hayır cnuıw, bunların 
hiçbiri değil, ''si:ınnkınin" 11ozlerinde 
mana nrıımıya geldim.. 



Hergün ----
Dilimizin 
Zenginliği 
Belgelendi 

Osmanlı tenbelUğinin, eski de· 
Yirdeki bil,ı.izliğin ihmaline 
ujrayaa iz Tiri&: clllini tekrar 
1aratmak için kaç senedir uğra
ıan 11TOrk dili tetkik cemiyetin 
bize ilk eserini verdi. "Osmanlı· 
cadan ttlrkçeye söz karşılıklan 
tarama dergisi,, adını taııyan bu 
eseri f8yle bir karıttınnca dil 
eemiyetinin, aaırlaran arkasında 
kalan. ~z Türk kelimelerini bul· 
.. 1r ıçın ne kadar çok çalııbğı 
hemen anlaşıhyor. Fakat bu uğ
r~~a ve daha doğruıu bu zorlu 
dıdınme; Türk dilhdn zenginliğini 
birçok özlll ve canlı delillerle 
hpat eden bir eserle neticelen-
miftir. 

••Tarama clersiai,. nin bugüne 
k~dar .. çıkan!an faaiktWerine şöyle 
bır goz atbgımız zaman bu eserin 
ayni zamanda dil İflerinde yapı· 
lacak ilmi tetkikler için çok kuv• 
vetli bir yardımcı olduğunu da 
anlayabiliyoruz. 

HWiıa; öz Türk dilinin çok 
zengin olduğu hakikatini ortaya 
koyan "tarama dergisi,, inden 
bazı mitaller almak suretile bu 
hakikati Iİze 16ıterebiliriz. 
ı.:-~alla clilQDizde takılı bulunan 
"'~ ~ " fança kelime
'-' ..... -:IEf bunlann tllrkçe kar-
11kldan bulunmadığını aananz. 

Fakat Tetkik Cemiyeti · 
bkailydük beri. bu zannımızın ':: 

ar 0ı oldutunu meydana 
koymuftur. itte size birkaç canla 
misal: 

• Abllk ,, Arapçadır. Bunun 
dlrt tane iz Tl\rkçe karşılığı 
bulunmuttur. Sayahm: 

Bu) an, kılık, yoruk ve kılınc 
Yine Arapça olan " ab~ak 

kelimeainin de tamam 24 tan; 
iz Tlrkçe kUfılağa bulunmuştur 
ve fonlardır: 

• -~k. alao. alu, angut, ama, böo, 
n .... , ~ epeeek, kangın. kete, 

DlAllk, mankafa, menrevü, ıalak, ıam
rama, s~ l&bgl, ıantır, aaTUrşuk, 
•enıe, 111.n, uya, yalgu. 

Allah kelimesinin karşılığı 
olarak ta lı Tlrkçe 19 kelime 
bulua911....,ı 
~cu, B~ya, Bayat, BeyriLar, 

~p, ( elep, ~dı, İlce, İte, lt~~i, tye, izi, 
~ utkaruçu, Munkü, Oğan, Oğun Okan 
lanrı, Yaratkan. ' ' 

Bu ....._ • ...._ 
klHacllr. Wldicliif k tarkçe 
kelimelerden anhyoruz ki ana 
dilimiz bittin dillerin natande bir 
zenginliğe ıabiptir. 

Tarama dergisinin 6 fasiktU& 
çakmıştır. Diğerleri de yakanda 
çıkacaktır. Bundan sonra mem
leketin bitin mOnevverleri ve 
okurlan iz dil seferberliğine gi
rifecekler, netice olarak ta dilimiz 
yabancı kelimelerden kurtula
caldir. 

Bu g•zınıre 6aılıjıredaki belgelendi 
'"'1imasi • i••f edildi ,, demttktir. 

olu Ve Yağmur 
Bahkeeirde, Kütahyada 
Selanikte Tufanı Andıra~ 

Yağmurlar Yağdı 
Bahke•, 16 (Hususi) - Dün 

hura7a tul bir •at devam eden •e tufa!ii •clıran dolu ve yağ· 
~"J • .!.:t'~.;..,baaç f:ülttııerle 
lan ıu içinde kahin.!- z.mokak· 
· •- b ,..... rar ve 

zıyanao çoa Bytık oldufu tabm· 
edilmektedir. 18 

Kellnlkte Y•nıın Ve Kas1ra• 
Selinik 16 Hususi) - Dün 

aahab burada ti detli bir kasır
ra olmuı, pbrin btiyllk bir kıs
balnı sular iatilA etmit, muhacir 
ıııahalleıinde yan11Dlar çıkmııtır. 
Haaarat pek fazladır. 
Bir Kadına Ylldınm Çarptı 

Kütahya, 15 (A. A. )- Armu
teli nahiyesinin Salra ve Kalburcu 
klylerinde dolu yağmış buğday 
Ye arpa ekinleri tizerinde basarab 
~cip olmUflur. Balcek köyünde 
.... ~bir yddmm Fatma isminde 
.. kadmı llcliiıma,tGr. 

Resimli Makale 
Muhtelt1rler aile ocatına 

&'•len davetsiz bir mi1afir, 
aile reieinin cüzdanına &'İren 

bir yanke1ici eli gibidir. Hü
klmetin pahahlıta ve ihtiki
ra kartı giriteceti yaman bir 
m6cadele, bu davetsiz misa
firi kapıdan kovacak n bu 
yanke.ici elini k11kıvrak ya
kalayacakbr. Fakat mGcade
lenln daha verimli olmaeı lçln 

a Muhtekirin Eli a 

bizzat halk ta 
muhtekirler• ve 
hiç yoktan pa· 
halalık yapanla
ra kartı devle
tin tuttuğu tem• 
poya ayak uydur
malıdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Büyük Misafirimiz Şehinşah 
Pehlevi Hz. Ankarada 

Samsun, 16 (Hususi) - lran 
Şehinşahı Hz. ni ıehrimize geti
ren Yavuz zırhlımız dlln Mbab saat 
tam sekizde limana pmiftir. 

Yavuz zırhlımız Trabzondan 
hareket ettikten sonra misafir 
hnknmdar uzun mtıddet sahilleri· 
mizin güzel manzalannı seyret· 
mişler, bu aralık mürettebat gtl
vertede bandonun iıtirakile milli 
oyunlar oynamışlar, Şehinph Hz. 
bu oyunları, mllrettebatm yanına 

kadar gitmek ıuretile takip etmitler 
•• çok takdir buyurmuılardır. 
Yavuz limanlm1Zda demir atar 

Yunan - Bulgar Hudu
dunda Müsademe 

Sofya, 16 (Hu1Usi)- Sellnik· 
ten bildirildiğine göre Nevrekop 
mıntaldlsanda Yunan • Bulgar hu· 
dut karakolları araıanda bir mO· 
•eleme olmuş, bir Bulgar zabiti 
ile birkaç Yunan askeri ölmllştür. 

A.nkarada At Yarışları 
Ankara, 16 (Huıual) - Dfln 

ilkbahar at yarıılannın sonuncUIU 
yapdmııtar. Meclis Reisi ve Baı-
v~k~I Patalarla Vekil Btyler se
yırcaler meyamnda bulunmut· 
lardar. 

atmaz vali beyle kolordu ve &rka 
kumandanları Yavuza giderek 
aziz misafiri hilrmetle Hlimla· 
mıılardır. 

Btıytık misafirimiz dün binlerce 
halkan alkıı tufanı arasanda karaya 
çıkarak rllkfaplanna tahsia olunan 
husuıi trene binmiflerdir. 

Tren saat on buçuta doğru 
Ankaraya hareket etmlıtir. lata .. 
yon çok kalabalıkb. Halkın 
gösterdiği derin misafirperverlik· 
ten, hlirmetkir tezahurattan do
layı Şehinfah Hz. fevkalide mO
tehasais kalmışlardır. 

Leh Dahiliye Nazırı 
Öldürüldü 

Varşova, 15 (A.A.) - Lebi8-
tan Dahiliye Nazın M. Bronislan 
Pieracki baıına isabet eden üç 
rovelver kurıunile yaralanmış ve 
bir miiddet sonra vefat etmiştir. 

Bir Çocuk Haşlandı 
Kocamuttafapaıa caddesinde 

oturan Hüseyin Efendinin 14 ay• 
lık Şerefettin ismindeki çocuğu 
mangalın yananda oynamakta iken 
üzerine kaynar ıu dökülerek bq
lanmııtır. 

Şehinpb Hz. nin Ankaraya 
hareketini müteakıp filomuz da 
l.tanbula gitmek llzere demir aldı. 

Amasya, 15 (A.A.) - lran 
Şehinıahı Hz. ni Samsundan An• 

karaya g6tilrmekte olan huUli tren 
saat 14,30 da iataıyona gelmit 
ve binlerce halkm cofkun Ye 
candan tezahurab ara•ada 14,45 
te hareket etmiıtir. 

Zile 15 ( A.A ) - lran Şehin· 
phı Hz. ile refakatlerindeki zevab 
hamil hususi tren saat 16/18 de 
Zile istasyonuna gelmiı Ye bftyOk 
tezahftratla karplanmıştır. 

Beynelmilel Adalete 
Y aphfımız Hizmet 

Müflis banker lnıullO Ameri· 
kaya iade ve teslim ettiğimiz için 
Amerika gazeteleri Tlirkiye hak
kında çok ıitayişkirane makale· 
ler yazıyorlar, yurdumuzu müc
rimlere sığınak yapmamak auretile 
beynelmilel adalete btıyllk hizmet• 
lerde buluaduğumu•u da ilive 
ediyorlar. 

====-=---===-.._,"'!====-;=====-=====-========="' 

Mısırda Komünistlik 
Kahire 15 - Komünistlik su

çile kırk iki kişi tevkif edilmittir. 
=-==-=:~=======~'=='-=-==~====~~ 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
Bir ıabab refikimb:de okuduk: 
"Maarif idal'e1l May11 de•relindt •ınıfta kalan tale• 

benin Haziranda tekrar imtihan edilmeıine karar ver
mit- Bu kararan bütUn sınıfta kalan talebeyi memnun 
edecejine ıüphe yoktur. Bunlar kimbUir timdi nanl 
se•iamJtlerdir. 

"Bu kal'an gazetelerde okuduğumuz zaman yalnız 
bir nokta11 anlayamadık: 

" Evnlce niçin dBndiiler? Şimdi niçin tekrar imti
hana alreeelder? 

"ÇGnkl •on yoklamalar henilz ye11i bitti. Telebeler 
heaOz yeni kamelerinl aldılar. Bunun akabinde talebeyi 
~men bet on sin içinde tekrar imtihana sokmak 
fikri acaba nedtn dotmuftur? 

"Biltiln ıone çalııbtı halde dönen nyabut dBıadG· 
rGlen talebenin birkaç trGn içinde bu der1leri hazarlıya• 
bileceti meıkuktar. Talebeler meYinlin diye de bayle 

bir karar ittihaz edilemez. Öyle iıe kueur enrelce 
yapalan imtihanlarda mıdır? 

" Her halde Maarif İdareeinin, bir defaya mahıua 
olmak Gzere bu karm vermeeinde ciddi bir nbep 
olu gerektir. 

• Bu ciheti fazla miinakaıa etmiyecetiz. Yalmz IMa 
münasebetle bizdeki imtihan ve numara usulleri hak
kındaki fikirlerimizi slSyliyecetiz. 

"Bir talebenin 11nıfa l'eçmeıi için kaaaat aumarala
rının yek6nu 8 i doldurması lizundır deniliyor. Bunun 
için meseli eon yoklamada 3 aidatı halde eekizi dol· 
durmıyan talebe ikmale barakıhyor. 

"Fakat ayni talebe •ter ikmal imtihanında Oç ahr1a 
ıınıfanı ıeçeblUyor. Demek maJı•ta aidatı üçle ikmal 
imtihanında alacağı Gç arasında bir fark nr. Biz 
riyaziye ile biliriz ki: 

3 = 3 tür. 
•Halbuki burada: 3 - 3 detildir • ., 

ı.sr•a INAll ISJ'BR INANMAI 

Sayfa S 

Sözün Kısası 

Liman Şirketi 
Hükumete 
Geçiyor I 

A. E 

Liman tırketinin Devlete geç· 
mesine karar verildi. Tanıdıkla· 
rın bu kararın fiil Abaanda v .. 
receği neticenin ne olabileceğini 
sordular. Söyliyemedlm, fakat ha· 
bnma birkaç ay evvel g&rdftğllm 
bir karikatOr ile itfttiğim bir mu
havere geldi: 

" Bombof bir deniz, bombot 
bir liman, yanhz bir köıede iki 
kiti, ufku arqbrmakla meıpl. 
resmin albncla bir cllmle: 

- Aman firkete haber Yere
lim, bir yelkenli glrlbıd&.,. 

G6rdüjilm karikatlriin mev
zuu budur, ifittiğim muhavereye 
gelince: 

Vapurculuk ıirketine ginai-
yen Armatörlerden biri vapuruna 
memleket haricinde sefere yolla· 
mlf, anlabyordu: 

- Hesap ettim, bu sefer 
masrafın fazlalığı dolayısile 
kurtarmıyacaktı, fakat bereket 
veraia kafamda kurnazca bir fikir 
parladı. vapura ancak buradan 
Pireye gidecek kadar kömiir ve 
au aldım, tam ihtiyacı orada te
min ettim, daha çok ucuza mal 
oldu." 

Ve içimden dÜfilDc:ltim ki, b· 
rar tatbik edildikten •nra artık 
bu karikatlirb bemeri ıarllmi
yecek, bu ma1aa....-m bqk~ 
tekilleri d..,..ımıyacaktır, yam 
duyulm••• ve görtllmemeıl 
m&mldlndOr, yalnız... Yalnız U
man Şirketinin hllkumete geçifi, 
Terkoı Şirketinin Belediyeye p
çişine benzememek prtile. •• 

Aocaga Varmalc 
için Çocuğunu 
Boğan Ana 

Fatma isminde bir kadm bir 
mavnacı ile evlenmek içia 2 yqın
daki 6z çocupou Kadakly vapa
runda boimut ve deniu atnufbr. 

F atmanın vapurda bir çocuk• 
la beraber oldu;unu, fakat ço
cuk.uz çıktıjmı giren bir zat 
fllphelerini Kadıköy poliı mer-
kezine anlatmq, b11n11n üzerin• 
Fatma yakalanauft ciaayetini ev
veli inkir etmit 10nra Ka-
ıımpaıada Hacer Hanun isminde 
bir kadınan evine gelip giden 
bir kadının bu çocuğu kendisine 
vererek para mukabilinde denize 
attırdığını aöylemiıtir. Tahkikata 
Miiddeiumumilik vazıyet edince 
Fatma muayene ettirilmif, alltltl 
olduğunu, fakat evlenmek üzen 
olduğu g6rülmnı, bu vaziyette 
de çocuğun kendisine ait 
olması ihtimali diiıünlilmlil • ve 
bu cepheden isticvap odilinco 
Fatma 'çocuğun keadisine alt 
oldup bir mavun&CIDlll ilk koca• 
111Ddan ol-8 bu ~ iıte~e
di .. • 0 ODllll için çocap bogup 
d=~ atbiUD aeylemiftir. Fatma 
te\'kif eclilmiftir. 

· M. Suriçin Vedaı 
Sovyetlerin Berlin elçilipe 

tayin edilen Ankara elçili M. 
Suriç Gazi Hz. ile hlkimetimiz 
erkinına veda etmek için dh 
şehrimize ıelmiı ve Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

Menenjit Mücadelesi 
Kilis, ıs ( A.A ) - Bugtınler

de memlekette lrl4'nenjit hutalap 
zuhur etmiftir. Mtıcadele yapıl• 
maktadır. 

AFYONKARAHiSAR 
·MADENSUYU 



' . .i sayfa 

~Memleket Man.rcıruı\: 
Alaşehirliler 
Yaz Mevsimini 
Nasıl Geçirirler ? 

Alaıehir (Huıusi) - Şehrimi· 
zin tabii güzellikleri zikre şayan
dır. lıkbabu da Kireç tepesinin 
eteğinde ekan çayua üd tarafın
daki büyük ıeytin ağaçlarmuı 
koyu gölgeleri a lbnda küme kü
me halk kütleleri zevk we ııq'e 
içinde hoş vakit geçiriyorlar. ilk
baharın hükm6 geçinciye kadar 
gençler her cuma buraya giderler 
ve mUteaddit eğlentiler tertip 
ederler. Kalearkaaı mesire.ınnı 
Bahçearası takip eder. Şehrin 
cenup kısmında tedricen yükselen 
araı.i kiimiJen bahçeliktir. Mayıs, 
haziran aylarında bahçe sahipleri 
bahçelerine göç ve her cuma uzak 
yakın tanıdıklannı davet eder
ler. Buralarda iştiha ile yemekler 
yenildikten sonra eğaçlara salın
caklar kurulur ve genç kızlar 
birer birer ıalıncağa bindirTierek: 

- Yavuklun kim? Diye soru
lur. Zavallı kız .utanır, aıkıJır, bn
liilür. Değnekle icbar edilence 
.c>ylemek mecburiyetinde kalır ve 
söylerler. Bunu takip eden kah
kahalar oraları çınlatır. 

Bnhçearasının şehre blı ıaat 
uzağında bulunan Değirmenönll 
çok meşhurdur. Burada bir kah
vehane vardır. Şeli1eler akar. De
ğirmenler döner. Bu civarda Sa
rıkız maden suyunun kaynaklan 
vardır. Delikanblar rakı masala
rını işte buraya kurarlar. Bundan 
ıonra bağ zamanı gelir. Üzümler 
kemale ermiye başlar. Y avq ya· 
vaı halk bağlara çekilir. Şehir 
kimsesiz kahr. Üç dört aylık bai 
mevsiminden sonra tekrar ıehre 
avdet edilir. 

BandırmlJda 
Orlamektep 
Sergisi 

Bandırma, (Hususi) - Husuıi 
1111rette ve bir ıımflı olvak açı
lan ortamektebin imtihanlan bit· 
mİf, mektep talebeleri senelik 
resim ve elitleri sergisini açmıt" 
tır. Sergi cidden güzeldir ve hal
kın alakasını celbetmiıtir. 

Antalyada iki KaçakÇ1hk Vak'ası 
Antalya (Husuıi) - Öteden· 

beri kaçakçılık yapbğı anlatılan 
Katın Bazirgln kliyünden Küçük 
Kocaoğlu Ali çavuş 2,200,000 
sigara \cağdı ile yakalanarak 
ihti~as mahkemesine sevkedilmiştir. 

lf. Korkutelinin Beyaz lcariye
sinden Karaca Ahmetoğlo Oama
nın ikaçakçıhk suçundan dolayı 
ihtisas mahkemesince alb ay 
hapsine ve 2540 kuruı para ce
ı.asile mahkumiyetine karar •erit
miştir. - /. S. 

Seliboluda Sandalcılar Kavgası 
Gelibolu, (Hususi) - Sandal

olar arasında bir kavga oldu ve 
bir sandalcının ehemmiyetli suret• 
te yara1anmasile neticelendi. San
dalcılardan HUseyin ile Muhiddin 
yolculardan alınan paralann tak
siminde ihtilafa düımüıler ve ağız 
kavgasına başlamışlardır. Arada 
baulan da bunu yatıştıracak 
yerde tahrik mahiyetinde ıöı.ler 
möylemişlerdir. Bunun üzerine 
Hüseyin ansızın bıçağını çekmq 
Muhiddini beş altı yerinden teh
likeli •urette yaralamıştır. Hüseyin 
tevkif edilm~, Muhiddin tecıavi 
:ltına alınmıştır. 

=  . S1> N ~YOS't A, - ~ 
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• 
MEMLEKET HA ERLE 1 

Ayvalıkta iskin Ve Tefviz 
işleri Ritm.ek Ozere 

Ayvalık, (Hu
susi) - Ayvalık, 
miIIi ıavaşımızın 

ve Cumhuriyet 
h&kUmeti m i .z i n 

muhacir ve mu-

badiller1e tama
men sekenesini 
degiftirdiği bir 
memlekettir. 

Hükiımetimiz, 

mtibadil ve mu• 

haciri kesif olan 
Ayvahğın Tapu 

if lerine ehemmi
yet verdi. Tapu 

ve Kadastro mii
düriyetinie bağlı 
ehliyetli memurlardan !heyet hi
lindc bir gunıpu, 9 eydH" çaltt
hnyordu. 

~alimiz Salim Bey de buna 
adeta viliyetinin günün iflen 
iç.inde en başta hulunduran bir 
ehemmiyet veriyordu. VilAyet 
tapu mfidftru Hnsamettin Beyi, 
Balaya, Erdek, Edremit,, Bürbaıı1· 
ye ve en son da aakinleri ıkimilen 
muhaCıU" Ye mlibadil olan Ayn.
lığa gönderdi. Kaymakam Rasım 

Bilecikte 
Elektrik işi 

Bilecik, (Husuai) - Bet HDe 
kadar evvel belediye tarafmdan 
buharla işliyen bir elektrik fabri· 
kası inp ettirilmilti. iki aeoe 
evvel fabrika kaza neticesinde 
yandı. Bunun llzerine belediye ıre 
halkın yardımile yine eski maki· 
nelerle yeni bir fabrika kuruldu. 
Fakat bu fabrika ihtiyaca kifi 
gelmemekte ceryan ıık .sık kesil
mekte ve lambalar kandil gibi 
yanmaktadır. Halbuki yakınımız
daki Pazarcık nahiyesindeki elek
trik buradan daha çok mnkc.mmel 
yanmaktadır. Filvaki belediyemiz 
fakine de biraz fedakirlılda bu 
halin öoll ahnabilir. Memleketi-
mizin birçok ihtiyaç.lanna cevap 
veren .k1.fmetli belediye reiaimizin 
bu çok mnhim ise de başaracağı 
Umit edilmektedir. 

Vekllet Emrine Alınan 
Kaymakam 

Bilecik, (Hususi) - Gölpazarı 
kaymakamı ŞUkrO Bey görülen 
lüzum üzerine vekilet emrine 
alınmıştır. 

Agoalıjın aınamf Prfi•üşü 

Beyiıı nezaret ve direktifi iile, 
takdire değer çalışma neticesi 
olarak muhacirlann bakk1 iıkin 
olarak aldıkları malların iakinca 
mamame1eri bitiridikten sonra 
tapuya .erilmiş, zaten tapu me
murluğuna devredilmiş olan bu 
dosya1an da Yüzde doksan nisbe
tinde tapu siciline geçirilmit ve 
tapu ıenetlcri esbabına da tevii 
edillmiflir. 

lsklm adiden 77 46 ve tefviz-

den 3083 ki ce
man UJ829 parça 
gaynmenkul ta-

pu kütüğüne g~
rilmiştir. Bu ye
kün içinden 3 
1encdenberi3500e 
yalan zeytinli
ğin de alım aa• 

bm muamelesi 
yapıldığı, söy
leniyor. 

Kazada mu
vakkaten çahftın
lan iıkin me
murlannın bu ay 

ba§ında ya.zifele-
rlne nihayet ftl'İ· 

Jeceği ıöfleniyordu. Fakat. tefm 
ye iskan işlerinin daha bitirilme
mlt ve sık sı'k yapılan ilanlara 
Teğmen müracaat etmiyen ve ede
miyenler de iskin işleri de olduğu 
için, iskan memurlanndan birisi-

ııin Ayvalıkta daha bir mtiddet 
kalması için wilayetin emir vere
cegı, ümit ediliyor. Neticeden 
halle: ve memleket memnun ol
mutur. 

, 
Uş~k Haberleri 
Uıak, ( Hususi ) - Bu sene 

burada hummalı yol faaliyeti bat
lamıfbr. Köylerle irtibat temin 

Susıgırlıkta iki 
Zabıta Vak'ası 

etmek için )'ollar yapılmaktadır. 
Şeker Fabrikaıı ile Upk ara-

11Ddaki yolun da inşasına baı· 
laıımı,tır. 

Belediye de mabnUc yollarını 

yaptırmakta ve imar faaliy~tini 
artırmakta dar. 

Halkevi de çok çahşmaktııdır. 

Su&1guhk, (Husuai) - Yıldız 
köyünden Salih Ali ayni köyden 
Hüseyinin çayda balık avlama• 
ıından muğber olarak bıçakla 
yaralamıftır. Hüseyin tedavi altına 
abnlDlf, Salih Ali yakalanmııhr. 
~ Y ozaglık köyünden Muat 

oğlu lalim evinde bulunmadıjı 
esnada hırsız. girmi§, bir miktar 
ef)'B ç.almııbr. Şüphe üzerine Ali 
isminde birisi nezaret albna alın· 
rwfbr. Tahkikat yapılmaktadır. 
Tavşanlıda Pancar Avansı 
Tavşanlı (Hususi) - T500 

dönüm taahbiidU olan ekicilere 
ıeker şirketi tarafından beher 
dönilm ba11na bir liradan 3 liraya 
kadar avam verilmiştir. 

Her gece 350 kişiye türkçe, al
manca, fransı:ıca derslerle per
ıembe glinü akşamı halka faydalı 
konferanslar verilmektedir. Eski- · 
den bomboı duran salonlar §İmdi 
birer halk dershanesi olmuıtur. 
Halkevi, Halk dershaneleri şubesi 
Reiai Afif Ihsan Bey çok çalı~ 
maktadır. . .......................................................... . 

Pek yakında Halkevi kütüp
hane ve neşriyat ıubesi de açıla
cak ve hallan bu ihtiyacı da 
temin edilecektir. 

Son zamanlarda Uıakta görli· 
len faaliyet ve yenilikler cidden 
kayda şayandır. 

Hayat ucuzlallll§sa da son ver· 

ıiler lizerioe ekuıek ve diğg!r bazı 
emtea fiaUan fırlamı§br. Belediye 
ilıtikira maDİ olmaktadır. Tere
yqın kilom 45-00, yağlı peynirin 
lS.20 kwup. satılmaktadır. Yu
murta ihracah kıs.men keıildiğin-
den 1 O yumurta 5 kruıa düımUı· 
tUr. Sebze pek boldur. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Amasya ortamektebi talebeleri 'bir 1teDellk 
mesaileri neticesinde gilr.cl bir dikit ye nakıı fft'gi&l 
açmıılardır. Sergi halk arasında bUyGk bir alaka uyandır
mııtır. Resimde dikit ve nakıt muallimi Saadet Hanım 
ile •ergide uerleri teşhir edileD hanımlar görülmektedir. 

2 - M. Kemalpaşa belediyul kuabanın gOzelleı· 
meal i~n çok çalııılmı>ktadır. Kasabada umumi parktan 
baıka bı~ de çocuk bahçesi yapılmıfbr. Realmde umumi 

,..parktaa ve" çocuk bahçeıinden bir kısmı Q'ÖrUlmüıtür. 

3 - Gebzede Gençlik teıekküllerine ehemmiyet 
verilmektedir. Mer'keı:dekl teıelddllden baıka Gebze n 
Harekede de birer rençlik teıekküllil vardır. Bunlar •pOİ' 
sahasında otdutu gibi musiki aabaaında da lnldıaf etmek• 
tedirler. Hereke İdman Yurdu !kuvvetli bir ıpor takımına 
Tavpnc1'hlar gilıel bit budoya maliktirler. Gebze 
GençleT birliği yaridatını •rttırarak ıme1aisinl r•nifletmlye 
karar vermiıtir. Bu maksatla Gebzede ve Tavıaacılda 
birer alanet dGjGnli yapılacakbr, ha~ırltklara baılanmııtır. 
Reelnrde Gençler Birlltl menıuplara 18rOlmektedlr. 

f 
1 'Cenkit 1 ________ ___._ 

Kadın 
Ve 
San'at 

Na~allah Ata 
Kadınlarla erkekler arasmdald 

yaratma farkının ancak bir ter
biye meselesi olduğuna çoktan
beri kaniim. iki cinsin vücutları• 
nıa ve hayati vazifelerinin (ceıni• 
yetteld vaıif el eri demiyorum, on• 
lar tabii değil, sonradan konul
muştur) bir olmaması şüphesiz ki 
lhtisaılarında, batta düşüncele
rinde birtakım ferklar vücude ge· 
tirir; fakat bunların bir cinsi fikir 
sahasında ötekine faik kılmasının 
zaruri olduğuna inanamıyorum. 
Kadın da, erkek gibi, duyduğunu, 
dÜfÜDdüğünti sanat vasıtaları ile 
ifade edebilir i olsa olsa her iki 
cınsın söylediği şeyler başka 
bqka olur. fakat her ikisi de 
insani .öyler. 

Doğrusu kadının aa'atle uğ
rapnadığı cemiyetlerde insan 
haldmadaki bilgi tam olamaz .. 
Ancak erkek, yani inaanın yarl9l 
bilinir. Bunuu içindir ki kadınlann 
roman. .Ur yazmasını hi, te gay• 
rltabii bulmuyorum Ye onların 
eserlerini de erkeklerinki gibi 
kal'flbyorum. Kadınlann eserlerhM 
karşı, nezaket bahanesile, müsa• 
maha göstermek, onlan sadece 
bir «amateur» eseri ıaymak bir 
münasebetsizlik, hatta bir baka• 
rettir. Onlum yazılarını •rf kadin 
caeridir diye alkışlamak büyüklerin 
çocukları alkıılamaaı kabtlinden, 
ancak istihfaf mahsultl olan bir 
iltifattır. 

Ümit ederim ki Taha Ay Bey 
• 1Tlirk kadın pirleri., Wmli kita
buu (1) kadınlann san'nt kabill• 
yetine hayran olduğu için, veya
hut feminiama propagandası için 
yazmamıştır; hatta kitabı okurken 
insan bunun sırf kadınları çekiş
tirmek için yazıldığına zabip ola
cağl geliyor. Taha Ay Beyin ıeç• 
tiği manzumderi okurken insan 
evvela biraz gUlüp eğleniyor; fa
kat manaaızlıkla eglenmek hiçbir 
zaman uzun snrmez, çabuk bık-

brır. Zannederim ki gerek ealri, 
gerek yeni edebiyatımızda kadıO"" 
ların yazdığı okunabilir şiirler 
~aba Ay Beyin aldıldanndan çok 
far.tadır. "TOrk kadın şairleri,, n• 
den birkaç manzume çıkarslıraa 
geriye kalan unutulmuş, hattl 
biç yazılmamıı sayılması lazım .. 
gelecek parçalardır. 

Taha Ay Bey bu kitabile 
belki ıırf kadınların tiir ıöyliy~ 
miyeccğini ispat etmiştir; fakat 
doğrusu erkekler hakkında da 
iyi bir fikir vermiş olmuyor. Çlin
ldl kitap derme çatma bir tezld. 
reden bqka bir ıey değil. Hattı 
içinde fÖyle .azler bile var. ccF A
IZE FATMA... Faize Fatma ha· 
aım, pir Sıtkı hanımın bemşire
tlidir. 1759 senesi!lde ölmüştür. 
Şiirleri ve tercümeibali bulunama• 
mıştır.» Bu da kitaptaki ıiirler
den daha az tuhaf değil. 

84 ıayfa, 80 kuruş. 

Tavşanlldaki Bataklık 
Kurutuluyor 

T aqanlı (Hususi) - Bilhassa 
pıncu teslimi zamamnda pek 
büyük zararlan görülen istasyon 
civanndaki bataklığın kurutulma· 
1ma ve kaldınm inşasına karar 
verllmittir. Bataklığın kurutulma11 
ıH amele masrafını şeker şirketi, 
tq •e kum gibi malzemeslni de 
kiylll deruhte etmiıtir. 





6 Sayfa 

Dünya Hddiseleri 

Yedi Kilometre 
Uzunluğunda 
Bir Telgraf 

• 

Milletler Cemiyetinin geçen 

Akvam hafta Prangina 
Meclisi telsiz istasyonu 
masrafa vasıtasile bütün 

Amerika hükfı-
girigor . metlerine tebliğ 

edılmek üzere çektiği telgrafın 
uzunluğu tamam yedi kilometre 
tutmuştur. Bu telgraf, (Chaco) 
meselesini tetkik eden komisyo
nun verdiği raporun hulasasını 

ihtiva etmektedir. T elgrafm çe
kilmesine cumartesi günü gece
yarısmdan yarım saat evvel baş
lanmış, sonu tamam 16 saat sonra 
alınmıştır. 

* parisin Mnlzerb bulvarının 
muhteşem bir apartıma

.--0--b-.--· nında zengin bir 
n ın ·ı k" d" B nı e aa ın ır. u 

liralık ailenin reisi olan 
kuı geml hanım, tamam on 

aenedenberi sokağa çıkmamıştır. 
Sebebi ayaklarına paralizi arız 
olmuı olmasıdır. Bu hanımın 
baflıca eğlencesi kuılara yem 
vermektir. Bu uğurda her stne 
harcettiği para tamam on bin 
TUrk Jirasıdır. Parisin kuşları 
bu hanıma o derece alışmışlardır 
ki yem zamanı gelince açılan 
pencereden odasına dolmakta ve 
hiç korkmadan kadının etrafında 
dolaşmaktadırlar. Soıı :zamanlarda 
zevci bu hanıma bir radyo ma· 
kinesi hediye etmiş iıe de kadın 
kuşları korkutmak endişesile rad· 
yoyu kullanmamıştır. 

* Kurk ve kalpak yapılan kuzu 
derilerinin çok pahalı ol-

ı
-A-st_r_a_g_a_n_ı, malarının başlıca 

ebebi, bu kuzu
rıc•zl ıgacak ların daha doğ-

madan evvel annelerinin karınla
rından alınmalarıdır. Bunun için
dir ki anne yavruyu yalayamaz 
ve yavrunun tllyleri de kıvır
cık kalır ve ilerde de açıl
maz. Halbuki bir İngiliz çiftçisi 
alelade bir koyunu muhtelif aıı 
tecrlibelerinden geçirdikten sonra 
tamamen kıvırcık tüylU yapmıya 
muvaffak olmuş ve Londrada 
teşhir etmiştir. Bu koyunlar üre
tildiği takdirde astragan flatı 
son derece dUşecektir. 

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

Ycvm~, ılyaat, Havadl• ve Halk gaıetui 

Eski Znbtiye, Ça.talçeşme sokağı, 25 

lST AN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
Vfl resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TÜRKiYE 1400 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

:zx:a zr:xn ET -

Abon~. ~edeli peşindir. Adreı 
degıştırmek 25 kuruştur. 

Gelen evrtık ileri o•rilmez. 
ll~nlar~~n mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap ıçıu J?l!ktuplara ıo kuruşluk 

P l ılavesı 15.zımdır. 

(

Posta kutusu: 741 İBtanbul 
Telgraf : Sonpoata 
Telefon: 20203 " 

SON STA 

yada itenler ~l Mektuplan 

' • e 1 
Hiçbir Şahidi Olmıyan Bir Cinayetin Faili Nasıl Bulunur ? 

Bir Kariimiz 
Kartpostal inhi
sarı Teklif Ediyor ------

Aranılan Adam· Uzakta Değil, 8.l"k. ' ı a ıs ... Zamanımızın itiyatlarınadn biri· 
ai de kartpostal koleksiyonu yap
maktır. Avrupada kartpostal imal 
eden fabrikalardan başka memle· 
ketimizde de bu yllzden geçinen 
ve servet yapan ticarethaneler 
vardır. Tarihi binaların dahili v 
harici manr.aralarındnn kartpostal• 
lar yapmak suretile memleketi
mizin paraya muhtaç olduğu şu 
zamanda bUyük istifadeler temini 
mUmkUndUr. 

Sazan bir za
bıta romanını 

okuduğunuz za
man içinizden: 

- Ne güzel 
uy durulmuş bir 
vak'a! der ve 
muharririnin ha· 
yal kuvvetine 
hayran olursunuz. 

Fakat hayatta 
cereyan etmiş 

öyle vak'alar 
vardır ki, en mu· 
vaffakıyetli bir 
roman muharri
rının hayalinde 
icat ettiği vak'a
ları da geride 
bırakır, onlardan 

adım atmadım, 
bu işi mutlaka 
uşağım Sirken 
yapmıştır. Çün
kü evrakını ça
lmış, namıma 

daha başka iıler 
de yapmışbr. 

- Peki, bu 
Sirken nerede? 

- Hapisha· 
nede! Şikaye· 
tim üzerine tev
kif edildi. 

lf 
Maznun ha

pishaneden çı

karılmış, otel• 
ciye gösteril-
miı, banka me
murlarına i[Öste-

Müze, cami, türbe, saray ve 
milli sergiler ve emsali binaların 
gerek harici ve gerek dahili man
zaralarile bu binaların dahilinde 
bulunan kıymettar ve eski eşya
ların fotograflannı almak ve kart· 
postal şekline ifrağ etmek hak• 
kının devlet inhisarına alınm

0

ası 
çok faydalıdır. Bu inhisan 3 kişi• 
lik bir kadro ile idare etmek te 

daha canlı, daha 
caziptir. Misal A apon/ar tetkik edilince hakikat onlaıılJı rilmiı ve onlar 

hüviyet cUzdamm olduğu için pa- tarafından mutlak aurette tamndıfı 

mlimkUndUr. · 

Hafriyat neticealnde 
mi istiyorsunuz, itte' bir tanesi: 

1933 senesi mayısının 7 inci 
günü bir sabah alaca karanhkta, 
Fransanın Plaiy • Bas tüneli içinde 
bir erkek cesedi bulundu, adam 
göğsünden bıçaklanarak öldUrUl
~llştü, kan içinde yatıyordu. 
Üzerinde bulunan evraktan anla· 
şıldı ki, bu zat Gronobb ıehri 
eırafından Mösyö Blanc'dır, Parise 
giderken vagonun içinde öldUrUl
müştUr, ceaedi pencereden atıl

mıştır. 

O gece, o demir yolundan 
geçen katarın bütün vagonları 
araştırıldı ve hakikaten bir tane
sinin içinde kan lekeleri bulun
du. Tahmin hakikate tevafuk 
ediyordu. fakat o katarda seya
hat etmiı olan yolculardan iami 
malüm olanlara soruldu. içlerin
den hiçbiri seyahat esnasında 
şüpheli bir hadiseye tesadüf et
memişti. Demek cinayet şabit
ıizdi, belki faili cezasız kalacaktı. 

Zabıtanın görünmiyen 
Yardımcısı .. 

Fakat hadiseden az zaman son
ra maktul mösyö Blanın yeğeni 
zabıtaya müracaat ederek dedi ki: 

- Amcam Parise malik ol· 
duğu eshamdan bir kısmının ku
ponlarım tahsil etmek için gidi· 
yordu. Bu kuponlar katledildiği 
zaman Uzerinde bulunmadığına 
göre çalınmış olacaktır, bu izi ta• 
kip eder misiniz? 

Zabıta maktulün veresesinden 
malik olduğu eshamm numarala· 
nnı istedi, kuponları hakikaten 
keıilmiıti, derhal Fransamn bU
tlln bankalarına müracaat ede
rek bu numaralı kuponların tah
sil edilip edilmemiş olduklarını 
iordu. Cevap çabuk geldi: 

- Kuponlar tahsil edilmiştir. 
- Kimin tarafından? 

Malumya, bankalar kupon be
delini tadiye ederlerken bir bor
dro yaparlar, parayı alana imza 

· ettirirler. 
Bu bordrolara bakarak cevap 

•erdiler: 
- Parayı tahsil eden 

Möıyö Rou ile arkadaşı 
yadır. 

Otelci çabuk bulundu. 
ifadesi: 

otelci 
Ogo-

l,te 

- Parayı ben almadım. Müı· 
terim Ogoya aldı. Hüviyet cüz
danını kaybetmişti, bankaya gi· 
derken refakatimi rica etti, gittim, 

rayı ben aldım ona verdim. ve fazla olarak cebinde de Oıoya 
Ogoya ya gelince: VilAyetler- nın kartları bulunduğu için bu 

den birinde oturuyordu. O da bu- defa da doJandıncılıktan bqka 
lundu, iıte cevabı: bir de cinayetle itham edilmiotlr. 

Ben beı senedir Parise Şimdi baoı tehlikededir. 

Londrada IJir Milyarder . -- -
M. Oakes lngiliz Gazete-
cisi ile Karşı Karşıya 

~-- --
Bu Zatta Artık Aramak Ve Bulmak 
Bir Aşk Ve Bir İhtiras Halindedir 

Dünyanın 

hiç olmazsa 
biri 1. .• 

en zengin adamı.. 1 
en %enginlerinden 

Mr. Oakes'ı otelde görmiye 
giden Londralı gazeteci diyor ki: 

- " Bir yeni "en zengin 
adam,, ın Londra 'ya geldiğini 
duydum. lami Harry Oakes'tir; 
ıervetinin temeli meşhur bir altın 
madenidir. Kendisini görmek is
tedim. O, zenginlerin çoğu gibi 
utangaç değil. 

ıuverisairc llo elde edilecek her· 
hangi bir eıkl ve kıymeti tarihl
yeyl haiz bir eserin kartpostalını 
yapmak hakkı da bu lnhiıara llt 
olacakbr. 

BütUn bu eserlerin gazetelerde 
mevkut ve gayrimcvkut mecmua• 
larda ve kitaplarda derç ve neırl 
kemakin serbest kalacaktır. Bu 
kartların fotoğrafilerinin ihzar• 
için 500 ve tabılar& içlh 5000 lira 
llzımdır. Kat'i bir zaruret hasıl 
olmadıkça bUtUn tabı ve ihzar 
muameleleri Türkiye dahilinde 
yapılacaktır. Bu kartlar, hUkfime• 
tin münasip göreceği bir damga 
ile damgalanacak ve taklitlerl 
sahte varakairesmiye yapanlai 
gibi cezalandırılacaktır. Kartpoı• 
•al ticarethaneleri tarafından 
yaptırılan Tilrkiyeye ait kartpoı· 
tallarla alelümum lnkı vesair 
musavver kartların beher adedin· 
de yirmi para resim alınacaktır. 

Bu ticarethanelerin satbkları 
bu gibi kartlar glimrllkten alın· 
dıktan aonra bu buauata yapılacak 

mUnasip bir damga ile damgala· 
nacaklardır. Bu takdirde senede 
asgari 3,5 milyon liralık varidat 
temini mümkün olacaktır. Bu bir 
lnhiıar halinde işletilmese bile 
Tayyare, Hililliahmer ve Himayei 
Etfal Cemiyetleri için mühim bir 
varidat membaı olabilir. 

Şislide, Abide caddesinde 14T 
numarada Ağnı.ade 'hl. Behçel 

" Arkasındaki elbise, senelik 
geliri beş yüz İngiliz lirasını geç
miyenlerinkinden farklı değil. Bu 
orta yaşlı adam karısı ve kızı ile 
beraber şehrin en büyük otel· 
lerinden birinde oturuyor ama 
etrafta kimse onu farketmiyor, 
onun kim olduğunu bilmiyor. 

" Lake Shore,, altın maden· 
leri §irketi reisi, kendisine: 

Kongosunu, Cenubi Afrikayı do- ( Cevaplarımız J 
)aştı hep altın aradı. Meslkayı da' 
bir tecrübe etti. Beş sene 6lüm 

1·------=--------.. -
vadiside çalıştı. Beşiktaş Tuzbabada Mehmet Ali 

" - Siz dünyanın en zengin 
adamı mısınız? diye sorduğum 
zaman geniş omuzlarını silkti ve: 

- Ben herkesin kaç parası 
olduğunu ne bileyim? Dedi. Bildi-

ğim birşey vana o da bizim al
tm madeninin dUnyanın en bU

yük madeni olduğudur. Kanada' da 
en çok altın çıkarılan maden 
odur; dünyada da ikinci gelir" 

Harry Oakes, l 898 senesinde 
ite başladığı zaman bir kazması 
bir küreğinden baık• birıeyi 
yoktu. Yukonda ilk altın damar-

ları keşfolunduğu zaman oraya 
altın aramaya giden otuz bin al-

tın avcısından biri de o idi. Se
nelerce aradı; fakat talli evveli 
pek yardım etmedi. 

Sonra Alaska 'yı, Fili pin ada
larını, Avuatralya'yı, Yeni Ze
landayı Garbi Afrikayı, Belçika 

Beye: 
Nihayet 1911 de talii güldü. - Bizim bu hususta neşriyat 

Ontario'da büyük şimal orman- yapmamıza kanun mllsait değil•. 
ları sahasında çalıştı. "Kırkland dir. Siz doğrudan doğruya Mın-e 
Lake,, tarafında altın buldu ve taka Ticaret MlidUrlUğUne mUra4 
Though isminde bir ortağı ile caat ediniz efendim. 

para kazandı. 
Umumi harpten biraz evvel 

bu madendeki hiHeıini (3()0,000) 
dolara ıattı. Fakat yine altın 
aramaktan vazgeçmedi. Çoktan• 
beri ''Lake Shore,, da gözü var

dı. Oraları çok iyi bildiği için 
o civarda toprak altında bUyUk 
bir servet bulunduğundan emindi. 
Yanılmadığım anlayınca hemen 
bulduğu madeni iıletmeye başladı. 

Harry Oakes diyor ki : 

- Bu madenden ıimdiye ka
dar (60) milyon dolarlıktan fada 
altın çıkardık. Daha da (300) 
milyon dolarlık altın olduğu mu
hakkaktır. 

* Büyükdere ~laltı7. çaroıaında hımall 
Efendiye: 

- Mektubun uz. hem çok uzun• 
dur, hem de ilin tarifesine tabi~ 
dir, onun için neşredilemedl 
efendim. 

Cihanıirde şekerci Hafet EfonJiyeı 
- lhbarınızla Maliye Vekal~ 

tinin meşgul olduğunu yapdığımıı 
tahkikat neticesinde öğrendik 
efendim. 

* Bakırköy Cevizlik mahalle inde 
Ali Rıza Beye: 

- Şikayetiniz ait olduğu ma• 
kama bildirilmiştir efendim. 



Musevi Takımı Yenildi 
Beşiktaş Takımı, Fili_stin Şampiyonunu 

1-0 Mağlüp Etti 

.............. HaPoel tala
..... 8etlktaiA k.,.. lllı OJ11DU-

.... k lzere dla T•lmlm 
ataty.._. •pi kalabalak ~ 
llUfb. ŞehrimiaiD ,abek 11-..s 
aileleri Ye fatbol maçluuada ilk 
•k t&rmeeilllmlz b&L 1r1 •• .._ 
da.ki ~er ara11nda •• 
DUJorclu. 8etiktqlılar kunetinin 
derecul pek helli olmayan Hapoel 
takımına kartı en •ilam kadro-
larile çıkmıılardı. bd taraf Ahaya 
çakınca, ıeçen haftaki f11t maçla• 
nada beyaz ıiyahhlara Eylple 
heraberllie mal olan ekıik takım 
yerine Nazımın ve Şerefin eıki 
,...... olclaldaruu -6rclllk. 

..... altmtla .,..,. 
lletiktata kartı Muaevl takı-
._ ilk akanları aruuada 
milÜirl.u..izin pek dratll 
oyuncu&. olcluldanm anladık. 
Huoell'v ırklarma mahıuı ınr' ati 
ladlral ve cevvallıkla oynayorlardı. 
Eaka.t futbolculukları ı6r'atleri ve 

dıtle.tak kabiliyetleri nlabetinde ••ıilctaı • H•pMI maçına ali ilci 
•ideli. Ferdea topa lalklwlJ'etleri, canlı ıalıh 

--~·- ....,...., top .. 1b bir heyecanla karı• tarafın 
d ... ratm- .. aayretinl de durdurdular. 

çab aldan ıayeaincle haylı it hd tarafın gol çıkarma luna 
16rilyorlardı. Bu y&zdea Betiktaı oyunun cereyanı içhacl• laafifl .. 
takımını çok kereler 11kıtbrclalar. d h 

Kendileri mlldafaa vazi•etine ikten aonra maçta teodn aııl 
d 

ı olclu. Ye oyunda bqka bir deii-
d&ıtlikleri zamanlar 8 da nıtlda- tiklik olamadan mlaabaka Betik• 
filerhıln ani çakqlarile Bctiktq tııın 1 - O ıalebeıile bitti. 
muhac:bnJeriıain ıol çıkarm .. na Pazar gGnti de Galataaarayla 
mani oluyorlardı. 

Hapoel takımının allr'ati yl- oynayacak olan Muıevi mi8'firle-
zlnden hual olan hlkimiyetia rimiz hakkında dün edindiğimiı 
deYamı uralannda 8fıpktafhlan11 intiba; Hapoel takımının ıeri ve 
yapbkları mukabil taarruzda Mu- •~letik oyuncular oldup merke-
1evl misafirlerimiz aleyhine bir zındedir. 
penalb oldu. Bu vuruıu Beıiktar Y annki maçta Galataıarayh-
hlar içeri a\amadılar. Birinci devre lar miaafirlerimizi fazla top kontro-
11fır afara beraberlikle neticelendi. IOne mecbur edecek bir tekilde 

1 

............................................................. . 
Karnera 
Yenildi 

Evvelki gllne kadar cihan atır 
ııklıt bokı fAmpiyonu olan 
«Dev adam» Jikabile anılan ltal
yan hob6r Kamera nihayet 
Amerikacla evvelld akpm yapbjı 
bir maçta Maka Bir tarafından 
mailtp edileli. Kamera 120 kilo 
ajırbiında, iki metreye yakın ela 
boy uhibi iri bir heybettlr. Maç 
hakkındaki telpf ıudur: 

Nevyork, 15 (A.A.) - Dıpr
cla halk yeni dlnya pmpiypnu 
Maka Bir'I alkıflarken, mail6bi-
1et ylkl albnda ezilmit olan 
Kamera, g6zlerinde yqlar oldup 
halele, locuancla ıuetecilerle 
ı&rtlfllaUfttlr. Dev bob6r demir 
tir ki: 

.. _ Mağlôbiyetimin 11bebi, 
ilk ravntta aai ayatı111ın toputu
DUD burkulmaııcbr.,, 

utpe bu ıebepledlr ki maç 
una1111da o kadar 11k yere dOt
ttlm. Bunun 11bebi Bir'ln yum
nidan detiJdi. Birinci ravnttan 
10nra maça devam için fevkallde 
mlltktJAt ~ektım. Topupmun 
hurkulap ylz&nden hareket ede· 

lkı·nc· d d i k 0
YD. arlarıa Bqiktaıtan daha jwl ı evre e rttzı n ar a• b 3 

• K•mer••• iu ,...-. •ir,,..tlerı "'"' la 1 Be k d ha lo ır netice alabilirler. wwy- • 
rına a an ti tqWar ı 11 111a-J ••pılı,or 

laac....ı.ra baıladılar. Cenahlar- Sa hanca Yu·· zm e meyifim beni fena baldı rahataız 
claa yvtlıaı ı&ren llç orta 

Hapoel mOclafilerinl t•· 8 •diyor.,,' 
ayramı ltalyaa boklir, bundan aonra, 

..... w:~··:zıatapaı:.ı:.:.u· Devlet Demiryollan idaresi Hyircilerclen bir çopnun zannet· 
lardı. O,Unun aldriı itil .- denizcilik federaıyonuna mDracaat tlil tibi, hakemden maçın clurda· 
kart11 .. nda ee .. ·w-:::.....: .. •anura rulm •-- ,. . t di ·.....- .......... JI y ederek Sabanca pltlnde bir ıu a11aı .. tıyyen 11 eme ihd 
caJ.ı biuediliyordu. NlleJdaa r- aporları bayramı icrasmı teklif dylemlftir. 
renin bafladığı cllrt W.ldb ; etmittir. federasyon, mahallinde ----

Hazin Bir Yıldönümü 

Tllrk apOl'u için hakiki hizmetler gören, Beşlktq kultlbOnlin 
mDeuialeri aramada bulunan merhum Şerefin birind 611lm yaldlnü 
mlba-betile elin BetlktatWar ve doltlan tarafmclan çok buin 
ihtifal yapıldı. Merhumun meanaa kadar pclllerek çelenkler konul 
Ye mlleuir nutuklar ılSylenUcll. Reılm, bu lhtlfalden bir intibaı te1 
ediyor. 

F enerbahçc Dünkü Şii 
Maçını Kazandı ............................................... 

Din 934 futbol ıilt birinciliji 
maçlarına Kadık6yünde F eaeı
bahçe litayomunda devam edildi. 
Takaim ıtadyomunda daha mll
bim bir maç olduiu için F...,. 
uba11nda ıeyirci adedi m.beten 
azdı. Donkll maç yalnız Fener
bahçe ile SDleymaniye takımları 
ara11Dda yapıldı Ye Fenerliler 1-2 
ıalip ıeldiler. 

Bu hafif netice, pmpiyon 
namzedi olan ve ıenelerce pmpl· 
yonluk kazanmıt bulunan bir ta
kım için detmeı tellkki edilir. 
Fakat bunda Sllleymuiyelilerin 
canlı oynam .. kadar Fenerbah
çenln de eklik bir takımla aaha
ya çakmua •lleuir olmuttur. 

MGaabaka umumiyet itibarile 
zevkaiz pçti. bk devrenin bq
lan11anda oyun mtitevazin bir 
yazlyet pteriyordu. Sonraları 

Fenerbabçe lıakimiyeti ele alda. 
Fakat Sllleymaniyenin eyi bir 
mlldafaa aistemi tatbik etmeıi 
ytbladen ıol çıkarmak mtlmklin 
olamıyordu. Golallz ıeçen bu 
dakikalarda Fener bahçe maha-

1 

cimlerinia ,. .. ık clawaamalan 
da t..W ~ f&'lllllyordu. 

8ir -.ıık Sllleymaniyel" 
ciddi " kuvvetli bir hamle ya 
rak Fener kalesine doiru 
akın yapblar. Fakat Fene 
müdafileri bu tehlikeJİ kola 
atlattılar. 

ikinci devrede iki 
oyunculanada da bariz 
gunluk ı&ıl\kllyordu. 

Fakat devrenin ortal 
dojru o,aacalar tekrar 
v• niabeten faareli:etlf ve 
akınlar oldu. Fenerbahçe 
akınlannı ııldaıbrarak Sliley 
niye kaleıi iSnllnde aak 11k te 
keli vaziyetler ihdu ecliyorl 
itte bu tekilde devam eclen o 
1 • 2 Fenerbabçenin galibiye 
neticelendi. ---

Tanlı Maçları 
Takaimcle At .. - G&neı k 

bllnOn tenia kortlannda bati• 
tenis ıamplyonua maçlanna 
de devam edilmiftir. Çok 
ve alakalı geçen bu maçlara 
maruf amat6rlerden bir 
dahil olmut ve iyi netic 
almmışhr. 

Adanada Spor Hareketleri 

mamııh ki, Hakkıdan aidatı llir tetkikat yaJ1mıı ve bu teklifi Bir Ebedi Boykot Cızı11 Verildi 
pem iaabetli bir Y1D1lf)a Hapoet ... itibarile kabul etmiftir. Sakarya apor kul&bll reiai Aclaila. (lfmial) - Bir bur: lif n wlaener llir ıen 
....._ cloinltan Nham ilk ... Eter ..-kil teraitiade mutau• Huan Bey idman Cemiyetleri HDe evvel t•kkll eclea ve "'" k•clWM ietlaat eden llu 
JIJI b1cletmit oldu. kat hual oluna bu bayram 29 ittifklona Kocaeli mıntaka•m ~~~~~a. BUDratt~: !::.:!:':m:miu c•e· ıpor kullblbıln Çukurova m 

Bu aavıya mukabele i•in u __ · L--1 • __ _._ .:ı, t ·..:-de clola ~RUll k da ·hm l clilm k ,. .- mu- ~r.._., yahut 8 temmuzda ueulau& p..iyet • tı.... n JI teaçil ecll ek ıaretile ittifaka um 1 a e ez uvv 
aeYllw aoa ıayretlerile çahtlDlya Japalacaktar. y elk.a ve ıı.ek merkeziumumi tarafından wleb- ahnaa Adana ıpor kultlb6 ı-en kudret teıkil ecleeeti ti• 
............ yanlardan ve ortadan el _.__ im • -y il •t d'1- kt ba... ı. l yan,.uanu.u maada ylzm• mlaa· bet boykot ceza11 a uanı ıntaç cuma pli •enelik konır .. i umı e ıame e, ,_ ad 
Japbklan akınlarla bir mlclclet bakal ela • K k ~._ · t •ı.1---k ..1..-•--an ıcra edilecektir ki etmiftlr. arar enuuwnne re.. yapmıı ve yeni idare heyetini ze•a ın yua.c yarw.....-.. 
Betildatı tazyik ettiler. Fakat ylzüdllerimizin daima tatlı ıuda men teltlii edilmiıtir. Bu lauauata eeçiniftir. Kal6b&n lı&mi •• fahri leri bu tilllidi lmnetlenclirm 
llir ıolü temin ederek plibiyeti ahnan lteynelmilel reiorlarla Dİi· aynca tahkikat yapmak Uzere reiliiklerine fabrikatlr Kltlp zacle dir. Glnclerclili• realm kul 
........... olan Bqiktafldar beti bu ıuretle aw11ı-.. ola- umumi merkezden Mahmut aı" a- Nuh Naci, Mina 1ade Mutafa ilk tepkklllac:leld ıenç ta 
.. rabert:.:.e dahi -- _ı__ -.... --...._~~~-... -=-~~~-·~--~~.:..:.= ..... ~t--=ca=k=br.=·~~~~~~...._;~---~be!l.....•~··~·~e~d~il~•~iı~tiı~·~~~~~'Be~yle~r~mtihapedil•iflenlir. ıc... __ .~•_e.t.......,.eclir. 
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Genç adam sabık Rus asılza
desinin (fi) karıwnda yerlere 
kadar eğildi. .. 

- Allaha ısmarladık ekae
lans. .. 

Rabakoviç onun selAnnna 
ehemmiyet bile vermeden kalaba
lığa karıımıtb. -·-Genç kızlar kalabalıkla bera-
ber tam merdivenin baıma gel
mitlerdi, birden bir sea: 

- Fatma Hanım .. ah Fatma 
Hanımcığım! 

Diye batardı. 
Bu ne kadar pyanı hayret 

bir şeydi. iki Fatmanın lkiai de 
karıılarma baktılar. Bntttr. rıkan 
yolcuları kolaylıkla ılrınek için 
biletçi kulObHinin Hiında duran 
harikulade zarif bir genç lcadm 
onlara elini sallayordu. 

Fafa tammıyan gözlerle <ınfara 
bakarken F atoı : 

- Aa .• MDnevver... dedi .. ; 
Evet son derece ıık bej bir 

komple giyeo bu kadın, Milne.
verdi. FatOfUD evinde eakiden 
lıizmetçillk etmİf olan GUJsümün 
kın Miiaener •. 

Fakat F atot riya mı görü
yordu. Bu ne harikullcle bir ta· 
hanUldü: 

Basma entarili çıplak ayakla· 
nna takunya geçirip mutfağa silen 
yemenili, sakızlı MD.nevverJe, 
ayağana yalan deriai iskarpinler, 
incecik ipek çoraplar ıiyen ve 
bir moda ıueteainden fırlamıı 
aibl şık giyinen ıu gllzel kadınm 
araımda ne kadar bOyllk bir fark 
yardı. 

Genç kadın: 
- Mlnener ya ..• diye rOlüyor 

bu suretle koyu renk bir rujla 
boyanmıt pel dudaklarını arala
yan iki ura bembeyaz ve ıı.un· 
tuanı diflerini ıa.teriyordu. 

iki ıenç kadın birbirlerinin 
kolları ara1111& ablm!flardı. 

Fatof dört bq yaşında iken 
OD dört on beı yqında olan 
münevver, Fatmayı çok Hver onu 
oynabrdı eğlendirirdi .• 

Bu kalabalık içinde durmaya 
im kin yokta. Fakat mlnevver 
kolunu genç kızan koluna geçir· 
mitti: 

- Bir dakika Fatma Hanım· 
cağım.. Bir dakika bir ahbabı 
bekliyorum... lfte. .• işte •.• 

Birden elini salladı: 
- Hadlo... Hallo ... Jorj.. Jorj •. 
Karpdan aarı kesik bıyıklı 

ıazhikln miyop adamın (elu~ 
lanı) diye hitap etti;t •• Mia 
F euny ile Andre Albertinlnin ~~~ . . . . . . . . . . . . 

leim. meslek 
veya ı u'&t 

buluod ğu 
meml :\cet 

Yo.ıan 

Suat Suzan 

diainden bahsederken (müstepr) 
dedikleri zat ıeliyordu. Elinde 
san bir çanta vardı: 

- O.. siz.. siz ha... Benim 
ıebhar Şehrizadım. 

Münevver plilyor, aöyleıiyordu: 

- Ne kadar memnunum, Ber
linde kaç giin kalacaksanız.. 1.
tanbulclan ıamarlachklarımı getir
diniz mi? S6yleyiniz bakayım. 

- E•et hepsini, hepsini. 
- Dokumaları, yerli işleme 

elbiseyi... Yatak örUiınnu ... 
- Evet ... Evet. .. 
- T erJikleri. 
- Evet. 
- Ya kah•e değirmenini? 
- Küçük Şehrizadım hepsini 

getirdim diyorum... Fakat aiz 
benden daha fazla hlltün bu ıey
Jeri özlemite benziyorsunuz. 

F afa kenarda duruyordu Fa• 
toşun kolunu çimdikledi : 

- Namussuzum ki.. Bizim 
eşyalar kayboldu. Herşeyden 
evvel ıu çantaları bulsak .. 

Münevver bu ıözll ·de iıitti ..• 
- AaL.. Yanında bir de 

arkadaşın mı var... Aman gör· 
memittim ... 

Ve hemen kendini ona tanıt· 
tırdı: 

- Türk rekka1tıi, Şehri1at 
Binti HarunUrreıit Bey .•. 

Bu garip ismi duyan iki Fatma 
biribirlerine tuhaf, tuhaf baktılar 
Ve Münevver yavaı ıesle: 

- lamime kulak asmayınız 
diye fıııldadı, sersem Avrupalı

lara g6re böyle isimler lizım 
Münevver iami çok ıade hiç te 
ferefli ve acayip deifl... Halbuki 
bir rekk&1e için Fatoı ta arkada· 
ımı ona takdim etti: 

- Arkadaşım Fatma Nuri .• 
Durunuz çocuklar... Ben de 

aize en iyi doatlanmdaa M. Do· 
manıky'yi tanıtayım. Kendiıi 
.. ... sefareti m6atetan. 

Ve ona hitap etti: 
- Biribirinden daha tath iki 

vatandaıım. Harikulade nefiı iki 
çocuk değil mi? 

- Evet gtlzel ıehrizat ... 
Münevver, müsteşar efendile 

Almanca konuıuyordu. Şimdi onun 
koluna kolunu geçirmiş ve mer• 

divenlerden inerken kulağma bir 
ıeyler fıaıldıyordu .• 

Fafa tekrarladı: 
- A.. bizim çantalar nerede. 
Münevver yine bu sözU duy-

muştu. 

- Hiç merak etmeyiniz ıeke· 
rim. Siz çantaları bulmazsanız bile 
çantalar size gelir ve bulurlar. 
Buranm hamalları çok dUrUst in· 
sanlardır adeta burada en dllrlist 
insanlar istasyon hamallarıdır di· 
yebiliriz.. timdi aıafııda hamalını· 
zm size nasıl telAıla muntazır 

oldutunu göreceksiniz. 
... 

Ve Münevverin hakkı vardı. 
Evet.. bet numaralı hamal gelmiı, 
durmuş, onları bekliyordu. Fafa 
onu g5rilnce sevinçle bağırdı: 

- işte hamal. 
- Ben aiıe s6ylemedim mi?. 
Hamal Berlin ıiveıile aoru· 

yordu: 
- Çantaları nereye g6törece· 

giz, bir taksiye mi? 
F atoı Münevvere hitap etti: 
- Kuzum MOnevver .. bu adam 

ne konuşuyor?. 
- Çantaları nereye götUrece· 

ğini soruyor. 
Fatoş gidecekleri otelin ismini 

söyledi: 
- Bize bir takıi bulıun. 

diye rica etti. 
- Yok canam... ne tabisi?. 

Ben de ayni oteldeyim .. sizi kendi 
arabamla götürürüm.. hallo.. ha· 
mal efendi rica ederim valizleri 
ilerdeki ıu geniş bej otomobilin 
arkasına yerleştiriniz. 

- Peki hanımefendi. 
Garın kepııından dıtarı hep 

beraber çıkhlar. 
>f 

Otomobili Münevver kullana· 
yordu. Müıtepr efendi de gllzel 
toföriin yanında oturuyordu. 
iki ıenç kız arabanın içine 
yerlqmişlerdi. M. Domonıky 
küçftk rekkase ile pek meıguldll. 
Harunürre,it Beyin kızı Şehrizat 

Hamm hakikaten onun blltün 
kalbini teShir etmişe benziyordu. 

Otomobilin arkaamda Fafa ile 
Fatoıun yanında, yilzO bir koca
kan yl\ıll gibi bu111fuk olan çok 
tllyln ve çok kllçllk bir k6pek 
vardı. Bu köpek azamt ıurette 

iki ı•n kızı ej'lendiriyordu. 
( Arkaaı var) 

Dün Yapılan Deniz Gezintileri 

Dun Hımayei EtfaJ cemiyeti bir Yalova gezintisi tertip etmış, 

kalabalık bir halk kUtleıinin ıştırak ettiği bu gezinti çok eğlenceli 
olmuıtur 

D yr c Yeıilhilil c m'yeti de ıenelık içkisiz deniz gezintisini 
ya9mıştır Burada Himayei Etfal tenezzüh vapuru _görülüyor. 

Beş Senede 3030 Ev 824 
Apartıman Yapıldı 

lstanbulda 140 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

larm kArgir olma1mı kabul etti. 
Bu kararı takip eden seneler 
içinde, bilhassa fU aon beı sene
de ıehrimizdeki yangın yerlerin• 
birçok yeni binalar kuruldu. Mu
ayyen bir ıehir planına uygun 
olmıyarak yapıldığı ileri sürülen 

bu binaların latanbulu çirkinleı· 
tirdikleri iddialannı burada söz 
gelifi yapacak değiliz. Siz ıu aa
brlarda yalnız latanhulda aon bet 
1ene zarfında yapılan binalara 
ait bir tetkikın neticelerini oku· 
yacakaıaız. 

Belediye tarafından tutulan 
Jıtatiıtik cetvellerinden 6j'rendl
ğimize 1ı&re, 928 ile 932 ••neleri 
ara81Dda mkıpn bet yıl içinde 
pbrimizde apartıman, ev, bu, 
otel, hamam, depo vesaire sibi 
tamam 4487 yeni bina in.. edlJ. 
mittir. 

İufaatın en çok yapıldıiı yal 
932 senesidir. 

928 aeneainde 385 ev, 61 
apartıman, 62 dnkkin, 4 hamam, 
3 fabrika, 5 fırın, 4 garaj, 3 ahır, 
11 depo, ve 15 tane de aair bi
nalar yapılmıtbr. 

Dört Cinayet 
lkiai Antepte, Biri Ayva• 
lıkta, Biri De Tirede Oldu 

Gaziantep, (Huiuıi) - Şehri
mizde hiç yoktan iki cinayet lr 
lenmiftir. ilk cinayet tudurr 

Bundan on bet ,Un evvel 
latanbuldan phrimize gelen artilt 
Ayıe Tacllnniu Hanım uzun 
miiddettenberl Bunala bıaan Ef. 
i1D1inde birialle çok 'aamimi bir 
hayat ıeçiriyorlarmlf. iki arkadaı 
ıeçenlerde, aralannda çıkaa bir 
geçimsizlik yUztınden ayrılınıtlar 
ve Ayfe Hanım da bu aynlıktan 
sonra buraya ırelmiftir. Arkada• 
flDI çok .. ven lbaan Efendi de 
bu ayrıhi• tahammlll edemedi· 
tmden bir hafta •onrı kendiıi 
de buraya gelmiı ve iki arkadaı 
arasında bir banıma olmuıtur. 
Fakat aralarında yeniden batla• 
yan ağız kavgasından sonra Ay• 
f9 H. Ihsan efendiden tekrar 
ayrılmışbr. Bunun üzerine llıaan 
Ef. gece vakti sarbot olarak 
Ayte Hammm yatbi• otele ıel· 
mif, kendiıile karıılaşanca taban• 
caaını çekerek ateı etmittir. ç .. 
kan kurtunlar kadını kanlar 
içinde yere aermittir. Ayşe Hanı· 
mın yaraıı çok ağır ve tehlike· 
ildir. Haıtanede teduri edilmek· 
tedir. 

l 

ikinci cinayete gelince; bu cİ• 
nayet ifliyen Ahmet lıminde bir 
gençtir. Ahmet eınaflık yapmak· 
tadır. Annesine bir biç yUzUn· 
den kızmıı ve bıçağına çekerek 
kadıncağızı yaralamııbr. 40 yat" 
larında bulunan talibıiz anne te-
davi albna ahnmqtır. 

Ayvalık, ( Huauıl ) - Buraya 
mübadil olarak gelmit olan Ka
valah Haıan kihya iımindı birisi 
iki gün evvel Altmovaya glmiş, 
kahvede Çerkes Hakkı iıminde 
birisile kavgaya tutuşmuştur. Çer· 
kes Hakkı bir aralık Ha1an kih
yayı dövmeye baılamış, bu ısrada 
tabancasını çeken Hasan kihya 
dört kurşun sıkmıotır. Çıkan kur-
şunlar Çerkeı Hakkıyı çok tehli· 
keli bir vaziyette yaralamııtır. 

Tir~, ( Huıuıi) - Şükriye 

Bin Bina Var 

929 aeneıinde yapılan yeni 
binaların aayııı 561 dir. Bunların 
399 u ev, 68 i apartıman, 69 u 
dükkan, diğerleri de depo, ahır 

Ye .. iredir. 930 ıeneainde yapalan 
737 binamn beş ylizll ev 124 ft 
apartamandır. 931 aenesinde in· 
taat bir misli kadar artmıı, ye· 

kfın 1232 } i bulmuştur ki bunların 
808i ev ve 224 fi de apartunaadır. 
932 aene9inde bu artma dnam 
elmiı, yekunu 1404 adedini bul
muıtur. Bu yıl içinde 938 ey ve 
347 aparbman İDfa ec:lilmipir. 

Bunlardan bqka fU bet 111 
içinde eaki binalardan 1J03 t;a. 
aeaine katlar Ulve eclilmif, ,-. 
bu mliddet içinde 25707 bl .... 
tamirat 1apdDUfbr. 

Bet MDeJe alt olan bu iata
tiatik cebelin• dalail bulummru 
927 aeneainde l.taabUJdm W.... 

. lana uyıaa 135."2 WI ld lıı 1 
... 91.Sl8 ..... aparbman, 
pansiyon ve otel gibi mealdin 
binalardır. Demek oluyor ki 10n 
bq sene içiııde yapl••ı elaa 
inpat ile phrimiı:de meskiB W. 
nalann adedi bir miktar CWaa 
art~tır. 

Peçe Yasağı 
lı Hanımları Bu Karan 
Derhal Tatbik Ettiler 

Yeni Menin refikimizden : 
"Merain Belediye mecliainin inkJ. 

llp bakamından çok ehemmiyetli 
olan kararile dtladen ltlbarea 
peçe )'&sağının tatbikine ballandı. 
Bu kararın nekadar y.U.de •• 
umumi bir arzuya kartdak ...... 
daju dün bitin m•a•lll• tebarlz 
etti. Belediye yauğlnı dwyan ka
dınlardan blrçoldan dalıa enet 
peçeyi çıbrmatlardı. 

"Dlln Mer1inde hiçbir peçeli 
kadın kalmamııtar. Bu Juarebt 
eu• korkw1111dan daha ~. b
dınlarımızm kendi arıularile olmut 
ye birçok ıebepler altmda ~ 
ve peçe Jiyen kaduılar belediye 
)'aıağile bUrriyetl•rlne kavuwmu .. 
lardar. ,, 

Zaframboluda Y11i Bir 
Hastahane 

Zafranbolu (Hu1Ua1) - Bmadı 
yeni bir hastane biauma baıl .. 
nılmıflır, Haıtanenin temel atma 
meraılmi yapılmıf, ilk kazmayı 
Fırka kumandanı Sıtlu Pqa 
vurmuıtur. Haataoe memlekette 
~k lüzumlu bir ihtiyaca cevap 
verecektir. 

Adapazartnda Bir MllıMrl 
Adapazan (Huıust) - Ali Bey 

llkmektebinde talebe velilerine 
mahauı gOzel bir müaamere tertip 
edilmiş, talebeler iatiklil marp 
ile haıhyan bu müsamerede çok 
muvaffak olmuılardır. 

····························································-
isminde bir kadını ayrı ayrı ıev· 

mekte olan Dere mahalleıinden 
Aziz oğlu Eşref ve Acem Kizım 
iaminde iki kiti araı•nda kanlı 
hir kavga olmuştur. Hadise 
günü Kazım Efendi Şükriyeyi bir 
lokantaya götürm ş, bunu g6ren 
Eıref Ef. ile aralarında kawga 
çıkmıt, Kizım bir aralık bıçak 
çekmif, qref te tababanca çe• 
kerek beı kurfun ııkmııbr Çıkan 
kurşunlardan Kazım ağır aarett• 
yaralanmqtır. 



Nuıl Dold• 1. 
Na•ıl Y .,,ıdı?. 

16 • 6 • 984 Naıl Ôldl1. 
Dônlünei Kısım No. 123 

-=::ı•P====> Zi,. ş.l1i --·- ·- il -

....-telif Fırka Ve Gruplar Ayn Ayn 
aaliyete Geçmiş Bulunuyorlardı .. 

e '-illa batmWl gelen Keadiüe •tllnt .... olunduia 
"1•ıtıer, lep Dame ftleıl• u•aa, ak _. • .,_ • ima W. 

etmenizden ve f)frtafam lmııa bel. '-Je• b lib ; : 
Wbr.ntanre tqnld mesai - ICnlr ...le..._. hMecli-
.,temellizcfea ileri ger-... lim ....... ••ter-... mtiye• 
Bu IUretle nereye ıidiyaru ? - •• .,.,,. 
Rica edetim, mevlaiaizf 61* ela· Dl,erek, lıiuiyabm izhar efe 
liret& elere terlcecliaia ve -"" mekten keadini mu edememiıti. 
.._ ~- çeHla& Epr lttifaatçılann ajraclıldan hezi. 
• P'iilmewaf:r, IHz lırt..- met dolayıaile .tık onlardan Jllz 

ıefesek mi soda • pviren Bepnci Suitaa Mehmet, 
...... celwelize..J DIJ... ..... .... h lifleri ····- ... 
• telaa edelm. bw ... mek iıtemif; kabinenin o yolda 
Jerl, ••• llllhat n T•wl•I tqekktıliinll lıluhta PapJ• t.. 
c 'seliw ,....., edm w her- liye etmipi. Bana lainam lluhta 
W ~ ellia •• iri ; m Jlllllli::: • Pap kabineai • ıerek mutlaki,et 
T ..... Bm.a) Wır IWl;c N. ye gerek m~ilkd.e'tliacle 
- •ılljoı; mkeliiia • ... makamı mqihatı ftll,& ftir lmcl-
Jlk .-e& .._ iımı.t " mlle- retle idare eden • Şep "#• C. 
_,. a..b .,..._ ..._ Pi- malettio Efendi ile f11 zevattan '9•• (1} tepkktll etmifti: 

Klmll Pqa - Şlrayı O.Ylet 
refaf 

llllwJin Hilmi Pllp -A il:• 
IUZID 

llıluıcl Ferik N.w P..- -
Harlriye Nam 

...... llalltar ..... - ... 
riye N... 

c.ı.ı,.ı.........,_ -·
H.iciJ• N ili 

Frenaız Ptrauaınm Mllla ........ 
Puls, 14 (A.A.) - ..,..... .... 

Aft il '-••••"'-pawte8 &ldnfd. 
......... 1msa ..... __._ ft ,... .._ ___________ , .......... _. ....... _ ... 

.,.. .... '811111) ........ .ı.. ...... ..,........ 
hrrofl ı._ plrlaç ltlaallbna dair Wr 1 I' ' _.. 

J fat•rlta -- • "-ea ~· ... BMiila ...-C itle !o> ' ...... 
' dolar iZ,- ' t"'9 A.- ~ -.& W. wwal Ilı ' m' ta 

a ._ ,_ -.oo a ~119• n,• - --- - -------.. ..,.. ~- ....... a..-.... .... ·~ . ... ... 
....... 25,11 ...... ..,. 

........ -- .... llıt-

..... Z.00 20 .... o..-.... .,,_ -
ç..._ ... ..... -..12 

o t• :. .... .,,. = ... .. ..... 
2,4441 ,... 

Sofra UMn •rsnt ...., 
....... i,171• ..... & .... 

Hl••• 8eneBerf 
Lira Lira , ...... ,._,. .... ..... ~--.. ...... ) ......... _ ... 

• tn-•>"'4- ... ~. -
...... -....: Uır- a....... "" ;::=...,,. = ,...... .. .. ... ~ . ..._ 
t ' .. alOV. .. T ...... 

• t. • 2 -. u Bı 111'9 

.... QD W'l8"vllM 
ıq -........... 

ll6rul 
...... o ... ... 

n.-
ıus ... 
.tin -~ 

DllJ- ... ~~ \19m-- - ııtr.-Bat-W teıtltl ._,., 
• 11 D ıt.Of 

41,;JI ·-.-
BORSA HARlcl 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankan 

s--·-= T. 1. u..., "'U.• : , .... 

llERKEZ.I 
ADAPAZARI 

, .. ., .. z 

IMllJ.-.., 8Altnf. 811.KlC,. llloA 
BCJW. .-nas. ... SA. DOzaa. 
SSICtp"'R. HENDEK, lllldf. KAi'._ 
.... ,. Dl'r.AHTA. --~ a KWN PAia. G.A&ıı&T.a.: 

~~w::: 

• 

Gızlı u et 
Durmuyor• 

Silih Fabrikacıları, Dünyayı Kana 
Boyamak İçin CaJışıyorlar 

c ...... l fad .. ,,... ) 
Ve aiz J1ne aorac•kaaır 
- Pelri •Dlllla.. Niçin mllm

klia olamayor. 
Cenhmuı deiitmlJecıels: 
- ÇBnk&.. Gizli kanet &,&. 

İatiJor • .. 
Aıabi••dl. Yemea Ye Hicaz 

lmnetleri aJlardanberi boiul8llP 
duruyorlar. Hicaz lmnetlerl, Y .. 
men arazisjnln pbeihıe beis 
aukta. Genit kum çaltlncle 8lell. 
llclDrea ttbaea trnnen. .. 

Sahnmza hlkim alamayıp yiae 
ıoracaklmız: 

- Fa1cat DiP a blJle ola
Jor 1' 

ftte cevabumz: 
- Ç8aldl bm .ta 

lmnetia ............ .. 
Biliyonunm ,. .. GeçNllınle 

Japmya hadci19 aeuretl erk&
ngwlen lir ut, llif kim8eDia 
ı.afMirf ,.,.._ anm apamaa Lir 
bapcla. herkes korida. Bu diplo
mat clemftti ld: 

1 ............ ÇW1 l'lıc ... 
dapna ... mi,.... 

Fabt lnr sefer, Ylim, .._ 
•--w hna .ali wtaa szndt 
aullı çerçivesi içinde ,..,. • 
mimi siya•! ;- • ...... 
Sovyet Rasyama pil ~ .a. 
teklifleri .. .- lmnetia ...,. -., ..... ....,. ....... 
lacli. 

" - Hem.. Efendiler • Çin 
arazİIİllclen topladığmız altmlar 
artık yetip. Buraya baadan 
..,.. Japoayadan bqb laiçbJr ,,....., ........ ____ ... ~ --· 

devlet aclumnı abmJaa~ _. 
takcBrde Japonya d'* ela.,... 
nacafd.. ......... : 

- Aealta ltw cliplomab da 
ha,te ahı orta alyletea yine pi 
luttel midir? 

-HiçllPle...,.... .. 
na ela yaptıran gizli bnettfr . .. 

- Frauada patlak 'ftl'eD 

Staüld ......... ... Pli 
kunetin parmaıa Yar .... , 

- Evet ba meaele ele ıbll 
laınetia .... altından pkm91br • 

G&l lmnet mtltJalt, koslmac. 
lnlafms bir iktidardır. Basıln 
dlap liJUetiacle ...._ ... mia 
b rJcn ,aıatlly•, Ye ODUD her 
c1ec1fi1 oluyor. Milletleri bofazlar 
timi. .nalı koaf'er•n•m alramete 
Dirafall. faJan1ar pkartaa. bona
ı.. aftld eclen, •81'81'eDp liyul 
ciaa,eller ftleten hep bu tizi 
lmnettir. .. 

..... kadir, ,.... ...... ........................... 
-Slllla tlcaretD 
Silih ...... a..,. ltag&n d&n-

,._ • smıPa ..W,etleridir • 
Qlpı• -,.. halana elindedir. 
S.,ı• pek mahdut ela ı. ~ 

- wıgiala ...... -·· 
muharebe ..,11inde, 
boppaalan ..,.... .......... 

Dllv- ....... lmrtalup 
...... ..nae1ıa....-... ı. 
lam w ca b......... iı8&s 
etmeleri, e1nnelr "lWI"• ...... 
ı•shn d••ltir. kMtlilm 
... pft ... fuiaç ... bu ibtim• .......................... ........ ~--.. 
..,. .... bnkm& keaferw _. 

,. •:••• 1ms ... nc1a penle 
arkumcla .... laanl ~. 

.... 
• ............. 

ve iglidir keneli hatana 
bir ille Öll aı• ot
- b.p..ı, ç.
ğırmak T8 -lıni• ........ ...,.. 
J81ı=u. Keadi ... 
....... almlı 
ve kuımcile ha,.._ 
tamim ve idare .ı. 

melde uil'&lar bumm 
lı.neinde a.. w 
tekial• •waaır. V-b 8 

............... Jz: • 
INaWrMle .teliii .. 
edtr. 

.;:s'l'AKVIM := 
Cila 

• -
.....TESI .......... 

9 ltô.;enl JSIS 

lır==========-ı Ellerinde..,.,.,. deailma mltlôtbir 
kudret Yll'Clır ki ha ayede haıı l~;;;.;.F+--=-t~-:-t-~~ ITIMADI MiLLi ..... Urid.,......... .... ...... ....... ....... ....... ~ ~~----~f•••: 



• 

10 Sayfa 

No. 50 16-6 - 934 Nakili: A. R. 

Bas ın •• 
-·--~··········· 

" Ev Birdenbire Ba dmıştı.. Didarla Ben 
T vuk Kümesine Sa anmıştık •. ,, 

..... . • 1 .. 1 1 ' •• ' ••••• " ' • " ••••• 

Madam, merdiven başından ra etrniyeceğini anlayan bir tavır 
telaşlı telaşiı: ve teslimiyetle ellerini göğsüne 

- Didar, çabuk.. bahçeye dayadı : 
inin de saklanın. - Ne yapacağız memur bey .. 

Diye sesleniyordu. Bu işe Yumurtlıyoruı. 
alışkın olan Didarı takip ettim. Diye mırıldandı. Fakat bunu 

Bahçeye çıktık. Önünde bir söylerken Didarın aldığı son de· 
takım tahtalar yığılı ve üstünde rece tuhaf tavır, birdenbire -zaten 
eski püskü çuvallar örtülü olan bozuk olan • sinirlerimde bir 
eski bir tavuk kümesine girdik. buhran yaratb. Vaziyetin bUtUn 
Saklandık. Evde, aşağı yukarı fecaatine rağmen içimden asabi 
dolaşan memurların ayak seslerini bir kahkaha bo§andı. Arbk 
duydukça helecan ve korkudan irademi kaybetmiştim. Bir taraf· 
boğulur gibi oluyordum. Didar tan, gözlerimden yaş gelirken 
böi le şeylere alışkan ve pervasız diğer taraftan da ka •.. 1 katıl~ 
bir kadın olduğu için fıkır fıkır gülüyordum. 
gülüyor: Didarın tuhaflığı, benim kah· 

- Ayol sen ne korkak ~ey· kaham evvela memuru da birkaç 
mişsin ?.. O kadar ne telaş edi- saniye gülmeye mecbur etmişti. 
yorsun. Sanki tutulursak ne olur?. Fakat derhal ciddi bir tavır alan 
Canımızı alacak değiller ya?.. memur şimdi başını çevirmiş, 
Olan olsa evi kaparlar.. madam· ayni kendisi gibi çömelen arka· 
dan ceza alırlar... Hem ona da daşlnrma: 

ha<"et kalmaz. Madam ne eski - Görliyor musunuz, hayasız 
tilkiair bilsen.. şimdi o. gelenleri karıyı .. utanmadan nasıl gUlUyor. 
öyle kandırır, öyle bir atlatır ki... Diyordu. 

Diye beni teselli etmek isti· 
}Ordu. 

Çenelerim biribirine çarpa 
çarpa soı-dum : 

- Her zaman böyle mi olur, 
Didar? .. 

O, mUtevekkilane cevap veri· 
yor: 

Eh.. Madam bu evi gizli 
idare ettiği için aşağı yukarı iki 
üç ayda bir kere ararlar. Mutlak 
yine bir taraftan bir ihbar vuku· 
bulmuştur. Yahut memurlar, bir 
şeyden şUphelenmiılerdir. 

Diyordu. 
Birdenbire bahçekapısı açıldı. 

Kalın ve sert bir ses : 
- işte.. Burada ayak izleri 

var .. Hem de ... 
Diye yüksek sesle mırıldandı. 

Sonra: 
- lbrahim Efendi.. Emin 

Efendi., Buraya gelin. 
Diye içerideki arkadaşlarma 

bağırdı. O zaman Didar, elimi 
kavradı. Kulağıma eğilerek: 

- Y akaiandık. 
Diye fısıldadı. 

Bir anda üç memur, kümesin 
önüne sıralandı. Birisi, çuvalları, 
çekti, bir tarafa attı. Öteki çö· 
melerek kapıdan içeri baktı. Bizi 
görür görmez : 

- Vay köpoğlular.. Ulan ne 
yapıyorsunuz, bu kümeste? .. 

Diye boğardı. Didar, artık 
hiçbir inkar \'e mukavemetin pa· 

····························································· 
Son Posta 

iLAN FiA TLARI 

l - Gazetenin esas gazuile 
bir sütunun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sayfasına göre bir santi
min ilô.n /iatı şunlardır: 

lf.. 
Merkeze nasıl gittik?.. Komi· 

serin karşısına nasıl dizildik? .. 
Bunların verdiği manevi ıstırap 
bana o kadar büyük, o kadar acı 
geldi ki, şimdi bunları ayrı ayrı 
lcaydetmek değil, hatta hatırla· 
mak bile istemiyorum. Yalnız, 

hayatımda ebediyen unutnmıya· 

cağım bir hadise oldu. 
Komiser, beni isticvap edi· 

yordu: 
- Sabıkan var mı senin?. 
Diye sordu... Bu suale biiyük 

bir safiyet ve katiyetle: 
- Hayır. 
Cevabını verdim. Fakat o 

anda, yüzüme dik dik bakan bir 
memurun şu sözleri karşısmda 

titredim: 
- Yalan söylüyor, komiser 

bey. Bu kadın sabıkalıdır. Daha 
geçenlerde, Madam Mannik'in 
pansiyonunda bir tüccarın Uçyüz 
lirasını çalmıştı. Bereket versin, 
adamcağız geldi buraya .. davasın· 
dan vaz geçti de.. kendisini kur· 
tardı. Utanmadan yalan söylüyor. 

(Arkası var) -----
Çiçek Sevgisi 

Senede 12 Milyon Karanfil 
Y etiştiriJiyor 

Son senelerde halkın çiçeğe 
karşı rağbeti nazarı dikkati cel· 
bedecek derecede çoğalmıw ve 
vaziyet, çiçek istihsaltitamızın art· 
masını temin etmiştir. 

Birkaç ene zarfında, evvelce 
memleketimizde bulunmıyan çicek 
cinsleri yetiştirilmiş, hariçten ge· 
tirtilen tohumlarla mevcut neviler 
isUih edilmiştir. Alakadarlaran 
verdiklerı izahata göre; şimdi de 
memleketimizde bir ıı karaufilcilik 
san'atı ,, teessüs etmiştir. Her 
mev imde yalnız lstanbulda ye· 
tiştirilen karanfil miktarı 10 • 12 

lsn~fa. ayfo. \ eayfa Dig r 1 Son 

_3~ 4_: 5 yerler ı sayfn 
400 1 2~0 2~0 1~0 1-s0 - 30 hı . 1 r . IHş. hr~. J\ı q v-

:.-,;r----..---..;.--......_.:...........:..·~ı~n:..:.r~ş~. .. , .. ... . .. , :r ••••• ~ ~., . .. ·~~·. , .. .... 
mil} on arasındadır. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince r_o kalın yazılar 
tutacakları gere ~öre 
ıantimle ölçulür. 

Yeni 
V.nrhk - Ankarada 15 günde bir 

çıkmakta olan Varlık Wtıcmua ı · 
nıu 15 Haziran tarihli 23 üncü eııyı l 

her ıanıonki gibi kuvvetli imzo.lnrın 
yazıla · e çıkmıştır. 

SON POSTA 

Görenler 
Allah için 
S .. l . ' OJ/ eszn .•• 

- Yeni bizmetçimin her huyu 
iyi amma, yalnız bir kusuru var: 
ben Yokken elbiselerimi giyip 
sokağa çıkıyor. 

.,.... .......... 1 ••••••• 1 ..... 1 •• 1 ... 

Dünga lktı•al Haberleri 

Dünyada 
işsizlik 
Azalıyor 

Milletler cemiyeti, beynelmilel 

Mühim bir mesai bürosu ta
rafından dünya• 

tetkik daki işsizliğe ait 
dikkate değer bir tetkik yapıl .. 
mışhr. (1934) senesi nisan ayına 
kadar bütün dünyadaki amele 
işlerini tetkik eden bu eser dünya 
işsizlik vaziyetinde geçen kanunu• 
sanide başlayan selah hareketinin 
devam etmekte olduğu neticesine 
varıyor. 

Ayn ayri membalardan alın· 
mış olan istatistikler memleketler 
arasında faydalı mukayeseler 
yapılabilmesine, maalesef mani 
olduğundan her memleketin vaıi
yetini aşağıda birer birer tet
kik edeceğiz. 

Almanya - 1933 ıeneıl llk 
üç ayında Almaoyadaki işsizler 

miktan (5.598.855) idi. Bu sene 
nisan ayındaki miktarı yalnız 
(2.800.000) den ibarettir. iki ıene 
neticeleri araıında yüzde 1 S,4 
nispetinde bir seliih vardır. 

Avu turya - 1933 senesi 
mnrbnda 401 bin işsiz varken bu 
miktar 1934 senesi mart ayında 
352 bine inmiştir. Yani işsiz mik
tarı yüzde beş azalmıştır. 

lngllt re - 1933 ıenesl 
mart ayında lngilteredeki işsizler 
yekunu (2.9A4.914) tiir. Bu mik
tar umumi yekuna kıyasen yUzde 
(22,7) dir. 1934 senesi martında 
ise işsiz miktarı yüzde (18,2) ye 
yani (2.342. 794) idi. 

Belçika - Belçikada vaziyet 
bilaki fenadır. işsizler miktarı 
azalacağına, çoğalıyor. 1933 se· 
nesi kanunusani ayında 171 bin 
İşsiz varken 1934 senesi ayni 
tarihinde bu miktar 194 bine 
çıkmıştır. Yani umumi yeküna 
kıyasen itsizler ylizde iki nıspe· 
tinde çoğalmıştır. 

Holanda 1934 ıenesl 
mart ayında Holandada 186.940 
işsiz vardı. Bir sene evvel ayni 
tarihte 232.840 işsiz olduğu dU· 
şünülürse bu memlekette i~siz· 
lerin azalmakta olduğu anlaşılır. 

Çeko lovekya- Şubat 934 
ayında 264 bin işsiz bulunan Çe
koslovakyada bir sene evvel ayni 
tarihte 300 bin işsiz vardı. Şu 
hesaba göre bir senede 36 bin 
işsize iş verilebilmiştir. 

A. Blrleşlk HUkOmetler -
Amerika Birle9ik hükümetleı mde 
işsizlik çok azalmıştır. 1933 ıtmesl 
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Hafta İçinde 
D yduk? ..... .................................................. . 

Geçen bir 
0

hafta içinde letanbııl ihracat için henüz hiçbir h • 
p~yaeaeının _ istihsnl mallarımıza reket görülmüyor. Amerika :e 
aıt alış verış manzaras.ını şu sa- fngiltere i in müba astta b 1 
tırlardnn esnelıca takıp etmek fi ~ Y u unan 
sizin için mümkün olacaktır. Bu rmalar pıyasada yoktur. Sovyet-
satırlar bir haftalık piyasa hare- ler de daha İ~e bnşlamadıl8J' • 
katini inceden ınceye tahlil Duyduğumuza göre bazı tüccar 
etmektedir: Sovyetlere müracaat ederek satıı 

4fyon Altı aydanberi tekliflerinde bulunmuşlardır. He-
droksit afyon mübayaa etmemekte nüz bir iş olmuş değildir. Piyasa 
olan uyuşturucu inhisar idaresi bu durgun addolunabilir. 
müddet zarfında Uzak Şarka 
yapıldığı söylenen Soft sabşları 

karşılamak üzere, zaman zaman, 
ince afyon mübayaa etmekte idi. 

Bu hafta içinde vaziyet eski 
halini muhafaza diyorken son 
iki günilnde inhisar idaresi afyon 
mubayaatım büsbiltlin durdur· 
muştur. Böylelikle Uzak Şarka 

yapılan ikinci afyon sahşının 

da inhisar idaresi tarafından ha· 
zırlanmıı bulunduğu anlaşılmnk· 
tadır. 

Uyuşturucu maddeler inhisar 
idaresinin ahşa fasıla vermesi 
üzerine piyasa da durgun bir hal 
almıştır. Hafta içinde çok yüksek 
morfinli beş altı sandık afyon 
ıatılmışbr. Kilosu 750 ile 780 
kuruş arasında yapılan bu drokısit 
muameleleri piyasanın normal 
vaziyetini göstermekten uzaktır. 

Tiftik - Tiftik piyasası on 
günlü bir tereddüt devresi geçir
dikten sonra bu hafta içinde mü· 
him satışlara sahne oldu. Sovyet 
Rusya ticaret mümessilliği kilo· 
sunu 43 kuruş etrafında tiftik
lerimize altcı olmuş tUccarımız 

iıe bu fiata mallarmı satmak is· 
tememiılerdi. 

Tllccar, Sovyet Rusyanın ya· 
nında lngiliz ve Amerikalı alıcı• 
ların da piyasaya çıkacağını Umit 
ederek bir müddet Sovyetlere mal 
vermediler ve piyasanın yUksel· 
mesini beklediler. 

Geçen hafta bu tereddütlü 
vaziyet bir müddet devam et· 
miştir. İngiltere ve Amerikadan 
ses çıkmaymca tüccar Sovyetleri 
fazla bekletmiyerek iıtediklerl 
malları vermişlerdir. 

Yapağı - Yapağı piyasa· 
smda büyUk bir iş yoktur. Bazı 
yerli fabrikaların ihtiyaçlarını 
karşılamak Uzere yapılan ufak 
satışlar oluyor, fakat bunlar mü 
pet ve kati bir kiyasa nıeydana 
getirec~k kuvvette değildir. 
=--

mart sonunda 13 milyon işsiz 
varken bu sene bunların adedi 
11 milyona düşmüştür. Yani bir 
senelik bir müddet zarfında iki 
milyon işsiz~ i~ bulunmuştur. 

Fransa- Fransadaki vaziyet 
te Belçikadaki gibidir. işsizlerin 
miktarı 1934 senesinde, bir yıl 
evvele kıyasen, çoğalmıştır. 1933 
martında 370 bin işsiz varken 
ı 934 n1artında bunların adedi 
384 bine çıkmış, yani 14 bin 
adam yeniden itsiz kalmııtır. 

ltalya - ltalyada vaziyet 
iyidir. 1933 senesi şubat ayında 
mevcut olan 1,225,470 itıiz 1934 
senesinde azalmış ve geçen şu· 
batta yapılan istatisitklerde ltaı .. 
yada yalnız l, 158,418 ipiz bu· 
lunduğu anlaşılmıştır. 

1 vlçre- - Dünya buhra· 
mndan lüks eşya satması itibarile 
en geç kurtulacağı zannedil n 
lsviçrede bile işsizler miktarmda 
bir azalma vardır. Geçen sene 
96 bini tecavüz eden işsizler 
mart 1934 te 91 bin idi. 

Beynelmilel istatistik büroıunuıı 

Hububat - Bu hafta içinde 
buğday piyasası tedricen düşnıil -
tlir. Haftanın son satışları daha 
gevşek bir bal aldı. Perşembe 
gUnU ekstra birinci beyazlar 5, 15 
kuruı, otuz kırk çavdarlı karışık 
mallar ise 4 kuruş etrafında aa• 
tılmıştır. Piyasa kararsızdır. 

ihracat ıçın talep olmayışı 
arpa piyasasını durgun bir halde 
tutuyor. Bu hafta İhsaniyeden bir 
vagon biralık arpa geldi. Ecnebi 
için alıcı zühur etmediğinde yerli 
ihtiyacı karşılamak üzere kilosu 

2,25 kuruştan satıldı. 
Bu fiata mal göndermek ve

rimsizdir. Bu piyasadaki durgun• 
Juğun en büyük amili de bir yan• 
dan bu fiat dUşkünUlğU, diğer 
taraftan da ihracatın durmuş ve 
Haydarpaşadaki siloların dolmuş 
bulunmasıdır. 

Fındık - Fındık piyasa ı 
bu hafta zarfında gayet kuvvetli 
bir hal almıı ve birdenbire ismen 
yükıelmeğe başlamıştır. Piyasamız• 
da sabcı olmadığmdan müsbet 
bir muamele kaydedilememiştir. 
Fakat piyasaya gelen haberlere 
göre Giresonda kilosu 41 kuruşa 

kadar satıılar kaydedilmiştir. 
Önümüzdeki fındık rekoltesinin 
az olacağı hakkında yapılan tah
minler, S kuruıtan fazla olan bu 
ant tereffilün amillerini doğur o 
baıhca menbadır. Filhakika r~ 
koltenin az olacağı anlaşılmca 
elimizde kalan ve nihayet 15 bin 
çuvalı geçmeyen stok malı, açığa 
satış yapanlar almak ietiyorlar. 

Bu tüccar taahhütlerini yerine 
getirmek için muhakkak surette 
alıcı olacaklardır. Yeni mahsllle 
daha Uç ay olduğunu, eski malın 
az ve talebin zaruri bulunduğunu 
bilen mal sahipleri de piyasamn 
yükselmesine intizar ediyorlar. Ve 
piya a yliks liyor. 

* 
tetkiki uzayıp gitmektedir. Vazl· 
yeti hulasa etmek lazımgelirso 

hemen her memlekette işsizlerin 
adedi 1934 senesinde bir yıl 

evveline kıyasen azalmıştır. Yalnız 
F raosa, Belçika, Portekiz vo 
lrlanda bu umumt vaziyetin istis
nasını teşkil etmişlerdir. Yalnız 

bu memleketlerde işizlik bilakis 
çoğalmıştar. 

* 
Hamburgdan bildiriliyor : Al· 

Alman manyamn en bU· 
yük iki vapur 

kurnanyala· H 
rı navlunları kumpanyası, a· 

. • . pak ve şimali Al-
ındırıgor man Lolyd şirket• 

leri, yolcu tarifelerinde muhtelif 

tenzilatlar yapmışlardır. Bu ten• 

zilôt miktarı İtalya, İngiltere vo 

Fransa yolcuları için yüzde yir
miye baliğ olmaktadır. 

····················· ........ ---
ısıır•Dr. KE AL NURi3 
Cilt ve Zührevi hnı:ıtaltklar mütehassısı 

BeyoAlu: Rumeli han 16 

~--• Tel: 40153 
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Badema s 
r 

Bu Sütunda Hergün 

Mihri Hanımın eli kocasının 
omuzlarına dokununca onun ken
dine yaklaştığına sezmemiş olan 
Hüseyin B. bir kere sıçradı .• Ve 
başını elleri arasından sıyırdı: 

Bırak Mihri, dedi. 
Kan ı bUyük bir şefkatle : 
- Dilndenberi bir şey yeme· 

din kocacığım. Haydi gel bir lok· 
ma bir şey ye. Senin böyle ken
di~i harap etmen bir şey düzelt· 
mıyecek, sen de biliyorsun. 

- Hayır, hayır bırak beni, 
ç değilim. 

Bir müddet kan kaca ıusbı· 
lar. Sonra Hii eyio B. yerinden 
fırladı. Odanın içinde bir dolaş-
bktan onra karısının önünde 
durdu! 

Çocuğumuzun böyle bir 
fey yapmış olduğı .nu ~i1şanmekl.. 

Karısı mnhçup bir <"d? ile~ 
- Canım.. Kim bilir bu işe 

nasıl sürüklendi. Yoksa bilirein 
onun içi fena değildir .. 
_ - içi. il - acı acı gülüyordu • 

e~er bu ışi bir defa yapmış olsa 
idı; cahilliğine uydu, şeytana k -
pıldı, derdim ve affederdim. 
Fakat tiç senedenberi çalıştığı 
kumpanyanın muhasebesini mli· 
temadiyen yanlış tutmak, müte· 
madlyen Uç ıene oradan para 
çalmak... bu bir anlık meş'um 
bir zaaf değil, ahlaksızlığın 
aonudur. 

Mihri Hanım ıuar ediyordu. 
.. ~ Evet onur.. kalbi iyidir. 

Bıhrsın böyle şeyler yapan insan• 
lar bir kere şeytana uyarlar. 
sonra mütemadiyer. açıklannı ka
patabilmek için ugraşırlar ve mu· 
hasebede yeni rahneler açılır. 
Bundan &onra nrbk meş'um bir 
çenber gibi yuvarlanır gider. 

- Neme lazım... Bu da bir 
mazeret mi? Ne de olsa oğlumuz 
patronunun parasını çalmış ve 
bize de yalan söylemiştir. Nuride 
affedemediğim işte bu yalancılık
tır. Belki bir anlık zaafı, bir de
liliği o anda itiraf etmif olsa 
aff ederdinı. Fakat üç sene bir 
yalan dUnyası içersinde yaşamak 
hatta ıana da, bana da yalan söy
lemek... Halbuki bütün hayatı
mızda sen de, ben de ona namus 
fazilet ve doğruluk nilmune i 
idik. Ben de onun gibi vtznednr. 
dım, ayni müessesede otuz iki sene 
çalıştım, hayatım sıkınhsız geçme
di. Fakat yeniden hayat başlamak 
icap etse yeniden ayni bayatı ge
çirmek isterdim. ÇUnkü bugün 
utanmadan, sıkılmadan insanların 
göztinUn içine bakabiliyorum ... 
Ve düşUn hayat prensipleri bu 
kadar dürüst ol&n insanlar nasıl 
olmuş ta öyle bir yalancıyı dün· 
yaya getirmiş, yetiştirmişiz. 

B ba şiddetle kansına sordu: 
- Bu oğlan böyle kime çek· 

miş .. 
Anne içini çekti: 
- Nebileyiın ben. 
- Sana mı? bana nu bunu 

anlamak isterdim. Ya sann' Yd da 
bana çekmiş olması lazım.' 

Yatakta idiler. Mihri Hanım 
uyumuştu. Hüseyin Bey karanlık
ta gözlerini açmış ve zihnen hep 
fU kelimeleri tekrarlıyordu: 

.. _ Hırsız, oğlum bir hırsız 
hat,, 

Ve şimdi Hüsern Bey baya
tın, hiç te böyle feci olmadığı gü· 
zel günlerini düşünüyordu. 

Göztepede oturdukları o genç· 
lik zamanında her akşam işten 

vdet ettiği zoman karısı sevgili 
M=urisini kendisin ıabırsızhkla 
muntazır bulurdu. 

Nakleden: Hatice Hatip 

CI 
No tatlı zamanlardı onlar. 
Bahçeye çıkarlardı, havuzun 

başında otururlardı. O zaman 
Hüseyin B. bir ıslık çalar. Komşu 
lcöşkün bahçesile kendi bahçelerini 
ayırım kapı açılır. Ve komşuları 
Emrullah Bey içeri girerdi. 

EmruUah Bey koltuğunun al
tında bir şişe iyi soğutulmuş rakı 
getirirdi. O zaman beyaz maşla· 
hile dolaşan Mihri Hanım koca· 
sına ve komşusuna bir rakı sofrası 
kurardı. Sonra içeri dışarı gidip 
gelerek mükemmel mezeler ha· 
zırlardı. 

Kansı böyle meze hazırlarken 
Hüseyin Bey kravatını, kolalı dik 
yakasını çıkanr, gömleğinin göğ
sünU açardı. Emrullah Bey de 
bembeyaz ve dimdik yakası, 
sağ gözünün üzerine hafifçe eğdiği 
f eıi ve uzun, gür bıyıklarile gayet 
rcEmi otururdu. Onu bizim mu
haFebeci Hüseyin Bey çok beğe-
nir: erkek güzelliğinin ve erkek 
zarafetinin bir niimunesi olarak 
kabul ederdi. 

Bilhassa miyop gözlerine tak· 
tığı gözlüklerin ona pek yakıştığı 
kanaatinde idi. 

Komşuları ne iş görürdü. Bunu 
kendileri de bilmiyorlardı. Kendi· 
si bazı gün, mühendis, bazı 
gün komsiyoncu, hazan da memur 
olduğunu söylerdi. Fakat onun 
söylediği en basit sözlere bile 
kimse inanmazdı. ÇünkU o, meşhur 
bir " yala.ncı f ,, olarak tamlırdı. 

Bu yalancı kelimesi üzerinde 
muhasebeci birdenbire tevakkuf 
etti. Bugünün fena düşilncelerin· 
den kurtulmak için sığındığı mazi 
hatıraları birdenbire onun kafasını 
allak, bullak etti. 

Gençlik zamanının arkadaşı, 
her işarette evlerine koşan bu 
genç erkek, karısına birlikte bir 
sofrada içki içirdiği bu adam bir 
yalancı idi. 

Emrullah Bey gilnUn birindo 
gözden kaybolmuştu ve onun 
gözden kayboluşu, habersiz çıkıp 
gidişi Mihrinin o fena sinir has• 
talığına tutulmasından bir iki gUn 
evvel olmuştu. 

O zamanlarda doğmuş olan 
oğlu ve karısının onu takip eden 
ha tahğile okadar meşgul olmuştu 
ki çocuğun doğumu akabinde 
komşunun firar etmesi ve lc:omşu 
gözlerden kaybolunca karısının 
sinir hastalığına tutulması onun 
hatırasında ayrı ayrı vnk'alnr ola
rak kalmıştı. 

. Fakat şimdi bu gece birden· 
bıre bu vak'aları biribirine bağlı· 
yor ve bundan bir netice çıka· 
rıyordu. Şimdiye kadar anlaşılmaz 
bir muamma telakki ettiği ey, 
şimdi bas:t bir şekilde ona ken· 
disini göstermişti : 

- Yalancının 
yalancı olur. 

oğlu ta bit 

Bu düşünce Uıerine Hüseyin 
Bey dirseğine dayanarak yanında 
uyuyan karısının yüzüne bakh. 

Pencereden giren ay ışığı bu 
yüzü açık bir surette gösteriyor· 
du. Yarı aralık ağzı, eksen 
kiloyu geçmiş şişmnn vficudü, 
sarkık dudakları ve patates ylizü 
ile bu kadının komşu Emrullah 
Beyi nasıl olup ta baştan çıkar· 
mı olduğunu pek tahmin ede· 
medi. Fakat buna rağmen bu 
yeni fikrin bütün fenklığma rağ· 
men bir hırsız babası olmnk 
utancından kurtulmak içi. ço
cuğun Emrullah Beyin çocuğu 
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l11tanbul - 18.30 pllk nqrfyah, 19.20 
Ajan• haberleri, 19.30 "fUrk mu•lkl netrl7ah 
(Elb:a H., fncl H. 1 Olkll H., Sevim Sellaı H.), 
21.20 Ajans ve Boru haberleri, Atef • Güneı 
Kulübllnd~n naklen M. Tuflk Remsi B. la• 
rafından naldon konferanı, 21.30 Bedri• 
ye Rasim Hanamın lttlraklle dana mualklal. 

Varşo\'o, 13.JS M. - 17,lS Salon 
orkestrası, 18 Tiyatro haberleri, 18,10 
Polonya musikisi (tegannili), 19 Mu· 
sahabe, 19,15 Çift piyano car.ı, 19,45 
Şiir, 20 Muhtelif, 20,15 Populer kon· 
ser, 21,05 Hafif musiki, 21,50 Haber
ler, 22,02 Ne 'eli netriyat, 2.i3 musa
habe, 23,30 Dans musikisi, 24,05 Dans 
musikisi. 

Bükreş, 364 M. - 12 PIAk, 13 
Plak, 13,45 Borsa, Pliik, 18 KöylU 
programı, 18,15 Popüler Romen mu
ıikl 1, musnhabe, 19 Jan Marko or
kestruı, 20,30 Musahabe, 20,45 Plak, 
21 Haberler, 21,15 KanQık musiki, 
21,45 Seyyah netriyab, U Tngannili 
konser, dans plakları, haberler, dana 
plakları. 

Budapeşte, 550 M. - 19,20 Leon
ka vnllonun "Palyaço,, operası, 21 
Neş'eli neşriyat, 21,45 Bnlet, "E ongar 
es Tünde,, müteakıben Gnspnr slgan 
takımı, 23,45 Aslteri konser. 

Moskova, 1724 M. - 11,15 Konser 
12,15 Musahabe, 18,30 Gala konseri 
22 Almanca neşriyat. 23,05 lnrilizce, 
24,0S Artistik neıriyat. 

V!yana, 507 M. - 18,55 Richard 
Vagner'in Götterdaemmeruog opera
ı;ını nakil, 21 Sillsyn filharmoni&i, 
23,20 haberler, 23,50 dana musikisi. 

18 Haziran P zartesl 
fıtanbul - 18.SO f.ranaıEca dau, 19 

konfernııı (göz doktoru Hakkı Hayri B. ta• 
rofından ), 19.30 TIUk mmlkl neırt7atı (Ek· 
renı B., Ruvon B. • Cevdet B., Vecihe H., 
Kemani Ccı'l'det B., Şeref B., fbrahlın B., 
Belma H.), 21.20 Ajana ve Boraa haberleri, 
21.SO ilıtlldyo orkeatraın, hafif mualkl. 

Varıova, 1345 M. - 18,15 oda 
musikisi, 18 müsahabe, 19,15 plak, 
muhtelif, 20, 15 Piyano konseri, müsa· 
habc, 21,12 Hafif orke&tra muaikisi. 
21,50 Musahabe, 22,12 Senfonik kon· 
aer, 28 Musahnbe, 23,15 Dans musikisi 

Bükreş 364 M. - 13 Her gUnkO 
negriynt, 19 Musahabe, 19,10 BudalA 
orkestrıısı, 20,30 Üniversite, 20,45 Plak 
21 Konferan•, 21,15 Oda musikisi, 
21,45 Musahabe, 22 Tagnnnl, 22,SO 
Piyano kon eri. 

Budapeşte 550 M. - 19,45 Opera 
orkestrası, 21 Musahabe, 21,80 Oni• 
versite korosunun konseri, 23,30 S at 
ayarı, Sigao musikisi, 24,20 Dans 
muaikiıai. 

Moakova 1724 M. - 19,30 Karıoı 
konser, 21 Ak§am konseri, 22 Alman
ca, 23,0S lngilizçe, 24,05 Macarca 

Brcslav 316 M. - 19,20 bilyilk beate
kiiriımn küçük piyano • kemrn par• 
çaları, 19,55 9iir, 20 Heuachnup fen 
isimli ne9'ell skeç, 21,lS Vagner'in 
Herlerinden konser, 22,15 on kız VO 
hiç bir erkek isimli operet komik, 
ruüsababe, 24 dana ve neş'eli musiki. 

Viyana 507 M. - 21,42 Max Sch· 
önherrin idaresinde Senfonik konser, 
23 son haberler, milaababc, 23,30 yayla 
sar.lor kon eri Schubet, 24,15 gece 
konseri, müsnhabe, 1 konaer. 

Breslau 316 M. - 20 farkı, haber
ler, 22,45 dans akşamı, 23 Avuıaturya, 
23,45 dnns muaikisi. 

19 H .zfr n Sah 
latanbul - 18.90 plllk neıri7atı, 10 ço• 

culdaro masal, 19.30 Türk musiki netrlyatı 

(keman Retal B., tambur Mes'ut Cem.I B., 
kanun Vecihe H., Muuffu B., Vedia Rı· 
ma H.), 21.20 Ajan• we Boru haberleri, 21.30 
attldyo cu ve tango oıkoatramı• tarnfırıdan 

dana muılk aL 
Varoova 1345 M. • 18,15 Solist pi• 

olması fikrini sanki yüzde yüz bir 
hakikabnı gibi kabul etti. 

* Snbahleyin karısı uyanır uyan-
maz Hüseyin Bey güler bir yüzle 
ona şu sözleri söyledi: 

- Zavallı Mihriciğim.. Hayatta 
ben senin mevkiinde bulunmıya 
bir an tahammül edemezdim. 
Hırsız bir oğlu olm k.. Çok fena 
bir ıey olacak .. 

Uykudan henüz uyanmış olan 
Mihri Hanım mahmur gözlerle 
kocasına bakh. Ne demek isti· 
yordu? Anlamadı. Anlamak için 
de zihnini yormadı bile. Çünkü 
henUz kahvesini içmemişti. Dü· 
şüncesi bir an evvel bir kahve 
içmekti. Onu içmeden aklı başına 
gelmezdi. Mihri Hanım kah\'e 
tirynl<isi idi. 

yano - keman konseri, 19 konferans, 
19,lS orkestra konseri, musahabe 
20,30. Plak, Musahabe, 21,0S, tlirler, 
21, 15, 0 Lafille dux violette,, isimli 
Helmeabergerin opereti, 23,20, bir 
kağıt fabrikasından reportnj, 23,25 
Dana munkisL 

Khr... Bukref. 364 M, 13, Her
,.OnkO neıriyat, 19, Populer musikisi 
n romnslar ( aigan takımı) 28, Mu
anhabe, 20,45, Plak, 21, müsnhnbc, 
21,15, Senfonik kon er (Romantik 
muıiki) 22, Musahabe, 22. Senfonik 
konserin deYamı. 

Khz. Budapeşte. 20,30, Üç 
tane•birer perdelik skeç, 22, Viyana· 
dan • nakil, 33,5(\, piyano konseri, 
24,30, Siıan musikisi. 

Khz. Moakova, M, 19,30, Muhtelif 
lisanlarda netrlyat. 

Viyana 507 M. - 20,10 Brllckner 
konseri, MOaahabe, 22 Serenadlar (0. 
Kııbaata). Müaahabe, 23,50 Cazband, 
l Dana muıiklai. 

BreaJau 316 M. - 20 K8yJilye gÖ• 
re, 21,lS Eakl dan•lar, 22 Halk f&r
kıları, 23,10 Kısa dalga amatörleri 
için kooforanıı, 28.20 Mil•nhabe, Dan• 
muaiklai. 

20 Haziran Çar amba 
lat.abul - 18.SO Franaızca dera, it 

mono!or; Şehir Tl1atroau artlıtlorlndeo M\r 
am er B. tuafından, 19.SO Tllrk muılkl neı· 
rlyetı (Me1'ut Cemli B., Ruıc• B., Cevdet 
B., Vecihe H., Semiha H., Mu:r.affer Be1. 
21.20 Ajan• we Bora• hab•rloıl, 21.SO orkea· 
tra kon•erf, kan9ılr program. 

Varıon, 1345 M. - 18,15 Piyano 
muaikiai, 18,40 Tegannili konser, 19 
konferans, 19, 15 Pllk, Milsnhabe, 
20,15 Keman konseri, Milsahabe, 
21, 12 Hafif musiki, 22 Solist konseri, 
(Tegannili), 28 Edebiyat, 23,lS Danı 
muaiki•i. 

Bükref, 864 M. - 18 Hergilnkil 
neşriyat, 19 Popüler konseri, 20,30 
Üniversite. 20,45 Plak, 21 Müsababe, 
2115 Oda mu6ikisi, musahabe, 22 , . 
Robert, Shiltoo takımı, 22,30 Vıyo-
lonael ltonııeri ve taganni. 

Budape te, 550 M. - 19,50 Opera 
orkestrası, 20,50 Musahabe, 21,10 
Kon11er, 21,45 Karı ık neoriynt 22,SO 
Mantis caz takımı, 23,30 Keman kon
seri, 24,10 Sigan musikisi. 

Moakova, 1724 lVL - 18,80 Askeri 
neşriynn, 19,30 Musahabe, pllik, 21 
Akı m konaerf (tagannili), 22 Musa .. 
habe (çekçe), 23 logilizce, 24 Almaca. 

Viyana 507 M. - 20,10 askeri 
konser, mllsahabe, 22 tiyatro, 28 ha
berler, 24,10 dan• muıikiai, müaababe, 
1 dana musiki•İ· 

Brealau 826 M. - 20 ak9nm kon-
seri haberler, 21,30 r dyo orlcestraaı, 
mü:ababe, 24,15 Romantik mu iki, 
24,15 lapanyoJ notJan. 

21 Haz ren Per mbe 
fstanbul - 18.'10 pllk oqrlyah, 19.20 

Ajana haberleri, 19.30 Tllrk mualkl nefrlyah 
(Kemal Nlyaal B. ı Ha7rl1e H., Orfl B., t.!ll· 
ae7yea H.), 21 Selim Sım B. hrafından 
konferana, 21.30 Nulh! Beylıı lftlrakll atlld· 
JO casbuı.t ve taago orkeatralar. 

V uşova 1345 M. 18,15 Popüler 
Polonya musikisi, musahabe, 20,15 
piyano konseri, haberler, 21,12 hafif 
musiki, A. haberleri, 22,12 senfonik 
konaer, 23 muıahabe, 23,15 dan• mu
ıılkiai. 

Bukref 364 M. - 13 hergilnkü 
netriyat, 18,15konfer~na, 18,30 mek
tepliye musiki, musahabe, 19 kanşık 
konser, 20,30 musahabe, 21 pi k ile 
Massenetnin anonn operası. 

Budnpeıte 550 M. - 19,30 keman 

o 1 
konseri. 21 ecn~bi b hisleri, 21,15 
stüdyodan bir tiyatro temsili, 23,35 
Sii'an musikisi, 24,lS dans musikisi. 

Moakova 1742 M. - 18,30 tngan• 
nill kona r, 21 dans musikisi, 22 Al· 
manca neıriyat, 23,0S Fransızca, 24,0.S 
lapanyolca. 

Viyana, 507 
ne riyat, 22,55 
musikisi. 24,50 
musikisi. 

M. - 20,25 neı'ell 
haberler, 20,40 danı 
milsahabc, 1 danı 

Brealau, 316 - 20 plfık il 
kabare, müsahabe, 22 oda mu5ikiai 
23 Avusturya, 23,45 gece musildsi. 

22 Haziran Cuma 
lataı:ıbul - 1 SO plak netrlyatı, 19.20 

Ajaaa haberleri, 19.SO Ttlrk mıalkl 11cırlyab 
( Mea'ııt Cemil B., Ruıeıa B., <Avdet 8. 1 
Vecibe H., Naıtao Feridun H., Öwrlk Ef.), 
21.20 Ajana Ye Boua haberleri, 21.SO r.:ıd10 
orkeatTuı tarafından •l2an muılklıl ve hnflf 
mualkL 

Varıova, 1345 M. -17 koro kon6eri, 
17,25 Hliat konseri, 18 müsahabc, 
18,30 plAk, 19,15 teganni, müsahab , 
2015 hafif musiki, h herler, 21,12 ' . senfonik stndyo konserı, haberler, 
22,12 senfonik konserin devamı, 23 
föyton, 23,15 danı musikisi. 

Bükre,, 364 M. 
13; Hergünkü neıriyat. 19: Fanlka 

takımı tagannili. 20,45 plak, musaha· 
be, 22 FJüt kon eri, 22,30 Tagannl 
(Olga solomoneanu.) 

Budapeşte :SSO M. - 19,44 piyano 
konseri, 21,20 Ruten halk hnvalan, 
22,35 pllk, 23,20 Muı;alıabe, 23,40 
Opera orkestrası. 

Moskova 1724 M. - 19,30 Musa
habe, Popüler konser 22 Çekçe 23.0S 
İngilizce, 24,05 Almanca. 

Viyann 507 M. - 20,10 Radyo or• 
keatrası. 21,40 Müsahabe, 21,55 Çocuk 
oarkıları, 23 Haberler, 23,30 bando 
muz.ika, 1 Viyana muaiW.si, (plak). 

Brealav 316 M. - 20 Neıeli mu i• 
kisi, müsahnbe, 21,15 Richard Vetzln 
e.erlerf, müsababt-, 22 Alman iti, lsimll 
neırlyat, 23,45 ak9am konseri. 

23 Haziran Cumartesi 
1ıtanbul - 18.30 Franıııca dera, l9 

pllk netrlJab, 19.!l:I TUrk mualkl ne,rlyab 
(Fahlre H., Refik B., FJkrct Saffye :H.) ı 21 
Etref Şefik B. tarafından konferang, 21. 

rkeatTe koaaerl, karııık ncırlyat. 

Varıova, 1345 M. - 17 Senfonik 
Polonya musikisi, 18 Lembcrgten neı• 
li cıriyat 18,25 plak, 19,lS piyano 

~on~eri, m~sababe, 20,15 hafif nıu• 
'ki b be 21 Chopinln eser. aı , mu•• a , 

1 i d il kkep kon&er, 21,30 den, er n en m re 
2212 21,40 Koro konaeri, hnberler, ' 

hafif musiki, musahabe, 23,10 hafif 
musiki, musohnbc, 24,0S dans muı;iki 1. 

Bükreı, 864 M. - 18 her günkO 
neşriyat, 19 Romen musiki i, 20,30 
konferans, 20,45 plak, 21 milli bir 
enlik " Dragaicıı " 21,45 Roma ope• 

rasındıın naklen Gatalaninln "Lorel)·" 
operası. 

Budapefte, 550 M. - 19,10 Kurina 
Slgan takımı, 21,15 " Viktoria,, isimli 
operet temsili, 23,45 Signn muıikbl, 
24,SO dans musikisi. 

Moskovn, 1724 M. - 18,30 Gala 
konseri, 22 Almanca, 23,0S Fran ızca 
24,05 iapanyolca. , 

V. 507 M. _ 21 L Strnusa un 
ıyan 

20 
p· 

operetlerinden, 23, Haber, 23, ıya,-
1 1 . ı nıel konser , no. keman· v o a•VJyo 0 "ki i 

24 Dann musikisi, 1 Dans musı ı ' 
1 Dana mu•ikisinin devamı. ' 

B l 316 M - 21,10 Net ll re• av • 
'k' n-2 l\fü11Bhabe, Haberler, 24 mu ı ı, ~ 

Dans mu•ikisl, 2 Hnlk şarkıları. 

Fotoğraf meraklılarına: 
Paranızı beyhude yere sarfetmeyinizl 

fil 

Fili 
ve 

sayesinde resimlerinizi daha partal<, 
niz. Fotoğraf levazımı satan 
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12 Sayfa SON POSTA 

EViMiZDE ... 
Artık kimse sıcaktan mtıteesslr olma7or, 

Herkes ııll.llattedlr. Çinko; bir ... 

KELVI NA TOR umuz 

vardır. 
Daima soğuk içiyor, taze yiyor, 

yenilmiyenleri sakhyoruz. 

Evsafı ... 
Kelmaator'U 20 ıenellk tecrlbeıı vardır. 

Sataı 

mahalli: 

SAHİBiNiN SESi 
Beyoğlu 

MARMARANIN PIRLANTASI . ~-.. 

BOMONTININ nezareti altında 

KIZKULESi PARK ve PLAJI 
Köprll Oskndar ukeleainden ve Beıiktattan Salacağa sabahtan 

gece yanma kadal' her yarım ıaatte gidiı geli.t vapur vardır. 

iNCESA~ ORKEST~A, VARYETE 
Taze buzlu küçük fıçllar müşterilerimizin sofralarını şenlendirmektedir. 

Hu•u•I mUsamere ve zlr•fetler kabul ve tertip edlllr. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri civarına vaz ve tesisi takar· 

rUr eden bir adet (Radyofar) kapalı zarf usulile ve iki ay 
müddetle mnnakasaya konulmuttur. 16/ Ağustoa/934 tarihine müsa· 
dif Perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
fenni ve idart şartnameleri almak Uzere Galata'da Çinili Rıhhm 
Hanında ldarei Merkeziyeye müracaatlan. ( 3204 ) 

Maliye Vekaletinden: 
Yeni basılacak madeni ufaklık pa

raların şekillerinin tesbiti için Türk 
san'atkarları arasında 18/6/934 tari
hinde başlamak üzere bir müsaba
ka açılmıştır. Alakadarlar Darphane 
ve Damga Matbaası Müdürlüğüne 
müracaatla şartnamesini alabilirler. ı 
-------------~ (3188).,,, 

( Emlik ve Eytam Bankası llinları I 
latan bul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Beyoğlunda Hüaeyinağa mahallesinde Karga sokağında 9 No.lı 

artımanm 3 No. lı daireai açık arttırma ıuretile kiraya verilcce-
ğindttn elyevm aylığı 18 lia•aya talibi bulunan işbu daireyi daha 
fazla bir bedelle isticar etmek iıtiyenlerin 18/6/934 tarihine mOıa· 
dif Pazartesi günü saat l 4 den 16 ye kadar 934/929 dosya No.ıile 
dairemize mUracaatları ilin olunur. (375] 

Nurettin ve ı•riki : ANKARA 

A. Vetter ve Şeriki: 1ZM1 R 

YAZ 
GÜNEŞi 
Cildi yalnı~ ••,,.erletmelcle 

lcalmfu, 

Dokundutu tabakalarda 
kolayca reçmlyen bir takım 
kabarcıklar, ılvilcelor: 

lekeler yapar • 

KREM 
PERTEV 
Krıllananltır için 6andt1n 
endiıeg• lüzum rolchır·. 

Bu harikullde krem gll• 
Deşin elitte tahribat yap
masına, kat'iyen meydan 

vermez. 

Denizyolları ' 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak8y K6pr0bat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhGrdarzadı 

Han Tel. 227 40 ....... ~----
Mersin Yolu 

iNEBOLU vapuru 17 
Haziran 

Pazar 10 da Sirkeci nh· 
bmından kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, İzmir, KüllUk, Bod· 
rum, Radoı, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaı, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
nnıte bunlara iliveten Tqucu, 
Anamur, Kuıadaaı, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. u3213,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

Nil Of ER vapuru 16 
Haziran 

Zafiyeti umumiy~ iştihasızl;k ve kuvvetsizlik halitında büyük 1 
faide ve tesiri görülen: 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
nbtımından kalkacak lzmir'e 
kadar gidip dönecektir. "3214,, 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

F E VROZİN 

FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 
FEVROZIN 

Grip, ağrı ve sızı nın düşmanıdır. 

LOKANTA 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 19 

Haziran 

Safi 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, ' Gireıon, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize'ye. Dönüıte bun· 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3215,. 

..,r ı srı ı ı ' " • ı ı ı ı • ı a.-:-_. t ı • ı ı•ı1-mı• 

&on Poata Matbaası 

Sahibi: All Ekr•• 

H .. riyat Müdürü: Tahir 

Aaziran 16 

KAPELLİ ( CAPPELLI) 
Neden bu kadar büyök bir f6hr•t Y• 

rağbet kazanıyor 1 

ÇUnkU : KAPELLI (CAPPELLI) 
Daima en mü,külpesentleri bile memnun ıtm~tir 
KAPELLI (Cappelli) pllk, fllm ve 
klQıtlarl 11• Kapelll ( C.ppelll ) 
"Espres•o,, allminUt kartpoatallarını 

Her yerde muıırren arayınaz. 

Umumi acentalllı : Umberto J. 

Beyoğlu Posta kutusu 2295 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGO U 
3. üncü keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Ayrıca : 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mük&fat Yardır. 

.............................................................. 

f'1A~l{A 
Müsfalnar~lt 

HU8U8ATU!flARJ 

SıHHAT 
ve 

f<UVVET 

Menbaıdıt 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul AcentahA'ı 
Liman Han, Telefon: 22926 

Trabzon 
TARİ 

Yolu 
npuru17 
Haziran 

Pazar srnnu Hat 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Gldlıteı 
Zonguldak, fnebolu, Ayancık, Sam· 
aun, Ünye, Ordu, Glremon, Tirebolu, 
Görel•, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten, Of 'Ye Sürmeneye 
utrayacakhr. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMB 
&Unleri saat 20 de Tophane rıhb

mından bir vapur kalkar. Gidlt ve 
dönütte mutat iskelelere uğrar. 

iZMİT YOLU 
Yaz Tarifesi 

Pazartesi gününden maada her 
gün bir vapur Cuma ve Salı gün leri 
saat 9 da diğer gilnler Hat 13.SOta 
Tophane rıhtımından kalkacakbr. 

• Dr. ibrahim Zati 
Cağalotlu : Mahmudiye caddeai, 

Çatalçeıme aokatı No S 
Hergün ötleclen aon.ra baatalaran. 

kabul eder. 


