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Kozlu Madenleri Bir 
SaVQşturdu .Kaza 

On 
------

Çökü-;tü Altında Kaldı, Amele 
Fakat Çabuk Kurtarıld~lar 

. Zonpldak (Huıuıl) - Geçen 
rftn Kozlu madenler:i, on arne. 
~nin hayabna mal olabilecek 
korkunç bir kaza •avuıturdu. 
Maden kuyulannda Yukua ıelen 
bir çök6ntti neticeıinde diri diri 
lnezara ıömlllen on amelenin 
hayata mucize kabilinden kurta
rdaralc tüyler ürpertici bir f aci· 
amn önU alındı. 

· Kaza, · Kozlu k6mür iıleri 
tirkctlnin ocaklarında vuku bul
Dluttu. 

Bir ~iınUr baca11nın ani su-
rette çokmeaile b d 

1 1 • ura a ça •şan 
on ame enan, oca&.n h . 

d k. •• ma recıle 
araların a ı yollar kapa 
d . . d. . k nmıı ve 

m ırı t pra albna ginıtUen 
amele ellerindeki kazmalarla islim 
•e su borularına imdat işaretleri 
vurarak kendilerini tehdit eden 
feci akibeti beklemiye başla· 
nıışlardır. 

Bu sırada çökllntünün muka
bil cihetinde hummalı bir faaliyet 
vardı. Derhal vazife başına geti
rilen kurtarma takımı, çöküntünün 
r•nıbaıından bir delik oymaya 
"oyulmuştur. 
: l,te bu ıuretl• aekiz ıaat de
... edea •a..liyat HIHlllda açr 

l f 

Kozlu ıirlc•ti ,,., lcömiir l••İsatı 

lan delik, çokiintüde kalanların 
yanına varmıt ve artık bulunduk· 
ları noktada havasızhktan bunal· 
mıya başlayan amele birer birer 
dıtarı fırlamıılar ve muhakkak 
b. ··ı ır 0 timden kurtulmuılardır. 

Alım•t 

Suilstlmaıe K•rfl 
S?fya, l 7 (A. A.) - Hükumet, 

vazifelerini suiiatlnıal eden ve nOfuz
larını kUllanarak lhtUta yapan me
murlar hakkmda •tar ce1a tatbik edi
lecefine dair yo.i bir ••İraame 
•eır.taniıttr .. 

- PAZARTESi - 18 HAZiRAN 1934 ......... t.ıet .. w: 20203 Fiab 5 kur., 

Büyük Misafiri
mizin Ankarada 

ikinci Günleri 
Dün Sefirler Heyetini 

Kabul Buyurdular 
Ankara, 18 ( Husuıt ) - HU. 

kUmdar mlıafirimiz Şehlntah Peh• 
levl Hz. dliıı on birde, ikamet 
etmekte bulundukları Halkevl 
meraıim salonunda Hfirler heye• 
tini kabul buyurdular. 

Ş.hinıah Hz. büyük üniforma• 
Jarı giymlf oldukları, maiyetJerin
de Hariciye Vezirlerile Ferik Ama· 
nullah Han, Jeneralleri ve lran 
bllyUk elçisi Sadık Han olduğu 
halde büyük ve orta elçilerin, 
maslabatgüzarlaran bir yarım daire 
teşkil ederek muntazır bulunduk· 
ları salonu tetrif etmiılerdir. Sc· 
firler meraıim üniformalarını gey· 
miş ve niıanlarmı takmış bulunu
yorlardı. 

Sefirler, Şehniıah Hazretlerine 
lran büyUk elçiıi Sadık Han tara .. 
fmdan takdim edilmiılerdir. 

Öğle üzeri de Baıvekil Pt
Hz. kö~klerinde Şchinıah Hı. 
şerefine husust bir ziyafet ver
miılerdir. 

( Devamı 3 üncü ıayfada ) 
······························································ 

Galatasaray 1 • 3 
Galip Geldi 

DiJn Fili.tin ıampigonil• y•
, pılon ikinci maça ait ttıfdlôt 
8 iıaci ıagfamıztl•tlır. 

I 

Takas . Suiistimalinin 
" . . . .. 

Tahkiki Yürüyor 
Her Ahlan 
Karışıklıklar 

Adım, Bu 
Olduğunu 

işte Birçok 
Gösteriyor 

------
Takaa suiistimali tabkikatile 

meıgul bulunan müfettişler ko
misyonu mesaisinin ilk kısmım 

bitirmiştir. Şimdiye kadar yapı· 
lan takkikatla suiiıtimal vaziyeti 
teıbit edilmiıtir. 

Son vaziyete göre; bu suiisti· 
mal itinde birçok tacir, komıi· 
yoncu ve sıümrilk memurlarının 
alikaları bulunduğu anlaşılmıı, 
o zaman takas müsaadelerini ve• 
ren komisyon azalarının da dere
ce derece mesul mevkide olup 
olmadıkları meselesi de tetkik 
edilmiıtir. Ancak, tahkik heyeti 
timdiki halde, yalnız bu işte ala
kaları kat'iyetle tespit edilenlerin 
tevkiflerini iıtemiı ve evvelki ıUn 
de müddeiumumilikçe 9 kiti tev· 
kif edilmiıtir. 

Aldığımız malümata göre; 
auiistimal iki ıekilde yapılmııtır. 

Bir kısım kerestelere hakiki de
ferinden kat kat fazla kıymet 
takdir olunmuştu. O kadar ki; sui
iıtimalin derecesi hakkınde fU 
rakamlara göz gezdirmek kifa3•et 
edecektir: 

Taka a tabi mallara bazan çok 
fazla kıymet biçildiği merinde 
ehemmiyetle durulmuftur. Bu ara· 
larda 40 - 50 lira değerindeki bir 
metre mik'aplık ceviz klUUğtlne 

birkaç misli fazlasile (4-5) bin lira 
kıymet biçildiği görlilmUıtür. Fa· 
kat bu, bir metre mik'abı için 
tayin edilen miktardır. Aynı fe

kilde en adi kereste sayılan gUr
genl~r için de metre mik'abı ba
tına ( 400 - SOO ) lira takdir edil· 
mittir. Bununla beraber suiittima
lin bu cephesinde alikalan 
görülenlerden bazıları doğrudan 

( Dnamı 9 uncu Hyf ada ) 

Ne imiş? ] 

Ne o içeride deli mi var ; bu ne ıttrülUl patırcla 1 
KomfUBun luza RwalM ernafOI' t 

• 
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Haziran 18 

(Halkın S e_ si) J • 
B · ır cünıi~ Tarihi 

·Takas Suiistimali 
Maznunları 
Ve Halk 

T · euiıstimali t ik bnm 
ilk aafh dokuz kişinin te -
kifini intaç etmi~tir. Bu netice
nin halk da hnsule g tir
dıği intibaı öyle ıesbit ettik: 

·~.u11<=ttin Be~ (Eminönü T çılar 
97) - De iryollanmıu yap ak, sınır
lan m bek.le ek, y rdum zda yer 
yer ü ra e.suI ri göatumek, yi 
ya k için devi et • millet bqb 
verdi, çalıpyor. fil!et yeni nrgiler 
~ah etti, ağır yü e.r al 2"rdi. 
Oh tarafta milletin bu fedakir-
lığil \ay,, eder gibi 3.5 iJy l 
bir takaa auüatimalinden haberdar 
o!uyonu. Dün on bir kifi tnkif edil .. 
mit- Gönül b ifte bir y b lık ya
pılm olma ı anu eder. Eğer bu 
yazılanlar bir hakikatse lnmlamı ce
z.alan da vatan hainlerini cezaianiı .. 
dan aşağı olmamalıdır. 

* AbdtiHmdfr B. (Malimutpaşa K-ürk-
çü Hanı Jj) - Sultanlar devrinden 
kalm yanht bir söz vardır: Devletin 
rnnb deniz, yemiycn domuz, derlerdi. 
Yeni rejim devletle milleti ayırt et
mez. De•letin mah milletindir. Dev
letin hazinesi mukaddestir. O hazine
ye uzanan utursuz ve hırsız eller kı
rılmalıdır. Millet dişinden, tmıaflndan 
arttuarak bir lokma ekmeği için bile 
Tergi vermiye razı olurken \•e bunu 
•e•e .eve verirken öbür tsraftnn ha
zinenin (3) milyon lirası iç edilmiı. 
itte bunu hazmedemeyiz. Kanun aui
istimaicilerin yakasından yapışmıştır. 

Bi.% adaletin tecellisini bekliyoruz. 

* Ali Bey ( KOBka tramv~3 caddesi 
12) - Gümrükte bir takas auüstimnli 
7apılmış. Bu işe tamam (150) kişinin 

ismi kan11yor. Bunlardan onu hakkın· 
da da tevkif kararı verilmif. Çekirg 
bir atla?'., iki atlar nihayet böyle ele 
geçer. Haı.inenin malı çelik leblebidir. 
Yutulmaz, yutulsn da humedilmcz. 
Kanun onu insanın burnundan fitil 
fitil getirir. Ben herkes hakkıncJa 

, hüsııliniyct beslerim. İnoallah tahkikat 
biti ce bu vntandaş!ann da böyle blr 
• "i timıll yapınadıklan anlatılır ve 
baJ.lnenin on üç milyonu da bedrolmaz. 

Hava Vaziyeti 
1 

Kandilli rasatanesinden aldlğı-
mıı. malümata göre dün sıfır der:e~ 
ceye ve deniz seviyesine indirilen 
barometre ıaaat yedide 764, 14 te 
JİDe 764. 

Hararet derecesi saat 7 de 
20. saat 14 te 23 tür. 

Aazami hareret 24 asgari 
16 dır. 

~üzgar yıldızdan esmiştir. 
Azami sUrati saniyede l l metre
dir.· · 

Eksil< Tartı Mücrimleri 
Eksik tartı aleti kullandıkları 

anlaşılan (8) küçük esnaf diin 
belediye tarafından müddeiumu
miliğe teslim edilmiş, haklannda 
kanuni munmele yapılması iste· 
nilmiştir. 

o· encilik 
anlar Ma 

e Serserilik Ya
emeye Veriliyor 

Polis. birkaç gündenberi erserileri v dilen
cileri toplamıya ve hkemelere vermiye başlamış· 
tır. Evvel i gün mahkemede dört dilenci ve iki 
ser eri m hkfim dilmişlerdi. Dün de Sultanahmet 
ikinci ceza mahkemesi Ayşe i minde bir dilenciyi 
yedi gün belediye işlerinde çalışmıya mahküm et
miştir. Asliye ikinci ceza mahkemesi de Tahsin oğlu 
Nuri isminde bir siyahi h klanda Belediye ve Nn· 
fia yollannda iki ay çahşma hükmn vermiştir. Nuri, 

reısın sorduğu suallere pervasızca ıöyle cevap 
veriyordu: 

- Rakı, esrar içerim. Para bulursam kumar da 
oynanın. Üç senedenberi işsizim. Fakat kendimi 
geçindiriyorum. Bakalım buradan çıkbktan sonra 
bir küfecilik filan yapabilirsem, yapacağım. 

Nuri verilen hükmü de soğuk kanlılıkla kabul 
etti ve eyvallah cliyerek jandarmalann önünde 
yürüdü. 

Bir Facia IMüz lerirniz 
Kuyu Temizliyen Bir Ame- Ve Seı"lyahlar 
le Fena Halde Yarala dı B A J, 

1 
Se h 

Evvelki gfin Mecidiye köyün- azı cente er yya • l 
de feci bir kaza olmuş, bir ıru. lara Türk Eserlerini 
yuda çalışmakta olan bir amde- Göstermiyor iarmış 1 
nin başına toprak dolu bir kova lstanbula gelen seyyah ade-
düşerek ağa surette . yaralanmış- dile bunlardan müzelere uğrıyan-
tır. Hadise şöyle geçmiştir: lann miktarı arasında bir muka· 

Mustafa ve Mehmet isminde Y e yapılmış, seyyahlardan yüzde 
iki amele köyde Halit Bey İs· elliden fazlasının müzelerimize 
minde bir zabn bahçesinde top· uğramadıkları tesbit edilmiştir. 
rak ile dolu bir kuyuyu temizle- y pılan tetkikat neticesinde bazı 

sen abat centelerinin seyyahlara 
miye başlamışlardır. Temidene yalnız Bizans e rlerini göstermek· 
temizlene bir hayli derinleşen ku- le iktifa ettikleri, Tfirk eserlerinin 
yuya Mustafa inmiş, Mehmet te bulunduğu müzeleri gezdinnedikleri 
kuyunun başında durarak Musta- anlaşılmıştır. Bu yüzden hem mü-
fanın doldurduğu kovaları yukarı zder mühim bir varidat membaım 
çekmiye başlamışbr. Bir aralık Meh,. kaybetmiş oluyor, hem de gelen 
medin yukarı çekmekte olduğu top- seyyahlar lstanbulda yaJmz Bizans 
rak dolu kova, ipin kopmasile ku- eserlerini görmekle kalıyorlar. 
yunun dibinda bulunan Mustafanın Bunun, Türk harsı ve Türk eser-

leri leyhine yapılmış bir hareket başına düşmüş ve zavallı işçi ağır 
olması da hatıra geldiğı için müze 

s.urette yaralanmıştır. Derhal müdürleri beledıyeye müracaat 
hastaneye kalclınlan Mustafanın ederek bu gibi acenteler hakkın· 
~ayatı tehlikededir. da ikayette bulunmuşlardır. Bun-

* Fenerde Osman isminde lar hakkında kanuni takibat 
bir facan sokaktan geçmekte yapılacaktır. 
olan Seniye H. isminde bir ka
dını iterek düşürmüştür. Seniye 
Hanım yaralanmıştır. 

. Suadiyeye Tram~ay 
Üsküdar tramvay hattının 

Kadıköy fe Suadiyeye kadar 
Üzablması ameliyesi ilerlemekte
dir. Kadıköy - Ihlamur ve Sua· 
diyeye kadar olan kısımlar ağus· 
tosta bitecektir. Ağustos niha; e
tinde Bahariye, Moda, Fenerbah
çe hatları yapılacak, eylül sonun• 
da bütün hatlar işlemiye baıh· 
yacaktır. 

Kaldırım Tası 
Bir zat belediyeye müracaat ede

rek, Bakırköyünde yeni bir tnı ocnğı 
bulduğunu, buradaki taılann kaldırım 
taıı yapmnğa elverifli olduğunu 
bildirmiıtir. Daimi encümen azalan 
•c fen müdürü dün Bakırköyüne 

giderek tetkikat yapmışlardır. Bu 
tao ocağı belediyenin işine gelirse 
buradan istifade ~dilecektir. 

Ağı Cezada 
Bir Davacı ile Suçlu Ara
sında Bir Münakaşa Oldu 

Dün Ağırce:ıa mahkemesinde 
bir öllime teşebblls davası neti· 
celendirildi. Sultanselimde oturan 
Azime Hanım komşusu Şahende 
Hanımın üzerine öldürmek için 
halta ile hücum ettiği iddiasile 
Ağırceza mafıkeme.sine erilmişti. 
Dün şahit olarak mahallenin 
imamı ve müezzini dinlendiler. 
Mahkemede iki hanım heylı mü
nakaşalar yaptılar. Hakim her 
iki · i de susturdu ve nihayet 
Azime hanım hakkında beraet 
kararı verdi. Reis Aziz Bey: 

- Hanım, beraet ettin', dedi. 
Azime H. beraet kelimesini 

anlamamışh. Reis : 
- Kurtuldun hanım, kurtul-

dun, dedi. 
fJanımlar mahkemeden çıktı-

Halı Hırsızlığı 
lsviçre Konsolosluğun un 

Halılarını Çalanlar 
Mahkemede 

Üç buçuk sene evvel Beyoğ· 
lund lsviçre konsolosluğunun 
hahları çalınmışb. Poliı bu halı
ları çaldıklan iddiasile dün sobacı 
Davit ve Eftalipoa gazino.u gar
aonlannda Melkon Efendileri ya· 
kalıyarak Müddeiumumiliğe ver
miştir. Dün bunların Sultanahmet 

sulh birinci ceza mahkemesinde sor
gulan yapılmıf, mahkeme suçlulann 
kefalet ve teminat!a serbest bı
rakılmalanm kararlaşbrmıştır. 
Tahkikat serbest olarak yapıla
cakbr. 

1f. 
Teni Jak Karhi Efendinin tahsil

dan Aron oğlu Salamon Efendi de 
ustası namına faturalar uydurarak 
bazı mağazalan dolandırdığı iddiaa'le 
dün uyni mahkemeye verildi.Mahkeme 
bunun hakkında da teminata rapten 
ıerbest bıralalma kararı verdi. 

Yanhş Bir Şayia 
Belediyede muayyen bir müd

det memur olarak çalışbktan 
ıonra memuriyetleri ncrete çev• 
rilmiş birçok memurlar ·vardır. 
Bunlardan şimdiye katlar kesilen 
tekaüdiyelerin kendilerine iade 
edileceği hakkında çıkan bir 
şayia üzerine birçok ücretli me
murlar belediyeye ınüracaat ede
rek verdikleri tekaüdiyenin iade· 
sini istemişlerdir. Fakat belediye 
muhasebeciliği böyle bir karar 
olmadığı için bu gibi mliracaat
çıları geri çevirmiştir. 

Sadri Etem Bey 
Matbuat müdüriyetinin memle

ket işleri mllşavirliğine tayin edil
miş olan meslektaşımız Sadri 
Etem Bey yeni vnifeaine başla
mak üzere dün akşam Ankaraya · 
gitmiştir. Arkadaşımıza muvaffa-
kiyet dilerU. ................................................... ·-······-
Iar ve koridorlarda hayli uzun 
süren bir dil münazaasına daha 
başladılar. 

Elektrikli Tren 
İçin Tetkikat 

Zonguldak ile Ereğli arasında ill• 
.... tekarrür eden iJk elektrikli trea 
için mahallinde tetkikat yapacak olall 
mGtehaaaıa heyet önilmüzdeki hafta 
içeriaindc Zonguldağa a-ldecektir. 

Bu heyete unai mülkiyet m\1• 
dürD Refik Bey de İftirak edecektir. 
Elektrikli trenin inıa olunacağı m:n• 
takada tatkikat yapılarak bir proje 
huıriaoacak Ye diğer ihtiyaçlar tesbit 
olun cakbr. 

Kastamonuda Ziraat 
Kastamonu, 17 - Bu aene viliyet 

dahilinde 3600 hektar pirinç, 2700 
hektar kendir, 20 hektar yazhk buğ .. 
clay, 31000 hektar arpa ekilmiştir. 

Kaatamonuda Mektepliler 
Sergisi 

Kastamonu, 17 - Viliyet dahilin· 
deki bütün ilkmekteplcrin ittiraki ile 
mukez.de bil' vilivet ilkmekteplerl 
aerıisi açılmaaı hekkmdaki hazırlık· 
lar bitmittir. 

Özdil için çahşan1ar1n 
sayısı Artıyor 

T. D. T. C. Umumi Kitipliğinden: 
Cemiyetin nefrine bq~adıtı " To. .. 

rama dt:J'giai. nia •imdiye kadar l• 
..._ fa8ildUJerl hakkında bundan f:\'• 

,,.ı•ı on Ubdan aonra yeniden mGta
lia gönderenlerin onbirinci listesi: 

1 - Gaziantep ilk tedrisat mü
fettiıi Avoi Bey, 2 • Bergama ilk ted
riıat m6fettifi A. Yilmaz B, 3-Çorludıs 
Baaıi Yaman bey, 4 • Samsun maarif 
mGdürü C. Gültekin bey, S • Denizli 
Halke'ri, 6 - Meraiade harp malülü 
Emin K. ÇöJ bey, 1 - Çorum milli 
kGtüphaoe memur1J E,ıref bey, 8 • 
Menifonda bat muallim Haki be}, 
9 - Merzifon maarif memuru Halil 
bey, 10 • Cümhurjyet Halk fırkau 
umumi idare mecli•inde H. Rami B. , 
11 • Nevıebirdedir. Hayri Bey, 12 -
Zonguldakta Hızır oğlu Bedri Bey, 
13 - Kozan müftüa6 fzzet Bey l.t • 
Kili•te aYUkat Kadri ~y, 15 - Zoıx..• 
guldak gnzeteai sahibi K raoğuz Bey, 
16 • Merzifon ilk tedriut müftttiti 
Bey, 17 - Amasya evkaf miidürli 
Namık Necip Bey, 18 - Mani a Horoz: 
köy muallimi Nazmi Bey, 19 - Bey• 
otlu Muaevi mektebi türkçe muallimi 
Orhan İhsan Bey, 20 • Sınai milklyet 
müdürü Refik Bey, 21 • Nazillide bay .. 
tar RHat B. , 22 - Men.ifan kaymakamı 
Rltt\i B., 23 - Silifke belediye reisi Sia' 
Bey, 24 - Edirne maarif müdürü Şa .. 
hap Bey, 25 • Meninde muharrir 

Şeref Arif B, 26 • Muğla ilk tedrint 
müfettiti Şevket Bey, 27 • İstanbul 
erkek liaesi türkçe muallimi Tahir 
Nejat Bey. 

Bu zatlerin gönderdikleri fif ıa.c 
Jı•ı 6137 dir. Evvelki on liate ile be. 
nbu sönderilen fit yekGnu 24.693 Q 
bulmuıtur. 

Herbirine ayrı ayn tetekkOr mek• 
tubu y,_zmıya imkan bulunamadı
ğından gösterdikleri himmetten do
layı keı;ıdileyine alenen teıekkür olu-
nur. 

Tütünler 
Çok iyi 

Muğla, 11 - Bu ıenc havalu 
tütünlere çok müaait gittiğinden 
tütünlerimiz çok nefiatir. Ş'mdiye 
kadar hiçbir hastalık çıkmamıştı r. 
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- Acaba bu ne pİ.}6UiO udur1 

1 

- •rayyu. piyangosu deaek d~ğıl .. 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : \ 

- Gider, ilinı yapışbraıı Baaan 
Beyi bulur, eorans., 

1 

Hıtaıı.a ll. - . MuJemki .uum.ı k. ed_i· 
yona.om. ıWylenm.. Ett'ktrik eaati kı· 
n·=daa lnıriu&aeakıuu.ıl B\I o pa~ 
ıodor. 

• 

• 



Hergun 
----

Şehinşah 

Hz. 
•----·---- Falih RıHu 

Eski, aail ve kardeş İran mil-
letinin büyük hükümdarım şehri
mizde selamlamaktan derin bir 
t eref duymaktayız. 16 haziran 
1934 günü, Cümhuriyet Ankara
ımın tarihinde unutulmaz. bir hi
tır a olarak kalacaktır. 

Şehinşah HL ile Ga%İ Hz. nin 
şahsiyetlerinde, iki milletin yeni 
cJevirleri kucaklaşmaktadır. Mil
lçtlerimizin talihsizliği birlikte bit
ti \"e güzel talihleri birlikte başladı. 
İran da, kurtarıcı ve koruyucu-

. ıunu zamanında buJmuştur. 

İran ve Türkiye, tabii dosttur
lar : Çünkli menfaatlerinde ve 
zararlarında birlik vardır. lran ve 
Tiirkiye, sulh ve emniyet dava
ııınn tabii taraftarıdırlar : Çünkü 
ikisi de milletlerinin yeni inkişa
fını tamamlamak için, uzun sene
ler, çalışmıya mahtaçbrlar. 

İkisinin de saadet devri, milli 
istiklallerinin her türlü kayıtlar
dan azade olması ile başlamıştır. 
İran ve Türkiye, sulh ve emniyet 
fikrine ne kadar bağlı iseler, 
nıilli jstiklillerinin müdafaası ve 
masuniyeti rnese,esinde d . d . e ıra e-
len o kadar kat'i ve tamd t ı~ 

rım ve Türkiye'nin bulunduğu 
mıntaka, sulh havası boz ld -. . u ugu 
'akıt, tehlıkelerin ve kargaşalık~ 
larııı en çok azıp köpürdüğü na
z.ik bir rnıntakadır. Bu mmtakada 
emniyet, cihan ~ulbu için müs
tesna bir kazanç olarak telakki 
olunabilir. 

Şehinşah Hazretleri, İı·an 
muhadderatım değiştirmiştir. lran 

milletinin fazilet ve kabiliyetleri, 
Liiyük hük ümclarm zamanında 
reni bir hız alınış, lran sancağ: 
Asya ufuklarında eski şerefini 
tekrar kazanmıştır. lran tarihin
deki bu esaslı inkılibm sebebi 
k endi milletinin hayatiyetine v~ 
miislesna vasıflarına inanan bu 
vası~ları yenid~n kıymetlendiren 
Şe_hmşah Hazretlerinin zeka 
' zım ve iradesi olduğuna ,üph; 
~ okt~r. İr~n milletinin sarsılmaz bir 
se:~ı ve ıman ile bağlı olduğu 
reısı se~imlarken, hususi ve müs
tesna bır haz duyuıumuzun b. 
sebebi de budur. ır 

Tiirkler, lran milletini her gün 
daha mesut ve t"laha kuvvetli 
görmek isterler ve İran milletinin 
muvaffakiyeti, Şehinşah Hazret
it:rİnin eserine sadık ve merbut 
kalmakta olduğunu takdir ederler. 

Bu sözlerimizin milletimizin öz 
hisle rinin ifadesi olduğuna, Şehin
fah Hazretleri Türkiye'd~ kaldlk
lan müddetçe ve memleketin her 
tınafında şahit olacaklardır. Tür
kiye kendilerine hudutta bir kar
deş kucağı olarak açıldı. Bütün 
me mleket, haşmetlu misafirimizin 
günlerce devam eden zahmetli 
yolculuğu ihti) ar etmesindeki asıl 
~ıanayı tamamen duyacak kadar 
r. assa star. 

" ırıı: · • _ 11 ırniyeti i\lilli~ e,. den 

iki Cinayet 
Biri Kardeşini, Diğeri 
Arkadaşını Öldürdü 
Jı.mir. 18 ( Hususi )- Akhisa

rın Gökçeahmet köyünde dört 
ay evvel yapılan bi~ c ;nayet mey
danA çıkrılmıştır. Bır çuval içinde 
bulunan parçalanmış bir c esedin 
hüviyeti tesbit edilmiş, bunun 
Şerif isminde birinin kardeşi 
olduğu ve Şerif tarafıııdan öl· 
dürüldüğü anJaşılmıştır. 

Yine Akhisarm Sırt köyün
den İsmail kadınlara s .wk1ntılılc 
ettiği için Mustafa isminde bir 
ukadaşını öldürmüştür. 

Resimli Makale a Hayat Mücadelesi a 

Vermeyince Mabut 
Neylesfn Mahmut 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Büyük Misafirimizin An
karada ikinci Gün eri 

l Baflarafı 1 inci sayfada ) 

Ziyafette Reisicümhur Hz. , 
B. M. Meclisi Reisi ve refikaları, 
Hariciye Vekili ve refikaları ve 

Dahiliye Vekili, Şehinşah Hz. 
mihmandarları Ali Sait Pş. ve 

· refikaları ve Fabrettin Pş., Tah· 
ran Büyllk Elçisi Hüsrev Bey ve 
refikaları, lran Hariciye Veziri 
Bakır Han Kizımi, saJtanal da· 
hili ve harici teşrifat müdürleri, 
Şehinşah Hz. nin hususi kalemleri 
müdürü ve İran jeneraJleri ve 
Büyük Elçisi Sadık Han ve refi~ 
katarı bulunmuşlardır. 

Şehinşah Hz. nin Halk Evin
den köşke azimet ve avdetlerin
de otomobillerinin etrafmda mız4 

raknh slivari kit' ahm bulunmak
ta idi. 

Şehinşah Pehlevi Hz. şerefine 
saat on altıda yarış sahasmda 
askeri kltaa tın, izcilerin ve mek
teplilerin iştirakile muazzam bir 
geçit resmi yapıldı. 

Aziz misafirimiz ile Gazi Hz. 
sahaya gitmek için geçecek
leri yollarda gelip geçmeyi im· 
kansız bırı-kacak derecede müthiş 
bir kalabalık vardı. 

İki. devlet reisi, on binlerce 
kişininin çınlayıcı alkışları ara· 
sında sahayı teşrif buyur
dular. Bu sınıda bando İran 
ve Türk milli marşlanm çalı-

yordu. Pehlevi Hz. ile Gazi 
Hz. geçit resmine iştirak eden 
kıtaat ve mektep dizilerini tef· 
tiş buyurdular, sonra merasim 
başladı ve çok muntazam ve mu· 
azzam bir tezahür ifade eden ge
çit resmi tam bir saat sürdü. 

Müteakıben iki devlet reisi 
halkın durrnıyan alklşlarl ve "ya
şa.. var ol ! ,, nidalan arasında 

sahadan ayrıldılar .. 
Bundan sonra iki devlet reisi 

Gazi Orman Çiftliğini teşrif bu
yurdular. Bunu müteakıp muhte
rem misafirimiz şerefine Ordu 
Binicilik mektebi talebe zabitleri 
ile Ziraat Vekaleti Binicilik Mek
tebi talebeleri tarafmdan mania 
yanşları tertip edildi. Reisicüm
hur Hz. ile devlet erkanımızın 

da hazır bulundukları müsabaka· 
lar çok gü~el oldu ve Şehinşah 
Hz. nin takdirlerini kazandı. 

Zabitlerimiz, önde mektep 
kumandanı c~vdet Bey olduğu 
halde Şehinşah Hz. ile Gazi 
Hz. ni selamladılar ve müteaki
ben yarışlar icra edildi. 

Muhterem misafirimiz yarışlar
dan sonra binicilik mektebine bir 
kupa hediye buyurdular. · 

Gece Hariciye Vekilimiz tara
fmdan Şehintah Hz. şerefine An
kara palasta bir ziyafet keşide 
edildi. 

Ziyafette Şehinşah Hazretle-

/NAN !STER 
• 

rile Reisicümhur Hazretleri, ma
iyetleri, B. M. M. Reis~ Başvekil, 
Büyük Erkim Harbiye Reisi 
Pqalar ile Ordu Mtifettişlerl 
Paşalar ve Vekiller, Sefirler bu
lundular ve ziyafeti parlak bir 
kabul resmi takip etti. 

Kabul resminde saat yirmi üçte 
Gazi Hz., ıağlarmda Şehinşah 
Hz. olduğu hı.ide ziyafet salonun· 
dan hiiyilk salona girdiler ve 
localarına oturdular. 

Gazi Hz. ilk danslarını, mem· 
leketimizden birkaç gUne kadar 
ayrılacak olan Sovyet Sefirinin 
refikalarile oynadılar, müteakıben 
de Şehinşah Hz. nden maiyetle
rinin dansetmeleri için müsaade 
aldılar. 

Pehlevi Hz. nin bu sırada sa
atleri durmuştu ve Gazi Hz. 
saatlerine bakarak ayar ettiler. 

Muhterem misafirimiı çarşamba 
günü lstanbulu şereflendirmiı 

olacaklardır. lzmiri de 'Ziyaretleri 
muhtemeldir. 

* 
Ankara. t1 - İran Şehinşabı 

Hz. nin Ankarayı ziyaretlerine 
büyük bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. Bu ziyaret Türkiye ile 
Iran arasındaki dostluk bağlarının 
sarsılmaz ve çözlllmez olduğunun 
en kat'i ve en yüksek bir delili 
mahiyetindedir. 

Bu ziyaret münasebetile, iki 

iNANMA ! 
Bir kısım esnafın ihtikar ,,.e hilekarlık yaphklan miiıler ve bunu matıcının elinden almışlardır. 

hakkında iddi ı 1.ır karşısındn şöyle bir misal gösteriliyor: Bu paket kullanıla kullanıla p i slenmiş bir kağıda 
.. l\folg a istan bul mıntal<aııı Ticııret Müdürü Muhsin, l 1 b' l 

S .1oayi Müdürü Refik ve Ticaret odasi idare heyetin- san mış o an ır tuğ a parçasıdar ki b~lediye müzesine 
d ~n Gani . Beyler Balıkpuaruıdan g eçerlerken alelacaip kaldmlsa İstanbul haJkımn 1934 senesinde hilekarlar 

ı ı . bw pakehn •ğ•. hk ölç;~;; Jl kuU;;·~·,t'~ ~l;d; ~eler ;;j:~ö;Aıtuihl bi< vcılka olu, . ., 
ıL~~----------------------------------.;__---------------J' 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş

tir. 

Bulgarlar 
Tevfik Riiştü Beyin Tek· 
lifine Sonbaharda Cevap 

Verecekler 
Sofya, ( Hususi ) - Bulgar 

Başvekili M. Kimon Y orgiyef bir 
Alman gazetesi muhabirine vuku 
bulan beyanatında ezcümle de-
miştir ki: 

-19 mayıs taklibi hükümetinde 
kat'iyyen ecn~bi parmağı yoktur 
fırkalara karşı olan vaziyetimiz 
menfidir. Memleket halkını arhk 
fırkalar vasıtasile değil profes
yonel teşkilat vasltasiJe devlet 
idaresine sokmak istiyoruz. 

Y apbğımız tasarruflar netice
sinde birçok münevver işsiz ka-
lacaklardır. F akal onlara başka 
yerlecde İf bulacağız. Diğer Bul
garlara karşı nasıl tedbir alıyor
sak Makedonyalılara karşı da 
ayni tedbirleri tatbik edi-
yoruz. Siyasetimiz .Muşat~~! 
kabinesinin en son takıp ettigı 
siyasetin daha fa'al surette taki
bidir. Bütün komşularımızla an-
laşmak istiyoruz. Yugoslavy~ i~e 
yaptığımız ticaret mukaveleaı bıf' 
başlang1çbr. 

Balkan misakına girmemiz için 
Tevfik Rüştü Beyin yaptı~ tek
life henüz cevap vermedık. Bu 
husustaki cevabımızı ancak son
baharda vereceğiz. Muabedelerin 
tadili meselesinde yine eskisi gibi 
Cemiyeti Akvam misakının 19uncu 
maddesine istinat etmekteyiz. 

Küçük itilaf 
Konferansı 

BUkreı 18 (A.A.) Küçük itila· 
fın daimi meclisi bugün burada 
toplanmaktadır. Üç Devlet hari· 
ciye nazırlarmm bu mülikatlarma 
büyUk bir ehemmiyet veriliyor. 

Şoför Tevkif Edildi 
Geçenlerde Fmdıkbda ~hm.et 

isminde bir şoför otomobil ıle 
İbrahim isminde bir çocuğu çığ
nemiıti. Çocuk ölmüştür. Şoför d• 
tevkif edilmiştir. 

Büyükadada Bir Vak'a 
Büyükadada Niko isminde bir 

balıkçı, Emin isminde bir sucuyu 
muhtelif yerlerinden ağar surette 
yaralamıştır. 

lzmirde Bir Tiren Kazası 
lzmir 18 (Hususi) - Salihli ile 

lımir arasında işliyen tren Karşı· 
yaka istasyonu ciwlrında 70 ya· 
şmda sağır Hatiçe Hanıma çarp
mış, öldürm~ştiir. 

Malmüdürleri Arasında 
Değişiklik · 

Ankara, 18 (Hususi) -:- Lico 
sabık malmüdürU Tabsın Bey 
Adıyaman malmudürlüğüne, Kaı
tamonu malmüdlirli Müslim Sami 
bey Seyhan rnerkez malmüdtirlü
ğüne, Çankırı merkez malmüdürO 
Rüştü Bey Kastamonu Merkez 
MalmUdUrlüğüne Ankara Def-
terdarlığı tetkik Memu-
rn Mehmet Bey Bergama 
Malmlidürltığüne. Refet Bey de 
Silivri Malmüdürlliğline tayin 
edilmişlerdir. 

·-.;;;;;;i;k;ti;··;ı;iı·~-.. ~i;de;;;k7~i;;· 
maaı için, icap eden mevzular 
üzerinde gürüşüldüğü de tahmin 
edilmektedir. 

Bilhassa Iranla Türkiyenia 
iktisadi yakınlaşmaları ve şimen
diferle bağlanmaları mevzularına 
da temas olunduğu muhakkak 
addediliyor. 

Salı günü, bu yüksek ziyaret 
münasebetile resmi bir teblii 
neşrine intizar olunrnaktadır. 



Ziraat işini 

Şelıir 
Ağaçları 

1 

Aiaçların kıymetini bilmeyen 
kaJmamlfbr. Ağacın neye yara-
dığını anbya•yan vana, kendini 
aaydmmya bqlıyan bu sıcak 
ıGnlercle bet on dakika kadar 
IOkaldarda dolqmalda bunu ça-
buk anlar. Memleketimiz gibi 
yakıcı bir rtıneıle ısınan sokak· 
larm bava11; tq kaldırımlann, 
ufalt caddelerin de çabuk ısın
malile daha ziyade hararetlenin
ce ve sokaklar gDnde iki tıç defa 
aula.nmaymca buralardan geçmek 
hakikaten boğucu tesirler yapar. 
işte banuz içindir ki ağacın 
ormanlardaki, bayır ve tarlalar
daki kıymet ve ehemmiyeti kadar 
tehirlerde de kıymet ve ehem· 
miyeti vardır. Ağaç gölgesi 
aokaklar için daima aranılan, 
sevilen ve serinleten bir •arlıkbr. 
Sokak ve caddelere dikilen 
•taçlano tehir ve caddelerin 
fiizellijini lemin etmesinden :dy .. 
de .galgelenöırmeai aranılar. Her 
ağaç cins ve nevileri b&yGme ve 
Jibelme ltabffiyetine slre, yaprak 
ve dallaruaıo ye bazen çiçekleri
nia koku ve manzaralanna göre 
caddelere dikilifO elverifli olur. 
Fakat bu cinalcr içinde ağaç ne 
kadar gihel çiçeklere, ne kadar 
gürbüz büyümeye malik ve man
zarası DE; derece iyi olursa olsun 
eğer yaprakları, dalları sık ol
mazaa ve dallan yayılarak büyü
mez ve kesif ıölge vücuda getir· 
mene o ağaç nevi veya cinsinin 
caddelere dikilmeli muvafık ol-
maz. Caclcle Ye .kak ağaçlan 
daima a.ltmda gkeşten bannda-
ncı gölge yapa• ağaçlardan ol
malıdır. Ağaç ne kadar bftyüne 
büyüsün cadde veya sokak için 
o nisbette faydam vardi!'. Bir 
caddeye dikilecek ağaçlann ayni 
cinsten olmam hunlann hem ayni 
zamanda yeşermesi, yapraklan
mua, çiçeldenmeai gibi manzarayı 
güzellqtiren 'ftSlflan vardır, 
hem de yaprak döldhnüaia aJni 
zamaada olmuı itibarile aokak
lanıı temiılenmea de kolaydır. 
Cadde qaçl~ eberisi bu
clanmap •Q8aittir· Fakat bu 
budama ataçlann lalı• verici 
bauuua bale etmiyecek tekilde 
y~malıdır. 

Kunetli btlytlyea afaç cinlleri 
bile kasa budanırıa ancak (4 • 5) 
sene aonra eski tekillerini alabi· 
lirler. Halbuki bir kua budama 
ba11ebtle o cadde •eya •kak 
(4 • S) aene ~ k.ı. ve 
bundan balk m&teeair olw. 
Şehrin cadde ağaçlan, park .,. 
bahçelerdeki ağaçlar gibi budan
madan bırakalırsa ve yalnız bq 
altı senede bir defa pni ço1c 
uzayan yan clallan.m açlan civar 
bina veya teaiaab havaiyeye 
dokunuyona hu uçlan budamak 
lizımdır. Cadde ağaçlarının silme 
budanarak yani iter dalı ipek 
böcej'i yetiıtirenlerin dut a&aç· 
larma yapbldan IJDİ her dalı 
· dibiDden budayarak aiacın dal· 
lanaa tama etmek tehir hallmım 
mlıhat ye istirahatini Dılll edici 
bir h,rekettir. S.na mani olucu 
teclbirlerin almma81111 iatemek 
hepimizin hakkıdır. Biz bu aok
tayı fenni mlllihazalardan ela 
mllte• olarak JUIJoruL Aiaa 
feut IUl'ette budamak lizımchr. 
Fakat hangi ataçlan ? Meyva 
aiaçlarile, park ve bahçelerde, 
fazla gölıeye ihtiyacı olmıyan 
kllçllk bahçelere budama asulle
rı1e ı~\il •erilmesi için 
dikilmiı ala 7alli tea,inat ağaç
çıklannda.. Yolma &611aine 
muhtaç olduğumuz ağaçlma ~ 
Şebır caddeleriaia ağaçlan •a· 
nada çmarlara yer vermemelidir. 
Çmar aıae1 ancak tehir baric:ia-

MEMLEKET HABERLERi 
lran 

Nazillide Zirai Ve İktısadi inkişaf Şehinşahı Hz. 

Pamuk Islah İstasyonunun İnşaatı 
Fabrikası Da Gelecek Sene 

Naıllli, ( Huauai ) - Genif 
Nazilli ovaa tııerinde, Mendir.-
ten ötede Ziraat Veklleti tara-
fından yapbnlmakta olan (paa.k 
tohumu ıslah iataayona) bal 
edilmek Ozere
dir. Bu hafta ao
nunda müteahhit 
binalan iat ayon 
müdürlüğlne tes
lim edecektir. 
Y apılao biaalar 
içinde memariD 
apartmam, daire
l•• tohum ayır
ma .. kineha
nesi, uri ahır, 
an~ Ye aaire Üdte: Po .. d tec:Nbe eki•i, altla ~•ak ul.J 
Yanur. istasyon ~-an ..,.ah 
mahalli Me.dires klprlsll dvann-1 tolaumlan ekilmiıtir. Muhtelif 
d~ on~ en yibek ve havadar yerlere ( Wendaıa ) fidanlan da 
bır yendir. Etrafı elektrikle ten- dikilmiftir. Nebatlann bir lm-
vir edilecektir. manda kimyevi gübre lmllaml-. 

l.tu,on mıntakası dahilinde çapalama ifleri makine Ye amele 
timdilik dört yüz dönüm kadar ile ayn ayn yapılmışbr. Bilti\n bu 
araziye tecrübe ekişleri yaptlmlf9 tecrübelerin vereceği neticeye gö-
br. Amerikan pamuğu ve yerli re gelecek ıene istasyonun satın 
pamuklar, bütün civarin dan alacağı bin döntim arazi dahilinde 
nllmunelari, mısır, balda, ayçiçeği en iyi ve verimli cinsten pamuk 

Bitiyor, Mensucat 
Kurulacak 

zeriyabna bafla-
ua~ak veyetiıecek 
pamuğun tohum· 
lanndan k6ylilye, 
ciftçiye dağıtıla· 
rak 935 te inşası 
baflıyacak olu 
.bayllk mensucat 
fabrikumm kul
lanacağı pamuk 
ptiftirilecektir. 

Ônt1mllzdeld sene fabrikanın 
kurulacağı " pamatan artık 
para edeceii tımidile ovada bin
lerce d&ıUm arazi dahilinde çift· 
sil• pamuk yetiştirmekle mq
...... Menderea laJllarmdald 
tarlarda Y• J• Jlderce kadın 
erkek amele pamuk çaj>Ahyorlar. 

Cllmhuri7et rejiminin feyizli 

hir wri olank 7eni - ·-w • .,.,,..) ..- a ,.. 1ı1 a.. 
pamuk zeriyatma, pamuklu men· 
sucat fabrikası da kurulmaya baş
layınca Nazilli, (Ege} hazaaının 

zirai ve iktısadi bir merkezi ha· 
line sıelecektir. 

Memlekette 
Yağmur Vazigeti 

Bergama Zübidehanım Mektebinin 
Müsameresi 

Muğla, 17 (A.A.)- Diln Yili• 
yetin bazı yerlerine eyi ve faydalı 
yağmurlar yağmıştır. Bu yağmur 
bi:hassa tütünler için çok faydab 
olmuştur. Zürra bu yağmurdan 
çok sevinmiştir. 

M. Kemalpafada Kaa1r99 
M. Kemalpap (Huıusi)- Bu

rada 20 d.kika devam eden pd
detll bir kasırga olmut. bu eaıua
da yağmur ve dolu da yağllllfbr. 
Kuırıa birçok ağaçlan devirmif. 
camlar kanllDlf, kiremitler aç•ut. 
bağ .,. bahçelerde pek mlhim 
zarUlar husme plmiştir. Kua
baauı ortuandan ıeçen bllyQk • 
taıuuıbr. 

Çorumda Dolu Yelda 
Çorum, 16 (A.A.)- Şehir ve 

civarma ceviz b6ytlkintllade ya
ğan dola meyva ağaçlarına zarar 
vermi,tir. Hububat zarar 16rme

Bergama, ( Huaoat ) - bkmektep tatil devreli mtınaaebetile 
Znbidehamm ilkmektebi tarafından 700 da•etli huzurunda pel bir 
mllaamere verilmiştir. Mliaamere Halkevi salonunda yapıllDlfbr· 

Miniminiler her ttirlll tahdirin fevkinde bir muvaffakiyet g8ater
mitlerdir. Davetliler çocuklarmı b•kaclar mükemmeliyetle hazırhyu 
muallim Ali Rıza Beye ayn •Jll tqekldlr etmitlerdir· Reıimde mu
allim Ali Rıza Beyle mllaamerede rol alaD çocaklar ı3rülmektedir. 

mİftir. 
Yanda B•reket 

Van (Hususi) - Feyizli ye 
devamlı yağmurlar aeticeli bejday 
mabaull ba seDe çok eyidir. Dl- v- l"l 
yarıbekirden de bin çuvalı m6te- nog u er 
c•viz ~uğda1 geldiğinden buğda- A asın Ja Du··g"'u"n 
yın kıloaa 9 kul'Dfa dlfmüftlir. r Uı 
·d•t;;-u;;;··i;i-~ir:-8-;;;..~ Kav nası 

mahzurlan vardır. Ba mamurun ~' 
bqhcam çınann prek çiçeklenme Hayrebolu (Huaual) - Kaaa-
zaaaanında, aerek meyYalan baya 20 dakika mesafede Çıknkçs 
ol~uktanw ft t ..... lan rlbgirla k&yl ahaU.i De civarlanndaki 
dagdılclıgı nmaelarcla etrafa Babaeskiye tabi Sinanlı kaya 
aaçtağı f•Jel İllce lif gibi ne.ç ahalisi arumda bir dllğtln meae-
parç&larile ~ tozlaruuD tenef. leainden kavga olmuftur. 

fl.ebuzarar '-v~tİbaÇmar •tacı- Sinanlı kaylbıden bir delikanh 
nm maıau. u -•• ge.aç ve Ç knk k d b0 kız1 1 
orta yaılı olduğu sama alçak ı çı a~Un en ır a ev e-
yerlerde bu ağaç daha kolay ne necekmitt Sillanh kayltıler uaulen 
parçaaklannı uçar. Hafif r&:~ dUğlln Ue ~ almak için Çıkrıkçı 
garlar bile bu parcacıklann ciier- k&yOne gelmışler, Çılmkçı kl~l-
lerimize kadar ıeçmesine Ye lerde ldet olduğu lzere 30 ura 
tabrişat yapmasına yardım eder. bahV. iatemitlerdir. Sinanlı ldSy-
En iyi tehir ağaçlanom hangileri liller 10 lira bahtif verince 
olduiwm aynca yazacağız. Bu Çıkrıkçalılar: 
suretle lafl'• belediyelerimize /\.... 
belki bir 7ardımım1z dokamr. - vyltl iM km alamaz•nıı 

Lfit/l ki/ demiflerdir. Bu ylzclen bqbyaa 
------------... kaYp bir anda b81timti1t her 
(*) Ziraat baaaauadald allfkllllerillW iki tarJtan S I.:..& -x..., 20 L:..a de 

Hl'UDUZ. Son Poetuun c:tn.e mi- ...,. .._.. .... 
tah .... •• aıae ee••p •erecektir. hafif IUl'ette yaralaa-.Jardd. 

lzmirde 
IJir Deniz 
Gezintisi 

lzmir {Ha1Ull) - Vali Kbım 
Pap ilkmektebi himaye he,eti 
tarafından ftridab mektebin yok
..a fOCUldanma iqe ve ilbMUIA 
tahsis edilmek &zere Çepnealb• 
bir pzinti tertip edilmiftir. Ge
ziati 22 lauiranda ,.,.ıacakbr. 
Seyabate izmir bandom ela iıtlrlk 
edecektir. Ten ....... klrfez tir
ketinin bir ftpurtl tahıiı edile 

mittir· 
Denizlide Köyloya Yardım 

Denizli 17 (A.A.) - Halkevi 
mensubini köy gezintilerine bq-
lamqbr. lçlerinCte doktor ve bay· 
tarlar bulanan içtimai yardım 
ıubeai aabahtan alqama kadar 
köyleri gezerek konferanslar yer-

mlşler, hastalara bakmıtlar ve Ulç 
clajıtlDlflardır. K&ylll bu yarcbm
dan fevkallde memnwadar. 

Yurdumuzda· 
,-._kiye bu ıtınlerde larıhl Mı 

ziyaretin •vinci içinde bulunoyon 
lran Şebinpbı Rıza Pehlevi lh. 
yurdumuzda. Her Ttkk pi biz de 
kendilerini en derin aaygılarla 
aeilmlarken iki kardef milletin 
tl ezelden biribirini tutan ellerini 
gh &nltne ptirerek ft mftşarln
iley ile Ulu Gazimizin mllsafaha-
11nda Tiirk ve lran tarihinin lm
c:aldaf1Dasım lf6rerek engin bir 
bahtiyarlık duyuyoruz. 

İran, yer yüzünde gihıq ka
dar tamlmıı bir memlekettir. 
Tarih yokken lran Yardı. yazı bi
linmezken lran tarihi dillerde 
geziyordu. lran. yalnız tamlmıı ve 
imrenilmif bir diyar değildir, be
teri gtizelliklerin •e dehalann 
en c6mert ve en Terimli bir kay
nağıdır. Oradan beşeriyeti yllk
ıelten UJlllZ eserler çıktı •• 
lnn, bug&nkB medeniyetin hakiki 
•ellnlmetlerinden biri olcla. 

Ba,lk " çok .. ,. ...... 
.... • -•••a..t prk Ue, 
s-P le .ın bir temas içindedir. 
b&tiln bu temaslar ara11nda on• 
candan ıevip •Jdıiı yeglne 
millet Tiirktnr. 

lranh De Tlık tarihin her 
aayfaamda yanyanadır. Aralarmcla 
kan ft etin kardaılığa gibi clU 
yakınlıjı da Yardır. Tirkçe lran
hya, Iran diU Türke laiç te ya-
banca gelmez. · 

lru mUb deıtanlan Şebinpll 
F eridunun lreç ve Tar adlı iki 
oğlunu lran ile Taranın ilk fehri
ı_arlan olarak kaydederler. Bu. 
Tiride lranıının ezeli kardeşliğini 
sıw-mek için ileri •lriilen kıy
metli bir hikiyedir. Tarihi kail• 
kat te, bu hikayenin ağır bqh
lafanaaıodan başka bir ıey deiiJ
dir. Yine o destan, Keyhusre'Iİ 
bir Tlirk Prenaesile bir lran Şahza· 
de.inin yavrusu olarak gösterir. 
lrama milli kahramanı Rllıtem. 
kendine layık pehlivanlan yalım 
'hr1derde bulur. Fırdenl lran 
hamasetiai terı•nA•ed.lırıea Tu
_. ... aetlne de kasideler ayırır. 

Bugün, o şerefli tarih tekerifr 
edi7or. iki bliyük milletin tarihler 
yaratan Ulu reisleri el ele vere-
rek lran ile Turanın aarsılmu 
birlijini yeni baıtan Aleme 
pteriyor. - M. T 

Siirtte 
Gazi He_qkeli 

Siirt 17 (A.A.) - Şehrin ima• 
rma azami faaliyetle çahfılmakta
chr. Blylk bulvann ikinci kıamı
ld IDfUbna batlaamıfbr. Ba 
lamada yapılacak meydana Gul 
Hs. Dİll laeybli dikilecektir. 

Rizenin lhtiyaçlan 
Rize (Husul!) - a-.. Kara

dealz aahllinclea çok gllzel. yeıil 
ve pin bir kasabadır. Kasaba 
tedricen ylkaelen gayet aık or
manlar içersindedir. Suyu ve ha
vası gayet giıeldir. Kasaba yu 
ve kat yeşildir. Evlerin hemen 
hepsi portakal, limon n manda-
lina bahçeleri içeraindedir. TabU 
bir ınatoryom halinde alan Rize
niu elektrik, yol, itfaiye, liman p 
bi noksanlan da tamamlamraa. 
Tlrkiyenin en &nde kaaabalaran
daa biri olacakbr. 
Uşak Halkevinde Koıferanslar 

Upk 17 (A.A.) - Halkm 
aalonunda her hafta muntazaman 
konferanslar •erilmektedir. Ba 
konferanalan halk muutaıaman 
tald p etmekte ye konferans aalo-
DD haftan bap dolmaktadır. 
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Ciizel Alman yıldızı Briıitl• Helm • Altıra,, /il111lrul• 

S• Ölümden K Cihan Şampiyonu 
ınemayı ur- Sinema 

tarmak için Çare Bulundu Yıldızı 
_ ___ Geçen hafta ıonunda Nev• 

l A d ıdd• J M •• b k J yorkta yapılan boks maçında, 
Yıldız ar rasın a . ıa ı, usa a a ı •,Dev Adam .. diye anılan 120 

V l•k • ı· F·ı• } Ç ·ı k kiloluk ltalyan boksörU Karne-e amıye l 1 ım er evrı ece raya adnm akıllı yumruklayarak 

Holivut (Hususi) - Buradaki 
inema kumpan) alarmdan bi;i, 

halkta günden güne eksilen sine· 
ma heves ve rağbetini yeniden 
çoğaltmak ve hiç olmazsa eski 
derecesine kadar yükseltmek için 
mühim bir teşebbüse girişmek 
kararını vermiştir. 

Filhakika sabit olmuştur ki 
iktısadi buhran enelerioden sonra 
dlinya milletleri arasında sinema 
mü terileri yarı yarıya azalmıştar. 
Kumpanyalar miişteri sayısını 

eski derece ine getirmek için 
birçok çarelere baş vurdular. Bu 
arada eğlen('eli ve oynak şarkılı 

filmler çevrilme ine ehemmiyet 
verdiler. Fakat bu tedbirlerden 
arzu olunan netice elde edilemedi, 
)'Bpılan masrafa mukabil alınan 
semere çok az oldu. 

Nihayet sinema kumpanyala· 
rından biri, Amerika halkı ara m· 
da bir anket açarak ıcyircilerin 
ne çeşit filmlerden ho~landıklarını 
öğrenmek istedi. Bu anketin 
verdiii ~etice çok şayan dik
kattir. Uç ay devam eden bu 
ıoruşlurmaya yedi milyon kiGİ 
cevap vermiştir. Bunlar arasında 
ekseriyeti kadınlar, ikinciliği 
mektep talelebeleri teşkil etmek
tedir. Verilen cevaplardan ekse-
riyeti d hakiki aşk maceraların
dan alanmış mevzular üzerine 
fdim çevrilmesini İilcmektedirler. 

ikinci derecede tarihi filirnJer, 
üçüncü derecede kıvrak ve oynak 
ıarkılı filimler arzu edilmektedir. 

Fakat bu yedi küsur milyon 
cevap arasında bir tanesi sinema 

kumpanyasını pek fazla alakadar 
etmiştir. Bu cevapta, yıldızlar 

arasında müsabakalar yapılması 

teklif edilmeKte ve bu müsaba-

kanın şekli de şöyle anlatılmak
tadır. 

Mese)A, bütün komik yaldız· 
lamı iştirak edeceği bir filim 
çevrilsin, bu filimde hepsine ayni 
ehemmiyette roller verilsin. Sonra 
seyircilerin, bu komiklerden han· 
gisinin daha çok muvaffak oldu
ğuna dair reyleri toplanarak ka
zanan yıldızlar ile bu yıldıza rey 
verenlerden bir kı mına ikrarni-
yeler verilsin. 

lıte bu teklif çok muvafık 
ıörüldüğü için anketi tertip eden 

ıanema kumpanyası bu şekilde 
iddialı ve miisab~kah bir filirn 
çevirmiye karar vermiştir. 

Seyircilerin ne şekilde rey 
verecekleri hakkında da bir pro
gram hazırlanmaktadır. 

Rene Blondo 
Fransız yıldızlarından Rene 

Blondo bir yüzme miisabakasında 
elli beş genç kız arasında birin
ciliği knz.anmııtır. 

dünya ağır sıklet boks şampiyon• 
luğunu kazanan Maks Baer çok• 
tanberi sinema yıldızlığı yapmak• 
tadır. Maks genç ve güzel tipli 
bir erkektir. Bu itibar ile sinem 
kumpanyalarının her zaman isti• 
fade edebilecekleri bir hüviyet 
demektir. Netekim bokıörlUkt 
şöhret kazandığı görülünce Holi• 
vut kumpanyalarından biri ken• 
diıini angaje etmiştir. Birkaç 
filim çeviren bokıör yıldızın bu 
eserlerinden en çok beyenileni" bir 
kalp ve Jki yumruk ,. ismini taıı· 

maktadır. Bu filimde boksör yıl
dızın karşısında güzel yıldızlardan 
Mirna Loy da baş kadın rolUnti 
oynamıştır. Ayni filimde balyan 
boksör Karnera da rakip •tık 
rolünü yapmııtır. 

Şramekova 
Şramekova genç bir Rus 

kaz.adır. Anneıi ve babaslle bir· 
ilkte Ruı ihtilAli zamanında Ruı· 
yadan Pari1e ıelmiştir. O zaman 
çok kUçUkti.i. Fakat aradan ıeçen 
ıeneler zarfında bUyUdü, geHıti 
ve illzelleıti. Şimdi Paariı tiyatro
larında en çok beğenilen aahne 
yıldızlarından biridir. Fakat gerek 
kendisinin güzelliği ve gerek 
rollerindeki meharet dolayııile 
inema kumpanyaları kendisini 
kandırmışlar, onu tiyatro ıahne· 
sinden beyaz perdeye aşırmışlar
Clır. ÖnUtniizdeki mevsimde Jlk 
filmini çevirecektir. 

Yıldızl r 
Otomobi 

rası da ir 
üsabakası 

Japonyada Ameri~a Filimlerine Karş 
Boykot ilan Edildi 

Ramon Novaro ile Jımet Mak
donald'ın birlikte çevirmiş olduk
ları '1 Köy ve keman " isimli film 
geçen hafta ilk olarak Paris 
ıinemalarmda gösterilmiyc bat· 
lamlmıftır. Bu filim güzel şarkılar 
ile bezendiii için çok raibet 
kazanmıftu. 

• Yeni yıldızlardan Diyana 
Mlnyard'an ilk çevirdiği filim bir 
haftadanberi Londra ve Parie 
ainemalannda ıöıterilmektedir. 
Erkek yıldızlardan Klayv Bruk 
lle birlikte çevirdiği bu ilk filimde 
yeni yddn:, kendini meıhur ed~ 
cek kadar muvaffakiyet temin 
etmi tir. Bu ıuretle beyaz perde 
bUyUk bir yıldız daha kazanmış 

oluyor. 
'l4- Pariste ıincma yıldızları 

araamda bir otomobil müsnba
kaaı yapılmıştır. Müıabaka iki 
ıekll Uıerine tertip edilmiştir .. 
otomobil zerafet ve güzelliği 
mUaabakasını cıcı yıldızlardan 
Nadin Pikar kazanmııtar. Kasa 
mesafede yapılan otomobil yarı· 
ıını da erkek yıldızlardan Roland 
Tuten elde etmiştir. 

le Japonyada sinemacılık san'• 
ati on lkl ıene zarfında bir h yli 
ileri yen ı rler ıöstermittlr. Ja• 
pon hOkümeti ve bilhassa Japon 
halkı Amerikan filmlerine genlı 

mikyasta boykot yaptıkları içht 
yerli film çevrilmesinde şayan11 
dikkat bir fazlabk temin edilml 
tir. Bunun neticeai olarak yeni 
yeni Japon ıinema yıldızlan y 
yetişmiş ve yetişmektedir. Bu~ 
Japon yıldızları arasında Mitztlko 
Takao ismindeki kadın yıldız bU
yUk bir öhrot aahibtdir. ~eçe'Jı 
ıeue içinde Japonyada yirmi b J· 
kadar yeni film çevrilm • tir 
bunların hepai de milli tarih 

milli hayattan almmıı menular 
üzerindedir. 

* Geçen kış şehrimize gelip 
on bet gUn kadar revü eserleri 
oynayan meıhur zenci yıldız Ja-
zefin Baker tekrar inemayn intl· 
sap etmiıtir. Zenci güzelinin ilk 
çevireceği film "Zuzu,, i11mini ta 
ııyacakbr. Bu filmde giyme 
üzere Jozefln yirmi sekiz kat ye.,f 
elbise yapbrmııbr. 

'Jf- Holivutta F okı filim stü 
yosunda çahpn gUzel yıldızlard n 
Meyç Evens maruf erkek yaldız• 
lardan VarnerJ Bakster ile çevir
mekte olduğu "Büyük sevda,; 
lıimli filmi bltirmi tir. Bu 11tUdyo-, 

da elci yıldızlardan Allı F ey, Kon• 
çita Montenegroda birer yc:nl 
filim çevirmiılerdir. Bu filimler 
önUmUzdeki inema mev imin 
gösterilecektir. 

Ufa yı/JızlarınJtın Dorit Kraysler'in "Se11da hayatı,, İ•İm/İ 
filmindeki cazip kıyoft!ti 
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Av 
Afacanın babası ava çok 

meraklıydı. Nihayet bir glin 
Afacana da bir çifte aldı : 

- Sen de avcılığa başla ba-
kalım!.. dedi. 

Afacan bir türlft ni,.nlayıp 

bir feY vuramıyordU'. 
Bir gtin babatile bnaber ava 

aittiler •• 

Babaıı, bir ormana ıirinc:.e 
tlurdu: 

- Bak. dedi.. Sana şimdi 25 
lasıe fitek vereceğim .. Sen burada 
oturup bekliyecek ve avlanacaksın. 
Ben de bir çeyrek unkta avlana
cağım. 

Afacan razı oldu .• 

Babaımın gösterdiği yere 
oturdu .. 

Aradan bir saat seçtikten 
ıonra babası geldi: 

- Nasıl bir şey vurablldin mi? 
- vuramadım baba. 
- Nasıl olur canım .. Ben sana 

25 fiıek verdim .. Onhm ne yaptm'? 
- Hepıioi kullandım •. 
- Bir ıey de vuramadın ha? 
- Hayır, . Vuramadım amma 

babacığım. Blltün kuıları korkut
tum.. Öyle kaçıyorlardı kiL 

Ayni Şey 
w Minik Ali çok cimri idi .. yum· 

rugunu ııkar, yalardı. Kimıeye 
beı para ödönç vermez, yemit
Jerini oyuncalruannı g6etermezdi. 

Bir glln yolda Afacana raıt 
ıeldl.. Afacan kızgındı. Minik 
Aliyi durdurdu: 

- Şu Cmgöz çok utanmaz 
çoçukl. 

- Neden?. 
- Yolda raat geldim.. beı 

kurut ödünç istedim vermedi. 
- ... 
- .çok rezil ıeymiıl 
Minik Ali gülüverdi: 
- Hiç kızma afacan, dedi.. 

ben de rezilim!.. 

~f11can - (Ameleye) Siz bu· 
rada yaimurdan ıılarurken, dal· 
ııç aıağıda kupkuru iHİyor. Ne 
fesaa deiil mi amca 1 

Güya Balık Tuttu /,.. 

r· Türk Askeri Geçerken 

Baktım ıöğsüm kabardı. 

/(olbiml sevinç sardı, 

Türk asbri geçerken 

Gizli bir ahenk vardı. 

- Dün gece annemın göz.üne 
bir sinek kaçta l 

- Dua et ki serçe kaçmamı9!. 

Soyulmak 

t 

İşte Türk askerl•ri 
Titrettiler gttrleri 

Düngaga dt1lış•t Veren 
Tıirk genci, Tiirlc erleri .• 

Ftkra 

Kalp Para 
Afacan bakkala koıtu: 

1 
- Efendi amca, babam fena 

halde kızdı: Dün ıen ona kalp 
bir 25 lik vermişsin.. ''utanmıyor 

mu'/ . ., Diyor. 
Bakkal kızdı: 
- Amma yapmış ha!.. Ben 

hiç kalp para verirmiyim?. lmki· 
na yok.. çünkü benim gözüm pek· 
tir, öyle kalp para yutmam ki, 
başka ına vereyim .. 

- Vermişsin işte .. 
- Göster bakayım o 25 liği.. 
Afacan güldü: 
- Dün ak9am babam ıana 

vermiş, · pirinç almıı!... 

Deve Kutları 

Düıman dolmuılc.•11 vatan, 
Düıınanı kofap atan, 
B•zluut •• .,,. .. " banlar. 
Yeni bir g•rt gara tan 

Re·Ka 

Afağıdaki - Heecy, b.ıtırn 
baaaak !.. Sen biraz bekle. Ben 
imdat aramıya gidiyorum. Sakın 
bir yere kaybolma !., 

Hapis 

Afacanla Cingöz konu- .----------..-----------
Bir dilenci kapıyı vur

du .. 
9uyorlardı: 

- Dnn gece babanım 
karşııana hıraız çıktı ? 

- Eeee ?. 
- Babamı kıskıvrak 

yakalamış f •• 
- Sonra? 

Caketini çıkarmıt? 
Aman yarabbi ? 
CUzdananı almış!.. 
Paraları da bera· 

ber? 
Değil.. ÇlinkU da

ha o aün annem için çar
tıdan bir sllrU ıeyler 
almıı, cUzdanı boşalt· 
mıttı. -

Kuzu 
Minimini Suna, küçU· 

cUk bir bebekti. Çıtar, 
pıtır konuşur, tatlı tath gli
lerdi.. Anneai ona bir kar
deı getirecekti. Bir gün 
amcaıı Sunaya sordu: 

- Söyle bakayım ço· 
cuğum, annen sana bebek 
getirecek. kız mı iateuin, 
erkek mi?. 

Suna dUtündU: · 
- Küçtık bir kuzu 

lıterim, dedi. ·-

.Cabi Efendi g§z· 
lerıoi. ~çtı, ılan ti,.. 

bir J.öv;;,;;,. •kı6eti/ .. 

Yılan yavaş ya

vaı fiıeye ,Udi. 
Cabi Efendi bpa· 

1• kapadı. Fakat ce· . 

- Allah rızası için 
on para 1. 

Afacan çıkh : 
- Ne o?. 
- Bir dilim ekmek, 

beş on para l.. 
Dilenci çocuktu. ~fa· 

can sordu: 
- Senin baban yok 

mu? .. 
- Var 1... 
- Ne yapıyor, çahş· 

mıyor mu?. 
- Hayır. Çahtmıyor 

da onun için ben clileni· 
yorum.. Ne çalııabiliyor 
ne de dı,.rı çıkabiliyor. 

Ne oldu babana?. 
- Hapiıte !.. 

Spor 
Afacanla Cingöz ko

nuşuyorlardı : 
- İnsan çok yapmak 

için ıpor yapmalıdır!. 
- Amma yaptın ?. 
- Böyle. 

- Peki amma dedeleri· 
miı neden çok yaıamadı· 
lar?. 

- lyl ya itte! oalar öl· 
düler .. 

Açmak istedi ve 
Cabi. Efendi de ta-
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1 Flkralar ı: 
Geldi· mi?. 

Minik Alinin küçük kardcfl 
ile an11Hi oturuyorlardı. 

Anneai dedi ki: 
- Git çoçuğum bak, ağa be

yin mektepten geldi mi? 
- Elbette ıeldi anneciğim. 
- Naaıl geldi .. aen iki saat-

tanberi buradasml. Nereden bi
liyorsun? 

- Elbette bilirim anneciğim. 
duy,mıyormıaın?. Kedi kuyruğuna 
takılı teneke ile bahçede natıl 
koıup bağınyor!. 

Timsahın Yedikleri 
Afrikada bir nehir kenarmda 

iki ıevyah oturuyorJardı .. ikisi de 
yazı yazıyor, metguJ oluyorlardı. 
Çok dalgındılar.. . 

Biı aralık nehırdcn koskoca 
bir timsahın çıkbğmı ve kendile
rine }aklaıtığını duymadılar .• Tim
sah, nihayet birdenbire her ikisı· 
nide yuttu. Gözlerini kapıyarak 
haımetmiye başladı ve "Bööööö!,, 
yapınca, zavalh aeyyahlarm ayak· 
kaplarile, düğmeleri dışarı çıktı. 
Çünkü timsah yalnız bunları yi· 
yemem itti. 

iki Yüz 
Afacanın anneaile babası her 

ıün kavga ederler, Hanamteyze 
haftalarca aıık suratla gezerdi. 

Bir gün eve bir mi afir kadın 
geldi.. Hanımteyze fikiyete bat· 
lada. Bir yerinde dedi ki: 

- Fakat benim kıymetımi 
bilmez, ben hiç te iki yUzlll 
değilimdir !. 

Afacan ileriden atıldı : 
- iyi ki dejilain anne. ha~am 

bir yüzline tabammUl edemıyor. 
Nerede kaldı ikisine .. 

Üst Tarafı 
Minik Ali ile Cingöz konufU· 

yorlanh. Cingöz ıorda: 
- Senin baban eve ıeç mi 

gelir? 
- Çok geç. 
- Neden? 
- Bilmem.. Hem, ıallana 

aallana gelir. 
- Baban geceleri geç gelince 

annene ne der? 
- "Ben geldim!,, der. Ondan 

ötesini de annem aöyler r 
••• 1 • • .. • ••• 1 • • • 1 • 

. . . .. . . . ... 

- Zavallı. üıtüne giyecek bir 
ıeyi yok .. Nereden buldunuz bunu? 

- Toprağın albndan çıkardık. 
-- Eyvaaaab,yoksa baba an-

nen mi? .. 
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Tayyörü çıkanp bir kenara 
atb. 

1 - Ne olduğu anlaıılmıyor, 
dedi. Allahallah.. ne tuhaf fey .• 

F afa banyosuna girdi. 
Banyonua mashaklannı açb. 

Sonra tekrar odaya d15nc:fti. .. K~ 
nardaki valizlerin yanına giderek 
bir tanemi aldı. 

- AL F atot bak... O çanta 
aan çanta... ~it-• ada..a ver
diği çanta. 

Fatoı da bepm çevirdl •. Btara· 
ya kadar gelmit mi?. DiJ• ....... 

Glll)'Gl'do. 
- Garip bir tıeY··· Buraya 

bdar gelmft haf 
Fafa kendi çantuını açmıffı 

fcindea HIDOUDlla havluları111, 
•IWleriDl çıkanJOrdu. 

- Fatoı.. b- ..,_.caaam. 
Biıaa ta .. ııt pntw ptir. 

Onlan kucajma alınca banyo 
odwna seçti ve içeri. Malendi: 

- Fatof .. ben aoyuacap 
Bana tuvalet çantamı ptir. 

- Peki Fala. 
Fatot tuvalet çantasım banyo 

acluana g6tlrdll. Lalujua önüne 
kot.muti• Şimııll apyor, ~iıadeo 
aablm kofoaya çakarı,_ arkada-
... u:ıabyewdw. 

- Fafa o san çantayı ne 
yapahm? 

- Ne Y~İ'l Fatof.. Şim· 
dl garsonu çağır, ona meseleyi 
anlat .. Alam gatnnnn. 

F atof sOlllJordul 
- Yoo Fala_. Bak sana 

.a,leyeyim. Bea ... ç• •• ,., kalay 
kolay ki•ıelen .... -ım. Eneli 
acanm. Eter jpade ite yarar 
bfrtey, mesetl biT para veya 
mllcevhe..ral fal8D Wrtey varsa 
hu. bizim k•--timbmit der ve 
GaV alakoyan& Fakat_ 

- Fatotl Soı,aaacat-m; aaycl 
çık dışaııya. 

fatoı brdaa ~l7• çıkar
ken bili., ... ,..... 

- Fakat.. Jlı. de- betrtım ki ... 
içinde yalnız titman adamın kiri 
çorapları var, o •man ıarıonu 
c l .... 

Fafa suyun içine. ... ipi W.. 
- · • • Ve ona 'u çantanın 

bize ait olmadıit•ı alyluim. .. 
' 

F afa, s..,_ İıçİAe -••tb-· 
Bu sıcak banyo ne ltadar güzeldi. 
VDcuıdüai!n yorgunl'uğunu tama
mile ahyordu. 

* 
F atof, arı çantayı bir kere 

eliae altft ve kaldwrdı: 
.... ·---······-·····--·· .. ················· .. ······-· 

Resim Talılili .K11114na ... Q 
b u - "' ... 

Tabiatiaili öiJmmek SiJorıaıua 
1eemiail ba 1 ı •laD tO adet 
ilt biralr ı ' ·na · n...iııia • 

Yazan 
Suat Suzan 

Fafa çanta pek ağır. Zan· 
nederim ki içinde altnı dolu bir 
kasa var ... 

Fateş aiilen:k çantayı açb. 
Çantanın içindo yuvarlak Wr pa• 
ket •ardı. Lııilizce gazetelere 
sanlı olan koakocaman bir paket. 

Genç kız merakla bu pakete 
bakb. Bu, ne olabilirdi? 

Genç kız evveli paketi açmak 
içia pemb, sivri tırnaklı elleftni 
kiğıda değru uath. 

* Acı bir fel'Jat kopht. ...... 
birkıtf şey yere yuvarlandı. F afa 

llllJ'llll iJemi••· ~dı : 
- Fatoş, r ltf oş .. 
Bnyonun •apısuida F atoşun 

dehşetten dejiıpmltı ylldl ... ündli. 
Gözleri &lyhıftt, renrf ••psarı 
idi. 

- Fala .. FıJ •.. 
- Yavnıa. Ne var? 
- Fafa, diye tekr•lıyordu, 

istedihi lll:di bafup söylemekte 
müıkillat reker gibi bir hali 
vardı. 

- F lltGf aen nr.. Ne oldun? 
Genç kız titre,..en adımlarla 

ve adeta odad'an kaçmak iatiJe• 
bir teYfla banyoya yakfaışt1. 
Ban1•- önün4eki avlunun tze
rine JAfö. P.lerile banyonu• 
kenrlairMt tatayôtctlr: 

- Allahım.. Oh Allahım.. Ne 
müthi~. Ne müthiş ıey ... 

Ve hıçkırıyordu.. Fafa timdi 
onun ellerini tu.lmllftu. F atotta 
..--u kaybeden Wr m. .. 
şaşkınbit Yardi. 

- Fakat-vuFatoıçuğum? 
- Çok müthiş FaW.. o,.._ 

._. ~ıa ~inle ayy •• Al'/ .. 
Hıçkınkları fimdf feryat ,.ı.. 

linde idt. 
- Sarı çantawn içinde ne var? 
- Korkuyorum F afal,.. Fefa 

unUJeNID. 
Fatoıa birdcalıin •• olmutta? 

Aldım ıu ka,ltetmifti.. Fala clııt 
korkuyordu. 

Banyoda. fırladı. Üzeriao bos
noz11 ardı. AJatına terlklerim 
geçirdi. F atoı timdi onua etek· 
terini yakalam1th: 

F afa... Bırakma beDi.. . Btrak• 
ma korkay,oıum.. 

All çıtcbny•um. 
- Fakat çocuğum sö1le h!a 

na •• T opit keaclini ve söyle .,_ 
-oWW .. 

Genç klDlt .._. büJtlk Wr 
korfm içerirind& titriyordu. 

- O..adla, Fafa, ... pata.le 
ve kanlar içeriliade orada. 

- Kan İçerİIİllde mi; neler 
MS.yli.J~suıı. F ataıil 

- Aralık gözlerlıa .._. ba-
t.a,_., fafa kı.l mırcık .. çl'an 
ve aralık gözlerile; 

- Kim Alfali afkına ldmct.. 
blllll•·•·' Gf!ll••. 

- Kalı ı...- fala.... ç .... 
taın ipriınlidıall leailt nladtln .. 

• ş.lıir -~ ııt ft poliı faafiyet 
içerishlde idt 

MuftıMrler çllbtayor, bulYWrlana 
sekakların lılt•indeki p.U
_..__ llL.!:__;_LL~ Jl- 'I ..... -..ı. 
~ ....us mıınea: c. 7 -

nuıhaler s.etiriyor, kucak kucak 
ıazet.Jeı: ~caılardl. 

Saat .._ V• ı. aeç saaıtte 
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gazetecilerin feryadı caddeleri 
dolduruyordu. 

- İkinci tabL. Ekapreı cina· 
yeti... Kafasız kadın.. Katil ne• 
rede? Kafa kimin yamndadır ? .. 

* F afa adeta bağırarak arkada· 
pnı omuzlarından tutup silkti; 

- Rüyamı görüyorsun ? ne 
ohıyoısun? çıldırdın mı? .. 

Öteki tıroalduıt0 hep o.en 
havlU5Unun eteklerine takDll.ftL 
Hep ayni ihtilaçlı asabiyet içinde 
idi. 

- Hayır rüya görmüyorum, 
diyordu. Gittim sarı çantayı aç• 
tım. İçinde ne var deye merak 
ediyordum.. ne var deye. 

Kafa: 
·- Ah Fatoı, Fatot seni an

lamıyorum. 
Deye bağırdı. Öteki: 
- Anlamayacak bir ıey yok 

diyordu.. Sarı . çantanın içinde 
kızı~ saçh bir b8f ur, insana 
arahk duran gözlerile bakan 
kanlı ve kesik bir kadm bap .. 

( Arkuı yar) 

Hangisini Tercih 
dersiniz? 

tspanya Güzeller Güze
linden Vaz Geçmiyor 1 

Birçok. memleketlerde moduı 
aeçmit uld bir ejlence olarak 
tellliTri edH=eaiae raiz• 11.p..
Jcıılls tüzellii •••h •+n•' n 
fllan vaz geçmemiılerdil. Fakat 
m6abakayı beynelmilel mahiyet• 
ten ziya4e yaliuı kendi vfttyetlerl 
arn111da W. tefeırlt ve bir eğ· 
lenn vUlfan olarak g8rllleye 
başl_..ı••· ipe bu 1ewe muh· 
telif .,..,.ı vilAyetlWW temsil 
elen _... kızlardan Mdaç sima: 
Sır içen re~ kız (Madrit)' Hdir. 
Müataldıel lspanıa iiizelinin ıere- ı 
tine: kadeh kaldıran (Araıan) lıdır, 
talefon edea dıe (BalearJ hdır. ! 

Galatasaray, Filistin 
Şampiyonunu Yendi 

Maç Çok Hızlı Geçti, Galatasaraylılar 
Da Çok Güzel Oynadılar 

Dil111c• •açta• 
Filiatia falllpiyona Hapoel ta• 

kum dlbı ikinci ·maçuıı yine Tak· 
thn stadyomanct. Galat.Araf 
talmnı ile yaptı •• 3· I yeaffcll. 
Geaat.t .... ay ,. ._._ .. pfuınttlı 

AYAi • l..8lft, Faruk • lbrabim, 
Nihat, Kadri • Danyal. Muıli., 
Münevver, Rasih, Necdet. 

Hapoel do ılyle Wlı 8erger• 
Bed Huirl • Avne-r .. ıllrman, Y u
hUMD, Fridmaıl • Şeloymon, Kor
yakof, Cimon, Anon, M. Polyakof, 
Şvartı. 

Saat ea ·yedi buçukta bqlıyan 
dlbıldt IHÇI Ahmet Adem Bey 
ldar• etti. Parayı GaJataaaray k• 
zandığı için rüzgarı arkasına ahlı 
Ye maç bu vazivette batladı. Dün
kit maç amumt manzarasile çok 
sllr'atti ohhr. 

Beflnci dakikada Galatasaray 
muhacimleri pek hızlı bir 
akın ile Hapoel kaleaino 
indi ve top kale önibıde 
Mtlllilatea Miillevvere seçti, bu 
ıenç oyuncu ela mlldafil ı•çerek 
iyi bir tlltle Galatuarayıa ilk 
ıoltıal yapb. 

S. .W- eoara oyun daha 
çetlnlefti. Galatasaray çok düz• 
,on eynuyor, onlar da cumaya 
aaaran daha biçimli bir YllZiyet 
,a.teriyorlardı. Galatauray ma• 
laacimleri iyi anlllflyorlarch. Fakat 
ba arada topu ayaklannda fazla 
tatm•k kuaurundan da uzak ka
lamıyorlarch. Bu ybdea birkaç 
pi &rıab kaçırdılar. Bu ıırada 
Danyal oıyndan çakarak yerını 
ıenç oJUDCulardaa Barhana bı
...wı. 

Devre, ortalarına yaklaımııtı. 
Galataaarayın oyununda bozulma 
.-...tieri belirdi, fakat bu, kısa 
nmM de9AID etti •e Galatuaray 
tellr• keıwılisini teplaclı karplıldı 
'Mlcu•I• ltqladı. 8'a 11nda Ha· 
poel .ıe,hiae bir .....,_ ._.. 
yerildi. Bmm Ruila attı, kartı 
taraf OJ11Dculan vaktiaclea evvel 
lıareket etb1deri için hakem 1tu 
Wlll'lllll tekrar ettirdi. R ....... 
ılddetli ve uzun olarak çektiği 
ıut brp taraf .__.... takıldı 
Y• az sonra elen• 2-0 bitti. 

1Jsi-si. 4lıMnde Galatasaray 
...... albna dllfmüştü. Maamafih 
yin• hlkimiyetl elden bırakmı
yorclu. Bu arada yine Rasih güzel 
bir frikik c;ekti, fakat kaleci 
yumrukta lmrtardı. 

Baılangıçta görülen Galataaa• 
ray forlal'ının aüzel atlaması d~ 
nıa edi1or Ye oyna tek kale 
hissini veriyordu. Bu sırada 
Muslih te yerini ıenç oyuncular
dan Sınrvfye bıraktı. Yine ayni 
zamanda F'ilfatinlllerin nidan 

.,,. .,..1 ... ,,,.,.. 
lnkiıaf eden bir akım çabuk --kesileli. Bilmukabil Galatuarayın 
J•pbiı htıcum esnasında S•w 
topu 10I açık Necdet• .,.._ 
Necdet Raaihe i1ı8tt1 " ıaflıin 
birdea pld.Ue çektiği ıllt atının 
en . ,Ozel golünü kaydetti. Bu 
ıuretle Galatasaray tıç aayı ka· 
ZBDllUf oluyordu. Ayni zamanda 
bizimkilere bir gevpklik anz 
oldu ve Galatasaray kalesi .tehll
keler geçirmeğe baıladı. FiUıtin• 
Ulerin her alanı güçltlkle uzakla,. 
tınlıyotdu. Bir ara oyunculardan 
lbrahlm sakatlandı, on dakika 
kadar oyundan ayrıldı. 

Filminliler bunu fırAt bildiler, 
esasen bmuklaıan Galata.sarayın 
oyuna kartı11nda behemehal bir 
tenf ..,.. atlltllk istiyol'larclı, 

çok geçmeden bu emellerine mu .. 
vAff ak oldular. 

Oyunun neticealne üç, dört 
dakika kalmııtı. Sür' ath bir akınla 
Galatasaray kalesine indiler, mer
kez muhacim topa 10liçe, o da 
6111 bat duraa IOI açıia •e di ve 
aol açık bit Wdeıuaeden lllu bir 
.sutla ilk •• ... pi' ı W kaf .. 
detti. Kısa bir zaman sonra .. 
oyuna nihayet verildi. Bu rolün 
yapılmasına sebep Galataaaray 
mndafilerinin çıkıt yapmamalm 
ve kalecinin de top avuta gid9'" 
cekmif l(ibl harekebis clııırmaaıdır, 

Adapazarında 
Koza Satışı 

Adapaıarı, {Husuıl) - Koza 
mahsulü pazara gelmiye bqlalDlf 
ye 40 koruıla 70 kuruı araaında 
ıatıbmya başlamıfhr. Bu sene 
koza mahauli çok eyidir ve tah• 
mine ıer- 150 bin kilo bdllr 
istihsal edil ;ftir.. Ba ,azdea 70 
80 hiD lira almac+ıw. 

Kmledlmam Şttsaıı 
Kmlcahamam (Huusl)- Ge

çea seae taflan hamluaa ICız.ıl. 
caJıamam f08e9İDİD iapabna bat
laomııtır. Banyo ....-.U eli11tu 
için illf&abn bir an evvel bitirilo 
meıine ıayret edilmekte, hum
malı bir faaliyetle çalışım•ktı dır. 

:=TAKViM := 
GI• PAZARTESi Hum 

SO 18 Haalr1111 934 44 - -Arabi Rumi 
s Reb.nel llP S • Hulran • IH!t 

Yaklt Ezant Vasat Vakii f yaaat ._ ___ 1-=- =--ı=-==--e 

Glnt 1 415 4 21 Aqam 12 - 19 45 
Ojle 4 31 12 lf Y-.. 2 Ot 21 47 
lkt•clJ 8 • .. I& ...... • ,. 2 07 



f.1 r-el . 
.. r ·:ı~I 
,,,, f fll 

f ~ 

ı• El 1 ı a 



l\o. 52 18-6. 934 !\'akili: A. R. 

Muayene Masasında .• 
ti • • t t ı • ı r ı t ı t t ı • , ı ı , • t ı •• 

''Doktor, Bana Bir Takım Nasihatler Edi· 
yordu, Ben Hıçkıra Hıçkıra Ağlıyordum •. ,, 

Doktor, muayenesini bitirdik
ten sonra: 

- Kalk kızım. 
Dedi. Ve ben, muayene ma

sasından inerken başım çevirdi. 
Masa başında oturup boş vesika· 
ları dolduran arkadaşına dönerek 
ıözüne devam etti: 

- Tem iz.. Al sana, işte bir 
kurban daha... Şunun bir aile 
kızı olduğu besbelli. Kim bilir, 
kimin nirma yanmış.. Kim bilir 
laangi mel'un şeytanın yaldızlı 
yalanlarma aldanmış. •• Görünüşe 
bakılarsa, pek okadar yırtık bir 
feye benzemiyor. 

Öteki doktor, cevap verdi: 
- Beş on gün sonra görürüz. 
Paltomu giyiyordum; durdum: 
- ilahi doktor Bey.. Bet on 

ıun sonra görürüz; demek ne 
demek? .. Şu önünüzdeki müzek
kere ile buraya gelen bir kadının 
artık nesini göreceksiniz. Ben, 
aylardanberi mütemadiyen içinde 
yuvarlandığım o derin uçnrumun 
en son noktası, burası.. Şu, mu
ıamba örtülü masa olduğunu zan
nediyordum. Yoksa yanılmış mı

yım.. Yoksa, göremediğim başka 
bir derinlik daha var da oraya 
da mı yuvarlanacağım?. Y etifmez 
mi, arhk? .. 

Diye heykırmak istedim .•• Fa
kat boğazım kurumuş, çenelerim 
kilitlenmişti. Doktor, birdenbire 
başmı çevirdi. Sanki bütün ıstırap 
ve düşüncelerimi keşfetmit gibi: 

- Kızım 1. Bu işin sonu gel
mez.. Şu gördüğün masa, dünya 
ile ahret arasında bir geçit ye
ridir. Hem de bilir misin, nasıl 
g·eçit yeri. Kanlı, korkunç, insa
nın tüylerini ürpertmesi lazım 

gelen en tehlikeli bir geçit yeri. 
Bu masanın başına gelenlerin 
aonu, ya hastane köıelerinde inim 
inim inliyerek can vermek.. ya
hut ta bir bıçak altında geberip 
gitmektir... Muayenen, temiz 

çıktı. Sizin gibiler için bu da bir 
nimettir. Hazır elinde böyle bir 
nimet varken. böyle itlerden 
vazgeç.. Bu cebennern yolundan 
geri dün. Tövbe, iatiğfar et. Bir 
kocaya var. Rahat ve temiz ... 

Artık dayanamadım. Kalbimin 
bütün isyan ve ıstırabile: 

- Ne söylüyorsunuz, doktor 
bey .. koca mı? .. Kocaya da, bütün 
insanlara da lanet olsun... Ben 
başıma gelen bütün bu beli· 
ları, koca denilen o hain ümidin 
arkasında koşarken bulmadım 
mı?.. Ben, koca istemiyorum •• 
bir lokma, ekmek.. yalmz, başı· 
mı sokacak bir yer iıtiyorum. 
Bana böyle bir ) er bulunuz. GA· 
vur kapısı bile olsa, koşa koşa 
gitmeye hazırım.. Bulunuz.. Eğer 
insansanız .. Eğer dütkün insanlara 
acıyorsaruz.. Eğer, düşenlere bir 
tekme de siz vurmak istemiyor• 
sanız ... 

Diye haykırdım ve oradaki 
sandalyeye çöküvererek hıçkıra 
hıçkıra ağlamıya başladım .. Şimdi 
odada derin bir sükun hasıl 
olmuştu. Sadece benim hıçkırık· 
farım işitiliyordu. Beni muayene 
eden doktor, bir elini pantalonu• 
nun cebine sokmuş, öteki elile, 
kır saçlarım karıştıra karıştıra 
geziniyordu. Birdenbire, arkada· 
şının masası önün4e durdu. Ku
lağıma şu fısıltı geliyordu: 

Azizim, ne yapahm bu 
kıa.ı ?. 

Hiç.. Ne yapabiliriz?. 
- Hani sen, iyi bir hizmetçi 

arıyordun. Alsana şunu. 

- Allah esirgesin.. Nasıl ala
bilirim birader? Bizim hammm 
hnli malum.. Hiç böyle genç 
ve güzel bir kadım eve ıo
kar mı ?... Babusuı, b6yle sabı
kalı.. bilmem neli?i .• 

- Canım, bunları hamm ne• 
renden bilecek.. bir arkadaşın 

tavsiyesile aldım dersin .. ...................... , ............•.......................... 
- Yapamam, birader .. böyle 

bir kadmı evime almıya cesaret 
edemem. Bunlarm hali malum 
ya .• ahımış, kudurmuştan beter· 
dir, Bunlar, bugün böyle söyler· 

ler.. yarın da •.•. 

1 

·ı 

Soa Posta 
L kı Znbtiye; Çatıılçe~me scıkağ-ı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütiin hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

..... 

ABONE FiA TLARI 
-
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
.Kr. K1' 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abon~. ~edeli peşindir. Adreı 
degıştırmek 25 kuru~tur. 

Gelen e11ra/c geri "•rilme:z. 
ilanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
C.:ernp it:in l'.!1~ktuplara 10 kurusluk 

pul ihwesı lazımdır. • 

Eyi kalpli doktor, arkadaşına 

daha fazla söylenmedi. Y amma 
geldi. Derin bir şafkat ve merha· 
metle elini başımın üstünde 
gezdirdi: 

- Müteessir olma, kızım .. 
ben anlıyorum ki, sen yolunu 
ıaıırmıt bir zavalbsm... Hele ıu 
zabıtaca itlerin bitsin de, ben 
aana bir çare bulurum. 

Dedi. 

• 
Resmi muamelenin ikmalini 

bekliyor ve koridorda geziniyor
dum Veıikab kadınlardan üçü, 
batbaşa vermiş, konuşuyorlardı: 

- E, pekili.. Şimdi senden 
(ikametgah) istiyecekler. Nereyi 
göatereceksin?. 

- Bilmem. 
- Nami bilmem.. Hiç öyle 

şey olur mu?. ikametgah göster· 
mezsen karakoldan y!lkanı bırak• 
ma:dar. 

( .Ark.ası var } 

Kendinden Bah
sedilmek Zevki 

beodeın bah· 

- Görmüyor muıun? Birçok 
adamlar avaz avaz bağırıyorlardı, 
diyor. 

Bağıranlardan Biri de bendimi ................................................................... 

Beynelmilel 
Peynircilik 
Anlaşması 

' 

Romada, beynelmilel ziraat 
·------.. enstitüsü binasın· Peynir tica-

da, dünya peynir· 
reti nizam elliğini alakadar 

altına eden bir toplantı 
alınıyor yapılmııtır. Bey· 

nelmilel ticaret sahasında peynir 
nümunelerinin almma.ı ve mua• 
yene edilmesi ile tahlil tarzlanmn 
tevhidi meselesini görUşen hu 
konferansa 14 muhtelif memleke
tin mütehaasıs murahhasları iştirak 
etmiştir. Uzun mDnakaıa ve tet· 
kiklerden sonra, konferans itti-~ 
fakla bir anlaşma kabul etmiştir. 
Bu anlaşma ile beynelmilel peynir 
ticareti bir nizam allana alınmıt 
oluyor. 

Bu anlaşma açık bir anlqma• 
dır. Yani bu on d6rt memleketten 
baıka her arzu eden hükumet 
anlaşmayı imzabyarak bu işe da
hil olabilir. 

Murabbaılar memleketlerine 
döndükten sonra her memleket 
anlaşmayı tasdik ederek keyfiyet• 
ten ltalya Hariciye nezaretini ha .. 
berdar edeceklerdir. 

Anlaşma üçüncü memleketin 
taıdik haberi ltalya hariciyesine 
geldiği tarihten altı ay sonra tat· 
bik sahaeına girecektir. .. 

Berlinden bildiriyor: Almanya 
Almangada piyano sanayü 
• mahvolmak arefe-

oıgarıo sana- sindedir. Buhran 
gii ölüyor ylizönden hemen 

bUtUn imalathaneler sanatkarla· 
nna yol vermişlerdir. 1ma1At ta· 
mamen durmuştur. Alakadarlar, 
hükumeti bu güzel sanat ıubesini 
muavenet ederek kurtarm•ya da· 
vet ediyorlar. Vaıiyet hakikaten 
çok acdduhr • 

Hubıumumlden evvel dünya· 
İıın en meşhur piyanolarmı yapan 
Almanya idi. Alman pjyanoları 
beynelmilel pazarları tutmuı bu· 
lunuyor ve butalarda satılan piya
nolann yüzde yetmi9 altısını 

Alman piyanoları teıkil ediyordu. 
Harpten sonra vaziyet bozul· 

muşsa da bugünkl\ fena ıekli 
hiç bir zaman almarnıftı. 191:/ 
senesinde yine Alman piyanoları 
beynelmilel mabreçlerde yüzde 
59 nispetinde satılabiliyordu. 

Geçea aene a.dıı ve ihracat 

ltalyanın Tohumu 
Romada İlk Abldığı Günü Merasimle 

Tes'it Ediyorlar·! 

.::>...ırdunya Kırah ( Şar) Alber) 
1849 tarihinde ltalyan birliğinin 
temininde mühim bir adım teıkll 
eden bir kanun neıretmişti. Bu 
kanunun yddöniimü münasebotile 
ltalyada muazzam şenlikler ya· 

pıldı. Resmfmis bu paliklerden 
birini göstermektedir. Sağ köşede 
kürsüye bakarıanız, Musolini'nin 
vatanperverane nutuklanndaa 
birini irat etmekte olduğunu 
görlir•lln&z. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsü talebeıf ıçıo lüzumu olan aıağıda 
yazılı 6 kalem eıya aleni münakasaya konulmuştur. Taliple~o 
şartnameyi görmek Uzere hergüo Enstitü Muhasebesine ve % 7,5 
teminatlarile beraber 9 Temmuz 934 taribine müsadif Pazartesi 
glinü saat 9,50 de Yüksek Enıtitü ihale ve İdare Komisyonuna 
mUracdatları. "3301 ., 

Adet 
140 
200 
350 
400 
350 
200 

Eşyanın cinsi 
Pamuk şilte 
Yorgan • 
Yastık maa yüz 

,, kılıflı 
Yatak çarşafı 

Yorgan çarşafı 
-----"'=------ ----------

l _______ ls_t_a_n_b_u_ı __ a_e_ıe_d_i_Y~•-•_i __ l_ıi~n_ı~a~r•~~~J 
Kastamonu San'atlar Mektebi dökllmcü muallimliğinden mlHe· 

kait Şerafettin Beyin bağlanan maaşmı almak üzere sicil kalemine 
müracaat etmesi. "3293,, 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yiikıek Ziraat Enstitüsü için sahn almacak 350 - 400 libora
tuvar gömleği 9 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazartesi gilnll saat 
13,5 ta aleni 111Unakasa •uretile ihale olunacağından taliplerin 
şartnameyi görmek üzere hcrgttn Enıtitü Muhasebesine ve % 7,5 
teminatlarilo birlikte ihale günü Enstitü ihale ve idare komisyonuna 
mijr aacatları. "3296,, 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömür servetimizin kalbi, 
Bu kitapla teşrih ediliyor. 

HUsn iltabiat 
Matbaası 

heman tamamen durmuştur. Bu 
bal yukarıda bildirilen büyük 
buhrana doğurmuştur. 

Bu buhran bir yandan muh· 
telif mahreçlerde ithalita takyit 
eder mahiyette alınan kararlar· 
dan diğer taraf atan da gittikçe 

yayılan radyo merakından ileri 
ıcelm ektedir. 

Sultanahmet UçUncU sulh 
hukuk mahkemesinden: lemet 
Kamil Beyiu Milliyet gazetesinde 
müstahdem Muhteşem efendi aleyhine 
istihsal ettiği 30/4 934 tarihli ve 25 
lirayı lıavi ilam üzerine mume.ileyhiıı 

adr~sioe gönderilen bıışkitip ihbarna· 
mesinin arkasına verilen şerhte mez
kür gazete idarehanesinden infikilc 
ettiği bildirilerek tebligat ifa edileme
miıJ ve ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan başkô.tip ihbarna
ıne~i makamına kaim olmak üzere 15 
giine kadar miiddetle ilanen tebliğ 
olunur. (468) 

•••• Urolog - Operatör ..__.._._ 

Or. REŞiT SAMi 
İdrar Y oltan hastalıkları mütehassısı 

B. O. istiklal Oad. 61 Vehap B. ap. 

F ransanm bu senenin ilk bet 
F,.ansanıtt ayı zarfındaki it· 

balata 10 milyar 
ihracatı 650 milyon ve 
pek az ihracat 1 milyar 

345 milyon franktır. 
1933 senesinin ayni devresine 

nazaran ithalatta iki milyar 48 
milyon ve ihracatta 189 milyon 
frank eksiklik vardır. 
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&iBATE 
Bu Sütunda Her gün 

Rusçadan çeviren: Hatice Hatip 

KAZLARIN TAKSİMİ 
GUnUn birinde bir köyltinUn 

buğdayı bitmiş... Umo müddet: 
-

0 Ne yapayım? .• Ne yapa· 
11111? ,, diye düşündükten sonra 
gidip bu topraklano derebeyinden 
yani efendisinden, senyöründeo is· 
temiye karar vermiş. 

Şatoya eHeriboş gitmenin mü· 
nasebetsiz olacağım düşündüğü 
için kümesinden semiz bir kaz 
1eçmİf onu kızartıp beraber gö
türmGf. Derebeyi bu hediyeyi 
kabul .etmİf ve köylüye de: 

- Çok teşekkür ederim bu 
kaza köylü, demi§, yalnız bwıu 
nasll taksim edeyim diye düşünü· 
yorum. Çünkü benim iki kızım, iki 
oğlum bir de kanın var. Hiç killl4 
aeye haksızlık yapmadan bunu 
nasıl taksim edeyim aklım ermiyor. 

Köylll~ 

- Müsaade edin senyör bunu 
ben yapayım demiş ve bıçağını çı· 
k~rarak evvela kazın başını kes
mış ve senyöre uzatmış: 

- Aile reisi sen olduğun için 
kafa senindir. 

Kazın göğsünü açıp yüreğini 
çıkarmış. Evin hanımına vermiş: 

- Evin kalbi de sen oldu
jun için ylirek sana aittir. 

Hayvanın iki ayaklannı ko
pannış bu ayaklan da iki erkek 
1 cuğa uzatmış : 

- Ayaklar sizindir. Çünkü 
Mitin, ecdadınızın yolunda yürü
meniz lazımdır. 

Kızlara gelince : Onlara da 
tutup iki kanadın uçlannı kopa
np vermiş: 

- Siz de demiş, pek yakında 
açacakıınız. Onun için size iki 
kanat vnriyorum. Bana gelince de 
ben de arbğınızı alırım. 

Bunu ıöyliyerek tamam kaza 
tekrar aeriı almıı. Ba taksime 
Jlilen senyör, hoşuna giden bu 
ıeki köylüye hem buğday, hem 
de para vermiş. 

Bu rivayet köyde yayılnu.ş ... 
Bunun üzerine zengin bir köylU: 

"- Ben de gider Senyörden · 
para ve buğday almm,. diyerek 
kümesinden güzel ve basli beş 
kaz. palazı seçmiş, fırınında güzel 
kızartbktan sonra Senyöre gö
türmüş. Derebeyi bu kazları da 
memnuniyetle kabul etmit ve: 

- Kazlar için sana teşekkür 
ederim köylü, demiş. Fakat be
nim kanın iki oğlum, iki de la
zım vardır. Bo lıayvanlan ara
mızda, biribirimizhı hakkım y.;.. 
miyecek nrette nasıl taksim ede
lim? diye düşünüyorum. Bana bir 
akıl öğretir misin ? 

Zengin köylü düfünmiiş dü
tünmüş fakat adil ve ta~ miisavi 
bir taksime çare bulamamış. 
Bunun Uz.erine derebeyi fakir 
köylüyü çağırtmış ve fO beş kazı 
bize taksim et demiş. 

Fakir köylü kazlardan bir 
tanesini eline alarak derebeyile 
kansına vermiş: 

- Sen, karm ve kaz. Ettiniz 

üç demiş. 
Bir kazı da iki oğlanlara 'Jer-

miş: 

- lki 
eltiniz üç 

Diğer 

vermış: 

kardeş bir de kaz 
demiş. 

kazı almış iki kıza 

- işte yine üç etti. 
Diye onların hakkını da vermiş. 

İki kazı da kendi muhafaza 
ederek: 

- iki kaz bir de ben, ettik 
üç, demiş. 

Çünkü bu taksimi yapmak 
için elbette ki bana da bir bak 
tanırsı~ız. 

Filvaki derebeyi bu taksime 
de çok g~lmüş ve açık göz köylü-
ye yine bir hayli para ve buğday 
verdirmiş. Amma kazı getiren 
zengin köylü inkisara uğramış, 
ona birşey verilmemiş, ÇlinkU 
derebeyi ona ancak şu nasihati 
vermeyi muvafık bulmuı: 

- Başkasını taklit etme, ne 
yapacaksan kendin yap. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
R.ektörliiğijnden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsünüi'l ka,lörif arli binalarile sobah binala-
nnın yedi aylık teshini kapalı zarf usulile mevkii münaknsaya ko· 
nulmuştur. Talip olanlar şartnameyi görmek için Enstitü Muhasebe
.me ve münakasaya iştirak için de 0 o 7,5 teminatlarile 9 Temmuz 
934 tarihine miisadif Paz.nrtesi günü saat IS te Enstitü idare ve 
ihale komisyonuna müracaatları 113299,, 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Çelebioğlu Alaettin mahallesinde Sultanbamamında Saka 
Çeşmesi sokağında ( lO, 12, 30

1 
33, 34 ) numaralı mağazaları 

mllştemil ikinci Vakıf Han 937 senesi Mayıı nihayetine kadar top
tan kiraya verileceğinden yeniden temdiden müzayedeye konmuş
tur. Talip olmak isteyenler Haziranın 25 _ ci Pazartesi günü saat 
IS e kadar Evkaf MüdUriye.tinde Vakıf Akarlar Kalemine 
mftracaatlan. "3274,, 

Ankara: Yüksek 
Rektörlüğünden : 

Ziraat Enstitüsü 

' 
Yüksek Zir.aat Enstitüsünün ihtiyacı olan 200 adet yün batta· 

niye 9 Tem muz 934 tarihine milsadif Pazartesi günü aaat 14,S ta 
aleni mtinakasa suretile ihale olunacağından taliplerin şartnameyi 

&örmek llzere herglln Enstitü Muhuebeıioe ve yukarda tayin olunan 
ıaatte 'o 7,5 teminatlarile birlikte Yüksek Ziraat Enstitüali ihale 

t -t: T" .. ~ 
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VAPURCULUK 
TORK ANONİM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

{Büyük Tayyare Tehlikeli Bir 
Kaza Geçirdi 

Biı 

Mersin ve İzmir 
Sür'at Yolu 

l·No··Nu·· 2 vapuru 2 
Haziran 

Cuma giinU aaat 11 de Sirkeci 

nhtımından kalkarak dotru lzMIR, 
Antalya, Menine gidecek. Dönüıte 
bunlara ilaveten Alanya, Küllük, 
Çnnakkaleye uğrayacaktır. 

'-•l!!lmlilm ..... m:i ....... 

,.. Cildiye ve Zilhreviye -c 
Bastalıklan mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Asmalımesçit Bursa. Pa1,an 

ittisalinde At~as Han Tel. 48353 

OskUdar hukuk hAklmllAln· 
den: B~ylerbeyinde Fıstıklı mahalle
ıinde orta. sokakta 85 hanede sakin 
iken umumi seferberlikte aıker olarak 
Kafkıısyo.ya sevk ve orada kaybolup 
bugiiııe kadar ~yat ve meme.tın~an 
bir haber a.lınamadığından Reşat oglu 
Rırat efendinin kayıplığına karar itası 
talebiyle valdesi Ra.hper hanım tara· 
fmdan açılan davanıu tahkikatında 
mumaileyhin hayat ve mematından 
malfunatı olanların maliımatlarını bildir
mek üzere altı ay müddetle ilan edil
diği halde müddeti mezkiıre zarfınd& 
malumat veren olmadığından tekrar 
altı a~ mıiddetle malfuuatı o!tmlann 
malumatlarını bildirmek üzere ilanına 
karar verilmiş olmakla. mumaıleyh 
füfat efendinin hRyat ve mematından 
mıılfımab olanların malumatlannı oıah· 
kemeye bildirmeleri ilau olunur. (6) 

Or. A. KUTiEL 
Karo köy 

-"' 

Pariı ile Londra arasaoda \ tun mahareti aayeainde bir kana• 
işlemekte olan yolcu tayyarele- dınm ağaca çarpmaaana ve ken-
rinden biriai lngilterede Pulay disinin mey~ bir Albın ken~na 
W ay Ustline geldiği zaman karbü· kadar gelmif olmaaına ragmen 
ratörUııe arız olan bir sakatlıktan kınlmaktan Ye belki de yanmak· 

t "kurtulmu•tur. Tayyarenin doJayı motiSril durmuş ve tayyare an ., 
arızalı bir toprağa konmak m~ içinde aekiz yolcu vardı, bunlara 
buriyetinde kalmıştır. Fakat pilo- da birşey olmamııhr. 

C Toplantı, Davetler ) 

Ayakkabıclların Kongresi 
Ayakkabıcı S•n'atkarlan Cemiyeti, 

22 Haziran Cuma g\lnü aaat 10 da 
Halkevi aaloolannda bir ayakkabı 

deri Ye kösele kongrui yapacak· 

lardll'. 

* 
Türk kadın doktorlnrı cemiyeti, 11on 

toplantısını geçen çar ,ambu günü yap• 
rnı~ , Dr. Ahmet Asını, Ali Esat, Hiidi 
lhsaa, Beyler tarafından muhtelif mev· 

z.ular uzeriue izahat verilmiş ve müna· 

} 11 sıLlnr :VA.pllmt~hr. 

Yeni 11eırtrat ı 
lmperatoriçe ve Saray ~ . .Mu· 

harrir Sadri Etem Bey, bu ısımde 
yeni bir eser neşretmiştir. Her kitap· 
çıda bulunur. Fiatı 80 kuruştur. 

Yeni Adani _ 25inci sayısı çıktı. 
lçinde halk ü~v~!'sİt!9i. terbiye ve ~çti
maiyat derslen, aıyası ıcm~, Brezilya 
hikayesi, ilim, sa.n'at, medenıyet haber· 
leri muk.abere ile ders hakkında malu· 
mııt tetkik ve tenkıtler, birçok reiiim 
vardır. 

Ticaret Odasında 
Ticaret odası idare heyeti bugün 

toplanaral( deri ve liatik rekabeti 
mcııelesinde son kararını verecektir. 

~ 

.DAoA 
'BiQiKTiOEN 

' 
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HASAN YULAF. ÖZU 
SON PO.Sl' A ..... 18 

Unu 

Doktorlarınıza sorunuz. Yulaf çocuklara bayat ve ruh verir. Neıvttnemalarıoa ve çabuk yürllmelerine •• afiyet ve sıhhat içinde yapmalarına sebep olur. Haatahksaz, neı'eli, 
tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, IDUU', irmik, bezelye, mercimek özll onlanaı çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakiki gıdası 
Çl-cuklann hayati bir 11daS1dır. Haıan özlü unlarile yapılan maballelti, tatlı ve püre ve çorbaların nefuetine doyum olmaz. Hasan markasana ve ismine dikkat. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 
· Yükıek Ziraat EnıtitUsU talebesi için aşağıda yazılı 2 kalem 
ayakkabı mllnakuai aleniye ile ihale olunacaktır. Taliplerin ıartna• 
meyi görmek lizere bergiin Eostitil Muhasebesine ve °O 7,5 teminat· 
larile beraber 9 Temmuz 934 tarihint. mlisadif Pazartesi günü saat 
l 1,5 da F..astitD ihale ve idare komisyonuna mftracaatları. "3298,, 

Adet Esyanın cinsi 
350 - 360 Erkek iskarpini 
40 - 45 Kadın ,, 

Barut inhisar İdaresinden: 
1 - lS Haziruı 1934 tarihinden itibaren Revolver ve Tabanca 

fiteklerile av fitek ve kovanları ve teferruabmn demiryolu 
kerin4e veya aabiUerde bulunmayan mevkiler de dahil olduğu 
halde 111emleketin her tarafmda her bayün dükkinanda a11h 
buluaan listedeki fiatlar üzerinden satılacağı. 

t - A• ıaçmı11 ve fevrotinlerin yine memleketin her tarafında 
kil01unwı elli iki buçuk ve yarım kiloaunun yirmim altı kuruı 
on paraya aatılAcağı ilin olunur. "3155., 

Zafiyeti umumiye, iftibaıızlak Ye kuvvetsizlik halituıda biiviik 
faicle ve tesiri g6rlllen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Ankara : Yüksek Zira,t Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Y6ksek Ziraat Enstitüıli talebesinin ibtiyaci olan qağıda ya· 
zalı dött kalem elbiae ve ıaire kapah zarfla münakasaya konulmuı
tur. Taliplerin pftnameyi ıörmek üzere bergün Enstitü Muhuebe
aine ve % 1 5 teminatlarile 9 Tem muz 934 tarihine müaadif ' . Puartea pil •aat 1G,5 da Enıtitn idare ve ihale Komııyonuna 
•&ne.atlan. "3300,, 

Adet 

510 - 320 
150 - 160 
40 - 45 
20 - 25 

Euanm cinsi 

Erkek elbisesi 
,, paltosu 

Kostüm tayyör 
Manto 

Denizyol ları -
. fŞLETMESI . -

Aeeatelerl ı Karakly KlprObaı 
Tel. 42J62 - Sirkeci MGbUrdanacl• 

Haa TeL 22740 
....... 4ml .... 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 1 g 

Haziran 
Sall 20 de Galata rıbtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samaun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUıte bun· 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
utrayacakbr. "3215,, 

Bartın Yolu 
BURSA YJr.:.!8 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
· nbtumndan kalkacakttl. (3270) 

.tzıvitR SÜR'AT 
iskenderiye Yolu 

iZMiR vapuru 19 
Haziran 

Sall 11 de Galata rıbtamın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek 
Ye dönecektir. "3271,, 

Hammefendiler : 
Paris kadınlarının fevkal&de 
rağbet ve memnuniyetini 
kazanan "GIBB&,. güzellik 
pudrası; pek nefis ve rakik 
olmakla beraber bütün be· 

tereler üzerine yapıijtr ve 

uzoo müddet ıabit kahr. 
Kokusu da güzeldir. 

TecrDbe ediniz. 'ok 
111emnun kalacak .. nız. 

Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: 

Mektebin bir selik Odunu ile 
Kömfir Kok ve Maden K6mllrD 
kapah zarf uıulile ahnacağından 

ıeraitini anlamak istiyenlerin her 
giln ve münaka1aya ittirak için 

25 Haziran 934 Pazarteai glbıll 

ıaat 14 te Nuruoımaniyede Cemi
yeti Tedriıiye Merkezine mOra
caatları, 1'3209., ............................................................... 

Son Posta Matbaaeı 

Sahibi: Ali Ekreıa 

Nıetri~at Müdürü : Tahir 

1 

DiŞ 
Ağnlannı 

BAŞ 
Ajrılarım G R i ~Pi 

FEVROZİN ,NEC.D·EJ 
Kadmlann 

AYBAŞI 
Mağlup Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizmarı 
Nakriai aancdarını 

Ankara: Yüksek . Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

YiiOksek Ziraat Enstitilsünlin ihtiyacı olan •taiada J•aala 10 
kalem tabak, çatal, kqık veıaire aleni miinakaeaya konulmqtar. 
.Taliplerin .pr.tnameyi girmek ·liwe berglln ·Eaatitl Muhuebulae 
ve % 7,S teminatlan1e birlikte 9 Temmuz 934 tarihine · mlı•tllf 
Pazarteai glintı saat 1@,30 da &aı~tft ibate ve~ ~ 
mlraeaatlan. u3297., 

Adet 

200 
250 
225 (talam) 
275 
2SO 
100 
40 
60 
50 
40 

EtJamn cinai 

Çorba tabafa 
Yemek .. 
Çatal. ~ -bacak 
Çay ~m maa tat.ak 
Çay kaıığı 
Su bardağı 
Slralıi 
Demir kepçe ( çorba tenil 'ioln) 
Tmluk 
Tel nihale 

aOvOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
3. üncü keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 10.100 Lira 
Ayrıca : 10.000, 5.000, 4.000 lirahk ikramiye •e 

20.000 liralık bir mükAf at vardır. 

GLANOOKRATiN -

Limanımızda~ hareket edecek vapurlar 

Ademi iktidara, zefiyeti umumi· 
ye1e ve uabi bııbranlara bqı 
methur Prof. Browa Sequard ve 
Şteioahıo keşfidir. Eczanelerde I09 
kuruşa satılır. Deposu: İstanbul 

TEVERE vapuru 19 Haziran Salı 
Lloyd Soria Ekspres) olarak sabah tam 
10 da (Pire, Rodoı, Limuol, Laroaka, 
Hayfa, Yala, Beyrut, İıkeoderiye, Sira
k:üı, N apoli ve Cenova ) ya. 

KALDEA vapuru 19 Haziran Salı· 
(Burgaz, Varna, Köıtence, Odeıa, Nev
roıiık, Battım,'. Trabzon ve Samsun )a . . 

A VENTtNO 'Vapuru 20 Haziran Çar
tamba ( Burgaz, Varna, köetence, Ru
~ Kalu Ye İbrail )e-. 

QU1R1NALE vapuru 20 Haziran 
Çarşamba ( Pire, Napoli, Marsilya ve 
Cenova) ya. 

VtENN A npuru ·21 Hazirao per
ıembe sabahı tam 10 da ( Lloyt Eks
pres ) olarak ( Pire, Brendizi, V eoe
dig• ve Treste ) ye. 

Şimalt, Cenubi ve merkez! Amerika 
ile Avustralya, Yeni Zeland ve Akeayi 
ıark için doğru bilet verir. " lT ALİA,, 
npur kumpanyasının lüks vapurile 
muhtelit servis. 
Her nevi tafsilat için Galatada Merkez 
Rıhtım hanında kain (Llo)'d TrieıLino) 
1eracentesine. Telefon: 44870 veyahut 
Galatasaray'da sabık Seli.Dik boo
marıeıi binasındaki yazıhanelEırine. 
Telefon: 42490 (61) 

Zaman ecza deposu. 
~ ............ (16837)--' 
---~~~~~~--~~~---

llE YAPtŞTIRICI "' N•D~ PÜLVElll 
ZATiJ~ ŞEH.LINOE DE(ftLDltt,. 

KüçüK fİ~E 45KR: 
BilYUI< -•- 7.5.,ıS!Ntİç/_NKifi/Jift, 
==~nada/uda Acenfaman!YJ!r.• 
8ürü!f $AR/( UNU/lfİDEPOZİTERİ 
NAiM DETOLEDO 

İSTANBUL Su1.TA# NAHAH HAcoPUtONAll-J:i..J1 
' - r6Llf,-ON· .... O -

69--.s U N't .... --.. 
Pnömotorakı Cihazı 

Haoı Fidan merhumun halefi Dr. ••kip Habip Modeli 
Bahçekapı - Hamidiye 'l'ürbui 

181i:.~i SUNNETCi EMiN EVLiYA ZADE NUREDDiN 
Be~ikta9: Benzin depoı~ yanında Erip ecza alat depoıunda EHi lira 
B. aparttmaoı. Tel. Kabine. 4 395 fiyatla sablmaktadır. 

~--~ ev 40621 .--Iİlllr# "-----------~ 

BAŞ VE DIŞ ·AGRILARINA 
GRiP - NEZLE V ROMA TIZMA YA 

Hakiki 
Kaşe KALMiTiN Hor eczaaede 

buluaar. 

• 


