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nkaradan zmire Doğru 
Şehinşah Hz. Eskişehirde •• ~irketi !!ayriyeye Bir Cevap 

Hava Mektebini Gezdiler, Tayyare- Boğazı Oldüren Sebepleri 
cilerimizi Takdir Buyurdular Bir De Bend~n Dinleyiniz 

Bir Okuyucumuz, Şirket Müdürüne, Çok 
Dikkate Değer Bir ~ukabele Yapıyor 

•• Şirketi Hayriye ,. miidtırll 
Yuauf Ziya Bey geçende bize, 
Boğaziçinin buıtınkn ı&nük •azi
yetinin 1ebeplerini anlattı. Yusuf 
Ziya Bey, Boğaziçinin ıönmeain .. 
de Şirketi Hayriyenin hiçbir ka
bahati olmadığını 16yledl ve 
81nme vaziyeti hakkında b&yllk 
harbin teairi, iktuadl buhran ve 
ialr sebepleri ileri ılirdll. 

Bu yazayı okuyan Boğazlı bir 
okuyucumuz, uzun boylu ut
rqmak ıuretile bir mukayese 
1ap1111ft neticede Şirketi Hayriye 
tarafından ileri sllrlllen sebep
lerin hiç te doğru olmadıja 
oeticuine varmıftır. Bu oku~ 
eumuz: 

u - Boğaziçini öldllren ... 
hepleri bir de benim ajzımdan 
dinleyinlıl,. dedikten aonra ıunu 
ilive ediyor: 

.. - Kabahat ne b&ytlk harp
te, ne iktıaadi buhranda, ne 
Rumların mUbadelesinde ve ne do 
diğer pylerdedir. Büttln kabahat 
Şirketi Hayriyedeclir." 

Bize tafsilatlı bir mektup gön· 
dermit olan dkuyucumuz bu idcli-
alannı ispat etmk için tetkiklerini 
çok derin Ye etrafla yaplDlf, bU. 
laUaa muhtelif senelerde ıirket 
vapurlanmn tapdığı yolcu adedile 
elde edilen huılat arasında, bid 
de hayrete diifllren mukayeaelen 

( Duamı 9 uncu aaJfada ) 
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Telefonla ) - Miaafirimiz lraa 
Şebiarh• ve Reiaiclmbur Musta
fa Kemal Hazretlerilo Bqveldl 
l.met Pilfa, Hariciy~ Vekili T ev• 
fik RlltlU, . Tahran Sefiri HUsrev 
Beyleri, F ahrettin Paıa veaair 
zevatı hamil olan h~ıusi tre~ 
tam saat ( 8,30 ) ela Eakitebir '9-
taıyonuna pdi. Şehir Ye lata.
yon Iran ve T&rk bayraklarile 
baıtan baıa donanmııtı. lsta11-
yonda hazır bulundurulan huauı1 

. trenlerle tayyare meydanına 
ba,eket edildi. Misafirimiz Iran 

( Devamı 3 GncG Hyfada ) 

Bakalorea 

lzmirin Sevinç 
Günleri 

. lz•lrı 2Z (Huad) - Jleml•• 
tlmlzln •• Biigük G•ai•l•l11 
rnrılıtıre'lfl miıa/irleri lr•t1 ıeltlt1• 

· ıa/u Hz. il• Rei•icilm/ıar Hz. n• 
6rır•ıla •ninçl• intizar eılilınelc• 
teıllr. iki devlet reui11l ,,.,.,,,..,,. 
i•tilc6al için dolpra 6ir ,,rol'•• 
tanzim olanmaıtıır. V•ll Kb1111 
Pa,. .,. dl,.,. ...,., kenılllerinl 

•ili,.t liıulıulrnul• lcarıılaınelc 
19111 le.re/cet etınlılerılir. 

Meselesi 
Dönen Talebenin · Nisbeti Şimdilik 

Yüzde Yetmişe Yaklaşıyor 

' Bir hk•loree f ,,.flluııtr l i ••.s •• , 
U.. ve orta mekteplerde ıebrimizdeki il rt kt 

L '-al • tib 1 • 1 d' 1 se ve o ame ep-
"a" orea ım an arı netice en ı, erde kar taleb · · tih · 
~. .. enın ım ana gır-
ırçok talebe muvaffak olamadı. diği, kaçanın döndlljil h kkı d 

Bunlar Eylülde tekrar imtihan bir cetvel hazırlann.•-.r tat bn la 
d

. I .... ,u . s an u , 
ı ıleceklerdir. mtibanlar yapılır· ilç imtihan mmtalc: ... na aynlm1ttı. 
ken, allkadarların ifadesi en fazla Bu mıntakalardan Beyotlu cihe-
•11vaffaldyetin ytızde yirmi niabe- tine ait rakamlar fu tekilde ifacle 
..._de olcluju merkezinde idt. eclillJOI': 
.. ... lwfflaaalar bittikta - '.,__ ' -- ..,,. .. , 

1 illi A aıııı 1 ... fl.111-1••1 .... 

irfan Aleminde 
Bu iki Güzel PAektebe 

Kıymamalı 

Maarif veklleti lnllmGzdeld 
derı seneli bqında tedrisata 
bqlamak tızere ıehrlmizde bir 
liae daha kurmıya Jmrar verclL 
Haydarpqada eski tıp faknlteai 
binuında açılacak olan bu yeni 
liae için timdiden buırh1dar 
yapalmaktadır. Binada aynca bir 
muallim mektebi, bir de orta 
mektep tesis edilecek, bir bina 
içinde yerlepcek olan bu &ç 
mektebe «2000» talebe devam 
edecektir. Lise leyli olacaktır. 
Binada yapılacak yeni tesisat 
için 160 bin lira barcanm~11na 
karar verilmittir. Bu paranın bir 
laamile de den aletleri ve diğer 
levazım tedarik edilecektir. 

Maarif veklletinin bu güzel 
kararile l.tanbul, memleket irf am 
için çok verimli bir m&esaeae 
daha kazanmıı oluyor. Ancak, 
bazı ıayıalara ve bize söylendi
ğine göre, Vekalet bu karan 
veriken, latanbul Erkek ve Kaba· 
tat liselerini de alikadar eden 
bir karar daha vermiftir. Şayia
lara inanmak lazım gelirse, Veki· 

( Devamı 9 uncu aayf ada ) 

·-·······-· .. •··································•··········• 
IZMIR PANAYIRI 

26 Ağustoı 934 sabahı açılıp 
16 Eylül 934 akşamı kapanacak, 
IZMIR ŞEHRi beynelmilel 
d&rdllncli 9 Eylfıl panayınnda 
mal teıhir ve ziyare.t dtmek en 
kirb bir ittir. Kara ve deniz 
yollannda tenzlllt ve panayırda 
kolayhklar vardır. 
Mb•e•t •flre•i : 

IZMIR B•Ll!DIYB81 

aı.';ı s.1uı11ıı• 11r hitı 

- Azizim ıon benim hayatta Jf'ıine dostumsun. Vaıiyetim olsun 
61dtlkten ıonra beni belediyenin yapbracağa aari mozarlaia simdtırl 

- Yk, Jk elli HD• dalaa J&flY•bilecejinl nereclea talamla .., ... , 



2 Sayfa SON POSTA 

[Ha·lkın .Sesi)' 
Mahsul 
Düşüklüğü 

• 

(20) Bin İngiliz Liralık 
Müb·m Bir Dava 

Ve Halk 
Geçenlerde bir, evvelki gün de 
bir tane ki cem'an iki oayanı 
dikkat mektup neşrettik. .Bun• 
larda, gönderilen bir mıılın 
maaraf fazlalığındıuı zaranna 
eatılRrak mal ııahibinin üstelik 
bir de borçlu düştiiğü gösteri
liyordu. Bu şayanı dikkat ha
disenin dün hasıl ettiği intil.ıaı 
şöyle tesbit ettik: 

Hüseyin Bey - ( Beyazıt 'J'avşnn 
taşı 24 ) - lıtibsal fazlalığı ve yahut 
Jiat düşkünlüğü bazı maddeleorimiz 
için bir felaket halini almıştır. Bu 
gayri tabii vaziyet iki üç •enedenberi 
zaman zaman kendisini gösteriyor. 
Geçen sene Tekirdağı ndan. Edirneden 
Sirkeci istasyonuna vagoolarlarla 
•etirilen kavun ve karpuzların sı:ıtıı 
fiatleri nakil ücretlerini ödemediği 
için sahipleri mallarım vagonlarında 
b.rakarak kaçblar. Geçenlerde Tekir
dağından gönderilen kuzular latan• 
bulc,Ja •atıldığı halde sermnye ortadan 
lca~olduğu gibi mal sahipleri de 
aynca borçlu gösterilmi,ter. Şimdi 
Adapazarı patatesleri aynl vaziyete 
dütmüştilr. Bu dertler ortada; fakat 
~uelerini söylemeye benim mesleğim 
•• bilgim müsait değildir • 

• Osman Bey ( Karagümriik llırkai-
ıerif 24 ) - Adapnzarında, çift çi, 
aatamadıklan patateslerini toprağa 
gömerek gübre yapmışlar. HaJbuki 
l.tanbulda patatesin kilosu (7-8) ku
ruıtur. Geçen aene kavun ve karpuz 
da böyle idi. Bunlu memleketia 
tabü birer •ervetidir. İstanbulda ve 
dil}er tehirlerde bu gibi ııdalara muh
taç olanlar pek çoktur. DemiryoUu 
idaresi bu gibi maddeler için muvak
kat Ye latianai bir ucuz tarife tatbik 
etmelidir. İkbsat ve Ziraat Vekald
lerinden bunu temenni ederim. 

* Necati Bey (Yeşilköy istasyon 
cadesi 12) - Adapazarhlar patatea
lerinl toprağa gömmüşler, Yenidağ• 

lılar geçen aene karpuzu denize dôk
müıler. İki sene evvel Aydın bava
llsinde hurde incirleri hayvanlara 
yedirdiler. Bunlar esaslı ye cezri bir 
ıekilde halledilmelidir. Şimendifer 
tarifeleri ne kadar da indirilıe yine 
tehirlerde müsait fiat bulunamaz.Ben. 
ee Ziraat •• iktı•at Vekaletleri her 
•ene ekilecek maddelerin miktarını 
evvelden te•bit etmeli Ye mevai
ın · ndea evvel ziraat mıntakalarını 
baberdar etmelidir. Ôlçüıüı ekilen 
rnahaulüıı bu gibi akibetlere maruz 
kalacatı pek tabiidir. Avrupada bu 
ftler böyle halledilir. 

Ylafiye Muhaksmat MUdOrlUgO 
Is anbul Maliye Mubakemat 

müdürll lsmail Sıtkı Bey Üsküdar 
vergilere itiraz komiayoou reisli· 
ğine tayin edilmişti. Maliye Ve-
kaleti dün telgrafla Hazine avu
katlanııdan Ali Galip Beyin Mu• 
hakemat Müdür muavinliğine 
tayin edildiğini bildirmiştir. Ali 
Galip Bey yann yeni vazifesine 
başlayacaktır. 

Asliye d<SrdUncU hukuk mahkemesi hazine tara• 
Eından firari Kirkor Karagözyan Efendinin valdesi 
Madam Takohi aleyhine açılmış olan (20) bin lngiliz 
liralık bir davaya bakıyor. 

Kirkor Karagözyan Efendi firar etmeden evvel 
Abut Efendi var;slerinin Karaköyde ve Sultanha
mamında Çelebi Alaeddin mahallesindeki emlakini 
rehin alarak kendilerine (20) bin İngiliz lirası borç 

vermiştir. Şimdi valdesi Madam Takohi ortaya çı
karak bu paranın kendisine ait olduğunu ileri sür· 
milştür. Hazine vekilleri bu para ikraz edildiği 
zaman M~dam Takohinin o vakit noterde yaptığı 

ipotek mukavelesinde paranın oğluna ait olduğunu 
itiraf ettiğini vesikalarla ispat etmişlerdir. Madam 
Takohiııin avukab bu husustaki cevabım hazırlamak 
için muhakeme talik edilmiştir. 

Ye Muvaffakıyeli 
Dün sabah saat yedide Nafi ~smiıide bir sabıkalı 

Nuruosmaniyede kan ikinci konsolosunun 25 numa
ralı evine girmiş ve odada asılı bulunan bir panta• 
londan cebindeki para cüzdanile ı efikasımn altın 
bileziklerini almış ve kaçarken de bir iskemle de
virdiği için hanım hırsızm yüzünü görebilmiştir. 

Hanım derhal polise müracaat etmiş, polis, verilen 
eşkal üzerine hırsızı yakalamış ve yüzleştirme neti
cesinde kat'i surette teşhis edilmiştir. iki saat içinde 
çalınan çanta ve yüziikler sahibine iade edildiği 

Terkos Suyu 
Artık Kesiimiyeceği Temin 

Ve 1 ebşir Edi:iyor 
Beled'ye Daimi Encilmeo aza· 

larile Fen işleri Müdürü Ziya 
Bey evvelki gün T erkos gölüne 
giderek tetk:kat yapmışlardır. 
Gö1ün yakınındaki T erko11 köyü
nün, sıhhi şartları bozmaması için 
bulunduğu yerden kaldarılmasına 
ve göle uzak bir yere nakledil· 
mesine karar verilmiştir. Belediye 
bu hususta Dahiliye Vekaleti 
nezdinde teşebbüste bulunacaktır. 

Terkos gölünün Karadeniz 
sahiline yakın olan kısmına büyük 
bir duvar çekilmiştir. Çünkü deniz 
fazla dalgalı olduğu zamanlar, 
tuzlu sular, T erkos gölüne giri
yordu. Tuzlu suyun Terkosa ka
rışmasının öniine bu suretle ge
çilmiştir. 

Diğer taraftan ana hatlarda 
yapılan yeni tesisat bu sene için 
ikmal edilmiştir. Sulann arbk 
kesilmiyeceği temin ediliyor. 
Şehre verilen ıu miktan günde 
32 bin metre mik'abına çıkanJ.. 
mışlır. 

Talebeler Beraat Etti 
Müddeiumumilik. Talebe Birliği 

tarafından neşredilen Birlik ga• 
zetesindeki bir yazıdan dolayı 
gazetenin sahibi ve neşriyat 
mUdllrll Sedat izzet ve Zeki 
Beyler aleyhine bir dava açmıştı. 
Dun Üçllncü Ceza mahkemesinde 
bu dava neticelendirildi. Mahkeme 
yazıda Belediyeye karşı bir ha .. 
karet görmediği ıçın suçlular 
hakkında beraet karan verdi. 

gibi Nafi de Sultanahmet birinci sulh ceza mahke
mesine verilmiş ve tevkıf edilmiştir. 

ikramiyeler 
Harp Malôllerile Şehit Ye
timlerine Ne Verilecek ? 

Ankara, (A. .A.) - Milli Müdafaa 
Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 

1 - Harp mnliıllerile ıehit yetim
lerine verilecek ikramiyelerin, bava• 
lelerinin vurudunda dağlblmaa as
kerlik 9ubelerine bildirilmiştir. 

2 - Birinci dereceden malül olan 
zabitlere 125,10 neferlere 62,55 

ikinci dereceden malül olan zabit
lere 112,10 neferlere öO,OS 

Üçündl dereceden malul olan za· 
bitlere 87,50, ıtıeferlere 37,50 

Dördüncü dereceden maluJ otan 
zabitlere 78,50, neferlere 25 

B~tinci dereceden malul olan za
bitlere 6~,55, neferlere l 2,45 

Altıncı dereceden malul alan ıa· 
bitlere 50,05, neferlere 12,45 

Şehit yetimlerine de 14,60 verile
cektir. 

3 - Bundan başka 930, 931, 932 
933 senelerinden ikramiyelerini ala
mıyan malul ve yetimlerin haklan 
da o ıenelerdo emsallerine verilen 
niıbet dahilinde verilecektir. 

Hava Vaziyeti 
Dün (30) a 

Çıkh 

Hararet 
Kadar 

Kandilli Rasathanesinden al
dığımız malumata göre, baromet
re bugün aaat 7 de 756, saat 
14 te 755 tir. 

Azami hararet derecesi 30, 
asgari 15 tir. Rüzgir lodostan 
esmiştir. Sür'ati saniyede 5 met· 
reye çıkmıştır. 

3000 Bin Şişe 
Ölçüye Uygun Değilmiş, 

Geri Çevrilecek 
Bütün şişelerin ölçiıler nizam· 

namesine uygun olması lôıımdır. 
Bu, bir kanun icabıdır. Ahiren 
gümruge 300 bin şişe gel· 
miş bunlar muayene edi!miş, hiç 
birisinin ölçüler nizamnamesinde 
yazılı hükiimlere uygun olmadığı 
görülmftştür. 

Nizamnamede kat'ı sarahat 
mevcut olduğu için, bu şişelerin 
içerlaine su konulmasına müsaade 
edilmemiştır. Şimdi bu §İşeler, 
tekrar geri gönderilecektir. 

Diğer taraftan, ecnebi sistem
lere göre imal edilmiş olan bir 
çok manometre ve termometre-
lerin de memlekete ithal edilmek 
istenildiği görülmüştür. Fakat 
metre sistemine uymıyan ölçll 
ileUerinin ithaline imkan bulan
madığı için bunlar hakkında da 
ayni şekilde muamele yapılacakbr. 

ı Gizli Si:Ah Tasıyanlar 
· Evvelki gece yapılan arama 

ntticeıinde Y ağkapanında muhte· 
lif kimselerde taşınması yasak 
olan silahlar bulunarak mllaadere 
edilmiş, kend.illeri de mahkemeye 
verilmiştir. 

Yeni llkmektepler 
Maarif m6dürlüğü, önllmUz

deki ders ıeneai batanda Şişli, 
Kurtuluş ve Aksarayda, yeniden 
birer ilkmektep tesis edecektir. 
Bu husus için lazım olan binalar 
kiralanmışhr. Üsküdarda, Selam
sızda satın alınan Fransız mektebi 
binasında da bir ilkmektep açı
lacaktır. 

1 Son Posta' nın R simli Hikayesi: Ola 

H an Bey 
lrapataldığma be11 
dostum •• 

Sinemalarm 1 
memnunum 

- FGzuli bir masraflı 

- Ne diyortun, Haıan 
Sinema bir ihtiyaçtır. 1 

Hasan Bey - Tuhaf adamsın 1 ... Yahut bir komedya seyret• 
Bey? doatum her ıokak başında bir miye imkan olan bir yerde.. 

facia •. 

Haziran 22 

Güniin Tarihi 

M. Piyos'un Tevkif 
Kararı Geri Alıncllı 

Türklüte hakaret ettiği iddiaa\!e 
hakkında tevkif karan verilen sigor• 
ta ıirketl müC: ürlerinden M. Piyos 
Franaada bulunduğu için bu karar 
infaz edilememiıti. M. Piyos iki gün 
enel l.tanbula dönmüt ve dün öt• 
leden evvel avukab Sadi Rıza Beyle 
beraber evrakının bulunduğu yedinci 
müstantikliğe müracaat etmiştir. M. 
Piyoaun iaticvap yapıldıktan 110DJ'ıi 
muhakemesinin aerbest olarak deva
mına karar verilmiş ve kendisi hak .. 
kındaki tevkif kararı geri alınmııtır. 

Kaatamonuda Bir Senede 
Evlenenler Ve Ölenler 

· Kastamonu, 21 - Bir aene zar .. 
fında şehrimizde sekııen bir çiftin 
e•lenmesi y•~ılmışhr. Bu müddet 
zarfmda 168 ö.üm vak'ası olmuştur. 
Belediyede bir sene zarfında 404 hasta 
muayene edilmİf ve yüzünün ilaçlan 
Belediyece verilmittir. 

;Adanada Baytarhk lşlarl 
Ariana, 21 - l kanunusani 934 ten 

15 hazirana kadar •ilayetimiı: merkez 
'H ka.%alan köylerinde damızlıta 

yaramıyan 2915 boğ~ 302 at, 38 
manda, 370 koç, 172 teke idiı 
edil mittir. 

Berlln Elçimiz Hamdi Bey 
Viyanadan Ayrıhrken 

Viyana, 21 - Türkiyenin BerllD 
BOyük Elçiliğine tayın edilen Viyana 
Orta Elçi•i Hamdi Bey dün bir veda 
çayı vermiştir. Çayda Batvekil M. 
Dolfüs, bazı Na.zırlar \'e Sefirler 
heyeti hazır bulunmuıtur. 

Bir Yangın Ve Sigorta 
Küçllkpaıarda kııcnen yanan ma

karna fabrikaaında yapılan k~tifte 
aigorta zarannın 10 bio lira oldup 
teabit edilmittir. Tahkikat dnam 
etmektedir. 

Yeni Sene Afyonlar1 Nasll 
Ahnıp Satdacak? 

Yeni aene afyon mahsulüaOn 

mObayaaıı hakkında afyon inhisan 
umum müdüril Ali Sami Bey ıu 

izahata vermiıtir. 
" - Bu ıene tacirlerin inhiaar 

idaresine satacakları mallar müsait 
fiatlerJe alınacak, alım ıabm muame
lelerinde gerek sermayenin tevsii ve 
1rerekae emniyetin tesiıi göz önünde 
tutulacakbr. Diter taraftan, köylüler, 
75 kiloluk bir sandıktan atağı olma• 
mak tarlile ellerindek i malları dot• 
rudan doğruya idaremize de aatabl• 
lec~klerdir. Bu hususta vilayetlere 
l&zım gelen tamimler gönderilmittir. 
Ayni zamanda, müsait ıartlarla mil• 
bayaa yapan tacirlere Hbf yapmalara 
hem köylO için hem de bizim içbı • 
birçok kolaylıklar temin edecektir •• 

Elli Kaçakçı 
""aka landı 

Ankara, 21 - Bu ayın OçOncii 
haftaaı içinde cenup hududunda dört 
müıademeli 29 kaçakçı vak' aaı 
olmuştur. Bu vak'alarda biri ölil 50 
ka~kçı ele geçmiı -ve 41 kaçakçı 
hayvanı, 2006 kilo gümrük kaçatı. 
1182 kilo lnhillll' kaçefı, iki ıilah vo 
19 menni yakalanmıtbr. 

B. Digor [(; : 1 

' d • .. 

1 
... Sinema da 

olur mu? 
bir ihtiyaç 



Dışarıdan 
Ak&eden 
Se&ler 

Oç Avrupa 
P..Ute çıkan La Republique 

ıueıe.indea: 
.. Bup yeni doıtluk teıekklll 

ve ittifaldarıom neticesi olarak 
timdi iç Avrupa vardır: 

Mliahedelerin yeniden tetkiki 
Awopuı: Almanya, Macariatan 
we saire. Adolf Hitler, Veraay 
muahedesinin bilhassa ukeri 
prtlarını " yeniden tetkik ve 
tadil ., ettirmek iatiyor. Almanya• 
mn bu yeniden sillhlanmak •zmi, 
Sillhsızlaoma koaferanamı bir 
çıkmaza aokmuftar. 

Bundan 10nra, muahede erİD 
mubafazamn• taraftar olan AY
.rapa Yarclar. Bu Avrupa ~punwı 
hqında bulunan Fransa, Cenevre 
maukerelerine emniyet muele
Iİai kopaaftur. Bana K~ ltillf, 
Yunanidaa, Tllrld,. n SoYJet
ler birliii Utibak •~ Le
hi.tan iftirak etmemiftir. Bent 
Ammpa 'ela haluamak mlfterek 
wUfuu lam olan bu iki _pupun 
bqmBc1a lngiJtere •• Domia
yonlar YUdır. 

Cenevrede, açıkça Alman 
Iİyaıetine iıtirak etmemekle be
raber, Frauaz liıaaetine pddetle 
....... ... .,. Britanya, 
·~ ...._,. Aft!lpa ifleril 111.;;;. keamekle tehdit ediyo:. 
" berri Avrupadan aYfthrken, 
1>ominyonJUa ve Amerika Mit· 
ıtehit Cimhuriyetlerine batbyaa 
rabıtaları ku"etlendirdiğini aa
nediyor. Fran11z bloku, Cermea 
bloku. J\Dılo • Sakson bloku. De
mek ki Ceaevre'de deram edecek 
olan siyasi mtlcadelenia üç elUl 

bunlardır.,, 

* Fren••'da Hayat Pahelllılı 
be MUcadele 

laviçre'de çıkan .. Neue Züric· 

lav ~· gazeteainden: ......,.. .. ,,... 
Sarro ft , Ha7at Pahaliı.tuıa 
kaqı mlcadele tedbirlerini tet
kike memur edildikleri için Maliye 
tDaal'etiacle lçtlmalanna devam 
etmaktı R ler. 

v;rı: IOn mlzakereJerden 
~m elde edilen netice şudur : 
optancılann ve perakendecilerin 

protesto ettikleri kararnamelerin 
tadili ve tranait -•....alb ~ 
larınclalii ·ııı•• tilkaaı•• -• 
ohma11dır. •••k•dedl• - a;. 
yacle iatihllk olunan gıda mad-
delerinin flatlanm iclirlneyi teab
hat etmiflerdir. Bu auretle bayat 
muraflarmcla bariz bir fark fl-
rllecektir •• 

Nekadar Vergi 
Tahsil Edildi ? 

Geçen Sene 174 Buçuk 
Milyon Varidat Toplandı 

Ankara, 21 (A.A.) - 1932 
Ye 933 malt senelerinin 12 inci) 
ay l'•Jemi itibarile vergi tahsillta 
llliktan fllllfardır: 

... .. , .... 
1.ISJ.142 

5tl.89J .•.. ,. 

ts3HDdl 

4.0.671 
U4Ut3 
ıt.74&301 
11.-m 
&•~1 ,., ... "' 

lUa.415 ...... • 
11.121..JI 3Llt'l.m 
1.!IJ.JD t.15f.M 
..... l.J2S.2Sl 

"2.975 --
1.299.271 1.nuı1 
1,I0.'79 1,IOUM 
1.SM.llt l.StM• 
4.8.ICJ !1.775.tll 
UIG.471 7.G~ 
...... I0.137A7 

SON POSTA 

- Nafıa Vekiletl tarafından ıoa zamanda bazı imtiyazlı 
tlrket f&rtnamelerlnin ıözden geçirilmesi, memleket men
faatleriaia nktile ne baıin bir tekilde 1abaaea ellen te .. 
Um edllmit oldaj'uau ıBıterdL S. luıkflcat euHD ma
.._... B8tAa ~ldıtil• ve temam•• ••1dana çıkmam 
içi• •hadelecıl &Meala .. 1f1a a.tilae el ko1ma11 

il Zarlll'lı Sermayeler a 

···••k•t 
KePI• 

klfi geldL Şimdi, memleketin menfaat kapııı harice ka
pahdu. Ondan iıtifade etmek iıteyenler, 1amiml H dG
rlat bir tepildme..r eaa11aı ortaya koymak mecbarlye
tiadeclirler. Kapıcı ve kaçıcı ve 1adece klnm dltlnen 
aerma1elere artık bu memlekette yer 1oktar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Ankara' dan 

• 
lzmire Doğru 

Türk - İran Kardeşliği, lran Meclisinde Coşkun ve 
Heyecanlı Tezahürata Vesile Teşkil Etti 

• Afronda bahtiyarız. 
K6tabya, 22 (Hususi) - lran ( 8•ıtarafa 1 baei uJfada ) lran Meclisi kendi hlkimdanaa 

Şahı Hz. ile Re:ıicllmbur Hz. ve Şehinplu Raıa Pehlevi Hazretle- karfl karclet mWetla 11.terdili teıa-
Bqekil Pavşayı hamil olan tren riae burada icap eden izahat lnarattaa dolaya blltla lraa mu. 
diba aaat 1 S te Alayant iatuyo- verildi. Han mektebi pdldl. letinia hiuiyat1111 aleal bir 
nuna vuıl olda. Bitin hllklmet Bu aırada Kayseride iDfa edilip aurette lbllta satea hir .... 
erkim ve binlerce. halk tarafın- Şe~inph Hazretlerine hediye ~~~,b~~=-.:ee11:

11tZt:i;:;: 
dan maanam MYIDÇ ve ihtiram edilen tay7are UÇUf1ar )'apb ve llundaa dolaya W...ttltimiz ıaadet 
teulalrab yapalda. kendilerine göaterildl. Blıtlba bu •e kardetlik hialerl o kadar blJlktlr 

Afyoa, 22 - Muhterem miaa· teftiflerden sonra Şebinpla Ye ki lıhar •el• kelim• bulmakta lcisls. 
firimid ve Gazi Hz. Dİ lzmire Gazi Hazretleri tayyarecilerimizi MGtealobea ~t•cl meb'ualar da 
ı•• ea hulUll tren din bette tebrik ve takdir ettiler. Mllafiri. Ilı alar•k Tlrk - lraa dodhatu ... 

hri • Bial mizin zi ti • fine ta hararetle Nluıetmltler ve Seblatala 
fe maze muvaaalat etti. erce yare en ten nare Hs. ne Tlrk lıalkmaa rlltenliti ma-
halk, talebe ıporcular, •lklmet meydana da Iran we Ttırk ba,. auam ,.....,.ttan dolaya efklna· 
erkim ve aakvl l•.a tarafın. raklarile clonablmafta. Şehinpla ••mi1e ........ tetekktlr etmiflerdlr. 
dan çok MJHlllih bir karplama HazreUeri, E..kipbirdeki tenk- a...c1aa 10nra Bat••kll Farari Han 
meraaimi yapdclt Ye 21 abm top kuf zamanlanm hep tayyare Ha. allatfar aramada Ilı alarak de-
ablcb. iki devlet reiıi trenden meydamnda ıeçircliler Ye -t mltl•rdir ld 1 

inerek bir mllddet kolordu 12,33 te hareket eden bUIUll ·: Meb'~ ~kten gelen 
bahçesinde istirahat buyurdular. trenle Eakifebirden aynlclalar. •mımt lklenne hır feY illve 
Burada Gazi Hz. muhterem mi- Bitin ıeblrin cllkklnları, aziz etmeli ltl:mmauz g6r0yorum. Aa-
afirimize harita üzerinde Afyon misafir fel'efine a;ıe,e kadar cak yeni Tllrkiyenin lran milletine 
muharebesi hakkında izahat ver- tatil yapb. Bahaettln karşı olan mubabbetklrane ve 
eliler, aonra trene d6ndüler. Tren tabai 'tı rln... 1 '&fendi •... biraclerane hialerl laaldaada 
6,30 da yine muazzam ve _ta.Ye- L-- ye be tta b-~~----- JU .._.. tok enel 81ylemif 
canh tezahDrat ar .. ada lmiln ...,.. !8

5
. eyana _ _,....... oltluldmmml tahakkukuna tılrı-

bareket etti. •faal bayata ablcLia.~ ıBn- melde babtiyanm. Şehinfah iL.iiin 
lrran Mecllalncl• Doetluk denben . ~~ hlk6me~ . ve aeyabati ve iki bGylk tefin ldya-

TeuhUrab lran mıµetinin Tlrk mılletin~ setli ve muslihane aiyuetleri iki 
Tahran 21 (A.A.) - TOrkiye ~ dad:a muhabbet t&terdi- milletin mlbauebabnda derin 

Blyllk Millet Meeliai tarafından gım Tl!k· 111: h d ti lr bir tesir yapacak ve istikbalde 
çekilen tepi lran meclisinin 20 . d. •>:enm n-~ aaa d:•ll ~'!' mes'ut neticeler verecektir Ben 
buiran talilll cel...mde muazzam aeYln ırmıı ve ,,.... ere --. rm..,. buna kanü • 
teıablrat arumda reia tarafmdan ber elemi lra.. mlteeuir ve me- Meclis :i;ı celaeyi kapabrba 
okunmut ve bu m4Jaaıebetle tici- pa __ !Jlemiftir. Biz lranlalar, iJd tunlan llylemiftir: 
detli alkıflarla m&temacliyea k..ı- blJ8k reiaia aa1aiacle iki millet • - T&rld e i.akk• • V .m-
len birçok nutuklar iradedilmiitir. aruanclaki kardetffğin Ye birliiin nettarhldanm 

1 
ve ...ılahHt:klr 

Sabık nam Ye lrania mlbia ta .. ldmk etmif bulonm .. ncfan lüllerini iz1aar ıçm üha birçok 

iSTER /NAN /STER iNANMA/ 
Ba mlaa1et.etle clliW bir ark•dqamaz da fU .atırlan 

J•DJOI': 
~.'J'.. • ~bi11• mak4I ta11r8 ilk Qifalleıi dün proimüt o••
wtS• gı mNltH• IOa hAdite IOQ ~ Ufkil 
~~de iit 1?9nnme.. ŞelıiapJl HS.aia iltikb.ıiue 
göaderilea he,etiıı ._ı,.tiae ktık ltet bademe ko1an 
hiikhıetimia matbuata bir tek mevki a;yarmak eemahaıiai 
~rm ... it&ir. Bunun unutulmq bir mMele ot.adağuu 
tMıila etmiJ,e mecburuz.,. 

u.-.. ...... ...,.... . ..._. 
~----------..... ..-.-... ... ...., INAll ISTBR INANMAI 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememil· 
tir. 

Tramvag 
Ücretleri 
Şirket Nafıa Vekiletinin 

Teklifine Yanaımıyor 
Ankaradan bildiriliyor: 
Nafıa Vekiletile latanbul 

elektrik ve tramvay firketleri 
ara11ndaki mtlzakere. iki eaaıh 
mesele ylzlhlden durmutt•. 
Bunlardan biri Hl'lll&yeDİD albn 
laYiçre franga olap ol111U1amclar, 
diieri iae f'lclur: 

VekAlet tramnJ n elektrik 
Gcretleriaia teabitlnde latanbal 
Ticaret <>dua tarafmclu huarla
nan ha1at palwl•'ata cednliDia 
eaaı tutalmamu iatemekte, tlrket 
iae buııa 1•••P1-•kta. •Jllİ 
zamanda para temettlçlwinia ele 
iaeuba kabllDUIDI iatemekteclir. 

Halbaki Vekllet kwll DOktal 
nazannda •• •tmektedir. ÇID
ldl fiı'ket ba aene lıiaaeclarlarma 
yOzde 18 kazanç dağatmafbr ki bu 
miktar bu buhran yıllarmda çok 
fazladır. 

Eter firket veklletia teklilial 
kabuf etmeue veldlet kual 
aallbi7etini kullanarak firketia 
mukaYeleaini feabedecektir· 

Yeni Kanunlar 
Ankara, 12 ~UIUI) - Dila 

Millet llecl;.inde Binalan Kontrol 
ye Temizleme, Soy Adı Ye yeni
den kaza teıkiline dair kanan 
IAyihalan müzakere •• kabul 
edildi. 

Staviskinin Ortakları 
Atina, 21 - Fr111118JI dolan

claran mabut StaYialdnin cl&t cllrtı. 
ortağımn Yunaniltanda bulundu
ğu ve polia tarafmdaa takibat 
yapdc:laia dyleDİJor • 

Türk-Yunan 
Baıvekil M. Çaldaria Yeni 

Beyanatta Bulundu 
Atina, :n - Aran lle:Mlbade 

bir takr i re ceva~ Bap9ldl 
M. Çaldaria, Yan•nhh.. mlla 
liyaaetiade 1llrldlllDI r.k
yunan ve Balka• M•ukla
nmn ha 8i,_ti takdir et
tipi. ba ..... tıe ,...,. ile 
Yuaaaiatam• biribirlDe ada _. 
nttde Wlan-. oldilj._ Bal
kan milala hakkında ileri...._ 
flphe ve terecldlltlerdea ubk 
eaer blmaclaiuu l&ylemifllr. 

Trenler 
Ucuzladı 

Ankara, 21 - Tem•••• bi
rinci glinlnden itibarea 1934 yıb 
aonuna kadar De.ıet ı;>emiryol
lannda tatbik ecllmek tlzere 
tenzilitla bir tarife tanzim ediJ. 
miftir. T .... t 100 kilometreden 
baflır-" daha fazla meaafeler
de .... ve d6nllf 7apacaklar 
ip. ylzde elliye varacak ailbet
ler de teabit eclilmiftir. -- . . . 
meb'• ela •l-fhr. 

Tlrk ııniLfWn .Şıt' ı ' ,.. 
kup gWerditl ....... " ..... 
&ki miUeda ....... ·- ft ... 
.. bbetklr Wtlırllli- ...... ... 
mekteclir • .,.._, b ........ 

çoktaaberi ...... tak• ... ,.-11. 
·- .. eri miaall ~lk. aia ilk Mpbatial TlrldJere ,., ....... ,, 
M. Meallel•._ Cedf , 
~22~-

....... 11,lk Millet MecMi 
• t~ Yerdill enap • 
• ......... ar ..... oıolcmıı-
•liflw· 
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Memleket Manzarası 

L 

Kalecikte 
Geçirilen 
Bir Gün 

Bir kariimiz Kalecikten yazı• 
yor: Kalecik bahçeleri birkaç yliz 
hektar araziyi ihtiva etmektedir. 
Kalecik balkı yaz mevsimini öte
den beri emin ağaç bahçelerinde 
geçirmi} e alışmışlardır. Pep ba· 
lamsız olan emin ağaç bahçeleri· 
nin ağaçları kendi kendine yetiı· 
mekte olduğundan içerisine giril· 
diği zaman derhal bir intizamsız· 
hk nazara çarpar. Kaleciğin bu 
mevkiinde her türlü meyva ağacı 
yetişmekte ise de ekseriyeti ayva 
ağaçlan teşkil etmektedir. 

Diğer meyva ağaçlan daha 
ziyade başka semtlerde bulunur. 
Hemen hemen her bahçenin alt 
taraflannda bir de orman kısmı 
vardır. Burada yetişen ağaçlar 
umumiyetle tebiatin lutfuna ter
kedilmiı olduğundan ıslah •e 
terbiye usullerine lüzum görlllmc
mektedir. Bu sebeple ağaçlann 
cinsleri de bozuktur. Yetişen 
ağaçlar hayreti celbedecek dere
cede sür'atle büyümektedirler. 
Öyle yerleri vardır ki insan geç
meye adeta korkar. Burası aşağı 

yukarı vahşi ormanları andıracak 
bir haldedir. Ana yurdun göbe
ğinden fışkırıp gelen Kızılırmak 
ta bu bahçeleri okşayarak yoluna 
devam ediyor. Irmak meşcerenin 
tamamen şarlondan akar. 

Haris bir kıskançlıkla güneşi 

saklayan ağaçlar nehrin iki tara· 
fım sayesi altında bulundurmak· 
ta ve bu kesif meşcerenin orta
sında çağlayan lozıl renkli ırma• 
ğa serin:ik ve tathlık vermekte
dir. Meşcerenin ırmak kenannda 
kendi kendine yetişen genç fidan• 
lann birbirlerine sokularak vücu• 
de getirdiği yer yer küçük htıc-
reler tabii birer kameriye halinde 
bulunmaktadır. Bütün bir haftanın 
7orgunluğu kuı yuvalarına ben
zeyen bu hllcrelerde zevkle geçi
ren delikanlıların neş'esine bW· 
hliller de i.ştirik ediyorlar. 

Cidden çok hoı ve ıevimll 
olan bu tabii güzellikler içinde 
gnmiif renkli sularını parlatarak 
akan küçük derenin de bir mev
kii vardır. Kızılırmağın garbinden 
ve bahçelerin arasından kaynıya• 
rak gelen bu dere nehre yaklaı• 
madan ikiye ayrılıyor. Küçük su 
parçalan çay kumluk denilen 
mevkide, ulu ağaçlar arasında 
kümsal bir adacık teşkil ettikten 
ıonra Kızıhrmağın altın renkli 
lineaine atılıyor. 

Hacı Emin Ağa oğlu Ali 

Diyarıbekirde 
Bir Şelaleden istifade 

Edilerek Elektrik 
Tesisah Yapılıyor 

Diyanbekir, 2 J (A.A.) - Di
Jaribekir elektrik lesisati Ganz 
tirketine 114.590 liraya ihale edil· 
mittir. Projesi elektrik mühendisi 
Kamran B. tarafından yapılan 
bu tesisatta kuvvei muharrike 
100 metrelik bir irtifadan ıukutn 
temin edilen büyük bir IU ola• 
caktır. Mukaveleye nazaran t~ 
aisat on bir ay içinde bitmiı ola
caktır. 

Bir Kadın Asıldı 
Kırklareli 21 ( Hususi )- Kıpb 

Sal"m ·aminde sevd'ği bir adamla 
b iri mek için kocası Demir 
klihyayı öldürmek ten suçlu Sad· 
berk Hanım asılmıştır. 

SON POSTA 

HA 
Kaloriferi Türkler Mi İcat Etti? 

Tarihten Evvel Ve Sonra Beş Muhtelif Medeniyet Safhası 
Geçiren Seyi~gazide Sapasağlam Bir Tesisat Var 

Seyitgazi, (Hu· yabnda bulduğu 
auai) - Millttan kitabe fsan'at 
evvel ., Fınkya• itibarile çok şa· 
Jılar .. zamanında yam dikkattir. 
en mamur ve Fırikyalılara • Hi-
mühim bir mer- tit • ait olduğu 
kez olan Seyit· tahmin edilmek· 
gazinin cenubun· tedir. 
da ve 45 kilo· Seyltgazlnln U· 
metre uzaklığın· muml Vaziyeti 
da Yazılı Taş Seyit gazinin 
na mile maruf belediye bütçesi 
Gordiyom şehri· 3000 liradır. Eski 
nin harabeleri bir binası var-
vardır. Bu şehir, dır. Halkevinin 
büyük bir mede· binası yeni ve 
niyetin kitabele- asridir. Mimar 
rini, sütunlarını, Mehmet Ağanın 
saray ve ihtişam bin ag erd esidir. 
nişanelerini el'an Segitllaziden 6ir ıöriinüı, gakarıdald 6/igak 6ina Segitgazi türbe•idlr Mehmet Ağa be-
ll'uhafaza ediyor. Fmkyahlardan ' lediye reisidir. Karakulak demek· 
sonra Romalılara geçen Seyitga· le meıhurdur. 
zide Roma devrine ait birçok Seyitgaziain Kanonikası olan 
eski eserler vardır. Bundan sonra Saffet usta tarafından şehir mey• 
Bizanslılar devri başlıyor. Seyit danında Gazinin heykeli yapıl-
Battal Gnıbin metfun olduğu maktadır. Heykel yapılması fikri-
muazzam tarihi türbe ve t ekkenin ni fili sahaya çıkaran nıüddeiumu-
yanı başında Bizanslılardan kalma mi lbrahim, Halkevi reisi Veli 
muhteşem bir mabet var, Seyit ve belediye reisi Mehmet, Kay• 
Battal Gaıiuin türbesini yapan makam vekili Tahrirat katibi 
Beyazıt Mehmedin annesi buma• Emin Beylerdir. Heykelin inşası 
bedin vaftiz kısmında metfundur. bitmek ilzeredir. Seyitgazi halkı 
Battal Gazinin, bu meşhur Türk ekseriyetle çiftçi ve koyuncudur. 
kumandanın sandukası ff.7 metre Ziraat iyidir. Ekim az ise de v~ 
uzunluğundadır. Anlaşılıyor ki bu rim geçen senelerden daha iyi 
şanlı askerin büyUklüğünU müba· tahmin edilmektedir. 
lağalı makber ile tarife kalla§'" Scyitgarl merkez vo köylUlerl 
mışlar. Yanında minnacık end~ halkı çok zindedirler, kaymak, siit, 
mile Kayserin esir kızı ve Battal tereyağı ve ondan mamul Höş· 
Gazinin ıevgilisi metfundur, halk Bir hafrigatt• bulanan üzeri iıte- merim dedikleri bir nevi yemek 
dilinde Ummihan diye yadedilmek· .. eli /caga parçaaı Firilcgolılora •it kalori itibarile 700 kllsurdur. 
tedir. Türbenin yanıbaşında Mihal olduğu tahmin •dilmekt•dir Bundan baıka Seyitgazinin 
Gazi metfundur. Büyük ye mer- mit borularla bntnn duvarlardan ( kilimi ile tiftik ve yapağıdan 

dairen madar dolaşbnldlktan 
mer döşeli. Şadırvanlı bahçesinin yapılan yerli elbiselik kumatlar 

sonra helezoni bir tarzda kubbe-
etrafana medreseler, mutpaklar, da kayda şayandır. nin dairevi muhiti gezdirilmit ve 
tekke ve zaviyeler dizilmiştir. bugtinkll asri bacalann bir eşi Seyitgazide imar her gUn 
Bu mllştemilAt Selçuki mimari"' olan bacalarla dışanya verilmiştir. bir parça daha ilerlemektedir. 
sidir. Şa)anidikkattir ki kalorifer Bu tertibab gördiikten sonra Ağaç ve fidan ihmal edilmiştir, 
tertibab da Yardır. Hem 6yle ki kaloriferin Türkler tarafından icat yeni teşebbüslerle kasaba ağaç-
bugünkU kaloriferin aynidir. ADt- edilmediğine kani olmak büyük bir landırılmaktadır. Müddeiumumi 
cak bugtlnün kalorifer tertibab hatadır. Selçukilerin bırakbklan lbrahim Beyin deliletile Scyitga-
madeni, dünün kiremit Ye asar diğerlerindan daha zindedir. zide Bozkurt spor ku1ubü teşkil 
tuğladır. Alp Aslanın karargah kurduğu edilmiştir. ikinci reisliğe muallim 

Büyük ve yekpare taşlardan kay bugün halk dilinde Alpanos Hilmi, idare heyetine Nndir, 
vücude getirilen mahrut teklinde- olarak yer almıştır. Hükümet Süleyman, Yusuf Zi.ya Kizım ve 
ki ocağın mazgalı tuğla ve kire- doktoru Ruhi Beyin Bahçe hafri· Hüseyin Beyler aeçilm~tir. 

Memlekette 
Yağmur Vazigeti 

Samsun ( Hususi ) - Bir haf· 
tadanberi hergün öğleden sonra 
fiddetli yağmurlar yağmaktadır. 

Isparta, 20 (A. A.) - Zürraı 
ye bahçıvanları memnun edecek 
derecede ıehrimize ve civarına 
bol yağmur dilımliftnr. 

Afyona Dolu DUttU 
Afyonkarahisar ( Hususi ) 

Afyonkarabisar civanndaki Ka
raağaç boğazına cuma gllnil 
6ğleden sonra iki defa çok ıid
detli dolu yağmışbr. Bağlarda 
ağaçlann ve asmaların yaprakla
rını, meyvalarım, bazı yumuşak 
çubuklannı yere sermiştir. Her 
taraf sel içinde kaldı, ekiu ve 
haıhaş kafalan yere düımüştür. 
Hıdırlıktan inen1 sel, birkaç 
evi ve yollan küçüklü büyüklli 
taşlarla doldurmuştur. Bir kişi de 
sel önünde giderken kurtanl· 
mışhr. Dolu taneleriıün kutru 
2,5 3 aantimdir. 

Mardin de 
Bir içtimada Memurlar 
Tôrkçe Konuşmıya Ve 
Konuşturmıya Ant içtiler 

Mardin (Hususi) - Halkevin
de bütün memur ve muallimlerin 
iştirakile bir 
içtima yapıl· 

mış, bunda 
Mardin halkı
nın arapçaya 
benzer bir 
Türkçe konuş
makta olması 
mevzuu bahse-
dilmiştir. Mu
allim Yaıar 
Zeki B. bu li-
sanın pek gü.. Muallim Yaşar 
lünç ve garip Zeki Beg 

bir dil olduğunu söyleyerek Mar
din tarihinden, Türk dilinin gil· 
zelliğinden, öz Türk olan Mar
dinlilerin Türkçeyi ne için böyle 
Arapçaya benzettiklerinden bah• 
ıetmit ve memurlara öz Tllrkçe 

ıMağlada 
Mektep Sergisi 

Muğla, 21 (A.A.) - imtihan
lan dün biten ortamektep tale
besinin el emeklerinden bir sergi 
açılmııtır. Sergide yağh boya 
tablolar, kızlar•mızın elişleri, çocuk 
elbiseleri, aulu boya ve karakalem 
resimler vardır. 

Değişen Tapu Müdürleri 
Ankara, 21 (Hususi) - &tvaa 

Tapu Mlldürli Faik B. Gireauna, 
Malatyadan Celil B. Sıvas, Kas· 
tamonudan Celil 8. Diyanbekir, 
Diyarıbekirdea Kimil B. Kasta• 
monu, Bursadan Ziya B. Malatya, 
Afyon Karahisardan Baıkatip Ali 
Rıza B. Burdur tapu mildlirlük· 
lerine tayin edilmişlerdir. ..................................... "··· .. ·········-····· .. 
konuşmak ve konuşturmak tavsi .. 
yesinde bulunmuştur. Bütün me
murlar böyle yapacaklarına ant 
içmişlerdir. 

Vali Bey bu kararlanndan 
dolayı içtimaa iştirak edenleri 
t ebrik etmiş ve inkılapta Mardinin 
geri kalmasının hiç doğru olma• 
dığın1 aöylem}ftir. 

Hniran 22 

1 

1 
Ôz Dilimiz 

Türk Dili 
Çalışmaları 

1 

T. D. T. C. Umumi KA.tipll
ğinden: 

Cemiyetin neşrine başladığa 
.. Tarama Dergisi ., nin oimdiye 
kadar çıkan fasikülleri hakkında 
bundan evvelki 1 İ ilindan sonra 
yen.idea mütalaa gönderenlerin 
12 inci listesi : 

1 • Gönen birinci mektep mu• 
allimlerinden Burzu oğlu Kemal 
Ferdi Bey, 2 - Denizli Halkevi, 
3- Edebiyat Fakültesi kalem ami· 
ri Çubukçu oğlu Sltkı Bey, 4 .. 
Akçadağ Maarif memuru, 5 - Ko• 
zan Miiftüsü izzet Bey, 6 • Havza 
ilk tedrisat müfettişi H. Nami 
Bey, 7 - Beşiri Maarif memuru 
Sait Bey, 8 - Beşiri merkez mual
limi Mustafa Bey, 9 ·Edirne Maa .. 
rif Müdürü Şahap Bey, 10- Silif· 
ke Belediye Reisi Sait Bey, 
11 - İstanbul Cümhuriyet Orta• 
mektep mlldürli 1-.idayet Bey, 
12 • Çorluda Basri Yaman Bey, 
13 - latanbul Cümhuriyet orta• 
mektebi ttlrkçe mllftllimi Orhan 
Rıza Bey, 14 • Nizip • Akçaköy 
mualümi Ömer Bey, 15 .. Gazi 
mektep Maarif Müdürll Cemil 
Hüsnü Bey, 16 • Sınai mülkiyet 
müdürü Refik Bey, 17 • Çine 
Maarif Memuru Fehmi Bey, 18 • 
Mersinde harp malullerinden Emin 
K. Çöl Bey, 19 ·Gemlik Merkez 
mektep muallimlerinden M. Ha• 
yali Bey. 20 Adapazan ortamek• 
tep türkçe muallimi Agah Bey, 
21 • Kütahyada Ispartalı oğlu 
Gıyas Bey, 22 - Biga kaymakamı 
Ali Riza Bey, 23 • UzunköprO 
hukuk hakimi M. İmran Bey, 24-
Balıkesir ilk tedrisat nıGt.uişl 

M. Şükrü Bey, 25 - Merzifon 
kaymakamı Rüıtn Bey, 26 - Mer
zifon ilk tedrisat müfettişi Remzi 
Bey, 27 • Merzifon maarif memura 
Halil Bey, 28 • Merzifon başmu
allimi 1. Hiki Bey. 

Bu zatlerin gönderdikleri r .. 
sayısı 6630 du. Evvelki 1 1 liıte 1 

ile beraber g&nderilea fit yeldma 
31.223 6 bulmuştur. 

lzmirde 
25 Senelik Muallimler 
Arkadaşlan Tarafından 

Tebcil Edildi 
lzmir 21 ( A.A )- Halkevinln 

aile bahçesinde maarif mesleğin-
de 25 sene hizuıet eden muallim
ler şerefine bir maarif gecesi 
eğlentisi tertip edilmiştir. Köylü• 
lerin de iştirak ett:lclerl bu eğlenti 
çok samimi olmuştur. Vali Kazım 
Paşanın Türk muallimi unvanile 
yazdığı bir makalenin okunmasile 
eğlentiye bqlanmıştır. Birçok 
nutuklar .aylenmiş, Mali oyunlar 

0ynanmıt ve 25 sene meslekte 
çalışmı1 olan 1 1 muallim alkır 
larla tebcil olunarak sabaha kadar 
eğlentiye devam edilmiştir. 

Sinopta 
Göze Çarpan Bir Güzel• 
leştirme Çalışması Var 

Sinop 21 ( A.A) - Şehri• 
imarı faaliyetine devam olunmak-

tadır. Şehir parkında yeni bir 
iskele yapılmıştır. Tamiri devanı 
eden umumi caddelerle şoselerde4 
ki işler bitmiştir. Hastaneye •• 
koşu yerine doğru yeni yollar 
yapılmak için hazırMdara bar 
lanmışbr. 



( Sigaset Alemi )1 
Bir Tehlike 
Propagandası 
Karşısında Mıyız? 

'28 ,;ene•iadenberi aürilp aelen 
Jktıaadi buhran, hızım almak fÖyle 
dusun, hergün yeni bir cilve göste
riyor. Almanya,, harici boJ'çlan için 
moratoryom ilin ederken bu kararı, 
üu-acatının felce .uj'raması yüzünden 
nrdiğini söylüyor. Fransa hariçten 
plecek mallana. memlekete girme• 
ntHİ için gümrük duyularını birkaç 
metre daha yükseltiyor. İngiltere 
hariçt malı: mecburiyetinde ol
duğu mallan, geniı mikyasta kendi 
dö inyonlanadan getirtiyor. Hulasa 
her devlet kendi yatile kavruluyor. 
Bu, demektir ki, ticaret i•lerindeki 
kan ç vaziyeti 928 senesindenberi, 
her •en azala azala hiç denecek 
dereceye indL Maruf Fnnalz aıaliyecial 
M. Kayyo'nun dedlti aibi, beyoehnilel 
ticaret mD.nuebetlerl faciadan faciaya 
•llrDkl en 1 Y°"• 

Fakat umumi ticaretin bu dur-
an p, yahut l'erllemui lrnrfl&lnd• 
husu•İ bir ticaret ıervisini:ı t min 
6Uiği kazanç, her aene biraı r111ha 
artıyor. «babm• mU7onlar ve mil
fArW kazandınyor. But silAh He .• 
retldir. 

ERt bagiln dünyantr heı i raı.m.:a, 
am.baıyolara •• mambarEO~ar" r· t(ueo 
.hani harıl bir mili.h alııveriq: •ar. 
ÇWıkü, harp tehlikesinin çotaldıtuu 
trl>r~D devletler OrduJannı ~e IDQdafaa 
vasıtalarını takviy~ etmek zaruretini 
duyuyorla. Bu zaruret ise beynelmilel 
silah alııveri;ino hararet Yeriyor. 
Ukudıyı kısa hesmek için maruf bir 
İsviçreli muharririn ıu sabrluını 
aynen alıyorum : 

11 Silah fabrikacdarı, silah satışının 
çotalmasım temin için para ile satın 
aldıkları gazeteler ve bazı diplomatlar 
ıvasıtasile, harp tehlikesinin şiddet
lendiğine dair propagandnlnr yaph
nyorl r. Halbuki hakikatte tehl.ke, 
denildiği gibi geniş ve şiddetli değil .. 
dir. Bugün milletleri korkutan ve 
ailahlnnmaya sevkeden 4ey, •İlfth fab;. 
l'İkacılnrının yalan Ye palnv,.alandır.,. 

Bu yeni iddiaya da ııe buyurulur? 

• 
Kırk Saatli Hafta 

Almanyada işsizliği Azalttı 
Berlin, 21 ( A.A) - Haftada kark 

Hat çalı§ma usulü t~izliji yandan 
yaraya azaltmıı, bazı şubelerde müte. 
haasıs eluiklij'l biJe göriilmeye baı· 
lannı11br. Bu aebepledir ki kırk saat 
çalışına uıulil kaldırılmııtu. 

BABİCI 
Vene dik 
Görüşmeleri 
Ve Tahminler 

Viyana, 21 (A. A.) - Venedlk JrÖ
rüımelerinde M. Musolinl1 M. Hitler
den Avusturva iıtiklAliııln tamnmaaınt 
istemi9tir. M. Hitler, Almanyanm bu 
iıtiklali Jaha evvel dörtler :misakını 
imzalamak •uretile tamdıfıuı söyle· 
yerek başka teyide Jüımın olmadı• 
ğını bildirmittir• 

Netico itibarile M. Hitler Avuı· 
furyanın Alamanlığı ve Avusturyadakl 
tethiş hareketinin komünistler tara
fından yaftldığı 'hakkında M. Muso
liniyi ikna edememitlli• 

Bir Deniz Faciası 
tir Alman Vapuru Bin 

'\' oicu f le Battı 
O•!o, 21 ( A.A) - Dreıden iaimlJ 

!. ir Alman yolcu vapuru bu civarda 
karaya oturmuftur. Fakat biraz sonra 
kendi gayretile kurtulan bu vapur 
biraz ötede karaya oturmuıtur. içinde 
bin kadar 11eyyah vardır. Başka bh· 
v"pur bunlan kurtarmaya :ırelmekte· 
dir. Ancak birdenbire yana devrildiği 
içiıı biltün masalar de\'rilmit ve bil' 
panik çıkmııtır, Birçok yolcular ken
dilerini denize atmıflar, hepsl kur
tarı]m ışlar, yalnız bir sandahn devril
mesi neticesi dört kadın bofulmuı· 
tur. Biraz sonra vapur batm1f, 8 kiti 
bokUlmuştar. 

İ~panya Ve 
Katalonya 

Anlaşma T eşebbüslerf 
Akim Kaldı 

Barse!on, 21 (A.A.) - Katalonya 
hükumeti azaları, iııpanya hükfımet 
reisi tarafından arazi kanunu ihtilafı 
dolayısile yapılan anlaş~ıın formülünü 
reddetmeğa karar vermişlerdir. 

Balkan Misakının atbikatı 
Bükreı, 21 ( A.A) - Balkan mi· 

s:ıkı, çok kısa bir zaman iç'.nde Ro
manya ve Yugoslnya kıralları tara• 
hndan taıdik edilerek icra mevkiine 
konacaktır. 

Sovyetlerln Bir Tekzibi 
:Moıkova, 21 (A. A.) - Unk Şark 

Sovyet filosunun bir manewa yapb• 
j'tna dair çıkan haberler yalandır. 
Parla Sovyet Sefiri Hasta 

Paris, 21 (A. A.) - Sovyet sefiri 
M. Dogalevskl çok ağır hastadır. 
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Mebrure Sami 

ÇÖL GİBİ 
Kendi kendime, bütün gUn mama ra:u almaz, romanı muzır 

onun geleceği •aate kadar içimi bir mikrop addederdi. 
ve dı§lmı hazulardım. "Şöyle Eve kitap sokmamakla, beni 
diy~~k. böyle yapacağımt gU• bu mikroplardan koruduğunu far· 
lecegun. bira.z şuhluk ve hop" zeder, ne fena ki kanımın, ilik· 
palıkla ona l · · · · · .. .-ı ! .. . yakınlaşmıya ça· erımın ıçını gorınezw. 
lışacagmı,, dıye ııiyeUe.!1.irdim Bu evin en nufuz şahibi ıey· 

Halbuki onu gö..a! •• • • d b' · d 3 sa ısı 3 ra-
• uır gormez, lerın en ırı e y ' 

ancak korkak bu ÇQcugv un k k ·d· , ası amı ı ı. 

suratlı babasının karşıslb.da du- ~ t] ~:t' l'k ve temizliofoden ... k klikl . yar ı u ız ı :o 
yacagı Dr e e smer,. tanı bir her iki lakırdı başında bahse· 
ıark kadım eğilişi .ile, zevceden den kaynanam, kızına da oğluna 
çok bir köle <>lordum. da, hatt~ galiba bütün adamlarına 

O adeta ikinci bir babamdı da bu 0 3,. sayısmdan can alan 
•anki. sinirini geçirmişti. 

Birçok cihetten, bilgisi ben- Eller yıkandtktan ıonra, Uç 
den kıttı. Ona rağmen, Necdetle defa suyun altından geçirilme, 
blitiin glln konuşan, ona tUrlü kapılar kilitlendikten sonra üçer 

şeyler anlatan ben, kocamın kar• defa tekrar muayene edilme, 
11smda .adeta adeta dilsizleşirdim. çamaşır yıkanırken her :su arası 

Bir bre edebiyattan bahset· leğenleri üçer defa ~alkalatma, 
emi hiç sevmezdi. Kitap oku· her sabah, ite tiden oğlunun 
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TILOBAFLAB 
Küçük iti lif •• wwwww••_... ..... .-........ --. •••• _______ .._.,.. 

Yeni Bir Toplan~ı Yaptı, Titülesko 
Vaziyeti izah Ediyor 

Küçüle itilaf lıarit:ig• na:nrfa;•ı: Bım.tts, Yevtiç, Titüleako 

Bükreı, 21 (A.A.) - Jılerİllİ biti- ı rine madık olan küçük itilAf mecliıi 
ren kilçD.k itilaf konferansı hakkında bu seferki toplantıda fU kararları 
Romanya Hariciye Nazırı M. Titillesko vermiştir: 

fU malılmah vermiıtir s 1 - Bir silabsızhmma mukavelesi 
11 

- Üç Hariciye naıırı bütün si• akti için bütün gayretlerin sarfedil-
yasi itleri derinden derine gözden mesi.. 
geçirdik. Ortada, aulb i•teyeu bütilo 2 - Emniyet teıekkülJetlne mü-
hilkılmetleri endişeye düşürecek de· zaheret Ye mıntakavi karşıhkh yar-
recede tehlike alametleri vardır. Kon- dım misakJarına ittirak. 
ferans, sulh iıteyen devletler devamlı 3 - Avrupanın iktısadi düzeni 
ve el blrliğile çalışacak olurlarsa sut- mesaisine i~tirak etmek. 
hün kurtulacağına kanaat getirmiştir. 4 - AYu•turyaye Habsburg hane· 
Sulhün kurtulacağına kanaat getir· danının tekrar gelip iktidan ele alma. 
mittir. Sulhün tehlikede olduğu en· sma mümanaat ve böyle biJ' harekete 
diıeaiol veren sebepler şunlardır ı engel oJınak. 

Silahlar meselesinde henüz bir an· S - Bütün devletlerle ve bilhasaiı 
laşma yapılamaması, bazı devletlerin komşu devletlerle ve Lehistan ile en 
sulh mııahedelerinde değişiklik yapıl- iyi münasebahn idanıesi. 
masım istemeleri, mali Ye iktıısıadi 6 - Bir taraftan Sovyet Rusya ve 
buhran ve en nihayet siyasi kararsız- diğer taraftan Romanya ve Çekoslo .. 
laklar. vakya arasında Zagrep kararına tev. 

Fakat buna mukabil · sulhün mu- fikan sulhun idamesine çahımak için 
bafaz sı yolundaki gayretler de şun• normal diplomasi münasebatının te• 
lardır : essüsünden memnuniyetle malômat 

Silahsızlanma konferansının ölüm- alınması. 
den lcurtulması için İngiltere, Fransa 7 - Balkan antantı misakının bü-
ve Amerika tarafından yapılan müt.. tiln imza edenler tarafından tamamen 
terek teşebbüs, emniyet me•alesini tatbiki hakkında ahnao teminattan 
siyasi endişelerin ilk sa.fana koymak ve bu miukıo 16 haziran 1934 tari-
huausunda yapılan şıddetli mUcadeJ~, hinde Yugoslavya tuahndan ta•di-
•ulbü muhafaza i~in vücuda getirilen kınden malumat alınmaıı. 
ve getirilmekte olan teşekküller, her 8 - İkhsat nıecliai tarafından 
hangi bir tecavil:ı; işini üzerine alacak BD.kreı toplantııında ittihaz ediJen 
olan devletlerde bunuu teYlit edeceti kararlann tasvibi ve bunlann tasdiki 
mefum içtimai neticeler.,, hususunun hükumetlere a.rzedilmeaJ. 

M. Titüleııko izahatına de...atn ed~- 9 - Arjantin hıikılmeünin teıeb-
rek demiştir ki: bilıil üzerine harbe mani olmak için 

"- Eııki siyasetine ve prensiple- ( DevamJ 8 inci •ayfada ) 

arkasını yine fiç defa sıvazlama. 
Bunlar bu 3 apsununun en tabii 
sayılabilecek tatbik yerleri idi. 

içlerinde öyleleri vardı ki, 
giilmek mi, yoksa ağlamak mı 
lazım, ben de k~stiremezdim. 

Titiz ve sinirli kadıncağız, her 
gece soyunduktan sonra, yanm .. 
dan ge,ederken biri sürüqecek 
diye ödü koptuğu yatağına, ge· 
celiğinin eteklerini toplar, tam üç 
defa arka arka.ıra tekrar ederek 
girer, hoplar, çıkar tekrar sıçrardı. 

Ozerinrleki düğme ve kopça
lar, ya 3 tane ya da Uçle taksim 
edilebilecek adetlerjn dıpna çı· 
lcamazdı. 

Her işe üç sayısını okadar 
sokardı ki, elinde olsa namaz 
vakitlerini bile beşten tiçe indi· 
rirdi. 

Bu eve girdiğimizin haftasın· 
da, ı:avaUı, ninemin de 6lmesile, 
ne ha1e girdiğimi g6rerek, bana 
acıyıp, candan bir şey, bir te:selll 
sörli söyliyeceğine: 

- Gördünüz mü bir kere şu 
olanı? Biz burasıoı alah beri, bu 
evden hiç öln çıkmamışh. Bir 
evden bir tabut çıktı mı, muhak4 
kak 2 tano daha çıkar. Üç kip 
ölür/ Allah aklımı saklasın. Bu ne 
u~zluktur!,, dedi. 

Odanın i~indeki insanların 
Uzerine, sayısı herhalde llçle ala
kadar bir şeyler okuyarak, tiçer 
kere de üfledi. 

Ninemi götüren cemaatin ar· 

kasından, Necdetle ben, büyük 
hoyun1arımız, kızarmış gözlerimiz
le, camın dibinde ağlayıp hıçkır· 
dığımız o günden sonra da bu 
söz her 3 rakkamının değiştiği, 
yani üçilncU gecesinde, üçüncü 
haftasında, UçilncU aymdat Uçüncü 
kandilinde tekrarlandı ve kabahat 
bizde imiş gibi hep bu: 

Ne uğursuzluktur 1 Uh 
döndU do11tştı. 

* Babanın yakınları olan bu ln· 
sanları, bilmem neden sana fazla 
anlatmıya, kalemim ve gönlüm 
varmıyor Nesrin. 

Sade bilmeni istiyorum ki, ben 
bu evde uzun bir sene hi, glll· 
meden, gülmesini canım çekme· 
den, Osklldardan ta§ındıp getiri· 
len piyanoma bile, babam sıkhğı 
için elimi değdirmek istemeden, 
sıkıntı ve azap içinde yaşadım. 

Pek az gezmiye çıkbm, daha 
doğrusu çıkarıldım. O zamanlar 
genç. bir kadın, tek başına geze
mezdL Ben de ancak kaynanamın 
istediği günler, kapalı bir araba· 
ya bindirilir, ya öte beri almıya, 
ya da bir ahbap ziyaretine götU· 
rlilUrdüm. 

& kapkara y&zl senenin so• 
nunda, ilk aydınlığı bana sen 
gelirdin kı~m. 

Se 1 Hk g&tchiğ8m dakika, 

o 

1( Gönül 

ile 
Arasında 

Meselesi 

Kadın 
Erkek 
Yaş 

• .\ nkaradan miietear bir kadıu ismi 
altıud11 ~u mektubu aldım: 

" 3 seneden beri benden 2S 
ya, büyük bir erkekle sefişi· 
yo.rum. Benimle konuşmaya bq
Jadı ktan 6 ay sonra kan.ınm 
boşadı. Bir gençl kız olduğum 
halde beni nikahla aJmakta tered
düt ediyor. Şimdi de metres ya
ıamamızı teklif ediyor, siz ne 
dersiniz " * 

Bu hanım ku: yaş meselesinde 
erkek ile kadın arasında doğru• 
d.ın doğruya neticeye tesir eden 
bir fark bulunduğunu bilmez 
görünmektedir. Yaşlı bir erkeğin 
kendisinden 25 yaı genç bir ka· 
dını sevmesini anlanm. Biraz daha 
ileri giderek tabii bulurum. !' 

aıkta artık geri ge 'M""'Sİ • .ımkuo 
olmayan ateşli günlerin hasreti 
aakhdır. Fakat genç bir kızın 
yaşlı bir erkeği sevmesi tabii 
değildir. Tabiatin değişmez k ... 
nunlarına zıttır. Buna,1 daha 
ziyade ihtiraı diyebiliriz, esasen 
devamı mliddetide ihtiras gibi 
mahduttur, Erkeğin seni almakta 
gösterdiği tereddüde gelince; 
bunuda mazur gör; az zaman 
sonra gözlerinin zevkini h ... "çte 
tatmin edeceğini düşilnmeye ,.J :ş
lamıı olııa gerektir. Me' resl 
olmak bahsinde ise buna, kadınllk 
gururunun mani <>lacağını tahmin 
ederim. 
Aşkta MUsbet Gayeyi 

Tercih Etmeli 1 
Bir genç kızın benden sorduğu 

sual: 
Altı aydanberi bir genç e ... 

kekle konuşuyorum. Birbirimizi 
çok seviyoruz. Birisine kefü ol 
muı ve şimdi onu ödeyecekmiş, 
bunu ödedikten sonra evleniriz 
diyor ve şimdilik evlenmemize 
imkan olmadığından: 

- Beyhude yere birbirimize 
bağlanmıyalım; takriben alb ay 
bir sene sonra diyor. 

Şimdi iki aydanberi görlişmi· 
yoruz, yolda karşılaşırsak selim 
veriyor, beni unutma diyor. 

(Devamı 8 inci sayfada ) 

mini mini kollarınla çırpınıp ağla .. 
dığın, bana sesini duyurduğıın o 
dakika... Bırak ta sana o eşi ol· 
mayan vecdi ben buradan anlat· 
mı yayım. 

Daha sonra da odada yalnız 
kaldığım ilk fırsatta, yanımdakJ 
beşiğe uzanı~mı, süt mavisi göz .. 
lerine1 kırmızı yiizUne, sapsarı 
tüylü kaşçıklarma bakışımı ve 
ömrümlln o ilk 11kızımf,, , "Benim 
kızıml " sözünü, sevinçten, bir 
sürü anlaşılmaz his kasırgaların
dan boğuluyormuş gibi ağlaya 
ağlaya deyişimi... Bırak ta, aana 
ben söylemiyeyim. 

Bu satırlarımı okurken, inşal
lah senin de yamnda bir mini
minin olur. Söyliyemedikleriml 
onun yüzüne bakarak sen kendi 
içinde bulur ve şu taı duvarlar 
arasında bu dakikada ağlıyan 
suçlu anana benzememek için de 
ayağını sUrçtürmeyecek olan düz 
yolundan, hattA bu yol çok za· 
man can sıkıcı bile olsa sapmaz 
ve ayrılmazsm. 

İşte Nesrin. saçak aralarında. 
sevgiyi, sevdirmeyi birçok insan
Jardan eyi bilen gUvercinlerle 
kumrulann yuva kurduğu, Siiley· 
maniyedeki bu loş bllyilk evin, 
benim için hazırlanmış sUslU 
yaldızh, kadifeli Ust kabna 
yerleştiğimin senesi biter bitmez 
sen doğdun. 

(Arka!JI Yar) 



Dünya Hddlseleri 

Vahşiler 
Nasıl 
Elde Edilir 7 

Bir İngiliz alimi vahşilerin 
lime gar- çehre çizgilerini 
dını eden tetkik etmek için 

mask~lerini almak 
bir tesadüj ve bundan bir 

kolleksiyon yapmak merakına 
düşmüştür. Bu alim arzusunu her 
yerde kolaylıkla yapmıı fakat Zulu 
kabilelerine bir tUrlü söz geçire
memiştir. Hunlar yüzlerine vuru· 
lacak beyaz alçı hamurundan fena 
halde ürkmüşlerdir. Alimin bütün 
vaitJerine ve verdiği bütün bedi· 
yelere rağmen hiç kimse yüzünün 
kalıbını aldırmaya yanaşmamııtır. 

Bir gün bir tesadüf alimin 
işine çok yaramış ve onu emeline 
eriştirmiştir. Bu tesadUf töyle 
olmuştur: . 

Bir gün bir vahıinln dişi 
mlitbiş ıurette ağrımağa başla· 
mııtır. Bir çare bulup bulamıya
cağı kendisine ıorulunca ilim 
derhal "evet,, cevabını vermiştir. 
Biraz karanfil yağı hazırlamış ve 
hemen maske almak için tertibat 
almııtır. Vahşinin dişine bir 
yandan karanfil yağı koyarken 
diğer taraftan yUzüne de alçıyı 

yapıştırmıştır. 

Tesadüfen karanfil yağı ıyı 
gelmiş, vahşinin diş ağrısı dinmiş
tir. Ondan sonra bütfin kabile de 
dişi ağrıyanlar lngilize müracaat 
etmeye başlamışlar ve yüzlerinin 
maskesini istediği gibi aldırmış
lardır. 

* 
Profesör Pikarm ortaya atb· 

ğı Stratosfer davasını hal-

insanlar ta- letmek için bütün 
biatle müca- milJetler bütün 
deleden vaz vasıtalarile çalış-

. maktadırlar. isvlç-
geçmıgor l ar reden sonra; Sov-

yet Rusya, bu uğurda oldukça 
masraflı ve tehlikeli bir tecrübe
ye girişmişti. 

Ve Rus balonunun feci bir 
aurette düşmeıi Rusyada miUi ve 
umumi bir matem uyandırmışb. 

Şimdi de Amerikalılar ayni 
gaye ile harekete geçmiş bulun· 
maktadırlar. Fakat Amerikalılar 
iti daha ciddi tutmuş olmalılar ki 
bUyllk ve şümullü bir program 
hazırlamışlardır. Stratoıferi fethet· 
mek için .. Milli coğrafya c~miye
ti,. ile "Askeri tayyarecilik,, el 
ele işe girişmişlerdir. 

Alakadar makamlar tarafından 
kendilerine verilen talimat ıudur: 

1 - Yerden itibaren çıkılabi
lecek en yüksek noktaya kadar 
hava tebeddUllerite tazyikinin 
kaydi. 

2 - Muhtelif yüksekliklerdeki 
barometre tazyikinin göz aletlerile 
kontrolu. Bunun için balonlara en 
mUkemmel fotograf aletlerile IU
zumlu aletlerin ahnmaıı, 

3 - Sonradan tahlil edilip 
mahiyeti anlaşılmak tlzere muh
telif irtifalardan hava nümuneleri 
ıetirilmesi. 

4 - 1500 metreden itibaren 
havadaki elektrik kabiliyetinin 
tesbiti. 

5 - Muhtelif irtifalarda gti· 
neş ıualarmın nUfuz kabiliyetinin 
ölçülmesi. 

6 - Hava istikamet ve ıUr'
atlerinin tetkiki. 

işe hazırlanan fen heyetine 
verilen talimatta buna benzer 
daha birçok maddeler vardır. 

1 ıpkı bir muharebe emri gibi. 
Fakat bütün bu hazırlıklara 

rağmen Aqıerikalılann teıehbUsü 
de yarım kaldı. Şimdi yenileri 
bekleniyor. 

Tarihi Miisababe 
- --

Can Kurtaran Tokat ! 
T okatı Atan Bir Kadın, Bunları Yiyen 
DeU 

- Ha}·di ~ıkıl , khı
ra git. KuınaııJım 
bey Jüzum göriirı;o 
gel ır.cı i rı ! 

lngilterenin •• büyük " adanı 
taşıyan hükümdarlarından biri de 
" Alfred ,, dir. Bu adam, garbi 
A vrupada canlı ve kanlı bir 
meddücezrin yaşadığı devirde 
yetişti. Norrnanlarla onların ak· 
rabasından olan Danuvalar, 
Fransa toprakları gibi lngilizler 
yurdunu da sık sık ziyaret edi· 
yorlardı ve denizden ayrılmış bir 
ııehir gibi dolaştıkları yerlerden 
çekildikleri vakit arkalarında 
kurak bir çöl bırakıyorlardı. 

Danuvalnr, ilkin Ber.tanya ada
sından gelip geçen hir fırtına ol
dular. Sonra bulutlardan düşen 
çekirge kümesine benzediler ve 
adanın bir köşesine yapışıp kal
dılar. Bu doymak bilmeyen ve 
herşeyi kemiren çekirge allrüsU· 
nlln ilk hamlede ele geçirdikleri 
köşe, Humber nehrinin üst tara· 
fındaki topraklardı, oraya Norl 
Humberlant diyorlardı. 

Adanın .ahibi olan AngJo -
Sakıonların kanını, malını ve 
çoluğunu, çocuğunu bu kılıçlı, 
kalkanlı çekirge sürüsüne karşı 
müdafaayı deruhte edenlerin ba
tında Kıral Büyük Alfred vat'dı. 
Çalışkan ve becerikli kıral, tah
tını değil, yatağım bile bırakoıışb, 
geceyi gündüze katıp yurduna 
ütü~en çekirgelerle . boğazlatı· 

yordu. 
Bazen bir Norman baskını bü

yük Alfredi dağdan sahile indi
riyordu, bazen bir Danuva akını 
onu sahillerden dağlara koşturu· 
yordu. Fasılaaız bir didinme, 
iıtirabat dakikası olmayan son· 
ıuz bir çalışma içinde , yaşıyordu. 

Fakat müıtevliJer de yamandı, 
hakikaten meddU cezre benzi· 
yorlardı . Manı denizi medleri 
gibi dayanılmaz ve önüne geçil
mez bir yayılışla adayı bR1ıyor
lardı ve yine o denizin ansızın 
geri çekilmesi gibi süzUIUp yatak
larına dönüyorlardı. Onlardan ele 
geçenlerin bin bir çeşit işkence 
llc öldürülmelt;rinin ve meseli 
onların yılanla doldurulmuı fıçı· 
lara hapsedilmerinin hiç bir teıiri 
görUlmiyordu. Geliyorlar, daima 
geliyorlardı ve yakıp yıktıktan 
aonra çekiliyorlardı. 

Bliylik Alfred, uzun yıllar bu 
canlı denizin coşkunluğuna karşı 
göğUs germeye çalııtı. Koca ada
da Norman veya Danuva akının-

dan kendini koruyabilmiş bir kıyı 
yoktu. Yalnız Londra, istila dal· 
galarmı sokaklarına almamıştı, 
kalesinin duvarları dibinde kurut· 
muştu. Üst tarafı, bütünü öbür 
sahiller harabe idi, çiğnenmişti ve 
yine çiğneniyordu. 

Bu yorucu ve fütur getirici 
didinmeler sırasında Oksford Üni
versitesini kurmak, Avrupada, 
ilk " ölmez ilim müessesesini ., 
vücude getirmek büyüklüğUnü de 
gösteren Alfred, bir aralık dahili 
bir sadmeye uğradı, siyaset 
entirikalarına yenildi, payıtahtm

dan kaçmak mecburiyetine düştü. 
Şimdi Anglo Saksonların bü· 

ylik hal8skarı, yurt düşmanla,rının 
yılmaz müdafii bir günahkar gibi, 
bir mücrim gibi şiddetle takip 
olunuyordu. KellesinP. ağır bir 
baha biçilmişti, duvarlara yaftalar 
yapıştırılarak ve sokaklarda tel· 
lallar bağırtılarak bu kellenin ko
parılıp getirilmesi isteniliyordu. 

Alfret, dostsuz ve arkadaşsız, 
kırlarda ve dağlarda dolaııyordu. 
Bazan aç, hazan tok ve fakat 
daima yataksız, yorgansız şurada 
burada ömllr geçiriyordu, kopa· 
rılmak istenilen kellesini muhafaza 
için binbir mihnete göğlis geri
yordu. 

Nihayet bir köylü kadına te• 
aadüf etti, açlık ve serserilik ca• 
nına kir ettiği için herıeyi ona 
açıkça ı8ylemiye ve bu kadından 
himaye talep etmiye karar verdi. 

Kadm tam bir Anglo Sakson 
kızı idi, olur olmaz şeylerden ta· 

. ıırmazdı ve en şaıkınhk veren 
hidiseleri tabii iİbi telakki eder• 
di. Bu sebeple Alfredin hikayesini 
dinleyince ve meramını öğrenince 
kUçllk bir hayret göstermedi, aa• 
dece anlamak istedi. 

- Siz kıralıınız, öyle mi? •. 
- Kıral idim, belki yarın yi· 
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ne kıral olacağım. Bugün öldllrül· 
mek istenen bir adamım. 

- Benim yanıma sığınmak mı 
istiyorsunuz? 

- Mahzur görmezseniz. 
- Bir mahzur var: iş görüp 

görmemeniz meselesi. Ben, kaçak 
bir kıralı da evimde bedava 
besliyemem. Vereceğim ekmekğin 
knrşıbğını isterim. Nasıl, çiftli
ğimde çahıabilirmisinizf 

- Çalışırım. ÇUnkü kuvvetli
yim, henüz gencim. 

- Peki. Benimle beraber 
geliniz. Şimdilik anbarları dol· 
durup bo~altmakla meşgul ola· 
caksm. ÖbUr uşaklarımdan farkı
nız yoktur. Küçük bir kusurunuzu 
görlirsen izin veririm, yanımdan 

kovarım. 
Oksford Üniversitesinin mü

essisi, timdi bir çiftlikte uşaklık 
ediyordu. Sırtında un çuvallan, 
yulaf yığınları taşıyordu, yükıek 
ambarlara çıkıp iniyordu. Fakat 
memnundu, hattA mea'uttu. ÇUn· 
kü kellesi yerinde duruyordu. 
Bir uşak kıyafeti içinde ve çav· 
dar ekmeği yiyerek samanlar 
üstünde uyumak hoşuna gidiyordu. 

Bir ay, iki ay böyle geçti. 
Alfret, hanımından ; hanımı da 
kırallıktan gelme uşağından mem
nun bulunuyordu. Lakin bir gUn 
yüz, yUz elli kişilik bir müfreze
nin çiftliğe gelişi bu karıılıklı 
memnuniyeti baltaladı. Müfreze, 
kaçak kiralı arıyordu ve çiftlikte 
araşhrma yapacaktı. 

Verilen emir üzerine bUtün 
uıaklar, ırgatlar, yansımalar, 
çiftlik aahibinin etrafında halka
landıkları vakit Alfret te arala
nna kanımıştı, koIJarını koynuna 
aokup durmuıtu. Fakat korkudan 
rengi atıktı, gözleri bulanıktı, 
dudakları da titriyordu. 

Çiftlik sahibi kadın, müfreze 
kumandamndan evvel onun bu 
halini sezdi, foyasının meydana 
çıkacağını anladı ve değme erke
ğinv yapamıyacağı bir İ§İ yaptı, 
dogruca onun üzerine yllrüyerek 
bağırdı: 

- Kumandan Beyin karşıaında 
terbiyeli durmayı da bilmiyorsun, 
dağda mı büyüdlin herif ? 

Ve bu sözleri bitirir bitirmez 
Alfredin yüzüne iki tokat yapış
brarak llive etti: 

- Haydi yıkıl, abıra F.t, 

r---~-------------.... 
Re$mlnizi Biz• Gönd•rlnb ...... 
Siz~ T abiatınızı Sö•llg•lit11 

Rumlnlal kupo:ı ile sladwlala. 
KupoP dlier H~••aadadar. 

L------------=------_. 
48 Adapazarı: NecetiB,: Hayati, ta. 

vur ve hareketleri et• 
rafına zarar verme
den geçebilir. Müca· 
dele ye, üzüntülere 
katlanmak iı:ıtemez. 
anlaıarak, tatlılıkla 
hareket edilmesini i• 
ter. Kadın, 1evgi Ye 

elbise bahıinde buı 

zaafları olabilir. Zevk• 
!erden, eğlencelerden 

malıruw kalmağa razı olamaz. .. 
49 Kaatamoni: M. Sallhattin Efin-

i: Açık ve pek göz· 
lüdür. Tuttuğu ışın 
icabatma uyar, pek 
yumuşRk başlı değil

dir. füıdığı zamau 
ağzı açıJır, sözlerini 
esirgemez, arkı&daı· 
larile alaylı konşur, 
eğlencelerine iştirak 
eder. Suyuna gidildiği 
takdirde samimiyetin· 
den n arkadaelığından·; iıtifade m8D 
kttn olıtr. 

• 
51 İatanbul: Mehmet Bey: Ağll 

başlıdır. Alayişi ·n 
nüma711i........, bno 
di eeviyeeinde insan
larla düşüp kalkar ve 
herke.in kendi ht1a· 
bıoa eğlenmeıi mu. 
raf etmeei kaydilı ar
kadqlarının teklifi,. 
rine hüanükabul gö .. 
terir. Karııık ve mü• 
teııddit itlerden ziya

de sade, bııait ve mahdut itlerde o-. 
bşmağı tercih eder. 

• 53 l•taobul: Mehmet Efendi: Sert-
likten, fena muame
leden anlamaz, derhal 
mukabele eder. Oöı· 
terişi ıever, hovarda
ca yaşamak ve eğlen
mek ister. Kabaduyı• 

lıktan hoşlanır, eyi 
muameleden, koltuk
tan derhal haz duyar, 
bu halde eyi ve f~da• 
knr olur. Muamelesine 
hile ve riya kanıtıramaz, teklif taka· 
lUften hoşlanmaz. 

• 
S4 latanbul: Hüseyin Şahin 8e11 

Zeki n hatırıinaıbr. 
1 Gürllltlltl ,.. Jr.avgah 

mevzularla mücadele
ye mütevakkıf iılerla 
uğraşmaz. Müıkülle· 
rini efendice hallet· 
mek ister. Zararlara 
tehlikelere kart• cam 
tatlıdır. Hadiıe1iz ve 
kedeniı olarak haya
tın zevk ve eğlence~ 

teruıuen i :::ıtifade etmek İlter. Kafam• 
çalışır. Elbise ve en .. n• temiz Tt 
muntazam kullanır. 

• 
58 lıtanbul: Arif Nurettin 8e11 

Azim ve iradesi var• 
dır. Tavur ve hare· 
ketlerindeki katiyet, 
ve tiddet itibarile 

· emir ve kumandaya 
alı~kın bir insan hia
ıini vermektedir. Bi
naenaleyh, bil" aıker 
nya buna mlimııil 
vezaifte iıtihdam edil· 
oıi" bir memur müte
kaidi olduğu talımin edilebilir, Kı&ana 
tok ıöyler. Diıipline, intizama riaye" 
kardır. 

........ ' ............... ~. ~~ ... ... pe .. -

kumandan Bey llizum g&rftn• 
gelirsin 1 

Daha diln kıralllk eden bil 
adamın o çiftlikte utakhk edecejl 
kimsenin aklına gelmezdi. Gel•• 
bile bir kadından tokat yiyen 
miskin bir yanaımamn ararulan 
kıral olmasına kat'iyen ihtimal 
verilemezdi. Binaenaleyh Alfret, 
yediği iki tokat sayeıinde o ~
kU tehlikeyi atlatb, sorguya çekil
mekten kurtuldu ve hayatını da 
kurtarmış oldu. 

Bir iki ay sonra o, yine in,. 
tere tahtında hükllm sllrftyordu. 

M. T. 



Ziraat Bilgi•i ( • ) 

Sorduklarınıza 
Cevaplarım 

l:'Aeııkoyde askeri mütekaitlerden 
Şevket B. ııoruyon 

.. Babçemdeki ağaçlann ilk 
atırıtbllerinin nihayet uçlan adeta 
kawalmuı gibi buruıuyor ve bn
yllyemiyor. Bu bilhassa armut 
fidanlannda g6rül0yor. Buna kartı 
ne yapalım?,, 

Cevap - Genç ağaçlannızın 
bilbasaa filizlerinde zarar yapan 
aebebi eyice tetkik ediniz: Eter 
bu renç ıürgünlerde yaprakcak· 
ların altında bir takım aiyab ve 
yeıil renkte uf acık bitlere raat· 
larsanıı bunlar (Apbia Pyri) de
nilen armut piiıöronlandar. Taze 
filizlerin ıuyunu emmek suretile 
ziyan yaptıklarından btlyiimelerine 
mani olurlar. Bu bitlere hemen 
birçok nebatlarda ve genç 
fidanlarda rutlamr. Buna k&J'fı 
,.apalacak çare erkenden Y•Dİ 
bunlar sıribi• ...... mez ince 
bir pllıklirgeç ile % 1 lizel mab-
1618 yahut ( Afla Alfa ) deailen 
ham illcın mah1Gliin8, yahut ta 
ttıttın ıuyuna bir miktar arap 
Abunu karıştırarak elde edilen 
mahlülü iyice ve ince bir 1Urette 
aerpmekür. · 

.. lllç!Uclen. biriaiaiİl bir iki 
k.-e tatbikinden IOanl filizlerin 
hlylhneaine mini olu bitler 
kAmilen ölecelllerinden ağaçlannız 
da kurtulmut olur. 

Yok eter filizlerde ba ufaak 
bitleri görmezaeniz o zaman 
butalakh dallardan birkaç tane
ıini keserek Göztepe Amerika 
asma fidanlığı lıflldllrlnğtlne gö-
tOrflnilz. Oradaki zevattan bunun 
teıbiaini rica ediniz. Onlar ya· 
kmdan görerek size 16ylerler. 
F eDl1I ismini öğrenince bana da 
bildirirseniz iyi olur efendim. 

Ottak tde Halil*~ :Ju)Vf: 
cA:yva ajaçlanmın Japrak

...... bir takım lekeler oluyor. =:r ~male ııelmeclea da-

&haettiğiniziz bu haıtalık 
(Ayva lekesi) olsa gerektir. Bu 
liaatahk ; (Stromatinia cydcmiae) 
denilen bir mantardan Deri ıeJir .. 
Y apraklana ks4 ıı · - ............. 
Hem ppraklann ı.em •JY•larua 
lsı••le relmedeo ,..,. clGtmaine 
....Wpt verir. Baaa bqa enell 
•ı•• meJ'flalan laer .... topla
JIP ııbwk, oadaa ..,. .. , clcek• 

-.el bir .W.:n ~ 
-"' Wr defa Olmık • ._. Jll 
.. _. bir kilo ,._.., Wr 

ltUo ldreclD ......... 
olan biıllliilaçtai- apaa ._ 

_..~lace wı-tkll-llllC•,. .... .,.... 
~. dallamu ılulk 
ta1111De·tl gidermek ve her laf 
.__.elan glwcleleriai ldnçle 
--. etme~ icap eder. 

• Noı Hamit Elendi IOlllJ~ 
.... .,..... ..,,tijlm 

l!lllUlllllCI yafnklan ,..._ ••. , .. 
•• kireç 

elmı• llzamclir. 

" ...- tirecelı 
faslah~ ya nebata 
Yabat ta illan taall~a'ti 
twiiai siderir. 8iwn.ı.jla .,.,,1• 

ldreciahea ,azt ... ma.biriDll'll~ 
llerillcleki akli temleri bir bra
• ptirerek Daca fayclü Ye ... 
nrm yapmak için ona matlab 

muıyene etmiye mec-

POSTA 

DtblJada Olap Bitenler 

Polisliğin Zor TarafJarı 
Bir Amerikan zabıta memuru 

mesleğine ait bazi eaaslardan 
bahsediyor. Bu adam, bueual bir 
po!iı hafiyesidir. Ve iyi bir poliı 
bafiyeai olmak için icap eden 
vasıflardan babaettiii kadar ıllp
heli bir adamı takip etmekteki 
güçlDkleri de anlabyor. 

Her iman, bayatta, fU veya 
bu mabatla ta kibe uğrayabilir. 
Yine her inaan, kaderin sevkile 
bir takipçi vaziyetine diltebilir. 
Bu noktalardan, bu zabıta memu
runun anlattıklan çok enteresan• 
dır. Ok'1yanlarımw alikadar 
edecetini dllfOnerek iktıbu ettik. 

Fıtri l•tldat 
Biz Amerikalılar, biriaini takip 

eden kimseye .. g&lge,, deriz, İY.İ 

bir eölge olabilmek huaasl bir 
iaticlat meselellİdir. Ben ki haya
tımın oa. RDmİllİ hu1Ual bir Ame
rikan pol.ia acenteıinde pçltdim. 
iddiamın kıymet ve ehemmiyetini 
elbette ki çok iyi bilirim. 

iyi bir zabıta memuru, birini 
takip ederken esash bir surette 
kıyafet değiştirmiye ehemmiyet 
vermemelidir. TürlO kıyafet de
iiftir_..k keadJainl bu aayede ve 
hiç tanınmq bir bale aoktup 
iddia olunan kimaeler sadece 
romanlarda mevcuttur. Yine iyi 
takipçi bir poliı hafiyesinin çevik, 
orta boy ve vticutlu olmua 
tarttır. 

Bilbaua bu gibi adamlar ko
yu renk elbise giymeye ve g6ze 
çarpmamaya dikkat eylemeye 
mecburdurlar. Bu sibi detektif. 
ler ya tek bapna, 7a iki kip 
çahtırlar. Ancak tehlikeli u
manlardadll' ki llç ve daha zi. ,..... ........ ......... 
cevaz verilebilir. Mecbur olmadan 
bunlar, biribirile tampr fGriin
mezler. 

Takip Edlllrken .. 
T aldp eclllea ldmaeler ldml..

clir. Ve niçin edilirler? 

Takip Ederken 
Takip Edilmek 
maliDai 
maHesa
ba Katıl
malıdır 

. 

lhti-

Herkes böyle bir takibe ma- Takip atmek pek mfitkilldür. Yabanoa olcluiwı• hiametçi7e anlatmamak i• 
ruı kalabilir. Şnpbe eserine. ti- olclakta Ahmet 9Ü• 'bir po1İI Wi181\ 
cari bir meıeleden dolayı hak- koca lnak•nçbklanma c1a ba itte nti, .... ba adamı teu • 
imada maltmat ecHnHmu '8ak-i ""8lr bir menli nıcl.r. ~. 
..dil-, humal veya reamt polll Maktedlr bir abata • ._.., ._. ipn. aa taldp 
memurı.n tarafaa6a ......... 18 ftJa ba iaretle ~ ft. eclerba ecllacliii teerlhelerda 
hayab, dlllp ..... ......... tlil ...._,. slidea bjW.. 1atlf.- -..,ı bllmeHdir. q.. 
teabit .Uru Wwblllr. Kan bilir, ._ IQymet • .-.. taldp ... adam bir otomeble 

............. Ozerlae Dave eclilecek 1 Vise'd• maallim Lm:falala ~ atim' ve llz ele lralahefdda takip 
kireci de bu aprcla tarta.aktan w4oı: .._..... ....._. ueı..
IİJade muay .. IUNtile katmak •O.. ........ ., • _,.. ........ ..........._ f.tw el-
doftadur. Banun için ıldaf* ........ ? • fti6 tabi yoba ..u 

111
11 _ 

til...l!L&~ '-'- - __._ ' ....... .... 1 
eri W&WU sora ,..ı,...,ı 'f .....- • • ~ ~ lltllaunet ve DGm•m • ,... 
~ t. J&ftf pa. • ..,... brak ,...._. ( ICJr ,.-,._ • telefoa De •••P W.irl: uı 
~ ..... ,.. ~ .. .... ... ,.... .,_ 'ft ,...... .... ... ., • ..,. .,.. ..... 

tla larmm Tarnlllol llAmffd& .. takdM 4ena 
cllı• eczanede utaı~..: temmnda "pprak .... ö'IWIMhlWn. Baluamcak .... 
~ ......_ •• •• milir. Kalemlik daim .ta .... ~- --- ~. ICiNç YOataaile b1bolm ill tekrar ele 
bblcldıp ha Uid U.al ~ _.... ahurak 1IÇ " dip taraf.. ıeçirmek .. ,... Eter takip 
bir r.U ahr. Tam ,U açik ... ...._ ahl·ı•• Alrat etmeli· edilen adam ıqtltemadiyen o-... 
.ı,. ...__ Ubk kireç ~·-- 41r. ÔY• .t.tnw .,._ • 1••n • Mide clolqıyona, ayni ...... 

......... Bu lllret1e........ liftlfade etlDek prttir.T~ a 
Mclo holtmaa lWa ~ M ..,_.. ••••• •••ld ••t1111rrwt1 bu ite memur ei'len ••J• ••111; 

w Wım~lıleaa hntmhta ,..,_ w u a. P..aa'ma (flfttl) .ı rin .....,.. c1a1:*3Mallll~llll 
.clah v · ~ ......... ""'"~ .a.cı.ıç, a..... itawtcHr. 

Y.a..t uıa.a.k teY 
_...,._. •• ~ &lenlDID karı 
•eti blmai6n. ~ 

~le Mr belin bilirim ld, p
cel pdWI tam iki MDe .,..... 

Lrakmamlflılt. Ameribcla ...._ 
7an ba taldp, o6tft• A..,.pa 
....ıeketleıhule cieftm etli. 8Bo 
.................. afta ..... 
............. Ba taldptm 
IODl'a ,.,.ıan liairlerimi ehi_. 
clirmek içia •le•e1emin .... 
riyetinden oa lflll İdli ...._ 

SHlan, iN ıat ...... tlMifH kir 
•Yar.t daha taklftell :Y4İll telıı 

~..::t-1===~-:r.:Nue••diiilM blktL• .bJafet ..I!- L:-~· lılııılil''.lili""l6 .... .. ~ • w _. •ırra.,.. ... ve --- -
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Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Blrw Album Alacak lar 
Nıtantaıı luz Ortamektebi taleb 

ıinden Semahat Sıtlo, K.u11mpaşa F 
aokak 46 numarada Omer Lutfi, S 
l\lD Irmak caddesinde 81 N umaıraaı 
Şerefnid, Kandilli kız liaeıi taleb · 
den 789 Nezahet, Kayıeri kolordu b 
rbıci ıube mülhab binbaıı Hamit B 
kerimeli Retide, Dinar Ilıca m~kte 
talebeainden 180 Huqit, Kayeeri 
Ortamektebi talebelinden 102 Fatnı 
Nuri Hanım ve Beyler. 

Birer 111uhb r11 d•fterl al 
a k lan 

İzmir Karantina Hacımustafa aok 
7 numarada İkbal, Salihli Albnord 
İlkmektebinden 697 Kazım, Kayae 
Merkez kumandam Zeki Bey oglu Ya 
ya• Aııbn. Yiliyet daimi encümen 
leminde Şazi7e, Salihli Namukke 
aektebi talebniaden 61 Muatafa, İl 
bal San'at mektebi talebeeinden 6 
Jİldiye Avni, .\ ubfta Muhuebei h 
IİJ• mticllriyetm 1.elna, Boha sira 
.aoacWe midürl lmı Meliha Fikre 
&klfehir Mmtr.arer mektebi talebeı· 
dtn 70 Bidayet, Adapazan Noter 
lip Bn kızı Sar,ner Hanım ve Beyle 

Birer kart alacaklan 
Bola ziraat mtlcadele kitibi M 

Konya Akifpiıfa mektebi talebeainde 
17 Kadriye, İzmit Kaıabat mahalleıincl 
lrluradi7e aobk 8 Numara Nisame • 
Bolu Atafıçarpda doadurmacı Hüee • 
oflu Muzaffer, IUrklanli Şevket Oı 
eczaııelinde Btda, Konya Akifp 
mektebi ~en 569 Münir 

ve B·--· 
Rica Ediyoruz 

Olmyucularımızdao adreeleriDi 
tıdmluin okunaklı, dizgiiıı ve ebiilmlt 
:razıı.-m rica ederis. 

ktpçlyl le .. 
Takibimlhlaolaa1-a W.. 

Mlit lcfii .,n, arn 
den ulteri .... _. 
........ lmll•F•k ,....._ 
Baal•ıt4• ltir _,. ildli atı. 
.... bile icla 
mlrakabecle •••• etmek i•ka. 
vardır. Blfle Wr taWpçiyİ •buk ........................... 
ae1i Unket ecl• bir trenin _. 
aUllCU nıonuna binilir. T 
.. reket edip te hıılanmıya batllli 
paca hemen y.. atlamr, 
mtltemadl mrette ifliJm 
wnakll binalarda, bir ...... 
pluhr, derhal diprine ..., 
apjı iailir. iki lmpla binalar 
iltifacle ...... llaamafih qaife. 

• "' • " ...... bir taki,. 
--·~.--.[1!!11, .Alll'I~~ .... ~· 
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Ve genç kızı kolundan tuta· 
rak koltuğa oturttu. 

~ T eıekkDr *ederim. ı 

Fafa kolu &1lak tayy6rl 1 
birkaç kat blikerek banyoda 
bırakmıştı. Sonra acele ile giyin· 
mİJ, taranmışb. Şimdi banyo ka
pııım açarak C>daya girdi. 

Garson genç kıza: 
- Matmazel bir dakika isti

rahat etsin ben de polia mftdft
riyetinden gelen efendiye ••• 

Fafa: 
- Polia mUdDriyetiadea olr 

efendi mi gelmiı, dedi. Bizim içhı 
mı""?.. Birim bu itle allkamu 
nadir? 

- Oh endişeye mahal yok 
matmazel Katana bl1Uia yolculat ı 
polüa merkederiae da yet edilmiı
tir. Bu meyanda tabii matmazel· 
ler de vardır. B6tnn yolcuların 
trendeki mlişabedeleri baltkındL 
ifadeleri alınacak bu suretle 
belki de katilin kim olduğunu 
anlıyabilecek bir ipucu elde 
~dilebilir... Polis ştipbeaiz ki 
böyle bir ıey için MatmazellerJ 
nhatsız etmek istemezdi. Fakat 
mesele ş5yle ki belki Matmazeller 
dikkat etmeden bir şey görmiiJ
lerd ir. Bir şey hatırlayıp s8yle
yebilir.. Ve Matma~ellerin bu 
sözleri caninin hüviyetini meydana 
ç.ıkarmıya hadim olur. 

Fatoş: 
- Aşağıdaki Efendiye aöyJe

yiniz., dedi, biz şimdi polis mer
kezme kendimiz geliriz, bid 
beklemesinler. 

- Peki Matmazel 
- Bir de otel idaresbı• &6)"" 

leyiniz_, yanımıza bir tercllman 
versin. 

- BaıüstllDe Matmazel 

* Garaoa odadan ,,kar çıkmu 
blribir:lcrioe !baktılar: 

- Şimdi ne yapacağız ? 
- e mi yapacağız? Hiçi... 

Artık hakikati s~ylememenize de 
imkan kalmadı. Evveli polis ta
rafından davet edilinceye kadar 
herşeyi saklamış bwunuyoruz. 
Sonra sanki cinayetin faili imişiz 
gibi kan lekesini de yıkamaya 
kalkışıyoruz. 

- Peki .. Şimdi ne yapacağız? 
- Birşey bilmediğimi:ıi söy-

leyeceğiz .. 
- Amma ıonra ne olacak? 

Ya eşyalarımızı karışbrularsa ya 
başı ve kanlı tayyörü, kam çıka
rılmaya uğraşılmış tayı•örü görllr· 
lerse ne olacakf 

Resim Tahlili .Kııpona 
•• ····~··· ...... uu •• 

Tabiatiıliti öğrenmek jstfyonıama 
:re111ıaiuizi ltu •upDDdlD tO adet 
ile biftlkte gönderiaiz. · RtsaainiJ 
caya tibi4ir •e ıiade edılaıeı. 

ı.a . ..eS&ek 
veya ımn'at 

bulunduğu 
memleket 

Re!im intişar 
.Mcek mı' 

YtıZGll 

Suat Sunn 

Fatoı 
silkti: 

asabiyetle oınuzlannı 

- Ne olacak._ Mahvolacağıx, 
dedi. 

Sonra korkak adımlarla çu
taya yak1a,tı. Amma ta maktu 
uzandı onu tuttu. Parmaldanmıı 
ucunda s&llaya salla btlylik do
labın yanına ı:etinii: 

- Sen do tayyör& tetir ha
raya Fafa dedi. 

o da tayy&t setirdl. Çanta
nın yaaına koydular.. Dolabı 
kilitlediler .•. 

Fatoı çaatamaa raldafb, ODU 

alarak banyo od.... adeta 
koşar gibi aitti Fafa da onu 
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takip etti. Polise gitmek üzere 
şimdi orada giyiniyorlardı. 

Giyinip oda kapısından çık· 
.anılardı. Birden :koridordan ken· 
dilerine doğru koşan bır kadına 
rast geldiler... Eflatun tlller için· 
de bir elbise giyiyordu. Bu, 
mlinevverdi: 

- Geçmiı olsun, diyordu. 
Geçmif olsun. Şimdi hidiaeyi 
duydum... Ne milthif ıey sizin 
bulun duğımuz tireode ••• 

- Hakikaten çok müthiş 
bir ıey •. 

- Peki şimdi.. Böyle nereye 
tıidiyorsunuz? 

- Polise •• ifadelerimizi vere· 
cekmifiz ... 

- Aman yarabbi ne can 
Rkıcı ıey... Fakat ziyanı yok 
fena ıaıı işte bit- macera ... 

( Arbs.ı Yar ) 

Darüliceze Hissesi __ ,,,_,-~,,,.,...,,....,, , ,,, _____ -
Bu Yüzden 

Safhası 
Doğan Davamn 

Dün Ret Göıdü 
İlk 

Miktanmn fazlalığını ileri d· 
ı ~rek Darülaceze hissesini ver· 
medikleri için Belediye tarafından 
sinemalan kapatılan sinemacılar 
Asliye t\rinci Hukuk Mahkemesine 
müracaat ederek ihtiyati bir 
tedbir olarak sinemalarının açıl
masını istemitler ve on gtin için .. 
de de asıl davayı açacaklarını 

bildirmijlerdi. Dün mahkeme bu 
dayaya baktı. Muhakemede Be· 
tediyeyi avukat Hamit Naı.am, 
Hasan Fehmi ve Fevzi Beyler 

temsil ediyorlardı. Bütiln sinema· 
cılarla vekilleri de bulundular. 

Mahkeme davacıların taleplerini 

ve belediyenin itiradarmı dinle
dikten sonra her ild tarafın da 
serdettikleri talepleri reddetti. Ve 

asıl dava açılmadıkça ihtiyati 
tedbir istiyen bir davaya baka· 
mıyacağı karanm verdi. Sinema• 
cılar, ayni mahkemede, cuma 
günü, bu esas dahilinde biı' dava 

açmak kararmda!1ırlar. 

EczaJClra Konacak Narh 
için Hazırlığa Geçiliyor 

Sıhhiye Veklletiııin ecza fiatlarına narh lkoyma karan bir emri 
vakidir. Aldığımız malumata ~öre, önümüzdeki ayın baflangıcmda, 
bu meseleyi tetkik ve narhın esulanm n.bit. etmek üzere bir 
komisyoa toplanacaktır. Komiayona eczacllar Wdi;i murahballaa •• 
miit:ehums kimseler davet edilecektir. 

B. k01Dİ8yoaun J.uırlayacağı projeler Sdlluye Vekiletince tetkik 
eclildiktea MIU'a, her tiirlii eaav a muayyen bir fiat tayin edilecek 
·ve tarifeler huırlaaacak.tır. 

Küçük İtilaf_ 
................................................ 

i Baıtuaft S inci anfada ) j larda halk tarafından heyecanla ,.._ 
11101'33 tarihltıde bu De Janeiroda limlanarak dün Bıikreıe muvaaallt 
imza ~anen Cenubi Amerika muahe• •tmiı ve ietuyonda M. Titilleake. 
desi hakkında izharı teveccüh edil. Benes, Y evtiç, hiikümet azaaı, •efirler 
mest, .necliı mazkar muahedey1 ehem· heyeti ve birçok fRhııiyetler tıırafmdaa 
m'iyetle tetkik etmiye karar vermlftir. karş,lanmıştır. 

10 - EylGI •ytnda Cene•rede İllasyon Fransıı ve Romanya ba1-
toplanılmaa. nklarile donablmıştı. istasyona ve 

X.ilçük ıiti]i.f daimi meclisi, meaa- ıokaldara toplanan ~n binlerce laalk 
" F ,n_ iıiai bitirmeden evvel, küçük itili.f yapıın raıua, yaıa11n ıuı1rtu ., 

hariciye nazırluının Pariae yaphklan nidalarile M. Bartuyu selamlamıflarClar. 
ziyaretleri• Fı-anıız hariciye nazırının • M. Titaleako tadından ftteffae 
küçük itilaf 'btıkümet meı-kezlerine bır aktaın ziyafeti verllmiftir. zı, ... 
~apbğ'ı ziyaretlerin memleketlerinde fette M. Benea ve Yevtiç ve birçok 
husule getirdiji büyük teairi mem• ıahııiyetler hazır bulunmuflardır. 
auniyetle miifabedcı H teapit etmiı iki MUhlm Nutuk 
Ye Bükreı konferansının küçllk itilif Blikreı~ 21 ( A..A ) - M. Bartu 
hariciye nazırları için M. Bartu ile ıerefine verilen ziyafette, M. Titnlea-
bir kere daha noktal nazar taatiıini ko Romanyanın Fransaya kartı ol~ 
ki tli b• ·ı t kil t • 1 hararetli ve derin muhebbetini bildi-yme ar "YHI e eı e mıı o ma• ren bir nutuk ıirat etmi, ve M, Bartu 
sını •evinçle kar,ılamıthr. 

~evaben iradettiği nutukta bu ı6ıdero 
Bükrq, 21 (A.A..) - Fransız Hari- heyecanlı bir aurette tefekkür et· 

ciye Nazırı M. Bartu, bütün istasyon- miftir. 

Deniz Konferansı .1 

Baılamadan Biteceğe j 
Benziyormuı 

Londra, 21 (A. A.) - Japoayaıun 
deıai.z tilihlan ifinde müavat bte
meaini bahıa: mevzuu eden Deyll He· 
ra1t srazeteal, Japonyanm bu iatek· 
terinin (935) deniz •ilihlan konferan
... , Uba batlamadan niyhayen er• 
direWlecefinl ıileri .drll7or. 

lngllterede lthalit Tahdldatı 
Londra, 21 (A.A.) - Bazı mallann 

memlekete itbalinJ yauk eden bir 
layiha Avam kamaraııu verilmiıtir. 

YUn Konferansının Tedblrlerl 
Roma, 21 (A. A.) - Beynelmilel 

ynn konferanıı, Japon rekabetine 
karıı tetblr almaya karar verınittir. 

Avusturyada 
Tethiş 

Viyana, 2 ı (A.A.) - t:.vvelki 
gece Vorarlberg eyaletinde 18 
tethi~ suikasdı vak'ası olmuştur. 
Hasarat mühimdir. Tirol Valisi, 
mukabele olarak birkaç Hitlercİ· 
nin tevkifini emretmiştir. 

Çlnde Korsanhk 
Şanghay, 21 (A. A.) - Otuz 

kadar silahlı Çinli kornnın 
baabğı İngiliz Şantiyen vapurun
dan ka~nlan yolcular kurtanbnıt 
ve buraya getirilmitür. 

Japonyanın Fikri 
Kuvvetli Bir Donanma 

ihtiyacıdır 
Londra, 21 (A. A.) - Bahrife 

Nenretiain fikirlerini yazan bir 
Japon gazetesi, japonyanm da 
Amerika gibi kuvvetli bir do
nanmaya muhtaç o1dujunu Der' 
sUrllyor. 

lnglltarenln Almanyerı 
Protestosu 

Londra, 21 ( A. A.) - lnıil· 
terenin Alman moratoryomuna 
karp protesto nota11 Alman 
Sefirine verilmiıtir. 

Sulh istemek 
Tehlikedir 

Emil Ludvig Böyle 
Söylüyor 

Londra, 2 t (A. A.) - Meşhur 
Alman muharriri Emil Ludvi9 

bir nutuk söyliyerek Akvam Ce
miyeti ile Papalığın aczi karşı• 
amda sulhperverliğin bir tehlike 
tqkil ettiğini ileri sUrmli§tilr. 

Maden Kazası 
Böthen, 21 ( A. A.) - Bir 

maden kuyusu zelzeleden ç&kmllf, 
7 ame1e sömllltl kalmqbr. 

Kadın ile Erkek 
Arasında Yaş 
Meselesi 

1

24 
Saatin 
Hadiseleri 

( Baıtarafı 5 inci ıiyfada > 
Bu arada beni aileuıden başka 

birisi istiyor, fakat ben tabii ret 
edeceğim. Sevdiğim gence beni 
bapua•nıD istediğini. bir mektupla 
bildireyim mi? Ne dersiniz ley• 
z:eceğim.,, 

Ben qkta takip edilen gaye• 
nin mUsbet olması icap edeceği 

kanaatindeyim. Seni sevdiğini 
söyleyen bu gence yeni vaziyeti 
mektupla değil, fakat şifahen 
anlatmakta ve tereddüdünün ha· 
kiki aebebinl öğrenmeye çalış· 

makta mahzur göremem. Sırf 
korkaklıktan ve hayatla muvaffak 

olamamak endifesinden ileri pli
yona ba takdirde kendiai roka• 
mBlıllll, hayatta muvaffak ola• 
bilmek iç.in ilk pıt cesaret 
,,. azlmkirhktır, onda mev• 
cut Olnuyaıı bu hasleti ken-

dinde buluyormusun, aksi 

takdirde vazgeçerek bu yersiz 

qla kalbbıden ıaküp çıkarmak 

mnreccabbr. Bir bdınm korkak, 
ceaaretsiz bir erkeği hiçbir zaman 

sıewemiıeceil mohalcbk oldajuaa 
~n çabuk uuutu11un. 

1U.'NIMTEfZ8 

Beşiktaşta bir yapıda çalışr. a 
ŞükrU isminde bir sıvacı bir ·ı 
yüzünden çıkan kavga neticesinde 
ayni yapıda çalışan lsmail ve 
Arif isminde iki ameleyi bıç.akla 
yaralamışbr. 

lf- Büyükderede oturan Mehmet 
Ağa isminde biri tahlisiye firketl 
müıtahdimlerinden Hasan ismind• 
birini bir demir ile baııadan ağır 
surette yaralalDlfbr. 

>f. F eriköyde oturan Mehmet 
isminde biri bir alacak ytlzhden 
Tevfik isminde birini yarala• 
mıfbr. 

lf- Şoför Beldrin idaresincleld 
2487 numaralı otomobil Gazhane 
yohuşunda İbrahim isminde bil' 
kahveci Çırağına çarparak ağır 
surette yaralaımşhr. 

lf lbrabim isminde bir çocuk 
Sirkecide tramvaydan atlamak 
isterken düşerek muhtelif yer
lerinden yaralanmı~hr, 

Bulılardan başka ıehrin muh
telif semtlerinde 5 hırıızlık iki 
yangın başlangıcı lki do1andırıcı· 
bk vak'ası kaydedilmittir. ·-

24 Haziran Pazar 
TORK MAARiF CEMiYETtNiN 

Rozet Tewıd gUnUdUr. 



21 Hadna SON POSTA 

iTTIBAT ve TERAKKi 

Balkan Darülfünunluları Bir Takım Ha-
raretli Mitingler Yapıp Duruyorlardı •. 

Arnavutluk İSJ anı dolayısile Ro- Umumiye Reiı vekili Hadi Paşa 
me!ide tahşit edilen seksen tabur hemen bir otomobile binerek Ba· 
askerden bir kısmını terhis bılliye gelmişler ve müzakere 
ediyordu. Fakat gafletin ıekil halinde bulunan heyeti vükelaya, 
ve derecesi bununla da kalmıyor; • artık mfizakerat iie geçirecek 
Sırbistan hükümetinin Avrupadan vakit kalmadığı cihetle - Osmanlı 
mübayaa ettiği külliyetli miktarda ordusunun da seferber edilmesi 
top ile binlerce sandık top cep- !üzumunu bildirmişlerdi. Mesele 
hanesi - evvelce Sait Paşa ka- derhal padişaha arz ve iradesi 
binesinden alınan müsaade üze- istihsal edilmişti. Ancak, Balkan 
rine - Selanlk rıhtımına çıkarıla- devletleri ordulan, 1 1 gün :r.ar-
yor; oradan da şimeoe:liferle Sır· fmda 600 bin asker ve 1320 top 
bistana naklonuyor. Dört gün ile hududu gerebilecekleri cihetle 
aoora bu topların, devlet ve mil- Osmanlı ordusunun sür'atle scfer-
lctin başına yıldırımlar yağdıra- berliğini ikmal etmesi elzemdi. 
cağı düşünülmiyordu. O günden itibaren Harbi} e Ne-

Muhtar Paşa kabinesi gös-- zareti ve bütün asker daireleri 
terdiği zaaf ve idaresizliğin en aa hummalı bir faaliyete girmişti. 
cezasını Çanakkalede çekiyordu. ( Arkuı var) 

ltalyanların muhtemel bir taar• Tavzih - Dünkü nüshamızda 
ruzlanna karşı burada üç fırka Harbiye nazırı Nazım Paşa Maliye Nazırı Alıdurrnhmnn Heyin 
tah.ıit edilmişti. de tabşit edilirken diğer taraftan i tifa ederek çekildığıui yazmıştık. Bu 

Her tarafta - İttihatçı aleyh· da bu devleHerin payıtahtJarında zat her nekııdar istıfa etmi , ve hatta 
tarlen tarafından. şımarıklıklar Osmanlı hükumeti ve Türk mi.Jeti meclis odasının yanindnki odndn isli-
başgösterdigı-· zaman burada da a!eyhinde nümayişler başlamış.. faname ini ynzroış ise de, !\ azım Pnşa 

nednmet ederek uoktaın znrını knlıul 
(Hürri} et ve itilaf) fırkasına men· vazi} et pek korkunç bir şekil ettiğinden dığer kabıne ezıllnrı tam. 
sup (Yağcı Mehmet) isminde bir almıştı. Balkan Darülfünun!ulan, fmdnn istifnnnrnesi geri aldırılmıştı r. 
adam türemişti. Yağcı Mehmet, büyük mitingler yapıyorlar; --~ ·-· =--
Çanakkalenin müdafaasına memur - Harp isteriz. p O S TA 
olan Bursa fırkası efradından bir Feryatlarını ayyuka çıknnyor-
neferdi. Bll nefer, hergün asker lar •· <mlerinde bandolar olduğu 
çadırlannı dola~yor, fırkasının halde şehirleri ve köyleri dolaşarak: 
propagandasım yapıyor, her ta- Marş, mıırş 
rafa zehir ve fesat saçıyordu. lstanbulıı yııııaş. 

Üç beş gün .zarfında bu u- Teranelerile kendi milletlerinin 
retle arkadaşl:ın arasında aivrilen heyecanını artbnyorlardı... Arbk 
Yağcı Mehmet, g&nün birinde harp, nAkabili içtinapb. Dört dev-
başına fiç beş arkadaş toplamış ; letin matbuat ve halkı lisanından 
tabur kumandanının çadınnı bas- yağdınlan hakaretlere ise • pek 
mıf: kumandanı çadınnda hap- tabiidirki • tahammül olunamazdı. 
.ettikten sonra: Türk gençfiği; bu hakare~cr 

- Terhis isteriz. altında ezilmektense, şerefli bir 

Narasını basmqb... tık yapı• ölümfi tercih etmişti. lstanbul 
lacak hareket, düşman karpmnda DarüHünunu gençleri tarafından 
bu hale kıyam eden alçak.lan Kabine Reisi Muhtar Paşaya 
• değil aamak veyahut ~ •e Harbiye Nazın Nazım 
d:zmek • müessir bir ibret olmak Paşaya bir he:·et gönderildi. Bal-

kan Darü]fünunlulannın tahkira-
kere parça parçra etmek la~m- bnı reddetmek maksadile bir mu-
gelirken bunlar da cezasız kalmış; 
gfıya isyanın olduğu yerde basb
nlması için derhal bu fırlcaıann 
tubisine başlanmıştı. 

Muhtar Paşa kabinesini bu 
kadar gaflete sevkeden sebep, 
(Balkanlarda kat'iyyen bir harp 
olmıyacağına dair Hariciye 
Nazırı Gabriyel Noradonkyao 
Efendiye bir ıefir taraf andan 
ftri!en teminattan ibarettL Fakat 
çok gariptir ki sefirin bu temina• 
tını, hidisat derhal tekzip ediver
mişti. Bir taraftan dört de\'lelİD 
orduları, Osmanlı hudutlarını 
derhal teca•üz edebilecek şekil-
-. ................. _ ... _ ................................ . 

Boa Pasta 
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3 - Bir an timde ırasaıi 
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4 - lııce v o kaim yazılar 

l 
tutacakları gere göre 

lim•s•a•11•lı•n1ı1l•e•ô•l•çu•-ı•ü•~ ...... ~ 

kabil nümayış yapılmasına müsaa
de istenildi. O esnada zaten kabi
nede de artık harbin önüne ge
çilemiyeceği hissedilmişti. Sene
lerdenberi, ( iki fırka askerle yir· 
mi dört saatte Sof} aya girivere
ceğin iddia ec!en Nazım Paşa), 
artık bu kahramanlığı gösterecek 
zamanın geldiğine hükmetmiş; 
yapılacak nümayişi derhal tasvip 
eylemişti. Hatta bu nümayişin 
vilayetlerde de yapılması için 
Eabıil;den valilere şifreler gönde
rilmişti... Geç vakitlere kadar 
vllkeli meclisinde müzakerat de
vam ediyor; gafletten gaflete dü
şen hükumet, fe:aketin azametini 
ancak şimdi gilrebiliyordu. Vü
keladan bir kısmı, harbe giriş· 
mek istemiyor; Hariciye naZln 
Gabriyel Efendi ise, daha bili 
dip~omasi tC!rikile harbin finline 
geçebileceğini fimit ediyordu. 
1328 senesi Eylu:ünün 18 inci 
eah günü, intişar eden gazeteler, 
Bulgaristan ve Sırbistan hüku
metlerinin umumi seferberlik ilan 
ettiklerini yazıy<ırdu. O gün Er
kamharbiyeiumumiye dairesinde 
yiiksek r ütbeli bir takım nmera 
toplanmış, Bulgar, Sırp ve Y u· 
nanistan seferberliği üzerinde 
t etkiknt yapmışlardı. Bunun üze· 
rine ordu müfettişi müşir Abdul
lah Paşa ile Erkanıharibiyci 
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Çatalçeşme sokağı No S 
Hergün öğleden ıonra haıtalann 

kabul eder. 

s.,,. ' 
Şirketi Hayriyeye 

Bir Cevap ........ -...... ......... ____ _ 
( Baıtarah 1 inci aayf ada ) 

gırişmiştir. Sözü burada yine oku
yucumuza bırakıyoruz: 

"- Şirket müdürü, Boğaziçi 
sö~erse biz kar mı ederiz? diyor. 

Bena Rakamlar 
Evet kir edersiniz (200,000) 

albn lira ıermayeniz vardır. Bu 
sermaye (40.000) hisseden mllte
şekkildir. BugünkU rayice göre 
bir hisse (12) kağıt lira ediyor ki 
altın sermayenin is'ar farkı bun· 
dan ibarettir. Bu fark ise (480,000) 
kağıt lira eder. 

Halbuki bilan~onuz ( sene 
1933) 3,555,922 kağıt liradır, 

Boğaz sönse ve şirket tasfiye 
edilse her hisseye (88) kağıt lira 
düşecektir ki (12) kağıt liralık bir 
hisse yedi buçuk defa fazlalaşıyor 
demektir. 

' Her hisseye (sönme gllnüne) 
kadar verilmiş olan temettü ve 
faiz de cabasıdır. Bundan daha 
kıirlı ne olabilir?.,, 

Okuyucumuz bundan sonra 
yolcu ve hasılat mukayesesini 
yaparak şöyle devam ediyor: 

Bir Yolcu istatistiği 
" - 1329 senesinde şirket 

vapurları {18,613,453) yolcu taşı· 
dığı halde sefeberlik senesi olan 
(1330) da bu adet ( 15,f:69,730) 
sayısına, (1331) )ılında (9,670,259) 
sayısına düşmüştür. Fakat yine 
harp bütün şiddetile devam eder
ken yolcu adedi şu şeki: de bir 
artma vaziyeti göstermiştir: / 

( 1332 ) de ( 10,457,935 ) , 
(1333) te (11,058,388) , (1334) te 
(13,212,047) yolcu. 

Harp seneleri içinde yolcu 
adedi artbğı halde mütareke yıl· 
farında şu şekilde muntazam bir 
eksilme vaziyeti kend~ni göster
miştir: 

Sene 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 

Yolcu adedJ 
13.007.742 
12.647.299 
12.297.119 
12.028.521 
10.742.052 
10.678.484 

Bu minval lizere her sene 
yolcu miktan eksile eksile (1933) 
senesinde ( 8.987.799 ) adedin~ 
inmiştir. Bu cetvellerin mütalea· 
11ndan anlaş1lıyor ki harbin ilanı 
yılından sonra ve harp devam 
ederken en çok yolcu (:334) sene· 
sinde görülmüştür. 

Halbuki ( 334 ) senesi basılab 
(216.150) liradir. Yoku ndedinin 
azalmıya başladığı (1335) senesi
nin bilet hasılatı ise (655. 120) 
liradır. 

Yolcu eksiliyor, hasılat ise üç 
mislinden fazla arbyor. Ne garip 
TUiyet 11 

Bir Cetvel Ki 
Bu garabet burada kalmıyor. 

Aıagıki cetvel bunun devamını 
gösteriyor : 
S~e Eklllen yolcu Fa:ı:Jala,an bilet 

miktarı lıHılah 

J 335 204.305 438. 970 
1336 360.443 961.399 
1337 350.180 970.401 
1338 268.598 97 4. J 68 
1339 1286.519 860.476 
1340 63.568 865.322 

1339 senesi hasılatı bir evvelki 
seneden noksan olduğu gözükü
yor ise de bu senenin yolcu ek· 
sildiği bir sene evveline nazaran 
bir milyon iki yüz bindir. Bu, 
bir milyon iki yüz bin yolcudan 
altmış üç bin küsur daha eksik 
yolcu taşınan (1340) bilet hasılah 
bir evvelki senenin o dfişük ha· 
aılatından dört bin sekiz yliz kırk 
altı lira fazladır. 

Yani ıon J 933 ıenesine ka· 

1 

dar her sene muntazaman yolcu 
miktarı azalıyor, haaılat ziyade
leşiyor. Bu maharete ve battı 
keramete ne kadar taaccüp edilse 
yeridir. 

1341 senesinde yolcu adedi 
yine eksildiği halde bilet hasılab 
(989,202) liraya varmııbr. Yolcu 
eksilmesine rağmen hasılatın 
artmasındaki aebep bilet ücret• 
lerine yapılan müthiş zamdır. 
Esasen yolcu eksikliği de bilet 
ücretlerinin pahalılanmasındaD 
ileri gelmiştir. 

(1341) den sonraki aeDelerde 
biletlere zam imkanı elde edi
lemediği için hasılat fazJabjJ 
olmamışbr. 

Bakalorea 
Meselesi 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Lise kısmı: edebiyat dersinden 
resmi mekteplerde muvaffak olan
lann niabeti yt!zde elli, husulf 
liselerin yüzde (43) , ecnebi lise
lerde yüzde otuzdur. Riyaziye 
imtihanında muvaffak olanlar 
yüzde ( 60 ) , yabanCJ dillerden 
yüzde (70), felsefeden yllzde (60), 
fizikten yiizde ( 60 ) , tarih vo 
coğrafyadan yüzde ( 90), tabii 
ilimlerden ylizde (80) dir. 

Yine Beyoğlu mıntakasında 
orta kısım bakalorea imtihanla• 
nnda türkçeye ( 700 ) talebe gir
miş (500) talebe kazanmışbr. Tabii 
ilimler zümresine ( 680 ) talebe 
girmiş, ( 400 ) ü luızanmış, riyazi· 
yeye giren (734) talebeden {280) 1 
muvaffak olmuş, tarih ve coğraf· 
yad~ ( 725 ) talebeden ( 469 ) u 
geçmiş, fen bilgisinde ( 728 ) 
talebeden (450) si, ecnebi dillerdo 
(680) den (483) talebe kazanmıştır. 

Görilinyor ki lise bakalorea• 
sında muvaffak olamıyanlar vasati 
yüzde (65) kadardır. Ortamektep
lerde ise kazanamıyanlar nisbeti 
daha fazladu. 

lstanhul mıntakasında imtihan• 
lara (1200) talebe girmiş, fakat 
henüz kat'i istatistiği yapılama• 
mışhr. 

Ünlver•itede Dönenler 
Hukuk fakültesinde Sıddık 

Sami ve Baban zade Şükrü Ber 
lerin idare hukuku ve iktısat ders
lerinde talebenin fazla dönmesi 
üzerine, dönen talebeler Üniver
site rektörlüğüne şikayette bulun• 
muşlardır. RektörlUk vaziyeti tet• 
kik etmeye başlamıştır. 

. " 
irfan Aleminde 

( Baıtarah 1 inci sayf adn ) 

let lstanbul Erkek ve Kabataı 
liselerinin leyli kısımlarını ilga 
edecek, bu ild lisedeki leyli 
talebeler Haydarpaıa lisesine 
nakledilecektir. 

Halbuki gerek lstanbul Erkek 
lisesi, gerek Kabataş lisesi çok 
eski ve cidden şerefli bir maziye 
sahiptirler. Her iki müessese de 
vaziyetlerini asri icap ve ihtiyaÇ4 
lara oydurmak muvaffakiyetini 
göstermek ıuretile bizim için bir 
iftihar kaynağı olmuşlardır. Bu 
itibarla bu iki kıymetli lisenin 

leyli kısımlannm ilgası haberini 
sütunlanmıza iht:yat kayd le ge
çiriyor ve buna inanmak istemi• 
yoruz. Esasen bu gün her iki 
lisede leyli talebe sayısı, nehari 
talebe adedine nazaren çok 
ehemmiyetli bir vekiın kaydet
mektedir. 
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Ma gal Başı 
Nakili: A. R. 

Sa fası •• 

Nazik 
Şoför 

"Şevket Bey, Önündeki Bakır Mangahn t 
Ateşlerini Karıştıra Karıştıra Anlatı yordu •• ,, 

Dedim. Fakat o, her defasın· 
da alaya vuruyor: 

- Canım .. Bu kışta, bu kıya· 
mette nereye gideceksin?. Otur• 
duğun } erin suyu mu çıkıyor. 
Hele diret. Yaz gelsin de s~na 
Beykoz çayırında bir kır kahvesi 
açalım. Adını da kahveci güzeli 
koyalım. ValJahi müşteri, baklava 
tepsisine üşüşen karınca aüriisü 
ribi etrafını alır. Parayı koyacak 
yer bulamazsın.. Amma, artık 
o 1aman da yüzümllze bakmaz.sın. 

Gibi tuhaf tuhaf cevaplar 
veriyordu. 

Son günlerde onu biraz dalgın, 
benden biraz çekingen gibi gör· 
dOm. Bu halden ciddi bir surette 
endişe ettim. Fakat ona bu teli· 

ıımı hiasettirmek istemedim. 
Bu sabah hala Hanım hama· 

ma gitmek için hazırlanırken o 
geldi. Kapıdan girerken, çarça
buk avdet edeceğini söylemişti. 
Halbuki hala Hanımın hamam 
hazırlığım görür görmez fikrini 
değiştirdi. Onun bu hareketi 
bende bazı düşünce ve vesvese
ler uyandırmakla beraber hiç 
vaziyetimi bozmadım. Gayet ta
bii davrandım. 

Hala Hanım gittikten sonra 
o büsbütün dalgın bir hal aldı. 
Önündeki pırıl pırıl, ter temiz 
kırmızı bakır mangala tamamen 
yaklaştı. Maşanın ucu ile ateşle
re yavaş yavaş dokunmaya bat
ladı. Sanki onda, pek fazla tlşü
)'Ormuş gibi bir hal Yardı. 

Evvela, bir iki kere öksürdü. 
Sonra pürUzlenen bir sesle: 

- Buraya.. Mangal bqma 
gelsene üşümüyor musun? 

Dedi. O zaman onun be
nimle ciddi birşey konu,mak 
istediğini anladım. Sükunetle ben 
de mangala yaklaştım. 

O, birkaç dakika daha dalgın 
dalgın meşguliyetine devam etti. 
Ve sonra gözlerini maşanın ucun
dan ayırmıyarak : .............................................................. .. -
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- MeJiihaL. Şey, Melek Ha· 
nım !.. 

Dedi. Bu sesteki ciddiyet ve 
ağırlık, bir~enbire içime bir kor
ku verdi. Acaba Şevket Bey, bu 
faydasız ve kupkuru hayattan 
usanmıştı da artık bana : 

- Bugünden itibaren baımın 
çaresine bak. 

Mı, diyecekti?.. Helecandan 
sesim titreyerek : 

- Buyurunz Şevket Bey. 
Dedim ve bakimin hükmllnll 

bekleyen bir mücrim gibi gözle
rimi önüme diktim. O, hiç vazi
yetini bozmadan aözline devam 
ettil: 

İki aydanberi, ıunun şu
rasmdasın. Allah razı olsun, 
beni halamın yanında mahçup 
bırakmadın. Artık bana da ka
naat geldi ki sen yaratılışında 
fena bir kadın değiJsin. Anlaşılı• 
yor ki, nasılsa korkulu bir rüya 
geçirmişsin. Şimdi ben, kaç gün
denberi senin istikbalini düşünü· 
yorum. Fakat aklıma gelen şey
lerin hepsinde bir mahzur bulu· 
yorum. Daha doğrusu, seni kendi 
başına bırakırsam, yine bir teh
likeye düşüvermenden korkuyo
rum. Bunun için aklıma son bir 
çare geldi. Açık ve kısa söyleyim: 
Ben ıeni nikahla almak istiyorum. 
Bilmem, buna sen ne dersin?. 

Dedi. Ve, gözünü, yine ma
ıanın ucundan ayırmıyarak ben• 
den cevap bekledi. 

Şevket Beyin bu teklifi bana 
okadar garip ve okadar umulmaz 
bir ıey gibi geldi ki; içimden 
taşan kahkahayı gilç zaptettim. 
Kendimi toplıyabilmek için aanki 
düşUnllyormuşum gibi batımı 
önüme eğdim. 

Bu teklif, hakikaten garip, 
hakikaten umulmaz bir teydi. Bu 
hovarda, bu Beyoğlu çapkını.. Du, 
her gecesini Beyoğlu sefabethane• 
}erinin bir köşesinde geçiren 
adam, kendisine merhaba dediğim 
gündenberi parmağının ucu ile 
bile bana değmemişti.. Derhal 
anlamıştım ki: Onun bu teklifi, 
bana karşı hissettiği basit ve 
şehevi bir temayülden ibaret 
değildi. 

Başımı, biraz daha onume 
eğdim. Fısıltıyı andıran bir sesle: 

- MUmkün değil, Şevket Bey. 
(Ar!tuı var) ___ .;.._ 

Bir Türkün icadı 
Ankara, 2 l Keçibor-

lu istasyon memuru Halil 
Hamdi B. temin ettiği beynelmi
lel bir formülle 180 liraya alın
makta olan zehirli gaz elbiselerini 
80 liraya, 1 O liraya alınmakta 
olan maskeleri de 4,5 liraya te· 
min etmiye muvaffak olmuş, icadı 
takdir edilmiştir. ----

1 O Sene Hapiste Yatacak 
Geçen sene Unkapanında Ha· 

cıkadın mahallesinde bir cinayet 
oldu. Garıon Bedri Efendi Lütfi 
Beyi öldürdü. Dün Ağırceza bu 
cinayet hakkındaki davayı bitirdi. 
Suçlu Bedri on heı seneye mah
kum edildi. Suç Af kanunundan 
evvel itlendiği için müddetin bet 
seneıi indirildi. Bederi 10 aene 
hapiıte yatacaktw. 

- Affedersiniz hanımefendi 
sizi birdenbire korkutmıyayım, 
diye Klakson çalmamıştım 1 

Dünga lktısal Haberl•rl 

Yugoslavya 
Afgan inhisarı 
Mal Alacak 

1 

Belgrattan bildirliyor: Son ka-
Hülcumet bine içtimaında 

karar ticaret ve Sanayi 
• Nazırının teklifi 

flerJı üzerine, afyon ib· 
racatile uğraşan imtiyazlı şirke· 

tin derhal mal mubayaa etme
aine karar verilmiştir. 

Bu alışın fiatı beher morfin 
derecesi için kilosu (25) dinar 
(takriben 7?. kuruş) olarak tesbit 
edilmiştir. Böylelikle yüzde on iki 
morfin ihtiva eden mallann kilosu 
300 dinardan (takriben 865 ku· 
ruştan) satın alınacaktır. 

Bu miibayaat işleri imtiyazlı 
şirketin Üsküp şubesi ile sair 
alış istasyonlarında cereyan ede
cektir. 

lf 
Sofyadan bildiriliyor : Bulga• 

Balgarista- ri~tanın bu seneki 
nın gül gül mahsulO ge-

.. çen yıla kıyasla 
malısulu noksandır. Alika· 

darlann tahminine nazaran azabı 
yllzde altmışa yakındır. Fakat 
geçen seneki mahsulün çok bere
ketli olduğunu derhal ilAve etmek 
IAzımgelir. Filhakika vasati olarak 
her sene 8 ile 10 milyon kilogram 
gül istihsal eden Bulgaristan 1933 
yılında 13 milyon kilo gibi bol 
bir mahsul almıştı. 

1934 senesinde elde edilen 
mahsul takriben 5 milyon kilo
gram kırmızı güldür. Bunlardan 
1500 kilo kadar gtilyağı imal olu
nacağı tahmim edilmektedir . 

* Tahrandan Fransız matbua-
Jran ve tına bildiriliyor : 

b Standart Oil gaz 
ecne i gaz şirketi bir müd-

,_ş_i_rk_e_t_ıe_,._i_, dettenberi Bahrein 
adalarında bulunan petrol ma
denlerini işletmektedir. Bu hal, 
tabii servetlerden doğrudan doğ· 
ruya istifade etmek yolunu tutan 
yeni lranın siyasetine uymamakta 
ve hUkumet bu hali beğenme· 
mektedir. lran başvekili bu hu· 
susta mecliste kat'i beyanatta 
bulunarak bu gibi hallere artık 
nihayet verileceğini beyan etmiş· 
tir. 

Tahran hükumet reisinin fik-
rine göre Standard Oil kumpan• 
yasının mevzuubahs madenler 
üzerinde hiçbir hakkı yoktur ve 
böyle bir şey de iddia edebile
cek vazi~tte değildir. fran hU• 
kümeti bu kumpanyanin adalan 
tahliye etmesi için evveli siyasi 
yoldan hareket edecek ve bu 
tekilde müsbet bir netice alına
mazsa Standard Oil kumpanya· 
sının imtiyazını bllkllmaüz kılmak 
Uzere Milletler Cemiyetine mlira• 
caat eyliyecektir. 

Katil Olan 
Muamele 

Londra Hayvanat 
Tek Cümle İle 
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Aslana Ne 
Yapılır? 
Bahçesi Müdürü 
Cevap Veriyor 

lnMln lcatlli olan aslanlar Londra 6alıçe•iıul• .. 

Birkaç gUn evvel Londra hay• vanat bahçesi mUdllrtlnll bularak 
vanat bahçesinde seyircilerden aormuıtur: 

birinin ıapkaaını aslanlara mah· - Bir lnaam öldllren bu aılana 
aua kafese dllıllrdtiğll ve bu pp- karıı ne muamele yapacaksınız? 
kayı almak isteyen ikinci bir Bahçe mUdllrllnfln verdiği 

. . • cevap: 
ıeyırcının de ulanlar tarafından _ Bir inaanı öldüren hakika-
yakalanarak parçalandığa yazıl· ten deli diğer bir inaana karşı 
mııtı. lngiliz gazetecilerinden biri yapılan muamelenin aynam tatbik 
bu badiaeyi yazdıktan sonra hay• edeceğiz! 

Afiş 
Yağmuru 

Paris İlanla Doldu 

F ransada, biiyük muharebeye 
ittirak edenler tarafından yeni 
bir cemiyet teşkil edildi ve bu 
bemiyete de " Ateş Salip " ismi 
verildi. Programına göre, şimdiki 
halde siyasi işlerle uğraşnııyacak, 
münhasıran içtimai sahada ka
lacaktır. 

Buna rağmen F ranıa hüku
metinin harp esnasında Ameri
kadan ödilnç aldığı paranın - bir 
kısım taksit ' zamanının hulfıln 

mlinasebetile • ödeyip ödememesi 
tekrar mevzuubahs olduğu zaman 
bu cemiyet Pariıin bütün sokak
larına birer afiş yapışbrttı. Bu 
afişlerde: 

- Amerikaya borcumuz Al
manyadan tamirat namı altında 
alacağımız parayı geçemez. Ma· 
dem ki bu tamiratı alamıyoruz, 
borcumuzu vermeyeceğiz, denif· 
mektedir. 

Yukarıda gördüğilnüz reıim 
bu afiılerden bir kısmını göster
mektedir. Yani bunlar harp 
borçlarında da hususi borçlar 
gibi bir nevi takas yapılmasını 
istiyorlar. 

Japon Ticaret Heyeti 
Bu aktam, Toroa ekaprealle 14 

kitllik bir Japon ticaret heyeti 
relecektir. Heyet burada üç rün 
kalacaktar. 

Tabela Ve Levha 
Bu Verginin Nasıl Alına• 
cağını Bir Daha Yazıyoruz 

Livha ve tabeli resmi hak
kında geçen gün tafsilat vermiş
tik. Bazı okuyucularımız sorduk
ları için bugün de yeniden iza-
hat vermeyi lüzumlu bulduk. 

Tabela ve livha resmi bir 
defaya mahsustur ve şöyledir: 
Yanın metre murabbaına kadar 
30 kuruı, bir metre murabbaına 
kadar 50 kuruı, daha bUyUkleri 
için 300 kuruıtur. 

Lavha ve tabell aahiplerinin 
allkadar makama tabeliaının bil-
y6k1Uğü, evvelce resim verip ver
mediği hakkında birer iıtida ver· 

•eleri lizımdır. 
• ·'- Mliracaat yer ve gtinleri ata· 
tıCb g&aterilmiıtir: 

Yalova, Adalar, Bakırköy, 
Çatalca, Silivri, Kartal, Şile, ka
zaları dahilindeki mllkellefler ba 
kazalardaki mal dairelerine Hazi· 
ran sonuna kadar müracaat ede
rek resimlerini ödeyeceklerdir. 
Diğer kazalardaki levhaların re-
simleri aşağıda yazılı yerlerde ve 
mllddet içinde alınacaktır. 

Fatih: 25 hazirandan 30 ha-
ziran akşamına kadar Fatih Mal
mlldUrlfiğünde. 

Kadıköy, Üsküdar, Baykoz, 
Sarıyer: 20 hazirandan 30 hazi
ran akşamına kadar işbu Malmn
dürlUklerinde. 

Eminönli: 1 temmuzdan 31 
temmuz akşamına kadar Eminönil 
Malmüdllrlüğünde. 

Beşiktaş, Beyoğlu: 1 temmuz• 
dan 31 temmuz akşamına kadar 
Yüksek kaldırımdaki Malmüdür
lüğünde. 

Elektrik 
Ankara Müzakerelerini 
Şirket Gizli Tutuyor 
Şehrimize gelen haberlere gö

re, elektrik tirketile Nafıa Ve
kileti arasındaki müzakereler 
devam etmektedir. Öğrendiğimize 
göre 9ebrimizde elektrik, tramvay 
hava gazı telefon tirketleri mü
dürlerinden mürekkep bir komiı· 
yon kurulmuştur. Bu komisyon 
Ankaradaki müzakerelerde bulu
nan elektrik şirketi müdürli M. 
Hansens e bazı vesıkalar hazır
lamaktadır. Nafıa Vekileti ile 
yapılan müzakereler şirket tara• 
fmdan gayet mahrem tutulmak
tadır. 
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BİK.iYI 
Ba sataada Bergb 

L.------------ Nakleden: lım•I Hala.1 

' . Bir Maliye Müte
hassısı Geldi 

Sayfa l l 

Göriinür Görünmez 
Kazalara Karşı .. 

-

CASUS 
---~---

- Y6zbaşı Jan Löbonl 
Miralay, karşısında duran 

(ayarak yedi aumarah caddede 
ierliyorlar. Otomobilleri durdmu· 
nuz. Öndeki mavi boyalı bir oto
mobildir, Arkadaki bir Mersedes.» 

Londra Belediyesinin Yeni Tedbirleri 
Pek Fayda Edeceğe Ben7.emiyor 
Birkaç hafta 

evvel Londrada 
neşredilen bir 
istatistik bergün 
en aşağı on ki
tının otomobil 
altında can ver
diğini ve bu 
rakamın birkaç 
mislinin de yara• 
landığını anlah· 
yordu. Bu ista• 

emirber neferinin yüzüne bakb: 
- Ne olmuş? 
- Sizi görmek istiyor. 
- Gelsin! 
Emirber ıelim verip çıkb, 

oir az sonra genç bir yüzbaşı 
odaya girdi: 

- Ne var yüzbaşı? 
- Miralayım size mühim bir 

fey söyleyecegiml Bir casus keş
fettim! 

Miralayın yüzü birdenbire de-
ğişti. 

- Bo casus da kim? 
- Metresim Annal 
- Ne dedin yüzbaşı? 
- Metresim Anna, geçen giia 

odPmda çantaum unutmuştu. 

Merakla değil, tesadüfen açmıı 
bulundum.. içinde Alman istih
barat teşkilatına yazılmı!J bir 
mektup vardı. 

- Hemen yakala malıyız. 
- Evet miralay. Ben de bu· 

nan içiD aite gelmiştim. Bu akşam 
maat altıda "Scribe,, otelinin 
6nünde randevumuz var. 

Miralay ayağa kalktı: 
- Teşekkür ederim yüzbaşı, 

muayyen uatte raııdevunuza gi
dersiniz. Evvelden lizımgelen te~ 
ti.hah ahrız. Siz onunla konuşur• 
ken yanınıza yaklaşır casusu ya• 
kalanz. 

Müsadenizle Miralayım •• 
- Güle güle yüzbaşı •• 

* Saat alh, yüzbaşı Löbon, Scribe 
otelinin 8n6nde bir aıağı bir yu· 
kan dolaş:yor. Köşebaşında hu
ıusi bir Mera~des otomobili du
ruyor. Şoförü uyuklamış bile. lıer
den bir başka otomobilin Klak· 
monu duyuluyor. O tomobil yakla
flYO~. Genç, güzel bir kadın oto
mobilden iniyor. 

- Anna 1 
- Janl 
Yüzbaşının yüzünde •ahte bir 

tebessüm var. Anna heyecan~ı: 
- Jan beni dinle herşeyi bi· 

liyorum. Bugün Miralaya niçin 
aitliğini bile; yalvarırım sana Jan 
hiçbirşey sorma, beni ahkoyma, 
arkana bakma, mülazım Stamber 
ıeni gözlüyor. Hayatın tehlikede 
benimle otomobae gel, acele et .• 
Y aJvanrım sana yüzb.qı, bir ıey 
belli etmiyelim. Öldürecelder, beni 
ele verdiğin için seni öldürecekler. 
Anamın başma yemin ediyorum. 
Benimle gel ! 

O kadar acele konuşuyordu 
ld, yüzbaşı dediklerinin hepsini 
•nlayamamışb bile 1 Kolundan 

;::ı:· otomobile sürükler gibi 
r ' fOföre seslendi : 

- Şanzelize.,~ d w h zlı ! Jk· . b· " ogru ı 
eh__ ıbncı ır otoınohiJde müliztm 
.xram er peşlerine dGf!br ... _ 

A b w -9tu. 
nna agınyordu : 

- Şoför hızlı, çok lııda. 
Miralay ve yanındakiler &.n. 

kahvesinden bütün bunları gör
lbüşlerdi. Yüzbaşının metresile 
herabet otomobile binmesi, arka· 
dan bir başka otomobilin takip 

• etmesi onları şüphelendirmişti : 
- Yüzbap bir suikaate llğ

rayacak I 

T elcfonJar işledi. Karakollar
dan jandarmalar fırladı. Polisler 
l:oşuştular. Motosikletler, asker
ler, kuş uçar gibi . stiJ''atıe iler· 
lediler. Verilen emir fU idi : 

.. İki otomobil biribirini ~--

* - Jan •enin yqamam iati-
yorum l 

- Anna sen casussun 1 
- Evet Jan; eskiden para ile 

satılan bir sokak kadını idim, 
Şimdi de para ile satılan bir 
casus! 

- Nereye g idiyoruz? 
- Seni kurtarmıya Jan •• 

Str:amber müthiş bir adamdır. 
Acımak bilmez. Eğer bir dakika 
orada gecikseydin.. B:r kurşun •• 

- Bana acıyor musun? 
- Acımıyorum jan seviyorum. 

* 
Yol kesilmişti. değil bir oto-

mobil_, bir ku~ bile uçamazdı, 
Birkaç polis birden bağırdılar: 

- Şoför, dur 1 
Frenler sıkıştı, otomobil dur

du. Arkadan gelen Mersedes te 
durdu. 

Anna otomobilden atladı. 
Mersedeste, gezmeye çıkmış bir 
mirasyedi soğukkanldığile oturan 
mülizim Stramber'i polislere gös
terdi; haykırdı: 

- Yakalayın, bu adam, bu 
adam casustur. 

Bir tabanca patJadı, mülAzim 
Stramber, Annayı vurmuştu. 

- Köpek Fransız, aI payııu f 
Poıisler üzerine anldılar, elin

den tabancasım aldılar. EUerioe 
kelepçe takıldı. Yüzbaşı jan 
Löbon yerde yatan öliimin fize• 
rine kapanmış hıçkırıyordu: 

- Beni kurtardın Anna, ben 
seni kutaramadımf İşitiyor musun 
Anna, i sitiyor musun ? Ben de 
seni kurtarmalıydım. Ben de, ben 
de seni seviyordum! 

1 Spor J 

Mahut Gatatassray • Fener 
Maçı MUnasebetlle 

S on Gıılatasaray - Fenerbehçe 
maçında G. S . kadrosunda. gösteri.len 
Enis Beyin başka. bir kulübe mensu
biyeti öne aürü lt:rek yapılım itiraz 
ve İstanbul fut.hol hPyetinin oyunun 
t~~ı:rarı hıılrlmıda verCLği karar suya 
du ,rn iişt.i.ir . .Aldıgı nı ız bir habere göre 
futbol foderubyonu lııı karar ve itirazı 
redtll'tını~ ve O) u ııuu tekrarını lli~um
euz gormu ... 1iir. Futbol federasyonu 
tar~fından Eııis Hey meseletıinin gayri 
vnnıt ıolınaaıu kur.şı gosterilen bu 
ilrnrnrın, alukaılıu kııliıpler nezdinde ne 
gibi V&zir etler ılıdas l'dcceği henüz 
nııııliım dP~ıldır. Yalm... meselede isra..r 
~ .. kı olduğu takdirde eon olarak baş 
vunılaca.k yer. Tiirl:iye fdm.an Cemi
y cUeri merkezi muumisidir. 

Spor Bayramı 
Alman mektebi, ders eeneai möna· 

8elıe til • 2-t llazıran pnzar günü taksim 
ata<lJ o ıırn uda hır spor bayramı tertip 
etmi~tir. Bayramda aUetiuıı müsaba
kaları yııpılıı.ca~ miikamtlar teui 
edilecektir. 

HONKAR SUYU 
Her •ene oJduğq gibi bu sene dahi 

BEYLERBEV MUSiKi HEYETI 
Her Cuma icrayı .ahenk edecektir. 

(559) 

~---•Doktor._. ___ • 

Maliye işlerimiz için Ameri~ 
kadan bir mütehassıs geleceğini 

t k. B \ ... . 1 ~ 
yazmış ı uraya resmını KOY .. 

duğumuz mütehassıs M. Vayt 
dün şehrimize gelmiştir. 

----:ıe.~ ..... ~ .... ---·--"""""" ·-

Yeni Yollar 
inşaat Faaliyetine Her 
Tarafta Devam Ediliyor 

V.layet hududu dahilinde yol 
inşaatına devam edilmektedir. 
Edirnekapı - Y edikule, Paşa
bahçe • Çubuklu, Topkapı • Silivri, 
Bakırköy - incirli yollarında faali
yet bir hayli ilerlemişlir. 

Yol açma ve düzeltme ameli- · 
yeleri tamamlandıktan sonra ilk 
olarak Edirnekapı - Yedikule 
yolunun asfaltına başlanılacaktır. 
İstanbulun yeni yol inşaatı planına 
ithal olunan diğer yollar Uç sene 
zarfında ~amamen bitirilmiş ola
caktır. 

Diğer taraftan geçen seneni.o 
yol parasını vermeyen 3400 mükel
lef, yeni inşaatta bilfiil çabşbnl
mışlardır. Bedenen çaJışmıyanlar• 
.dan 1700 kişi yeniden yollara 
sevkediimeyecek, kanun muci• 
bine yol parası kendilerinden 
nakden tahsil o!unacakbr. 

1·rabzon Yolu 
DUMLU PINAR·:.~.!4 

Pazar günü aaat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidiıte: 
Zonguldak, f ne bola, Ayaneık, Sam-
sun, Ünye, Ordu, Giresoıı, Tirebolu 
GöreJe, Trabzon ve Rizeye. Döouşt~ 
bunlara ilbeteıı, Of Ye Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

' 
t~tik halk ara-
sında o derece 
telaş uyandırdı 
ki, belediye ka
z~lara karşı yeni 
t~tbirJer ahuaya 
çaJışb. ilk dü
şündüğil çare 

kalabalık cad-
ı 

d~lerde halkın 
geçmesi mubah 
ve otomobillerin 
geçmesi ise ya
sak olan kısım
ları beyaz boya 
ile boyamaktır. 
Maamafih alınan 
.bir enstantane 
resim gösteriyor 

ki bu mcmnuiyete rağmen çizgi haricinde yürilyenler de vardır. 

Halkavinde ''Naci Köşesi,, 
HaJkevinden: 
Genç yaşında ölen münev• 

v~r gençlerimizden Naci Beyin 
bdb?sı müteahhit Şükril Bey, 
Nacı Beye ait (80) parça kitabı 
~v~miz kütüphanesine hediye et .. 
miştir. Bu kıymetli hediye için 
e\limizin Beyoğlu kısmı kütüpha-
nesinde bir (Naci köşesi) aynl
mışt4r. 

Değerli alaka ve ermaganla
rından dolayı merhumun babası 
ŞUkrü Beye- ve ailesi halkına 
derin şükranlarımızı arzederiz. 

Yeni Ne,rlyat ı 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Belediye Karşısında Taksitle 
Satılık Arsa 

1 

Eıas No. 

625 

Mevkii ve Nev'i 

Belediye karşısında 18 parsel numaralı 231 
metre arsa 

Teminat 
Lira 
1000 

. Yukarda yazılı arsa pazarlıkla Ye taksitle satılacağından talip· 
lenn 26/6/934 Sali günü saat onda Şubemize müracaatları. (378] 

Belediye Sular İdaresinden: 
Adet 

0,015 tik ana musluğu 150 

0,020 " .. " 30 
0,040 " ,, " 1 o 
0,010 " zarp ,, 30 
0,015 ,, ,, " 200 
0,020 " " .. 30 
0,030 " n H JO 
0,040 " " ,, 5 
0,060 h " .. 3 

Yukarda yazılı ma?zeme kapalı zarfla münakasaya konulmuı-H O RH QR UN/ tUı. lhaJe 28/6/1934 Perşembe günü saat on dörttedir. O saatteıı 
ller gjin akşama kadar aıastalanm s'°ra teklif kabul edilmez. Münakasaya girmek isteyenler 
Eminöuü Valide .kırııat.lwıeai yanuı- . ~iktan vesaire ba~kın<la malumat aJmak ve şartnameyi 
daki nıuayenehe.ne..einde tedavi eder. i in her 0 Takaımd · · · 
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i'! Sayfa SON POSTA 

MARMARANIN PIRLANTASI ·ı~------• 
BOMONTİNİN nezareti altında Sahibinin 

KIZKULESi PARK ve PLAJI 
Köprü Üsküdar iskelesinden ve Beşiktaştan Salacağa sabahtan 
gece yarıma kadar her yarım saatte gidiş geliş vapur vardır. 

iNCESA~ ORKESTRA VARYETE 
Taze buzlu küçük fıçılar müşterilerimiziu sofral!rını şenlendirmektedir. 

Hususi mUsamere ve ziyafetler kabul ve tertip adlllr. 

Belediye Sular İdaresinden: 
0,015 lik kurşun boru 10.500 kilo 
0,020 " ,, " 5.000 " 
0,030 .. •• " 500 ,, 
0,040 " " '' 300 " 

Külçe kurşun 12.000 ,, 
• Yukarda yazılı malzeme kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
ihale 28/6/934 Perşembe günü saat on dörttedir. O saatten sonra 
teklif kabul edilmez. Münakasaya girmek isteyenler teminat mikta· 
n ve saire hakkmda malumat almak ve şartnameyi görmek için · 
hergün Taksimde Sıra servilerdeki İdare binasında Malzeme Şefli· 
ğine müracaat edebilirler. "3404,. 

BÜV()K .. 

TAYYARE PİYANGOSU. 
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 mükafat vardır . . 

............. .-......... r 
istanbul Orman Baş Müdürlüğünden: 
Yenikapı iskelesinde mazbut ( 447) kilo kömür mıcırı ile (14) 

kantar meşe odununa ait milzayede müddeti 25/6/934 Pazartesi 
gtinllne kadar bir hafta daha temdit edilmiştir. izahat almak 
lltiyen taliplerin Y enikapı Orman idaresine ve yevmi ihalede de 
saat 2,30 da Vilayet binasmda Orman Müdüriyet Kalemine müra
caat eylemeleri. (3390) 

FiKRiYE Hanım 
PANORAMA BAHÇESiNDE 

Hammefendiler : 
Paris kadınlarmın fevkalAde 
rağbet ve memnuniyetini 
kazanan "GiBBS,, güzellik 
pudrası; pek nefi.ı ve rakik 
olmakla beraber bütün bo· 
oereler üzerine yapışır ve 
uzun müddet sa.bit kalır. 
Kokusu da güzeldir. 

TecrUbe ediniz, çok 
memnun kalacaksınız. 

lb lr Qk;ys 

4.Sı • 

. . 

Haziran Tl 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Maltepe tecrübegihında inşası mukarreı tlltün (Enstitü) bina• 

sıom inşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulmu4tur. 
2 - Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyesinin muaaddak ıuretlerl 

( 10) lira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhasibi mea'ullnk 
vemesinden alınacaktır. 

3 - Kırd,rma 1417/934 tarihine mllıadif Cumartesi gUnU aaat 15 te 
Cibalideki Alım ve Satım Komisyonunda icra kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin 
olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırmağa, şartnamenin dördilncil maddesinde yazılı olduğu 

veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 
6 - Her istekli bedelin % 7,5 ğu olan (3375) lira muvakkat te• 

minatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 
7 - Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması Adet olan zabıt 

kağıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez. {3315) 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karakay K6prllbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ·-· .... ı.-. ~--

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 23 
Haziran 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
nhtımından kalkacak lzmir' e 
kadar gidip dönecektir. u3395,. 

Mersin Yolu 
vapuru 24 
Haziran ANAFARTA 

Pazar 10 da Sirkeci nh· 

bmından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer· 
ıine. Dönüıte bunlara ilaveten 
Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a 
uğramıyacaktır. "3396,, ' , 

istanbul ikinci ticaret mah· 
kemesinden: lstanbulda barnatan 
hanında 6 numarada mukim Mihael 
Çikvaşvili efendi. tarafında:° ma~kemc
ye ınüraoaat edilerek Loıd Trıyeatino 

k uv· vapur ıımpe.nyasının ıenna,, vapu· 
runun 18 inci seferile "T. T.,, marka. 
ve rno • 151 numaralı iki sandık yün 
ipliğine mütedair konşimentoyu zayi 

eylediğini beyan ve bu varakanın ip· 
tali zımnında muktazi merasimi knnu• 
niyenin ifasını talep eylemiştir. Dina· 

enaleyh mezkur konşimentonun her 
kimin yedinde ise 46 gün zarfında 
mahlcemeye ibras edilmesi ve aksi 
takdirde ticaret kanununun 638 inci 
maddesi tarifatı dairesinde iptali.ne 
karar verilectii ilin olunur. (616) 

ll:!!!~!!l!!!!!! 
Limannnızdıuı hareket edecek vapurlar 

P ALESTlN A vapuru 24 He.ziran 
Pazar (Midilli, İzmir, Pire. Patraı, 
Brendizi, V enedik ye Triyeııte ) ye. 

BULGAR!A vapuru 27 Haziran 
Çarşamba ( Burgaz, Varna, Köstence, 
N ovorosisk, Batum, Trabzon ve Sam• 
sun) a. 

CEL!O vapuru 27 Haziran Çar• 
ba ( Pire, Patraa, N apoli, Marsilya ve 
Cenova) ya. 

ABB AZ1A vapuru 27 Haziran Çar· 
ıamba ( Burgaz, Vama, Köıtence, Su· 
lina, Kalas ve İbraile ) ye. 

GAYŞTAYN vapuru 27 Haziran 
Çarşamba ( Dedeataç, Kavala, Sel8.nik, 
V olos, Pire, Patras, Ayaaarande., Dren• 
dizi, Aokona, Venedik ve Triyeste) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezt Amerika 
ile Avustralya, Yeni Zeland ve Aksayl 
ıark için doğru bilet verir. "!TALİA,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurile 
muhtelit servis. 
Her nevi tafsilat için Galatada l\lerkes 
Rıhtım hanında kain (Lloyd Triestino) 
seracentesiııe. Telefon: 44870 veyahut 
Oalatasaray'da sa.bık Selanik bon· 
ınarşesi binasındaki yazıhanel(lrine. 
Telefon: 42490 (51) 

,.. GLANOOKRATiN 
Ademi iktidara, ıefiyeti umumi
yeye ve asabi buhranlara karşı 
meşhur Prof. Brown Sequard ve 
Şteinnlıın keşfidir. Eczanelerde 200 
kuruşa 8atılır. Deposu: İstanbul 
Zaman ecza d~posu. 

~·------· (16837) 

Dr. A. KUTiEL 
Kara.köy Topçular caddesi No. 33 ........................................................... .-

Son Posta Matbaası 

Sahibi; Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürii: T•ldr 


