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Reilicllmhur Gazi Muıtafa 
l<emal Hz. le ~eraber .evvelki 
iJün ıehrlmizi teırif buyuran ·lran 
Şebinııbı Hı. , tehrimizdeki mi•~· 
firetlerinden iıtifade ederek 
dönden itibaren lıtanbulun gez• 
miye ve g3rmiye değer yerlerini 
ıiyaret etmiye hatlamıılardır. 
. Aziz misafiri ıerefino donanan 
ıehir, dUn de Tnrk ve lran bay· 

.raklarile beıenmiı bir halde idi. 
Halk, Şehinıah ve Gazi Hz. nin 
ıeçmeleri muhtemel yollar üıı· 
~nde yine saf teşkil etmiş bulu· 
nuyordu. 

Şehinıah Hz. sabahleyin Hey· 
beli Deniz Lisesini ıiyaret ctmi,

lerdir. Ondan evvel Beylerbeyi 
aarayına gitmişlerdir. Berab~rle· 
rinde Başvekil İsmet Paşa, Iran 
Hariciye Veziri Bakır Ka:t:ımi Hz., 
Tevfik Rüştü Bey ve Şehinşah 
Hz. nin mihmandarları Ali Sait 
ve Fahrettin Paşalar, maiyetleri 
erkim ve Emniyet Müdi.irU F eh· 
mi Bey vardı. 

Şehinşah Hz. mutat üzere Ce
neral Uniformasım labistiler. Rei· 
ai cümhur Hz. ise aiyah melon 
fapka ve siyah elbise geymişler· 
di. ...akar a tam dokuzu kırk be 
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ilci dod d•vl•f r•İaİ lc•rıı lt•rı••• 
mandan hareket etti. Saray 6ntln• 
.de toplanan halkm alkışları ve 
Yqa avaz~leri araııiıda motlr 
Marmaraya doiru açıldı. Sakarya 
Yavuz zırhhmız ve tarpitolarunı~ 
zın arasından geçerken selim 
reııııi ifa · edilmiı ve bir aaat 
ıonra Heybeliada iskelesine 
yanaımışbr. 

iskele ~e adanın bütün ıahil· 
leri ıeyircilerle delmuştu. Şah 
Hazretleri yine halkm alkışlan 
arasında morörden çıktılar ve 
doğruca deniz lisesine girdiler. 
Talebe mektebin bahçesinde 
muntazs.m saf halinde dizilmiı, 
kendilerine selAm resmini ifa edi· 
yordu. Şehinıah Hazretleri iıti .. 
rahat salonunda beş dakika kal· 
dıktan sonra mektebi gezmiye 
başladılar. Sınıfları, laboratuvar
ları, kimyahaneyi, yatakhaneleri 
birer, birer gözden geçirdiler. 

Denizalt. Gemisinde 
Bu sırada mektebin önünde 

bir denizaltı gemimiz demir)emiı 
bulunuyordu. YU~se~ misafirimiz 
ve maiyetleri saat (11,5) ta tale· 
benin ve halkın gölnünden gelen 
şiddetli alkışları arasında. tekrar . 

• /Bir Yayla, iki ·Köy Halkını 
e j Biribirine ~· Düşürdü 

Fakat Jandarmanın D~r~al Müdahale· 
sile Muhtemel Bir Hadisenin Önü Alındı 

· Kızılcahamam ( Hususi ) 
Birkaç gün evvel kazamıza bağlı 
'4 Güvem ,, nahiyesinin Menıeler 
yaylasında bir kavga otmuı, iki 
k6y halkı biribirine girmiıtir. 

Fakat jandarmamızın sıkı bir mll· 
dahaleal neticesinde hadise bU· 
yUmeden basbnlmıştır. HAdiseye 
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sebep, Çankmnın orta nahiyesine 
bağlı Duderge köylülerinin sürü• 
leri ve ailelerile ormandan ağaç 
kesmeleridİI'. Menşeler yaylasına 
gelip ev yapmak üzere yaylada 
a:uh:'a.tsız ağaç kesen ve yetmit 
kadar ev yapan Dudergelilerln 
bu teşebbüsü civar köylUleri 
sinirlendirmiş ve müdahaleye 
teşebbüs etmişlerdir. Fakat Du· 
dergeHler bu müdahaleye kulak 
i\smaymca aralarında kavga çık· 
niışhr. Kanh bir netice vereceği 
muhakkak olan bu hadise derhal 
jandarmaya haber verilmiı, kaza 
merkezinden gelen kuvvetler stiki 
neti iade etmiılerdir. Bu sarada 
Dudergelilerden ( 10 ) erkek, (4) 
kadın tevkif edilerek Gilvem 
nahiye mUdürlUğUne tealim edil.
mişlerdir. Hidise.eınaıında yalntı 
iki kişi yaralanmışbr. - 1'-

·Dünkü Mühinl Yangın 
Beşiktılşta 14 Ev Daha Yandı 

• 
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( Jl..a"lk_ın S~si] 
Mezarlardaki 
Taşlar 
Satılır Mı? 

Dir ıat belediyeye mtiracaat 
eoorek metruk mezarlardaki 
taşların kendisine sablmasını 
ietemiştir. Bu münasebetle gö
rüştüğümüz kimseler eunlan 
e<Hediler: 

Mehmet. Bey (Beyazıt Koka 19.)f
TOrkGn zekiaı, bulut kabiliyeti çok 
yükae.ktfr. Her devirde birçok Türk 
büyükleri yetifmiıtir. Fakat •on za
manlarda bazı garip buluşlara aık 
11k tesadüf ediliyor. Kimiai dnridaim 
makineai icat eder. Kimiai yumurta
lan çürllmekten muhafaza edecek 
mayi buldukunu aöyler. Sanayi mü
dürlü.tünün dosyaları ihtira beratlarile 
dolu. Ş'mdi de bir z.at ç.ıkmıf beledi
yenin terkettiği mezarlıklardaki bütün 
taıları bana satınız diyormuı. Mezar
lar bu milletindir. Taılar kimsenin • 
malı delildir, kimse 1atamaz. Eğer 
bu zata taı li%1mH taıocaklann• 
mGracaat etain. 

* Salim Bey (Beykoz Y alıköy 22) -
Mezarlar, damarlarımız ye kanlannı 
taşıdığımız, kazandıkları yurtla ba
rıtıdığımız dedelerimizin bize bırak
bkları son yadigirlardır. Onlara bir 
avuç toprafl kim•~ çok göremez ve 
kimse o mezar taflarsnı satamaz. 
Baıvekilet ve Maarif Vekaleti sık nk 
gönderdikleri tamfmlerle bunl~rın iyi 
muhafaza ediJmeıini emredıyorlar. 
Biz de herkea gibi o yolun yolcusuyuz. 
Vatani ve milli vazifesini yaparak 
tabii amrilnil ikmal eden bir vatandaı 
ebedi uykuya daldıj'ı bir arf1n toprak 
içinde ıerbeat kalmalıdır. Tarihi 
abideleri, mezar taılarını yıkmıya 
ahftırdıtımız adamların yarın aenln, 
benim, daha başkalarının mezarlanm 
Jıkmıyacaklarını kim temin eder. 

* Fuat Bey fraksim Sıraserviler 12)-
Ben Rados adasını iki aene evvel 
gördüm. ltalyanlar ıehir hııricindekt 
eıki Türk meı:arlanna hiç dokunma
mıılar. Taşlar tamamen duruyor. Yal
nız mezarların oralanna çiçekler vo 
ağaçlar dikerek buralannı birer me
aire haline getirmişler. Bizde 8lil 
~8mülmesi mennedilen mezarlarımız.ı 

böyle yapmalıyız. Kadirıinaslık ve 
ölnlere hürmet bunu icnp ettirir. 
Mn.arlanmız tarihi taşlarla doludur. 
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Tepedelenlinin Kemikleri 
-

Yol Yapılırken Bu Maktul Yeni 
Vezirin Kemikleri Bulundu 

Y cdikuleden Halice kadar sur haricinde yapıla
cak olan yolun birçok yerlerinde toprak teaviyesi 
bitmiştir. Yolun geçtiği yerler, mezarlardan bozul
duğu için delik, deşiktir. Üzerinde bir kıı geçme· 
den yol yapılırsa çökllntüler hasıl olması muhak· 
kaktır. Bunun i~in yol eylulde bırakılacak ve 
gelecek sene martta tekrar başlanacaktır. Belediye 
Mezarlıklar Müdürlüğli yol için kesilecek olan me
:ı:arlıklan kaldırırken Topkapı mezarlığında Tepe-

l 
delenli Ali Paıanın ve ailesinin kemikJerile taılannı 
geriye çekmiş ve yeniden parmakbkb bir aile 
makberesl yapmıştır. 

Yol tesviye yapılırken 14,5 metre derinliklerinde 
insan kemiklerine ve iskeletlerine teaadlif edilmiştir. 
Bundan, buradaki mezarlann çok eski olduğu ve 
vaktile Bizanslılar zamanında da mezar olarak 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Asırlardanberi gömülen 
cesetler burasını doldurmuştur. -

Bir Suçlu 
Muhakeme Esnasında 

Sar'ası Tuttu Ve Bayıldı 
Y edikulede oturan Hüseyin 

isminde birinin, Mısırçarşısında bir 
tüccardan bir kutu boya çaldığı 
iddia edilmiş, dün öğleden aonra 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 
mahkemesine verilmiştir. Hüseyin 
Efendi ıorguya çekildi ve: 

- Ben, dedi, ayakta kundura 
boya11 satarım. Bu mağazadan 
her vakit toplan boya alırdım. 
Bir tane boya noksan vermiş, 
gittim, vermedi, bana kızdı. Kav
ga ettik. Ben biraz hastahkhyım. 
Sar'am tuttu •.... 

Derken titremeye başladı ve 
birdenbire hakimin önüne yı· 
kıldı. Ağzından kapfikler saçı
byordu. 

Hüseyin Efendi hastalığnı 
bu suretle ispat etmiş vazi~ıete 
düşüyordu. Yanında refikası vardı. 
Yarım saat kadar hakimin önün
de kocasının ellerini, kollannı 
oğclu. Yarım saat sonra Heseyin 
Efendi ayıldı. Gözlerini oğuştura· 
rak hayretle etrafına bakıyordu. 
Hakim Reşit B. kendisini serbest 
bıraktı. Muhakemesine serbest 
olarak devam edilecektir. 

Demirgollarında 
Tenzilatlı 
Buğday Tarifesi 

Devlet DemiryoJları idaresi, 
Şubattan itibaren Haz.im bqlan-
gıcma kadar 2000 vagon buğday 
ve zahire nakleden tacirlere nak

liye Ucretlerinin yUzde ellisini geri 
vermeği kabul etmiş ve bu hu
susta bir de tarife hazırlanmıştı. 

Bu müddet bitmiş olmakla 
beraber beş ay içerisinde hiçbir 
firma iki bin vagon zahire nakline 

muvaffak olamamıı ve tenzilattan 
istifade edilememiştir. Ancak, 

Ziraat Bankası tarafından sabn 
alınan buğday miktan epey ka• 
barık bir yekün tuttuğu ıçın 
loıımen istifade temin olunmuştur. 

Öğrendiğimize göre, Devlet 
Demiryolları şimdi de yeni 

Karar Verildi 
Kibrit Şirketi . Piyasaya 

Çakmak Çıkaracak 
Çakmak ve kibrit inhisarı 

idaresi ile Maliye Vekaleti ara• 
sıoda cereyan eden son mUzake
relerden 110nra, ıirketin mevcut 
mukavele mucibince piyasaya 
çaJ,mak çıkarmak mecburiyetin· 
de bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Aldığımız malumata göre; şir
ket bu hususta harekete geçmiş, 
muhtelif ecnebi fabrikalarla tema
sa başlamıştır. Çakmakların tip ve 
şekiJleri teabit edildikten •onra 
iki ay xarfında piyasaya çıkanla• 
cakbr. Yeni çakmaklar, bntnn 
bayilere tevzi olunacak, altın, 
gümüş, nikel ve aair nevilerinden 
bulundurulacaktır. 

Tarama Komisyonları 
Anadoluda mevcut firarilere 

ait gizli emlaki tesbit etmek üze
re beş tarama komisyonu teşkil 
edilmiştir. 

Bu komisyonlar ay batından 
itibaren faaliyete geçecekler, Ma
liye mamurlanmn iştirakile Ana
doluda bazı mıntakaJan dolaşa· 
rak gizli emlaki arqbracaklardır. 

Kolu Parçalandı 
Asmalımescit caddesinde Fat

ma Samiye Hanım apaıiımanının 
dördtincn kat balkonundan düşen 
b&yük bir beton parça11 ayni 
aparbmanın alt kabnda oturan 
kunduracı dilsiz Sarafimin nzerine 
dOıerek ko1unu parçalamııhr. 

24 ·saatin 

bir tarife kabul etmiş, gelecek 

haziran bidayetine kadar 3,500 

vagon zahire nakledenlere ayni 
ıekilde tenzilat yapacağını bil· 
dirmiftir. Fakat, piyasanın dul'" 
gunluk geçirdiği sıralarda, bu 
miktarın dold ulmasına imkAn 

görülememektedir. 
Bir Faizcinin 
Davası 

Türkiye Tıp EncUmeninda 
Türkiye Tıp encilmeni dün Halk 

evinde aylık içümaın.ı yapınışbr. Bu 
toplanbda bakteriyolor Keınal Hllse• 
yin Beyle profesör M. Nisaen tarafın
dan bazı izahat verilmiı mBnakaoalar 
yapılmııtır. 

Sinemalat: Açılıyor 
DarOJiceze resmini ödedikleri 

için, belediye, beş sinemaya açıl
ma mtıaaadeal vermiştir. 

Hadiseleri 
Be:;iktaşlı Recep isminde birisi, 

kendisine memur silsü vererek 
Beyoğlunda Abanoz sokağında 
Sabahat Hanım iıminde bir ka-
dından para sızdırmak isterken 
cOrmllmeşhut halinde yakalan
mıştır. 

>f- Saraçbanebqında oturan 
Feride Hanım isminde bir kadın, 
ayni evde oturan Durmuş Efendi· 
nin 15 ve Mustafa Efendinin 60 
liraaını çalmak ıuçile yakalan· 
mıtbr. 

lf. Bundan başka muhteli.f 
temtlerde 5 lııfsızhk, iki sarhot
luk ve iki cerh vak'aıı kayde· 
dilmiştir. 

.............................. _ .............................. . 
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İran Hikayeleri 
Şehinıah Hz. nin •~yahatleri mO

naaebetile "Son Poıta,. miaafhimizin 
inkılapçı ıalıstyetiiıi tebarilz ettire
cek tekilde İran edebiyatından bazı 
nümuneler takdim etmekte. DOn 
bunlardan ilk olarak bir hikaye 
nefrettik. Bu hikaye, Seyit Cemal 
xadenin bundan yirmi ıene evvel 
fran 6rf ve idatını göstermek üzere 
yazılmııtır. Bu 1aı.ı aize, bütün mede
niyet lcaplannı benimalyen buıünkQ 
lran ile dOktı iran arasındaki ıuim 
farkı ~öılerlr. Lntfen 14 Oocil aay
famıu açımı. 

Sultanabmet Sulh birinci ceza 

mahkemesi bir faizcilik davasına 

bakh. ·iddia edildiğine göre inhi
sarlar idaresi ıabş memurların• 

dan Tayyar Bey Somada memur 

iken faizcilik yapmı1t memurlann 
tefecilik yapamıyacaklan hakkın
daki kanunun (17) nci maddesi 

mucibince de takibat yapılması 

istenmiştir. Tayyar Bey mahkeme

de bu isnadı tamamen reddetti. 
Mahkemede evrakı Soma müd

deiumumiliğine iadeye karar 
•erdi. 

1 

Haziran 28 

( Gıi~ Tarihi ) 

Ticaret Odasında 
Bir Toplantı 

Ticeret odaaı mecliıl dün a7lık 
toplanbıını yapmııtır. Bu toplantıda• 
muhtelif meseleler al>rfltOlmüı, 7enl 
muamele •erriıl kanunu mucibince, 
defter tutmayan Ye •eulkl hıfzetmi• 
1en tleearlann nrgi mlktarlann1 
tayin için teıklll icap eden komisyo
na KaH Muatafa zade Ahmet •e oda 
m•cllal rila •eldli Sadeddin beyler 
Hçilmitlerdir. 

Gazi Hz. nln lltltatlara 
Reiıiclmhur Hz. MlUI Hakimiyet 

bayramını kutlulayan ze•ata tetekldlr· 
lerinln lletllmeaine Anadolu ajanaın• 
tavait buyurmuılardır. 

AnS1zın ÖlmUt 
Erzurumlu Ahmet efendi !aminde biri 
Çar11kapıda bir kahnde oturmakta 
iken ilzerine fenalık gelmiı ve biraı: 
aonra CilmOıtür. Yapılan muayene 
neticesinde kalp aekteaiaden öldütit 
anlaıılmııtır. 

Glzll NUfus Yazımı 
Sinop, 27 - Gizli nilfua kayıt mu .. 

ameleal devam etmektedir. Şimdiye 
kadu teapit edllen miktar mGlhakatla 
beraber 42,073 nDfuau bulmuftur. 

Sinop Halkevinde 
Sinop, 27 - Halkevi temail ve dU 

tubeleri program dahilinde köylerde 
temslller vermiye baılamııtır. Bu hafta 
Karasuda köylülere Kahraman piyesi 
ı<isterilmit ve konferanslar verilmiftir. 

Hava Nasıldı ? 
Kandilli rasathanesinden aldıtımız 

maJümata göre, dün barometre aabah 
nar 7 de 760, naat 14 te 758 df. 
Haruet derecesi aaat 7 de 21, aaat 
14 te 25 ti. Aagari hararet 17 idi. 
R6zgar yıldır poyrazdan eamittir. 
Azami aDr'ati saniyede 10 metredir. 

Nuri Bey Hastalandı 
Belediye rela mua•lnlerinden Nuri 

Bey uzun bir milddettir hasta bulu!l4 
maktadır.Nuri Beyin haatalığının daha 
bir milddet devam edeceti aolaııldı.. 
ğından, Fatih kaymakamı Haluk Beyin 
bir milddet Nuri Beye vekilet etme.I 
muvahk gürGlmüıtür. 

Takasçılardan 
Beşi Bırakıldı 

Takas işlerinde suiistimal 

yapbklan iddiaaile tevkif edilen 
dokuz tüccardan •ekizi bir 
baftadanberi, bu karan veren 

MJlb mahkeme.Ue onun fevki~ 
deki uliye Ye ağır ceza reialik• 
lerine m&racaat ederek eerbut 
bırakılmalarmı i9temişlerdi. 

Ağır ceza mahkemesi evvelti 
gUn bunların beıer yllz lira kef a• 
Jetle tahliyelerine karar vermft 
vo hepai de serbest barakılmqlar-
dır. İtiraz etmiyenladen Arman 
efendi de diln Sultanabmet sulh 

birinci ceza mahkemesine müra· 
caat ederek ıerbest bırakılmasını 

iatemiftir. Karar buglln verile

cektir. 

Son Posta' nın Resimli Hilc.agesi: Pazar Ola _R_a_s_a_n_B_. _D-..;ig;.....o_r_Kı_ı_· :_I 

- Ayıp değil ya Huan 1 ... Yalnız kulaktaa Jru. , 
Bt1' B.al neye derler deseler ıq., ifittiğime ıöre.. 
.,.mit et••P nnmi7ecefim. 

••• Burada me~L .. b 
0 b · ıeyler 

1 
.. • Ve H H Jl l 

eatıhnaat-

. . . Şimdi gııeteler uzun 
uudıya yeni biw hal _)'apılıyor 
deye yazıyorlar, haydi yapıldJ 
41eye!im, acaba ne iıe 1•· 
.., ... lrf 1 

Hasan B.y - Adından 
IHılli doetum: Kabzımalları bir 
W. yela ko)'Makl. 
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Hergün 

Bakalorea 

Meselesi 

* -
Bu sene yapılan imtihanlar 

umumiyetle hazin bir netice ver
di. Büyllk bir talebe kiitlesi im
tihanlarda muvaffak olamadı. 
Bu vaziyete sebep olarak tale
benin ırayretsi:ı.liğini gösterenler 
vardır. Bilmukabil program ağır· 
lıiından ve tedris heyeti zaafından 
bahsedenler de yok değildir. 

imtihan ve bilhassa bakalorea 
meselesi, ilk defa bizde bir 
maarif mevzuu olarak yar al
mıyor. Batka memleketler ve 
mHeli Fransada bir hayli dedi
kodu ve münakaşaya sebep ol-
muş, bu mlinakaşalar orta tedri· 
aabn ehemmiyetini bir zamanlar 
düşürtmek derecelerinde Heri 
gitmiştir. Nihayet üniversite rek
törü Sebastiyen Şarletinin mü· 
dahalesi ve lise hocalarmm te· 

• ıebb" sü ile bakalorea mesele i 
aki şeklini değiştirmek mecbu

riyetinde kalmıştır. Çünkii M. 
Şarletiye göre balrnlorea talebe
nin izzeti nefsini kıracak bir ma
hiyet almışh. Eski şeklini mu· 
hafaza etmesi mlimklin değildi. 

Nihayet hu dava, bir bakalo· 
rea ofial tesisi suretile halledildi. 
Bu ofisin teşkiline ve imtihan 
esaslarman dürüıt bir .surette 
tesbitine de Paris akademisi mli
fettişlerinden M. Lui Benaerts 
memur edildi. 

Tesis edilen bakalorea ofisinin 
ilk iyi neticesi bakalorea sualleri
nin dııarıya sızmamasını temin 
etti. Mektep müdür ve talim 
heyetlerinin kağıt sepetlerinde 
tesadüfi olarak unuttukları sual
Jerin mUsveddeJerini ele geçir
mekte mümkün olmamıya baş-
1 dı. 1933 de, tahriri imtihanlarda 
aa ı bir ontrol yapabilmek için 
ayrılan (30) bin franklık tahsisat 

matlup neticeyi temin etmiye 
klfi geldi. 

Bu gibi imtihanlarda mUhim 
rol oynıyan tavsiye ve iltimas 
meselesine gelince; Fransız baka-
lorea ofisinin bir iyiliği de bu 
b layı ortadan kaldırmak olmuş
tur. ÇUnkU: Bakalor•a evrakının 
taıbibi, buaual m .... hbiblere ha
•ale edilmektedir. Bu musahhih· 
lerin hangi kısım talebe evrakını 
tetkik edecekleri iıe ıon dakika· 
ya kadar meçhuldür. Demek 
olu) or ki talebenin evrakı üze
rinde şu veya bu tekilde kalem 

: oynaması da imkansız bir hale 
aetirilmittir. Bu musahhihlerin 
hangi esasa göre talebe evrakını 

, tetkik etmeleri lazımgelece-
' tf ise, Sorbon Darülfünunu . 

hocalarından mütehassıs ldmsele-
rfn riyaseti altında mümeyyiz h~-
yetleri Yilcude getirilmekte ve 
bazı evrak, bu heyetlerde gözden 
ı•çirilerek yapılacak tashih esası 
mliıtereken kararlaştırılıp alaka-
darlara göaterilmektedir. 

Maamafih bir talebenin imti
han eınasmda uğrıyabileceği tu
tulduk karıılaşacağı sualin akıi 
çık~bilmealnden doiacak betbaht 
netıcelere mani olmak için de, 
muıahhih mtlmeyyizlere talebenin 
ders karnelerini tetkik aalihiyeti 
verilmittir. O suretle ki bakalorea 
talebcsi,rakamla(ın riyaıi kat'iyetine 
mutlak bir kurban olmasın. Ma-
~afih bu mesele, F ranaada dahi 
henüz halledilmiş değildir. Çlinkü 
yalnız Pariste bakalorea imtihan
lanna giren (15) bine yakın tale· 
benin imtihan evrakını ayni göz
llk ve tek bir zaviyeden lfakarak 
tetkık etmek mümkün olamamak
tadır. 

Onun içindir ki orada da bu 
meeele bili mühim bir tetkik 
mevzuudur. Zira, iyi bir cemiye
tin iyi bir başölye ıımfı tarafın
dan vücud.- getirildiği kanaati 
ltapn her tarafta ıümullenmiı 
Wr İJU• halindedir. 

SON POSTA 

Resimli Maka e 

ihHkic yap•p ini pa•a kaun-~ ~ 
nrnk1 bnşkalarının saflığını istismar ~' 
ederek kasa doldurmak ve bu 7 

suretle bulanık suda Lalık avlamak U 
lıcr zaman mümkündür. Fakat bu Gayrlmeşr 
gibiler bugün değilse yarın mutlaka 
şerefsizlik ve namuuuzluk bataklıtırın 
düfınİye mahkumdurlar. Binaenaleyh 
daima ferefinizle yaşamıya ve alnınız 
dik yürümiye çıılıtınıL 

a Şeref siz Ol"zayınız a 
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Sözün Kısası 

Bizinz Tekkede 
Yatan Da Bzı 
Keçinin Anasıdır 

** 
Çorlu tatafında lıtranca daglarm

da bir yere gök yüzünden geceleyin 
pek büyük bir tat dütmilf. Düıerkea 
perdelerle kapanmıı odalar da bile 
binlerce mum kuvvetinde bir ı,ık 
görülmüf. lfık i'eçtikten •onra da. 
otuz buçukluk topların çıkardıkları 
sca a-ibi, dehfetli bir ırür6ltü duyul
muf .. 

Bu hadise timdi ancak bir a-a:ıete 
telirafına mevzu oluyor. Fakat on, 
on bet sene evvel gök yllztlnden 
böyle büyük bir tat düımüı olsaydı? 

Ahmet Bey köyünün, Çorlunun, 
Lüleburgazın, bütün Rumelinin hatta 
İstanbulun birçok hammları: 

Ayol duydun mu, derlerdi, 
lstranca dağlan tarafmda bir yerj 
öyle büyük nur yağmıı ki, uykuda 
bulunan gözler bile kama9mıı o nura 
kimse bakamamıf.. Acaba oralarda 
yatan mübarek zntışerif kimdır? O 
ne mübarek evJiy, dır ki Ostane bu 
kadar büyük nur yağ•} or l 

Vaktile, Şehzadebatmdaki Osman 
babanın da türbesi, timdi lnema olan 
koşeden kalkmazdan evvel, Şehzade 
başı taraflarmda oturanlardan pek 
çoğu onun üstüne böyle nur yağdığını 
gözlerile görmemişler miydi? Galiba 
o vakit onların gördüğil nur yine 
uzakta latranca dağlarına dilıen Uf'" 
ların ışığ'ı olacak ki, Şehıadebaııhlar 
top sesinden hiç bahsetmezlerdi. 

Gökyüzünden geceleri dDıen taı• 
lann bir iyiliti pek büyük bir Hha 
içinde görülebilmesidir. Onun için bir 
yere gökyüzünden bir taı düttlnce 
büyük bir aaha içinde yatan evliya• 
larm hep•I ondan istifade eder, on· 
lara inananlar nur dlltUltUnil 2'6zle
rile g6rdflklerl için, bir taıla birçok 
evliyaların itib rlan artardı. 

Londrada Yapılan Bir Toplantıda Mali 
Böyle üzerine birçok defa nur 

yağmıı, muteber bir evliyanın yattıtı 
bir türbede feyh efendi müritlerden 
birine kızar, tekked~n kovar. Fakat 
mürit aç kalmasın diye, ona bir keçi 
verir. Vazivetimiz İzah Edildi .., 

Osmanlı Bankası umumi he
yeti bu ayın 19 unda Londrada 
toplanmıştır. Bu toplantıda reis 
Herbert Lorens izahat verirken 
bilhassa demiştir ki: 

«- Türkiye, ecnebi memleket
lerle olan mali ve t;car; mUnase· 
betlerini tanzime hususi oir enem· 
miyet vermiştir. Tilrkiyenin harici 
döviz tediyatı iht,.,ac. miihim 
nispetlerde tatmin ~dılmiştir. 

Türkiye hükumetinin eı. yük-

1 
sek ve naliıhiyettar makamları 

Türl li?'asının altı:-. partisinin mu
hnf· ı ıa kat'i_} en azim kir ol
dukl&rını muhtelif vesilelerle 
beya.! etmişlerdir. 

Tlirk lirss. bugün Merkezi ve 
Şarki Avrupada kıymeti resmi 
fiatler haricinde de düşük olmı· 
yan ve sağlam bir kota yona sa
hip bulunan adetler' mahdut 
müstakar paralardan biridir. 

Muamele Vergisi ILastik Ayakka
Hazırlanar Liste Tasdika 

1 

bılar Vergisi 
Arz edildi 

Ankara, 28 (Hususi) - Mua
mele vergisi tenzilat cetveli ali 
tasdika arzedilmiştir. Listeye göre 
tahakkuk eden muamele vergileri 
üzerindt.n milkelleflere yüzde beş 
ile yüzde yetmiş arasında tenzilat 
yapılmaktadır. 

Çimento, tuğla, alçı, kireç ve 
dökümhaneler tenzilattan i•tifade 
edememektedirler. 

Demir mamulatı yüzde (50), 
doğrama yüzde (IO), kimya sanayii 
yllzde on ili 201 iplik, büküm ve 
dokuma sanay•i yüzde yetmiş, deri 
ıanayii yüzde 5 ili 20 tenzilata 
tabidir. 

Buğday Koruma 
Memurları 

Ankara, 28 (Hususi) - Buğ
day koruma resmi kanununun 
tatbiki için değirmenlerde vesair 
yerlerde bulunacak memurların 
kadrosu tanzim ve icra vekilleri 
heyetine sevkolunmuştur. 

Ankara, 28 (Hususi) - Mali
ye Encümeni lastik ayakkabılar
dan alınan verginin çoğaltılması 
hakkındaki layihada miihim de
ğişiklikler yapmıştır. 

Encümen lastik aya'kkaplarm 
beherinden 100 kuruş vergi alın
ması teklifi yerine kilosundan 
50 kuruş alınmasını kabul etmiş, 
lastik ve şosonların vergiden 
istisnası cihetine gitmittir. 

Bütçe Encümeninde yapılan 

tadilata göre de beyannamesi 
verilmeyen veya eksik yerilen 
eşyanın vergisi bir misli fazla 
tahsil olunacaktır. Layihanın bu
gün Mecliste müzakeresi yapıla
caktır. 

Leh NazJrını Öldürenler 
Vartova, 27 (A. A.) Dahiliye 

nnırı mBtoeffa M. Piyerakiyi öldü
renlere ait tahkikat ileriliyor. Suiku· 
tin nerede hazırlandığı meydana 
çıkmı9tır. Alman zabıtasının de yar
dımile yerli ve ecnebi birçok kim•e
ler tevkif edilmi9tir. Bunlann •ui
kaatçi olduklarına dair allmetler 
v11rdır. 

iSTER İNAN 

Cümhuriyet Merkez Bankası• 
nın tedavüldeki evrakı naktiye 
ve vadesiz taahhüdatının karşılık 
nispeti tamamen altın olmak üze• 
re 12 ay zarfında 0o 12,30 dan 
0 015,87 ye yükselmiıtir. 

Bu hal Türkiyeye para yatırmış 
ola'llaı için emniyeti artıran f&· 
yanıkayıt bir amildir. Bu netice 
ticaret bilançosunun genit mik· 
yasta Türkiyenin lehinde olmasiJe 
elde edilmiştir. 

Balatta 
.Ayin Esnaaınpa Bir 

Ev Yıkıldı 
Dün ak,am Balatta bir facia 

olmuş, bir ev çökmliş, altında 
kalan iki kadın ağır surette ya· 
ralanmışlardır. Balatta oturan 
Musevi Bayram oğlu dün gece 
evine ahbaplarını toplayarak dini 
ayin yapmak iıtemit. ev davet .. 
!ilerle hıncahınç dolmuş, saat 21 
raddelerinde ayin yapılırken bir
denbire çokmüştür. Sultana ve 
F ortine isminde iki akadın ağır 
surette yaralanmıılardır. 

Flory• Yangını 
Dün öğleden sonra Betiktaıta 

çıkan büyük yangına ait taftiJih 
birinci sayfamızdan takip ede· 
bilecek surette bildirmekteyiz. 
Dün bundan ba~ka Filorya pla
jındaki barakalarda da yangın 
çıkmış ve dokuz baraka yanmıştır. 
Ayrıca biri Tepe başında, biri de 
Fatihte iki yangın baflangıcı da 
kaydedilmiıtir. 

Muhanir Selimi İu.et Bey dünkü yazısında musiki
den bah ederkt:n tunları yazı or: 

yandım! ... ,, naralarından başka hiçbir hıı uyandır
dığı yok! 

" Bugün çalınan ve s<Sylencn alaturka, alaturka 
değildir. Türkkiri sazın, dinlenirken Tilrk duygusunu 
ırönüllerde coıturması 2erektir. Halbuki, herkesin bil
diıi ye ıördüj'ü ıibi, burünkü alaturka: " Aman Allah 

Bir arkadaf, geçenlerde bu naralardao tikayet edi-
yor. Alaturkaya hürmet edilmesi Jizımgeldiğini 
ıöyJiyordu. 

Alaturl<aya hürınet edelim; edelim amma, hanıi 
alaturkaya? •• " 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Keçi ile mürit aiderlerken bir gün 
keçi ölüverir, milrit keçinin ölilıünün 
başında ağlamıya başlar, yoldan ge
çenler bu ale acıyarak bet on para 
sadaka verirler. Mürit atlamanın 
para getirdiğini gördilkç~ atlamakta 
devam eder ve ağladıkça zengin 
olur, keçinin gömDldilğll yerde büyOk 
bir tekke ynptırır. • 

Bu tekke itibar buldukça tabii 
öteki tekkeye zarar getirir, adaklar 
azalır, nihayet öteki tekkenin ıeyhi 
bu rakip tekkeyi srörmek için yola 
çıkar. Kendi tekkesinden kovmuf 
olduğu müridin burada 9eyh oldukunu 
ıı-lSrllr. Fakat yeni feyh keçinin hiki· 
yesini anlahnca hiç hayret etmex: 

- Zaten der, bizim tekkede yatan 
da bu keçinin anasıydı 1 
Şimdi de keçiler çok, gökten ta9l&r 

da diltüyor. Fakat bereket versin kf, 
tekkelere gökten nur yağacajına 
inananlar kalmadı. Zaten inanan olsa 
da etin bu pahalılığı zamanında evine 
bir kilo et gBtürebilene ne mutlu ! 
ETliyalara bütün kurban götürebllecek 
babayiğit zenginler nerede ? 

Bir Yıldırım 
Faciası 

Gebze, (Hususi) - Birkaç 
gün evvel sahil yolu köylerinden 
Yarımca köyde çok acıklı bir 
yıldırım hidiıesi olmuştur. Şid
detle yağan yağmur esnaıında 
Taban Oımanın evine düşen bir 
yıldırım pencereden içeri girmit, 
Uç çocuğa çarpmıştır. Bunlardan 
biri derhal ölmüf, diğeri sağ 
tarafından yanmıı, üçüncllaüne 
birıey olmamıttır. Eve dllten 
yıldırım ey eıyaaından bir çoğunu, 
au küpünll, su testilerini parçala
roııtır. Yaralı çocuk haaahaneye 
kaldırılmııtır. - 'lf 

Bir Boykot 
Kaldırıldı 

Şehrimizde toplanan idman 
Cemiyetleri ittifakı •mumi mer
kezi, bütçe Ye diger ıpor işlerini 
tetkik etmif, 934 blitçeıini 80 bin 
lira olarak kabul etmiştir. 

Bu arada askeri yurtlardan 
ayrılanların bir daha askeri 
takımılada oynıyamıyacaklarına 
karar verilmiı, bu arada Fener• 
bt!hçe kulübll umumi kltibi Hayri 
Celil Bey hakkındaki boykot 
karan da kaldınlmııttr. 

[ Oi er , por haditelerine ait tafıUM 
ı or ıa fammladır. 
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Tekir dağında 
Hayvanatın Isla-, 
11ıına Çalışılı_qor 

Tekirdai (Huıusi) - Birkaç 
aenedenberi Tekirdai mıntakasm· 
da, hayvanatın ıılah ve teksiri 
111eaele1i ehemmiyetle takip edil
mektedir. Esasen müıtahıillerimi· 
sin ziraat husuıunda rUvendıği 
başlıca vasıtalar hayvanatt:r. At· 
larımızm memleket müdafaaaın· 
daki, ikhsadi sahadaki kıymeti 
Ye Plevne 11ğırlarmın verim ka
biliyetinden köylümüzün ettiği 
iıtifade hcrkeaçe malômdür. Bn
tUn Trakya hayvanatmın fenni 
bilgi ve görgülere istinaden ye· 
ttiştirilmesi için 931 senesinde 
T ekirdağının inanlı mevkiinde 
tesis edilen aygır deposu ve 
(100) inek istiap eden inekhane
nin fenni \'e ciddi bir f ekil de 
çalışması bllfün Trakya hayvan
larının ıslahına yardım etmiştir. 

Aygır deposu için 93 t Hne
ainde Franaadan 7 baş Ardene 
aygırı ile diğer yerlerden daha 
2 aygır alındı. 

932 senesi damızhk aygır 
mevcudu (17) ve 933 ıeneai de 
aygırlar (26) başa iblağ edildi. 
ayrıca hususi muhuebe tarafın
dan yarış ve ıslah encümeni ma
rifetile Fransadan iki bat İngiliz 
aygırı bir baş Arap ayiırı ve 2 
Kıbrıs merkebi satın alındı. 

Villyetimiz sığırlarmm büyük 
bir kıımmı kuvvet 1&rfiyatile 
tanınmıf olan Plevne ııjular teı· 
kil etmektedir. Cins aygır aağlam 
boğa yetiştirmek maksadile kuru
}an inanlı aygır deposu ve inek
hane1İ iki aenedenberi (51) bat 
damızlık boğa satın almış ve 
köylere dağıtmıştır. 

Bu sene ıifat işleri için ye· 
Jıiden halis kan Arap ve Kara
cabey Tonyoa cinsi olarak 4 baş 
aygır getiriJmiı, bunlardan ikisi 
Çerkeaköy nahiyesine, ikisi de 
Malkaraya ıönderilmiştir. 

Bu aene her ayaır ellişer sıfat 
yapmııtır. Tekirdağ merkezindeki 
bir ayıır ile (2) merkep ayıırı 
mahellt sıfat itlerinde kullanıl· 
mıttır. 

Birkaç ıenedenberi yapılan 
tecrllbeler göstermiştir ki bu 
,.ygırlardan e~saf ve teşekklillt 
itibarile çok eyı mahsul alınmııtır. 

Açılan hayvanat ıergilerinde 
mükafat kazanan hayvanlar bu 
depo aygırlarının mahsulleridir. 

Hayvanlardaki bulatık haata• 
bldara karşı esash mücadeleler 
yapıldığından hayvanatımız ıene· 
den seneye artmakta, yetiştirme 
ve ıslah hususundaki itler emin 
adımlarla tekamüle doğru git
mektedir. 

Bu sene yapılan ıayım neti· 
cesinde Tekirdağ merkezindeki 
mevcut hayvanat ıu ıuretle ta
hakkuk etmiştir: (23451) koyun, 
(12111) keçi, (1781) manda, (12977) 
ı;ığır, (1504) bey1'ir, (2427) mor- . 
kep, (100) adet katır. Tekirdağı
nın kazalarile birlikte ( 189361) 
koyun, (60833) keçi, (9623) man-
da, (76558) sıiır, (7687) beygir, 
(9469) merkep ve (289) adet ka· 
ttr olarak tesbit edilmiıtir. 

Devrek Hükumet Doktorluğu 
Gerede, (Hususi) - Kazamız 

hükumet doktoru Agop Boiohi 
Bey Devrek hUkiımet doktor
luğuna tayin edilmiştir. Geredeye 
henüz kims tayin edilmemiştir. 
Şimdi ka bamızda eczane de 
doktor da yoktur. Geredenin bir 
doktora \'e bir eczaneye ıiddetle 
ihtiyacı vardır. 
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Faaliyeti Bolu Belediyesinde 
• 

imar 

Şehrin Suyunu Temin İçin Evkafla 
Belediye Arasında Anlaşma Yapıldı 

Bolu, (Huıu- lazam lf'.yrüse· 
ıi) - Belediye fer yapmaları için 
şehri gllzelleıtir· geçitlere ve ica-
mek için mesai b .?den !mahallere 
aarfediyor. Her· muhtelif tekilde 
gün bir baıka beynelmilel lev-
tarafta yükse- balar asılıyor. Ve 
len yeni bir bu kadar aar-
eser halkım.zda fiyata rağmen 
da bUyük bir belediye memurin 
heves ve istek ve müstahdemi-
uyandırdığında n nine muntazam 
herkes gücünün maaşlarına veriyor. 
yettiği kadar bir Ve hiçbir borç 
yenilik yapmıya ta yapmıyor. Mem 
çahtıyor ve ya- leketin su itleri 
pıyor. Devam huıuıunda evkaf-
eden bu imar BoluJa .sinem• fJ• beledig• behç•sinin bulunJuju cadJ• la birleıilerek bir 
faaliyeti gün geçtikçe ilerilemekte tanzim edilmekte ve her mahalle- komisyon teşekkül etmiş olup 
taraf taraf yapılan binalar ve de yangın havuzları yaptırılmak- yakında bu mübrem ihtiyaç ta 
muntazam eserler göze çarpmak- tadır. Cadde ve sokaklar geniı- başarılacaktır. Muntazam bir pro· 
ta.dır. ~?~aklar muntazamen te- letiliyor. Ve icap eden yerlerin ıramla çalıştığı görülen belediye• 
~mzlettırılıyor ve sulanıyor. Aıa- kaldırımları yeniden inşa veyahut mize Vilayet ve Halk Fırkası 
gı çarşıdan Buğdaypazarına ka- tamir ettiriliyor. Mezbaha asri fevkalade müzaharet göstererek 
dar bozuk olan kaldırım tama· bir hale konuyor. Mali inhidam mes~iıini daha ziyade arttırıyor. 
men yeniden yaptırılmış ve buna olan yerler yıktmhyor. · · h 

b Şehrimizin imar ve tezyını uıu-iliveteiı ütUn dükkan 1ahipleri Ve şehrin 2 kilometre meaa-
f b 1 k l aunda gösterilen şu faaliyet ve dükkanlarının ölerindeki yaya esinde aarl ir mezar ı yapı ı-

kaldırımları beton olarak yaptır- yor. itfaiye gittikçe kuvvetlen- fedakarlıktan dolayı halk çok 
mışlardır. Taraf taraf bahçeler diriliyor. Veıaitinakliyenin mun- memnundur. 

Diyarıbekirde Bir 
Münevver Asri 
Vaaz Veriyor 

Diyarıbekir, ( Husuıi) - Ab-
dülkadir ilmi zade Kimil Ef. 

tarafından bu 
cuma günU BU
yük camide mu
tat vaiz çerçe
velerinin hari
cinde ve çok 
faydalı bir mev· 
iza yapılmıfbr. 
Klmil Ef. kon
ferana ıeklin· 

Alniüllc•tlir •lemi deki bu vizın· 
zaıt• Kamil E/. da vatanın mü-

dafaası hususunda .şimdiki alitı 
harbiyenin en yükseklerinden 
olan tayyarenin ehemmiyetinden 
bahiıle Tayyare Cemiyetine azami 
yardımın bir fariza olduğunu aöy
lemif, bilahare iktaıadi ve zirai 
kooperatif şirketlerinin teşekkül 
ve kaideleri ve milli sermayemizin 
memleketimizde kalması için yerli 
malların alınıp satılması hususunda 
uzun boylu izahatta bulunmuştur. 
Bunu müteakip bu işlerde okuyup 
yazmanın hesaplarını tutmak hu
susunda ne derece büyük fayda· 
}arı olduğunu ve okuyup yazma 
bilmeyenlerin pek büylik zarar 
ve ziyanlara uğrıyacaklarından 
gece derslerine devam ederek 
okuyup yazma öğrenmeleri?i ve 
alışveritlerinde lstanbul. ıı~esile 
Türkçe ve güzel bır lıaanla 
konuşmalarını tavıiye etmiftir. 
Halk Kamil Ef. nin bu vaizlerin
den ıon derece memnan olmuş
tur. Pek büyük iılifade temin 
eden bu vaizlara halkın irıat ve 
tenevvürü için Kamil Ef. tarafın· 
dan her cuma ıUnleri devam 
edilecektir. 

Bandırma Ve Tekirdağ inhisar 
MUdUrlUkleri 

Ban°dırma (Huıusi) - inhisar· 
lar müdiirü Mehmet Rıza Bey 
Tekirdağ inhinrlar mlidllrlüğUne 
Tekirdağ inhisarlar mlidUrU Cafer 
Sırrı bey de Bandırma inhiıar)ar 
müdürlUğline tayin edilmiı ve 
vazifelerine baılamıılardır. 

~~~~~~~~~~-

M. Kemalpaşada Sünnet Düğünü 

M. Kemalpaıa (Hususi) Gençler Birliğinin iki defa yerdiii 
müsamere haıılatile aahipıiz ve muhtacı muavenet kimaelerin . ~3 
çocujıı atlnnet ettirilmittir. Çocuklar ılinnet edilmeden evvel Bırlık 
binaamın önünde eğlenceli oyunlar yapılmıt ve Birlijin bandoıu bu 
ej-lenceyi milli marılarla ıenlendirmiıtir. 

Gönende Sarı köy Panayırı 

Gönen, (Huıuıi) - Her sene 
muayyen bir zamanda açılmakta 
olan Sarık6y panayırı bu sene 
daha kalabalık bir ıekilde açıldı 
ve 15 ıün devam ettikten ıonra 
kapandı. Panayırda kahveci, tt
yatro, cambaz, endahtçı, ber• 
her, boyacıdan tutun da tene
keci, urganc:ı, aebzeci, 1eyyar 
kahveci ve it portacıya kadar bil· 
cUmle emtea ıahcıları mevcuttu. 

Panayır mahalli ytlkaek çınar 
aiaçlarile örttilü buz iİbi ıoğuk 
ıuyu ve yanından akan dereaile 
çok a-lizel bir mevkidi. Bu .. hep-
le panayırla hiç alikıı olmıyanlar 
bile buraya ıelerek birkaç gün 
vakit geçirdiler. Panayıra Bursa, 
Balıktair, Bandırma, Erdek, Edin• 
cik, Manyas, Karacabey, M. Ke· 
malpafa, Biga ve millhakatından 
alıcı ve satıcı ıeldi. 

Acıklı 
Benzeyiş/er: 

Müverrih A11m Efendiyi her• 
keı bilir.: Çünkü bilinmesi )azım· 
gelen yüksek bilgili Türklerdendir. 
Arapça ile acemcenin türkçeyi 
çıiırrndan çıkardığı bir devirde 
bütün arabi ve fariıi kelimelere 
CSz türkçe karşılık bulmak kudre• 
tini ıösteren, tarihi eıerler yazan 
aarmm hududunu •tarak ileri ne
aillere adım iıittiren Aaım Efen• 
diyi okuyucularıma takdim etmek· 
ten cidden utanırım. Be im kadar 
herkesin de onu tanıdığına kana
atim vardır. 

Onu bugün hatırlayı~ım, ytlk· 
sek bir muıiki ustadımız şerefine 
yapılan bir müaamere dolayisile· 
dir. Bu üstat, ellinci ıan'at yılını 

idrak etmiıti, fakat eUi yılda el.e 
de edebildiği kazanç kuru bir • 
töhretten ibaretti. Şöhret. ruhu 
doyuran bir g1da olsa bile hazan 
bir dilim ekmeğin vo bir bardak 
auyun yerini tutamıyor. Bakkalla
rın, kaS8pların, terzilerin, ev sa• 
hiplerinin iıe töhrete, kuru ıöh• 
rıte kredi açtıkları vaki değil. 

lıte dostum muaiki Ustadı da 
bu acı hakikatin pençeılnde ıshrap 
çekiyordu, sanatkarlığının ellinci 
yıldönümünü ağır bir huaran için· 
de idrak ediyordu. Boyunca nota· 
ları vardı, kıvrak besteleri birçolc 
dudakları net' el en diriyordu. Lakin 
batmı ıokacak bir kulübesi yoktu. 

Müaamerenin sonunda kendi· 
sini tebrik ederken ııamh gamla 
ıUldU: 

- Tebrik etmeyin, dedi, ta ziy• 
edin. Çünkü sevinmiyorum, elli 
yıllık ömrümün matem!nİ inliyorum. 

Bu söz bana müverrih Asımı 

hatırlattı. Çünkü o da cilt elit 
Herler yazmıf, ilmi harikalar 
yaratmıı, küme kUme ıakirtler 
yetiıtirmiı iken açtı, muhtaçtı. 
Eaerlerinden iatif ade edenler ona 
belki imreniyorlardı, fakat hiçbir 
yardım yapmıyorlardı. 

Demek ki bugünün 1an'atkiy· 
ları da dllnkülere benziyor. Keıld 
benzemeaelerdi!.. - M. T 

Eskişehir de 
Belediye işleri 

Eıkitehir, ( Husuıi) - Eıkl· 
tehir ıündenillne güzelleşmekte• 
dir. Memleket hastanesinden 
elektrik ıirketi aantrahnın önUn• 
kadar gUzel bir yol yapılmaktadır. 
Diier yollar da yapılsa Eskiıehl· 
rin yağmurlu zamanlarda çamur
dan kurtulacağı muhakki\J<tır. 

Eskişehirin bir noksanı da hell 
meaeleıid:ı. Son senelerde fazla 
kalabalıklatan Eskişehlrdeki umu• 
mi helilar ihtiyaca kifayet etme• 
mektedir. 

Eskiıehirde elektrik fiyatları 
da pahalıdır. Bir kilovat 25 ku· 
ruıtur. Porsuk çayından istifade 
edilerek ceryan iıtibıal edilae 
yarı yarıya ucuzluk olacaktır. Bu 
ıuretle harice mazot parası da 
çıkmamıt olacaktır. 

Belediye intihabı hazırlıklarına 
baılanmıthr. Şeker fabrikası umu• 
mi ınildürll mühendiı Kazım, 
askeri mütakaitlerden Miralay 
Kadri, çiftçi Cevat, şimendifer 
fabrikaıı müdUr muavini Mehmet 
Ali Beylerin namzetlikleri mevzu .. 
bahı olmaktadır. 

Şimdiki belediye reiıi KlmU 
Beyin namzetliği ise tabiidir. inti
hap iki aya kadar yapılacaktır• 
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[ Sigasel Alemi )l 
Yunanistan da 
Harici Siyaset 
Münakaşaları 

BABİCI Tll.GBAfLAB 

Muhtelif fırka ve fikirlerin nAtiri 
olan Yunan gazetelerinde harici 
siyaset münakaıaları ıu ıünlerde 
haylı hararetlidir. Bugün aütunuma 
muhtelif Yunan gazetelerinden fU 
utırları lıyorum: 

Muhalif "Patris,, gazetesi diyor kiı 
" Yunan hükumeti "beynelmilel 

aiyasi gruplarda vaziyetini teabit 
etmekte acele ediyor; zira, daha 
İngiltere kendi mevkiini tayin etme· 
mittir. Yunanistan için en iyi siyaset! 
büyük devletlerin birbirinin aksı 
menfeatleri kartısında ihtiyat halin~e · 
bulunmaktır. Yunaniatanın Akdenız• 
deki vaziyeti, en büyük bahri devle· 
tin dostluğunu kaybetmemeje çok 
dikkat etmesini icap ettirmektedir." 

Vcnlzelist "Neo Kozmoı,, gazetesi 
M. Çaidnris ve Mekıimoı'un, Balkan 
Miaakının Yunaniatana Balkanlar ha
t'icinde mecburiyetler tahmil etmediği 
hakkındaki söılerini hahrlatmakta ye 
Yunan murahaa heyetinin Cenevredeki 
yaziyetinin bu beyanata mutabık olma• 
dığını tebarüz ettirerek Tevfik Rüttü 
Bey ve M. Titüle•ko böyle iııt~diği 
için, Yunaniatanın Avrup~ meae.!ele
rindo arhk bitaraf olmadıgını soyle
mcktedir. 

Yarı reanıi "Proia,, gazetesi, bun• 
lt1.ra cevap vererek diyor ki: 

0 Eter Yunanistan Cenevrede Türk 
teklifine müzaheret etti iae, bunu 
h6rhangi bir Avrupa gurllpüna hoı 
-ıörünmek için değil, fakat aulha yar
dıııı için yapmııtır. Eusen Türk tek-
lifi do İngiltereye kartı yapılmıt 
bir teklif değildir. Bundan dolayı, 
muhalefetin çıkardığı şayialar hem 
e1nssız:, hem de memleket menfaat-
leri aleyhinde bulunmaktadır. Yuna
nistan Fransaya müzaherete doğru 
}·ürUmemektcdir. Balkan mi~akı ve 
Türk • Yunan itilafı Yunanistana, 
herhangi bir Avrupa grupuna doğru 
yaziyet alması için, mecburiyd tahmil 
et cı.emektedir. Avrupa Devletlerinin 
yeniden gruplar halinde tetekkülünde 
Yunaniatanın vaziyetinin ne olacağını 
kestirmek için vakit daha çok 
erkendir.,, 

Bitaraf " He tia ,, gazetesi, Yuna-
nistan , Avrupa hadiıelerjnin inkişa
fına pek zİ) ade dikkat ~tmc•İnl tav
a iye ediyor Ye diyor ki: 

" Yunanistan, muah~delerin tadili 
lehindeki hareketten çekinerek mi.akı 
imza etmiıtir. Fakat Yunaniıtan aiya
aetinin Akdeniz cephesine muhalif 
olan Türkiyenin Loz:an muahedesi 
maddelerinin tadili ve boğazların 
19 iliihtan tecridi hakkındaki noktai 
nazarını kabul edemez.,, 

Bu aatırlardan anlıyoruıı: ki Yunan 
muhalifleri, hükumete muhalefet için 
., ok kuvvetli bir koz olarak ele a ldık-

ları •fıarici siyaset,, kılıcını hala kınına 
•okınıımışlardır ve bunlar, harpten 
,e\•\•elki büyük devletleri kollama 
ıiynsctinden vazgeçmemiılerdir. _ lf-

Bolivya-Paraguvay 
Muharebesi 

Bunlara Silah Satmamak 
Meselesi Halledilemedi 

Londra, 27 (A.A) - Boliyya lle 
Para,.uvaya glSnderilecek ılllhlara 
ambargo konulmaaım İtalyanın hanıl 
ıartlar dahilinde kabul edecetl bak• 
kındald bir suale Hariciye Sir Nazırı 
Con Simon fU cevabı vermiıtirı 

- İtalya ambargonun bütün dn· ' 
Jetler tarafmdan kabuHinO ıart kof• 
muıtur. Sovyet Ruıya derhal kabul 
etmif, fakat Japonya henOıı: kat'i ce• 
vabını v~rmemittlr. Akvam C•miyetl 

"Japonyaya resmen milracaat etmittlr. 
Ancak İtalya, elyevm mevcut ıllAh 
sipariti mukavelelerinin ambargodan 
hariç tutulma11nı da ileri ıilrmüttllr . ., 

Dolfüs Romaya 
Gidiyor 

Londra, 27 (A.A.) - Reımen ha
h.er verildiğine göre AYusturya Baı• 
vekili M. Oolfüa gelecek ay içinde 
İtalyaya giderek M. Muaoliniyi ziyaret 
edecektir. Ziyaret Hnaamda Hitler -
Muaolini millikatmın neticeleri. görü
şfilecok, Avuıturya • Macar • ltalyan 
anlatma11 da müzakere mevzuu ola· 
caktır. 

Fransada Vergi 
Islahatı 

Parls, 27 (A.A.) - Vergi ıslahatı 
hakkındaki kanun Meb'usan Mecli-
aindcnsosyalistlerin muhalefetine rağ
men (39l)reyle kabul edilmiıtir. lslahat 
kanunile vergi tahsil usulleri sadelet· 
tirilmekte, varidat vergisinin nisbeti 
yüzdr: (36) dan (2-4) e indirilmektedir. 

Tunus Beyi Pariste 
Pnris, 27 ( A.A ) - Tunus Beyi 

Ahmet Pat" bu sabah Pariae gel
mi9tir. 

Tunuı Beyini birçok ıaluiyctler 

kartılamı9tır. 

Mançurlnln Ordu BUtçesl 
Singking, 27 ( A. A. ) - Mançuri 

bütçesine milli müdafaa için 9 milyon 
yen tahsisat konulmuştur. 

ltalyan Donanmasının 
Takviyesi 

Ankone, 27 ( A. A. ) - Yeni bir 
torpito muhribi denize indirllmi9tir. 
Dört topu, altı torpil atıcı aleti 
vardır ve 1840 tondur. 

Beynelmilel Felemenk 
At Koşuau 

Amıterdam, 27 (A. A.) - Beyelmilel 
.at koıuıu nıükifatını İtalyanlar ka
zanmıtfır. 
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Macaristan, Fransaya 
• 

Fena Halde içerledi 
Başvekilin Sert Bir Cevabı 

Heg•canlı tezalı•rtıt• sah11• olan Maı:•r parlimenlo•a 
Budapeıte, 27 ( A.A > - Baıvekil yanabnm Macar efkarı umumiyeainl 

M. Gömböı haata olduiu için bugün inkisara ctnıiırdil~nil ve Macarletan• 
( dün ) öj'1edcn sonra Meb'usan Mec· da bulunan birçok Fran11z: dostlarını 
Jiainin toplantııında bulunamayacak- bilha .. a müteessir ettiğini teyit 
tır. Mecliste, Fransız: Hariciye Nazırı etmi9lerdir. 
M. Bartu'nun Bükreıteki beyanatına Kilçilk ziraatçiler fırkaaından M. 
cevap vermek üzere birçok hatipler Ekhard, M. Bartunun siyaaetinin, 
ıöz almıılardır. M. Gömböt Macar 11aakeri ittifaklar" ıiyaıetini tekrar 
ajansına fU beyanatta bulunmu9turı ihy• için yapılan ilk hıtebbllı oldu· 

" - M. Bartu'nun son beyanata tunu aöylemi9tir. 
Macaristanda büyük bir hayret ve Hıriatiyan fırkasından Kont Eıter• 
can ııkıntısına sebep oldu. Biz Fran· haıi bir memleket, sulh severlik yo· 
sız. aiyuetinin süngülere değil adalete lile hudutl1trınan tekrar tetkikini iste· 
dayandığını, Fransanın diğer milletler diği zaman bu talebi, bir harp ıebebi 
arasındaki ihtilafJarı yatıttırarak on· telakki ediline, Milletler Cemiyetinin 
ları barıthracağını ümit ediyorduk. hikmeti vilcudQnün ne olduğunu ıor-

M. Bartu'rıun beyanatı bu ümidi muıtur. 

hiçe indirmiştir. Fransız Hariciye Sosyal demokratlardan M. Büşin-
Nazırı ne düşüncelerini, ne de hisle- ger diğer fırkaların protestolarına 

rinl gizlemeyen tamamen açık bir iştırak etmif, fakat Macar hilkume· 
adam olmakla iftihar ediyordu. Bina- tinin ne Berlin, ne Viyana, ne de 
enaleyh biz de tezimizi sükunetle ve Roma ile bağlanmamasını i9temittir. 
fakat bütün açıklığımızla tefrih Ba9vekilin bayanatının okunma• 
edersek tam bir anlayış gösterecektir. aından ıonra, hariciye naz.arı M. d8 

Macar hükumeti muslihane bir Kanya mebusların, bilttln yaıifesini 
siyaset takip etmektedir. Meıru te- yapacak olan hilkümete itimat etme-
mellere is'tinat eden bu siyaset Macar lerinl iıtomiıtir. 
hükumeti tarafından, enelce olduğu M. Bartu Parlae DöndU 
gibi, istikbalde de ıulh vaıntalarile 
fakat ayni metanetle takip edile· 
cektir. ,, 

Budapeıte, 27 (A.A.) - Mebusan 
mtcllıi düu, devre harici olarak 
fevlcalide bir içtima yapmıttır. 

Celsede, mebuılar nisbeten az 

Belırat, 27 (A.A.) - Fran11z Hari
ciye Nazın M. Bartu dOn akıam 

Parise dönmüf, iıtHyonda halk tara
fından alkıılanmııtır. Matbua.ta yapılan 
beyanatta, Franıa ile Yugoslavya 
araaında her cihetten tam bir mOta• 
bakat oldutu bildirilmittir. 

miktarda idi. Fakat matbuat locası •• · · · · • • · · • · · · 
ile aamline mahıuı yerler kAmilen •••••• •••••• • • • 
dolu idJ. Hariciye nazırı M. dö Kanya 
baıvekilin beyanatını alkıtlar arasın
da okumuıtur. 

Birçok hatipler, M. Bartunun be-

bir caz takımının gürültülU hava
larile dönen çiftler, bulmaca oyun
ları tertip eden, ve verilen ceza· 

Harici telgra/larımız burada bit
memiştir. Lat/en 12 inci sayfamıza 

bakınız 

T larla kadını erkeğe, erkeği kadına 

Galiba babam aramaya gid~ 

cektim. Gülenlerin, eğlenenlerin 

sesi \"e gürUltüsU beni yana doğ· 
ru çekti. Vapurun arka tarafmda, 
bir küme insan halkalanmış, el 
çırpıyorlardı. 

V//JıF/.m yaklaştıran kahkaha düşkünü 

Mebrııre Sorni 

ÇÖL GİBİ 
Tehlike vardı. Çlinkü vapur 1 alışıldı ki, yastık yerine başları· 

hem lüzumundan fazla kalabalık, altand~ duran can kurtaran kemer-

hem de pek Allahlık bir şeydi. lerile lerile hazırlık yapmak değil, 
Çoğumuz yanımıza yiyecek öte hatta bu kampana gi.iriiltüsü, 

beri almıştık. Fakat bunlar çabuk düdük çığlığı ninni gibi tatlılaıır, 
lUkenmesin diye idare ediyorduk. uyukuları bile bozmazdı. 
Vapurda pişen ve umumi bir Ambarda haAasızhk, koku ve 
karavana gibi dağıtılan yemekler, pislikle, hastalıktan birkaç ölü 
kırmızı konserve e lerinin suya verilince, vapurun içinde fahri 
atılıp içine fasulya, nohut, mer- fedailer, didinmeye çabala-
cimek kabilinden kuru sebzeler maya ezel<len vurgun insan-
iliivesile hazırlanmakta olan, çorba Jar çıktı, nerden bulduklarını an· 
dense fazla koyu, yemek dense hyamadığımız keresteler, yelken 
fazla sulu garip tatsız şeylerdi. bezi gibi bir ıeyler)e orta göver· 

Çok geçmeden ambarda has· tede, üstU örtlilü bir yer yap· 
talananlar oldu. Projektör bozul- wıldı ve hastalar bunun içine 
du. Hatta içilecek su tükenmeğe )'&tırıldı. 

·· t tt G l · t ·ı ı Bütlln bu korku ve üz·u· ntü yuz u u. ece erı orpı göz e-
yiciJer, ve bunların gönüllü yar- verici şeylere rağmen, yolcuların, 
dımcıları vardı. bilhassa kadınların keyifleri hiç te 

Adedine göre manası değişen bozuk değildi. Geceleri güvertede 
tehlike habercisi kampana ı•eya eğlence partileri veriliyor, tahıil-
d üdük ıeslerino gitgide o kadu den dönen talebelerinin uydurduğu 

insan guruplara toplanıyordu. 
lık dört günü, ben hemen he· 

men kamaramızdaıı biç çıkma• 

dım. Çünkü sen· kendini Uşüt

müştiin. Boğazın ağrıyordu. Va
purun halini, kalabahğmı alt ka
ta inen merdivenin başındaki ha
ritaya, seferi göstermesi ıçın 

iğnelenen ve hergün bir az iler· 
liyccek olan kırmızı bayrağımızın 
ne uzun uzun yollardan gcçece· 
ğini ben hep babandan dinli
yordum. 

Beşinci günü akşamı bir az 
iyileımiı, güzel güzel dalmııtın. 
Hararetin filin da yoktu. Kevseri 
başın~a bıraktım Ye dışarı çık
tım. Öte yandaki güvertede yine 
bir eğlence olacaktı, Kamara· 
mızm önü tenha idi. Açılır ka
panır keten iskemleye uzandım, 
epey bir zaman öylece yattım. 

Kahkahalar, çalgı, türkü seı· 
leri geliyordu. Yıldızlar birer bi
rer yandı. Göz alabildiğine ula
mp giden denizde hafiften ka
baran dalgalar vardı. Vapur iki 
yana sallana aallana ilerliyordu. 

Bir aralak yerimden kalktım. 

Laz havası gibi de bir şey 
çalınıyordu. 

Yaklaştım. Yer verdiler, kala
balığın içine girdim. Dairenin ilk 
aıralarmda, renk renk slislli ka· 
dınlar, hazır koltuklara oturmuş
lardı. Arkaları da, ayakta duran 
erkeklerle dolu idi. Herkeı el 
çırpıyor, gemici kıhklı gençten 
birkaç ki~i de omuz omuza ver
mişler oynuyorlardı. 

Vapurun bu noktasında öyle 
coşkun, neıeli bir bava vardı ki, 
Hllantımn artmasına ldmae aldı· 
rış etmiyordu. Oyuna dalmıı 
bakarken, arkamda bir hareket, 
bir açılma oldu ve havaya kalk· 
mıı iki kol, bir hasır koltuğu 

getirip önüme ıUrdü. 
Uzun boylu, geniı yapılı, baıı 

beyaz kasketli biri idi bu. 
Oynaıan gölgeler içinde, yü

zünü görmemiıtim. Koltuğu yere 

korken, baıı eğikti. içimi ür
perten bir ses: 

- Buyurunuz, oturunuz ham· 
mefenil Dedi ve adam, bu be· 
yazhı, çok uzun boylu adam, 
batını kaldırdı, baktı. Sanki btl· 

Sayla S 
~===::::ıo• 

-
~ 

Gönül Jşleri 
---

''Kültür Fazlalı
ğı Mı? Yoksa 
Eksikliği Mi? 

Şu mektubu aldım: 
" 23 yaıında orta tabıil ıörmÜf Ü' liaan bilir oldukça 1rDz:el, sıhhatli 

bir ıenc~m. Bir kuıurum vardır, o da 
mHletimdlr. DilkklncıJlm, eınafım. 

Taaavvur ediniz bir mecUste ıiil 
eenç bir kıza· takdim ettiler. Kızın 
meslej'İniı:I ıorup da ... esnaf... Ceva• 
bını alınca, aizi derhal sukutu hayale 
utratır. Liıe mezunu, Oniveraite tale
beainde filan deneniz ( ablikıız olun, 
tembel olun, fakir olun } kız: siz• 
kartı hemen hiiınilteveccllh göste· 
rir. Yakında baıımdan geçen bir 
vak' ayı hlkiye etmek lıterlm : 

Blrglln OükkAn1mda otururken 
hiç tanımadıtım bİI' genç kız beni 
uzun boylu llfa tuttu. Tahsilimi ıordu 
Gaz.ellltimden bahsetti, daha bir ta
kım ıeylar ... Kibarmııım. Temizmiıim. 
Bu moalefe llyık detilmiıim!.. Ken• 
dlıi Jiıe meıı:unu ~enç ve güzel bir 
hanım... Bana vermlı oldutu rande
vuıune gelmedi,.. DGtOndOm: Beni 
layık görmemit olacak. Kuzum H -
nımteyzecltim aize aamimi olarak 
aorarım. 

Kızların bu 'hareketleri "Killtür., 
fadabğından mı? Yokaa ekaiklitindeo 
mi? •. 

S. L. T. 
Yanum, iyi tahıil görmenin her 

zaman tercih vesilesi olacağını uhut• 
mamak lazım. Esnaflık& hakir gören• 
lere gelince, Hamit devrinde değiliıı:, 

lehülhamd •eviyemiz yük elmlıtir, 
adetlerinin ıayet mahdut birkaç 
ıımarığa inhisar edecetlne kaniim. 
Benim muhitimde dDtilnceli ve münev
ver genç kıdann esnaflığa kazancı 
mahdut mHlek sahiplerine tercih 
etti ki erini ıröıteren yllz:lerce mi1al 
vardır, daha diln oldukça müreffeh 
bir ailenin ıalonundaydım, henüz Oç 
yaıına gelmeyen mini miııilerini oktar• 
ken nereden habnma seldi bilmem, 
ıordum: 

- Sen Bty mitin, paıa mı? 
Kilçücük: 
- Bey, diye cnap nrdL 
- Sonra ne olacak11n? 
- TOccarl 
Dikkat ediniıı:, çocuta timdldeo 

bu telkini yapıyorlardı. Size ifizelliği· 
nizden bahsedip ilk koouımada ran
devu veren ıenç kııı: iıe, hiç ıilph• 
etmeyiniz, erkeklerin ancak iki saat 
konuıtukları fasileye menauptur: 

* 
.Mehruet lzzet Beye: 
Arıuıızda tekrar banımak İm· 

kanı kalmadığı takdirde çocuğu· 
nuzu almak için mahkemeye mü· 
r&.caat etmeniz lazımdır. 

tün yüzü başan başa ifade ve 
mana kesilmiş gibi, canlana can-
lana bakh. Sade gözll ile değil, 
sanki dudağı ile, ağzile, kaşlarile, 
'Saçlarile, her şeyile baktı. 

Ve ben o dakik, gfilüşen, el 
çırpan, itişen bu insan kalabalığı· 
nın, o yarı aydınlığın içinde, a
hncakta kolan vururken duyulan, 
garip, tatlı bir baı dönmesi ile, 
göğsüme, boğazıma, iliklerime 
ılık bir şeylerin yayıidığmı hi • 
settim. 

Tabiatin, sade boyuna bosuna, 
yüzüne ıgözUne üzenip bezenmek
ten gönlünü, duyğularım, ahlakım 
gülleştirmeyi unuttuğu karşımdaki 
bu insa Vedat melihti. 

Daha o dakika, içimde, beı 
yıl evvelkinden çok değişik, çok 
daha çoşkun bir hlı kasırgası 
koptu, coıtu, ve ömrUnde nasıl 
meş'um bir rolli olacağım sankl 
o aaniye bilmiş, hissetmiş gibi de 
getirdiği ha1ır koltuğa otururken 
gözlerim karardı, kulaklarım 
uğuldadı. 

O, Başka bir şey demeden 
ve yanımda durmadan eğildi, gitti. 
Laz oyunu alkışlarla bitti, yerine 
başka insanlar çıktı. Kimi dizle· 
rini yere vura vura, kimi mendil 
oynata oynata döndü sıçradı. Her• 
kes gUldü, eğlendi. Ben de gör
meden, anlamadan sade baktım 
durdum. 

(Arkcuı var) 
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, Resmini~i Bfae Gönderiniz ....... 

L Size Tahiatmızı Sö11ligelim 
Rumlnizl kupO'l fle gönd•rbd-. 

Ktpoıı dffer ea7f&DUZdadu. 

-----------------=------
67 O.kiidar: Recep Efendi: Göa 

riııi •ever, kendiaiıı· 
tlen bahsedilmeıRni 
iıter. Ceurete ve ka· 
badayılığa ait mev
zulardan lıaz.ıeder. 

Bir işte uzun boy.11 
ıebaf ve ierar göster
mez. Dilediği gibi 
hareket etmek.ten 
ho~Ianır, pek sıkıntı
lara, t•hak.küme ge
lemez 

• 
66 l.tanbnl: Şuayfp Efendi: Eline 

ayağına çabuk ve 
çevik.tir. Iloş munme
leye kar, ayni suret
le mukabele eder, 
muhatabını sıkmaz. 

Üstüne baş.na dik· 
klltli davranabilir. 
Para, elbi e ve eşya-
11nı eyi lmllanrr ve 
tutumlu insanların hcı
auıriyetlerini muhafaza 

e r. 

63 Eskitehir: H. "L 
Şerif Bey: Temiz gi
yinir ve mentaatlerini 
gözetir. Başkaları için 
başım dertlere sok
mak niyetinde değil
dir. llo una. gitme} en 
m a le! ri tenkit eder~ 
k n tok ' e e:id öy-
1 r, alarma mm
net etmekte m · ağnı 

davranabilrr. 
~ 

64 Adan : Ali Hikmet Bey. Ila.-
yati muamele tarzı 

tavur ve hareketleri 
tabü bir halde cere
yan eder. Kederli ve 
za.rorlı işlerıleu uznl< 
kalmak i ter, fıkır ve 
kararlarında. i mr et
mek mücadele ~ ap
mak, l aratıcı olmak 
mcvzulanns. teması 

pek etmez. Yumuşak 
b h ny 1 katmağı tercih eder. .. 

68 Oakndu: Dur· 
•un Efendi: Ça.lı~ka.n 
ve uysaldır. Söz din
ler ve bu itaatli ha
lile kendini sevdirir. 
Aklını ıeytanlık.lara 
erdfremcz, olduğu gi
bi görünür. boğazuıı, 
rahutini sever. Para 
itlerinde emniyet n 
itimat telkin edebilir. 

• 
69 . G6nen: Beh~et iıhami Bey: 

( fetoirafınıa dercfftl lıtealyor. 

uttuğu. işte, menfaas bab.sind 
heeabi hareket eder, intizamı ee'\"er, 

kıınfık ve çaprqık işlerden lıoşlruımu. 
Bavkalıın için, feragatli hareketlerde 

bulanm&k istemez. Hususiyetleri, tlll'7.1 

tıaya.tı gizli kalır, numayisi ve gôsteriıi 
•evmez .. 

70 fstanbul: B. N. Hanımı 

(Re1 in.in tleıdal lahmi1or) 

Sonra eöyleyeceğini evveli soyler, 
pek tahakküme gelemez, 1erbe tavın
lan1c, müstaioi banketlerile etrafının 
kolayl kla nazıın dikkatini celbeder. 
Şalıaını alôkadar eden mesai.ide alıngan 
ve hassaa olur. Muhatabını cevapsız 
bırakmaz. 
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Dlnyada Olap Bitenler 
• 

Bir Bavul içinde Bir Kadın Cesedi 
Londra Zabıtası Şimdi iki El ile Bir Baş Anyor ! 

- ----- ------
Avrupa İle Amerika Arasında Bir Telefon Muhaveresi •• 

Dört gün ev· 
vel, esrarengiz bir 
zabıta vak•ası bü· 
tün siyasi me
selelerin önüne 
geçerek Loodra 
gazetelerinin ilk 
sayfaların işgal 
etti, fazla olarak 
A vruparun di
ğer ıehirlerinde 
akisler uyandır
dJ, hatta Am
erika zabıtası ile 
uzun uzadıya mu
havereler icra
sını mucip oldu. 

Hadise: Birge· 
ce Brighton ıeh
ri istasyonunda 
baŞ$JZ ve ayaksız 
bir kadın cesedi, Londra istas
yonunda da bir çift bacak bu· 
Junmasile başlamışbr. 

Meselenin ilk Safhası 

O akşam Londra istas} onu
nun Emanet Eşya Dairesi memu

ru deponun içinde dolaşırken 

fena bir koku ile rahatsız olmuş 

kokunun nereden geldiğini ara• 
mış, bir bavuldan çıkhğını hisset-

hatırlaması llzerine meıe
le hemen Amerika zabı

tasından sorulmuştqr. 

Amerika zabıtasında11 
gelen cevap budur: 

"Biz daha evvel Po
derjaz'ın başka bir kadın-
la evli elduğunu işitmiş

tik, meseleyi bu nokta
dan tamika başlamışbk, 

lfıtfen Viyana lzabıtasile 
temasa geç.iniz!,. 

evvel tetkik ede
rek Poderjaz'ın 
evinde bir araş• 
tırma yaptık, Mis 
Tuferaen'e ait o
lan birkaç bavul 
bulduk. Fakat 
Poderjaz bu ha· 
•ullann kendisine 
&izzat Mis ' tara• 
fındao verildiğini 
söyledi, lizdivacı 
inkar etti. Kızın 
ne olduğunu bil· 
mediğf iddiasın· 
dadır. Tevkif e-
dil . tir .mış • 

Londrada bu
lunan fcesedin bu 
kıza ait olup aoı
madıjını anlama• 
ya gelince, ha 
kolaydır. Mis 
Tufenıen geçen 
sene karnından 

ameliyat olmuştu. 
Yara yeri bellidir.,, 

Londra zabı
tası bu telgrafı 
alır almaz cesedi 
muayene etmiş, 

yara izini bulama· 
mıştır. Düfiince 
şudur: 

Haziran 28 

o ' 

Kari Melttapltrn 

Şimendifer Yolculan 
Gazi Suyundan 
lçemiyorlarmıt 

İzmit belediyesi büyük gay• 
rellerleı Gazi auyunu tebre akıtb. 
ve istasyon getirererek bir de 
taksim mahalli yaptı. Bu çeşme• 
den hergün 1800 ton su akmak .. 
ta ve mühim bir kısmı da ihti• 
yaçtan fazla olduğu için denize 
dökülmektedir. Fakat buna rağ
men belediye yolculara bedava 
su içirmeaıekte, geceleri tren 
gelip geçtiği esnada da çeşme 
kapalı balunmaktadır. Hiç ol• 
mazsa geceleri barakanın dışmil 
bjr musluk çıkarılarak halkın 
Gazi suyundan kana kana iç· 
mesi. ve Büyük Gaziye canfiytl• 
rekten tükran hislerini izhar et• 
mesi temin olunamaz mı? 

Adapaurında Reji ıokak mütekait 
Blnbaş NazmJ 

Tasdiknamemi Alamıyorum 
Gelibolu idadisinden aldığım 

mektep tasdiknamesini kaybettim. 
Y enimö almak için vaki müra• 
caatime " kayıt yoktur. Y enid 
verilemez • diye ceeop verildi. 
Mektepte kayıtlı adresim ve 
künyem tudur: Gelibolu, Müte• 
velli mahallesi Tekke sokağında 
3 numaralı evde ve mektebin 64 
numarasmda kayıtlı Kavaklı oğul .. 
larından Süleyman oğlu M. Bakf., 

Bu kadar sarih bir kayda 
rağmen " kayıt yoktur ,, diye 
cevap verilmesi karşısında kaydf.. 
mm esaslı surette aranmadığına 
htikmettim. Ne yapayım? 

B doka.o lıfalmildilrii SUleymaıa 
Bey oğlu Baki 

miş, hemen şüphelenerek zabıtayı 
çağırmıştır. Zabıta da bavulu 

açınca içinde başsız ve ayaksız 
bir kadın cesedi bulunduğucu 
gormüştür. 

Bavulun üzerine yapıştırılmış 
ohıo etikete nazaran bu ceset 

oraya 6 haziran tarihinde, Po
derjul isminde birisi tarafından 

lngiliz zabıtası bu defa mese
leyi Viya adan sormuştur. Ora· 
dan aldığı cevap şudur: 

11Amerika zabıtasının mfira· 
caati üzerine meseleyi on gün 

- Londra öldürülen bir ka
dmm hüviyetini tesbite çalışırken 
dünyanın meçhul bir köşesinde [ ... '] 
kaybolmuş başka bir kadın daha Cevaplarımız 

bulunduğu öğrenilmiştir. -----c..---~-----~ 

bırakılmıştı, fakat bunun uydur
ma bir isim olduğu şüpbesiıdi • 

Simas na tehattur eden de yoktu. 

ikinci Bir Haber .• 

Zabıta bu muamma ile uğra
tırken bu defa da Londra istas
yonunda, yine bir bavul içinde 
iki bacak bulunduğunu işitmiştir. 

Demek ki şimdi mesele kadının 
başım bulmıya kalmışbr. Fakat 
bu baş birtürlil bulunamamıştır. 

Katil Kim Olablllr? 

Maktulün hUviyetine gelince : 
Londya gazetelerinin, Loodra 
polisi kadar olmasa bile yine 
kendileri içio oldukça mühim 

birer zabıta teşkilatlara vardır. 

Bir taraftan polis, bir taraftan da 
gaıetecif er bu cesedin hüviyetini 

tcsbite çalışmışlardır. Bu arada 
0 Star ,, gazetesi bir ay evvel 
gayet zengin bir Amerikalı kadırun 
kaybolduğunu habrlamıt ve cese
din bu kadına Ait olması ihtima
lini düşünerek bu noktadan 
meseleyi tetkika başlamıştır. 

Bir Atk Macerası •• 

Bu kadın Mis Tufersen adını 
taşıyordu. .. Nevyork ,, da mfthim 
bfr ticaret müesıesesinin hukuk 

miifavridi, fakat son sene içinde 
eski bir Avusturya zabiti ile ta• 
m~mış, memuriyetinden çekilmiş 
ve büttin servetini nakde tahvil 
ederek Avrupaya gelmişti. Avru
payn gelmezden evvelden onun
la evlenmişti. Kocasının adı 
Poderjaz'dı. 

lnım.ı aazeteainio bu vak'•yı 

==================---:::===::.====::.;_====== -- Menemende &ıat Ptışıt. malıalle-

" Filo Ehemmiyetinden 
Hiçbir Şey K~ybetmedi,, 
lngllizler Son Manevradan Bu Neticeyi Çıkardıktan 
Sonra Adaları Deniz Taarruzundan Olduiu Gibi Kara 
Taarruzundan Da Masun Bulundurmaya Karar Yerdller 

İngilterenin Tayyare Kuvvetleri Arbyor 

lngiliz filaaman Akdenizde 
tam kunetile yapbİJ .. nevra
larda abnan neticelere müteallik 
mUtehauıs tefairleri peyderpey 
neşredilmektedir. UmDJDi kanaat 
ıu noktada toplanDllfbr: 

- Tayyareye Ye tahtelbahire 
rağmen büyük cüz'lltamların 
ehemmiyetlerinden hiçbir ıey 
kaybetmedildai bir defa daha 
sabit elm1Jllv. Dnakı mulaare-

bede olduğu slbl yarınki muha
rebede de kat'I neticeyi Hud, 
Nelson, Keen Eliaabetb gibi zıhlı· 
lar alacaktır. Bu itibarla lngiliJ 
adaları denizden gelecek bir ta
amJZ& karp mutlak ıurette ma• 
ıundur9 

Tayyaruiıa, tahtelbahirin ve 
torpitonun rol6 dUn lzaçtaa 
ibaratti, bugla ele öyledir. Bu 
bacın laW,111 ......tte malik bU 

ainde Bilgi berberi Haşim Efendiye: 
- Sorduğunuz kitap 1322 

senesinde basılmıştır. Zaman kü• 
tüphaneside ciltlisi 200 kuruştur. 
Maaınafih lstanbul kitapçılarında 
bilhassa Sahaflar çarşısinde 30-40 
kurUf müstamelini bulmak ka .. 
bildir efendim. 

* 6el>ı.ede lr.ıratbaneoi Ali efendiye1 
- Bu tütunlarda bahsetti~ 

nn şekilde ilinlar yapılamaz, 
mahkeme10 müracaat etmeni:ı: 

lizsmcbr efedim. 
-·p;· - 1 1 ·~---

memleket tarafından bertaraf 
edilebilmesi lse güç değildir. 

Buna makabil tayyareoin kar• 
harbinde opadığı rol, deniz har
binde göreceği hizmetten çok 
farklıdır, hayatidir, deoilcek de• 
rece llzlacbr.,, 

Aalaphyor ki İngilizlerin hava 
kuvvetlerini artırmıya karar ver. 
meleri ailihları azaltma konferan--
11mn muvaff akiyetsizliği ile oı.. 
duğo kadar bu manevranın neti
cesile de alikadardır. 

Yapılan neşriyata bakılacak 
olursa lngilizlerin ilk hedefleri 
tayyare kuvvetini Fransanınkl 
derecesine ç&karmak1 müteakıben 
denizde olduğu gibi havada da 
kendilİnden sonra gelen en kuY.. 
vetll iki devletin kuvvetleri mec• 
muuaa faik bir dereceye iblAi 
etmektir. 

lngilizler bir defa bu kararı 
Yerdikten sonra daima yedek 
pilot bulundurmak endişeıile sivil 
ıpor tayyareciliğini teşvika ko
yulmutlu ve müteaddit kulüpler 
açmışlardır. Bizzat kıralın ikinci 
oilD bu kulüplerden birinde aza .. 
cbr, fotoğrafimizin solunda gördll-
11-'b ikiaci seuçtir. 
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Şair, Mizahçı 

Ben şair olsaydım hanımefendi; 
gözlerinizi mehtaplı bir geceye 
açılmış iki pencereye ben:ıetirdim. 
Dudaklarımzın kiraz renginde ol
duğunu söylerdim; ve küçük, 
beyaz şapkanızın örtemediği kı· 
vırcık saçların ilahi güzelliğine 
İnanırdım! 

Şair olsaydım hanımefendi! 
Vücudünüzü Venüsün heykeline, 
lrnllarmızı bir çift mevzun sarma· 
şık dalına, ve iskarpinlerinizin 
İçinde saklanan ayaklarımzı, ku
tulara konulmuş lavanta fİşelerine 
benzetmekte tereddüt etmezdim. 

* Hammefendi ben mizahçıyım; 
tair değilim: 

Gözlerinizi pencereye ben:ıe· 
tirim, fakat toprak bir ev albna 
açılmış iki kömürlük pencereıinel 

Dudaklarınızın bir sığır ciğeri 
renginde olduğunu ıöylerim. 

Ve aslında beyazken sonradan 
kirden siyahlaşmıf şapkanızın yır· 
bk kenarmdan fırhyan arap kıvu· 
cığı saçların bir toz yuvası oldu· 
ğuna inanırım. 

Ben mizahçıyım hanımefendi; 
vücudünlizü bir Göksu deıtisine; 
kollarınızı bi çift asma kabağına 
-.e salapurya pabuçlarmızın içine 
hiJe ıığamıyan ayaklarınızı deve 
ayaklarına benzetmekte tereddüt 
~lmem! 

Darılmayın hanımefendi; ka
bahat benim değil tesadllftın ... 
Şair olamamışım, mizahçı olmu· 
tuin! IMSET 

- Daktilomu iş zamanında 
bir aşk mektubu yazarken yaka· 
ladım.t 

- Birdenbire kızdın mı? 
- Hayır birdenbire sevindim. 

Mektubu bana hitaben yazıyordu. 
- •• ·==-'. ' ••••••• 1 .............. ... 

Açıkgözler 
Az açık göz, çok açık gözden 

on lira borç istedi. Çok açıkgöz: 
- Veririm amma, dedi, on 

beş lira olarak 'iade etmelisin! 
- Pekala! 
Az aı·ık ·· 

'.'J" goz. on lirayı almış 
gidiyordu, çok açıkgöz. ı 
k 

. yo unu 
estı: 

Sana bir iyilik ed~Yinı 
dedi, on beş lirayı birden vermek 
aa.ıa güç gelecek tir. Verdiğim on 
lirayı şimdi geri ver öteki beı 
lira) ı da iOnra getirir&in. 

- Hammefencli kaç yaşında
sınız? 

- Yirmi beş! 

Ampul Ve Kadın 
Kadın ampule hem.er; 
Bet yüziiık var, hinlik var .. 
IIangisindendir sner 
Anlıyan1 çabuk anlar 

Bir genç kızı göriince; 
Dedimdi, bu on mumluk 
Arkaau.ıa düşünce, 
..\ nladım hır yudumluk.. 

J:Jir ba~kaııı ayrıca ; 

Sanki yuz mumluk ampul 
Dikkat ettim E!) İc:f', 

.Ne hoştu tombul tombul! 

Gönlüm coştu, hem taştı; 

Aradım ben her yanda; 
Gördüm, gozüm kamıı~tı; 

- Yirmi bet yaşımzı bitireli Mizahçı 
kaç ay oldu? l..__ ___________ JI 

Beş. binJiğı bir anda! 

- Yüz yirmi aeki:ıl 

Piyanomu dinlerken kim 
bilir göıüniln önüne neler geli
yordur? 

- Evet, aşağı katta oturan
ların hali! 

Yaptlklar1n hep naz mm? ı 
Sevenler seni az mı? 1 

Soruyorum, cevap 
Dudaklar1n kiraz 

ver: 
mı? 

r 

1 

Hanımefendi ne emreder· 
siniz? 

Benim Ol 

Durmayıp ~kar g:der; 
Bu der~, ılere, dere .. 
SoylPmez bakar gider, 
K11. ~ıeırn nere, ıwre'? 

Y a~an.ıayı nt:ylı ~ ını; 

Dur yanına geloyirn; 
Hem zihıuni çPleyim1 

Göğsunıü gere gere. 

Ayrılmayım kalayım, 
Bir rüyaya dalayım; 
late, ae.na alayını, 
Sırmalı birkaç ~ ewe. 

Haksır.sın. hakııız, hak11z 
Yaşanmaz asla yalııız; 
Gel benım ol yosma kız, 
(füme sı.kıu eltere. 

Burada yiyeceklerimizin 
paraaım verecek; az akıllı, çok Mizahçı 
paralı bir erkekf l.._._a ___________ _ 

- Kocamla avda tanışıp ev· 
lenmiştik! 

- T evekkeJi değil, geçen ak· 
şam arkadaşları bıldırcın zanne· 
derek kargaya niıan alır, diye 
eğleniyorlardı. 

ı- Boş SiZier l : 
Üzülmeyin 

Mahküm müddetini bitirmİf, 
hapishaneden cıkıyordu. Haplı
hane arkadaşlarının yüzüne bakn, 
hepsi '??üteessir görUnUyorlardn 

- Uzülmeyin, dedi, dışar1da 
çok kalmam, birkaç gUn sonra 
tekrar döner gelirim. 

Acı 
Berber müşterinin yliziinü 18 .. 

buoladı. Sabun köpükleri müıte• 
rının ağzına, burnuna girmitti. 
Berber sordu : 

- Bu yeni aldığım sabunu 
nasıl buldunuz? 

- Lezzeti iyi değil, fazla acı 1 

Denizde 
Kendini beğenmiı hamsi de-

nlzin dibinde bir gemi çapası 

gördU, arkadaşına: 
- Bak, dedi, insanlar yine 

beni tutmak için denize olta 
atmıtlar ! 

Karışmam 
Erkek pencereden baktı, yine 

yaj'mur yağıyor .. 
Kadın yahyordu, birden bire 

kalkb: 
· - Sakın ha şemıJyeni alay11., 

deme, yağmurda bozuluyor. Sonrl 
temaiyesiz kalırsın karışmam ! 

· Mesele 
- Ben daima kııı, y~za ter .. 

c.ih ederim. 
. - Bir zevk meselesi! 
· - Bir zevk meaeles'i defll, 

bir ticaret meael~si .• 
-????? 
- Kömttrcüyüm! 

ı 

- Sizi yeni <tldığım iskarpİ• 
nime benzetiyorum .. 

- Bu nasıl teşbih Hauıme· 
fendi? 

- O ne kadar ayağımı sıkı· 
yor1&, siz de okadar canımı 
sıkıyorsunuz! 
u••••••••••ıı1ııtıt•t11 ııtı••,..-., 

Yahyorum 
Şekercinin kiiçük çırağına de· 

dim ki: 
- Sen bol bol şeker yersin 

değil mi? ' 
- Bir tane bile yiyemiyorum, 

yersem belli olacak, ustam şeker· 
leri sayıyor. 

- Yüzlerine bakup oturuyor 
musun? 

- Hayır usta dtikkinda yok· 
ken kavanozdan çıkarıp yala• 
yorum. O geleceği zaman tekrar 
kavanoza koyuyorum! 



lik Muayenesi Yapılıyor 
-----

Bir Yıldız Şöhretini Muhafaza için 
Güzel Kalmak Mecburiyetindedir 
Meıhur ve parlak bir yıldız 

olmak için umumi manasmda 
aiizellik kifi gelmiyor. Hatti 
yalnız ses güzelliği bile bir yaldıza 
ş6bret ve para temin edtmiyor. 
Yıldazlarda aranan güzellik büı· 
b&tün batka tekildedir. 

Bugüne kadar yapılan tetkik 
ve tecröbelerden anlaıılmıtbr ki 
bir yaldızda ilk aranan ıey bacak 
ve vftcut düzpnlüğüdilr. Vücudün 
b&tün uzuvlan arasında tam bir 
ahenk ve tenufip bulunmak li
zamdır. Bilhassa bacaklar be~y
den enel tetkik mevzuu ol· 
maktadır. 

Kendisine bByDk roller veril
mek istenilen bir yıldızan bacak
lırmın, pürüzs6z denilecek kadar 
dtızaün ve miltenaaip olmaıı 
tarttır. ÇOnkii yapdan tecrübe ve 
tetkikler, bacakların ıeyirciler 
üzerinde çok müeuir olduğu 
netice1ini doğurmuttur. Bacakları 
pzel olmıyan hir yıldız seyirciler 
tarafından çabuk unutulmaktadır. 
Sinema kumıtanyalarından biri
nin lfUzellik mltehasaısına göre, 
kadınların ıüzellifini temin eden 
en bliyfik varlak bacakların ve 
baldırlano tenaıübtld6r. Yftzfi 
çok lfUzel olan bir kadın, ejer 
bacak ıtızelliiin• malik değilH 
•rtiatlik kabiliyetini hiiz olamaz. 

kin bir kadan bugün makyaj saye
ıinde en güzel kadınlar aeviye· 
ıine yükıelebilir. Fakat bacak 
tenasüp ve güzelliği kolay kolay 
elde edilemeı. 

Diğer taraftan yıldızlar daima 
güzel kalmak mecburiyetindedir. 
Esasen mukavelenamelerin bir 
maddesini yıldızların gtizelliği 
muhafaza etmek mecburiyetine 
dair olan büküm teşkil eder. Bu 
sebeple bütün yıldızlar alb ayda 
bir kere, mütebasaıs bir heyet 
huzurunda güzellik muayenesin
den ıeçer. Güzelliklerini, vücut• 
)erinin tenasüplerioi kaybeden yıl· 
dızların mukaveleri hemen iptal 
edilir. işte ıinema yıldızlarını en 
çok korkutan bu maddedir. Çün
kü en meşhur bir yıldız bile günün 
birinde, güzelliğini kaybettiği id-
diasile beyaz perdeden uzaklaşlm· 
hr. Bu yüzden Holivubta kumpan· 
yalar aleyhine güzellik du•aaı 
açap yıldızlara tesadüf edilmekte
dir. Hatta bundan üç ıene evvel 
cici yıldızlardan Barbara Kent 
bir dava açmış, kendi aleyhine 
2fizelliğini kaybettiğine dair hü
IC.tım veren bir jüri heyetini mah
kemeye vermİftİ. Bu davanın 
muhakemesi o zaman bftyük bir 
alika ile takip .edilmiş, neticede 
Barbara Kent hak kazanmışbr. 

Ayrıca hakem heyeti reitinin 
ıuiniyeti sabit olduğundan Barba• 
raya bir .Uktar tazminat vermiye 
de mahkum olmuıtur. llelle.,_ .. • .p. .. t.ai~i •ılllı•l,,,..._ Der.il Vl'- .. ,,,,.._. H•ldu yine bu mDtehawıa gare en çir-...__..;:;.__ __ ~------------..,;,....;.....---·------------------=~~=-,~~: -=-='==-- ----

Lilyan Harvey Amerika
da Bir Türlü Barınamadı 
imzaladığı Muk~ele Feshedildiği 

Yakında Avrupaya Dönecek 
Babaıı Alman, anneai lngiliz 

olan aarıtın ve çok 1eYilen yıldız 
Lilyan Harvey iki 1ene evvel 
Amerikaya gitmiş, Holitutta g8-
zel bir villa tutmuf, imzaladığı 
mukavele mucibince de filim çe
virmeye başlamışta. Bu mulca. 
vele mucibince güzel Lilyan Aaae
rikada beı sene kalacak, bu 
müddet zarfında da birçok filim• 
Jer çevrirecekti. Filhakika lilyan 
birkaç filim çevirdi ve hepıi 
beyenildi, çok rağbet Ye takdir 
kazandı. Fakat bu sarışın yıldı· 
zın imzaladığı mukavele, diğer 
yıldızlara imza ettirilen mukave
lelerden farklı bir maddeyi ibti· 
va ediyordu. Bu maddeye göre, 1 
çevircllji filimlerin Almanyada 
göıterilmesi yaaak edilecek 
olursa mukavele hükümıüz kala· 
cak Ye ayrıca Lilyan kumpan-

··············--· .......................................... . 

yaya tazminat vermeye de ' 
mecbur olacaktı. Çnnktl bu ... 
vimli yıldızın filimleri Almanyada 
pek fazla takdir kazandığa için 
kumpanya böyle bir hüküm koy· 
mayı lüzumlu bulmuttu. Filhakika 
yapılan bir hesap neticesinde 
Lilyan'ın Almanyadaki sinema 
•yircileri arasında yüzde ıekaen 
derecesinde yükıek bir seyirci 
klltleaine sahip olduğu anlatıl· 
mı ıtır. 

On beş gün kadar evvel 
Alman unsör idareıi yeni filimleri 

Bac•k ~ellilin
d• 611 ••r•tl• • !• 
lnıl•rtlea: D•ngel 

Parel• 

tetkik ederken bu cici kızan en 
ıon çevirmiş ı lth gu "M) Weak
neas " isimli filmini Hitlercilik 
aiyaaetine aykırı bulmut ve bunun 
Almanyada gösterilmeaini yaıak 
etmiştir. Bunun üzerine Lilyanın 

P•t P•l•r••
l•calıl•rı fi• çok 
dizpn ve pk 

•ialdir 

çalıımakta olduğu F okı filim 
kumpanyası mukaveleyi derhal 
feshetmit ve ayrıca taıminat 

iıtemiştir. 

Fakat kumpanya, bir cemile 
olmak üzere ta2.mİnat talebinden 

bıliharc vaıgeçmiıtir. 

Elyevrn Holivutta bulunan güzel 
Lilyan tekrar Avrupaya dönmek 
için hazırlanmaktadır. Zavallı kız, 
hayaline eremeden başına gelen 
bu fe!aketten çok mltees&irdir. 
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Ankarada Zengin Bir Spor Cünü 
·····-············· .................. _ ....... . 

Ankara Gücü - Gençler 
Birliği Maçı Çetin Oldu 

.................... ._. .... __.. .... _ ..... 
Ankara (Huaui) - Bu cuma çekmesinden takımı içio yard.m 

Ankara zeagio bir spor güni edemiyor. Gençler bu arada Mü-
yqadı. At koıuıu mahallinde nlı'ÜD ayağile ilk aellerİllİ ve 
atkoşularma devam edilirken, Ankara Gücft de, az sonra Niya-
Gazi muallim mektebi sahasında zinin ayağile beraberlik HJ19UU 
Atletik müaabakaJara ve Jatildil· kaydediyor. Mukabil taarruza ..-
apor •abumda da şilt maçlarına çea Gençler tekrar plibiJet 
devam edildi. Halkın böyle ilç aayalanoı aynı .,uaculanatn ay.-
kuma ayrılmasına rağmen latik· iM yapıyorlar. Ankara Gaca bu 
Jllapor sahası mevsimin ea bB- vuirete dlftllkten monra tamamile 
yük oyunu münasebetile hayli ka· •tar basıyor· 
labalıkta. Çtinkll Ankaramn en Bu euıada kale önlbıde ıenç· 
eski iki rakibi bu gün de filt ler mDdafii topa yumrukla mlda-
ıam ryiyonluğu için kartı kartıya hele ediyor. Tabii b11 hata laak .. 
~eleceklerdi: AnkaragiicO-Gen~ mİtl dlkkatiadea kaçmadığı İçİa 
ler Baliği. Bu takımlaran aynı za- Ankara lfilctl ceza "111'11pnMP 
manda bapn takaütleri de kar- c:beraberlik ıollml abyor. Ber: 
şalatacaklarda. 

Fakat Aba re•men bu maç 
için almmadığından oynamasına 
müsaade edilmedi. Ve tam bir
buçuk saat sonra ual takımlar 
aahada yerlerini aldılar. Her iki 
tak mda da esaslı bir tadilit 
yapıldığı ve hasimlerinin kuvvetli 
taraflarını kollayarak o cenahlan 
takviye ettikleri görülüyorau. 
Oyunun hakemi, son zamanlarda 
ine görüş!eri ve ciddi kararlan 
ıle temeyyüz eden Muhafızgücün· 
den Muammer Beydi. 

Düdükle beraber hücuma ge
\.en Ankaragücü hasım ka• 
lesine ilk hızla indiler. Fakat n~ 
tice alamadılar. Her iki tarafın 
Yakıt vakit bakim oynadığı görD
lüyor. Devrenin 30 uncu dakikasın· 
da bacağından sakatlaaarak çıkan 
Bilil bu devreye bir daha gire
mi yor. Ankaragücll çetin rakibine 
kuşı on kişi ile oyuna devam 
ettiği halde devre 0-0 bitiyor. 

ikinci Devre 
Bu clewec:le .UÇ oymyaa 81-

. W Sakatludajmdaa dolaJI •l
apta Üllllllf. Fakat fala ubra P 

Jik UJllllldaD 90Dra oyan Ml'Üqtİ 
Te çetin bir safhaya girdi. Bu 
dakikalarda hücuma geçen Anka
ra gllcDnden BUil havada afdea 
topa k0tuyor' ııençler madafll .. 
rloclea biri, bltfln kalıbU. Billlaı 
Uzerine yıkılıyor. Altta kalaa 
BilAlla omuz kemitl çatlayarak 

En ucak mevaimlere rirdiğimiz için bitin Avrupa ıporculan 
klçük J>iasilerle alllercle. denizlerde 7a111orlar. Kllçllk kotralan 
Wllıaua rDzgirm tam aizaaa vererek devirenler de varclar. Bu auretle 
bem yelken aporu hem de yllzmeyi bir arada yapmıı oluyorlar. 

Reımimi•de salaif-leri tarafmdaa hilheva albura edilmif ldlçük bir 
lıotrania .... i. orta .. da tekrar dtultilmem aörUltiyor. 

Adapazar 
Liki 

Adapazarı (Huau811 - Bu cu
ma da şehrimizde Dk ·~•arına 
devam edilıniftir. Biriaci maç 
Sakaryaapor kulübli ile Yenihilil 
araunda cereyan etmit ve maç 
çok laeyecaalı olmuftur. iki taraf, 
maçan birinci deneaiade 1·1 be
rabere idiler. ikinci denede Y eai
lıilillıların blylik bir pyretlerl 
giriildl. ~ neticede 1·3 Yeni
bililm plibi,.tile neticeleadi. 

ba.d maç -t 17 ele 933 Ko
caeli pmpİJOau Gençler Birllii 
kllllbl ile idman Yarda _._c1a 
cerepa etti. ldmanld•r OJUllUD 

nillpetiu kadar vaziyete lllkim 
idUer. Adeta tek kale OJDU' pbl 
iflecliler. Fakat zavallalarm ba ... 
fer de kaderleri yokta. Neticede 
Maç O.O beraberlikle aeticeleadi. 

baygın bir halde ikind defa ola
rak sahadan ıediye ile çıkanlıyor. 

Bundan ıonra devam eden 
20 d•kikalık oyun müddeti her 
Od tarafın da lehine neticelen
meden maç 2 • 2 beraberlikle 
WtiJor. 

Atletlk MU••b•k• .. rı 
Gazi Muallim mektebi aaha• 

mada ıapdaa atletik miillabaka
.._ dereceleri fllDlardar : 

100 meb'e dr'at kopm ild 
ll'llP biriacileri ve ildacileri ar .. 
amda J•pdclı. Ankara GBclbadea 
Kizua B. 11,8 le birinci, Gençler 
BirJiiWea Hakin Bey 11,9 la 
fkinei. 

200 M. .. •i•h Jantta Gençler 
Birliğiadea Ralim Bey 29,6 ile 
biriaci. 

300 M. alr'at k0fll8Wlda ~ 
lerbirlijindea Raaim Bey 39 ile 
birinci. 

3000 M. mukaYemet kOfUa&ID
cla Aakaralkladen Galip Bey 
10, 10 ile birinci. . 

Tek adam: Gençlerbirliğinden 
Semilı Lütfi 8.2S M. ile birinci. 

Suıbu irtifa: Dört atlet api 
derecede kaldaklan için finali haf
tara y.apılacaktır. 

Slnlda irtifa: Geaçlerbirlijin
dea Ruim Bey 2,86 M. ile birinci. 

GIDe: Aabraıtklnden Halil 
e., 9,88 M. ile ltirinc:i. 

Cirit: Aakaraıttcladen Halil 
Bey 3S, 26 M. ile birinci ıelmif· 
lenlir. 

M•hetl• G•cu Blelkletçllerl 
Sllrtle 

Siirt, 27 (A. A.) - Garzaada 
till,.t. beledip, 2iad fırka, 1pOr 

ht'fllb ve HalkeYi aaw bir 
beret tarafuaclan laqalaaaa lla
haflzgldl ~ Sihte pi· 
diler. Sürte · · · Jine phir 
ve fırka uauaa bir heyet, bir 
dvari bölftit •• HalkM'iniB eUi 
azuı tarafından kar11lanan biaik· 
letçilerimlz lt&Jlk bir alay halin-
- IWkeftae clojru plerken 
caddeleri cloldur• halk tarafı•· 
daa alkıfla.....aardar. 

Memlekette Spor Hareketleri 
• 

Ayvalık idman Yurdu 
Şampiyonluk Yolunda 

Agwılık uc JJ.,/uuai•• .,.1111eııl11rı maçtan no•I 
AyYahk, ( Huaull ) - Yurdu- 15 • 6 - 934 bribiade EclrelNt 

mm bu waeld 6k maÇlanaa eyi ..ı...aclald Ea-emit kulb • ıo 
lliır U.. ile illkn .. \tir. ,.pbjı mhabakada O· 1 g .ip 
Mmtakamızcla iki kame ilzerlne gelmiştir. Bu suretle Ayvalık id~ 
tertip edilen müsabakaJarm A man Yurdu 8 ktimesi birincisidir. 
ktimeıi Bahkesirde B kümeai Ed· Şimdiki halde mantakamn final 
remit, Burhaniye, Ayvahk kullip- maçı için vereceği karan bekJc .. 
leri aruuıdadır. Burhaniye kullibü mekteyiz. Ayvahkhlar bu aene 
De 8/61934 tarihinde Ayvalık sa- mıntaka birincisi olmak umind .. 
bamıcla yapbğl müsabakada ta- dirler. Ve çalıfıyorlar. Edremit milsa 
lnmımız 1 • 3 galip gelmiftir. bakaıında maç biraz çetin olmufluı 

Muş Sporcuları Çalışıyor 

Altınofla Ju.ı;;W iirlıecl •• i/dıtci taluml,,,.i . 6ir •r•d• 
Kıtı uzun olan Ylliyetlerimia- ikiaciai olmak auretile de bü1ük 

den biriai de Mutbır• Buna rat- bir muvaffakiyet k&ZaDmlflardar. 
men sabık birinci umumi mllfettif Bir buçuk aydanberidir aralann c' a 
İbrahim Tali Be1efendinin prk eaJd aporculardan muallim Nure tia 
Yillyetleriade ipOl'U tetflk mak• Siret Bey de olduğu halde gençler 
adile yeptıldan tqkilittaaberl muntazaman çal1tmıya batl•Dllflar-
Mut gençleri de çabımaktau ıeri dar. Pek yakmda da Civar vilayet .. 
k•lmamqlarchr. Billaa... 932 lerle maçlar yapmak lilntile temasa 
Maelliade Dljanbeldr mmtakumın ıeçecelderi Umit edilmektedir. 

Büyük Atletizm Müs;r,;k:;ı~;;··-
Galatasarayda Çok Hararetli Bir Çahıma Var 

Galataaaray kulilblhılin alb nnda teaadtif edilen muhtelif mera 
temmuzda hazırladığı bl\ytik atle- aimler de yapılacağa haber v~OI 
tik program Balkanlardan gelea . • ------
miiabet cenp nzerine tam ve Panatınaıkos Haftaya geff yor 
bt'I pktini akh. 8 Temmuzda Galatasaraym 

Y..-.Y, Yunan, Bulgar ve atletizm bayramında Galatasaray 
Romen atletleriain iftiraJdle yapı- ntbol ta~mile karşılatmak üzere 
lacak olan bu mlaabakalar biç tlant edılen Yunanitt11D1D Pan• 
'}lplae yok ki memlekette ilk tiaaik01 takımı önüaizcleki pa-
defa ıldllecek ve Balbnh atlet- zartesi günU Piredea hareket 
lerin b.-,ak bir rekabet &lelmM; edecek, ertesi salı glhıU buraya 
cak bu pnflar maazn• gelecektir. Atina ıampiyonu olan 
ıareket olaeakm. • . bu takım Galatasaray takımı ile 

6 ve 8 tem••• .:.u:.ı ıcraaı iki maç yapacaktır. Dtln akşam 
kararlafbnlaa ·-1 • G laannta mun- Romanya vapurile hHeket edece-
cm• cereyuu çın a Baray ;c,:_ • t af) bildir • · 
kalDbDnde muhtelif komiteler •""

1 
e • ır. 

çalıpnaktadlr. Yarınki Futbol Maçlar 
6 telDlllllZ progr&IDIDID en Futbol heyetinden: Yann icra 

zeap taraflanndaD birini ele edilecfık reımi m01abalcalar: 
geçit resmi t91kil edecektir. Taluim Stadında: 

1

. Galatuaray kalllbhc:le faal- Eylp • S01eymaalye aaat 1S tem 
yette bulanan blttba ıpw 1Ube- maçı. 

, .dli .-çit reaaaiae iltirak edecek, Bqlktaı - Galataaaray saat 17 
•ha«Ja · ancak Olhapiyat oyunla· .. Şllt...__-_•ça_. ________ __. 
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Kübik Bilmece 

Bu hafta bir kübik bilmece koyuyoruz. Burada gördüğünüz iki 
resimden sağdakinde üç balık, soldakinde de bir futbolcu var. Bu 
balıkları ve futbolcüyü boyala kalemle boyayıp meydana çıkarırsanız 
size geçen haftaki gibi cici bici hediyeler vereceğiz. 

1 Bu Seferki BUyUk Hediyemiz: Bfr Futbol To~J 

Yaz Sıcakları 
Ve 

Küçükler 

'(az geldi. Tatil günlerinde 
herkes plajlara akın ediyor. Bu
radaki bebekler de annelerinin 
yamnda plaj safasma çıkmışlar, 
eğleniyorlar. 

Küçük Cengizin 

Bombardıman 
Ve 

Yağmur 
lngiltere' de gayet şiddetli bir 

kuraklık var. Yalmz lngiltere'de 
değil, dünyanın birçok tarafların· 
da aylardan beri bir damla yağ· 
mur düşmüyor. Bu kurakhğı 
gidermek için lngilizler çok düşü· 
nüyorlar. O kadar ki nihayet me-
sele İngiliz Meb'usan Meclisine 
kadar gidiyor ve bir meb'us ta 
lngiliz Ziraat Nazmna soruyor: 

- Havaya top atılınca yağ-
mur yağarmış, doğru mu? Telıiz 
telgrafın kuraklık doğurduğu 
iddia ediliyor, ne dersiniz.? 

Nazır cevap veriyor: 
- Umumiyetle bombardıman

ların yağmur doğurduğu iddia 
edilir. Fakat fenni bir şey değil· 
dir. ·Telsiz telgrafın hava kurak· 
lığı üzerinde tesir yaptığı mese· 
lesinde ise hiç bir fikrim yoktur. 

Meb'us ısrar ediyor. Büyllk 
muharebede şiddetli bombardı· 
manlardan sonra daima yağmur 
yağdığı söylenir. Şu halde fikir 
doğrudur. 

Bir başka meb'us: 
- Öyle ise hemen dünyaya 

iliıııharp edelim. Bolbol yağmur 
yağsın. Ve celse kahkahalar ara• 
sında kapamr. 

Yaramazlıkları 

İşte siıe üç tane yazııız bikiye 

SON 

Bu resimdeki bayvanlan 
ders kitaplarınızda görmüı ola· 
caksımz. Fakat burada anaları 
ve yavruları bir arada görüp 
tetkik edebilirsiniz. Hayvanlar 
yavrulnnna karşı çok hislidir
ler. Bir anayavrusuoa, büyüyOp 
kendi kendisini besliyecek çağn 
gclinciye kadar şefkatle bakar. 
Ona yeme&ini, içmesini, gıda 
tedarik etmesini· öğretir ve tam 
çağına gelince de bırakır. Yu
karıda soldan birinci resimde 
bir Penguen ile yavrusu vardır. 
Ana Penguen yavrusuna ağzm· 
dan gıda veriyor. Onun yanın· 
daki bir deniz ayısıdır. Yavru• 

Bir 
9eçen Haftaki 
Yazı Takımı Ka
zanan Talili 

Küçükpazarda mektep ıokağında 
28 No. da Nebiye Hanım. 

Birer kutu oruncak kazanan 
okuyucularımız: 

Bııfrada Hozncı zade Süleyman 
Dcy oğlu İbrahim, Fatihte Altay ma• 
hallesi Müczzinbey sokağı 11 No. da 
AJımet CenuıJ, Konya posta telgraf 
makinisti Hasan Jlcy vaııtasile A. 

Sayfa 11 

Hayvanlar Aleminde ··-·····--...................... ____ _ 
Büyükler Ve Küçükleri 

Bilmecemizi 
31 

tarihli 

Mayıs 

bil-
meceden bir 
kitap çantası 

kazanan talihli 
küçlik okuyu· 
cumuz Alman 

mektebi tale

besinden Razi 

Osman Ef. 

su da bpkı kendisi gibi heybet• 
UdJr. Oç6ncil resimde bir Şem• 
panze yavrusu görü· orsunz. Yav• 
ruıunu okşıyor. Ortal,.. . ··esim 
heybetli bir dişi aslan ve ya\'.ru• 
sudur. Yavru aslan anasile oy• 
nayıp duruyor. Alt tarafta sol• 
da bir fil ve yavrusu bir göl 
kenarında suya yatmışlar, serin• 
leniyorlar. En son resimde de 
bir ana kaplan ile yavrularını 
götüyorsunuz. Ana kaplan yera 
uzanmıı, yavrusile oyun oynıyor2 
Hayvanlar arasında yavrulannf 
en çok sevmek itibarile kaplanı 
ileri aUr6yorlar. 

Doğru Halledenler 
alı sokağı l3 numarada Emine Fevzı, 
Aı:lana Yarbaşı polis ka1'8kolu mukıı~· 
yldi Zeki Bey vasıtasile Süleyman Bey 
ve hanımlar. 

Birer albUm alacaklar: 

Cclwettin, Sultanahmet Yerebatao 
caddesi No. 13 Akil Dey ve Hanımlar. -···--................................................. -. 

Tarsus memleket hastahanesi idare 
memuru Emin Dey oğlu 'I'lurg ıt Ulvi, 
Savaı dişçi A. Naci Bey oğlu Zihni, 
İstanbul Vefa lisesi talebesinden 846 
Süleyman, Konya pastacı Selim ueta 
vas1tasile Mustafa, Beylerbeyi 43 üncü 
1lkı:nı>ktep talebesinden Sait, Dt•vrek 
mahkeme zabıt kiitibi Ahmet Efendi 
oğlu Mehmet, İstanbul 'l.'arbikat mektebi Birer lastik top alacaklar: 

Beyoğlu Aşıklar cadde inde 97 nu· 
marads SeJma. Büyüknda I\alfe okak 
20 numarada Ali Muamm r İstanbul 
Vefa füıeıi talebesinden 225 Zeki, Çen-
gclköy Talimhanede 8 numarada Cavit 
Halit, Cağa.loğlu Ziyabey npartımanında 
Sabahat IlBDım ve Beyler. 

Birer kurşun kalemi alacak
lar; 

Devrek mahkeme zabıt katibi Hasan 
Efendi kızı Sabahat, Nazilli Recep· 
Bey lJkmektebi talebeıinden Osrunn 
bey oğlu Orh'ln, Maçka Narmanlı apar
tımanınde. Hilmi Avni, Beyazıt Camcı-

talebesinden 48 Behçet, Topkııpı tik· 
adım apartımanında Fethi Zühtii, Ala· 
şehir berber Alô.eddio Efendi va ıtasile 
Ahmet, füıeımpaşa Yakupağa sok ğı 5 
numara Omer Hamdi Bey ve hanımlar, 

( Arkası v 'T ) 

Dünya ve hayat hergiin değişiyor. Buradaki resimlere bakınız: Yukardakiler i 900 senesinde alınmıştır. 
Aşağıki resimler de bu aene bqında alınmışhr. Birbirlerine biç benzemiyorlar, değil mi? Demek ki hayat 
durmuyor, herıiln yeni bir devir açdıyor. 



Dünkü Mühim Yangı~ 
Beşiktaşta 14 Ev Daha yandı 

Dün öğleden sonra saat üç 

buçuia doğru Beıiktaşta müessif 
bir yangın çıkh ve on dört ev 
iki barakanın daha kül haline 
gelmesinden sonra afetin önü 
alınabildi. 

Yangın Muradiyede karakol 
aokağmda 12 numaralı ıaraylı 
Frbunde Hanımın evinden çıkmıı, 
r6ıgirın teıirile alt ve üstündeki 
evlere de sirayet ederek 4 No h 
Ali, 6 No lı Baki Beylerle 8 No lı 
Mehmet ağanın, 1 O No lı Fatma 
Esma Hanımın, 14 ve 16 No h 
merhum Ömer Paşa kızı ·Huriye 
Hanımın iki evine geçmiş ve bun· 
ları yaktıktan sonra kartı sıraya 
atlamış, bu sırada da 15 NGJı 
Tevfik, 17 ve 19 No lı maliye 
memuru Necdet Beyin evlerini 
köl etmiı ve yine rüzgirm tesirile 
Kağıthane caddesine atlamıı, bu· 
rada yanyana bulunan ve biri 
tliccardan Mehmet Şakir, diğeri de 
avukat Necmeddin Beylerin beheri 
on ve yirmi beş odalı iki bllyUk 
konağı tamamen ve bunlara 
bitişik olan Zekiye hanımın 34 
Nolı evini kısmen yaktıktan ıonra 
ateş tekrar karşı tarafa atlamııtır. 
Bundan sonra bu sırada 19 No lı 
ev kısmen yanmış, 21 ve 23 No h 
Halit Resül Beyin büyük evleri 
de tamamen kUI olmuıtur. 

Ateş yine dolambaçlı seyrini 

1 
takip ederek Mezarlık sokağına 
geçmiş, burada da 38 ve 40 No b 
barakalan silmiş süpürmüştür. 
Bu noktada yangının önünü almak 
için 36 No lı ev itfaiye tarafından 
tahrip edilmiştir. 

Şu suretle Muradiye sokağın· 
da başlayan yangın, büyük bir 
daire çizdikten sonra ancak 
ıöndürülebilmiştir. Yangının çıkıtı 
hakkındaki rivayetler muhteliftir. 
Bir rivayete göre 12 No h evde 
oturan kadın, kabak kızartırken 
tavadaki yağ p2 rlamış ve yangm 
çıkmııtır. Diğer bir rivayete 
görede evden yılan çıkmış, bu 
yılan sıcağın tesirile baygın bir 
halde bahçeye geçmiş, hayvanı 
öldürmek iıteyen kadm da üze
rine benzin serpip kibrit çak
tığı sırada ev ateş almıı· 
tır. Bu iki rivayetten hangisinin 
felakete ıebep olduğu meçhuldür. 
Yanan evler kısmen ıigortalı, kıı· 
men değildir. Zabıta bu husuıta 
tahkikatmı derinleştirmektedir. it· 
faiye yangın mahalline geldiği 
zaman su sıkmtıaı çekmiı, bir 
müddet ıağdan soldan sarnıçlar· 
dan su tedarikile uğraşılmış, fa. 
kat bu suretle bir iı yapılamaya• 
cağı anlaşılınca denıze hortum 
uzatılmak suretile su temin edilmiş 
ve vangının önüne geçmiye çalı· 

sılmışbr. 

Ankara: Yiiksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat EnstitüıU talebeıi ıçm lüzumu olan aıağıda 
yazılı 6 kalem eıya aleni müı•akaaaya konulmuştur. Taliplerin 
ıartnameyi görmek llzere hergih Enstitü Muhasebesine ve 0o 7,5 
teminatlarile beraber 9 Temmuz 934 tarihine miisadif Pazartesi 
ıUnü saat 9,50 de Yüksek Enıtilii ihale ve idare Komiıyonuna 

müracilatları. "3301 ,, 
Adet 
140 
200 
350 
400 
350 
200 

Eşyanın cinsi 
Pamuk şilte 
Yorgan 
Yastık maa yüz 

" kılıflı 
Yatak çarıafı 
Yorgan çarıafı 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün kaıorırarn bınalarıle sobalı bınala• 
rınm yedi ayhk teshini kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ko· 
nulmuştur. Talip olanlar şartnameyi görmek için Enstitü Muhasebe
ıine ve münakasaya iştirak için de 0 o 7,5 teminatlarile 9 Temmuz 
934 tarihine milsadif Pazartesi gUnü saat 15 te Enstitü idare ve 
ihale komisyonuna müracaatları "3299,, 

Üsküdar hukuk hakimliğindenı 
ı~adıko.} ııııde mukim Reçiııa hanım 
tarafmdan kocası Çorluda mukim 80· 

b <'I Ya ef Ef. aleyhine aç1lan boşan
ma davası üzerine müddeialeyh daveti 

kanuniyeye icabet etınedigıııden müd
dei.} e vekilinin talebile hakkında gıyap 
k r rı ittihazla tahkikat 17·7·934 Salı 
ıüniı aaat 14 do talik edilmekle yevm 
ve eaati mozkUrda yine gelmediği ve 
iıtima kılınan şahitlerin tarafeyn ara· 
sındıı. kavga eksik o)madıgı ve müdde· 
iale> hin karısına karşı Hll alçak bir 
ktzııııı eeni aldığıma pişman oldum 
diye hakaret eylediği ve bu haller be
yinlerinde şiddetli bir ger;.imsizlik tevlit 
ettıgı ve lıir seneye yakın bir zaman· 
d~nberi de lcamıoı bırakıp kaçtığı ve 
halen nereye gittiği malum olmadığı 
ve tarafo)niu badema birliıri idame et• 
tırmelerin~ imkiln kalınadı;ı yolundaki 
~ hadetlımne karşı tarihi ilandan itiba
ren 15 giııı zarhnda bir itirazda bulun· 

madı~~ takdi~dc ~iıtün vakıaları kabul 
eylemış addıle ıcabı kanuniyeai iora 
kılıaacegı ve bir daha mahkeme1e 
alınmıynca rına dair yazılan gı~ap ka
rarı müddeıole.} hin ikametgahının ıneç. 
bu ıyetı lın ebıle mahkeme divanhane· 
aıae ıldı ı gibı keyfiyet a.} rıca gazete 
ile de ılaıı olunur. (18) 

Cildi yalnız esmer/etmekle 
kalmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 
kabarcıklar, sivilceler. 

t 

lekeler yap•r. 

KREM 
PERTEV 
K•llananlflr için bunJ•n 
•nJiıey• lüzum roktur. 

Bu harikulade krem gü

neşin elitte tahribat yap
masına, kat'iyen meydan 

Yermez. 

l'I& Dr. ibrahim Zati 
Cağalo(ılu : Mahmudiye caddeıi, 

Çatalçeıme ıokatı No 5 
Herwün öiledea aonra hutaların 

kabul eder. 

Yugoslav 
Meclisinde 
Türk-Yugolav ltilafnamesi 
Alkışlarla Kabul Edildi 

Belgrat, 27 (A.A) - Meb 'usan 
meclisi, Türk ve Yugoslav tebaa· 
larının mütekabil isteklerinin su· 
rcti tesviyesine dair olan Türk· 
Yugoslav itilafnamesini alkışlarla 
kabul etmiştir. 

Bes Kifi Yandı 
Veıouel, 27 (A. A.) - için· 

de yedi kişi bulunan bir otomo· 
bil devrilerek ateı almıı ve bet 
kiıi yanarak ölmUştlir. 

Tavşancll Bağları 
Tavıancıl bağlarına ait yazı ailsile· 

sinin ikinciıi bugün çıkacakta. Yazı 

çoklutundan yanna kaldı. Özih' 
dileriz. ............................................................... 

Yeni Neşriyatı 
Turfanda karanfil ve gUI bah· 

ç••I - Ziraat mühendisi Lfüfi Arif 
Be)•in"Turfanda karanfil.. ve "gül hah· 
çesi., iıimli iki eseri inti,ar etmiştir.Son 
Poata ıütunlannda ziraatı müteallik 
yazılarım alaka ile takip ettiğiniz bu 
deı!erli yazıcımız, birinci kitabında en 
biiyük çiçekli karanfilin naeıl yetiştirlJe· 
bileceğini1 diğer eserinde ise 14 bin' 
çeıit gül içinden seçilmit 1000 nadide 
gül nevinin na11l üretilebileceğini anla· 
tıyor. Tevzi yeri Şamlıhan (11) numa· 
dır. Bu eserleri şimdilik kitapçılarda 
bulamazsınız. Alı\kadarlara ehemmiyetle 
tavsiye ederiz. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mersin 
İNÖNÜ 

Yolu 
vapuru 1 
Temmuz 

Pazar günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoı, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, Alan
ya, Menine gidecek. Dönilıte: ayni 
iskelelerle beraber Tatucu, Anamur, 
Kuıadaaı ve Gelibolu'ya utraya
cakbr. 

İzmir Sür' at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe günü 

uat 16 da Galata nhtımından kal
kacak doğru İı.mire ıidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR gilnil saat 16 da 
İı:mirden kalkıp doğru fıtanbula 
gelecektir. 

Tokat umum gazeteler bayii 

ALi SABRi 

Gazete, mecmua ve 
kırtasiye satmak 
üzer• 20 Haziran
da bir şu6• açıgor. 

e TURHAL - 1ııtasyon caddesi e 
.............................................................. 

Resim Talı/ili .Ka,,ona; l 
u • •:e •• ..., o ••• 1 l 

Tabiatioiti öğrenmek jııtlyoru.ııd 
re1miniıl bu kupondu tO ~ adet 
ilı birlikte gönderioiL .. -: RftıD.ıİDİI 
•ıreya tibidJr ve •iade edilaacz.r,,' . "'-

Uim.:: meslek 
veya eao'&t 

bulunduğ~ 
aıemltket 

Relim intişar 
edecek aaii 

Resmin klişeei 30 luıl'Üflıık ~ 
r pul mu.kabiliDtl• cröııderilebilir.~ 

• 
ngiltere Ve Silahlanma 

Vaziyet, Yarışın 
leneceğini 

Londra, 27 (A.A.) - Morning Post 
gazeteal, lnriltere hükumetinin kat'ı 
olarak tekrar ıilihlanma politikasını 
kabule hazır olduğunu söyliyehilectk 
vu;iyette bulunduğunu yazmaktadır. 

Gazete tunları ıöylemektedlr: 
''HOküınet, vakit bırakmadan İn

rllterenin mildafaaaının yeniden tan· 

lnglltereye lthalAtın Tahdidi 
Londra, 27 (A.A.)- İngiJiz alacak

lılarının temini ve ithalatın tahdit 
edilmeıi hakkındaki kanun Avam 
Kamarasında kal:ul edilmiıtir. 

lngllterede Susuzluk 
Londra, 27 (A.A.)- Son yağmurlar 

Taymfı nehrinin su verim kabiJiyetini 
arttırmııtır. Fakat buna rağmen 
Sıhhiye Nazırı bu miktarın da kifi 
olmadıfını, ıu aarflyatmda taurruf 
yapılmasını bildirmittlr. 

Franaız Piyangosu 
Sarrebrua-, 27 (A.A.) - Dün çeki

len Fran1a milli piyankoııunun beı 
milyon franklık bQyOk mUkAfah, 
Ssrrebrul''ta ve civannda bulunanl 
kırk aile tarafından kazanılmıetır. 

Gittikçe Şiddet
Gösteriyor 
zlmine başlamağa karar vermittir. 
Hava orduıunu takYiye projesine, 
haber aldığımıza göre, bahriyenin 
takviyeıi lliYe edilmittir. lnriliı. bah· 
riyeainin takviyesi ihtiyacı gittikçe 
kendini hi11ettirmektedir. Zira, bir 
deniı anlatması ihtimali o niıbette 
azalmaktadır. 

Alman KomUnistlerlnln Reiat 
Berlin, 27 ( A.A. ) - Alman cÜm· 

huriyel müddeiumumisi, yatan lıiya
netl ıuçile itham edilen komOniıt 
fırkası lideri Taelmanm ıorgusuna 
devam edilditini, yakında Millet mah· 
kemesinde muhakeme edllecelinl 
bildirmlttir. Bu ıuçun cezası on ıeneye 
kadar hapistir • 

Bir Deniz Faclaaı 
Loryan (FranHda) 27 - Hir motllr 

ve bir vapur çarpıfmıetır. Atta ölO, 
yedi yaralı vudır. 

Alman Moratoryomu 
Ve MUzakereler 

Londra, 27 (A.A.) - Mor•toryom 
meaeleai için Alman heyetfle müıa· 
kerelere baılanmııtır. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yüüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan aıağıda yazılı 10 
kalem tabak, çatal, kaıık vesaire aleni münakaaaya konulmuıtur. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergUn EnıtitU Muhasebesine 
ve ~o 7,5 teminatlarile birlikte 9 Temmuz 934 tarihine mU1adlf 
Pazartesi günU saat 10,30 da EnatitU ihale ve ldare Komiıyonuna 
müracaatları. "3297,, 

Adet 

200 
250 

Etyanm cinsi 

Çorba tabaiı 
Yemek ,, 

225 (takım) 
275 

Çatal, kaşık bıçak 

250 
Çay fıncam maa tabak 
Çay kaıığı 

100 Su bardağa 
Sürabi 40 

ftO 
50 
40 

Demir kepçe ( çorba tevıii için) 
Tuıluk 
Tol nihale 

75 Kr. Kut tüyü Yastık 
İstanbul' da Çakmakçılarda Ball zade Kut tliyll fabrikaaında Kuı 
tüyünün kiloıu 75 kuruıtan batlar. Şilte, yorgan 12 .. r liradır. 
Salon yastıkları ve kuı tUyU kumaılarmın her rengi buluuUI'. 

'-------.-. Telefon: 23027 ( 464) ---

lstanbul betincl icra me· 
murlutundan: '!'amamın& yeminli 
üç ehli vukuf marifetilı 818~ bra kıy
met takdir edilen ve 9 ıaü ve SiS 
gayriııafi tonilato ve çelikten mamul 
tekneli Çankaya nam romörkörtuı 
nısıf hiBBesi ve 2100 lira muhammen 
kıymetli ve eafi 7 ve gayrisafi 18 
toniUito n altı bakir kaplı Ümit nam 
romörkörün tamamı ve 1501S lira kıy· 
metli safi 37 ve gayrisafi 48 tonilato 
hacmindo tekneııl ahşap, \ek direk 
latin armalı 1icaretibahri yelkenli 
maynasının tamamı açık arltırmnya 
çıkarılmıı olup 28-6-984 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik edilip 
1·8-98' tarihine müıadif çarıamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar letanbul 
beıinoi icra daireıinde paraya çevrile
cektir. Arttırmaya iıtirak için mulıem· 
men kıymetlerin yüzde yedi buçuğu 
nitıbetinde teminat akçesi alınır. Müte· 
rakim nrgi ve ıair riisum mü~teriyı 
aittir. Arttırma muhammen kıymetin 
yiizde yetmi• beıini bulduğu takdirde 
ilıalei lratiyeıi icra odilir. Akli hald• 
en son arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak Uzere arttırma llS gün dah~ te~· 
dit edilerek 16-8·984 tarihine miltadıf 
perıembı günii saat 1-':. 16 ya kadar 
ikinci arttırması iora edilır. 2004 llU• 
marab iora kanununun 126 noı mad. 
deaine tevfikan ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi gayri menkul 
üzerindeki hakları hususile faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını evrakı 
müıbitelerile 20 gün içinde icra daire· 
sine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de hakları ıicilli ticaretle sabit olma• 
dıkça 111tıı bedelinin paylaomasından 
hariç kalacakları ve alakadarların, itbu 
maddıi kanuniye ahkamıoa tevfikaa 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

IIamburg, Brem, Anvers, latanbul ve 
Bahriıiyah arasında azimet ve 

avdeı muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Aııvers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasnlatı 

b~klenen vapurlar 

Akka şehrimizde 
Arta vıumru 1 Temmuza doğru. 
Heraklea vapuru 3 temmuza doğru 
Agulla ,, 8 ,, ,, 
T roja ,. ıo ,, ,, 
Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve 

lbrail için limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

Akka şehrimizde. 
Arta vapuru l·S temmuza doğru. 

,, akında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Galllea vapuru 10 • 11 Temmuza 
do~ru. 
Agule vapuru 14 • 16 q'emmuza 
doJru. 
Heraklea vapuru S • 5 Temmuza 
doc;;ru. 

Fazl11. tafsilat için Galata'da Ova· 
kimyan hanında Laeter Silbermann 

ve ~ürekn ı vapur acentalığıoa mü· 
racaat. 'l'elefon: 44847-G (82) 

hareket etmeleri ve daha f&da mahl
mat atmak isteyenlerin dairemir:in 
93!-1119 numaralı dosyasına miiraoa· 
atları ilan olunur. (707) 
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İTTİHAT ve 
• 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Vasıl Doğdu? .. 

Nasıl Yaşadı? •• 

28 - 6 - 93( Nasıl Ôltlü? 

Sabtk Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

İstanbut Şubesi 

Nizım Paşa, Muhtelif Emir Telgrafla
rile Sağa Sola Baş Vurup Duruyordu .. 

Galata Karaköy P•ıa::ıı 

Meydanc•k Alalemci Har. 

H•r türlü Banka muamete• 

leri. Kasalar icar• 

UMUMi MODURLOK: AMSTERDAM 
- .Ayneıı ve harfiyen -

Gayet müııtıceldir. 

Kuaklıda ıark or<lllıu kumandanlığına 

Hattı harbin bir kısmının mu· 
"akkaten sanılmaaı üzerine 120 
bin kişilik tekmil bir ordunun 
kendini mağlüp ve perişan addet· 
mHi, ve bilimukavemet hemen 
ric'ate geçmesi ıon derece mu
cibi teessür oldu. Ordu ıehatka
rane ve canaiparane taarruzda 
devam etmeli ve bir kısmının 
uğradığı muvakkat · mağlübiyeti 

.diğer taraflardan yapacağı şid
detli ve kanlı taarruzlarla muzaf
feriyete kalbetmeli idi. Bir gün 
evvel her taraftan püıkürtülen ve 
bizden daha kuvvetli ve cesur 
olmıyan bir ordunun önünden 
blitün Osmanlı ordusunun kaçar
casına ricat etmeai, Osmanlı na
musuna ebedi bir lekedir. Şark 
ordusu bu lekeyi temizlemek 
mecburiyeti kat'iyesinde bulunu
yor. Düşman, Kırkkiliseye gireme
miştir. Kırkkilisenin dört saat 
ilerisinde muharebe devam ettiği 

şimdi haber veriliyor. Karşınız
daki düşmanın hali, sizinkinden 
daha fenadır. Ordunun dün işgal' 
ettiği hatta muannidane sebat 
etmesi ve bütün kuvvetlerini 
tophyarak her taraftan cansipa
rane taarruza geçmesi matluptur. 
Vatanın selamet veya izmihlali, 
bugün Şark ordusunun göstere-

' ceği kuvvetikalp ve sebattadır. 

Her ne suretle olursa olsun ric'at 
yok, yok. Şu saatte azimkar bir 
mülazim, birkaç yüz müstahfaz 
ve redifle Kırkkiliseyi muhafaza 
ediyor. Ortada takip eden bir 
düşman yok. Ordu, neden ric'at 
ediyor... Bu emri, bütün zabitan 
•• efrada tamim ve tebliğ ediniz. 
10-11 teşrinievvel l:l~8 Ba~kıımandım 

gece taat 11 vekili: Nlzım 
Ayni zamanda Kırkkiliseye de 

fU telgraf çekilmişti: 

Karkkilisede mUstahfaz mUllziml 
Ali Efendiye 

(Makine başıuda] 

Sark ordusu, dün işgal etliği 
battı harbi tekrar işgal ve muan
nidane mukavemet için emri kat'i 
almıştır. Kırkkilise mevkiini behem
bal muhafaza için her ne feda· 
kirhk lazımsa yapınız. Vatana 
en btıyük hizmeti ifa etmiş 

olacaksrnız. 
10-11 Teşrinievvel 3~8 

Gece saat 12,15 
Haşkn mandan nkili 

Nazım 

Nazım paşa bun)~rla da . iktifa 

....................................................... .l.!I 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

l - Gazeterıin esas gazısi/11 
bir sütunun iki satırı bil' 
(santim) S'1yıltl'. 

2- Soy/asıntı göre bir ~anti
min i/ô.n /iatı ıunlardm 

ııayfa eayfa l sayfa/ ııayfa l>ığer Soo 
1 2 3 4 - S yerler sayla --------__ , ___ , 

400 250 200 100 60 30 
Krş. 1 Krş. Kr~ . J\rş. 1 Kr.~. Krş. 

3-:Bir santimde 11asati 
(8) kelime vardır. 

4 - ince '"' kalın gazı lal' 
tııtacaklal'ı yer• ıöre 
Nntimle ölçülü,.. 

etmemiş; gece saat 12 de Abdul
lah paşaya çektiği bir telirafla: 

[En yakın mahallerden Kırk· 
kiliseye asker sevki ile iıtihkama
hn işgal ve tahkim edilmesini ) 
emretmiı ve buradan - yani Jstan-

buldan • imdat kuvveti gö ıderi
leceğini] bildirmişti. 

Nazım Pap o gece sabaha 
kadar te'.grafhanede muhaberat 
iJe uğraşmış, bir daki~a bile gö
zünü yummamış.. Askerliğin ve 

bilhassa büyük kumandanlığm 
sadece bir tafrafuruş!uktan ibaret 
olmadığını acı acı anlamıştı. Şunwt 

da 'kaydetmek -liZlmgelir ki ıu 
anda Nazım Pa.şa acmacak bir 
vaziyette idi. Nedamet ve ıstırap 

onu bir gi.in zarfında çökertmişti. 

Rakiplerinin tenkitlerinden ziyade 
tarihin kendisi hakkında vereceğ~ 
hükümden korkuyor; hatasını ta· 
mir edebilmek için var kuvvet:le 
çahşıyordu. 

Bir zamanlar ismini bile söy-
lemek istemediği İttihatçdarla 
adeta bir mütareke akdetmiş gi
biydi. Meşhur ittihatçı zabitleri 
oldukça mühim yerlere tayin et
mitti. Bunlar da bütün fırka ihti
·raslarmı unutmuşlar; vazifelerine 
bütün varlıklarile sarılmışlardı ... 
Fakat bütün bunlar, artık şiraze
den çıl<an vaziyeti ulaha kafi 
gelmiyor; İstanbul halkı bergiln 
ve her saat gelen yeni bir felaket 
haberinin tcsirJeri altında ezili
yordu. 

( Arkası var) 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüdğnüen: 

Yükaek Ziraat Enstitüsü talebesınm ıhtıyacı olan aşagıda ya
zılı dört kalem elbise ve saire kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Enstitü Muhasebe· 
ıine ve ~o 7,5 teminatlarile 9 Temmuz 934 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 16,5 da Enstitü idare ve ihale Komiıyonuna 
müracaatları. "3300,. 

Adet 

310 
150 
40 ,_ 
20 

320 
160 
45 
25 

Eşyanın cinsi 

Erkek elJ>ises 
,, paltosu 

Kostüm tayyör 
Manto 

Şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, 

İstanbul. Rio de Janeiro, Santos, Sao Pauıo . 

DELiNMiŞ AlüMiNYOM EŞYANIZI 
Mağazamızın husuıi atölyes:ndc 

ELEKTRiK USUL ti iLE YAPIŞTIRIYOR1JZ 
25 - 60 kuruşla eşyanız evvelki kıymetini elde eder. 

'' K R İ S T A L ,, mağazası 
Beyoğlu, Tiyatro sokağı, Ermis bakkaH) esi yanında 

'~------lmlJllll _______ .,,.(693) -
---- --- ----

.Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yükıek Ziraat Enstitüsü için satın alınacak 350 • 400 labora• 
tuvar gömleği 9 Temmuz 934 tarihine miisadif Pazartesi günü saat 
13,5 ta aleni münakasa ıuretile ihale olunacağından taliplerin 
fartnameyi görmek üzere hergün Enatitü Muhasebesine ve ~o 7,5 
teminatlarile birlikte ihale günü Enstitü lhale ve İdare komisyonuna 
müraacatları. "3296,, 

Zafiyeti umumiye, iftihasızhk ve kuvvetsizlik halatında bü v-ük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

ZONGULDAK YARDIM BANKASI lstanbul asliye mahkemesi 
Uç:ilncU hukuk dairesinden: Ne· 
ıime hanımın Kazım Hasan efendi 
a1ey1ıine açtığı · bo~e.nma davasında 
Kazım Haııan ~fendinin ikamet ettiği 
haneden üç sen; evvel oıkmı~ ve el· 
yevm nerede ikamet ettiği meçhul 
olduğu arzuhal ıuretinin mübaşir efen· 
dinin vermil} olduğu mel}ruhat ile 
polisin yaptıj1 tahkikattan anlaşıl!llıt 
olduğundan ilanen tebliğine rn-6-93• 
tarihinde talıkikat hakimi 1 tarafından 
karar verilmi~ ve tahkikatın 10-7-934 
1alı .rünü ıaat 11 talikine karar veril-

31Mart1934 Tarihinde vaziyet 
-==~====~====---==~==~;=;==-~ 

AKTiF 
KASA 

Banknot 
DAHİLİ MUHABiR BANKALAR 
sENEDA T CÜZDANI 

Vadesine üç ay kalan 145,651 84 

T.L. K. T. L K.. 
3, 100 34 SERMA YE 250,000 -
2,08 L 65 İHTİYATLAR 

Fevkalade ihtiyatlar 

Vadesine üç aydan fazla kalan 4,167 - 149,818 84 Kanuni ve nizami ihtiyatlar 
0-

1.26S - 1,263 -

3~,400 -
20,551. 82 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlar 

AVANSLAR: 
Senedat üzerine avanılar 

BORÇLU HESABI CARİLER 
Kefal~t mukabili kredi 

3,770 -
O-

KABULLERiMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAİR MUHTELiF BORÇLULAR 

Hissedarların ıermayeden borçluı 87,439 91 
Muhtelif borçlular 21 76 

iPOTEK MUKABİLİ AVANSLAR ~---
MENKULLER 

Ka.sRlar 
Mefruşat 

GA YRi MENKULLER 
Banka binaları 
Di~er g.'\yri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

675 -
1,602 18 ---

0 -
105 04 

3,770 -

11,981 50 

29,304 07 
51,784 46 

87,461 67 
38,268 81 

2,277 18 

105 04 
4,252 20 

384,205 76 

MEVDUAT 
CARİ HESAPLAR 
TASARRUF TEVDİA Ti 

Vadesiz 
Vadeli : Bir aya kadar 

Bir aydan bir seneye kadar 
Bir aeneden f ula 

SAİR MUHTELiF ALACAKLILAR 
KABULLERİMİZ 
NAZIM HESAPLAR 

!,409. 23 
0-

6,122.44 
3,489.14 12.020. 81 

11,927. 47 
51,784. 46 
4,25:!. 20 

384,205. 76 

.., 
miş olduğundan tarihi ilandan itibaren 
müddeaaleyhin on gün zarfında. dava• 
ya karşı cevap vermesi ve muayyea 
günde tahkikat hilriıııliği nezdinde 
hazır bulunması n aksi halde gıyaben 
tahkikat ve muhakemenin icra edilece· 
ği ilan olunur. (20) 

lstanbul ikinci ifll• memur· 
luğundan: Müfli• Sultanbamamında 
tnhafiveci lncili elam adı Macit ~ l ısırb 
iflas Lİosyl\sı yanmı' olduğundan ~eni· 
leme muamele1iuin ifaei için ala1.:ak• 
lıların 3 temmuz 93-! ıalı giinü aaat 
14 te lstanbul yenipoetahane ikinci 
iflas dairesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (711) 

istanbul Ziraat· Bankasından: 
Sıra 

No. sı 

524 
525 
489 
471 
472 
473 
556 
520 
559 
590 

Semti Hissesi 





Hasan Dış ırça arı: unyanın en mu -emme ır. 
Ditleri fenni bir ıurette temizler, pyet mert ft JWDupk nerileri Yardır. Şimdiye kadar ba kadar mllkemmeJ dit fsrçası piyaaada görülmemıtti;. Reamiae ve markasına 

dikkat ediniz. Hasan depoau, lstanbul Ye Beyoğlu. 

Pehlevi Hazretlerinin 
Dünkü Tetkikleri 

Deniz Lisesi le 
Alika 

Harp Akademisini 
ile Gezdiler 

( 8.tttarafı t inci aayfada ) 

denizalb gemimize geçtiler. Gemi 
kumandanı ve zabitanı tarafından 
aelamlandılar. Fahrettin ve Ali 
Sait Paşalar ve gemi kumandanı 
Şah Hazretlerine gemiyi gezdir
diler. Tekrar motöre döndüler. 
Bu sırada gemimiz dabş ve çıkış 
tecrübeleri >aptı. Şehinşah Hz. 
bu tecrilbeleri büyük bir dikkatle 
takip ediyorlardı. 

Tecrübelerden sonra yat yavq 
yavaı Adayı - alkışlar arasında· 
terketti. Ve Şehinşah Hz. saat 
( 15 ) te Dolma.bahçe nrayma 
d6nmftı bulunuyorlardı. 

Harp Akademisinde 
Sakarya motörü Dolmabahçe

,. döndGkten sonra Şeblnıab Hz. 
yemeklerini yemİf, bir müddet 
..tiralaat edilmif 'fe ıaat 3 te 
lauall otomobillere &inilerek Yd
mzdaki Harp akademiai ziyaret 
ec:lilmiftir. Bu mllnuebetle Betik· 
tqtan Yıldıza kadar uzanan 
yolun iki tarafında keaif bir 

1 ı 

Şehinşah Hz. dnls t•l•IMal11l t•/tiı edigorl.,. 

bugtın Üniversiteyi ziyaret etmesi 
beklenmektedir. Btıytık misafiri· 
mizin daha bazı mektepleri, bu 
meyanda Galatasaray liseaini de 
gezmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan Mezbahanın 

ve itfaiye mUdllrlliğtinUn de gezi• 

merakibi bahriye Kavaklara 
kadar gidip dönecekler, Dolma· 
bahçe sarayı 6n8nde nümayi9ler 
yapacaklardır. 

Resmi kabul yapllmıyacak 
Büyük misafirimiz fran Şehin

tahı Rıza Pehlevi Hazretlerinin 
lıtanbulu tereflendirmelerini gü
zel bir veaile sayan lstanbul be
lediyesi, bu akşam için Dolma
bahçe sarayında Aılhazreti hü
mayun şereflerine bir kabul res
mi tertip ·etmişti. Fakat Şebin· 
tah hazretleri ile Gazi Hazret
leri evvelki gün lstanbulu teşrif· 
lerinde o gece için daha evvel 
aralarında tanzim ettikleri prog• 
ramda başka meşguliyet tesbit 
etmiş ve sarayı teşrifleri gayri
mllmkün bulunduğu anlaşılmış 
oldujundan resmi kabul kalmıştır. 

Buraada Haz1rhklar 

M.ltter•• mi•allrlmia Harp Akaılemlıirule11 egrılırlark•• 
•alk toplanmıı ve miaalirbnizj leceği haber yeriJmektedir. 

Gemlik, (Hususi) - Gazi Haz· 
retlerinin lran Şehinşahı Hazret
lerile birlikte Bunayı ıereflen
direcelderi haberi Gemlikt~ se
vinç uyandırmıtbr. Belediye kal· 
dırımlan tamir ettirmekte ve her 
tarafta iatlkbal için btiyiik ha· 
mlıklar vardır. 

alkıtbY~r~u. Biiyllk miaaf~ ~arp Fener Alayı 
akademıs~ kumandanlık daıreıınin Şehrimizde miıafir bulunan 
annnde bır askeri kıta !•rafından Şehinşah Hz. ıerefine cuma gece· 
ıelimlanmışlardı~ • ~bınş~h Hz. ai belediye tarafından denizde 
kum~~anhk daı~esınde bır mGd- muazzam bir fener alayı tertip 
det ıstirabat ettıkten sonra aka- edilecektir. Fener alayı için ba-

"Ey Hazreti Şahı Pehlevi. 
Be çeşman ma Bisyar ıafa averdi,, 
Tarzında levhalar hazırlanın..-

demi dershanelerini dol aımıflardır 

Şehinıab Hz. akademide gör
dllderi intizam ve mlkemmeli 
:retten dolayı mllteaddit defalar 
takdirlerini izhar buyurmuılardır. 

Akademide bazı harp mesele
leri •._·kap edllmittir. Şehinşah 
Hı. bu mea.ı.teri btıyOJc bir dik· 
kat ve alAka ile takip buyurmu.
lardır. 

Hediye AlbUm Ve 
kollekslyon 

lran Şehinşalıı Hz. ne takdi• 
edilmek &zere belediye bir albüm 
lluırlamaktadır. Bu albtımde ıeh· 
rlmise ait birçok gthel fotografi· 
ler Ye Aire bulunacaktır. Ayrıca 
Şebinph Hz. nin ziyaretleri hab· 
ram olmak there matbuat mndnr
liiitl miimeailliji, tarafından ken
clDeriae, ziyaretlerinin bir hatı
ram olmak lzere gazetelerden 
mlnlrbp bir kollekaiyoa takdim 
eclile•ktir. 

tr.. Şebi,,..ba Ha. llİll 

Gaaı llz. •• 6i .. k ••flriraiz clibılci tetlcilcleri ••n••ınü 
zı.rlıldar~ balunmak &zere dlln 1 br. Halk ıevfili Gazimize ve 
bır kollll8yon top)anlDlf ve ilk bllyik miaafirine laararetli bir 

toplantıum yapm11br. Fener ala· istikbal hazırlamaktadır. 
yma denizdeki btıtlhı veaaiti nak· - •• ' ... -- .... ,..- .... ·-· 

liye iftirak edecektir. Birçok Dr A KUTı• EL 
renkli havai fişekler hazırlanmak· • • 
tadır. Deniz alayına İftirak edecek Kal'döy Topçular eaddeai No. 33 

Siyasi Bir Nümayiş 
f Bqtar•fı 14 Oacü aayfada ) 
MihrAp gibi bir yerde, y6k

ıekte ak sakallı biri vardı. Bunun 
ıağında ve aolunda ellerinde ka
lemlerile bekleten adamlar sevap 
ve glnah yazmıya memur mela
ikeler gibi kurulmutlardı. 

- E. Cafer, dedim kendi 
kendime, kendin ettin, kendin 
buldun... Şimdi gidip Meşhedi 
Hasanın kahvesinde galvanmı çe-

~ kip keyfine bakaydın günaha mı 
girerdin... NUmayiş senin neyine 
gerek.. Ver bakalım fimdi aorgu 
ve sualin cevabım. Ay kJa haddin 
varsa pilavın taşını! 

O yiiksektte oturan ak sakal lı 
- herhalde bu cemaatin imamı 
olsa gerek - 'Tana okuyan bir 
moJla gibi fakat bana hitap 
ederek ıöze başladı; 

- "Cenabı HAc Şeyh Cafer .. 
Derhal; 
- Beli? dedim. 
Yanı başımda biri kolumu 

çekli, sustum. 
Ve bakhm ki aksakallı ihtiyar 

bana bir ıey sormıyor .. Geniı bir 
nefes aldım, içimden " madem ki 
ıorgu sual yok dilediğin gibi 
16yle,. dedim. O devam ediyordu: 

- " . . . Millet vekiUeri aziz 
milletimizin arzusunu nazan iti-

== 

bara almışlardır. Ömitvanz ki ba 
tqehbüsat ve mesaimiz büınl 
neticeye iktiran edecektir. Hukuka 
milletin alemdan olan sabilinizdea 
milleti temin ve sliknnete davet 
buyurmanızı rica ediyoruz!,, 

O 11Uaunca aaflanndan kalkan 
ve mihrabın annne gelen birçok 
batkaları ~ Huda bilirya - hiçbi.
birinden bir harf anlıyamadığım 
bir sürü laflar ettiler, bağırdılar, 
çağırdılar, el çırptılar .•. Bir aralık 
iş sarpa sarıyor diye bir haylı da 
korktum. 

Ne ise gllrültli, pabrdı büyü
medi.. ve beni tekrar d:şarı çı
kardılar. 

Fakat ne görıem beğenirsiniz
Demin ben mecliste iken, o 

lmyft salona kadar gelip ortalığa 
inleten (Yaşasın Şeyh Caferi) 
nidalarile bağrışan vatandaşlar-

dan ortada ese» kalmamış ... 
Şimdi ben hangi milleti sükiı-

nete davet edecektim? 
Mey<landa kimseler yokl 
Demek ki bütün glirliltü bizim 

terliğin başında patlıyacakmı1-
Nümayif.. derken bizim terliğin 
teki gitti.. ıimdi kodunsa bul 
bakalım... Hey Cafer nUmayif 
senin neyine gerekti ... 

f'emazb ülevvel 1384 
-======-~ 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yükuk Ziraat Enatitüsü talebesi için aşağıda yazıla 2 kalem 
ayakkabı ıoilnakuai aleniye ile ihale olunacaktır. Taliplerin ıartna· 
meyi sörmek lizere hergün Enatitil Muhasebesine ve % 7,5 teminat
larile beraber 9 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazartesi glnli saat 
1 1,S da Enstitl ihale ve idare komisyonuna müracaattan. .. 3298,, 

Adet Esyanan cinsi · 

350 - 360 Erkek lakarpiai 
40 - 45 Kadın " 

-------- ----·------·------
istanbul Sıhhi Müesseseler Sabnalma 

Komisyonu Reisliğinden : 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali aeoeei içia llbumu olan 

87.000 adet sünllik yumurta olbaptaki prlnameai veçblle ve JT 
T emmu 934 Salı tlnli saat 14 te kapah urf uaalile ihale edilmek 

lwe •lnakuap komnUfhlr. lateklilerin müracaatlan ... 3339,, 



_1~ Sayla 
--=======-============ 

kutu 

n 
. 

satın alana Tayyare piyangosunun il 
1935 Y 1 L B A Ş 1 BEŞ 1 D ES I N ·E 

ı,tirak için bir bilet takdim edlliror. · , 
PRiLL;_ her türlü mutbah lev!lzımatı, ~ermerler, balarlar, porselenler, banyo 
teknelen, muıluk tatları veeaıre .... Ternızlemek i~·in emsalıiz bir tozdur. 
PRiLL; eize her 3 kııtıı veyfl ıktıeadi biiyülc bir kutu satın aldıkınızda 
:r•n.are. plyongo~un~n Yll~atı ketldeslne iştirak ve en büyük 
ıkramıye;·ı. kaıanm_!lk ımkamnı te!D~n fırsatını vermektedir. Geç kalmayınız 
ve talünızı meccanı olarak deneyınız. 
PRiLL; her lJ•rde satılır ve baılıca •atıı '!l•rleri : 
YENi PAZAR ( NEA AGORA ) ve şubeleri • ERMiS • Beyo~Uu 
kooperatifi • DUE FRATELLI ':.. TREMAS • ANKARA PAZARI • 
LiMAN KOOPERATiFi • KADl.KOY KOOPERATiFI vesaire .. vesaire ... 

,. ___ • PrUI fabrikası : Yeşildırek, Sıvaçyan han, latanbul .. (713) 4ii.I 

SON POSTA 

PARİSLİ BfR KİMYAGERiN 
KEŞFİ SAYESİNDE 

GÜZEL BiR CİLDE MALiK OLMAK 
İÇİN MÜKEMMEL BİR TEDBİR 
Meşhur Pariıli mütelıaas11 jEAN 

DE PARİS'nin uzun ve yorucu tetki
kata neticesinde, bütün dünyada büyilk 
bir muvaffakiyet kazanmtf olan yeni 
bir GÜZELLİK KREMİNİN imaline 
muvaffak olmoftur. Beı milyondan 
fula kadın tarafından kullanılmakta 
olan bu kremin bathca hassast "ha· 
valandmlmış,, olmasıdır ki bu aayede 
cilt hüceyratmm teneffUıüne müaait 
kalır. Gündüz SİAMOİSE KREMİ tene 
mat ve tabii gilzelJi~i verir, pudrayı 
bütün gün aabit kalmaaına medar 
olur ve yaıhlığın çizgilerini giderir. 
Cildi tozlardan ve 11iyah kabarcıklar
dan temizlemek için yüzü tayanı 
hayret bir Cold Cream olan GECE 
SİAMOISE KREMİ ile temizlemek 
kafidir. Muvaffakiyet teminatlıdır. 
Akıi takdirde paranız iade olunur. 

C r e m • & 1 a m o i s e' 
Hor yerde ııablır. (16226) 

PIBLANTA PANTATIF 
Çok temiz on iki kratlık pırlanta 
pantatif Sandal bedeatentnde tet
hir edilmektedir. Temmuzun ikinci 
Pazartesi günü aaat ikide ucuzca 

._ __ _.satılacaktır.• (617) ~ 

••• 1 

Kendi 
Yerli 
Pazar 

şıklığına 
a ar 
rının 

kendi 

Zeiss Triotar 1 : 4, 5 objekttti 
6 x 9 lık Rollfilm üzerinde 
6 x 6 büyüklüğünde 12 resimi ile 
b-u günün herkese en elYerisli 

aynalı kamarasıdır. 

fazla malumat için : 
C .Fröhlıch müessesesine, İstanbu .. 
suııan H;ımam Kendros han No.6/8 

müracaat edtniz 1 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 

ipek çoraplarını 
ipek çamaşır/ar,ını 
Şantung Ya/ovalarını · 
Zarif kunduralarını 

Giyerseniz şıklığınıza 
herkes gibi siz de 
hayran olursunuz 

SÜMIB BANK 

• 
1 

l.tanbul 

•• 

Beyoğlu 

••• 

Haziran 28 

Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyilk inktJipyaratan MEŞHUR 

R·A LE i GH 
Fabrihasının, safi lNGILlz çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatmın tatbikile yapılmiş yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
İTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sabş deposu: Sirkeci .. lstanbul • Liman Han No. 35 

de 
1 

hayran! 

Samıun 

(5136) 

Hanrmefendirer; 
Pariı kadınlarıoın fevkal&de 
rağbet ve memnuniyetini 
kazanan "GIBBS., ıtızellik 
pudratı; pek nefit ve rakik 
olmakla beraber bütün b .. 
eereler ttıeriue yapııı~ 'YI 
ıızun müddet ıabit kalır. 
Kokutu da ıüıeldir. 

TecırDbe ediniz, çok 
memnun kalacakauuz. 

~~Birkaç~-.. 

MEMUR ARANIYOR 

.Mide, bareak, böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
B.orsalar 

lad~!, ed!!!! fübor~J.!;!M ıı<f PB fc1Alll(.A 
Müsfahu,l'alı 

İstanbul'da muakıp ve tahaildarlık 
edecek iki memurla vil&yetlere mil• 
me11il gidecek üç memura lllzum 
vardır. Tekaütlerden de arzu edenler 
tayin olunur. Kefaleti nakdiye veya 
maliye §arttır. Arzu edenlerin tah .. 
riren posta ile Galata 1459 posta ku· 
tusuna acele müracaatları ilan olunur. İstiycnlerc olc:ü 

tarifesi gönderıliı 
Eminönü · 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARY A 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sal<ınımz. 

~1-----· 
MUHASiP ARANIYOR 

Anadolu'da bir yazıhanede muha· 
•ıp muavini olarak çalışmak üzere 
uıulü defteriye vakif askerliği olmı
yan bir kAtibe ihtiyaç vardır. Saat 
11 - 12 ye kadar Şamlı Han birinci 
kat 3 Net. ya mllracaat. (17J 

BELVÜ BAHÇESİNDE 
Taganniye ba4lamıttır. Tunuıtan relen methur 

rakkaae ( L) Hanımm san'atlnde gösterdifi incelikleri 
görmemek mahrumiyettir. 

BUyUk rakı 175, kUçUk şişe 100, duble 
bira 30 envaı mezeler 25 kuruştur. (7100) 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat EnatitlisünUn ihtiyacı olan 200 adet yün batta
niye 9 Tem muz 934 tarihine mUsadif Pazartesi glinü saat 14,5 ta 
aleni münakasa suretile ihale olunacağmdan taliplerin şartnameyi 

görmek üzere hergün Enstitli Muhasebeıine ve yukarda tayin olunan 
saatte ~o 7,5 teminatlarile birlikte Yükaek Ziraat Enstitüsü ihale 
ve İdare komisyonuna müracaatları. "3295,. 

HUBUBATUIVLARI 

SıHHAT 
ve 

t<UVVET 

Menbaıdıı 
LOKANTA 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK 

................................................................. 
&on Posta Matbaaaa 

Sahibi: AU Ekrem 
Neıriyat MUdütü: Talair 


