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2 Sayra 

Şelırin 
Temizliği 
Meselesi 

Yapalan bir hesap neticeeinde 
iğrenilmiftir ki belediye, fıtaııbll· 
lun temiıliği için senede bir buçuk 
milyon lira harcamaktadır. Fakat 
buna ragmen §thir, gönlümüzün 
istediği tekilde temiz değildir. Bu 
hususta halkın fıkir ve temennileri 
aşağıdadır: 

İrfan Bey ( Asmalımeaçıt 44 ) -
Her sene tanı.ifat itleri için bir bu· 
çuk milyondan f aı.la para aarfedili· 
yormuf.. Bu haberi okuyunca evveli 
hayret ettim. Çilnkn bitaraf bir gCS
röıle dilf6nl\lürae, aokaklarımıaın, 
caddelerimizin aarfedilen paraya gCSre 
daha çok temiz olma•ı icap eder. 
Filvaki, belediyemizin bu huauatald 
çahşmalara İnkar ediJemeL lakin fÖ• 

nül, bergOn gezip dolaıta,tımız cad
delerimizin, yoUanmızın ibmalsiz bir 
titizlikle temiz tutulmasını iatiyor. 
Bunu da beJediyedeo beklemek hak
kum:ıdar. 

• 
llilili Bey ( Uskudar, Kısıklı ) -

Azizim, bu it yalnız. belediyenin ba· 
ıarabflecett bir meaele değildir. Her 
ıey karphkh olur Eter halk kendi 
dolatbA'ı yerlerin temiz tutulması ile 
hiç alakadar olmaua belediyenin ya· 
pacatı meaat kıymetsiı. kahr ve va· 
ziyet bugünkü gibi olur. Bence, he
phni:r.e bu itte diten vazifeler vardır. 
BugOn, ıokakları, umumi mahalleri 
kirli buJuaan veyahut ihmal edilmlt 
vaziyette olan tehirler, bilhassa ya· 
bancılar nazarında da tabiatile eyi 
telikki ~dilmiyor. HHlıea, uzifeainl 
yaparH bu mGhim dert te kökl1aden 
hallediJebJlir, 

• 
1ımet Efendi (Rami, Top\;ula.r oad· 

desi) - Bizde Htıcılar adeta birer 
kirletme mlitehaum vaziyetindedlrler. 
Sokaldann temlzJiği iti ile ne kadar 
a1ikadar olunursa olunıun, yere alı· 
lan çöp veaaireyi IAhıada toplamaya 
imkan yoktur. Binaenaleyh, .atıcılann 
bu tekildeki hareketlerine mani olun
maladır. Maamafib bu bahiate balkı· 

mızın da biraz J'kayit oldutunu kay· 
detmek zarureti vardır. 

ı Balık Günü 
Balıkçılar Cemiyeti Bu 

T qebbusten Vazgeçti 
Bahkçdar cemiyeti, Bahk ..,... 

f1Jabna artbrmak için bir .. Balık 
gün&" teaia etmeğe karar vermiıti. 

ô;rendipmze gört>, bu tepb
bliaten vazgeçilmiftir. Balık iatib· 
ilkini arttırmak yolunda daha 
pratik tedbirler alınması muvafık 
garillmllıtür. Bunun için yakanda 
bir toplantı yapılacakbr. 

Bar Artistleri 
Halen mevcut ve bundan son· 

ra açılacak b~r ve çalgılı kah
velerle bu yerlerdeki kadın ve 

erkek artiılerin muntazam karıtla· 
rıDID tutulma11 tekarrür etmit ve 
poli8e tebligat yapıl!Dlfbr. 

&ON POSTA 

• 

Ticaret Ve Zahire Borsası 
Parasızlık Sıkıntısı Çekiyor 

Şehrimiz zahire n ticaret bonasının malt vaziyeti-nisbetindeki Ocretin binde (3) e çıkarılma11 hallinde 
aakınblatmıf, varidab etki yıllara nlabeten ehemmi- meselenin halledileceğini öne dren bu teklif Ticaret 
yetli tekilde düşmllfttir. odua meclisinin ıon lçtimamda görüşülmüı ve birçok 

Açık miktan 5,500 liraya kadardır. Bu hal kar· mihıakaşalara yol açmıştır. Azalardan bir kumı, 
flaında, muhtelif zamanlada latanbul ticaret odasm- nisbetin arblmasına doğru bulmamıtlar, bazıları da 
dan yardımlar yapılmıf, mali Yaziyetin düzeltilmesini 
temin busuauoda bazı çareler aranılmıya baılanmıştır. zahire bonasının, mali vaziyeti ~üzgthı olan hayvan 

Aldığımız malUınata göre teşkil edilen bir ko· borsaıile tevhit ecliluek odaya rapbnı teklif etmiş-
mJsyon, borsanın ıslahı ve azalan varidabo artmaıı lerdir. Fakat tevhit muamelesinin bir hyli uzayabi· 
için ban çareler tesbit etmiş ve bir rapor bazıla· leceği diifünillmllf, acele yardım çareleri aranımıbr. 
yarak Ticaret Sanayi odaaa meclisine mühim bir Oda meclisi, önümlhdeki toplant1S1Dda bu meaeleyi 
teklif yapllllfbr. tekrar görüşecek, Ticaret ve Zahire borsasının var.i-

Muamele llıerinden alınmakta olan binde ( 2) yeti hakkında kat'i bir karar verilecektir. 

Tütün İçin 
inhisarlar idaresi Bir 
Enstitü Tesis Edecek 
Aldığımız malümata göre, in· 

hisar.far idaresi, büyük bir Tütün 
enltitüail teaia etmeğe karar ver-
miftir. 

Bu Enstitü Maltepede Tfirbe 
bağında kurulacak, binasının in· 
taatma yakında başlanacaktır. 
Ttıtlln Enstitnsünde, memleketi· 
mizde yetiı en tütün cinslerinin 
aalahma çalışılacak, tütüncülüğü· 
mUz etrafında esaslı tetkiklerde 
bulunulacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hasan isminde bir kunduracl 
Abmeöiyede oturan Hayri Beyin 
kapısını kırarak içeri girmiş, 

Hayri Beyi ve kiracısı T ahsio 
efendiyi ölümle tehdit ettiğinden 
yakalanmıştır. 

'f- Beyoğlu Daracık aoka· 
ğında otur~n Sadi efendinin 5 
yaşındaki kw Necli, evin ikinci 
kat pençeresinden düterek ağır 
ıurette yaralanmıştır. 

Jf. Azılı .abıkahlardan Kürt 
Kamil Küçiikpazarda · oluran ha· 
.Pal Celali muhtelif yer1erindea 
yaralaDllfbr. 

Jf. Bayram iıminde biri Sirke
cide Antalya nakliyat ambannın 
lzerine çıkarken yakaJanınqbr. 

• Rauf iaminde biri T&ttin 
ıtlJnriljünde Enis efendinin para· 
aını çaldığından yakalanmıtbr. 

1200 Bin 
Muhacir 
Gelecek 

Muhtelif Balkan memle'keu~ 
rinden şehrimize gelen muhacirler 

son zamanlarda miktar itibarile 
bir bayla artmıştır. Hemen her 
gün asgari yüz kiıilik bir muhacir 
kafilesi gelmektedir. 

Sevk muameleleri tamamlanın
caya kadar muhacirlerin barınma· 
Jarını temin için Tophanedeki 

Kılıcalipaşa medresesi tahsis 
edilmiştir. MuhacirJeı· vapurdan 
çıkanhnca doğruca bu medreseye 

getirilecekler, at, araba ve sair 
eşyaları da Rıhtım şirketinin 

sahil boyundaki ahırlarına yer· 
leştirilmek sure~ muhafaza altı· 
na alınacaktır. ,. 

Verilen malumata göre~ önfi· 
müzdeki aylar içerisinde memle· 

ketimize büyllk kafileler halinde 
( 200 ) bin muhacir gelecektir. 

Şehrimiz iakAn mlldürliiğüne bu 
hususta malumat verilmit olmakla 
bebraber henOz resmi bir emir 
gelmemiftir. 

Hava Vaziyeti 
Dün En Çok Sıcaklık 

27 Derece idi 

Yugoslav Harbiye Nazın Geliyor 

Dtm adır dereceyi haruete 
Ye deniz 1eviyesine indirilmit 
olan barometre, saat yedide 755 
ve aut 14 te yine 755 i göeter
miftir. 

Sofyadan Belgrat gazetelerine 
verilen bir habere göre, Yugos· 
lavya harbiye nazırı ceneral 
Milova temmuz iptidaaında refi· 
kaaa ile birlikte ıehrimize gele
cek Ye burada beş gln kalacakbr. 

Ceaeralın Ankaraya gidip git· 
miyeceji bealh malum değildir. 

Sühunet derecesi, saat yadide 
20, saat on dörtte 26 d~receyl 

göstermiştir. Azami hararet dere• 

ceai 27 ve asgari J 7 idi. 

Rtngir fimaJden esmiştir ve 
azami sür' ati saniyede on metreyi 
bulm\lflu. 

Eneme işi 
Köylerde Damızlık Pilevne 

Boğaları Dağıhldı 
Vilayet hududu dahilindeki 

1 
hayvan neaillerinin ulabı için ya· 
pılan eneme fa.U,eti nihayet 
bulduğu için, Bulgarlatandan sabo 
alınan 30 damızlık Pilevne boğası 
köylüye parasız dağıtılmıştır. 

Bu boğalar, villyet baytar 
müdiirltığftnün nezareti altında 
üretilecek, nesillerin ıslahına ça· 
lışılacakbr. Öğrendiğimize göre, 
yakında yeniden m6him miktarda 
Pilevne boğası · aabn alınacak, 
köylüye dağıblacakbr. 

Cuma 
Tatili için 

Hafta tatili kanunundan istifa· 
de ederek dükkAnlarını cuma 

günleri açık bulundurmak istiyen 
mağaza sahiplerinin belediyeden 

aldıkları ruhsatiyelerin müddeti 
geçen hafta nihayet bulmuştur. 

Belediye zabıtua 
dlin her mıntakada 

memurları 
kontrollar 

yapmışlar yeni cuma ruhıatiyesi 

almadıkları halde dllkkAnlannı 

açık bulu~duıan esnaf hakkında 
zabıt varakaları tutmutlardır. 

Ruhsatiyelerini henliz değittlr· 
memit bulunanların dDkkllllannı 
açmalarına mtısaade eclibnemiftir. 

Kendisine Memur sosu Mu 
Vermi' ·7 

V azifeainden çekildikten sonra 
kendi8ine memur ıüıü vererek 
gayrimqru bazı muamelelere gi
riştiği iddiaıile, eski lsmir icra 

memurlarından Kimil bey bak· 

kında takibat yapıbyordu. 

Klmil beyin tehrimizde oldu
ğu anlqıhmı ve kendisi buluna
rak luıire gladerilmİftir. 

Haziran 30 

( Giiniin Tarilii ') 

Takas Yolsuzluğu 
Tahkikatı 

Takaa ıuJiatimalinl tetkik edea 
komiıyon, eski takaa heyeti azalannı 
yeniden dinlemeye karar nrmittb'. 

Bu suretle, flmdiye kadar tevaz.ıuh 
eden nz.lyet etrafında kendilerinden 
l&ahat fateneeek ve bu malumat nihai 
kararda ehemmiyetle nazarıitibara 
ahaacaktır. Kombyonuo meaaiai daha 
bir müddet devam edecektir. 

Hem Fawdalı, Hem Zararlı 
Aktebir (Huıual)- Oç ,Undenberl 

faadah bir aurette 1atmur yağmak· 
tadır. Bu yatıı bir kıaım mabaulita 
faydalı olmuıaa da afyon iatlhaal 
menimi belunduj'undan bir kıaım 
afyoncular zarar gfümOtUlr. 

Zarada Kurtulut GUnU 
Zara (Huauai) - Yurdun kurtulu

ıunun yıldaaümG münaaebetile kaza• 
mıza köıılerden yaya ye ath binlerce 
halk gelmit ve coıkuo tezahürat 
yapllmlfhr. Bu meyanda Gaı.l HL ine 
arzıta:ıimat telgraflan çekilmittir. 

Beledire Tahalldarlar1 
Belediye Heıap lılerl Müdilrliltl, 

Belediye tahalldarlannın faaliyeti 
haldundaa bu aaket -..r1amaktachr. 
()ınadlttmlze s6re muayyen hadden 
as tahsilat yapan memurlann ücret. 
)erinden birkaç yevmiye kesilecektir. 
Fula aıayret glSateren tahıildarlara d'
mOklfat verilecektir. 

Üç Arllklar 
Oç aylık dul, yetim •• mütekait 

maaılanuın tevziab nihayet bulmuştur, 
Eml&k ve Eytam Bankaaında cüzdan 
kırdırma muamelelerine devam edil· 
mektedir. 

Otel Odacllar1 
Otel, han, panılyon rfbl mahalle,.. 

de çalıımakta olan odacılarla kapıcı

lann hüviyetleri alikadarlar tarahn• 
dan tetkik edilmektedir. Bu tetkikat 
netice.inde aabakab olanların iılerlne 
nJhayet verflmul mukarrerdir. 

Esnaf Cemiyetlerinde 
Eanaf cemiyetleri ldere heyetleri 

yarın Beyotlu Muaikl Cemiyetiod• 

feykaJide bir içtima yapacaklardır. 
Bu içtimada, esnaf yardım .andık· 

ları tetklll meıelesi prlitülecektir. 

Dil 
Aurultagı 

T. D. T. C. Umumi Katipliğinden ı 
18 apıtoı 93~ te latanbulda to1>4 

&anacak olan lklnd TUrk Dili Kural• 
tayına .erilecek tezlerden bir takımluı 
ıelmeye batlamııtır. Tez verenlerden 
baz.ılan tezler için umumi olarak 
Ayalan mevzulann hepllal, yahut bir 

kısmını Jbataya çalıthkları görülmek• 

tedir. Tezler için ilin edilen mevzular, 

umumi olarak dil me..W.ram hatır .. 

lahcı bir ııradan ibarettir. Bu muhtelif· 
maddelerden b1rhan1l biri, hatta 
birinin bir nokta11 bir teze eaaa 

olabilir. Bunlar dıtında dile miltealbk 
berbansi bir menu da abnabilir. 

Bitin tederin en ı•ç 15 temmuz 
934 akı•maıa• kadar Ankarada Cemi• 
J•I Umumi Katiplltlne •hderilmeal 
prtbr· 

l_S_o_n_R_o_s_ta_'_n_ı_n_R_e_s_i_111._li_· _H_i_lc_a_11_es_i_: _________ R_a_za_r_O_l_a_ Hasan B. Digor Ki : 1 

- Allah muhafaıa etaın, Baaa11 berhangı bır gün ... Nerey• ka~u, aerelerı takla· 

t 

Baıan B. - Amma yapııo, azizim. 
·- '-.._, __ ....,ruLl'~lll-Jıuul...A<Jrur__~._._uuo._..lftlftan acılı o ta kaoanmıyan ka· 
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Resimli Makale a Şarıatantar a Söz··n Kı • erg un 

Ecnebi 

Şirketler 

---

•----·---- Falih Rıfkı 
Bir zamandanberi ecnebi şir

ketlerle mesul hükumet makam
lar1 arasında bir takım ihtilaflı 
meselelerin münakaşasına şahit 
olmaktayız. Bu miinakaşa türlü 
türlü telakki ve tefsirlere uğnya
bilir. Gerek umumi, gerek hususi 
menfaatler hesabına kolay dema
goji yoluna sapanlar bulunabilir. 

Cümhuriyet hükumetinin yerli 
\'e ecnebi sermayelere olan mü
nasebetinin ne kadar açık ve 
dürüst olduğunu, on küsur senelik 
misal ve tecrübeler herkese anlat
mıştır. Türkiyede sermaye tam 
pir emniyet altındadır. Fakat hü· 
kiimetin, sermayeyi devlete ve 
halka karşı dürüst bulundurmak, 
ıermayeye vazife ve taahhiitlerini 
Ha ettirmek hususundaki kararı 
da o kadar tam ve kat'idir. 

Osmanlı imparatorluğu zama
nında bilhassa ecnebi sermaye 
ıçın kendi menfaatinden gayri 
riayet edilecek hiç bir es?s yoktu. 
Kapitülasyonların ecnebı serma· 
yesine temin etmiş olduğu imti
yazlardan başka, hükumetin zayıf
lığı ve resmi müesseselerdeki sui· 
istimal ananesi, şirketleri devlete 
:ve halka karşı her ti.irlü kayıtlar
dan serbest bulundurmuştur. 

Memleketimizdeki şirketlerden 
birçoğunun o zaman kurulmuş 
olduğunu, ve o zamanki müstesna 
şartlardan istifade etmiye alıştık
larını hatırda bulundurmak lazım 
gelir. Lozan muahedesi devletin hu
kulci vaziyetini tamamen değiştir
miştir. Fakat bu zihniyet ve ana· 
11e tasfiyesi zannedildıği kadar 
kolay değildir. İşte cümhuriyetin 
teessüsünden beri devam eden 
mücadele, bu zihniyet ve ananeyi 
köklinden kazımak mücadelesin
den ibarettir. 

Şanghay'da çalışan bir şirketle 
Romada itleyen bir şirket ara
aındaki derin mükellefiyet, mesu· 
liyet ve bilhasıa telakki faı·klarını 
tasavvur ediniz : Lozan muahede
sinin Türkiyesi imtiyazlı Osmanlı 
§irketlerine işte bu farkları anlat~ 
mıya çahtıp durur. Memleketimizin 
milli müesseseleri g'ibi, memleke· 
timizdeki ecnebi müesseselerini de 
garphlaıtırmıya uğraşmak mecbu
riyetinde kaldık. Onlardan, kendi 
menfaatleri dUtUncesi ile, devlet 
ve halka karşı mesuliyet ve mü· 
kellefiyetlerini ifa etmek vazifesini 

• bir tutmalarını istedik. Onlar için 
kendi memleketlerinde oldukların~ 
ve kendi hükumetlerinin kontrolu 
altında bulunduklarını tasavvur 
etmek kafi idi. Bize her gün 
Avrupa gazeteleri, bilhassa ıımunıi 
menfaatlerle alakadar olan bu 
müesseselere karşı, Türkiyedeki 
ecnebi sermayelerinin mensup ol· 
dukjan hükumetlerin ne kadar 
hassas ve sert oldL.ğunu öğreten 
misallerle doludur. 

Sermayenin, hükumetten, ta
nınmış haklarının ve emniyetinin 
muhafazasım istemeıi ne kadar 
makul ise, hükumetin sermayeden, 
mükellefiyet ve taahhütlerini ve 
urnuıni memleket menfaatlerine 
sadakatle riayet etmeyi istemesi 
o~a.dar tahiidir. Biz kendi vazife
nıızı yapbk ve yapmakta devam 
edeceğiz .. Türkiyed~ çalışıp ka· 
zanmak ıstayen rnılli ve b·ı 
h · ü t bb" h' ecne ut n eıe us sa ıpl~rine d 
vazifelerini yaptıracağız. e 

Yukarıdanberi söylediğimiz gibi 

yarı esir ve şarklı bir hükümet 
yerine, müstakil ve garplı bir 
hükümetle münasebette oldukla· 
rını diişünmek ve bu realiteyi 
müesseseleri içinde şuurlaştırmak 
bazı ecnebi şirketlerinin vaziyet· 
lerini son derece sadeleştirecek
tir. Bazı kaydını, cümhuriyet hilkii
metile dürüst olarak teşrikimesai 
etmiş olan ecnebi mües-,escleriniıı 
de az olmadığına işaret etmek 
için kullandık. 

- Bnkiıniyeti ~lilliyt•deli • 

Yıllarca çalıtıp dldıııirainiz, bu uğratmanın mll
rtfıfatı olar.ı ı, i.iç bet kuruı odinlrs ııi7. Fakaı gü· 
nün birinde karşınıza çıkan bir tarlatan, al:ıl tatlı 
l'altlerle, birer hayalden batka bir fOY olmıyan 

pulak ıözlerle aldatır, c' ini:ıdeki-

nı va avucunuzdak~in:i dliOll~--~~IGiltl!I~, 

kendi cebine indirmlye muvaffak oluı. 
Bu şarlatan palavtacılar elrafımıada 
hiç ekıik de.{lldir. Bunlar tık gne n, 
kibar ırürünen ka&a hıraııları gibidir. 
F..ıkat onların kaaa kıran al otlerı dil-

!erinin uçlarında fır .a lidir 

• 
SON TELGRAF HABERL.ERI 

Tebriz - Trabzon Transit Yolu Açılıyor 

Türk - İran Dostluğu Asyada Sulhü 
Ta kim Edecek Esaslardan Biridir 

Tahran sefiri Husrev Bey Şe
hinşah Hz. nin seyahatleri mü· 
nasebetile kendisile görüşen bir 
Alman gazetesi muhabirine vaki 
olan beyanatında demiştir ki : 

Türkiye • İran arasındaki hu
dut itilafları tamamile halledilmiş 
Kürt meselesi bertaraf olunmuş
tur. Elyevm bir Tlirk - İran ko
misyonu hududun tashihi ile 
meşguldür. 

Şimdi hududun iki tarafında 

aulh ve sükunet hükümfermadır. 
Tebrizden Trabzona giden \le 
bugline kadar atıl bir vaziyette 
duran ticaret, yolu tekrar bey
nelmilel ticarete açılmaktadır. 

Bu yolu tanzim etmek için iki 
millet te son zaman]arda kendi 
taraflarına bunun en son teknik 
kaidelere göre tanzimi için lazım
gelen her şeyi yapmışlardı. Şe
hinşah Hazretlerinin bu tarikle 
seyahat etmeleri, kendilerinin, 
lranın garba bu tarikle baglan-
ması hususunda atfettikleri ehem
miyeti bariz bir şekilde gösterir. 

İranda bulunduğum müddet 
zarfında, Şehinşah Hz. nio dira
yeti, ve nüfuz nazarı sayesinde 
lranm tamamen inkişaf ettiğini 
müşahede ettim. 

Bu inkişaf milli faaliyetin her 
ıahasına şamildir, vasi bir yenilik 

ve yeniden tesis programını ihti· 
va etmektedir.» 

Husrev Bey İran ordusunda, 
bahriyesinde ve tayyareciliğiade 
vukubulan terakkiyatm ne kadar 
vesi olduğunu beyanatında söy· 
lemiş ve demiştir ki İran bugün ta
lim, terbiye ve techizat cihetinden 
asri bir orduya maliktir. 

Bugün Türkiye gibi, Iran da 
tamamile bir sulh politikası takip 

etmektedir. Şehinşah Hz. nin Türki· 
yeye seyahati ve iki millet arasında 
bir dostluk muahedesi akdi, mer· 

kezi Asyada sulh poJitikasmı tahkim 
edecek en esaslı vasıtalardan 
biridir. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankrada 
Yunanlılarla Kaçakçılığın 

Men'i için Müzakere 
Yapılıyor 

Alına 30 ( Hususi ) - Adalar 
denizi ve Anadolu sahillerinde 
kaçakçılığın men'i için müştere
ken tedbir almak ve hareket 
etmek üzere Ankarada Türk ve 
Yunan hükumetleri arasında mU
zakere cereyan etmektedir. 

Olimpiyat Yarışlarında 
Fransızlar Galip 

Londra ı9 ( A.A ) - Olimpi
yat yarışlarının Fransız takımı 
kazanmışır. Müsabakalarda bulu
nan veliaht kupayı bizzat kendisi 
Fransız takımma vermiştir. 

ilk Tren El azize Vardı 
Elaziz, 30 (Hususi) - ilk 

tren katarı dlin Elazize geJmitlir. 
Halk ilk trenin ge]eceğini duyun~ 
ca hat buyuna birikmiş ve trenin 

Vefalılar Dün Bir 
Toplantı Yaptılar 

Yeni tesis edilen Vefa yurdu 
tarafından dün bir toplantı yapıl
mış, Bu toplantıya Vefa lisesinin 
eski mezun ve mualJimlerinden 
25 - 30 kişi iştirak etmiştir. 

Toplantıda mektep gezilmiş, 
sınıflarda eski hatıralar yadedil
miş, hocalarm taklitleri yapılmıştır. 
Toplanhda Yurda Bütün eski 
mezunların yardımları istenmiştir. 

M. Karahan 
Ankara Sovyet Elçiliğine 

Tayin Edildi 
Eski Hariciye Nazarı Komiser 

muavini M. Karahan Sovyet Rus
yanın Ankara büyük elçiliğine 
tayin edilmiştir. ......................................................... , .... 

büyük tezahürat 

iSTER /NAN iSTER 

Arnavutlar 
ltal}•an Filosunun Geliş 

Tarzını Anlatıyorlar 
Tiran, 29 (A.A.)- Arnavutluk 

matbuat bürosu aşağıdaki tebliği 
neıretmiştir : 

11Romada neşrolunan yarı 
resmi tebliğde verilen ha herler 
hilafına olarak, ftalya filosunun 23 
haziranda Draç limanmdaki faali
yetinin Arnavutluk hükumetinin 
muvafakatile hazırlanmamış ve bu 
bapta evvelden de hiç bir iş'ar 
da vuku bulmamış olduğunu be
yana mezunuz . ., 

Zongoldakla Telefon 
Muhaberesi 

Zonguldak, 30(Hususi) - Zon· 
guldağm Telefon ve kablu ile 
Ankara ve lıtanbula bağlanması 
için Posta ve Telgraf idaresi 
tarafından tetkikat yaptınlmak
tadLr. 

iNANMA! 
Bir arlcadaşın yazısından fU satırları aynen alıyoruz: 1 " Mektup tabii Madagaskara gidiyor. Sonra oradan 
"Ankarada resmi bir hükumet dairesi, (Observer) doğruca aaıl Ankaraya, Türkiycye göndt!riliyor. 

adındaki dünyanın her tarafına burnunu ııokan, dünya " Şimdi düıünüyoru m, bunlan biz yapsak •. Cihan 
meselelerinden salahiyetle bahseden bir mecmuaya bir tefe koyar. 

mektup Rönderiyor. Burası ala, şimdiden Observerin "Bir vekilimizin, bir alimimizin, bir gazetemizin de-
verdiği cevabı ~etiren mektubun zarfına bakın: gil, bir mektep çocuğumuzun ağzından böyle bir şey 

"Madagasku da Ankara ..• ,, çıksa biz onu her şeyden evvel sınıfta döndürürüz.,, 

iSTER /NAN iSTER iNANMA! 

Bir Kibritten 
Üç Cigara 

Si 

Niçin Yakılmaz? 
,..,,. -

Bizim kibrit ~irketi kocalarını fazla 
kıskanan hanımlar gibiydi. Kıskanç 
bir hanımın kocasının bqıka hiçbir 
kadının yüzüne bile bakmaya nasıl 

hakl<ı olmazsa, bizim kibrit şirketinin 
müşterilerinin de kibritten başka alev 
çıkarabilecek bir şey kullanmıya, me
sela cebinde bir çakmak bulundur
mıyıı hakkı yoktu. 

Kibrit şirketi ya ihtiyarlamıı ta bizi 
artık kıskanmıyor, yahut blzi sıkıtlır· 

makta pek te haklı olmadığını anla
mış, her nedense, Son Postanın müj· 
deled iği gibi, artık piyasaya çakmak 
çıkarmıya karar vermiş. Hem de çak
maklann altan ve gümllt nevileri de 
bulunacal{mıa •. .. 

Kibrit tirketinin bu kararında pek 
isabet olduğunda elbette kimsenin 
şüpheai }·oktur. Bir kere bir kibritten 
üç sigara yakmanın şeametli olduğunu 
b ilenler bu haberden pek memnun 
olacaklardır. Çünkü çakmakla üç 
sigara da, altı sigara da biribiri arka
ıı ından yakılabilir, bunda hiçbir şeamet 
olamaz. 

Kibritte ıeamet nereden gelmiş, 
sa çma söz, diyeceksiniz. Aman öyle 
demeyiniz. Çünkil bu şeamet riyaziye 
ile, yani insan aklının en kat' i olarak 
tanıdığı bir delil ile sabit olmuştur! 

Vaktile A vusturyahlar ile italyanlar 
harp ederlerken, gece İtalyan askerleri 
kol gezerlermiş. Her ne vakıt, kol 
gezen askerlerden liç taneıi sigara· 
ların ı ayni kibritten yakarlarsa arala
rınd a birinin, karşıdan gelen bir kur
şunla derhal ölü düştüğüne dikkat 
etmişler. 

Bu nun sebebi riyaziyeye vurulun ca 
pek k olay anlatıhyor: Geceleyin bir 
kib ritten üç kişi ıigaraınnı yakmcıya 

kadar karıı taraftaki düşman nöbet• 
çisi t üfegioi omuzlayarak kibrit alevi
ne doğrıı nişan almıya ve tüfeğin 
tetiğini çekmiye vcrkıt buluyor. Hal
buld bir kibritten yalnız bir veya iki 
sigara yakılırsa bu kadar vakıt 

geçmiyor. Vakıa riyaz·ye ile aabit olan 
teamet yalnız muharebede ve yalnız 
receler için, amma bir şeyde bir kere 
şeamet görülürae arhk onun harp 
zamanını ve •ulh ~amananı, gündüzünü 

' ve sr•cesml ayırt etmek ~üç olur. 
Onun için bir kibritten üç aiıara 
yakmaktan korkanlar pek çoktur. 
Şimdi çakmak kullanmıya Kibrit 
Şirketinden izin çıkınca o te• met 
korkuıu kalıaıyacak dem•ktir. 

* 
Çakmak kullanmanın daha büyük 

bir baıka iyiliği var : Avrupahlardao 
Afrika içlerine gitmiı olan aeyyablar 
dikkat etmitler ki, ceplerinde benzinli 
çakmak olan adamları yamyamlar 
)'emektt'n tikıioiyorlarmıf. Çünkü. 
çakmak cepte dura dura benzin 
kokusu vücudün içerisine kadar sini
yormuş. Benzinli insan etini de zevkl 
seliın sahibi yamyamlar hiç beğen
miyorlarmış 1 

Demek oluyor ki çakmak insanı 

yamyamlara kartı adeta s igorta edi
yor. İnsan ne olacağını, nereye gi
deceğini önceden bilmz. Belki bir gün 
tayynre piyangosu vurur da aramız· 

dan biri st'yahate çıkmak lıter. O 
lıalde cehine bir altın çakmak ko
yunca Afrikadalci en büyük tehlike· 
lerden kurtu!mut olur. 

* Zaten luıkaoçhk hiçbir 4eyde ey{ 
değildir. Bunu kocalarını kHkanmt• 
yan hanımlar da pekala bilirler. 
Çünkü kıskanmadıkları kocalan, 
başka yerlerde dolaıtıkça iıtihası 
daha ziyade artar ve kendi evinde 
yemek yemiye daha ıık sık gelir. 
Halbuki çok kıakanılan kocalar her 

vakit ayni yemekten yiye yiye iştlha
dan kesilirler, hiç yemek yemez 

olurlar. 

Onun g ibi bizim Kibrit Şirketi da 
bize mutlaka yalnız İsveç tahtasından 
yapılınış odun gibi o kalın kibritierl 
kullanrnıya mecbur etmede meseli 
rüzgarlı havalar için tizon kibritler, 
zarif şamalı kibritler, yassı ince tah· 
talar üzerine yapılmıı cep kibritleri 
de yapsa .. neticede kendi kaıancı da 
hrard~ 



Memleut Manzaruı 
-"""--------------------...ıııı-
Diııarıbekirde 
Yaz Günleri 

---,-~ 

Daireler Saat 14 te 
Tatil Ediyorlar 

Diyar1bekir, (Hususi) - Üç 
aydanberi uzun boylu yağan yağ
murlardan sonra güneşe ve sıcak 
havalara kavuştuk her sene bu 
mevsimde gündüzleri müz'iç ve 
:yakıcı sıcaklar tepemizde kay
narken bu sene bavalarımız ga· 
yet güzel ve mutedil gitmekte· 
dir fakat ne de olsa yine oldukça 
sıcak hilkmünll icra etmektedir. 
Bazen bunaldığuı~ız günler serin 
havaya kavuşmak için akşam ol
masını iple çekiyoruz devairi hü· 
kümet vazifeye saat yedide baş
hyarak on dörtte nihayet veriyor 
vazifen çıkan memurin yemek
lerini yeyip ve halk ta akşama 
doğra işlerini bitirdikten sonra 
saat on altıda biraz serin bava 
almak ve eğlenmek üzere şehrin 
en ferah ve havadar mahalli olan 
Dağkapııı dııru.nndaki parklarda 
canlannı dar ahyorlar buradan 
dışarı çıktınız mı parklara doğru 
ilerledikçe yüzllnllze hafif hafif 
serinlik vurmaya başlar ki gün
düzUn aıkıntılı sıcaklarını unu· 
tursunuz. Burada iki bahçe var• 
dır birisi izzettin Paşa tarafından 
yapılıp kadirşinas Diyarıbekirliler 
tarafında hala müşarünileyhin is· 
mini verdikleri (fzzettinpaşa) par
kıdır. Bu parkta incesaz icrayı 

ahenk eder herkes akşam üzeri 
geç vakite kadar maaaile 
oturup eğlenirler park dört beş 
paftaya ayrılmış okadar gfizel 
tarh ve tanzim edilmiş ve çiçek
lerle silslenmiştir ki insan otur• 
dokça kalbinde zevk ve 
ferahlık duyar. Diğeri Ke--
aan Paşanın himmetlerile üç 
ıene kadar evvel yapılan gayet 
muazzam zabit yurdu bahçesidir. 
Şehir haricindeki o mevkie nıüs· 
tesna bir güzellik verdiği gibi 
aeall sioemasile de halkın bedii 
sevki tatmin ve tehrin bliyük bir 
noksanını ikmal etrniıtir. iki ıene 
gibi az bir zaman zarfında vücuda 
getirilen bu bahçe ortasındaki 

glizel ve geniş havuz, ağaçlar, 
çiçekler, gece olunca yıldızlan 
andıran ve her ağacın dalları 
adedince asılan allı Yetilli kırmı· 
zıh ve rengarenk elektrik ampul· 
lerile adeta cenneti andırmaktadır. 
Yurdun bahçesinde bando tara• 
fından saat on sekize kadar güzel 
havalar çalınmaktadır. 

Bando gittikten sonra da sesli 
einemanın oparlörü yurdun alt 
kat pencerelerinden birisine ko· 
nularak gayet güzel ve yeni plak
lar çalınmaktadır. Yilz elli defa 
blly6yen oparlörün sesi epeyce 
yerlerden .işitilmektedir. Bir kısım 
halk ta yurdun kartııındaki boş 
sahaya oturarak dinlemektedirler. 

Bara da cuma günleri de çok 
hoı geçer. Halkın ekserisi maaai
le yemeklerini alarak Cin ali mev
kiindeki gayet gtızel Dutluk mev
kiine, birk11mı da sıcaklar mll· 
naaebetile daha havadar olan 
tehre üç kilometre mesafedeki 
gayet güzel dört tarafları yem
yeşil Udim bağlarile çevrHmiş 
köşklerde oturan ve yazın yakıcı 
•ıcak günlerini hiç hissetmeden 
burada xeçiren akraba ve ah
baplarının yanlarına giderek ge· 
ce geç vakte kadar buralarda 
yemek, içmek, çalgı çalmak su
reti e hoş bir vakit ieçirmiş 
olurlar. 

ı 

E BE LE 
Tenkit ' 1 

Bir 
İzmirde Sürek Avları Şiir 

Vali Kizım Paşa -M-u-zır Hayvanların Kitabı Nrııruua1ı At• 

I• J f 1. • •• ,.Anon Alloll 1934» ( ı): lld 

t a ı şınde De Halka On Ayak Oluyor !~:ı~; .. k~:!.~!' N~~ziım:eb·M~.:: 
lzmir, ( Husuai ) - Vilayetin daha müessir bir taz Zeki Beyleri tanımıyorum; 

her yerinde yaban domuzlanna faaliyet gösteril· fakat, nida noktaları istisna 
karşı kuvvetli bir mücadele baş- mesi için Zira.. edilirse, kitaplarının ismi hoşuma 
lamıı bulunuyor. Mahsulleri mah- at V ekiletinden gitti. 
veden, yüz dönümlük bir sabanın bazı yardımlar içine gelince... Hayır, içini 
mahsul(erini ftç dört aaat içeri- beklenmektedir. beğenmedim demiyeceğim; onda 
sinde yerle yeksAn eden yüzer, Domuzlara bo- da bir feyler var. Bilhaua Mil~ 
yüz elliter domuzluk bllylik sürü- şalblan çiftelerin taz Zeki Beyin manzumeleri keli .. 
ler bir afet ha.. meleri kullanmasını bilen, onlarla r d mezruab saçmaları çok b k 
m e hesaplı gidiyor. yeni ir şiir örme için titriyen 
teh~t etmek- Her bir avcının, bir pir haber veriyor. «Havay 
tedir. . . • bir avda 200 ve Ay», «Hayti adalan ve Dadaıt 

lzp Vaı::ı Bir •ilr•lc aoınıl• kur_ut masraf et.. gibi manzumeler Mümtaz Zeki 
~thımd ~f&t aku oali Kazım Pa.- Beyin hulyadan. fantaaiadan hoş• 
ı• e e onay J tl ... 1, mek mecburiye• yl k lüzü ıanın ua an !andığım gösteriyor; bizde şiirin 
o ma munu olduğa bir tinde kaldığı na- b fı k k .kti y 
hiasederek kaylü rup zan itibare alı- b~ tarka ço e~ 5b1• rk. da mızmı.ı 
·ı b' lik b .... k lo k eli d ır aş , marazı ır e er. veya 
ı : kır te uyu mrsa, av mera nm en 'liğin en ukalalık. Halbuki kelimelerle,' 
sure avları ter• ba:ıı kimseleri ava iştirakten d . hayallerle oynamak, onlar an 
tıp etmeye baı· menettiği meydana çıkar. Ziraat beklenmedik terkipler ppmak ta 
lamf ış~r. Vekületi, eğer köyUiyo ve avcılara ıairin vazifeaidir. lnşaallah Mümta• 

zmır ve bava· Avcılar c•migetinin tertip ellili bir ava iıtirak muayyen bir miktar barut verirse Zeki Bey bu araıbrmalanndan 
1. · ı · l avlar daha verimli olacaktır. Ya-ısı avcı ar cemı· eden zmir aflcıları bıkıp ağırbaşhlık sevdasma dtış• 
yetinin beşyllze yakın avcısına, çok iyi neticeler alınmasını temin pılan sürek avlarına bizzat Vail 
HaJkevi avcılık grupunun da ediyor. Kizım Paıa da iştirak etmekte mezl Fakat yazdannda 0 tarafa 
'ltih k b k k A k b' f t h I' i l ve avlarda muvaffalayetlı' netı·ce- da bir meyil var: ı a ı, u i i mUessesenin ye • nca , ır a e a ın a an - « Bir ocak ç.öktO ,. manzume• 
vücut olarak faaliyet göstermesi yaban domuzu aürUlerlne karıı ler alınmaktadır. Adnan sinde olduğu gibi. O manzumesi 

Bartında 
Alçı Madeninin işletilmesi 

işine Baılanıldı 
Bartın (Hususi) - Kaıamızm 

Karainler köyünde bir alçı madeni 
vardır. Bu madenden evvelce 
halk tarafından küçük mikyuta 
istifade ediliyordu. 

Son zamanlarda bu madenin 
ifletme hakkı hususi idare tara• 
fından artb.rmaya çıkanlmış ve 
tonda 140 kuruı resim mukabilinde 
Zonguldakta Zevk sinema111 sahibi 
lamail &ye ihale edilmiştir. 

Evvelki gün, ıazetemWıı Zon
guldak muhabiri Ahmet Naim 
Bey, mnteahhit lsmail Beyle be• 
raber, madenin bulunduğu mev-
kide tetkikat yapmak lb:ere 
Karainler köyüne gitmiştir. Ma· 
den köyün Uç kilometre kadar 
şimalinde ve bir dere içindedir. 
Evvelce alınan nlimunelerin tah· 
lilinden elde edilen neticelere 
göre, maden çok saftır ve ıöy· 
lendiğint: göre ayrıca tasfiye 
muamelesine tabi tutulmadan, 
fırınlandıktan sonra kullanıla bile· 
cektir. 

lsmail B. madenden iki ton 
kadar çıkarmış ve nümune olarak 
İstanbul piyasasına aevketmiştir. 

Müteahhit, madenin nak.Jiya• 
tını kolaylaştırmak için istihsal 
olunacak alçı bloklanm havai 
bat lesiıatile Amasraya indirmeyi 
tasarlamaktadır. Fakat, ancak 
madenin zenginliii hakkında kat'i 
fikirJer ahodıktaa ıoora bu tasav• 
vurlan tatbik aahauaa koymak 
mllmkUo olacaktır. 

Çankırıda 
Küçük Mektepliler Güzel 

Eserler Hazırladılar 
Çankırı, 28 (A.A.) - imtihan

ların bitmesi dolayısile Uç mek· 
tepte sergi açılmıştır. Sergiler 
binlerce halk tuafmdan ziyaret 
edilmektedir. Sergilerde en ziyade 
nazarı dikkatı celbeden, yerli 
alçıdan yapılan teşribe ait levha
lardır ki mütehassıslar tarafından 
Avrupa mamuJabna teıcib edil
mektedir. 

Bitlis Halkevinde Faaliyet 

Bitli• Ha.llı.e11l min•apları 

Bitlis, ( Huıuıi ) - ıebrimiz te faydali olmaıı için icap eden 
Halkevi faydalı çalışmalanna blıtiln tedblı-leri allJllŞbr. 
d • '°" Bitliste af kanununun tat• 

evam etmektedir. Devamlı spor b'ki d b n k d 3 400 
ı n en u g ne a ar , 

ekzersizleri yapılmakta, mfısame• gizli nüfua tesçil edilmiştir. 
reler tertip edilmekte, halka 11 Polia UçUncU komiseri 
mahsuı konferanslar verilmekte• Celil Bey ikinci komiserliğe terfi 
dir. Ev reisi Arif Bey evin muhi· etmiş ve Urfaya tayin olunmuştur. 

Susığırlıkta 

Köylerde Bağ Ve Yol 
Yapma Faaliyeti Var 
Susığırlık, (Hususi) - Suııgır· 

lığa bağlı köylerde hummalı bir 
imar faaliyeti vardır, köy yolları 
yapılmaktadır. Köylerde bUtUn 
halaların llzerleri kapanmıştır. 
Şimdiye kadar 15 kilometre köy 
yolu yapılmıştır. Köylerde bağ· 
cılığe ehemmiyet verilmeye bat· 
Janılmııtır. Suaıgıl'bk civannda da 
300 küsur bat vard1r. Bereketli 
yağmurlar gerek bağları gerek 
bostanları çok faldelendirmiştir. 

Taf kUprUde Doktor Yok 
T qköprU ( Huıuıl ) - Kasa• 

bamızda doktorsuzluk şiddetli bir 
ihtiyaç halinde hissedilmektedir. 
Hastalar muayene için . vilayet 
merkezine kadar götürülmektedir, 
kazamızın nüfus kesafetine rağmen 
ne doktor. ne de eczane yoktur. 

< Muglada Smaklar 
Muğla 28 (A. A.) - iki gün· 

denberi şehrimizde ıiddetli ııcak· 
lar hüküm allrmektedir. Dün ve 
bugün hararet dereceli g&lıede 
otuz birden fazladır. 

K;,ayseride 
Dokuma Fabrikasının 

lnşaah ilerliyor 
Kayseri, 28 (A.A.)- Dokuma 

fabrikasının inşaatı ilerlemektedir. 
Halen fabrikada her gün 650 
amele ve uıta çalıımaktadır. 
F abrikamn ıimendiferle iltisak 
httıoın temmuz nihayetinde bit
mesi lbım olduğu halde bu en 
mühim it bir ay evvel bitmiıtir. 
Bütlln fabrika dahilinde 45,526 
metre mik'ap inıaattan on bin 
metre mik'aphk kwm tamaJDile 
ikmal edilmitdr. Fabrika doku
ma mahallinin bllttın beton ayak· 
ları konulmuı, beton direklerin 
kalıpları dikilmittir · 

lzmitliler Ve TenezzUh Trenlerl 
lzmit, ( 1:f usu11J ~ • - Sapanca 

tenezzUhlerinın geçışı münasebe--
tile iımit istaayonu pek kalabalık 
olmaktadır. Fakat iki haftadan
beri tenezzüh trenleri lzmit istas .. 
yonuna uğramamıya başlamışJa .... 
dır. İzmitliler tenezzüh treninin 
istasyondaki eıkiıi gibi tevakkuf 
etmesini istemektedirler. 

fena değil; fakat bir tazeliği yok; 
çok söylenilmiş bir mevzu. 

Mümtaz Zeki Beyin her iki 
cins yazılarında da Nazım 
Hikmet'io tesiri olduğu aşiklr. 

Ancak << Bir ocak çöktü >ı manzu .. 
mesinde henüz acemi bir Niıını 
Hikmetçilik gördilğümUz halde 
abur parçalarda, 4C Jokond ve 
Uau » dakl « Şanghay büyük bir ~ 
limandır» parçasının hayli muvaf .. 
fakıyetli birer aksini buluyoruz. 
Ben bir şairin tesirinde kalnııı 
olmayı fena bulanlardan değilimı 
battı bir yaıa kadar her şairin 
bir tilmizlik devresi geçirmesini 
aarur1 ••yanm. Bunun içindir ki, 
elbette henlh genç olan mümtu 
Zeki Bey, ıiir1erini NAzım Hı .. 
metinkilere benzetmiı olmamı bir 
teukit diye değil, billkia bir ümit 
nitaneai diye kartılıyabilir. 

Mustafa Niyazi Bey de şüphesf:g 
NAzım Hikmet'in tesirlnde; fakat 
onun manzumelerinde arkadaşı .. 
ninkilerden daha çok göze çarpan 
bir yeknesaklık var. Kafasının 
bir caza benzediğini pek tekru 
ediyor. Bu iki pirin elbette 
bundan sonra da manzmelerini 
okuyacağız. Zannederim asıl şah• 
siyetlerini bu ilk eserlerine gö• 
re takdir etmeye kalkmak doğru 
olmaz. 

cc Allo il AUo !! 1934 » iki ıalr 
de, bu ismi intihap etmekle, za• 
manlanm, sevdiklerini, kendi• 
lerini ana barakbklarını, mo
dadan, hidiselerin llhammdan 
pç111adıklannı gösteriyorlar. Bu~ 
tehlikeli bir ıey olabilir; fakat 
hakikaten kuvvetleri varsa ken• 
dilerlni zamana bırakmakla ona 
hikim olurlar. Bu talihi dene .. 
mekte bir kahramanlık vardır. 

[1] 'ülkü kitaphanesi, 25 kuruş. 

Çankırılılar Ankarada 
Çankırı, 28 (A. A.) - Anka .. 

rada açılan ilkmektepler sergisini 
ziyaret etmek Uzere kırk kadar 

muallimden mürekkep bir heyet 
tenezzüh trenile Ankaraya gitmir 
tir. Çankırılılardan birçoğu da bu 
10yahate iftirak etmiılerdir. 
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{ Siga•11l Alemi ) 
ita/yanın 

aaatcı l'l•IB&rLAB 
Kadın, Eskiyince 
Değiştirilecek 35 Bin Tonluk 

Zırhlıları 
İtalya hükumeti, deniz konferan11-

nın kendi•İne Yerdifi hakkı kuUan
IDlf olmak için donanmHıDl ( 3S ) er 
Ma tonluk iki •aaanam harp ~eıaiaile 
takriye etm•k kannadaciu. Bu kara
rını ilin etmittir• ltalya ile Franaa 
arasında atedenberi deniz ailibları . 
bahsınde halledllemiyen bir rekabet 
vardır. italya, aemi tonajı noktaaın • 
dan FranHya Yerilen niıbetin kendi
.tae et. nn1menni istiyor. Halbuki 
Fnnu, itaıya gibi bir Akdeniz dev• 
leti olmadığını, Şi .. ı ..,. Mallf, de
niz1erıle Atlu ..,. Okyanoa ve Akde
nlsde NW"eri beluadupnu, ayrıca 
Hia4içial sibl uzak mbtemlekelere 
nhip oldujunu beyan ve İtalyanın 
iddiasını yeraiz JrÖrmektedir. 

Bundu dolayıdır ki ltalya hüku
metinia iki azim harp ıcemisi inıuaoa 
karar verme.t bilha11a Franaaya mn
teveccıh gC>rünmek~dir. Neteldm bunu 
an1ıyan Franıız devlet adamlan, 1938 
tennl ıonUDH ltaiy- donanmasına 
Utihak edecek ohm bu kunetleri 
önlemek ...,._. Muhtelif mGnalcaıa 
n ,._.,._.... eonra Franaanın var· 

•• -tice tadar: Eliade me•cat " 
8' bm toallato hacminde olan Din-
kerk zırhl111na blr Dünktırk daha ilave 
et:mek y ......... ele as bia totıililo-
iluk ..... p..uı ........ a. -.u. 
Franaa, ltalyanua (35) er tonluk geml-
lerjne, (26) ıar bin tonluk iki gemi 
11• bir tane de ( 35 ) bin tonluk 
•ritnavt yapmakla mukabelede bulun
IDUf oluyor. G6rtlltlyor ki yarıe, bütün 
.. sile batlamıftn'. - Sftre~ J a 

Amerikada. 
Amele be Patronların 
Arası Bulunmak Üzere 

V atinaion,29 (A.A.)-İt nazm Mis 
Perkin• tarafından nnayl lççileri . ile 
patronlar milmeuiUeri arasında bir 
anlatma yapılmııtır. Nazır, Uç kitiden 
a ürekkep bir hakem komia.ronu 
yapmıım. iki taraf komisyonu uli
blyetini tanıllllflardır, 

} Japon Prensi Berlinde 
Berlln, 29 (A.A.t - Japon prea.t 

K a} a ile zevceal Fre.cı.'d- Berllne 
iStllmiflerclir. Keadilerinl iataayonda 
:lapoa ..&I karplamlfbr. Prena Şarki 
Pruya harp meydanlarını ~ezecek 
::._e Marefal Hindenbur~ tarafından 
atabul edilecektir. 

1 .................... d. 
VUfova, 29- Dahiliye aaarlığına 

Jd. Koslyalkovıkl, Ziraat nazırlıjına da 
M. Ponyatovıld tayin edUmiılerdir. 

Amerikadan 
Avrupaga 
Yeni . Bir Uçuş 

Harbur ~rH, ( Amerikada ) 2' -
Tayyareci Adamoviç karcletler, ma• 
halli 1aat ile 6/ı?6 da Va,......aya mlt•
veccihea uçmuılardır. Tayyareciler bu 
uçuıu tek satıhlı bir tayyare ile yap• 
maktadırlar. 

Deniz Silahları 
Konferansı 

lngiliz - Amerika Görüş
meleri Şimdilik Durdu 
Londra, 29 ( A.A ) - iyi hab•r 

alan mahafile ıöre laıiltere ll• Ame
rika araaaoda deniz konferannna iit 
müzakereler, Fran11z, İtalyan ve J•· 
pon murahhasları gelinceye kadar, 
yapılmıyacakbr. 

Amerika murahhuı M. Norman 
Davi• iki tuafh müzakerelere zemin 
hazırlamak fbere Fransız aefiri ile 
bir ıaat "a&iifmlftlr. 

Lehiuanda 
Şenlikler 

Vart0•a. 29 (A.A.) - Lehiı· 
tan dün alqam deniz bayramını 

teaide baflanmışbr. Varıovada, 
Reiaiclimhur Vistule nehri llzerin
den donanmlf gemilerin ıeçit 
resminde hazar bulunmuftur. 

Facıalar 
Amerikada Müthiı bir 
Sıcak Adam Öldürüyor 

Nevyork, 29 (A.A.) - Ame
rikanın muhtelif aoktalarmda 

pdcletll bir eıcak calgaa •lliittir. 
On kişi ölmüştür. YDzlerce kimH 
bitap vaziyettedirler. 

M. Y evtlçln bazı aözlerl 
yanht çıkmıt! 

Belırat, 29 (A.A.) - A•ala 
ajanaı, hariciye nazıra M. Y evtiç 
Agence economipue et financieren 
mümessiline yaptığı beyanabn 
teferrüata ait bazı kısımlan doğ· 
ru olarak intişar etnıemiş oldu· 
ğuau bilirmektedir. 

x -- L2Z!S 1 -

"Son Postan nın Milli ve Edebi Tefrikası: 36 30-6-493 

M•6rure So,,.i 

ÇOL GİBİ 
Nisan bqlaranda oluıumuza l Akıam bastıkça, havanın da

rağmen sıcak, kavurucu bir gllndll. yamlmaz, bunalb verici sıcaklığı 
l9aa1aya gelmiıtik. Kömfir ah- büsblltnn sıkıcı bir hal aldı. 
~ Yolcuların çıkmaaına izin Göğüsled açan, baılara konan 
ro~ -.unua etrafını bir ınrn aılak bezleri kurutturan bir rüz
'8Jldal kni•'et'lb. Gllvertelerden alr da vardı, amma garip, sıcak 
tple kUçllk lep•lhr, kutular indi· bir rüı.girdı bu. 
rlyor, sandaldaki 1'"'6lt&cil patır· Eski gllnleri hatırlatan ilk s6-
c:lıcı satıcılarm pek de _...madık· zünti işte o akşam "Akdeniz" 
ları, sade rengine, boyuna, :-ine kömürünü almıı, demirini çeker-
göre kıymet biçtikleri parata.,. ken söyledi. 
mukabil, çikolata, teneke kutular Neden bilmem senin huyıuz-
lçinde ıilt hulaaaları alıyor, daha l11jun tutmuştu, ağlıyordun. Ba-
dojruau bahtımıza ne çıkarsa, baa yanımızda değildi. 
)'ine aepetle yukarı çekiyorduk. Seni kucağıoa aldı. Yüzüme 

O pil aana, en hoşuna gi- baka baka, gçlarını öptU: 
den ıe1leri, çikolatadan bebek Evvel zaman içinde periler 
Ye tavtanları ıetiren hep .. o,, kadar gtizel hir kız vardı, eğer 
'*-ttu. Bunun için de artık ıevgiıinde iman da olAydı, timdi 
clo.tJuiunuz b&ablltün artmııh. her şey bqkalapcaktı ve 1en ... · 
Elini o-. avucuna veriyor, ı• Yanakların yath, ı&zllnt 
Yertecle ne 11eve ıeve, ne glle k•tin : 
... p1İyor41ua. - M-1 m, .. ••Hlı aöy• 

Yine Muahedeler Meselesi . f -- · · -~-· · . Elbise Değildir 
Bir taıya Gaze·teSJ AJ- lzmirden H. H. 1. imzasını 

kullanarak mektup gönderen bir 

N •h v • ulcuyucum bana hayabnın rom_. 

manyaya ası at erıyor nın•~"!~l::: kızla nipıılamnıthm. 

Almoııganı" askeri manzaralarından blr 
Ro--. 29 (A.A.) - • Lavoro Fu

clate" •u•t•al, Yenay muahecleaiala 
yıldöntlmü m6aa1ebetile ltalyan •iya
eetiııin yeni temayüllnl l'Öıteren bir 
makale nqretmektedir. Bu makale 
tamamen muahedelerin tetkiki aley• 
hine olmakla beraber, Almanyaya, 
e1aa muahedelerin tetkiki olan bir 
ıiyaaetin tehlikelerini do•tane bir 
tekilCle göstermekte, aulb ıever bir 
Avrupanın yarablma11na teıriki meaal 
edilmesini bvaiye etmekte, muhtemel 
bir muahedelerln tetkiki namına, 
milletler cemiyetinde Almanyanın 

mevcut olmayııının bir hata olduğunu 
bildirmekte Ye ıunları yazmaktadar: 

"Alman milleti, sulh muahedeain-

de tekrar tetkik edilemi)'ecek e1aah 
maddeler oldufu ve muahedelerin 
kıymetinin ıon tahliline jatinat eden 
efkarı u1numiyenia nihayet öz itiba
rile bunlann dotru oldutunu tamdıjı 
fikrini aerbe1tçe anlamalı ve kabul 
etmeli dır. 

Şimdiye kadar Venay muah•deaf .. 
nin bazı maddeleri ceul olarak de• 
tittirilmlttir. Dlterlerl dt detitebilir. 
f aı"at, bir hnkumetio elinde aulh 
yolundan muahedenin bazı maddele• 
rmı detiıtirmck vasıtaları varken 
resmi bir te4ekkülden çekilerek ıun

dan vaıgeçiıi hakkında sadece •• 
ve yalnız dlplom.tik cepheden ne 
düıünülebillr? 

Alman Moratoryomu Ve 
nın Bir İthamı! 

Ameka-

. Londra, 29 ( A.A ) - İnııilizlerle 
Almanlar ara11nda moratoryom mese· 
leal hakkutla yapılan göriiımelere 
bUgitn ele devam edllmiftir. Milzake· 
relere muvaffakıyetle devam edilmek
tedir. Anlaıma olınaaı için ciddt 
ümitler vardır. 

Vaıington, 29 ( A.A )- Almanya· 
nın borçlar hakkında ilin ettiji mo
ratoryoma karı• Amerikanın cevabı 
Alman sefirine Hrilmiftir. Bu cevapta 
deniliyor ki: 

liyeceksin bana? diye aevindin. 
Gözlerim uzaklarda, omuzumu 

silkerek: 
- Kurt masala Nesrin, dedim. 

Dudağımı büktüm. O hiç aldır
madı. Seni gllverte pıarmaklığının 
üzerine oturttu, iki elini koltuk· 
lannm altından geçirdi ve bana 
arkaaa d6nük, eski bir rflyayı, 

kahramanlanna masal şahsiyetleri 
vererek, sana anlatmıya baıladı. 

Sözleri giizeldi. Şiirliydi, amma 
yalandı. Süılü püslü yalanlardı 
yine. Güya yeşil tahta kapının 

dibinde geçen son gece, sevgiyi 
tecrilbe eden, sevgiden fedaklr
hklar bekliyen, arayan bir ge
ceydi. Halbuki maaal kızmm ga. 
zünll bir baıka11ının parası ka· 
maştırmışb. Ônftne elmasını, alb
nıoa seren bilmem hangi diyann 
çirkin ve yatlı ıehzadeaini, sev
gisinden ba,ka bir kudreti olmı• 
yan çobana için için değişmiye 
batl•nutb bile. Sevginin, lll'f 
tüpbeyi lldlrmek için yapbğı 
tecrübe acı bir netice vermif, peri 
kaçmıfb. Bu kaç11b ki çoba
nı da, paı:amn vereceii saa
detlere irifmekten korkutarak 
oralardan uı.aklqltl'IDlfb. 

itte Ne1rln, buna benzer daha 
bir aOrl saçma npaa .az ki; o 
dakikada bile ben bunların ya1aa 
olduklarım uaubauy .... -. 

" Amerika hilkümeti Almanyanın 
(lzerine yüklenen mali müıkilllerden 
haberdardır. Fakat Amerika, Alman
yanın bupn içind• bulundutu nzl
yetten Hitler rejiminin takip ettiji 
aiyaset dolayıaile büyük bir mikyuta 
mesul olduju kanaatindedir. 

Alman hGkumeti, bu siyuetin, dOn· 
yanın muhtelif yerlerinde ticari ihti
laflar Te Ahaanyanın borç ödeme hu
susundaki kabiliyetinin azalmuı 

Fakat ne için çekilip kamara
ma gitmiyordum? Ne için dinle
miyonnuı gibi yapmaya çahprak, 
kenardaki bir keten iskemleye 
uzanıyor ve göya bu masalına 
içimden gllldüğüme inanmak iste
miyotdum? 

Eski bir yaz hikayesinin su· 
çuodan uynlan, kendini masal 
ve sevgi kahramanı kılığına ıo

kan bu adamdan niçin, o dakika 
•yeni baılıyan yalanlarına henüz 
kanmadığım halde de- yine o 
kadar çok hoşlanayordum? 

Yeşil tahtadan1 bir bahçe kapı· 
ıının dibinde onu görmeden, din· 
lerken Hde gönl8mle, temiz 
ve manevi hi•lerimle duydu· 
ğum bu insan sanki artık etimin, 
kanımın iliklerimin de içindeydi. 

Ondan, bOtün ku•urlannı g6-
rerek, aldanaağımı, aldablacağı
mı ldeta bile bile boılamyordum. 

Ômrtlmün tehlikeli bir döne
mecinde olduğumu anhya anhya 
onu beğenmekten, seaile, bakqı 
ile, uzaktan şöyle bir g6rtinftşü 
ile titremekten kendimi alamıyor
dum. 

Kaleli evia, nefti gözltl, bem-
lte,az laza, anlam•clan bllmeclea, 

.adanarak o --· tlnlllll .,.. 
mifti. Bet yil IODl'a san bukleli, 
.. &el klçlk Nariaia •·ılf • 
iaGnde açalaa yol- dikeaİllİ ka-

Fakat az aonra sevemiyeceiimi 
anladım. Aynlmak istedim, ağl_. 
mıya baıladı. Evlendik, bir kızı. 
mıı. oldu. Fakat karıma sevmiyo-
rum. Hayatım acı ge~iyor. Birkaç 
defa mahkemeye düftiik. netice 
çıkmadı. Ne yapayım?" 

Sırf acıyarak, merhamet duya• 
rak bir kıza almayı anlarım. Bu. 
bu a111da yapılmıyacak bir hata
dır. Fakat madem ki bu hataya 
yaparak evlenmiısin, bir çocuğun 
da olmuı, aynlmayı dütilnmeyl 
birincisinden daha mtıhim ikinci 
bir bata sayarım. Kanna sevme
yebilirsin, fakat çocuğun annesi
dir, ona o gözle bakmıya çahf. 
Feragatin mllkifahm çocuğun 
gllen yüzünde bulacaksın. ,, 

Umumi Kadın Hususi 
Kadın Ol•m•z ? 

lzmirde O. N. Bey bir mDd
det evvel umumi bir kadınla mu.
terek bir hayat yaşamaya bqla• 
1111f, kendisine ıslahınefa ettiği 
takdirde bu minaıebeti me..,.
latbrmayı da vadetmiş; fakat iki 
senelik bir hayattan sonra bir 
gün evine geldiği zaman odaları 
bomboı bulmuş. Kadını ol'an 
aevmektedir. Ve kendiıine avde
tinl de mümkün görmektedir. 
Soruyor: Ne yapayım ? 

Bir erkeğin hayabnda kencB 
kendisine kartı yapabileceği feıaa
lıkların en mf1himi umumi bir 
kadını almaya teıebbUs etmesidir. 
Umumi kadao, o hayata adım 
attığı gftn insanlıktan çıkmıt d~ 
mektir. Islahıhal etmesi mftmknn-
dür. Fakat binde bir ihtimal ile. 

Oğlum, mademki hayatma 
zehir karııhrmaktan tesadllfea 
kurtulmUJSun; ısrar etme, unut
maya baki 

HA~IMTEYZE ........................ _ ................. ._ •... .__ 
teklinde tezahür eden bir muhalefet 
çıkardığına •ipheaiz biliyor. AmeılkA 
almanyanın tediye hususunda batla 
1rayretinl •arfedecetine istinat etmek
tedir. Moratoryom, beynelmilel ticaret 
ye maliyenin parçalanmaıını arttıra
cak ve dlnya ikhsadi mlfklD.-iala 
halli için yapılacak beynel1Dilel tetftld 
meaaiyi korkutacaktır. " 

ranhğını seze seze geri dönmeli
ni, kaçmasını bilemiyordu. 

* Bir sabah vapurda içilecek 
su kalmadığı ağrenildi. Buna ev
•elden hiaıedenler, haber alanlar 
olmuş, büfedeki gazozlan, topla
yıp almışlardı. Artık tife•i bir 
liraya gazoz aablıyordu. 

Senin "au isterimi" diye •i
ladağın gliıali bize 20 Iİfe madea 
suyunu kimbilir ne bahuuıa bu-
lup o ııöndermiıli. Geceleri Yapur 
aallandakça, kapanın dibinde, yer
de duran bu şişeler bir yandu 
öbür yana yuvarlanırlar, uyku 
arasmda insana garip ıelen bir 
pngarb çıkarırlardı. 

Seninle beraber yattıjamaz 

küçlik ensiz yatakta, bu aftrllltl 
ile bir gece fena bir kibuı g&r

müttllm. 
Bu terletici riyada, bpkı tim-

di, içinde yapd\iım demir par
makhklı hapishane odası gibi tq 
bir yer varda ve ben, ayakla• 
nmda zincirlerler senin arkan
dan kOf1Dak istiyen bir klrek 
mahldimu idim sanki. Bu rlyaclaa 
kulaklanmda zincir şanpblarile 

. u7anmıt ve au tif9leri yine ka
maranın içinde o yanc:lan • ,_ 
yuvarlamp dararkea, ala mla 
sana •nhmf, adeta bir iaterl 
.. lbetlitiacle ........... 

~·-> 



Zararlı Bir Vazigetf 
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l:Jazan 
Çok Aksak 
Neticeler Verigor 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 
Ziya Beyin ıöylediklerini yazalım. 
Bu zat diyor ki: 

"- Eskiden buğday pahala 
olduğu için fmncıJar ekmeğe pa· 
tateı karıştırırlardı. Bugün devlet 
daha esaah bir gıda maddesi 
olan buğdayı korumak için ted
birler alıyor. Belediyeler ekmek 
için muayyen çeşnili bir un tipi 
kabul etmiştir. Ekmeğe patate1 
katanlar ceza görürler. Evvelce 
patates fİmdiki ekmek flatinden 
daha pahalıydı. Fiatlerde umumi 
harpten evvelki fiatlere, yani 
tabiiliğe doğru bir gidiı vardır. 
Bu aabah bizim ambarın önünde 
dokuz kilo eti olan bir kuzuyu 
iki l:raya sattılar. Her ıey de bu 
niıbette ucuzluyor. Devlet De· 
miryollarmdan bugUnkU tarifeden 
daha aşağı bir tarife istemek 
biraz insafsızlık olur. Biz bütUn 
masrafları dahil olduğu halde 
lstanbuldan ta Kayseriye kadar 
bir teneke zeytinyağı veyahut 
peyniri (30) kuru.şa gönderiyoruz. 
Tuhafı şu ki böyle bir teneke 
Sirkeciden Şehzadebqına kadar 
(30) kuruşa gidemiyor. Hamburg· 
tan lstanbul limanına kadar ge· 

tirtilen bir maim tonuna altı lira 
veriyoruz. A} ni malın limandan 
tüccarın mağazasma kadar bir 
tonunun masrafı (12) lirayı buluyor. 
Netice pahalılık şimendifer tari· 
felerinde değil, lstanbuldadır. 
Rıhtım, hamaliye, liman, araba, 
kayık ücretleri çok yüksektir. 
lıtanbulda hayalı pahalılaşbranlar 
da bunlardır. Şimendifer idaremiz 
(600) kilometreden sora efyayı 
bedava naklediyor. inşa malze• 
meai için çok aıağı bir tarife 
tatbik ediliyor. Haydarpafadan 
15 tonluk bir vagon inıa nıalze· 

meıi Afyonkarahisarma kadar 
160 lira ile gidiyor ki · kilo ba· 
ıına kırk para demektir. 

Haydar paıadan lıtanbula bir 
•agon patateıin nakil ücreti 44 
Ura 30 kuru,tur. Rıhtıın Ucretile 
beraber 58 lira 25 kurut tutar. 
Nakil ücreti kilo başına (15) para 
kadar bir ıeydir. Bundan aıağt 
bir tarife olamaz, oluraa Jİmen
difer idaresi zarar eder . ., 

Sirkecide yeni Sebat anbarı 
aahlbi Fehmi bey ise fU iddiada· 
dır: 

" - Şimendifer Ucretlerimiz çok 
pahalıdır. Bizde demir yollar ta
rifesi bütün dünya demir yolları 
tarifelerinden daha yükıektir. Dun 
hmirli biJ arkadaşım Transilvan· 
yadan döndü. Bu arkadaşım lıtan
buldan Romanya tarikile Macaris
tan hududundaki Araç şehrine 
yemek ve yatak ta dahil olduğu 
halde gidiş geliş (60) lira ikinci 
mevki ücreti vermiştir. Halbuki 
buradan Ankara gidit geliş birinci 
mevki (45) liradır. Yataklı vagon 
olursa altmıtı da geçer. Bizim 
deniz tarifelerimiz de pahalıdır. 
Geçenlerde bir Bulgar vapuriyle 
buradan Portsaide tonu altı lira· 
dan manifatura gönderdik. Bizim 
vapurlarımız aynı malı Mersine 
ve Trabzona sekiz liraya götürür· 
ler. Geçen •ene Edirneden bura· 
ya ıretirilen karpuzlar nakil ücreti
ni tutmadıiı için sahipleri malla· 
rını lıtasyonda bıraktılar. Liman· 
daki fuzuli ve fazla maarafların 
iae haddi yoktur. Bize aıağı üc· 
retli yeni deniz ve kara nakil 
tarifeleri lAzımdır.,. 

Şu aözleri şimdi, bizim gibi 
aiz de okumuş oluyorsunuz. Şu bal· 
ae hükmünüzü veriniz. 

Dünyanın En Yaşlısı Öldü 
Zaro Ağa Da Bi;buçuk Asır Sonra 

Kendini Ölüme Teslim Etti 
1 
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Babası: Simdin Ağa. 
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MUteeh· 

Tebdilen verilmittir. 
Süleymaniye nüfus idaresi 24/ 

6/930 Seyfettin. 

Zara Ağcının .'cızı Güll6 Hanım eliz döv•relc. ailıgor 

Sefer Kethüda mahallesinde 
Hatice ile 30 Teşrinievvel 330 da 
•vlenmiıtlr. 

( Battarah 1 inci tayfada ) 

mış ve ona fÖre tedaviye giritll· 
miştir. 

Hastahaneye daha evvelki ge• 
Jişinde bu hastalıklar yatıştırılmıı 
ve Zaro da iyileıerek çıkmışt"ır. 
Fakat bu ayın on altısında evin• 
de otururken hastalık tekrar ntlk· 
ıetmitt Za;o da torunlarına, ken .. 
disini tekrar hastaneye yabrma• 
larını ıöylemiştir. Ancak pek 
nazik bir uıuvda olan kastalığın 
bu sefer tedavi imkanları kalma• 
masına rağmen çok ihtimam göa• 
terHmiş, fakat bu ömür heykelini 
kurtarmak mümkUn olamamıf ve 
Zaro ağa hastahaneye ıon geli· 
şinin on üçüncü günü, yani Per· 
ıembeyi takip eden gece ıaat iki 
ıularmda ölmüştür. 

Son GUnlerl 
Asırları de viren ihtiyar Zaro, 

hastaneye ıon yatışının birkaç 
gününü sakin geçirmit, fak at bir 
hafta evvel hastalık en fiddetli 
d!!lvresine girmiş ve Zaro Ağa da 
kendisini kaybetmittir. Yalnız 
yoğurt ve aüt verilebiliyordu. 
Hatta ihtiyar hasta bunları bile 
zorlukla alabiliyordu. Aradan 
iki glln daha geçtikten sonra kow 
nuşamaz olmuştu. Yalmı hazan 
kendisine geldiği zamanlar göz 
kapaklarım müşkülatla kaldırarak 
föyle inliyordu: 

- Hiç ağrım yok amma, ar
tık vakit tamam. 

Zaro Ağa bu "vakit tamam" 
aözünü öleceği dakikaya kadar 
ıık ıık terar etmiştir. Bu suretle 
öleceğini anlamış olduğunu etra
f ma da anlatmış oluyordu. 

Nasıl ÖldU? 
Gerek hastahanenin doktor

ları ve gerek doktor Neş'et 

Ömer ve Behçet Sabit BeyJer 
Zaro Ağadan ~rtık limitlerini 
kesmişlerdi. Neş'et Ömer Beyle 
Behçet Sabit Bey hafta içinde 
Zaro Ağayı dikkatli bir muayene
den geçirmişler ve bu sefer kur~ 
tulamıyacağına anlamışlardır. 

Perşembe günü, 162 lik ihti
yar yine bitkin ve dalgandı. 
Akıama doğru biraz kımıldanır 
gibi olmuş, biraz sonra kendiıin· 
den adamakıJlı geçerek derin bir 
uykuya dalmışbr. Bu vaziyet gece 
yarısına kadar devam etmiştil'. 

Zaro ağanın yattığı pavyonu 
bekleyen hasta bakıcı Zeynep 
hanımın anlattığına göre, dünya· 
nm bu en yaşlı canlısı, saat iki 
ıu]arında uyanır gibi olmuf, 
ıonra kollarını kaldırıp iki yana 
açmış ve kollarını bir iki defa 
ileri geri aalladıktan sonra dur· 
muş, artık hareketsiz, teneffllssüz 
canıız kalmıı ve bir kelime ile 
Zaro ağa ölmüttür. 

Zaronun lorunlarınılo.n birkaçı 

Niçin Öldü? Şundan anlıyoruz ki Simdin 
Hastahane Başhekimi Rıfat oğlu Zaro Ağa bundan bir bu· 

Bey en yaıb ölünün haatalığı ve çuk aıır evvel Mutki kazasının 
ölümü haatabğı ve öllimll hak- Merment köytınde doğmuıtur. 
kında ıu izahatı veriyor: Büyüdükten sonra ae.ker ol· 

" - Zaro ağa Uremiden öl- mut, lıtanbula gelmiı, hamallık 
. müştür. Kanındaki tiremi nisbeti yapmıı, ekmek paraıı uğrunda 
70 santigramdı. Bu niıbet ölüme daha birçok iılere ııirip çıkmış, 
ıebep olacak kadar mühim de· furaıı muhakkak ki bir buçuk 

aaır yaıayl\cağtnı ve dünyanın 
ğildir. Kımında üç grama ka· 

en yaılı canl11t olacağını gençll-
dar üremi bulunan gençler var· ğinde hiç aklına getirmem;ttir. 
dır ki dipdiri gezerler. Fakat Çocukları, Torunlerl 
Zaro atanın bütün vücudu Zaro Ağa hakkında ıunları 
bitmişti. Barsaklar, meaane anlatarlar: Şimdi vefat eden oğul-
ve diğer btitlin uzuvJarı ada- larmdan biri, bundan yirmi sene-
makıllı erimiş, çürümüştü. Gece evvel halsiz düşmüş. O ııralarda 
nöbetçi doktoru Zaronun ölümü- hali hamallık yapan Zaro Ağa 
nü iki buçukta haber verdi. Fa... bu oğluna demişki: 
kat biz ölümü daha gündüzden _ Evladım! sen artık doksan 
tahmin etmiştik. Bu akiheti bek· iki yaıma geldin •. Çahıamıyacak 
liyorduk." kadar ihtiyarladın.. Haydi, mem· 

Kaç ya,ında idi? lekete git, iıtirahat et .. ben, ça-
Bir buçuk asırlık kodaman lııır, yük taşır, sana para gönde-

dün cihanın en yaılı canlısı idi, ririm .. 
bugün de en yatlı ölüsüdür. Ve Ve oğlunu istirahate gönder-
muhakkak ki Zaro bir buçuk asır· dikten sonra, ondan habersiz, yir· 
lık bir hayat kahramanıdır. Şu- mi dokuzuncu zevcesile evlenmiş. 
kadar ki ıon günlerde Zaronun - Niçin bu kardar çok izdivaç 
yaşadığı senelerin muhasebesi ediyorsun?. Diyenlere: 
yapılırken bizim bildiklerimizle - Ne yapayım?.. Aldığım 
fen adamlarının tahminleri ara- kadınlar ihtiyarlayıp ölüyorlar. 
ıında ihtilaflı noktalar belirdi ve Dayanamıyorlar ki, cevabını ve· 

rirmiş. 
bu en yatlı ölünün, deniJdiği gi· Bu izdivaçlar Zaro Ağaya bir 
bi 162 yaşında olmadığı ileri sil· yığın çocuk ve torun vermişti. 
rUldii. Fen adamlarının tahminle· Bu evlatlar dün hep hastanede 
rini çocuk hastanesi Başhekimi idiler. Babalannın ve dedelerinin 
Rifat Beyin ağzından ıu cümle- cesedinde otopsi yapılmasını iste· 
lerle dinliyoruz: miyorlardı. 
"- Zaro Ağa 162 yaımdayıml., Zaronun kızlarından Giillll 

Diyordu. Biıim fenni tetkikatımı· Hanım. ki bugün ' 60yaşınını ıeç· 
za göre yaşının 130 u mUtecaviz miş bir ihtiyardır - hastahanenin 
olduğu muhakkaktır. Cildinin bu- önünde bünglir hilngür ağlıyor ve 
ruşukluklarıt tetkikat bunu iıpat kaba bir fİVe ile şöyle diyordu: 
ediyordu.,, " - Kıymetli baba.. fatlı 

Bir Buçuk Asır Evvel baba .. öldü •. öldü. Dünyasına do· 

Şu yazıda ömür heykeli, en yamadan öldli. Beni de boğazım· 
yaşlı canlı ve en yaşlı öltı diye dan kessinler!,, 
tavıif ettiğimiz Zaro Ağanın nll- Güllü Hanımın çocuğu, yani 
fue kağıdında aynen ıunlar yazı- Zaronun torunu Cafer Efendinin 
lıdır: dileği ıudur: 

Adı: Zar o Ağa. 0 
- Babam Mccit Efendi, 

Haziran 30 
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Kari Mektuplt111 .... ~---
Urgüp Ortuhisar 
Köyünün 
Ricası 

Ürgüpten yazdıyor: 
Ortahiaar altı bin nüfusu mil• 

tecaviz teşkilib belediyeyi camt 
nisbeten medeni bir köydür. Ana 
vatanm ortasına tesadüf eden ve 
era:ı::i darlığı ve kurakhğile meı• 
hur bir belde olan ÜrgübUn biri· 
birine •ıkışmıt olan Tokaltı,' Mus-
tafa paşa, Şahin paıa, Ayvalı, El· 
malı, Karacavıran, Karain, Ulat. 
Çökek, Zilve, Çavışın, Köyler, 
arasında en büyüğü olan köyfi
mUzUn dokuz bin liraya yaptırdığı 
bet sınıflı bir mektebimiz vardır. 

Mevcut nüfusa nazaran Uç 
ylizü mütecaviz talebenin ancak 
yüz ellisini iki muallim okutmakta 
iken diğer yüz elli talebe için de 
dalıa iki muallim ilave edilerek 
mektebin kadrosunun tevsii ve 
köyümüzün okuma çağındaki ço· 
cuklarmm mllmkün olduğu kadar 
mektebe devamının temini çare
lerini dUşllndüğllmllz sırada Kay-
aeri vilayeti celilesince mekte: 
bimizin tamamen liğvedildiğinl 
haber aldık. 

Köytimtizlln yarısını bile istiap 
edemeyen mektebin kaldırılarak 
altı bin küsur nüfusun evlat• 
larmın cahil kalmasına imkin 
t&1avvur edilemez. Bu iıte her• 
halde bir yanlışlık olacak. 

Maarife kıymet ve ehemmiyet 
veren büyüklerimizin buna mtıaa .. 
ade etmiyecekleri muhakkaktır, 
Kapablan irfan ocağımızın açıJ.· 
maıı ıçın nazarı dikkati ce) .. 
betmenizl rica ederiz. 

Ürküp Ortahisanndan Mustafa 
yazıcı oğlu Ahmet HıılUııi 

Okka Kullanan Esnaf 
Burada bazı e.naflar kanuni 

y11ata rağmen köyll1den m81 
alırken okka ile almakta, halka 
ıatarken kilo ile satmaktadırlar. 
Bu bal köylünün aldanmaamı mu• 
cip olmaktadır. 
Adapazauoda Yenlcamide Hacılıamza 

sokak 2 numarada Oıman Nuri 
-----· • .- ·~.-: • • • •••• l f • ' ...... . 

yani Zaro Atanın damadı, anam 
GUllii Hamm, ve bUtUn akraba 

f~laket haberini duyunca ıeldik, 
Ölüm Allahın emri amma neyapa• 
lam ki dayanamıyoruz. Bir arzu· 
muz var: O da dedemiz Zaro 
Atanın bize ıorulmadan, danıtıl· 
madan parçalanmamasıdır. Bura) a 
gelen 40-50 kiti kadın erkek hep 
bunu iıtiyoruı.,, 

Tenetlr OstUnde 
Zaro Ağanın öldüğü tesbi t 

edildikten sonra ha1ta bakıcı hem• 
şire çenesini bağlamış, gasilhaney• 
götüriililp tenJşirin üstüne ko
nulmuştur. 

Dün cuma olduğu için bele· 
diyeden gömülme ruhsatiyesl 
alınamamıştır. Bugün ailesi tara• 
fandan bu muamele tamamlana· 
cak, aynı zamanda Sıhhat Veka .. 
leline de malümat verilecektir. 

Bize bildirildiğine göre ce• 
ıedin, ailesinin rnuvafakatı alın· 
dıktan sonra Üniveraite teşrih 
lAboratuvarına aötUrlllmesi, orada 
ilmi tetkikat yapılması muhte• 
meldir. 

• Akki muharebesinde Osmanlı 
padiıahı üçüncü Selimin ordu• 
sunda nefer olarak bulunduğu 
zaman Fransız imparatoru Na• 
poliona kurşun sıkan Zaro Ağa, 
cansız sessiz, nefesaiz bir ceset 
olmuştur. Hayatı, hayatın devam• 
ıız oluşunu ve en basit kelime 
ile faniliğe bundan daha sağlam 
bir misal bulunabilir mi ? 

Allah rahmet eylesin 1 
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eşı taş- a atasaray rasın a 1 1 t Trakyada Müsabakalar 
Maçı Beraberlikle Neticelendi . .................................................. . 

Dün ream1 futbol faaliyeti ı 
T akaim atadyomuna lnhlaar et• 
mitti• SOleymaniye • Ey&p taJam.
larının terfi müsabakaıile, Be· 
ıiktaı - Galatasaray kulilplerinin 
ıilt karşılaşmasından evvel aabah· 
leyin yapılan Pera - Şiıli maçı, 
poliı kuvvetlerinin de mlldahale
ıinl icap ettiren bir kavga yftzün-
den neticelenememiştir. 

Sabah ıaat dokuzda, iki haf· 
tadanberi berabere bırakılan 
Şiıli - Pera maçının dllnkll llçüncll 
karıılaşmRsı asabt bir hava içinde 
başladı. 

Kaıımpaıalı Ahmet Beyin ha-
kemliği ile başlayan maçın ilk 
dakikaları müsavi devam etti. 

Onuncu dakikaya doğru Şiıli 
aleyhine bir kenaltı oldu. Bunu 
çeken Perahlar ilk sayılannı kay· 
dettiler. 

Bu golü müteakip oyun daha 
kıl.lfb ve her ıaniye çığrından 

çakma latidatları göze çarpıyordu. 
Birkaç dakika ıonra Şiılilile· 

rin ofaayt oldujunu iddia ettik
leri ildacl solD de Perahlar 
alanca Şlılililer sahayı terkettiler. 

ikiye ayrılan aeyircilerden bir 
luımı maçın devamı için baa'lrı-
1orlardı. Bir kısmı da hakaaz yere 
mailüp olmaktansa 1ahadan çe
kilmenin muvafık olacağım ileri 
ıtır&yorlardı. Uzun münakaşalar
dan 10nra bir anlaıma olamadığı 
için iki kulübün taraftarları stad-
yomu terketmiye baıladılar. 

Seyirciler arasında evveli mU
nakaıalarla baılıyan dil kavgası 
hararetini arttırarak el ve ayak 
kavgasına müucer olmuıtu. Kavga 
eyice k1Z1ttığı için polia kuvvet
leri ıiddetli müdahalelerle halka 
ayırmağa muvaffak oldu. Hafta
lardanberi iddialı bir ıekilde bir 
tilrlll nihayetlenemiyen bu çetin 
.._baka da böyle müessif bir 
hidiae ile riııe yarım kalmış oldu. 

.Maam~fih tertip heyeti Perayı 
ıalıp addıle turnuvanın galibiyet 
kupasını o takama verdi. 

&Uleymenlye • EyUp Maçı 
Öğleden ıonra Süleyrnaaiye 

ile Eyüp takımları terfi müsabaka
aında karşılaştılar. Son haftalar 
Beıiktaıa karşı büyük bir varlık 
ıösteren Eyüplülerin Silleymani
yeyi yenerek birinci kümeye terfi 
edeceğini ümit edenler çoktu. 
Fakat bu ümit 'çıkmadı. ÇUnkU 
S61eymaniye, 1-3 galip gelerek 
birinci kümedeki mevkiini muha
faza etmiı oldu. 

Betlktat - Galatasaray 
l.tanbul tildinin nısfı nihai 

Akşehır, ( Hususa ) - Konya ı devrede vazıyet bıraz durgun 
-..-

1
__ 1 takımı Halinde idi. Yalnız kale Gençler Birliği oyuncularile tak- geçmiş, neticede Mimarsinan ta-

at .- 1 önlerinde bazen sür'atli davrana- viye edilen Karaman fdman Yur- kımı 1·0 galip gelmiştir. 
"}· '.') ~ madıkları için muhakkak bir iki du geçen cuma günü Akşehirde 
~lj~ golU yapamadılar. kazamız Gençler Birliğile bir maç Atletizm 

_. .. ,'t'., .. ,,, .. ~;ı; ı Betiktaıın ağır bastığı bu da- yapmış, Gençler güzel bir oyun-
kikalarda Galatasaray mtldafaa1a dan sonra 3-3 berabere kalarak 
da çok yerinde müdahalerle kale- sahadan ayrılmışlardır. Cumartesi 
lerlne gol girmemesini temin 
ettiler. günü de kazamız Sanatkarlar 

Birinci devre sıfır sıfıra bitti. İdman Yurdu ile ikinci bir maç 
ikinci devrede rüzgirı arkaya yaparak müşklilAtla Karamanlılar 

alan Galat&1araylılar bilhassa sol· 1-2 galip gelebilmişlerdir. Kaza-
dan hücumlarında hlkimiyeti ele mız Gençler ve SanatkArlar 
alıyorlardı. Beılktaşlılann havadan Yurtlarının iki ıenelik bir mazi· 
oyunları bu devrede rllzgire kartı lerine karşa elde ettikleri bu mu-
pek isabetli olamadığ için vaziyete vaffakiyet cidden ıayanı takdirdir. 
blkimiyetleri zaman zamandı. Oyun baıtanbaıa samimi bir ha-

Oyun mfttevazin bir ıekilde va içeriıin'de devam etmiıtir. 
~ Samsunda 

J)üoktl Beşiktaş - Galatuaray maçından iki görüniiş 
karıılaımaamda dtın çarpııan devam ettiği ııralarda maçın ıo-
Galataaaray - Beıiktaı takımları nu geldi. 
mllıabakaaı iki kere on beıer Şilt maçları taıfiyeli olduj'u 
dakikadan temdit edildiği halde için hakem on beıer dakikabk iki 
ııfır ııfıra beraberlikle yekdiğer- devre daha temdit edilmesini 
)erini taafiye edemediler. emretti. 

Saat beşi yirmi geçeye doğru Birinci on bet dakikalık dev· 
hakem Şazi Beyin ldareainde rede Beşiktaılılar yine rüzıltı 
oyuna başlandı. lehlerine almıılardı. Yine ilk dev• 

iki takım sahada ıu şekillerde rede olduğu gibi biklmiyeti teaiı 
dizilmiıti: ettiler. Galatasaray mlldafaaaı ve 

Beıiktaş takımı: Mehmet Ali - muavin hattı kalelerinin önünde 
HUınü, Nuri - Kadri, Fahri, Fey- çok gayretli müdahalelerle Betik· 
~,;.r•yati, Hakkı, Nlzım, Şeref, taşın gol çıkarmaaına mani olu· 

A Yordu. 
Galatasaray takımı: vni - k k k 

Faruk, Lütfi - Kadri, Nihat, Oyunun pe 81 ışı bir z.ama· 
lbrahim _ Necdet, Suavi, Rasih, mnda Galataaarayblardan biri 
Danyal. topa elle dokundutu için penaltı 

Hftkemin düdüğü ile beraber verildi. 
soldan düzgün bir hücuma geçen Bunu herkes gol addetmiıken 
Galatasaraylıların ortaladıkları Eşref çektiği vakit topu tam ka-
top Beşiktaş kalesine girmek fecinin eline atarak sıfır ııfıra 
üzere iken Nuri yetişerek kurtardı. beraberliği bozamadı. 

Galatasarayın bu tehlikeli On bet dakika bittiği zaman 
akınından aonra Beıiktaşhlar sağ da da yine beraberlik vardı. 
cenahlarile rakip kaleye sokul- ikinci on beı dakikaya ba.-
dular. Hayatinin ortaladığı topu landı. Bu temdit devreıinin ilk bet 
Nazım sayıya tahvil edemedi. dakik&1ında Galataaaray vaziyeti 

Bu hücumla beraber açılan f Ji r t mi · k 
Beşiktaşlılar arka arkaya yaptık- ve aa ye ı e n etmıı ıe ilde 
ları akı,larla Galatasaray msaf oynadı. Fakat bir ıayı kaydede-
sahasma yerleşmiş oldular. Birinci medi. 
d · b · d k Devrenin ıonlarına domu Be-evrenın on efınci a ikasma ka- •· 
dar gol çıkaramamakla beraber çok ıiktaılılar aon gayretle çalıtblar. 
düzgiln ve çok güzel oynıyan Birçok fırsatlarda kaleci Avainin 
beyaz siyhhlarm birçok Hyı fır- güzel çıkııları Beıiktaıın galip 
utlarını ya talisizlik ve yahut kti- gelebilmesine mani oldu. 
çllk farklarla kaybettiklerine şahit Son dakika 11eldiii saniyede 
olduk. de iki takımın beraberlik vaziyeti 

Devrenin ortalarına doğru Eş- değiımemitti. Müaabaka ıllt maçı 
refin hiç beklenmeden kaleye olduğundan bu oyun bir daha 
doğrulttuğu ılltün kale direğinin oynanacaktır. 
içinden dışarı fırladığını da sey- -----
rettik. Eskrim Şampiyonası 

Beşiktaş oyuncuları biribirile (A ) 
ıuurlu an1aşmalar ve isabetli pas- Varıova, 29 .A. - Avrupa 
larla tam bir ahenk içinde çab- eskrim şampiyonlukları m&aaba-

Samsun, (Hususi) - Samsun 
idman Yurdu, ıon hafta Demir
sporla yaptığı maçta 2-7 galip 
gelmit ve 934 ıampiyonluğunu 
kazanmıştır. 

Buranm eıki kuliiplerinden 
olan idman Yurdu, bu aene 27 
puvanla rakiplerini geride bırak
mııhr. 

Trakya da 
Edirne, (Hususi)- Şehrimizde 

yeni teıekklil eden Mimarainan 
ıpor kulübüne mensup gençler 
Babaeskiye giderek, oranın muh
teliti ile bir maç yapmıılardar. 

Oldukça heyecanlı geçen bu 
maçta, takımlar hakem Beıiktaılı 
izzet Beyin idaresinde olarak aa
hay a ıu ıekilde çıkmıılardır: 

Ahmet - Hilmi, Fikri - Ekrem, 
Ömer, Şakir - Hllınü, Nizamettin 
Muammer, Halit ŞllkrO. 

Daha ilk dakikalarda Edirne
liler hikimiyeti ele alarak IOI 
açıkları vaııtaıile ilk ıolli atmıı
Jardır. Bu ıolden aonra müteva
zin bir ıekil alan oyunun yarıaına 
doğru Mima11inan kultıbll ikinci 
bir gol daha atmııtır. Fakat of
aayt olduiu için aayılmamıı, Ba
baeaklliler tehlikeli akınlara bq
lamıılardır. Bu arada Edirnelilerin 
kaleal eyice aıkıftırılmıı ve ınt 
yatmuru altında luılm!Jhr. ikinci 

Dünkü Müsabak'a
lar Alakasız Geçti 

Bir Kısım Atletler Müsa
bakalar~ iştirak Etmemitti 

Dua öğleden sonra saat üç 
buçukta Fenerbahçe stadında 
Iatanbul senelik atletizm birinci-
likleri şöyle böyle bir aJakasız.lık 
içinde yapıldı. En iyi şampiyon• 
laramızdan Mehmet Ali ve Hay· 
dar girmemiılerdi. 

Diğer taraftan birçok koıucu• 
larm lisans muameleleri yapılma• 
dığmdan iştirak etmediler. Ha
kem heyetinden üç dört kiti 
vardı. Dün en iyi dereceyi koıucu 
Semih yaptı ve 11 saniyede 100 
metrede birinci oldu. 

Gelecek cuma günU Yunanh· 
lara karşa iyi bir derece almasını 
bekliyoruz. 

T ekuik neticeler ıunlardır: 
100 Metre 
1 - Semih (G. S) 1 l 1&niye, 

2 - Raif, 3 - Hilmi. 
1500 Metre 
t - Fethi (G. S) 4,33,4/S 

dakika, 2 - Garbis, 3 - Ruhi. 
400 Metre 
1 - Ziya 54,1110 aanıye, 

2 • Ragıp, 3 - FUruıan. 
Yüksek: 
1 - Sedat (G. S) 1,75 mttre, 

2 - Necdet, 3 - tpolyos. 
Gülle 
1 - lbrahim (Fener) 12,35 

metre, 2 • Naili, 3 - Tevfik. 
Uzun 
1 - Tevfik (Fener) 6,63 met· 

re, 2 - Sedat, 3 • lımail. 
Cirit atma 
1 - Karakat (G. S) 50,40 

metre, 2 • Necdet, 3 - Mufahham 
10,000 Metre 
ı - Remzi (Beıiktaı) 36,37 

415 dakika, 2 - Nuri, 3 - Niyazi. 
4 X 100 Bayrak yarııı 
ı - Beılktq takımı 46,3/10 

aaniye, 2 - Fener takımı. 
--· El Waaaa .. ___ __.. .................... .... 

şıyorlardı. Beyaz siyah takımın kasında dört Macar, dört İtalyan 
göıterdiği ma~ıara iyi bir, Avrupa ve iki Lehli finale kalmıılarchr. 

Yukarıda ]{araman ldmauyurdu gençleri, aşağıda Karamanh 'tC• Ak~ehirli 
eporeular bir .arada 



TnpDal 

Köy htan 
Kapta dan Bab 

r .... 

O, Diyord Ele Avuca Sığmazdı; 
Ölümünü Hili Havsalam .Almıyor 

- Frelayn'ı daha fazla tazip Suat Suz• 
ebalk illı--. detli. T•lridlr preate blyl. Wr b .. 11ı•ia ......._ 
e.rfm, iiuiDla...._ ICmra çe- undan IODra pclip ıenç kızlan 
ldlebilirsioiz.. Fakat hama mat- &almamız ilzam. 
....nchrlar ld •...,eri daima B&ylk. bir a~ -k~ı• 
p'6e mallilt bbalmr.. F.uaen 1 lahde idil8i içi .ıeJdrilde •ydm
bu kaide6. &. maelede mealıea ı ...... cam.. Lir tabellmn Gs
ileğitilclikçe bir sinlik dep1, bir tlhıde_ iri 1...ı.ıa: 

der tibl elchı. Şim4H ~p ıeaç 
imlan arallllk "_.... • 
çantaya teri almak Mru tehlikeli. 

Geaç adam ukac:lata•• lldal 
kesti: 

aaatlik teahlaura cevaz ve mtlaaa• Polizel R.'rier .. PoU. Merkezi 
de Jeldur. diye J•llh idi. 

- l.tecliil bet. teWilmll 
ollıaa ....... Ba.., bum IPI 
menubahe olama. Bea et.le 
tidip kızlardan • pntaJI iate
yecejim. 

Fila, FatOfUD koluna dayan· Jem ~ konuımalariaa 
98fb. Fat.. tiıtir titre,....._ Ke- rajmea ..mi alçaltımtb: 

Jeım ılJdl: 
- yanma o çantuua ,...... 

mta.in oda kap191Di ıeçtiler.. - Fakat hili:ror muıun azizim, 
ş-.tl llepai dııpınla idiler ... ikinci de~ blsim Brealava ptijimiz 

BreelaYdan ıelen la•nlana wBade 
bulunmaımda bir tebUke vardır • 

..ı..,i da ortaya kaclar lcat.t• ~ •e oradan ıelitimiz komi
•c1tmMtw :fWa, ~ .m aazandilrkatini biraz celbe-

Geaç kızlar İlen 

llitlmdaia çelıerek 
abpralbf kwiiMı•otll
dopu leıfecL 
._ Wlii fMlapcak zar 

..ui. Ba u,11c-. .. fapaCaktı? •• 
Ne 1apmall tatl,iPla ?. 

Fatot tevalddl o' ır "Pi. Öte
de dardalı• .......... ...-m. .... etti. 
~im kapma ialae ıel

.... we Wr .. slbl d•madan 
~.-... 

Amerikada Y apı1aa 
Bir Tahlil VAPURCULUK 

T0ıuc ANONiM şfRKETI 
latanbul Acentah 

( B.ttuafa l iMi .. ,, .... ) 
leçem& fataqh.a ve lzmire.len 
lakenclmye lim Mıia , .. , ... 
yq llzllmlerin ~a · Pireye var· Yalıya bptam IHtıaHr oahr 
:::S-:ı.t.:ı'd'~!';::: •• :!.~•ret~~; Mersin Yolu tliı .c1amıar1. konuştu, yaşadı. 
~=- iMn bu ____ w ihra· ğı eri, ku'YT&yı illlibatb"ıw· -...._ -..-- __.. 1 N A N Q npuru 1 gizleacliği ltiDaJI. wwıd' l:tı 
caba daha emin tekillerle U Temmu MID8Ji. glmlllllll J9ft clrdtL 
yapdacaiJ muhakkak Frlliyor. Pazar _... ... t ıı da Sirkeci 8'lala b11 mill ~ 
Y 8f izim ihracatmcla en mlhim '-.,..,.<lC -~• ha-"'-=-nlab--.. blkaeak. GWift:- Ça- llUI ._ ~- 'I..._. 

noktaı whalij yapmaktır. Geçea ukka•-. laür. Klllllr, 8odnnD, birbf.....,. obpoabam. 
ıene iyi am&allj yapblillm• za· Rocl-. llanurU, Dalyan, Fetlllp, KIJ .-an, boa YU,. 
hip olarak. Ha .. burp aevketti· Kalku, Kat. Flnlk-. Antalya, Alan- kaptandan h•lwederba ... te-
ğimlz üzllmlerin ftzerlerinr küf ,.-. Mwmae sideeek. Dlalfle: •Jllİ ldy..m: 
kapamııtı. Halbuki Yunanistan, lakelelerle berabw Tqucu, Aaamur, - O, atq ıibl a-.m. Ele 
ve Bultarittaa, ambalij ifiade Kapdaa •• Gelibolu'ya utrafa- awca •imazcla, atma atlaJlllCA 
bizclea daha fada m•nffak ol- cakbr. kly .ıaiElanadan raldmm pbl 
daldan için seçen ._. Londra ı-...:.-T--b----Y-,--,--mı tepel.-., ba,..ı.n .... akar, 
pi1ua1U1nı ,.. izimle doldg. ra zon oıu Pl•4L· Çok ,..ı • ..-..~.Yl-
duıar. Y•u DdmlerWn kiloa 1 d 1teJaz, aldert klml!r ..- .. 
Londrada perakende olarak 100 T A R T~~~'!a! yahb •• Az kahn ve az uzun bı1.1k-
ile 110 lmrapu muamele pdü. Pazar 2101 saat 20 de Galata lan, Yalıya kaptana daha heybetli 
Buloarlar bizim ismimizden istifa· bir poz verrlrdi. flit _._.., 

• nhbmıodaa kalkacak.. Gldltte: lılilb __ .ı_ı • nL.~ de ederek --•e..:-ı Hamburoa ı . • ............. ._ 
UAuuu n111 • Zonpldak, ıaebolu, A1aacık, Sam- ..._ ..a.G eldi. ::....ı___ 

"Hacı Ali.. etike&.:•- ı•nderdiler n._ _,... •-·ce 1 -- -
u. v ..., uu1-. Ordu, Glruon. Tirebolu, ~ _.ı_--1.ı y·-......_ 

Ve Tlrk 6_... olarak Athlar. llWSlll•t .uanu.. ....--
<&u u Glrele, Trabzon Ye Rlıe1•· Dlnltte '-llaJordıL Etrafmda. fek aıaG•:l-1 * kalara Ul· ... ten, Of •• sa ....... ,. vardı.. .... ... JO .... 

Ziraat Biaua11mn koo~atif u ayacakbr. rut ~el: 
te .. illtm• &alfa bulunan fzinir Karabiga Yolu - Kutunun Yar•? ...... 
• lieftllil meyn lroope'l'atifl, Ona iki yaz kurfun Yerdim.. 
biı ••lwal ---de Jaf izim Her CUIARTESi, ÇARfAM Bir uç tOn 90Dra kaJbolda. 
lhncab iPa RD lunlddannı ifc.. ,Oalerl Aat 21 de Top.... raJm- Sonradan ifittik ki, tqldllb la. 
..ı ellllt .......,... ~ koope- mmdu im npar kalkar. Gidlt we mamlamq, Dancada, Ealdhlaarda, 
ntif a.t.llj itime ele Mlyllr Wr dlnlft• mutat iskelelere ujrar. Tavpncd tepeleriade ıeımele 
...... -,. .......... ~erecek IZMIT. YOLU baılamıı .. 
baa ....,...._ ,.,..., .. balaj Muhtar, bunlan aDlatarken, ~ 
itile m..ı ola memleketlerde T--t• f daha mlhim birpy ~ 
tetJciht ,.-.-...-. Yaz lll-ues - Size, Yabyaka.....,.. ..... 

0dmleaW. yeni hir iıtilallk Pazartesi slaladn mwla ller retindeD bir mi..ı ptil'e,tm, de-
Mlaa• tu.ia eclea ,., Dzüm O.. g(ln bir vapur Cqma .e Sala slnleri di.. Bir ıeca Yaya kaptan beni 
racatile ( TOrkofili ) tetldlMmıa -- '.ı.. cliter .. iller ... 1 ıa.atta p: ..... 
da ,.lanclu alikadar ~ -··otatağı Tophane~ Wbeiltbr. - Bupce ~k Arllaa ·Yala 
• ......... illi)'•. ya kaptaDID rakibi olaa bir çete 

emur Aranıyor 
k Umumi Müdürlüğünden: 

~--·-b il '·•be wvımenacle iltiladam edil· 

reİIİ .. Hafız efeac:liDİll eviae ,. .... 
p da•etli, beni de çap-.Jar:. 
8- hu ifle bir 11çan Ymdii IUl
yoram.. S- lilllam doldar, p .. 
HıdtDI .... kal'fl .... ld tatlar 
arumda belde.. Eter e•de bir 
lillh 1eli, ...,.-hat s&rlltBye, mlıo 
aakqaya bemer bir fe)'ler itftiı
-. •• UpllD• dotnl ,.,1ua 
atet aç!.. Obdar •• 

o pce ..... 
Jeldanlam. Kal'DIUCll 
(apbıa eY• .... ~ 

tU ıfbl daflara, insanlara blkim 
bir adam yakalamr •?. .... .. ··- ............. 
ka,. plea Yalıya ICaptaia ..... 
....... •..t• ..... .... 
~ .. ,. ...... Arlifr 
JJa1tan ipıldea ... ....,... -
raptdar bll.ı1orum.. ..__ 
.... Yalara Kapta 1U1Wtima 
..._ aluıca w1t•1t bir hlz"mra 
........... ttl layaf.t clellflll• 
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Hafta içinde 
iTTIBAT ve TIR&KKI 

- Her hakkı mah/uzdur - Na•ıl Dofıl• ? •• 

Dördüncü Kısım No. 137 N•nl Y•ı•dı? •• 
~=~!~~. Ziy• ş.:..ı-;;-<lıi=:·-="=-=·=··=·-=-=-=·=-:::·-=-=·=··: ... :;: .. : ..• ::. ======SO=-G=·=~==N:::a:s:ıl=Ô=l=d=•=?-

Paşa Çorluda Karargib 
rarak Vaziyeti T etkika Koyulmuştu •• 
Nizım Ku-

Neler Duyduk ? 

Şark orduıunun kuvvei m~v· rin lstanbulda değil; ancak düt- 1 rargihıumuml ) ai iJe l.tanbuldao 
cud~. taarruzata (~llaai! ~ir h~lde man saf~arı karşısında yapılması hareket etmif; merkezini Çorlu 
degı~dır (IJ ).Ancak ıaşesmın hlisnü llzımgelırken, Sadrazam Ahmet istasyonunda tesis etmişti. 
temı?1 llbllt ve lazımdı~. Çünk~ Muhtar Paşa, hiçbir fayda temin ( Çezkeaköyft, bir hercftmerç 
Yeaaatin flkdanı dolayıslle eldekı etmesi mümkün olmıyan vasıtalara içinde idi). Hadaiz ve heaapsız 
mevcudun iaşe noktai nazanndan tevesaill ediyor· Mü•ir Fuat, k d fr .. ri b. d • . . ' Y pera en e e •~ aerae il' 
1 arelerl temm edilemez. Likın Mr..;. lbrahim Müıir Ômer RüştU tt ef"I b. h ld 
k 

. b ...,.. ' • ıure e, aç ve ı ı ır a e 
unetin tu:yıdf, u müıkülib Mahmut Şevket Topru Rıza kt "di. N p b te .ı b t k · · • ' :r ' gezme e ı izam aşa uraya 
v , .. a a~ı~ 18 amebnı mucıp HAdi, Salih Paıaları Babıiliye . · · • 

olacagı biiıübabbr Ana binaen t 1 k k d gelır gelmez ılk ış olarak ( fa al 
• op ayara ve - artı or unun . d ) · 

lfbu taburları herhale karcı bir b • 1.. 1 B bır Merkez Kuman ana tayın ... aıına geçmesı azımge en - aş· 

ihtiyat teıkil etmiı olmak üzere kumandan vekili Nizım Paıayı da etmişti. Ve ıonra da ( efradımer-

Memleket mah'3ulleriuin latanbul 
piyaııaeında geçen bir hafta ıçin
deki alım ve eatım vaziyetlerini 
§U ıütunda dtrli ve toplu bir 
halde bulup okuyabilecekııniz: 

Afyon - Giden hafta Afyon 
piyaaası çok sakin geçti. ÇlinkO 
piyasaya henüz yeni mallar gel-
memiıtj. Afyon inhisarı müdli· 
rünün bu hafta içinde de ziyaret 
etmeıi. lnbiaar idareıinin Afyon 
mübayaatı meaeleaile alakadar 
olduğu tahmin ediliyor. Giden 
hafta piyasa durgun ve 1akin 
geçtip için fiat temevvlicab da 
tabii olmam11br. 

Deraaadet kurbine tahşit daha bulundurarak harp meclialeri kumenin birçoğu toplablıp Çer· 
muvafık olur. Viz~y~ .Acilen erzak akteyliyor: keak6yüne geridea yeni gelm(f olan 
ve cephane yet11tirilmek daha _ Ne buyurulur Paşa Haz- iki redif taburu muvacehesinde 

Tiftik - Sovyet ticaret ml
meuilliği hafta içinde 150 balya 
kadar tifük almıtbr. Fiat yine 
eskiai gibi. yani 41 kurut tlzeriıı
dendir. 

muvafık ol~. ihtiyacı bulunduğu retleri ?.. ' dövdilriilmüt ve y6zleriae tnkllr· 
buraya ıellnceye kadar aldığım T · H lb k" b mlteaddit telgrafnamelerde bil- eranelerile bot yere vakit tUlmüşUi) . a u ı u hareket, 
dirilen birçok menzil mllfettiıleri, geçiriyordu. tarihte emaa1i g6rtllmiyen acı bir Amerika ve lngiltere piyua• 

lannda, bugllllerde, her 1ene ol
duğu gibi faaliyet yoktur. Çtınkn 

idare memurları mevcut iken Nihayet temmuzun 12 nci fecaatti. 
yine heyeti kumandanın iıtigalitı· gtınft Nizam Pata, ( bftyUk ka- (Arkası var} 

nan kısma mllhimmini temini ida· ==-===-===================-=-=================-=-=----=-

Muhtelif Eşya Satışı reye hawetmesi hakikaten pek 
mütklil oluyor. Bu bapta icap 
edenlere evamiri kat'iye itaaına is
tirham eylerim. (ikmal efradı na· 
mile bat boyunda çıplak, elbise 
~ birçok efrada tesadüf edildil. 
Bil' hayli de muinsiz efrat g6rUl
dll. (Bunlardan orduca istifade 
lmkim. ~lmadaiı gibi memleketin 
ıefaletinın tezyidinden başka bir 
fayda dahi memiil değildir.) Ona bi
aaen bunların Dersaadete iadelerini 
icabedenlere a6yledim. Hizmeti 
aakeriye ile mükeJlef olanların 
oraca ilbasile Dersiadet cihetinde 
tahfit edilecek kıtaata ita ve 
talim Ye terbiyelerile işgal edil· 
meıi, ve muinsizlerin de terhisi 
muvafık olur zannederim. Topke· 
ıan ve a6\'arinin bazı hayvanab 
keıif hidemab dolayıalle ötede~ 

fstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
928 ıenesine ka<iar gümrUklerde toplanan bir çok eşyalar gümrüksüz kontenjansız olarak qağıda 

yazılı tarihlerde her Pazartesi günleri saat 16 da aatı11na baılanılmışbr. Sahlan eıyaların cinsleri, mik· 
tarları ve tahmini kıymetlerile şatJı gOn ve tarihleri ve ıekli milzaycdeleri hizalarında göaterilmiştir. 
Müzayedeler 1549 No. ve 4/1/930 tarihli kanun ile 2490 No. ve 2/6/934 tarihli arttırma ekailtme ve 
ihale kanunlarında yazıb ahkam ve herkese parasız Yerilen tartname dairesinde yapılır. 

Taliplerden noterlikten taıdikli kanuni ikametglh ve imza tasdiki istenir ve her utıı için muham
men kıymetin °o l 5 çuğu nisbetinde teminah muvakkata akçası alınır. Müzayedeye baflandıktan sonra 
gelecek talipler kabul edilmez. Kapalı zarfla yapılan ml\zayedelerde teklif mektupları milzayede aaatin• 
den bir saat evvel komİ3yona verilmiı olması ıarttır. Komisyon latanbul Gümrükleri Baımüdürlüğil 
odasında toplamr. Her istekliye talep edeceği izahat verilir. Satılan eşyaların tafsilitb cetvelleri 
gümrtlklerde satılır. fstiyenler bu eşyaları bulunduğu gUmriilderde g6rebilirler. Sabştan soma eıya 
hakkında itiraz kabul edilmez. "3397,, 
F. N Kap Tahmini Kıymet Müzayede 

yektinu Lira Kuruş tarihi 
105 58J 70 16/7/934 

14 96 643 

Müza \edenin 
şekli 

Açık artbrma 

" " 

Satılan eşyanın cinai 

Muhtelif meyva ye aebze konserve
leri meldilAt ve aair mevat. 
Muhtelif klğıtlar ve kljıt qya. beri arzettijim veçhile kimilen 

kuvYettea düşmüştür. Bunlara 
Jcabmda zııf tayaa ituana mil- Muhtelif 81 961 

57 
90 

2an/9~ 

3017/934 " " 
Menaucat muhtelif yGn ve pa• 
muk eşya. 

-• bu,....ımaaam latia-ham 
ederim. 

Şark orduıu kumandanı 
Abdullah 

Çorlu 
11 Terınıcvvel 828 
Şu uzun ve tarıhi telgraf, bir 

ordu kumandananan raporu değil; 
heniz bnılayan bir harpte ordq. 
aun ahval ve fecaatini gösteren 
bir destinı ıefaletti. Demek ki 
ıeçen ıld sene zarfında Mahmut 
Şevket Paıanın meclisi mebusana 
ıeJerek: 

- Verıniz efendıler, •erinıı .• 
harbıye bütçesıne verdiğiniz pa• 
rayı çok görmeyıniz. Size emsal· 
Iİz bir ordu yetiştiriyorum. 

Dediği ve ( İki senede de tam 
altmıı dokuz milyon albn lira ) 
Nrt · ordunun kıymeti, dört 
b~t . glia &aa>faoda ( hiç ) e iniver
mqti. 

Bu acı tel~rat, waziyeti bOkü• 
mete pek belıg bir ._.tte izaha 
kili gelmifti. Baıkuma...._ VeklU 
artık ordunun baıma ~ 
ltızumunu biıaetmişti. Bota geçltt. 
lecek bir dakika bile vakit yoktu. 
Muhtelif vasıtalarla ordunun 
maddi ve manevi kuvyetinio ne 
hale geldiğıni öğrenen Bulgarlar 
kendilerini toparlamıılardı. Bulgar 
lfivarisi, adeta selamlığa gider 
aibi aheste ve perva11z bir halde 
Derliyor; Şark ordusunun Çorlu• 
daki karargahı da tehlikeye giri· 
yordu. 

_Bundan ıonra yapılacak itle· 

( I] Oalıb11, (muıaıt bır haldedir.) 
elaeak. 

29 

29 

30 
30 

67 

800 

101 

57 
464 

10297 

3877 

2304 

12126 
4205 

75 

33 

80 

33 
52 

6/8/934 

13/8/934 

20/8/934 

27/8/934 
3/9/934 

Kapalı zarf 

Açık arttmna 

,, ., 
Kapalı zarf 
Açik artbrma 

Velesbit, otomobiller ile bunlara 
ait aksam vesalr makineler. 
Muhtelif yağb vernikli ve toz bo
yalar, reıim boyaları sair muh· 
telif etyL 
Pudralar, kremler dudak boyaları 
uir tuvalet levazımı. 
Dolu sinema filmleri. 
Muhtelif oyuncaklar macJen temiz
lemeğe mahsus toı.lar ve sair muh· 
telif eşya. 

MOflie Teodor Koataatin Efendi ma .... na ait aıra cetvelidir 

Sıra 

No. 
laım •• adrH Talep edilen 

miktar 

1 Dl Holllaa Mil Limitet tirketl Vekili T. L. 1115 
Avukat AlklYyadiı Ef. Celll lJ. Han N.21 

2 Alkiv1adiı Ef. Celil B. Han 21 " .. 7S 
3406.41 3 Hae H Saltl Ef. vekili leak Sa,ıı Ef. 

Galata Bahtiyar Han 
4 Yoıif Ahcıotlu Ef • .ekili Avukal 

Alki•1adiı Ef. 
5 AYram Ef. Sirkeci K8prGll Han 
6 Mehmet Neeati Ef. Fınchldıda 12 No. 4a 
7 Nikolakl Ar.,aaotlu Ef. latanbalKefell Han 
8 Rafael Kazozo Ef. Fincancalar Cacldea No. 21 
9 Mehmet Ef. ..1cm V ahaa HldaHrdl 

10 Karnik Y ano.,aa Ef. Çakmakçalar 
Aıopyan Hao 

11 l.tefanidiı Ef. Tarakçdar Ekberı,. Hu 
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1 inci lflb Memurlupndan • 
lpu 11ra cetveli ap•• Ub elunur. 

------
tatil devresindedir. Bu allkiınetin 
Ağustosa kadar devam edeceji 
tabının olunu1or. 

Yapalı - Sovyet ticaret 
mlimeasill.ği uzun allren bir te
reddüt devreaiaden soma nihayet 
yapağılarımıza abca olmuıtur. Bu 
hafta içinde kiloau 34 kunlfll 
30 • 40 ton kadar mal aabn al
mıştır. Bu abılarına ön&m&zdeki 
hafta içinde de devam edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Bir aydanberi, yerli Nrfiyab 
için, f abrikalaramızan ufak tefek 
muamelelerini g6rüyorduk. Geça 
hafta uzun uzun anlatbiumz ... 
bepler yOzOndea bu hafta içinde 
menaucat mlleueaelerimiz de A-w
rupa ve Amenkalı alıcılarla be
raber piyasada görlllmemiflerdir. 

Avustralya y6n kırkımı bu 
aene .iyidir. Bu bereketli mahsuhla 
piyasayı dütüreceği nazandikkate 
alınarak yalbqı yortulanna kadar 
ancak yarısının piyasaya anolma
maaına karar verilmiftlr. Bu IOD 

karar üzerine beynelmilel piyaaa
larda fiatların biraz ytlbelecetf 
Omit edilmektedir. 

Hububat - Hafta içinde 
buğday piyasua gevpk bir hal 
almış ve fiatler kiloda on bet 
yirmi para kadar gerilemiftir. 
BöylelikJe ekıtra beyu buğday• 
lana kilosu bet kurup kadar 
müfteri bulmuttur. Karqak mal• 
ların fiatleri niabeten daha iyidir. 
Meseli 25 • 30 çavdarh malla 
dört kuruş etrafmda muamele 
ıörmllftilr. 

Arpa piyasasında a1lırdanberl 
devamh bir aOkiinet varda. Ana· 
doludan hemen hiç mal ge:mı
yordu. Bu hafta bq alb vagon 
kadar arpa geldi. Hariç için bir 
talep olmadığından ,.rU urfiyat 
için alanlara kilosu 100 par~ et
rafında aabldL 

Anadoluclan gelen haberlere 
ıöre yeni arpa mahıulll iyi tart
lar içinde yetipnektedir. Bu ba· 
herler, arpa ihracat tacirlerini 
harekete ıetirmiflerdir. BunJana 
araaında fimdiden h&Zll'bk emma
releri ıörOlmektedir. 

Fındık - Fmdık piya ... 
yeni mabaul bekliyor. Ônümliz• 
deki kalan bir buçuk iki aylık 
intizar devresini de elimizde çok 
az mal kaldığı için sağlam bir 
halde geçirecektir. Fiatlar kararma 
vaziyetlerini muhafaza ediyorlar. 
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No. 64 30-6 - 984 Nakili: A. R. 

Yeni Bir Şirket .. 
f' - -

"Çaylar, Danslar, Davetler, Zengin Ve 
Mevki Sahibi Adamlar •• Ve Nihayet Kir •. ,, 

- Harp zenginleri .. dalavereli 
işler gören yüksek komisyoncu
lar .. mallarını satmak için lstan
bula gelen taşra tüccarları •• 

- Miras yediler ... 
- Yalnız onlar kalmadı, ha-

mmef endi. Çünkü miras bırakarak 
ölenlerin adedi günden güne 

· azalıyor. 
- Evet. 
- işte böyle efendim... Hem 

coıkun bir eğlence.. Hem de 
· gecede birkaç yüz lira kir hıra· 

kacak temiz bir if. 
Yavaş yavat elimi uzattım. 

Yanımdaki kUçük masanın üstün~ 
de duran keame billur büyük 
cigara tablasını yokladım. Şöyle 
bir fırlatışta acaba şu herifin 
alnmln ortasma kondurabilirmi· 
yim diye dlişünmiye başladım. 

- Pekala. Burhan Bey.. Bu
rada benim vaziyetim ne ola· 
cak? .. 

- Siz, bu ticarethanenin bir 
nazımı olacaksınız. 

- Yani, Karagöziln göster· 
mediği gibi birşey.. Öyle mi?., 

- Estağfurullah, efendim .• 
Ben, harki işleri gö"eceğim ... 
Yani piyasa yerlerinde gezeceğim. 
Maksadımızı temin edebilecek 
adamları bulup getireceğim •.• 
Siz de dahili işleri tanzim ede· 
cekıiniz... Tanıdığınız, şık zarif 
hanımlara buraya dadandıracak· 
sanız. Etrafa neı'e ve cazibe 
aaçacaksımz. 

- Sizinle olan vaziyetim ne 
olacak, Burhan Bey?. 

- Hiç... Herkese karfl, 
metres • aman... Fakat hakikatte 
bir it ortağı. Apartıman maara& 
çıktıktan sonra ne kir kalırıı, 
yarı yarıya takaim... Amma bu 
bu arada lutfeder de gençlik ve 
güzelliğinizin zekatından bende
nize de arada sırada inayet 
buyurur •. 

SöıU, onun ağzında bıraktım. 

sigara tablasını kafasına fırlattım. 
- Seni süslü karata seni.. 

Benden başka ortak bulamadın mı 

1 
Çık. 
Diye bağırdım. Ve onu ayağı

mın altına alıp didiklemek için 
üstüne abldım. Fakat bu botluk 
içinde yere yuvarlandım. O, bir
denbire o kadar çevik bir hare• 
ketle sıçramıf.. yana kaymış .. ka
pıdan fırlamışb ki, onu gözümle 
bile takibe muvaffak olamadım ... 
Koridorda bir tepsi ve filcan ıa· 
kırbam karışan Zehramnn acı acı 
feryadını duydum. Zavallı kız: 

- Amanın, a dostlar .• Yandım. 
haşır, haşır haşlandım. İki gözün 
kör olsun da .. Yetiıip erme e mi? .• 

Diye bağırıyordu. 
Başımı koridora uzattım. Zavallı 

ıehra yere yuvarlanmış.. Daıre 
kapısıda arkasına kadar açık 
kalmıştı. 

Zehra beni görür görmez yat
tığı yerden sordu : 

- Hanımcığım, ne oldu o 
herife?. 

Dudaklarımı ısırarak cevap 
verdim: 

- Galiba, sar' ası tuttu.. Vah 
Zehracığım vah.. Demek ki ka
çarken sana çarptı ha .. 

- Hem çarpış ta, ne çarpış .• 
Sanki arkasından bıçakh adam 
kovalıyormuş gibi.. bacaklarımın 
başlanmasına mı ağlayım. Filcanıo 
kırılmasına mı yanayım.. Hay fU 
kahveyi pişirmez olaydım. 

Orada katıla katıla gülmemek 
Ye Zebranın yanında küçlik düı
memek için odama kapandım. 

Evveli, gözlerimden yaş gelinceye 
kadar arilldüm; ve sonra da 
yatağıma kapanarak hıçkıra hıç· 
kıra ağladım. 

* itte fU bidiıeyi de bu defte· 
rime geçmyorum ve son ıöz 

olarak ta fU bir tek kelime ile 
bu satırlara nihayet veriyorum: 

- Hayat ... 
( Arkası var ) 

SON POSTA 

Yekun 
Yapınca: 

Naciye Hamının dokuz 
tane şapkası var, halbuki benim 
bir tane ... 

- iki Kadına on şapka fazla 
bilet ................................................................ 
Tavşancıl İntıbaları 

( Baıtarafı 8 inci 3aylada ) 
abdest almıya başlamış .. elini yü· 
zUnü kuruladıktan sonra: 

- Haydi!.. Demiı yürümiye 
başlamıf. 

Bir tepeciğe gelmiıtik, "muhtar 
içini çekti: 

- Biz bütün köyJüler, köy 
erkekleri evlerde sakb idik.. hat
ta o günden evvel, geceleyin 
Y abya kaptan bana rast gelmiş: 

- Git, istirahat eti. Diye 
omzumu okşamıştı.. Ben evde 
saklı idim.. pencereden buraları 
görünür. Perde arkasından ba· 
karken Yahya kaptanm dört kişi 
arasında buraya doğru yürüdük· 
ferini gördiim. Bunların ikisi kuv• 
vayı inzibatiye zabiti, ikisi de 
kuvvayı inzibatiye neferi idi. fşte 
tam şurada, zabit olacaklardan 
biri elindeki silahın dipçiği le, Yah
ya kaptanı itti. Kapdan başını 
çevirdi: 

- Ne yapıyorsun?.. Der gibi 
baktı.. i,te bu sırada zabit elin
deki tabancayı Yahya kaptanın 

kafaıına çevirdi ve ateş etti. Bu, 
biribiri arkasına atılan altı el si· 
llbın debıeti bili kulaklarımda 
çınlar. Yahya kaptan kurşunları 
yer yemez bir iki ıallandı sonra 
bir dal ılbi yere dll9tü.. vlicudu 
birkaç adım yokuttan aıatı yu· 
var landı .. 

Hiç unutmuyorum, giderken 
bu mel'un herifler: 

- Allahmız artık yok oldu. 
Şimdl ne yapacaksınız? Diyor· 
lardı. ıf.. 

- Son -Birden bir~ yerimden sıçradım. 
Kolumun bütün kuvvetile billur ··-··················-··················----............ _... - -----··--··---···-···················· .. 
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1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Son Posta 
Yevmi, •lyul, H"•di• ve Halk ııaıetui 

Eski_Zabtiye, Çatalçeşaıe sokağı, 25 

ISTANBUL 
..... __. 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rin bi.itiin hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

1 ABONE FiATLARI 
ı 1 6 3 1 ı 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. "'· Kr 

TOR Ki YE - --- -1400 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

ALone l>edeli pe~iadir. Ad reı 
desiştirmek 25 kurt'.ıitur. .. _,... 

Gelen er1r•k geri r1erilmez. 
ilinlardan mes'uliyet alınmaz. 
• Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi liiııaıdır. • 

r Posta kutusuı 741 latanbul-., 
Telgraf : Sonpo~ta 

1 ...._ Telefon :20203 
.... 

~--Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
400 00 Şeyh Mehmet Geylani mahallesinde Arpacılar cadde· 

sinde 34/36 No. h iki dükkan tarımda bili hava 
dükkanın 1 /4 bisseıi 115653,, 

120 00 Üıkildarda Selami Ali Efendi mahallesinde Çıkmaz 
Mesrup sokağmda 1 No. h ve 171-metre terbiinde 
bulunan arsanın tamamı. "1385" 

104 00 Sultanahmet civarında Abırkapıda Cankurtaran na• 
mıdiğer Seyithasan camii müttemilatından 52 m"tre 
terbiindeki heli arsası. "990,, 

420 00 Lingada Bostancıbatı Abdullahağa mahallesinde eski 
Küçük Linga caddesinde eaki-94 No. h 210 metre 
terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

Yukardaki mahlül emlak satılmak üzere yirmi gün müddetle 
ilAna konmuıtur. ihalesi temmuzu t 1 inci çarıamba günü saat 15 
tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mahliilit kalemine mUra· 
caalları. "3334,, 

Memur Aranıyor_ 
Belediye Sular İdaresind~n : 
idarenin Muhasebe ve Abonöman servisleri için imtihanla iki 

Memur alınacaktır. 
istekli olanların şeraiti anlamak için 4/7 /934 Çarıamba glinüne 

kadar Taksimdeki Müdürlüğe müracaatları. "3532,, 

--

B İ ili Y 
L ___ _ Bu Sltunda Bergin 

Yazan: Seyit Cemal zade Nakleden: F ... 

LAF ANLIYAN 
Ne oldu anlıyamadık gitti. 

Tuttular beni de hapse tıkdılar. 
- Be birader suçumuz ne; 

hangi fincancı katırlarını ürküt
tük; kime yan baktık?. Demiye 
kalmadı soluğu kap karanlık bir 
odada aldık. 

Gözlerim yavaş yavaş karan· 
lığa alışınca baktım. Burada yal· 
nız değilim. Karşıki köşede bizim 
meşhur züppelerden biri oturmuı 
- bu karanlıkta bilmem nasıl da 
gözü görüyor • bir kitap mUtale
asına dalmıf ... 

Tam ona yaklaşarak: 
- Bonjür mösyö; diyecektim 

ki, öteki köşede koskoca sarığı 
ile bir molla büzülmüş ... 

Ona da: 

- Eıselamü aley küm ya cenabı 
molla! Diye yaklaşacaktım ki kapı 
açıldı ve içeri bir hemdert daha 
girdi. Ah, vah ve feryat ile içeri 
giren bu yeni yolcu, kapı kapa· 
mp da bizi görünce onu buraya 
getirenlere ne kadar yakası açıl

mamıf küfürler varsa hepsini 
birer birer sıraladıktan sonra bize 
döndü. Galiba beni pek gözüne 
kestiremedi, karşıdaki züppeyi de 
hiç hoı görmedi ... Hazreti molla· 
ya yanaştı. 

- Hazreti Şeyh, dadi; Hazreti 
Abbas atkına söyle bu Ramazan 
kulunun künahı ne? Beni buraya 
neden tıktılar? Bizden ne isti
yorlar? 

Molla Hazretleri kendine hitap 
edildiğini görünce, biraz doğruldu 
ve vazeder bir tavır takınarak: 

- Ey mümin, dedi, men sa· 
bere zafere ... 

Ramazan bir müddet ağzı açık 
bekledikten aonra mollanın sözün
den bir türlti bir mana çıkarama· 
yarak tekrar sordu: 

- Oraıı öyle amma .. Ey haz
reti ıeyb •• Maksudum, yani burada 
itimiz ne? 

Şeyh yine azameti• cevap 
verdi: 

- Essabrü mif tahillf erec •.• 
- Be .. li? 
- Ceıakümullab mümin •.• 

Ramazan yüzünü çevirdi ve 
hazreti mollanın bu tatlı dilinden 
hiçbir şey anlıyamadığı içn hid
detini yenemiyerek : 

- Kaçık ... diye mırıldandı ve 
bir müddet ensesini kaııyıp etrafı 
süzdükten sonra züppeye yanaştı: 

- Aka... dedi, beni hüdaya 
baıışla ... İnşallah f ranlısmdır. Bari 
sen söyle. Bizi bu zındana ne 
diye tıktılar; bizden ne istiyorlar? 

Züppe hemen yerinden fırladı. 
Ayakta dimdik durdu, ve kolla· 
rını havaya kaldırarak: 

- Birader.. birader.. diye 
bağırdı. Ey muhterem, ey aziz 
vatandaşım... Bizi buraya neden 
mi atblar? .• inan ki bu hususta be
nim de ne pozitif, ne negatif bir 
fikrim mevcut değil. Esaaeıı çok 
komik değil midir ki eıı yllkaek 
Üniversitelerden diplomanı olduğu 
halde... Benl de bir kriminel gibi 
buraya getir•inler. Ev.et aziz va
tandaşım bu despobzm yeter 
artık... Sözde memlekette kons
titilayon var. Hani nered41 ?.. Hep 
eıiriz.. öyle değil mi?,, 

Biçare Ramazan ağzı açık 
dinliyordu, buraya gelince cevap 
vermek mecburiyetini duydu: 

- Hayır Aka... Sordun da 
söylüyorum bani.. kulunuz şura-
cıkta illmrDğilD karşısındaki kah-

BERİ GELSİN l.ı 
• 

venjn çırağıyım... Eair mesır de· 
ğilim. 

Züppe, , Ramazanın cevabını 
işitmemiş gibi devam ediyordu: 

- Evolüsyonsuz RevolUsyon 
olursa işte böyle olur ... Biz genç· 
ler mutlaka millete rehper olma· 
hyız... Ve buradan çıkar çıkmaz 
bu mevzu da bir artikl yazacağım. 

Ramazan hemen atıldı: 
- Ne zaman çıkacağız aka? 
Züppe Ramazana cevap vere· 

cek yerde kendi kendine aöyleni• 
yordu: 

- Ah Viktor Htigo ... Ah Vik· 
tor Hiigo neredesin? 

Ramazan gözleri fal taıı gibl 
açılmış etrafına bakınıyor, Viktor 
Hügoyu arıyordu. 

Züppeye yanaştı ve ıordu: 
- Buraya beraber mi gelmit• 

tiniz Aka? .. 
- Ah .. ah, ruhu benimle b .. 

raberdir Viktor Htigonunl 
Ve birden Ramazana d6nerelcı 
- Sen Parise gittin mi? . 
- Yoo ... 

- Viktor Hügoyu okudun mu? 
- Tanımadığım adama kllfUr 

etmem.. beni buraya lıkanların 
canlarma, gelmiı geçmi9lerine 
okuyorum ... 

- Marseyyezi de bilmez miıin'P 
Caoı boğazına gelen Ramazan 

dayanamadı, birdenbire çileden 
çıktı ve avazı çıkhğa kadar ba• 
ğırdı: 

- Ey Hüda ... Ramazan kuluna 
bu ettiğin ne? Beni ne diye b• 
marhaneye attan!.. 

Yavaşça bu zavallıya sokul• 
dum, kolundan tuttum, bir kenara 
çektim. 

Beni de bir deli zannettiği içla 
korka korka yllzllme bakıyordu: 

- Gel.. dedim, bağırma •. bu• 
raaı tımarhane detil. 

- Ya ne? 
- Tevkifhane .• Ye bu ıördl-

iün adamlar da .. nia albi akıl-
ları baılarında insanlar •• 

- Akıllan baılaranda da aı 
diye abuk sabuk konuıuyorlar?. 

Ramazana ne cevap verebilir-
dim? • 

- Bu memleket bir (Baı) bu• 
luncıya kadar böyl~ karma kan• 
ıık konupcak.. b6yle çalkalanıp 
gidecek •.• Bekliyecejiz, dedim. 

Ramazan bundan bir şey aa
lama dı. Ve muhakkak benim de 
deliliğime hükmetti ki, büyük 
bir ümitsizlik ve neı 'eıiılikle: 

- Lif anlıyan beti ıelsin ••• 
Diyerek olduğu yere çöktcı 
oturdu. 

(-!< ) Bu hikaye yine Şebinıah Peh• 
levi HRzretlerinin elile iılılh edilmekte 
olan farsçanın on }· .: ş ıene evvelki 
halini tasvir etmektedir. 

•tt>e•-•'' • • • ·~ 

···· · ·(;'ili·~~· K~~anfil 
Gülv• karanfil meraklılarının 

büytlk bir eksikliğini tamamla• 
ınak üzere ziraat mulıarrlrimiı: 
Lütfi Arif 8. tarafından yazılarak 
neşrolunan bu iki kitabı çiçek 
meraklılarına tavsiye ederiz. Bu 
iki kitap on beı bin çeıit gülü11 
ve iki yüz çefit büyük çiçekli 
karanfillerin yetiıtirilmesinden 
ve bakılmasından bahseder. 
Gül kitabı yllz ve karanfil kitabi 
elli kuruıtur. Yalnız fstaobul«l. 
Şamlı hanında muharririmizin 12 
numaralı fenni babçıvanllk ml1-o 
esseaeainde ıatılır, bedeli mukabi
linde ve kHilerinıizden posta üa• 
reti almmaksız10 her yere ılade-
rilir. 
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[ R A D _Y _____ I 
1 Temmuz Pazar 

Varşova 1846 m., 18,10 Po~onya 
musikiıi 19 musahabe, 19,Hi pıyano 
konıeri, '19,45 musahabe, 20 muhtelif 
bahisler, 20. 16 hafif musiki (orko~t~o.), 
11.02 Aktüalite, 21, 12 hafif musıkıy~ 
de••m, 21,50 haberler V8. 22,02 neş~eh 
11eoriyat, 23.05 musahabe, 23.SO plak, 
24,05 dans musikisi. 

Bükreo 864 m. - 11.80 Dini neş
riyat, 11.46 dloi muııiki, 12 plil.k, 18 
plnk, 18.45 teganni, 14.15 haberler, 

· 14.,0 plak, 18 köyhi neşriyatı, 18.15 
köylü mu ikiei, 18.30 musahabe, 19 
musahabe .Jan }.forko orke tı ası, 20.SO 
Üniverl'!ite, 20 . .J5 pliik, musahabe, 
21.15 plfık, 21.·U musahabe, 22 plak, 
(tagannı), 22,30 c evnm, 23 haberler, 
28,80 dans mu iki i. 

Peete 550 en. - 20.20 Macar şar· 
kılan, musahabe, 21.40 opertelerden 
aahneler, 2 MO Laka tos igan takımı, 
24.30 dans mu ikiei. 

Belgrat 437 m. - 21 reklı ınlıır, 
21.10 şarkılar, 21,40 şarkılar, 21,45 
rndyo piyesi, 22.15 pliık, 22 20 rad~o 
orkestrası 23 haberler populer, ~nrkı· 
la.r vo orkestra, 23.50 dans plakları, 
24.80 )mhvehııne kon erı. 

Mo kovn 360 m. - 11.15 plAk, 
12.15 leveç neşri) atı. 12 ingilizce, 
17,80 musnhabe, lS.SO musahabe, 
19.80 mu nhabe populer şarkılar, 21 
akşam kon eri tagannili 22 Ahnnnca 
neşriyat, 23.05 İngilizce, 24.05 İsveççe. 

Viyana 507 m. - 21 A vustur~ a 
vatruu j imli sk c. 22?. 15 Jınberler, 

23,05 Arnnvut Tokatyan T. taganni 
piyano refakatile, 24,45 eazban<l ha· 
herler, dans mu ikisinin devamı. 

Hamburg 352 m. - 18,35 Gül 
ıenlikleri musahabe, 21 haberler, 
21 15 ınti temlekeler! hatırlayı~ neşri
yab, 22.16 Laypzig senfonik takımı
nın konseri, 23 luıbeder, 23.20 spor 
haberleri, 23.40 gece konseri, 1 gece 
konseri. 

J .. üksenlıurg 1~ m. - lııgiJizoc 
neşri~ nt, 21.30 haberler, 22.80 karııık 
plak musikis, 23 opPretlPrden parçalar 
23.80 dans musıki ı. 

2 Temmuz Pazartesi 
7erşova 1::!45 m. - 19.15 Dan 

mu iki i, mus lı be, 20,40 pluk ilo 
operet popurısi, muı:mhabı', 2 15 po
püler, senfonik ork ııtra kon eri, 21,50 
haberler, 22 12 piyano onatlarıudan 
m !rekkep komıc r 21J.10 şiirler, 23.25 
dans mu 'kı i, 24 musahabe. 

Btikreş 3G4 m. - 1 3,1~ l!ergünl!ü 
neşrıynt, 19 konser v1:1 mu nhabeler, 
20 Üniversite, 20.15 rııd) o orkestrası, 
21 konf mns, 21.15 oda. mu ikisi, 21,45 
aşk arl ılarının gi.iftolcri, 2z? tagann~ 
22,SO pi~ ano konseri, 23 hab6/1er. 

Peşte 5::>0 m. - 20 ı>iynao kon-
1eri, 20.40 mu ahnbe, 21,20 plUk ile 
opera, 21.55 konferans, 22,45 Peşte 
musikisi heyeti T. kon er, 24 konfe
rans, 24.15 eigan musiki i. 

Belgrat 487 m. _ 20.40 soııaUar 
beeUıoven, 21,10 musahabe, 21,40 
plak ile Mueenet'nın Werther operuı 
24 dana pliiklnrı. 

Moskeva 1714 m. - 17.80 mu a• 
bnbe, 18,30 mu ahabe, musikili ne~ri
yat, 19.30 trio kon eri, 22 Almanca 
ne.riyat, 2J.O;; mu ahabe. 

Viyana 507 m. - 20.20 Ilorzal 
nıaaiki takımı kuartet, 22.15 tespit 
tdılmerniştir. 28 haberler, 2:U.> kon
ferans, 23.35 piyano kooaerı, 2 ı.o:-; 
tagannili cazband. 

Hamburg 832 ın. - 21 haberJcr, 
-;auaahabe, 21.50 A. Dvorak'ın eserle· 
rmden viyolonsel kon eri, 22.80 
~rahme- llegenin eserlerinden senfo· 
nık kon er, 23 httb 1 23 20 pı' vano 
k 

. 
2 

. er <'r, , ,, 
oneerı, 4 guzel g"• ~ · · ı· muei-

L 'l' t ') l f' ıl!ıffi 1 
aı ı emsı, 

Lükeemburug lS04 m. - Jc d' an ı
navya ne ri;>:atı, 20 pliik, 20,15 lıttl.ıe.r-
ler, 20.20 plak, musahabe, 20.85 plak, 
il radyo orkestrası, 21.15 haberler, 
21.40 konserin devamı, 22 plilk, 22.30 
büyük konser, radyo orkestrası, 23.25 
tagannili ltal) ıın operetleri, 28,40 dans 
plliklıırı. 

3 Temmnz Sah 
Varşova 134:J m. 1815 Soli t 

kanseri konfora.o , 19.15 lıafıf orkes
trn ko~eeri, mu alınbe vesaire, 20,15 
operetlerden şarkılar, musahabe, 21.15 
Le Clıateau IIante isimli opera ıtüd
yodan koro ve ı nfonik takımı, 23,SO 
konferans, 23 45 dana pliikları. 

Ilil'rreş 864 m. - 13,15 Hergunkü 
ne,riyat, 19 karıoık kon er, 20,30 
"Oniverıııte, 20.45 pliik, 21 muuhabe, 

21.16 senfonik konser, 22 musahabe, 
22,16 eenfonik konserin devamı, 23 
haberler. 

Peşte ü50 m. - 21.10 Spor ha· 
berleri, 23.25 opera orkestrası, 24.30 
dana musikisi. 

BeJgrat 437 m. - 21 Keman kon
aeri, İyrik alav, 21.46 pliik, 22.30 
tagannili opertl pnrçııları, 23 musaha
be radyo orkestra ı, 24 dans pliıldaıı 

1 
Moskova 1714 m. - 18.30 muac.

lıabe, konser, 19,SO musahabe, tagan-
nili konaer, 21 mu alıabe, 22 Almanca 
neşriyat, 23.05 fr. neşriyat. 

Homıı 420 m. - 21.45 Karışık 
konser, 22.4j Oaserıioııe i imli bir per
ddik komedi. 

Viyana 507 m. -. 20.20 Viyana 
musikisi, 21.5<5 aktiınlitı:ı 22.0:J Şumen 
konseri, 23 haberler, 23.15 akşam mu-
sikisi, 1 plak konseri. "lilli 

Hamburg 332 m. -- 21.15 . ıt 
neşriynt, . e'lk.i .ev. muskı.si, 21.45 fena 
günlerimız ısımlı temsıl, 23 haberler, 
24 gece koosıui. . 

Lüksemburg lSOJ m. - 20 Akor
deon ile parçalar, 24.15 haberler, 
20.20 '\kordeonun devamı, 20.35 Se
yahat bahisleri, 20, 40 t~ganoili k~n
ser, 21, 15 <llin~ a haberlerı, 21.40 plak, 
22 caz takımı, 22.35 gala. konseri. 

4 Temmuz Çarşamba 
Yarşova 1345 nı. - 18.15 Polonya 

şarkıları, 18.80 plıik ile org musikisi, 
muaalııı.be, 19,30 hafif orkestra konse
ri mu alınbe, 20.15 hafif musiki, çift 
pi) aııo ile tuganui, 21 .12 tagannili 
konser, Amerikalıların milli bayramı 
şerefine lroberJor, 22 12 Jıafif orkestra 
23 O=> roman tefrıka ı, 23.10 dana 
musikisi. 

Bıikreş 364 m. - 13.15 Hergiinkii 
neşriyat, 19 musahabe, hafif musiki, 
20 C.: niversitc 20,15 tugııonili konser, 
21 gençlik n şriyeb, 21.45 mueohabe, 
22 piyano koneeri, 22.30 çift piyanolu 
konser, 23 lıaberJer, :33.30 knhvelıane• 
konseri. 

Peşte 550 m. - 20, 15 Klarinet 
konseri, 21.15 muımhabe, 21.45 Bela 
ı aday ve İlonıı Tanadi müeıısesı, 
23.20 Melles ya)lı sazlar takımı, 24.20 
Sıgan musikisi. 

llelgnıt 437 m. - 20.10 radyo 
orkestrası, 'L0.30 Popüler şarkılar, 
21 .Hib)i\;ıuıado.ıı nakil, 23 haberler, 
ke 1ı, ehan-o konseri, 23,55 dans 
plükları. 

~foskova 1714 uı. - IR,30 musa
habe, pliık, lfl,30 mu ahabe, konser, 
21 Çek neşriyatı, 23,05 lagılizoe neş
ri~ at, 24,05 Almanca neşriyat. 

Hamburg 332 m. - 20 halk ô,let
lcrilc koıı er, 21 haberler, 21.10 Saar 
havznmız, 21 30 dnıı ıı mıısı kisi, 23 
haberler, dnnam devamı, 24 oda musi
kisi, 24.30 çıft piyl:lllo ile konser. 

Lüksemburg 1804 m. - Çek neşri
yntı, 20.20 ·plak, 20.30 Akordeon ile 
havalar, 21 kanşık koneei, 21.15 dünya 
bahisleri, 21,40 kan~ık kon erin de-
·vamı, 22 knnşık Çek musikisi, 22.30 
Piyano konseri, 22,50 Çek ko:iserinin 
devamı, 23.10 pliik, 23.30 cazbant. 

5 Temmuz Perşembe 
Varşovıı 1345 m. -18.35 Oda mu

sikisi musahabe, 20 15 taaannili piya-
no konseri, 20,40 pliik, salon mu ikisi, 
hııberler, 21 musahabe, 21.12 Şrnmmcl 
musikisi, 21.50 haberler, 22.fo karıeık 
konser, 23 din hakkında konferans, 
23.15 dans musikisi 

Bükreş 36..l m. 13.15 lJergünkiı 
neşriyat, 19 rnusnlıabe Or. Diniko or
kestraaı, 20,30 Üniversite radyosu, 
20,45 plRk, 21 musahabe, 21. IG \r ogne
rin Götterdaemuwrung operasından 
eıılıneler plak ile. 

1 )eşte 5:i0 m. - 21 Opera orkeet
raaı, 21.50 harice bir nazar, \1 eres 
Signn takımı, 24.10 dans musikisi. 

Delgrat 4:i7 m. - 21 Senfonik 
konser, 23 muııalıabe, dan pliiklan, 
24 kahvehane kon•eri. 

Mo kO\'B 1714 nı. - 17.30 mıisalıa
be, 22 Almanca neşriyat, 23,0:> fr. neş
riyat, 24,05 lıpaııyolca neşriyal 

Roma 420 m. - 21.4:5 karışık korı

••r. müteakıbcıı hafif musıki ve dans 
par~aları. 

VJYANA, 507 M. - 20,65 KJiaik 
ve modern Viyana operetlerinden par
çalar, 22,55 haberler, 23,10 Bachın 
eserlerinden piyano ve org konseri, 
28,40 Dans musıkiai, Palmholf Kahve· 
sinden. 

HAMBURG, 882 M. - 20 bando 
mızıka, 21 haberler, 21,15 milli neeri
riyat, 22.neşeli yeni musiki, 23 haber
ler, 23,20 Mu ikilı neeriynt, 24 Dans 
ve hafif musiki, 1,15 gec konseri, 
Alman eenfoniai. 

J .. OKSEMBURG, 1304 M. - Al· 
mao neşriyatı, 20 plak, 20,15 haberler, 
20,20 plak, 20,25 musahabe, 20,SO 
radyo orkestrası 21,15 dtınya haberleri, 
21,40 konserin devamı, 22,10 plak, 
22,25 senfonik radyo orkestrası, 23 
romantik şarkılar, 28,30 danı parçaları. 

6 Temmuz Cuma 
V ARŞOV A, 134S M. - 18,45 Sob· 

rau muganni) enin prkılan, muhtelif 
bahisler, 19,15 operetlerden paıçal4U' 
plak, muhtelif bahisler, 21,12 senfonik 
orkestra keneeri, 23,lS dans musikisi, 
24 musahabe. 

13CKRE , 364 M. - 13-lS her
güukü program 19 musahabe, orkestra, 
20 Üniversite, 20,15 radyo orkestrası, 
21 musahabe, 2J,1S keman konseri, 
21, 1 S musahabe, 22 opQfa parçaları, 
22,30 saksifou konseri, 23 haberler. 

BUD.APEŞTE, 550 M. - 21 küçük 
tiyatro temsili, 21,50 orkestra tarafın
dan şark musikisi, 23,10 Lakato• eigan 
takımı, 24,lS cazbant. 

BELGRAT, 487 M. - 20,SO rek
lamlar, 21 Zagrepten nakil, 28 haber
ler, Sigan musikisi, 24 dans plô.kları. 

AfOSKOVA, 1714 M. - 18,30 nıu
ıahabe, koneer, 19,:iO Musahabe, kon
ser, 21 karı..ık musikisi, 22 Çek neş
riyatı, 28,06 musaba.be. 

ROMA, 420 - 21,45 Madam dl 
'l'ebe ı.simli Lonabardonun e erlerinden 
3 perdelik operet temsili. 

ViYANA, 507 M. - 20,45 Miras 
iıimli musikili piyes, 23 haberler, 23,15 
Hol:ıar orkestrası, musahabe, 1 gece 
konseri, Sesli filımlerden parçalar. 

HAMBURG, 832 M. - 21,15 
Chanberlaine dair bir musikili neeriyat, 
22 Alman şarkıları, 22,40 sa.n'at haya
bnn dair, 23 haberler, 23,20 Alteı:ı 
daıısoz isimli 8 perdelik W. Götz Pı 

opereti. 
Lt KSI!.MBURG, 1504 M. - Ho

landa neşriyatı, 20 kabare neşriyatı, 
20,15 haberler, 20,40 radyo orkestrası, 
21,lu diinya haberleri, 21,40 plnk, 28,30 
Hill konseri, 2245 senfonik plak kon· 
seri, 23,30 Dnn musikisi 

7 Temmuz Cumartesi 
VARŞOVA, 1345 M. - 18,25 pl7ano 

konseri, musahabe 20, JS p1Ak, 21 Choplnln 
eserlcrlndon mUrcıkkep llonaer, 21,45 Bariton 
tcganrıl operetlerden, muhtelif bablıler, 

22,12 hııflf orkealra konacrl, 23 aktOalitc, 
23,10 Poz.nan mualklal. 

BÜKREŞ, 364 ltf, - 13 • J5 Hcrgüakll 
nctrlyat, 19 mH babe, dana mual1cl•I, ~,30 
1lnıvuaite, 20,-CS pllk, 21 muaahabe1 21120 
operet muılklal, 22 ıııuı habe, 2'l,15 rad10 
orkeılra111 23 haberler, 2!,30 kahvehane 
konaerl. 

Peşte 550 m. - 20.30 Odeon ve 
Pnrlofon plaklan, ıı müaababe, 21.16 
Çardaş Emmerich kalmanın operet 
temııili. 

Bclgrat 437 m. - 20,30 .E:eman 
konseri, 21 musahabe, 21.30 Romadan 
nakıl, 23 haberler koneer, 24 kahve
hane koneeri, dans plakları. 

Moıko,,·a 1714 m, - 18.30 Kıxıl ordu7a 
ne.,r.yat. konıer, 19.30 ınuaababe konaer, 
21 taııannlll konıer, 22 muhtelif dillerde 
netrlyat. 

Roma 420 m. - 2ı.4l La coagutata dl 
Nevyork talmll rad70 komedlıl muıikllL 

ViyaH S07 m. -J' 20.25 Taranııl plJ'HD 
refakatllc, 21 aö'ller, 21JOS Avuat11r7a vataııı 
filmi temıll, 2:l haberler, 23.15 ffobar or• 
keıtruı kuartet halk mwallı.lai. 

Hamburg 332 aı. - 20 Pi7a110 .. uılklıl, 
20.30 muaahabe, 21 haberler, 21.10 kanıık 
netriyat, ~3 haberler, 23.25 karııık neırlyı• 
tın devamı. 

Lükacmbu g 1304 m. - Fr. aeırlyalJ, 20 
rndyo ork~•trası, 20.15 haberler, 20.20 kon• 
aerın devamı, 20.40 çocuk neıri1ah, :n kan• 
,ıı. orlıHtra konaerl, 21.15 dln7a haberim, 
21 • .(() karı~ık konHrla douaıı, 22 muaahabe 
22.0~ mUtenevvl parçalar, 23 tagannl; 21.SO 
d.ına pllkıarı. 

--~---------Mü_d_ü __ r_lu_·ğ_u_·.n_d_e_n_: __ I 
Şartnamesi mucibince (14) kalem muhtelif levazımı kırta
siye (417/934) Çarşamba: saat (15) 

2 Şartnamesi mucibince (5) kalem muhtelif kağıt (2317/934) 
Pazartesi: saat ( ı S): 

Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten ıonra pazarlığa 
iıtirak için yukarıda gösterilen glln ve saatlerde ( %7,5 ) teminat
larile beraber Cibalide Levazım ve mUbayaat komiıyonuna mUra
caatlan. (3406) 

Bu Gece Çok Muhteşem 
Manzaralar Göreceğiz 

Kıymetli Misafirimiz Şerefine Denizde 
Bir Fener Alayı Tertip Edilecek 

lki devlet reisi 

Kıymetli misafirimiz Şehinşah 
Pehlevi Hazretleri dnn Reisi 
Cumhur Hauetleri ile birlikte bir 
deniz teneızühtı yapmışlardır. 

Gazi Hazretleri maiyyetlerinde 
mutat zevat olduğu halde Sakarya 
Motörile saat Uç buçukta Beyler
beyi Sarayından hareket buyur
muşlar, doğruca Dolmabahçe 
Sarayını teşrif etmişlerdir. Sarayın 
rıhtımında bulunan Şehinşah 
Hazretleri maiyetleri erkanı, Baı 
Vekil ismet Paşa._ HazreUeri 
Hariciye Vekili T evflk RilştU Bey 
ve misafirlerimi:ı.in mihmandarlık· 
larına tayin edilen F arettin Paıa 
Sakarya Motörüne geçerek Gazi 
Hazretlerine mllllkı olmuşlardır. 

Saat dörde on kala buradan 
hareket edilmiş, Kızkuleıi, Kadı· 

Moda onterınde 

meyen alkışları araaında Yat ku• 
lübllne gidilmiştir. 

Şehinşah Hz. ve Gazi Hz. 
YatkulUp bahçesinde bir müddet 
istirahat etmişlerdir. Gazi Hz., 
o sırada Yatkulüptc bulunan 
şair Abdülhak Hamit Beye iltifat· 
ta bulunmuşlar, masalanna davet 
ederek yer göstermişlerdir. Burada 
bir müddet daha kalınmıştır. 

Dün gece, Bllylikada'dao 
Ertuğrul yab ile dönUlmüş, 
Şehinşah Hz. Dolruabahçe sara· 
yına, Gazi Hz. de Beylerbeyi sa• 
rayına avdet buyurmuılar, diğer 
maiyet arkinı da otomobillerle 
Perapalas oteline dönmUşlerdir. 

Aldığımız malümata göre; kıy• 
metli misafirimizin Pazartesi gü .. 
nUne kadar tehrimizde ikamet 

Suadiye iıkelesinde halkın tezahüratı 
köy önlerinden Moda koyuna ge- buyurmalan ihtimali kuvvetlidir. 
çlllimlıtlr. Moda açıiJnda biraz te- BUyUk Fene~ A!•Y! . , 
vakkuf edilmif, Gazimizle aziz B~ gec~ kıymetlı mısafmm.11 
misafirin teşriflerini haber alanlar ıe~efine . bır fener alayı tertıp 
bu duruıtan istifade ederek aan• eddecektır. Bu hususla çok zen• 
dallarla motarUn etrafını sarmış· gin bir proiJ'am hazırlanmıştır. 
lardır. Sakarya motörU, beş Fener alayı.n~ akşam saat do-
dakika sonra tekrar hareket et• kuzdan ıtıbaren baılaııacak 
mi , saat beşe yirmi kala Suadi· ve Deniz yollaarı iıletmeıinin Iz~iı 1 lmışhr. BUyllk misafirimiz• ve Ege vapurları; Vapurculak. ~ır• 
yeye ~~n ketinin Bartın vapuru; Tahhııye 
le ReısıcUmhur Hz. motöre yanaşan idaresinin cankurtaran vesaiti· 
bir ıandala binerek plAjın rı~b· Akaym Kalarmş ve Heybeliad~ 
mına çıkmıılar, coşkun tezahürat vapurları· Şirketi Hayriyenin 
ar81ı~~a i~tikbal olunmuşl~rdır. Araba 'vapuru; ile 72 \e 

Plaı gaıınosunda bir muddet 73 No Jı vapurları; Haliç Şir· 
istirahat edildikten sonra tekrar ketinin 4 ve 9 No lı vapurları; Li· 
motörlere binilmiı ve Büyilkadaya man şirketinin beş romorkörü ve 
herek.et ~dilmiıtir. . bet saç dubası; Deniz yollarının bi 

lkı BuyUk Reisin Büyükadaya romorkörü ve bir mavnaır Kıla· 
teırifleri mUnasebetile yapılan vuzlnğun iki romorkörU ve' hususi 
merasim ve tezahürat çok heye- motörler donanml§ olarak iştirak 
canlı ve ayni zamanda çok ıamimt edeceklerdir. 
olmu§, iıkele önünde hazırlanan Bu fener alayı muauam bir 
faytonlarla ve halkın dinmek bil- geçit resmi şeklinde olacaktır. 

Yatkulüpte bir gezinti eıma ında 



JN POSTA Hziran 30 

Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta biliyerek tekrar tekrar yal ız bir adet 

aylarca raş o ak mü 
Bu fevkalade Hasan traş bıçağının öyle meziyetleri vardır ki saymakla tekenmez. Bir adet Hasan bıçağının , bir, iki, Uç, dört numaralı gayet 
keskin tarafları vardır. Her bir numara ile beş gün arka arka sara ile traş olunuz ve bir . numaralı taraf körlenmeden ikinci numaraya geçme• 
yiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla liiakal yirmi elefa tıraf olursunuz. Sonra alelade bir bardağı ı içi toparlak tarafına Hasan trat 
bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskın bir hale ifrağ rnUmkUndür. Bu ıuretle yalnız bir adet Hasan bıçağile aylarca huzur ve neı'e 
içinde traş olacaksınız. 

H iSMiN VE MARKA INA DiKKAT. 
Bir ıtdedi beş kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara tenzilat. 

Radyonuza hakiki bir musiki 

aleti yapmak ister misiniz? 

SAH i B i N i.N SES i 
p İ K • U p ını ilave ediniz. 

Sesi bozmadan 
Kuvveti eş ti ren 
Yegane elektrik 
Diya framıdır. 

S t h il• Sahibinin Sası, 210 lstiklAI caddesi 
8 iŞ ma a l : Beyo§lu e Acenteleri 

De_nizy.ol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri r Kar kHy KöprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhOrdarıade 

Hao Tol. 22740 
......... 4m ..... 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSİN vapuru 30 
Haziran 

Cumartesi 11 do Sirkeci 

rıbhmmdan kalkacak iz mir'• 
kadar gidip dönecektir. 0 3549,, 

• 
NOVOTNI 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK 

Or. A. KUTiEL 
Karaköy 'fopçular caddeai No. 33 

• 

Ağrıların ve soğuk algınlı"Qının •Seı:r va . ,, .. 
lcati tesirli devası., ambalaj ve 1<ompnme• 
),erinde~ 1alfımeıi farikasını .fasıva.ıı f\_. 
kiki ASPfRINdır, 

İsrarla . PİR• 
2 .,.e '20 kompri me ık a rıı bal l\f arcıa bt. ır cı v r.. ~·c~ ------ ~ Ambalajlar8a ıve 1<ompri-

.. 

melerin uzerinde $ . 
markasının mu1laka 
bulunmasına dfk· 
kat edinizJ . 

Radyolin Diş 
Macunu 

Olzeı 
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