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Katil 6•rber Bagazıt 

Bir Berberin 
Cinayeti 

Karısını Odaya Kapadı, 
Bıçaklıya Bıçaklıya 

Öldürdü 
Adana ( Hususi ) - Burada 

tUyler ürpertici ve korkunç bir 
cinayet olmuş, Bayazıt isminde 
bir berber, henüz on bq yapm 
qmamaı olan karıauıı on iki 
yerinden bıçaklayarak 5ldtlrmllr 
tor. Hidiae ıadur: 

Bayazat geçimaiz bir adamdır. 
Bu yDzden iki defa evlenmİf, 
birinci karwnlD lmlajtnı kesti
ğinden ve ilrincilini de döğdll-
jlnclen kadınlar kendilinden 
ayrılmak mecburiyetinde kal-....... 

Çarpmba gilnG Ankarada Ye civarda tJcldetli yatmurlar yatdıtını, ba 
yilıden demlryolunun bile kapanarak trea)erla bet. alh saat gibi uı.n mild. 
detle geciktiklerini yazmıtbk. y atmUI' Aakaracl• Bentderesini taıırmlf, dere
nin geçtitl yerlerde bGyilk ıell• halıl olmaf, bahçe Ye boıtanlar ta• .. O. 
ıu albnda kalmıtı birçok ,.,ıer piler tarafından ıllrilldenmlttlr. Seller bala 
1erlerde .. ıaıeler bile hual etmlftir. Buradaki rulmlenle Mllvln flddetı.l 
ıb de f6rilyoraunas. 

Bandırmadaki Korkunç 
Cinayet Nasıl Oldu? 

----·----
Dbkl Son Po.tada Baadırma- Hasan isminde bir genç lrtiklp 
da lflenen çok feci Wr claayet. etmiftir. y apbjım tahkikata gGre 
tea kıaaca baı...tmı,tlk. Baa. din • 
cluma muhabirimiz •az•t•mlse hl • fa pldlde geçmiftir: 
bu daayetla ta&OAtuu ıu ıekllde Henb askerliğini yeni bltirea 
bildiriyor: Nuh otla Kara Huan, kahvede 

Bancbrma, 2 ( Humai ) - Bu ll•e1 ağabeyiü Kara Mehmet ile 
ciYarda, fimdiye kadar bir ben- arazi maelealnden yapbjı ağa 
•erine teaadftf edilmek ihtimali mllnakatuından muğber olarak 
pek u olan, belki de hiç olmayan eve gidip çiftesini alınlf, kahveye 
çok feci ve kanla bir cinayet gelerek •iabeyiaini 6ldiirmllftllr• 
lflenmiftir. Bu korkunç faciayı Bu esnada sillla le8İDI ıptea 
Edincik nahiyesine bağh Çepml köyln etrafından Haca Ahmet 
köytlnden 325 doğumlu Nuh oğlu ( DeYamı 9 uncu aayfada ) 

Son Ver6il•ri Girliıu:• Bıuı Mulıtelclrl•r FiaUara Birlcoı llWI 
Z•• Yqtılu.. - Gaeteler -



2 Sayfa SON POTA~ --== 

(Halkın Sesi)! 
Boğaz!ar Hakkın
daki iddialarımız 
Ve Halk Eski Bir Cinayetin Suçlusu 

Nihayet Ele Geçti 
Boğıtzların tahkimi hakkında 
bazı arzular ileri ıürdüğümilz 
maJuındur. Bunwı ne gıbi bir 
müdafaa zaruretinin icabı oldu
ğu da yiııe bir haki.lı:aııir. Hal· 
buki İogilterenin bu hususta 
muhalefeti mevzuubu olmakta
dır. Bu muhalefetin hal.lı: ara
ıında huıl eUiği intiba İle 
berveçhiitidir: 

Şnket Bey ( Taksim, Sıraaerviler 
101 ) - Umumi harpten 10nra mat:Op 
milletlere cebren kabul etUrilmit bazı 
muahedeler Yardır. Zamanın detifmeai 
ile ahklmın da detiımeai çok eakl 
aamaalardanberl kabul edilmit bir 
kaidedir. Hiçbir hllkllm ebedi olamaz, 
6mrG dllnyanın ıonuna k•dar süremeL 
Lozan muabedeaile bize Boğazlarda 
gayriaakeri bir mıntaka kabul ettir-
diler. Bununla beraber B4!t~zla!'~ 
bitaraf htıaı muhafaza mea ulıyetına 
de' biı;im omuzumuza yilldediler. ~ 
-.enedenberi bizim ıulhçil Ye biisnu
niyet aahibl oldupmuz• bGtGn d~nya 
6trendL Biz timdi Hotazlardakı bu 
gayriaekerl mıntakaaın kaldmlmaanı 
lıtiyoruz. dilnya nlhil buna icap 
ettiriyor. Herhanri kuYntli bir 
devlet bu mıntakayı itıale kalkar ve 
bi:r: ıilibıı:r:htımız yGzGodeo verditimiı 
ıözO tut.amauak beynelmilel aiyaıet 
bizi mea'ul etmez mi? Sonra miidafaa 
•ilihlannıo da kuYntleri az.almııbr. 
Bu noktadan da biz.im hakkımız 
Yardır. 

* Ramaıan Bey (Edimekt!pı ~avukç~ 
ıokağı 109 ) - Boğadardakı gayrı 
aakert mıntakanıo kaldınlmaaını iıti• 
7ecetimiz haberi ortaya çıkar çık· 
maz in~liz gazeteleri bu iatetimizin 
aleyhinde nqriyata baıladılar. Biz 
bunu muahedelere olan udakatimizi 
ye ıulbçülüA'ümüzü ku netledirmek 
için iıtiyoruı. Bunu yaparken hiçbir 
devlete taarruz etmek fikri aklımız
dan 1reçmivor. Yann ıilihlan kuY
ntli bir devlet ellerini, kollannı 

aalhyarak bu mıntakayı itgal eder. 
Ve alakadar devletlere Boğazları 
kaparsa acaba mes'ul olacak kimdir? 
Yine biz değil miyiz. Ayni zamanda 
bu mıntakanın gerisindeki müdafaa 
ıilahlarımızan kuvvetleri de umumi-
yetle tenkiı edilmek ihtimali vardır. 
Bu haklı iıtej'imizio bGUln dönyaca 
kabul edilecetinden eminiz. Zaten bu 
itiraza yapan da b\lt~n lngiliı matbu. 
ah değil, ıiyaaettekı rolü tali dere• 
cede olan birkaç gazetedir. 

• Hakkı Bey ( Binbirdirek 25 ) _ 
L"()UlD ~uahedcainin Botazlarda sray.ri 
ukcri bır mıntaka tesiılni emreden 
maddeainin bence •meli h '.çbir kıy
meti yoktur. Çünkn muahede Boğaz
ların ıerbelt •• bitaraf tutulma11 
m~ı·u:iretini bize 71lklemiıtir. Beynel• 
mılel bır icap olarak bu mıntakanın 
arkuındald mndafaa ılllh' arımı:ıın 
,aplırı da belki Ucride küçülecektir. 
Bu Yazlyet kar,ı1tnda Boğazların 
bitarafhtanı muhafaza etmek mes'uli· 
Jetini Ozerimize alamayız. Sonra 
bi;farz herhansri bir devlet lehine 
olarak Botazlara kapatmak latecliti
miz takdirde de l:u mıntaka bizim 
karanmıza ancak birkaç 1aat gecikti
rebilir. Yani burHlm derhal sreçerek 
Boğazlan tutabiliriz. Binaenaleyh ha 
k11metsiz ye aulh için de bir tehlike 
teıkll edea bu mıntakanın derhal 
kaldanlmuaaa tHYİp edi1orum. 

Geçen 1ene kinunuaaninin 21 inci gecesi Ay· 
cLnın Ortamahallesinde feci bir cinayet olmuf, 
Tavalh Şerife isminde zengin ve ihtiyar bir hanım 
boğularak 6ldlirü1miiştür. 

tesbit etmiştir. Şerife Hanım ( 331 ) doğumlu olan 
bu adamı kendisine evlatlık olarak almışbr. Kadir 
bilyllyilnce Kezban isminde bir metres tutmuş. 
Şerife Hamm bunu istemiyormuş. Bir gün Kezban 
Kadiri bırakarak hemşehrisi Mehmede kaçmış. Ka· 
dir bunu bahane ederek Şerife Hanıma çatmıya 

Polis eve gittiği zaman Şerife Hanımın yatak 
odasını kilit!i bulmuş, bahçe penceresi 3nündeki 
asmanın yanında bir meröiven ve merdivenin üzerile 
asma dallannda da kanlı parmak izleri görmüştür. 
Kapı kınlarak içeriye girildiği zaman da Şerife 
Hammm kendi yemenisile evveli boğulduğu. aonra 
da boynunun arkasından kesilmek suretile başının 
kopanlchğı görülmüştür. Aydın polisi bir seneden· 
beri bu facianın Dzerinde yürfiyordu. Nihayet cina
yet ıuç.lu1UDun Kayserili Hq:m oğlu Kadir olduğunu 

başlamış, Nihayet çok zengin olan hanımın parala
nm da alarak kendisini öldllrmeye karar vernıift:ir. 

Dosya Yanmış 
Sanşaban Oteli Cina
yetinin Yeni Safhası 

Sirkecide " Sanşaban n ote
linde bulunan cesede ait tahkikat 
devam etmektedir. 

Aldığımız malümata gC>re 10 
tene evvel işlenen ve mahkeme 
aafhası geçiren bu cinayet hak
kında o zaman tutulan dosya, 
Adliye yangınında yaıımışbr. Bu 
itibarla o zaman ifadelerine mü
racaat edilen kimselerin tekrar 
tesbiü hususunda birçok mllşkfi. 
)ita tesadüf edilmiştir. Maamaf.h 
hadise senelerinde otelde vazife
dar bulunan Münire Hanımın 
vereceği ifade meseleyi oldukça 
tenvire yarayacaktır. 

Sarayburnu Gazinosu 
Saraybumu Park gazinosunu 

Belediye kiraya vermiştir. Burada 
müstecir bir gazino vücude ge-
tirecektir. • 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Fındıklıda oturan Remzi ismin
de biri henüz anlaşalamıyan b:r 
ıebepten ayni evde oturan Zehra 
Hanım isminde bir kadım fena 
halde dövdüğünden yakalanmışbr. 

1c Zeki isminde biri )'eni 
meıhallcde Hacı Hamit Efendinin 
gazinosunda kendini b:lmiyecek 
derecede aarhoı bir halde ötekine 
berikine aarkınhlık edetken yaka-

lanmıştır. Dlin tehrimizde bunlardan 
baıka birkaç hırsızlık ve bazı 
kazalar olmuı. faillerin bepai 
yaka lanmıştır. 

Esnaf Bank~sı Tahkikatı 
Esnaf Bankası tabkikatile meş

gul olan müddeiumumi muavinle
rinden Muhlis Bey dün de lktısat 
bankasının tar.fiyesine memur 
edilen avukat Milnir Beyi dinle· 
mittir. Müddeiumumilik yakıada 
karannı Yerecutir. 

Aydın Müddeiumumiliği Kadirin lstanbulda 
Fatihte nalbur Kayserili Mustafa ve Ali Efendilerin 
yanında bulunduğunu tesbit ederek tedrif mlizek· 
keresi göndermiştir. Kadir evvelisi gün yakalanmıf 
ve o vakit Aydında parmak izleri tesbit edildiği 
için Müddeiumumilikçe parmak izleri de aldınlmııtır. 
Kadir Aydına ıönderilecektir. 

Bir Tahliye 
Raporu 
Talebe Yurdunun Derhal 
Boşaltılması istenildi 
Belediye, Beyazıttaki Tıp Ta· 

lehe Yurdunun tahliyesi için bir 
rapor vermiftir. Raporda binanın 
yangın tehlikesine karşı terti
bab haiz olmadığı zikredilmekte 
ve birkaç yiiZ talebenin burada 
bannmnsı telılikeli olduğu kaydo
lunmaktad.:.r. Yurt idaresi dün 
Sıhhiye Vekaletine müracaat et
miştir. Belediye fen heyeti binada 
yeniden tetkikat yapacakt r. Yan
gına karşı icap eden tedbirlerin 
aJ,ınması ile tehlike zail olurEa, 
Belediye binanın tahliyesi hakkın
daki raporunu geri alacakbr. 

Bir Gaı·ibe 
Eyüpte Bir Beygir iki 
Başlı Bir Yavru Doğurdu 

El lipte Gümü~SU}?U mahalle
sinde Havnıbaşı sokağında oturn.n 
sütçil Mustafa Efen dinin beygiri 
şimdiye kadar görülmemiş şekilde 
bir yavru doğurmuştur • 

Bu yavrunun hususiyeti iki 
başlı olmasıdır. Tay doğduktan 
sonra bir saat kadar yaşamış ve 
ölmüştnr. ikinci bq, boynun ya· 
mndan ve m6savi büyüklükte 
olarak çıkmıştır. Ağız, burun, 
göz ft kulak tqekkOlib, asıl 
baflD tamamen aymdır. Alaka· 
darlar tay iizerinde tetkikat ya
pacaklardır. 

Ekm3k Fiati 
lstanbul Belediyesinden: 
Haziranın birinci günOnden 

itibaren ekmek dokuz buçuk, 
francala on dört kuruştur. 

ı 

Leh Talebeler 
Bir Grup Bir Ay Kalmak 
Üzere Şehrimize Galiyor 
Yakında l&tanbula altmıt kadar 

Polonyalı talebe gelecektir. Bun• 
Jann içinde 12 de Polonyalı Türk 
talebe vardır. Bu talebe grupu 
Kilyos plajında bir kamp kurarak 
bir ay kadar tehrimizde kalacak 
ve Türk talebe tarafından muh
telif mevzular hakkında Türkçe 
konferanslar verilecektir. Polon
yalı talebe ayni zamanda lstan
bulda yeni Türkiye ve Türk 
tarihi hakkında tetkikat yapa• 
caktır. Polonya Harbiye mekte
binin ıon sınıfını birincilikle ge
çen lstanbulun Polonya Konsolo
sunun oğlu da memleketinde rad• 
yo ile yeni Türkiye hakkında bir 
konferans vermiş ve lstanbula 
gelmiştir. Bu genç te gelecek 
grupla beraber lıtanbulda tetki
kat yapacakbr. 

Esnafların 
Toplantısı 

Dün bütün Esnaf cemiyetleri 
idare heyetleri Beyoğlunda Musiki 
cemiyeti binasında bir toplanb 
yupmışlardır. Bu toplantıda, kü
çük san'atlar kanununun tatbikine 
başlanması dolayısile memnuniyet 
izhar edilinif ve cemiyetlere dft
ıen yardımlar teabit olunmuştur. 

MotörlU Nakil Vasıtalarınm 
Muayenesi Devam Ediyor 

Dünden itibaren deniz ve 
kara bütün vesaiti nakliyenin 
senelik fenni muayenelerine baı
lanmıştır. 

Va.saitl nakliyede çalışa11 işçi
lerin hüviyet cllzdanlan da mu
ayene edilmektedir. Mnayene 
birkaç ~ daha devam edecktir. 

Haziran 3 

1( Güniin Tarihi ) 

Ahniet Haşim İçin 
Merasim 

Merhum fç!n Bir Heykel 
Hazırlanıyor 

Yarınki pazartesi ~ünG pir Ahmet 
Haıimin 816miinilo yıldönümGdür. Ha 
ve.iJe ile yaruı. •sat bq buçukta 
G&zeJ Sanatlar Akademisinde bir 
bir mer&1im 1apılacakbr. Güzide 
edibimiz Yakup Kadri &y de Haıiıa 
lçin bir kitap YÜcude getirmiı Ti 
e8erlnin haailib~e merhumun namına 
bir mermer ıütun dikilmesini Jate
miıUr. Yarınki meraaimdu sonra bq 
küçGk kitap ta ıatııa çıkarılacak ve 
buılatile, Gilıel Sanatlar Akademiıi· 
ain bahçuiae it~ laeykel rekzedi• 
leeektir. 

Y annkl merasimde ilk 6nce ak&· 
demi namına reuam Nazmi Ziya Be7 
•Öz alacak, Peyami Sefa Bey tarafı .. 
dan ıairi yadeden aödudea ıonra 
e.erJeriııdeo Ye Y akup Kadri Beyia 
kitabından parçalar okunacakbr. 
Aynca akademi Hletik muallimi 
Ahmet Hamdi, tair Yuıuf Ziya, O, .. 
baa Seyfi Beylerle Suat Derviı H. da 
ffatim hakkında taba .. Galerioi .a,.llıe 
7eceklerdir. Akademi talebe•I tarafın• 
t1aa dtuaua diklleceti yerde hitabe 
Irat edileceti gibi, m erhumun doıtlara 
tarafından gönderilen tabaaıilı mek
tupları da okunacaktır. Herkes gel .. 
bilir. 

Bakaloryanın ilk Netlceal 
Bakalorya imtibanlan duam edi

yar. Aldıtamız malumata göre, orta .. 
mekteplerde riya:ıiycdea yapılan ille 
lmtihın vuatm albada bir netice 
ver mittir. 

* DOn sabahtan itibaren ıehir ilk· 
mekteplerinde ıon aanıf imtibanlartn• 
batlanmıştır. Bu •ene lstanbul ilk• 
mekteplerinin ıon eınıflanndn, 6 bia 
kadar talebe imtihana girmektedir. 

Üniversite Muhasebesi 
Üniversite bfitçea:nia miivaıenel 

umumiyeye dahil olmaıı dolayııile 

Haziran birden itibaren Üniversite 
muhasebesi Defterdarlığa bağlan• 
mııbr. 

K1ral Corç Hz. Şerefine 
lngili:ı Karalının doA-duğu güoiln 

11ldönümü olması münaeebetile dOn 
•ktam lngili:ı sefarethanesinde bir 
gardenparti tertip edilmiştir. Garden• 
partı de Şehir bandosu da bulunmutlur, 

Köylüler Hak Kazandı 
Şamlılar köylülcrile Reanelt 

Usman Bey arasınde bir ihtilaf 
çıkmışh. Dördüncü hukuk mah• 
kemesi bu itilafı köylüler lehine 
neticelendirmiştir. Köylülere bu 
topraklarda çiftçilik yapmak 
hakkı da verilmiştir. 

Japon Tacirleri 
Geliyor 

Verilen malumata söre; 6nU• 
müzdeki hafta içeriainde şehrimize 
Japonyamn maruf tacirlerile sa• 
nayi erbabından mürekkep bir 
ticaret heyeti gelecektir. Bu he
yet şehrimizde muhtelif temas• 
Jarda bulunacakbr. 

Bu temaslar, iki memleket 
arasındaki iktisadi ve ticari mfi. 
natebetlerlıı takviyeaiae 1anya• 
cakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Ak akça kara gün . i~!ndiı: J ... Kara ıiln gördilpm çok 1 
derler m.... Bey.: . . 1 OldU amma ak ÖÇiJ• l 

... Pek teaadüf etmedim. 

' 

... Eğer olaydı kara ,nnom i 1

: Jln u U H. - · Ktıra gt.D 1.: d• 
~ aldarchm.. afn doatum, ak akçası o&aıuu kara 

shi eloı 11111 ki '··· 



3 Haziran 

•• r un 

Miindericatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. -,..__, ____ ........... . ---·~------

Yeni Nafıa 
Tayinleri 

Ankara, 3 (Hususi) - Nafıa 
Vekaleti merkez teşkilatına 
tayin edilen memuriyetler fili 
tasdika iktiran etmiştir. Teftiş 
heyeti reisliğine Şefik, başmüfet
tişliğe Süleyman, müfettişliğe 
Emin, Reşit ve Süruri Beyler, 
Devlet Demiryolları ve limanlan 
inşaat reisliğine Razi münakalit re
isliğine Rifat, şoseler, köprü ve 
binalar reisliğine Ömer Fehmi, 
hukuk müşavirliğine Avni, zat 
işleri mildllrlllğüne Nafiz, malze
me müdUrlilğüne Asım Beyler 
tayin edilmiştir. 

Vilayetler Nafia baş mühendislik
leri arasında da şu değişiklikler 
yapılmışhr: 

Tekirdağ Nafia başmUhendi • 
liğine Kazım, Boluya Hami, Yoz· 
gata Nuri, Bursaya Behçet, 
Amasyaya Besim, Kocaeliye 
Kemal, Antalyaya Lutfi, BiJeciğe 
Celil, İstanbula Cevdet, Sıvasa 
Asaf, Ankara ya Kazım, Niğde ye 
N-ecnıi, Samsuna Nuri, Mardine 
~şet, Çanakkaleye Asım• lzmire 
Nuri, Ktrklareline Ferit, Urfaya 
Mümtaz, T tabzona Nazif, Çoruma 
Nusret, Çankınya Nazım, Ku
lftmonuya lımet, Balıkesire Sey
fi, Diyarıbekire Atıf, Afyona 
Fehmi, Malatyaya Hulüsi, Aydana 
Kemal Sait, Konyaya Adil, Edir
neye Abdurrahman Osman, Erzu

ru.ma Bedri Beyler tayin edile 
ınışlerdir. 

Mecliste 
Yeni lstanbul Meb'uıu 

Tahlif Edildi 
Ankara, 3 (Hususi) - Mecli• 

ıi,1 dUnldi içtimaında latanbul 
Meb 'usluğuna seçilen Ali Beyin 
intihap mazbatası tasdik ye 
nıumaileyhin tahlifi icra edildik· 
t~n ıonra, kefalet kaununun baza 
nıaddelerinin değiftirilmesine ve 
trtırma ve ekahtme ve ihale 
\re köy kanununun bazı 
tnaddelerile, taş ocakları ni· 
zamnamesinin 13 üncü madde1ıi
nin değiştirilmesine dair kanun 
layihaları kabul edilmiştir. 

Meclis Yarın saat on beşte 
toplanacaktır. • • 
Ergani istikraz Tahvıllen 

Ankara 3 (Hususi) - Ergani 
iatikrazının ı 4 milyonluk tertibi· 
nin şimdilik lüzum olmadığından 
teşrinievvelde çıkarılmasına karar 
veril mittir. 

Metr Salemin Muhakemesi 
Ankara, 3 (Hususi) - Rüşvet 

teklif etmekten suçlu Metr 58 .. 

lemle Leon Faracinin b k 
lerlnc on gOne k d mu ba eme
cnktır. a ar aşlana-

Bir Cinayet 
Devlet Demir} oll . 

!erinden lsmail dün an gardı~en• 
ııminde bir b 1 akşam Şukrli 

e vacı ile kav a 
ederek öldürmüştür f •

1 
g 

kalanmıştır. • smaı ya-

lki .Yangın Başlangıcı 
. dTaksımde Cünıburiyet cadde

rJı° • Petro Efendinin evinde 
b İryenr •nanın reami önünde 
İa: un an . kandilden yangın çıkmıt 
d de sırayete meydan verilme-

en •öndiirlllmliıtür. 
. : Feriköyde Fır.ıncı Yakubun 

;":_ en J•nıın çıkmq iaede sira
.rllball nae1c1Q •erilmeden ala· 

ttlr. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Ağacı Yiyen Kurtlar a 

Devletin birçok 
ecnebi mOeasese
lerle ea1dden yapıp 
aenelerdenberi tat

bik edilege
len muka-

ve>.~lerl tetkik edlldlğl 

nmaa bunlann, milli 1 f 
bllnJ•JI lçla için kemirip 
çDrDten birer hutalık 

tekli ve auretlnde ıeylu 
olduğu anlaııldı. Tiirk 
lnkıllbı, bu haatalıfı, 
bir balta darbealle klS

küadea kopardı, 
yerine taze aıdar 
a,ı adı. Şimdi, J•• 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Cenevre Konferansın da 
•• 

Hariciye Vekilimiz Konferansta Uç 
• 

Mühim Teklif ileri Sürdü 
Cenevre, 2 - (A.A.) - Silahlan 

bırakma Konferanaınan umumi celıe
ı1inde •Öı alanlar araamda Tevfİk 
RllftQ Be:r d• Yarda. Hariciye Vekili· 
mla dedi ldı 

.,_ Ben nutuk •Öylemek için •Bı 
almadım. ÇGnkO tlmdiye kadar •Öy
lenea •6zler yaziyeti aydınlatmııtır. 
Hilkümetimin •ulba olaa batı da ci
hana malum oldutu için ona dair de 
bir ıey .öylemiyecetim. Yalnız bir 
teklifte bulunacağım. Ve Teriik 
RGtUl Bey lngiliz, Fran11z, Ruı mu· 
rahhaalannan tekliflerind~n mUlhem 
olarak ıu taklifleri yapmııhr: 

1 - ı...m. batmurahbuımn tek-

Abdülhamidin 
Mirası 

Bir Amerikalı, iki Şirket 
Aleyhine Dava Açb 

Riçmoot, 2 (A.A.) -Ameri· 
ka.. - Amerikanın vircinya eya
letinde sakin M.ster {Con Dekay) 
~arafından, Abdülhamidin mali-
~ne . işlerine bakan heyetler d eybıne on milyon dolar faiz 
avası açılmııtır. 

Bu davalara muhatap olan 
heyetler, Abdülhamidin lrakta 
Suriye~e, Garp Trablusunda: 
Yunanıstanda ve Filiatindeki em
lakini idare eden «Eatatea 
incorpo~ated Abdülhamit,, ve ot· 
toman ımperyal eıtates incorpo
rated., namını taşımaktadır. 

Ordu Mensuplrı Ve 
Devlet Şurası 

Ankara 3 ( Hususi ) - Milli 
Müdafaa encümeni hükümetin 
bir tefsir talebi llzerine ordu 
mensuplarının Devlet Şurasına 
mliracaat edemiyeceklerine karar 
vermiıtir. 

lifine uyarak kimya harbini men, 
mllli mlldafaa bOtçelerini ilin, •lllh· 
ları azaltma itlerinl prilfmek Uze~ 
de daimi blr komisyon ibdaı edici 
_pıotokollar imza etmek; 

\ 2 - Balkan itilifı Te Lokarno 
miHkının eaaalanndao mnlbem, btl
baıaa Avrupa plinı Ozerinde emniyet 
meaelesinin heyeti umumlyeıinln ıi
yaat komiıyon tarafındaa hemen tet
kik edilmeai; 

3 - Bunu temin fçln de huıuıi 
bir komite tetkll etmek Qzere keyfi
yetin konferans biiroıuna havalesi, 
ve bu huıuai komiteye emniyet Ye 
ailiblanma meaeleleri ile allkadar 

Şah Hz.ne Verilecek 
Tayyare Ve Madalya 

lran Şahı Hz.nin Gazi Hz.ini 
ziyareti milnasebetile Daripbanede 
biri altın olmak üzere 150 gömüt 
ve bronz madalya basılmaktadır. 

Bu madalyaların bir tarafında 
Gazi Hz. nin diğer tarafında da 
Şah Hz. nin resimleri vardır. 
Madalyalarda Türkçe ve Farisi 
yazılar da bulunmaktadır. Bun-
lardan albn olan bizzat Şah Hz.ne 
diğerleri maiyetine verilecektir. 

Şah Hz. ne hediye edilecek 
olan tayyare de Kayseri fabrika-
sında ikmal edilmiş, tecrübeleri 
yapdmışbr. Tayyare bizzat Türk 
pilotları tarafından Tahrana gö
türülecektir. 

Matbuat Müşavirleri 
Ankara 3 (Hususi) - Matbu

at umum müdUrJliğli başmüşavir-
liğine Burhan Asaf, neşriyat mü
şavirliğine Gayyur, Orta Avru-
pa masası müıavirliğine Emin, 
Garbi Avrupa masası mlifavirli
ğine Selimi Beyler tayin edil· 
mitlerdir. 

/STER /NAN /STER 

her hGkGmetin .-e bOk.lmet gurup
lannın ittirakinin temini ve bu ko
mitenin müzakerabna lilzum g6re
cetl itler hakkında herhangi btr 
hOkOmetin dant edllmal. 

Bu teklif, konferanaı içinde bulun· 
dutu mGtkOlden kurtarmıt n alkıt
lanmıtbr. M. Titüluko bu teklifi idi. 
çOk itil&f, M. Mabimoı da Balkan 
itlllfı namına kabul etmlflerdir. 

Konferanı bOroıu bu teklifi tet· 
kik edecek ve Tevfik ROıtO Bey de 
bOronun faaliyetini iftlrak eyliye
cektir. 

[ Silôlalu lconftırare•ıtt• ait dil•r 
lao6erl•r 6eıincl .agfadodır.J 

Sar işinde 
Uyuşuldu 

Umumi Rey 13 Kanunu
sanide Toplanacak 
Cenevre, 2 - Alman, Fransız 

ve ltalyan mümessilleri, Sar hav· 
zasında 13 Kanunusanide reyiim 
yapılması hakkında anlaımıılardır. 
Rey veren veya vermiyen Sarlılar 
Almanya hakkındaki hareketle· 
rinden dolayı teminat altına 
alınacaklardır. 

Sıhhat Vekili Şehrimizde 
Sishhat Vekili Refik B. dünkn 

trenle Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Vekil Bey, Haydarpaıada tesis 
edilecek 250 yataklı Nümune 
hastanesi işile yakından alikadar 
olacak ve lstanbuldaki sıhhat 
müesseselerini teftiı edecektir. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Beşiktaıta Ihlamur köşkünde 

Bekçi Ahmet ağanın bir buçuk 
yapndaki oğlu Turban kaıkfin 
havuzuna dUıerek boğulmuftur. 

iNANMA! 
BeledlJe Sarayburnu gazlno•unu icara nrmiye çabfb· ı yeri oldutu lddiHı yanlaı detilıe, belediyenin bu en 

Gilalerce. haftalarca ilia yapb. Fakat blr tek mOıteri ferah n en ,Ozel etlence yerinden na1ıl iıtif ade et
Wle bulamadı. Biz bu yazi,et kartmada Seraybunu mek lbımrelditiai bulamadı tına inanıyoruz; fakat ey 
••ılaoıunua l.taabulda en ferah n ea ..Oıel etfence kari .. n de : 

ısrBR INA/f ISTBR INANIWAI 

Sayfa 3 

•• zun 

Şehir Tiyatrosu 
/kiye 
Ayrılıyormuş .. -

Gedikpaoadaki Tiyatro binasının 
kendisini göı emedloi11e bile, yangın
dan sonra kalan yerini a-örmüt ya· 
hut ititm ifıinizdir. Bu tiyatro binaıı 
yandığı vakit. o vakitki Şahrema
netine birçok yerJ,.rden taziyet tel· 
grafları ve mektuplan gelmif. Yalnız 
Londra ıehri Belediye rei•I lıtanbul 
Şehremanetine bir tebrik mektubu 
göndermif. Mektubun meali töyle 
imiı: 

- Jstanbulda bir tiyatro binası 
yandığından dolayı lıtanbul ıehrini 
taziyet etmiyorum. Vakıi herhangi 
bir yangm cao 11kacak bir fey iıe de 
tiyatro bioaJarmın yanmaıl her mem
lekette olağen ıeylerdeodir. Birçok 
tehirler buna alıımıılardır. Yalnız, 
biz lngilizler lstanbulda bir tiyatro 
bulunduğunu hiç bilmiyorduk. M•ıa!
lah, lstanbul şehri de medeniyet 
yolunda ilerlemlf. Tiyatroıu bile 
varmış ta.. Şimdi yanmıt- Doğrusu 
bu haber pek botumuza gitti. Onun 
için sizi tiyatronun yandığandan 
dolaya taziyet değil, tiyatro yapmıt 
oldutunuzdan dolayı tebrik ediyorum. 

* Beyoğlundaki Şehir tiyatrosunun 
bu ıene ikiye ayrılarak bir k11mının 
Tepebatında plyeıler, öteki kısmının 
da Doğruyolda operetler 01nıyacatını 
Londralılar duyarlar1a, bu sefer kendi 
kendilerini tebrik edecekler n J.taa
bul belediyeıine de elbette bir tetek
kOr mektubu a-öndereeeklerdir. 

Londralılarıa bu haberden dolayı 
kendl kendilerial tebrik etmeleri li
zımgeldifiae ta.celp etmeyiniz: 
"Hamlet.,I oyaıyaa ayni tiyatro trupu
nun. tiyatro denilen ayni barakada 
operet te oynamuı bize belki yalnızca 
tuhaf a-eliyordu amma, bOyGk lnariliz 
tairinin kemikleri öfkeden mezarda 
elbette titriyorlardı. Bundan ıonra 
artık bu kantıkhta aihayet YHileceti 
haberini de Şek•pir'in ruhu elbette 
duyacak, kendiaini çok HYh hemte
rllerine de elbette haber Yerecektir. 
iıte, bundan .oara plria lremilderi 
nıe&arda rahat kalaeaklan ~ LoD
drahlar kendi kendilerinJ tebrik ede
cekler, latanbul belediyealne de te
şekkUr mektubu razacaklardır. 

* Bu •Öıı:lerimdea benim operetten 
hoılanmadıtıma bOküm nrmeyinia. 
Opereti ben de nverlm. Fakat tiyat• 
roda her neYI oyunun ayrı ayrı trup
lan olmak llzuadar, 1aaıyorum. Ba· 
zan fn kallde kabiliyette artiıtler 
~örUIGyor, hem yiik•ek bir opera 
oyununda teganni •diyorlar, hem de 
ince bir komedid~ bOyOk maharet 
a-öıteriyorlar. Ancak, bunlar mO.tu-
nadır. Benim zaonunea ayal tiyatro 
trupundan hem komedi. hem de ope· 
ret oynamalarını iıtemelı: operet ar• 
tiılerine itkence yapmakhr. 

Her itte mGtehaHıs anyan İıtan
bul Belediyuinin, tiyatro itinde ko
medinin ve operetin ayn ayrı ihtiıu 
oldutunu kabul etmemeai ıimdiye 
kadar çok tuhaf olmuıtu. 

Bunu timdi kabul etmesi geç 
oldu amma inıallah bundan a~nraaı 
kolay olur da ayn1acak iki k11ım 
kendi başlarına ileri giderler. 

• lstanbul Belediyesinin tJyatro it· 
lerinde en büyük iyiliti burada hakiki 
bir tfratro binau yaptarm•k olacak
tır. Bu ıözGme de elbette: 

_ Hele bakahm. •okakl•n ttmiz· 
liyelim, kaJdınmlan dheltelim de 
ondan •onra tiyatro binHIDI dütüne
lim demeuioiz. 

Kendisini medeni sayan bir tehir 
için tiyatro bioa11 en 8nde ırelen 
ihtiyaçlardan biridir. Tiyatro, . bina
sanan a-üzelliti ile, içinde tellYil edı .. 
lecek oyunlann giizelliti ile, tehir 
halkana güzellik duygusu verir. Şehir 
halkında güzellik duy!uı~ iyice yer
leıinee de •• her ıey duzelir ve aildll
le,ir. 

Onun için l.tanbul belediyesi en 
bOyilk tebrik ve teıekk<ırü. yani 
latanbul halkının tebrikini Ye teıek
kürünll, burada güzel bir tiyatro 
binHı yaptırdığı .akit alacaklar. 

Bir Feyezan Fellketl 
Paria, 2 - Cenubi Franaada 

Tarn nehrinin ayakları aetleri yı
karak tqmq ve birçok yerler 
sular albnda kalmıtbr. 200 yarda 
boyunda demiryolu bomlm&lf, 
elimler tamamil• mah•oha ...... 



Ya/ovadan Bur
saya Otomobille 
Segahat 

Bursa (Hususı1 - Buna Ya
lova yolunda fOle muntazam. 
manıaraya diyecek yok. Ormanlar 
çamhklar arasmda beyaz bir kur
dela gibi uzanan yolda yıldınm 
ıür'atite uçuyoruz. 

Bir saat sonra Orhaneli ka
zasmdayız. Otobüsfin üıtüne bin• 
mck, ıoförün yamna muavinden 
bqkasını almak zabıtaca mem
nu. Fakat bu yasağa rağmen ü .. 
tilode, ıoföriln yanında da fazla 
adam var. 

Niçin olmasın, bir fazla yol
ca bir fazla lira demektir. Kaza 
merkezine yaklapnca bu fazlalar 
yerdedir. Ç8nkl; polis gBrürae 
25 lira ceza var. Şehirden harice 
çıkılmca yine eski hamam eski 
taa. Herke11 yerli yerinde. 

Kırlar heah kemale ıelmiye 
çaf1pn buğday ve arpa tarlalarile 
almrüt pbi yemJqİL Kö11ülerin 
bir kaama kiru toplamakta, bir 
kaamı da 1ebze fidanı ekmekle 
'metruL Bir dere lu:narmda lama
lar otluyor öte tarafta bir •taca 
kurulan salı cağında bir yavru 
m.şıl mışıl uyuyor. Heryer, herşey 
insana gülümsüyor. 

Orhaneli kasabası temiz, kutu 
gibi bir şehircik. Çarşı içinde 
berrak bir derecik akıyor. Heryer 
tenha, balk bahçelerde. lpek 
böceklerine yaprak laflIDak te işı, 
arabalara konan yapraklar, toz 
toprak koııma11a diye beyaz 
Akız gibi çarşaflara unlmıf, 
Io.men ylibek birer katlı, lmmea 
de Sultani bina dedikleri afçak 
evler. Uzanca bir prp birkaç 
yıllaDJDlf çınar apa. tirin bir 
cami, temiz bir iki kahvehane. 
lıte Pazarköy, namı diğeri Orhan
eli. Artık Gemlik yolundayız. yol
lar biraz bozuk, zeytinler Blik. 
Çapa g<Srmemit. ot aarmıı bah
çeler, derelerden •ulanan 1ebıe 
tarlalan aramada Jlrilyoruz. 

Yanm ••t 80ora Gemliğin 
lçiadeyiz. Dondurmacılar, tubet• 
cila etraf11mzcla... iktıudl buh
randan olacak ÇUJIJarda bir çok 
dl~nlar kapalı Ye harap halde. 
Beledıyesi faal olacak ki sokaklar 
glzel .W&nmıf ve dprülm6t-

y anm Aat moladan aonra 
arbk Buna yolundayız. Tepeder
bende çıkınca Yeşil Borsa anı 
en~a~ ediyor. Uzaktan kesif bir 
maı aıı tabakaaa atında muhte
teıem binalan, minareleri seçılj.. 
yor. Saat dört buçukta Bursad yız. 
Abcılarda halk cuma eğlence i -
de. K smendc Stadyomda yapılan 
Hililiahmer pehliYan gtireşinde. 
Güreş bir gün evvel başlamıt
Muhtelif yer.erden ve hatta Yu
goslavyadan Deliorman.lan gür
büz pehlivanlar gelmif. İki gün· 
de yüze yakın çift güreşiyor. 
Me.thur Çoban Mehmet. pehl.~
nımız orada ilkin 130 kıloluk bır 
•klet pmpiyonu ile giireten yok. 
O payını oturduğu yerden ahyor. 
Bawehlivana tahai• edilen 150 
lira mllkifab Milliyim pehlivan 
alıyor ve b6Um haaimlerini mağ· 
lip ediyor. Se1in:iler ayakta, 
biabir ayak bir yerde Stadyom 
mibteciri sandalye yeliftiremiyor. 
Fakat meraktan kimse de giiref 
mahallini terkede111iyor. Giineşin 
albnda tamaf)'a clnam edi} or. 

JI. ş 

Sındırgıda Toton Sahşlan 
S.ndırg1, ( Huauat ) - Burada 

tlltün ahı verişi tayamteesaür bir 
bal aldı: ~ idaresi memle
kette kalan 80 • 100 bin ki;o.uk 
tutünl ri de mübay a etmek icin 
em"r almış fakat karşıs nda rakip 
olm dığı içm fiaUeri kırmışbr. 
Tütu ziJrraı tutünlerini yeniden 
ekspert · ze edilin aini beklemek· 
tedirı r. 

Muhafız Giicü 

Ankara da Yeni l.DŞ&Bf 12 nci Yılını 
Kutlu/adı 

~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~ 

Çubuk Barajı, Staydom, Bira Fabrika-
sı Ve Dünyanın En Güzel Sergi Binası 

kanın istibsa• 
litı çiftlikte teai• 
edilmekte olan 
mükemmel hah-

ç.eli gazinolarda 

atılacaktır. An· 
karanın en kıy· 

metli r mesiresi 

olan Gazi orman 

çiftliği bir kat 
daha gtizellqe-

Ankara (Hu
susi) - Yapıla
cak olaa büyük 
Stadyomun ipti
dai hazır ıklan

oa başlanmıştır. 
Bir milyoo ~ 
yüz bin liraya bir 
Tnrk inıaat fİr 
ketine ihale edıl
mit olan bu la
• mclan maada 
gelecek sene ay-
rJ kıymette ikiıı- cek Ye Ankara-
ci kı"Dlll da iha- lılar için btıylik 
lesi yapılacaktır. 

Birinci Joam bir ihtiyacı ta-
arazinin teniye- Aniara4a r.,.ı,eAlr4•11 111" manzanr mambyacaktır. 
ai au mecralanmn kanalize edil· ı sergi bloul da bitmek llzeredir. I BUyUk Baraj 
meai. Saha kenarından seçmek· Bir Tlrk miman tarafmdan plan- Batün Ankaramn ıu ihti:racmı 
te olan çayın temizlenerek etra· lan yapılan ye clritna'Vt ıeklini temin etmek kere Çatlakta 
fıaa rıhbm yapılması ve stadyom andıran bu muazzam bina dtın- bir Tllrk prketine ihale ediımiı 
kıımının anfiteatr şeklinde on yanın hiçbir tarafında eşi bulun- olan büyük barajın inşaatı 
binden fazla aeyirci alabilecek mıyacak kadar gösteriıli olmuştur. tamamlanmışhr. On bq mil-
vlla'atte olma11 icabeden bina la- Binam etrafma bina ile mlite- yon ton 111 alacak olan bu 
aımlannın iuşa tarzları tesbit edil- nasip mükemmel bir park yapı· barajın tamamlanmıştır. On beş 
mittir. Hususi localar ve müsa- lacakbr. Bu parkın içinde en mo- daha fazla su toplıya bilmesini 
bıklara •ahsus odalar, ahırlar, dero bahçe nümuneleri buluna· temin için bazı kısımlar ilaYellİ 
bu inş•ata dahildi.r. Pist yerinia cak •e hallan guintmne ıerbest düşlnlmüı Ye bu hususta b6kU-
gen "şliği nisbeünde ve stadyomun bırakılacaktır. Sergi binasının metten tabıisat istenmiştir. B. M. 
büyüklüğüne göre etraf ve aaha Cümburiyet bayramında yerli Meclisinde bulunmakta olan buna 
içinde yapılacak olan park ve mallar 9e1'1İaile beraber açalması dair kanun liyihau kabul edildik· 
bahçelerin tesisatı gelecek aene tasavvur edilmektedir. Bu binarun ten aonra bu ikinci kısım yeniden 
yapılacak kıSlmlara dahildir. ayni zamanda daimi bir .ergi için ihale edilecek ve inpab bir aeoe 

Stadyomun bütün inpat ve kallambnua we yerli maJısu1Ab- zaifmda tamamlanacakbr. Gele-
babçeleri bilcümle diğer teasab mızm mabsulit müzesi halinde cek eneden itibaren btittm Aa-
ile beraber ÜÇ RDe zarfında ik- halk tarafından tetkik edilebilmesi kara bol bir auya kavuıacalrtır. 
mal edilecek •e beynelmilel 937 için binaalll bir kıamının tabaia lran Sefarethanesi 
1enai oUmpiyach horada yapıla- eclilmai d&.A..A.1-.....ktedir. lru Şam Rıza Pehlevi Haz. 
caktır. ...-.~ 

Türk inşaat firketi ba teai- Bire F•brflr•., retleriain Ankara11 ziyaretleri 
aatın vücuda ıetirilmesi için Ankara hallonm her t&ril ih· mlnaaebetile 1efset1Mme W--
bir Macu grupu ile birletmiı ve tiyacıoa fenni ve ikbsadl tedbir- ımda bttyak bir faallyet Yanlar. 
inşaat eaaa'armı hazırlamak laere lerle cevap vermiye başlam11 olan Binamn bahçeleri yeniden tanzim 
Macar grupile tetkikata bqlr ve istihsalitının aefasetile töhret ecfilmil ve ıefarethaneJe siclea 
llllfbr. bulan, Gazi Ormaa ~iftliği timdi blltiln yollar tamir ediJmekle be-

&ergl Bine• de yiae çiftlik d•hilinde bir bira nber aynca hamsi otomobil 
Ankarada yapılmakta olan fabrikaa açmak lizeredir. Fabri- yollan yapbnlmıştır. 

Diyarıbekirde 1 
Halkevinin Yaptığı Kültürl 

Müsabakası Muvaffak 
Oluyor 

Diyanbckir. 2 (A.A.)- DiDe
rioi stanbul fivesine yaklafhı-
mak, yurt ve medeni bilgi
lerini arttırmak maksadile Hal
kevi taralından köylüler ara
• oda açılan lehçe we yurt bil
gisi mıiaabakau Halkevinde bii
yük bir heyet &ıinde yapat..ı
hr. Müsabakaya muhtelif kayıer
den biri kız olmak üzere otm 
köylü iştirak etmiş. çop 11111yaf. 
fak olmaştur. 

lılüaabakamn biriDcileriae ... 
aener, ik ncilerine kırkar, üçiiacl
lerine Jİl'mİfer lira, diğerlerine de 
on lındaa bq liraya kadar .n
kifatlar tevzi edtlmiftir. KWtlir 
bakımından çok bnyük bir Ja,. 
met ifade edea ba m&aabalra 
kayl6Jerimiz çuk derin " Yerim& 
tesirler bırakmış herkesin alAlıa
anı kazanmııtır. 

Gelecek 1ene bu müsabakaya 
Türk tarihinin ana hatlarına ait 
kısımlar dahi ilave edilmesine 
H.ılkevince karar verilmiştir. Köy
lnler ıerefine Halkevinde altmıı 
kişilik bir öğle yemeği verilmiJ 
•e öz türkçe ile Gazi inkılabı 
hakkında miibim sözler aGylea
miftir. 

Amasya da Hayat Çok Ucuz 

Ame••• •maar ma••,.. 
Ama.ya (Hmull) - Elmaanın, ı iıtihaal fimcll 70 bia ldlo,a laal· 

bamyuuun, sebzelerinin ,ahreti muı, hariçten de ahalar 191miye 
dillerde destan olan Amaaya T&rlr batlamıft. 
tana ~~•in birçok ~ AmUJ• pir acm bir memle
eserlenne ..hıptlr. Fakat telair ketm y~ tanesi 20 pa· 
biraz ba .. mmclrr. Geceı.i her • idi ~o · . . 
taraf lifirl kannlılr+ır. K••ı,. n. ,....- • • etin )ll'IDI, 

...,., .. ı..ı.... .. Y• 1•::-· kil- 2_.....-. 4-s. odah bir 
Sokaklarda pıhtılqmıf, yo- .- e• 3 • .C lira ayhkla kiralaaabil-
llllf m birikintileri g6ze çarpmak- meldedir. - C. Y. 

tadır. Y ePiırmak phre bGyük isti- 1 1 1 V ı· · · · · 
fadeler temin etmektedir. Irmağın a a ya a iSiDiR Teftışlerı 
tızerindeki dolaplar ayn bir hu· Malatya, (Husuıl) - Vali lb-
auaiyet tqkil etmekte, bu dolap- rahim Etem Bey refekatinde 
lar bapnda yapllan ilemler çok jandarma kumandam Kerim Bey 
eğle~c:eJi olmaktadır •• A~ac;'a olduğu halde BisDI, Kahta ve 
muaıki ele çok ilen gıtmiftir. k a1 ft• · 
Amaayamn 6tedenberi maruf olan Ac:byama~ u ~· .te 11 ebaif, 
kozaeahlt bll 8.°n. ylllu içinde Wlda ~?~erek. ıhtı.yaçlarım ve 
çok inkiıaf etmiftir. Evvelce yıl- clileldenm clialemıt Yiliyete d&l-
41a ........ ,. .,..,_ .... ._... 

Güç Bisikletçileri Uzun 
Bir Tura Çıkblar 

Ankara, 2 (Humsl} - Muhafız 
Gic& 12 inci yddönümll Jmtlala
ma meraaimi cuma tıllnD gtbel 
bir tekilde :rapldı. Evveli saat 
ıekizde Türkiye bisiklet turunu 
tamamlamak üzere prka hareket 
edecek 12 gençten mürekkep bi
lildet kafilesi temiz ve muntuam 
loyafetlerile iataayoa önünden 
arudaşlan, lwmaıadanlan ve ken
dilerini aevea sporcular arumdaa 
yola çıktılar. 

Harekederinden ~ Gic 
reiai l.mail Hakla Bey gençleri 
tefci ve teşvik eden bir hitabe 
.c>yledi. 

llubafn G6cll marp ,ah111rkea 
iataıyon yolundan Çankayaya 
clotn laarekete pç• Türk ıent"" 
liğiniıa bu --- pea1rı.. .... 
ma .-.pa.. ........ ~ocukları 
silll wkwle kalanlara takdir" 
tı.,nmlaiın dağınık we aeuıli dl
ıOacelerini bll'aktılar. 

Ôğle vakb Saman pazanndaa 
hareket eden Muhafıa tücü genç• 
leri 1uYalanmn bo lnıruluı gilnll 
her aene olduğu sibi ayni intizam 
ve canlıhk\a Japtarak hapa 
muzika olduğa halde Adliye sa
ra,. •e Karaojlan yolmıdan Gui 
be,keli anine geldiler. Heykel 
hinde 18Jll ft tazim Ue çey. 
releDen Güclüler Bn1nk Gazile
riae bağla1aklannı ı&sterdilu, OD11 

tam ettil•. 
Ank•r• At Y•ntlara 
Ankara 2 (Hususi) - Cuma 

ıtmü ilkbahar at ya"flanoın dar
diDcW yapıldı. Yapur korlut
•undan olacak yant yeri geçen 
haftalannldnden daha u kalaba
blda. lleclia reisi 'ft Bapekil Pa-
..._Adliye " Dahiliye Ve
ldll.i - • fırka kitibi umumW 
beı de Jallf Jeriacle idiler. 

Anana Llll •• .. •n 
Ankara, 2 {Husuai)-Ankara 

mmtak11 lik maçlan Cuma gnntl 
hitam buldu. Birinci oyun Ankart. 
GDdl ile ittifak 8POI' aruıncla 
leli. Ankara Glctl maçı zayıf 
rald1>ine klll'fl ıdw 1ekiz kazandı. 

ikinci ma~ p111piyonanm • 
hararetli maçı idi. Bu .ene hiç 
yenilmeden birinei •e ikinci de..
r.,,l bitirmek &zere baluaan Çan
kaya ile sabık pmpiyon Gençler 
B:rliği anamda idi. Saha çok 
kalabahkb. 

Bqvekil ismet P1e Hz. le, 
VekUJer, Erzurum mebusu •• 
idman cemiyetleri reiai Aziz BeJ 
de buhunıyordu. 

Feaerbalaçedea Ômer Beyin 
W...mde bafhJ• ba maç bi
rblcl clewe Çaobyanua fena bit' 
oy• 07Dama11 neticesi aıf ır bir 
mailibiyetle nihayet buldu. 

lkiDd dene Çaab1a rakibiae 
tamamen hakim bir oymı oyna
dıysa da neticeyi değittiremedL 
Neticede 1·0 matl6p oldu. Şi .. 
diye bdq yapdaa maçlar neti
celirde Çaabya 25 pnanla bi
rilld, Gençler Birliii de 2-4 ,.. 
nala ilriwll&i kazauufbr. 

GalataArar au .... d• 
s.na 2 (Husul) - Galatua

ra,.S.O'atkirlar maçı aama glnl 
Gai atadmcla yapalda, aaha ka
-lahalıkb, Galatasaray ~· bire 
karp bet golle kazaadl. 

IDtahyada Asri r.ezbaha 
Kltahya. 2 (A.A.)- Belediye 

tuafmclan yapbnlacak olan ..t 
---·- temel atma .eruillll 
1apdmafbr. 



Avrupa /kinei 
Bir A&aa 
Yaratmamalı ... 

ÔnG.htekL _. ~ Aaa
pa deYlet adamJ.an1a balletmife 
mecbur olduldan ptia &ir muelw 
•ardUır Sar .. namnın mukaddvabm 
t.,m. 

8" IDllltab. t..tlaca Aı....kA;., 
IDtıt D a.Wn ilııma ~ fto ~ 
Fw ....,ı. •etakaa il& ....... 
ı....._ Al.aua ord.W. tanıfındu 
tairltafa. •-..U.1935 unuine kadM 
Ceml)oe• Aba&a1 fcfareıine rir11o 
...... Ma•ı t a ... Fftıı_,. temU• 
ol•••ttar. nss .. ~· ' uk •'Jil
bq -.atalaauı ...+su•••• ..
ecleceldw. Su Wa •a- Faa-.p 
iner1e Su f •nNda blaca1', Alla•n• 
yaıı terc"h edeue Almanyay.a. ~ 
cefdrr. Fraaaaz .erm&JHinİD e1ta• 
bulma• ...cte..ı..de, SaP M ..,.,. 
ıettill tal a.... _..,_ W. .. 

tbı 1 ıl• Ah , t' •• ı' * 
Meael• ltt. bd•• v.•-- keaps + ~· 

r• Mı idi. -&arda l Alm..a -.kaMI 
bir ,_.... --· Bu mmtakB.DID 
alclJetl. • tlerece sarihtir. Biz, bili 
bir laı1m Almanların ıinüllerinde 
bir MYda aibi hitaua JU&ll Alu. 
Loreodea kat.\ aarelte ferac.at e.ttifL. 
Frmaa tla Sar ı.akkwla aakabil f.tir 
feraa&t ....-..- •IUll iiraalat.· 
IDl.J& JOl a ... • 

Fab.t h açık tekBta fraa.a 
k.Uma oJUD• r•para1r aaiabela 

ectrr; Fraaaanıa delildir. Cemiyeti 
At•••= ıd .................... ,h 
ı• rı>sek .... +r .. .. 
--· ., .. 'U ... . 

l'.ı.t ............ ·-···· 41elilA-, Halk .. , Yerirba ru..J olacak 
uypnıu.ılukfarı tetl:ik edecd teıtdrlt 
JOlltur. Sarada bepelmiM .,,,. nhtta 
tuflı edilsin. 

Ye t.U.. etmek i.ter ld bu ·~ 
aifeJl Fnma ıok .,ı Japabilir. 

-.. ..,. ..... Aım..ı...e. ..... 
lıu.d.-...r. Ve blJıle W. ,_. 
ae demek ıV 1 • 11» w lı'1t 
1n-..wer1p&.,ı9'111• tau.. 

ı viçrede 
Kolllillistlilc 

aa..-

::...... 2 - Soay.U.t fırblllllla 
fqfzme kırıı yapılu tezafıttıaf 
tiddetli hldiselere aebep oı_.. ... 
mlnistler, a..W Ni......, kal'tar
IDak IPn • ı'' e -..-n ....., 
mlflar •• poliıia. mGdabahdh W~ffi 

I~~ ba t alm.. ilkpk. ........ fayau 
edllmlttlr• 

•• 

Servet 
100 Milyon Altm Frak 

Tekı• K•e 'ıyor 
LaroteJ, 2 - Artiglio adlı it ..... 

kurtarma remiıf, •••il yukan -
ma,on ._ &.il • -..er ba'-1 
olan ....- • .,.... nı omurgw 
Oatanci ıı• umd111 • unla dibivıııilı 
ruth-:.f; e.laıula kıydan apMeı. 
rnıcfa Q :pa ,...._kurtarma ... 
mfıd de dealzd'ea •peJIW balar .. 
k ........... 

.... it DUtntanJerı için 
Vatfnıton. ~ - Ayan MeclW.. 

Dftiltıer •• deha .,....., halk dnı
ıa,.aa. laaycLıtJ..... pllalanmaıı lısk 
ıs.IG8 tlolae p.,. .-Ufah t ... 
oı-·••• ta.s.wip etm•ttfr. 

Hitlercilik. 
Romanyada Hitlercitik 

Teıkilitı Meydana 
Çıkarildı 

...., ~- ·~iırl .. ........ da ..,.., et t • ., ... . 
ı;,•• b,Jla S. hıtldlMua ...ıan 

Alti wili:petl..leld Alm..a. -·-·ıeçUmiıtir. 20 ldp tawtdf edilmiıa W. 
de ıllih depon bulunmqtur. 

Hindistanda 
Müthiş Bir Zelzele Ortahia 

Yine Sarstı 
lluafferpur,, 2 (,\.. A.)- S. aabala 

Raf t>kcle. ıiddetll bir zelzele olmu ... 
tur. Soa nllelehnfen brlulmllf" olan 
bftıbr " efe ,.ınlmlffır. Ohm ıoktm, F.._. .......... Wr ••rint ......... 

"S.n Posta. nm MilU M Edebi Tefıil:am: 9 S-1-93' 

•• 1rw • .,., 

ÇOL GiBi 
Blylece, sessiz sedasız, ta l lan ve ölWeri dqerel, lııa aile .. 

nelere ~ aerelere dinerek nemimcte. • .-ı 1mr1me d&lmek 
cliltlndtlm. zehrini tacht tada yazacağım 

Necdete, utıl bekJ.,.ı-.Jik 1 kitahr, anaenia .._.,_ .-erecefim. 
y 0 lm•+lrça. aenclelıi pl'e- 11 Otam,, kimaeclea d'ell. Jin• 

~~:i-~· 1111 OJ11Da deaa etme- beBcrm. ~eeeldiıt 
·~ ıeHp beai ıarmem..ml Eter dltetlfliiD.. AWa ,.a:. 
ll)lemiftim. vardıjna pbi,. ppdajmı ıalcf. 

218' ..... O..- m kere, detçe b6yle ~iı acıy• a clay-
blyle bir yllkb albn.r.. • ..._.. mıyacak olunam, bea ildükten 
~ ,...ark. ........ ne ve inşallah .a de _. olchıkt.. 

tal Hem Needalle............ ıonra r. yual.,.. okuyacaksan· 
M ~ ima ulat•· DlrJıammı· Bari • zama ela• göz yaş• '°"" ulaıor musun ? Kodm- 1--, ana ılW lı k- vena 
,....._ 'r-+=e, •••e• ._ .. ,.zm 

Banan içia de, burada. \ll&k• ~ almm. ...._ • Ne.ia1 
- ,., •fl ,........... ubk * 

lıibaa ,_.. ilk• ım 1 i•' ..,_ Kızım. 
9ttithn lmrtlmt ılrllldemiJe pil. Bilmem neden, l>ugln kalemi 
"" claraeatnn. elime ahı almaz, acuna yine bu 

11 
... Eter bar g&n, Necdet ıeDr de: kelime geldi. Sanki Jazdıkianm 
ıthlilre ..a.a....ıa N.erinia her ft yuacaldanm lriftr mekt•p-.... .---. ....... , 
~· tir•• ıll llzıa -• l1i1ecek Pek • , kr .... au ... 
~~~--··'tela............ .. ...... ~ ..... ~· 

1 Pi.AB 

ıcu.ı. c..& 6ü =a==• _ ... ,,,. Bo•n v,,._ -...,.,,_,... .,... ... 
1 7 ... z- " lıiJ• •• .. .... Al. ... lçla, alttilrp ..... 

Az '' ..._ •• •• a Tat 111b Ur •asııdı ......... _ •-t 
I" O U... ıP ddl .... ...ı 1 s ......-.. Oırchua- teraltdıd, Ro-
.. al'ı' tllln~ı • ı \ et- --- Y•lmetlnin birinci derece4e ~ ı- .. _.._ 

... ··~ .... ··-.. ,..,. .. ........,.. nrdJfl hlr .... .... 
'- ---;;;;;; - .. ......,... aılmr." 

- Anlapnası Mı ? 
~~~------~~- . 

a emnun,lt-
• 

tifak lhtima i Bile Varmış 
C-w,.. 2 - Fw e.ıiıdJıe ı ..._ AlnuuaJa:ra 11.p he ıld ... 

Nazına Bem. ...... •lidJ• Ne. lıılptta wlr .......__ - ... 
zırı Sir C.. S- • Jllllb• ... ı...,w ,_.... 
llkattan pldlım. - t..h M+ ........ Tell•ı. 
-DUD ....... Ye ,..... t.-... Loadra 2 - &Uwkt• Silo c-
•ya git .. i l=ni&lı • t +.ı ı Rrı 3 MrtM.e. liJul •uiyette 
ıaylemtı•· S.-. tla Slr- C- Si w w w. ..., .. ..., cliter tuaft• 
Pariae d...t ~ ...... ......,.... W iıir baferw 

J#. ..... h•...,.y teMRvfu'a 'ıv\'4 
Lond-. 2 - De,tl T ...... _.. ' ,._ ıl•I ._ Cw w11 fıa 

tHinia c. ..... • t '•i ı %11,.. .... hhı._ ._ + _.,.... 
zıyon "lh= •' ._it •• ,. .. Slr ... •• • lıiıt -.uı. ...... .... 
Edvar c..rıa ..... J •' ..... ... da 
lnırilteretıia ... .. n • ~ 
kında v_. ıh ' • ı l ı 
ledir ki Ah ,. • A.. : .. lii.. 
paratorhıklan, bir harp olduta tak. 
dlrcle lnalte... mWabale etmiye
cetlol zaaaetmiflıera1r. Eter o zaman 
bu hata ltlenmemiı otaaydı beıeriyet 
umumi harp felaketine •GrOkleamez. 
dL. 

Mu.... bu cQ·Hudea ...... 
FraaA U. te.dafiü Wr lttifık yapala.. 
blleceffn~ faiat- ıu11aun muliataza• 
••• matuf balmaacali olaa ba 1111-

gece senin 4iD yurlacafr, 
fakat pcferilmeden kalacal mra 
lll'a mektu1ru elaca'k. Hem a,re 
merrt.pfar ~ ıeuelerin 8'IP ıeç• 
tiji biw yola diaerek tmnauıak 
yazılacak 1 

Öyle melmapl• ld. yt.e yıllar 
....... hütla bat actilıua tam .. 
metillk illimia .... flldtılit ER 

...,.. obmeak, ö,le ...,qılm 
ld, ,...., 8 .. e ..... ı., •• ,.. 
ram11t btll bir bdm, obyacd 
olan da bu ....... ,..Ln:a ener, 
&katız kaldığmı uuan. kıza •lacak, 

Yazıldı~an yer de t.rr laiapia-
lıane. 

Bari later milia. aneliı aaaa. 
birMCJk olama hu yerden, bu 6 
rl aOrtı Kfialerimi. a,ıuu. p 
mecek ,.dea baMed.Jlm ? 

Yalad ta im~ lada .. 
benim~ olsmpm, d&.-
flntlllifim, tlrllldenclih odayı 
mtlatayım? 

Sana bmamı ıazmalt ne zor, 
hele ne kMB lrir ter olacak. 

Kn~1cok, sandık od•• gı'"bi 
ldıçllk. d5rt kite. btr yer tasav
vur et. Duvarlan vaktile laeyu 
kireçle snanmıt. timdi de yer 
yer karah. kirli çatlakh bir oda 
ki. keneli ne kadar ldlçGkse, ta• 
vam da inadına ytduiek mi yllkseka 

Pencereden çok. daracık de
lij• benzayea lflk alacak yerin• 
de, • ne çakar? gel penceıelhı-
ck --- l · tua~ edelM1e-

.............. ---... 
Bit -- ifd tan. ~ 

ıiyah karyola1 kenarda lmmlzıh 
dobıaa JllzD görünen • karyola• 
olmayanın • yatak yığım, bir 
tahta masa, benim masam, ve bir 
de benim iskemlem. Her tarafta, 
duvarda. qyada. Gstitmtlzde .,._ 
flllllzda da cfebfelli pfa lir •• 

yar. r.r. ımı.... lçr.liaeniı lltl· 
m•.r.ı.n. suarmlan ayılm. ve 
hilheı• meydaaa dedikhıri. 18 
seaere mabldim "Elmu HalWDlll. 
g6nliiııii ea iyi tekilde llot edebile. 
mahkümlan, biz. " ka...._ ait. 

O..ür tuaS., 20-30 kitilik 
koğuflUlllll- Dola dejll ama. ko
i•;Mrın hüylldlğnnl anlat.bil

mek için bu rakkamlan U,., w 
Be.im tat chwat181aa • mb

clqlanna gelince, onlu bur
• afll temlı, ..n in•Mn, 
Jlllli - - ....... k.....-t.n. 
imİf. 

Biri"' .... ,. ••••••· ... ......miplmit,tili'ıa'ııa... 
da 1'11: Bir y-- hiıı fiil ... 
ltd le --- ;al&Wrk .ap ... 
...ı ia,dUl'IBllf. lla, hr,oWa ya-
ta. panlm. OfeH znalb, pek 
genç b& kadm. Açlığa tahamma.. 
iti kalmaımf. Glaiin birinde bir 
mangal k6mtlr dök&p çocuğile 
beraber yatmış. Ynrucak aım11. 
bu kurtulmuı. Konu komtu zaten 
aleyhinde imişler. Eftldım 6kflr. 
dil, cliye ip btlyltmlfler. 1 seae 
liJnllf. 

slre & .._. __,.w.-d• 
lıçileri tarüıadaa yakın.da yapılacak 
" Mi- ...n,... ıtçllda iftira• ect.eetl 
............ 1 ............ 
ml.fıhah eclanktir. 

O&la.Yl ibrikle w•tıp. aerdaı 
kaldliı bilinmez bir alipiirfe ko
çam ile liJplren. dalaa dojruR 
kiri tozu, m De yere 11Yayaıı, b .. 
nim •lchrclıjun ıemelderfe doycfa. 
ju ip. itimi ı&miJe plqa ltep 
bs lldnd kadm. 

Hapishaae itilria b&kk• '.t 
kırallan, sayılan bir de acaJlp • 
nıf var ki, sunlu: 

Mahkümiyetlerinia bil~ bir 
kısmım ıeçiıwüt ve m...ı• 
•ahfllı dtkganl~ ı•tı•'ı 
açWar~ ·-s ıln t ,._ .... 
bilb& kadla .,.. •ıf•. 8 lam 
- ...... , •• ,... ..... ,-u. 
• •I ntı ••• • nllfm tabibi 
.... ladildaa 18 .. .,. mala-. 
kim EJmu •dm. 

Bana kalem kiğıt. yiyecek. 
desti. mua. elektrikleri dobzdaa 
ıonra lestilderi için laml>a pa 
aldıran, bu yüzden de kezandıtı 
paralara lınrmeten bqımcla hq-
b tnrftl ko11Uf8B •11 bdm d-. 
balta ile kOCU1Dı aldilrmllf. 

İşte Nea:ilt. hll _.. ma, ba· 
11• laMnlıikça demir panıak
hldvw anmıdaa prdüğüa ve 
lltıllill neresi oldujwm bile pela 
bilmedijim1 dqardaki bir duvara, 
bu duvarın yer yer oyuklarmdaa 
aarkan yabani otlanna bakarak. 
feri kaçmıı i3zlerimi klğıtlara 
eifp, teninle b&yle lrir yerde, 
plerce konuıacajrm lmım. 

f Aıtrna .... , 



6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Cokeglikten 
Şairliğe 

Geçen sene İngiltere' de milli 

liimden ıair Adam Llnd· 
•onra ıel•n zey Gordon'un 
mııva//a· yüzüncü yıldönlimU 

le t tes'it edilmiıtir. 
ıge Bu şair aıker 

· mektebinde yetişmiş, cokeylik 
etmiı, maceradan maceraya ko~ 
muı bir adamdır. Hayab çok 
ıariptir, Asor adalarında doğmuı 
lngiltereye geldiği vakit sporla, 
boksla, binicilikle meşgul olmaya 
başlamıştır. At yarışlarında kor 
mak merakile yamp tutuştuğu 
için bir gün sah.binden habersiz 
bir ata binmiş ve yarışta birinci 
r~lmiştir. Fakat bu hareketi 
ailesi tarafından hoş görülmemiş, 
kendisi, Avusturalyaya gönderi). 
miştir. 

Melburn tebrine çıktığı vakit 
cebinde valiye hitaben yazılmıı 
bir tavsiyename olduğu halde 
bunu vermemiş gidip süvari yazıl· 
mışbr. 

Buradaki mesleki de çok ıOr
memiş, bir izzetiııefis meselesin· 
den dolayı şair istifa ederek ken
dıni ıstırap ve yokluk içine at· 
mıştı. Gordon şehirden ıehire 
gitmiş, cokeylikle, at bakmakla ' 
hayatını kazanmaya çalışmışbr. 
En bilyük ıiirlerini bu esnada 
yazdığını söyliyorlar. (17) senesini 
memleketinden uzak ve at sırbn· 
da geçiren şair yazdığı tiirlerde 
"memleketim için hiç ağlamıyo
rum. Ağlamıyacağım da,, diyordu. 
Fakat hakikatte onun Hhrabına 
hudut yoklu. 

Birçok defalar attan düıerek 
aıbbatini ihlil etmiıtL Bir defa• 
11nda bir otelcinin kendisine ba· 
kan kızım almak mecburiyetinde 
kaldı. Bu kadından olan çocuğu
nun ölümü onu bthıblltlln bedbin 
etti. 

Şiirlerinin biç okanmamaaı ile 
kendisine çok dokunuyordu. Niha
)'et bir ,Un onu Melbrun cıvann
cla bir ormanda öJO buldular. 

~lr 6ldUğU vakit (37) yqında 
idi. Ôllimllnden iki Oç aene aonra 
fiirleri . dehıetll revaç bulmuftu. 
Ş6hretı Avuatralyadan İngiltereye 
ıeç~. Şiirleri kapıııldı. Ve bllttın 
lngılterede Adam Lindzey Gor
don milli pir ilin edildi. Buglln 
onun ••Hasta ıuvari,, ıürini ezber 
bilmeyen bir mektepli yoktur. 

Namına heykeller dikilmif, 
lımi bazı mneue .. ıere bile ... 
rilmiftir. 

* 
Sovyet Ruıya ilk beı aenelik 

plAnİn tatbikatına girittiji 
Ru•gadaki zamanlar Ruaya

da yalnız (576) 
ıas.te!er gazete nqrediJ.. 
h•rıun mekteidi. Bunların 
•rlıgor tabı adedi (8) mil• 

yon (300) bini ancak buluyordu. 
Bet senelik plin1n birinci deue
ainde gazete adedi (955) • çıkh 
tabı iıe on iki buçuk milyonu 
buldu. 

(1933) ıeneıinde bu mil.:tar 
(9700) oldu tiraj otuz altı milyona 
çıktı. 

Bu blanço Ruayada beı aene
lik Anayi pllnile beraber mat· 
buata ve okumıya verilen ehem
miyetin derecesini göstermektedir. 

Sovyet matbuatı 1934 aene
ılnin bu terakkiye daha çok yar
dım edeceğini ummakta ve uı:un 
uzun makalelerle bundan bah
ıetmektedirler. 

[Bu rakamlar, reımi Sovyet ajan
ımdan alınmışlardır.] 

SON POSTA 

Üniversitede imtihanlar ••. 
~ .... ~~~~ ~~-

"Ne.Heyecan Değil Mi? .. 
Bu ikidir Oluyor. Bana 
Bir Defa Da Liseyi Bitirir-·---· 
ken Böyle Bir 
Heyecan Musal 

lat Olmuştu,, 
Sallana Sallana İçeri Gi
ren Genç Kızın Ar kasın-
dan Mırıldandılar: - Ba
yılırsa Ayıltma Usul
lerinden 

Birini 
Sorar
lar! .. 

Onivı:rdt• bahçe.inil• 
imtihana hasırlrk 

OniversiteJe tahriri 61r 
imtihan •ahnesi 

daşına anlabyor: 
- Heyecan değil 

mi? •• Bu ikidir oluyor •• 
Bana bir defa da li· 
aeyi bitirirken böyle 
bir heyecan musallat 
olmuştu. Rengim sap
sarı kesildi.. içeride 
bayılıyordum. Mümey· 
yizlerin surahisindeki 
sular olmasaydı, valla· 
hi ölecektim .. imtihan· 

l•tihan kapısında dan sonra tam bir ay 

·e11 Hlaanlılt.larda dersler• çalııanlar 
- Raviyam ahbAr ve nikılAm 

Wr Ye muhaddiaanı rtızılr töyle 
rivayet eder ki, zamanı evailde bir 
padişahın üç kızı varmış!.. 

- Allah lifkına sus Hikmet, 
bUtUn gece kitabı yuttun, ıimdi 
rahatsın.. Gevezeliğin lüzumu yok, 
bırak biraz daha çalışalım .. 

- Evvel zaman içinde kalbur 
uman içinde, ben annemin beti· 
tini bngır __ mıngır aallarken ... 

- Offfff, offfl. 
- Allah aıkına aus camm ••• 
- Şimdi patlıyacağım. 
- Vallahi bunu alta okka 

yapmalıl .• 
- Tutun bırakmayın, tuh be, 

kaçırdınız:!.. 
Etki Harbiye nezaretinin geniı 

meydanına baktımdı, on sene ev
velki kurak ve dümdüz yer naııl 
b5yle yeıermİf, çamlar naııl topak 
topak yetiımiı, ıaştım.. Şimdi bu 
çam altlarında, genç Üniversite· 
liler ir.ıtiban hazırlıkları yapıyor
lar. Gölğeler küçUcük oldugu 
halde küme küme gruplar, ceket· 
lerini atmıı, yakalarını çözmüş, 
ayakkabılarını çıkarmış gençler, 
klh yana yatarak, kah yUzükoyun, 
arkaUılii boyuna çalışıyorlar •. 

Bu guruplardan birinde kup
kuru, cam gözlü esmer bir geç, 
bir türlü arkadaşlarını rahat bı
rakmiyor. ikide birde masal baş
lanırıçları, ainema prkılart, gaz.el• 

6elcl•ıenle,. ıinire tutuldum, yatak· 
lara serildim. 

- N• Hrtlalar, ita?. Ne 
•·dalar? .• 

Jer. mektep prkılarile aralarına 
giriyor. aabırlannı tüketiyor •• 
Kızan kovalamak, yakaJamak için 
çekirge gibi yerinden sıçırıyor. 
Fak at çi fayda!.. Tutabilene at· 
kolıun!.. 

Geçen sabah Üniversite bah
çesine girecek oldum.. Tel kapı 
önünde ka111ma birdenbire "içeri 
girilemnl ) livhası çıktı.. Vaz• 
geçtim •• Fakat meralctan kurlu· 
lamadım. Devekuşları avculara 
g&rllr.memek için nasıl kafalanm 
kumlara sokar da, kendilerini gör 
meyince avcuların da göremiye
ceklererini vehmederlerse, ben 
de başımı önüme eğerek geçtim. 
Fakat henüz: onbeş yirmi adım 
yiirUmeden ıağımdan bir ses 
geldi: 

- Efendi birader, nereye 
böyle?. 

Döndüm.. Bodur bir çam al· 
bnda Uç genç Üniversiteli.. B:ri 
ciddi ciddi yUıüme bakıyor, öte
kiler gülüyorlar. 

- Şöyle bir boy gezmek di
lerdim.. diye ben de güldüm. O 
ıırada korku ile ıeslendiler. 

- Sakın ha, bu ormancıkta 
bir ejder var, yutar vallahi senit •• 

Yüzlerine ıaıkın şaşkın bakı· 
yordum.. Ciddi duram nihayet 
gnldO: 

- O ejder doymaz birader, 
ona «imtihan» derler, karışmam, 
dimıiğfaline dUıersen vay haline! .. 

* Taı koridorda dehşetli bir 
heyecan var.. gençler bir türlü 
rahat duramıyorlar.. kitap açıp 
okumak istiyor, fakat heyecan 
derhal boğazlarına sarılıyor, vaz· 
geçiyorlar. 

Genç bir k12 yamndaki arka· 

- Ay, vallahi bana da bay· 
gınlıklar bastı. Ayaklarım titriyor, 
mafıallanm kopuverecek sanki •.• 

Genç kız bunları söylerken 
hafifçe duvara dayandı ve aaçla
nnı geriye doğru atb. 

Genç talebelerden biri karıı 
kötıeden sesleniyordu: 

- Ulyan Harvey Montekarloya 
aitmit Sabahat!.. 

- Alayın sırası değil, ıoğuk 
aoğuk söylenme Allahaıkınal .. 

- Lilyan Harvey mihıhalin 
24 üncn pençüıenbih gUnü bir 
adet faıulye ile sigara kijıdı 
inceliğinde, ve santim uzunlu· 
ğunda bir francala, bir kahve 
kaşığı yumurta sarısı, dört dirhem 
tereyağ yemiş Sebahat!.. Yaz not 
defterine!. 

- Patla e mi? .. 
- Lilyan Harvey 1934 ıeneıi 

zarfında 120,000 defa gülmüş, 
3000 kere hapşırmış, 3969 defa da .•• 

Bu sırada imtihan kapısı 
önünde bir kaynaşma oldu.. genç 
Üniversiteliler biribirine ~irdi. ab 
alına, moru moruna bir genç 
kanter içinde d!şarı çıkmıştı. 

- Offff, dedı. Yarabbim ölU-
h ' ' yordum ya u ••• 

Derhal etrafını sardılar: 
- Ne sordular? ... 
- En çok neyi soruyorlar? •• 
- Geçmiş olsun Namık!.. 
- Ne var ne yok? •. Sıkı mı?. 
- Allah daha nicelerini ye-

liftirsin oğlum!.. . 
Genç bu aon temennı karıı· 

ıında adeta kızdı: 
- Patla!... Dilin tutulsun .• 

hele bir p de görelim •. 
- Ne ıordular Namık?. 
- içerisi dehşetli ııcak azi-

zim.. sanki hathilstllva.. nerede 
iıe, karııma yamyamlar çıkacak 
diye dekleyecektim .• yoksa insana 
öyle mi geliyor?. 

- Ecel teridir. Aldırma!. 
- Cehennem ııcağı daha 

münasip iıim .. 
- Hiıt... yavaı ıöyle.. mU· 

meyyizler duyarsa, 0 hiz burada 
zebani başımıyu:!" diye kalkııırlarl. 

-Namık be, ne sordular sana?. 
- Şeyi aordular, bu Hne 

Huiran 3 

Kari Mektuplara -ı.,_ __ _ 

Sıhhat 
Kooperatif /eri 
Yap1naiı / ••• 

Bir ltalyan doktoru büyük 
keşif yapmış. Bütnn veremr 
kısa bir zamanda tedavi ediy 
muı. Ben verem olsam bu be 
l~n hiçbir ,ey ifade etmiyebili 

Biz ekseriya hastalıklarda 
lih ve tabiatin sevkine bırakıl 
ıızdır. IJmin imkanlarından h 
kafi derecede latifade edemiyo 
Bu ıahada ferdin yalnız ba 
çalışması kafi gelemez ııhh 
koruma noktasından bir b • 
yapmak lazımdır. Bir ııhhat k 
peratifinden baıka hiçbir 
ıanınmki sıhhat işine mü 
olmayacaktır. Bilhassa Anadol 
hemen birçok kazalarımız ec 
neden de mahrum, doktorsuz y 
lerimiz el'an mevcuttur. 

Kooperafin tam teıekküllü 
sıhhi heyeti vardır. Kooper 
doktorlan, bu teşekknl mensu 
nnı çok yakından tanıdıkları 
tanımıya fırsat bulduklan i 
sıhhat noktasından çok fay 
olacaklardır. Halkan lktısadi v 
yet ve kabiliyeti hesap edile 
masraflan buna uydurmalı, sen 
taksitle (4 • 5) lira ücret alın 
hchr. Hükumet ve belediye 
müessesahn da müzaheretleri 
ruri olabilir. 

Herhangi cepheden bakıl 
bakılsın sıhhat kooperatifleri 
iyi bir surette teşkili; memleke 
en yüksek menfaatlerinin icabı 

En büyük kazanç insan kaz 
maktır. Gayelerimiz lif ta d 
hakikatte olacaktır. Ve bütün 
memleketin içten gelen istek 
ihtiyacı yapacak ve yaşatacak 

'lip Fakültesi; Mehmet Kam· ······-···········----.................... . 
Fenerbahçe pmpiyon olur 
olmaz mı? Onu sordular. 

- Boynun albnda 
Galiba topçusun 1 

- Tam O.tüne bastın •. Ev 
mısın ne ainL 

- Alayı bırak Namık, n 
bari bir py)er çıkb mı?. 

Genç talebe mendilile boy 
aaçlanm, enae=m, boyn\ıllu sili 
yakasını çlztlp, kapa1•du: 

- Seninki dinledi. dinledi 
ıonra "teşekkllr ederim, ha 
yeteri" dedi. 

- Yani Sırab geçtin dem 
- Ona benzer bir eıyl.. 

• .. Sona kalan dona kalır 
Derler ya, bu .aı:n belki de 
han k&1pısında bekliyenler 
aöylemiflerdir. Hele rnç kızl 
ağı:,nı bıçak açmıyor • Dut ye 
blllbl\ller gibi, bir kısıeye büzü 
durmuşlar, kitaplar asabi e 
Ustünde .• Fakat okuyan kim, 
layan kim?. Belki yokuyor 
fakat eminim ki bir fey anlaı 
yorlar. 

Taş parmaklığa dirsek ve 
rek dl\tinen kızlardan bi ' 
seslendiler: 

- Samiye, haydi ıura "°1 
Genç kız yuvarlanır. devr 

(ibl bir hareket yapb. Yüzü 
reç keaildi.. ıonra ayakları c 
lana dolana ta kapıya kac 
geldi: 

- benim mi?. 
- Camm ne oluyonun?. S 

aarı kesildin? 
- Bir fey yok.. flyevr tu 

yınel •. Cemil çıktı mı?. 
- Çıktı.. pmdi aenle Hiı 

girecekainizl. 
- Allalnm, baygınlık basbr 
- Ketki bir muaka yaphrı 

dın Samiye!. 
· - Alayı bırak Allabqkıı 

Giriyor muyuz?.. Ah yarabbi 
yarabbi!. 

Genç kız m~rldana mırılda 
sallana aallana kapıdan i~ 
girdi, kayboldu. 

Arkadan aöyleniyorlardı: 
- Bayılına, ayıltma usu 

rindeD biriai Ml'Ularl - lf 
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Hapishane 
Şaşırtan 

idam Mahkumu Soruyor: 
....?'...:t"~ 

Hakim Daha Büyüktür, 
Yoksa A lah Mı? Elbette 
Amerikada idam hükfımleri 

hapishane binasının ıçinde yapıhr. 
Başka memleketlere nazaran hu
ausiyeti, hariçten dnvet edilerı 

birkaç şahidin huzurunde yapıl· 
ması, ve mahkuma idam edileceği 
gün ve snatin hiç değilse birkaç 
hafta evvel haber verilmesidir. 

Bu hususiyet geçen gün Bos
tan hapishanesinde garip bir 
Yak'anın zuhuruna sebep olmuş· 
tur. Hadise şudur: 

Henri Roggens isminde bir 
mahkCım idam edileceği günü 
haber alır almaz hapishane mfi. 
dilrüne bir mektup göndererek o 
gün günahlarını çıkarmak Ozere 
bir papas getirilmesini ve idam 
ıahnesinde bulunmak llzere de 
mllmkOn olduğu kadar fazla bit 
çağınlma ını istemiş. 

siniz! 

idam mahkiımlarımn son arzu· 
ları makul olmak şartile yapılır. 
Henri Roggens'in istediği ise 
makul olduktan başka usule de 
muvafıktır. Binaenaleyh yapılmış: 

Yani papas gelmii mahkumun 
nğzından günahlarını dinlemiş, 
birlikte dua etmiş, hazır bulunan 
şahitler de dinlenmiş. Fakat bu 
iş bitip de sıra malıkümun elek· 
trikli sandalyaya oturtulmasına 
gelince, adam papaza sormuo: 

- Şimdi Allah beni affetti mi? 
- Ümit ederim, etmiştir! 
Mahkum bu cevabı ime ıa· 

bitlere dönerek sormuş: 
- insanlar tarafından kurulan 

mehkemelerin reisleri mı bliyUk· 
tUr. Allah mı? 

- Elbette Allah! 
- O hale Allahın affettiği 

adamı bir hapisane miidürU nasal 
idam eder? 

Şahitler dUşilnceyi doğru bul· 
muşlar, hapi ane müdürünün nez
dinde protestoda bulunmuşlar ve 
çekilip gitmişlerdir. 

H pisane mUdUrii şabihıiz idam 
icra edemi} eceği için ne yapması 
lhımgeleceğini Amirinden ormuş 
ve cezanın tatbikını talik etmittir. 
HükOm, eğer yeni bir hadise 
çıkmazsa iki ay onra infaz 
edilecek tir. 

ey iri ahkemeye 
Verdiler 

üddeiumumi Hayvanın Yanşı Neden 
Kazanmadığını Anlamak İstiyor 

lngiJterede )' a• .-----_,,,,...,,.._ 
pılan son ot ya· 
rışlarmda birin· 
ciliği Beyaz yıl· 
dız adını taşıyan 

bir hayvanın ka· 
zanacağı tahmin 
ediliyordu. Bta. 
itibarla blnlerce 
kişi bu hayvanı 
iltizam ederek 
bahse tutuşmuş· 
tu. Yilzbinlerce 
lira Uzerinde bir 
tali oyununa gl· 
rişmişti. Fakat 
Beyaz yıldız tahmin hllahn ola· 
rak birinciliği kazanmak öyle 
dursun ikinciliği bile elde ede
medi, sona kaldı ve kendisi üze
rinde bahse girişenlerin binlerce 
lirasımn yanmasına sebep oldu. 

işte bu suretle ziyan edenler
den birisidir ki, mfiddeiumumiliğe 
bir istida vererek hay an aley• 
binde bir dava açmıotır. t tida· 
ıında : 

"Hayvanın kendisi üzerine bina 

lerle yıktığı iddia edilmektedir. ,. 
Bittabi hayvan mahkemeye 

getirtilecek değildir. Maksat bu 
hayvanın sahibinin veya sllrllcil• 
Unün, kazanmak değil, kaybet .. 

mek nzerinde bahse giriştiklerini 
ve yanşa mııksadımab u la fena 
idare ettiklerini ihsas etmektir. 
Fakat iddia kolaylıkla isbat edi· 
lemiyeceği ve bilakis mUfteri va• 
ıiyetinde kalmak ihtimali olduğu 

cihetle bu ekilde bir istida ve· 
edilen limitleri iltizam! hareket• rilmiştir. 

--===------==-=---=--=---

Eş.ni Aryan 
Amerikanın 

Rochy Mountain 
adını taşıyan yal· 
çın kayalık dağ• 
lanmn tam zirve· 
ıinde, yani Colo
r do ıahillerine 
nazaran denizden 
tamam 13,000 ka· 
dem yOlueklikto 
muhtctem bir otel 

J•pılmıfbr· 
Bu otel kim· 

Hnin gelip geç· 
mediği bir yerde 
yapılmıı olma• 

110 rağmen b n· 
yolu, kaloriferli, 

v r dyolu oda· 
lar1, salonlan, 
kntllphaneleri ve 
caz.bantları ile 
aarın konfor na· 
mına icat ttiği 

b\itnn tekemm· 
nı" b muhtevidir. 
Mtişterilerl mUn· 

haııran dinJenmek 

için uzaklar ve 
kimaeab yerlere 
kaçan insanlardan mtirekkeptlr. I 
Maamafih bu mnıterileri or ya 
,eken vahır bir manzara karşı· 
ıında ılikfın ihtiyacından baıka 
birıey daha vardır. O da yek· 
diğerine arkadaılık eden bir 
kedi ile köpeğin karıılıklı cilve· 
lerini ıeyrederek eğlenmek arzu-

-

Denizden 4 Bin 

udur. 

Metre 
Yüksek· 

likte 
Tam 
Kon
forlu 
Bir 
Otel 

Köpek, heybetli bir Danimar
ka k6peğidir, kedi iıe ip k tüyl 
bir Acem kedisidir. Bu iki h y• 
van yekdiğerine o k dar lışmlf • 
lardır ki birini 6bürUnden yırır· 
samz derhal ğlamıya bati mak· 
ta dırlar. 

Bisiklet Taburu C miyetinin Y ıldönümü 
Büyük muharebe esna ında 

İngiliz ordusunun bi iklet müfre
zelerinde harp etmi olanlar bir 
cemiyet kurmu lar ve geçen hafta 

1 

.. cemiyetlerinin yıl dönümü mllna· 
alarak mezarı açbrmıılar ve ha- aebetile Londra sokaklarında bir 

··---~---

ları ve çocuklan da hep bisikletJi 
olarak iştirak etmiştJerdir. Bu 
kafile arasmda en fazla nazan• 
dikkati celbeden şey yekdiğerin 
yapıştmlmı on iki bisikletten 
ibaret olan ve 12 kişi larafınd n 
kullamlan 24 tekerlekli garip 
araba olmuştur. 

kikaten bileti bularak parayı tah· resmigeçit yapmışlardır. Bu geçit 
sil etmişlerdir. reımine cemiy t a:ıasının kadın· 



1011 POal'A 

'""'°'"'*--
lstanbulda Bir Binanın Sahibi t. 

L Bu Baş_!_ Ne Yapahm? 
Bazı Arsaların Da Sahipleri 

Aşk ve Macera Romanı 
-4-

Asabl bir ihtiliç içerieiade 
h...-daıwı, kwnman, likiaea 
bir ejderhaya benzeyen tren 
onları •İHtiyor, .... yw, ı1Ja Ya•• 
koridorunun duvanna, gih kom· 

pawtimanlarm bıw• ••UJ•• 
ve ba lllretle fld ~ im ..... 
m..ı.~ 

Nihayet ............... 
mith di. Binlra'zin Fafa ı 

- Fataf t.kL 
De&.. F•tma ..... #'elle 

prpll. 
-OL 
F.ıa 6 d .. Oı 
-Artık- ••• c .... 

<ot- .W.1 p...,_.._,_........_ 
Ba. '••- ....... - .., 
idi ,. t Ghel clelikr al 72 .._. 

parti•em keadi Jmmparti.manla-
1111111 , .... idi. v. timdi apk 
tuttuğu bu il:apmn &albıcla ayak· 
ta duruyor, pipo 1'1Jarda. 

Del 'kanlı da genç laçları ...... 
mlfli.. İçinden ne dqiiade bili
nemez.. Fakat birdenbire yüzU 
memnaniyetla ayd11alanda geri 
çeldlerek et. bricılorda onfara 
,.ı verdi, ........ Sellmlada. 

Genç Jmı.r keacll k.,.ı.n. 
&Çlp içeri pdileır.. F afa h .. ea 
pencere tarafına oturdu. F.ato, 
apkta ktıçDk lavabOJB açdan 
lsapımn 6.._.., kapma lwin
deki 8JDmma ......... atlan
yordu. 

Ve ortadan ayrik dliz Ye ıim· 
liyab açı.m çantasmdaa p
lrareğı lmm bir UnıWa ... ,.,.,-. 

Flla m..... ize.. 
rfne bllyllk Wr ... plim 
çık....,.ıı.. .... '* ... 
.rehberi.. Bu Wta... llir feJleır 
oJm,er .. IOlll'& - ' 1 ,., ' 

olu p"n• tehri ljı ·,. ,i. 
Jqıyor4u. 

Fala gtlneflea r 1 .... 
•ngi plırell ~ d 'ı cdE lra
._ u,u 1reet ... .._. _. _.. 
ta boylu ft -. lair ~imdi. 

Btltln .._ bplrw k•'z'Mil-. . ltm 7 
lennm aı daa ..... i.cecik 
•• b'ak .,_ .... .. --. 
çekik Ye 1epl ..-.ı • • lfüle 
cazip bir teat te9'il er&,..._ 

D.dald.n ......... .. 
dişJlri -...,....... .. .. ... 
nlt6 bir k:ja. 5-'a da s-ll 
ba,- w.. ., ... rı•wiati. nı 
ıenlllillin. • ıL · ·, mmeılaia 
size tlS1 11a Hi Ai im •• ilE 
ıtinlaililc1e .... i ..,1ıı.eı1 
UD ....... ••ılaım& .... -
11k ~ m .clrleclilıL•cli. 

Bej renfi 1eyyahat elbiaellİllİD 
•=riae limm pfl nnpadc ıftç 
ÇolJCuk lair muto Fyi,anlu. 

Ya1r.uıacla kerilule limoa ka
fi ftD&İ ipekle (F) markası iflen• ·-----··---..... --·----·--·-·-·-

==.TAKViM=: "\ 
Gla 

30 -
.P•ZAa 

3H ...... 934 

Arabi Raaal -
18 Safer J:US 21 • ...,_.JJIO 

Yazan 
Suat Suzan 

•İl bej ıbirmandaa bir MJD• 
atkm varda. 

Kma lkçeli bej 88)'8hat .iskar
pinleri güzel ayaklarma pek ya• 

nı t11. 
Fatot ime Fafadu daha UZUD 

boyl8 idi. On• teni Fafama 
teni kadar .._. dej'ildi. Fakat 
eaç1an çok dDa koJU 16zleri de 
eiaawıijalab. 

YweMen J9&tlnln yansmdu 
1 'a c1ojsa kızıl bir renkle 
...... ıb .. - bebek aıözü gibi 
._ açalı daraa simsiyah g&zleri 

-- laaribicl. 
INa tatabaat aiyah elDUKlar 

tilai lflldıyodar. Onlara bakan 
lkkri adeta lmm8fbn7orlardı. 

O da ~ zarif bir pnç kı&dı. 
~ tlmlfidea yapbr-. oldup 
bu •yyabat komplellİ fevkalide 
birterdi. 

Siacapt. kiçaik hir yaka O. 
•WI taf)'Ol'll apldıkça mercaa 
naal l>ir timizet size çarpı)'Ol'du. 
Fatat Mı> a,ata duruyordu. KAh 
ayaada kead;,. bakıyor kA.b pliaı
Jarla mqpl Glu arkadaf1118 ... 
bır.IUZ hir ur.ar atfediyorclu. 

Fakat a11I ve ual onun clill
katl açık kompartıman kapmmn 
!tam bqmında.ld cama matuft&1, 
çnnkn o camda gıri koattımlli glizel 
•elikanlımm aksini PIJordıa. 

Gri elbiseli delikanlı camın 

içinde kendisine abis bir ~hre 
ile delil 1avq, yant J"llllUllJD 
Wr ,,.... llakıyordu. 

• v.,_ l'ellıoranda oturmdar 
birer, hiıw ç.eldliyorlardı. Demin 
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BANUllUIA, BAaUN ldL'E.dlt, daA 
BOLU, BOzOYOic, BUllSA, DOzc.c,, 
ESld:ŞERIR, HENI>EK, .ıZMJT, KARA· ••SAL, KOTMIYA, JrfUDUllNU, 
& ICEllAL PA$A, CALATA, GDdJJc, 
cao•ms GEYVE, SAF.RANEOLU, 
t•DDAıC, OaidDAR, TEM~tftlt 
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T.a.22042 
Gala&a ıubetriı 43201 
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• 
MiJMI t llU'tl lll'ltı. • 

'.l\ı.We llellet • - ikraz --
y.apar-HavaJe ve ıııevdua~ bbul eder. 

Mevduat .faizleri müdiriyetıı 
ıörüşülerek teıbit edilir. 

• 
"Kollllsron " tlc:m'et luamu 
Her nevi ticaret emtiuı satıtm 

delüet eder. 
T.t. 23823 

ITiMADI MiLLi 
s-rc... -..u .,...,.._.,,.,.. 

T.el. 4S937 

8·8·934 
·çanta mtıbahaıuı geçen mua
daki ıa11f ve solgun çehreli uma 
boyla adam da kendiaine ait ol
clağmm llylediği un çaata11 
eline almıt Ye masaımda oturan
ı.... Hlim 'ftl'erek ayaja blk
nufb. 

Şimdi sofrada pencere tara
fında oturan iki yolcu kalmqb. 
Harilmlide bir ihtimamla gİJİDIDİf 
olan beyaz uçh bir erkekle -6• 
liıJdl Ye an bıyıklı miyop adam 
yalnız kaJmıflarch. Uzun boylu 
yolca yqon Rator-daa llkar 
ç•lanaz. Beyaz Açh adam JlllllD
dakine bir laliY liunile ı 

- Azizim dedi. L6tfen pataya 
biraz daha dikkatle Ye ihtimamla 
muhafaza ediniz. 

- Peki ekaelina. 
- Az kaldL Bu,nn onu tabaf 

bir teudlf eseri olarak bybe
decektiaiz. 

- Hakkınız Yal' ekaelln1... 
Hem de pek tuhaf bir teAcllfl .. 
eseri. 

- Ba un çantalar çok mo
dem olmahl .. Dejil mi uilİm •.. 

- Evet ekselans. 
- Halbuki... Ekseriya evrak 

cOzdanlarda taşınır... Bu defa bir 
değişiklik olsun diye buna tercih 
etmiftim... 

- Billyonm ekllelins. 
- Biliyorsunuz dostum... Sb 

herJeyi bilirsiniz amma... Bir de 
,.... bilmeniz lizımdır kL.. Eğer 
ba çantayı elden kapbracak 
olunak ... Memleketimiz bizi biya
netivataniye cirmile ititham eder. 

(Ark .... ) 

DABCOVICN ve ŞUrakbl 
Tela 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan arumda 
...... _ poMa. 

Anver1, Ro&terdam. Hamburg •• 
llkandlııa...,. limul•n için )'Umu 
hareket edecek vaPurlan ve dünyanın 
bqboa limanlannda trambw clemea 

Yakında gelecek Tapurlar 
Gudrun vapuru 12 Baziıaaa doiı& 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Gu• an 'ft)JUru 15 Hazirana doğru. 

S.lai6l hl-•ı.- 6ill• lıt• budur 
Senelerdenberl Evkaf idare- 1 mfldBrlGğil ile mllnaaebetl bulu

.ı.e ait olduja zannedilen. fakat aabileceği d&tlncaile blitl\n eski 
Wr lelladOf aeticai hiçbir uhlbi byitleri, defterleri kanfbnmf. 
bal._adaiı anlaplen bir bina fakat Beyoflanda Sllrari mahalle
meydana pln....._ Ba ...... .U.de bir mektep binua ka1dine 
bina, Beyoğhmda Slrml -••in ta ıadlf ..u\memittir. 
abade ilkmektep olarak lmllamlan Neticede ............. ld laa 
eskiden kalma bir taı yapıdır ve binanın ne tapuda, ne • Edaf. 
bmi Emincamii mektebidir. Bu ta ka1di roldar· Senelerdenberi 
bina düne kadar da Y q Hasaa EYbfa alt olduğu kuvvetle 
Efendinin vakfında unnedili- bWnea bu mektebin sahibi de 
1orda. l.tanbul Villl(fti Hususi yok tur, veya belli değildİI'. 
iclarui, burunu aenelerdenberi Bu vaziyet üzerine belediye clal-
Dkmektep şeklinde kullanıyor, mt encümeni bu binanın tapusunu 
her ıene de muayyen bir kira hususi idare namına çıkutmağa 
bedeli ödüyordu. Vilayet. ki.ra karar vermiştir. Şimdi daimi en• 
bedelinin çokluğunu göz 6nünde cümen bir ayhk bir mühlet tayia 
tutarak binayı satın almak iıte- etmiftir. Bu ay zarfında binaya 
mit ve Evkaf idaresine aıüracaat tasarruf iddiaıile kimae ortaya 
etmiştir. itte bu müracaat neti· çıkmazsa, tapuya müracaat edi· 
cesindedir ki binawn sahipsiz lecek ve resmi muamele yapıla-
olduğu meydana çıkmıthr. Çünkil rak bir senet almacaktar. 
Evkaf idaresi bu mllracaat kar- Bakalım bu bir ay içinde mek· 
f181Dda bütibı defterleri ve dos- tep binasına sahip çıkacak mı? 
yalan karııbrmlft fakat Eminca• l#-
mii mektebine ait hiçbir kayıt Yiae bu garibeler ailailesinden 
yeya iprete taadGf edileme- olmak Uzere ahiren Boıtancıda 
miştir. aabhğa çıkanlan baza ar-.lana 

Hasusl idare bu vadyet ize- iki, batta Uç 1ahipleri meydan 
rine bioaıım hakiki sahibini tes- çıbnfbr. e.ıuan ellerinde mun
bit fçin tapaya mtıracaat etmiftir. taum tapmar vardır ve araziye 
T idaresi de binanın gerek resmi evrak l'htererek aalıiplik 
h::~ yakaftarla. gerekse Evkaf iddia etmektedirler. 

Bugünkü Futbol Ve 
Atletizm Müsabakaları Fada tafsilii için Galata. Frengyuı 

b.uı umumi acenteliiiae miraout 
Tel. 44707 8 • 41220 -··---

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
kadar değildir. Bir futbol maçı

'I' B I O B B P P l R mn kazanılmasında bu iki haua-
1 

B - Sınkla irtifa atlamak, 
bu m&ubaka kollej mtlsabaka· 
lanmn clevamıdır. 

-par ac.....,11 ma da b&ylk yeri vardır. Cuma 
Pofüı)ı Palestine Line of tbe poliıla günkll oyunda Fenerlileri biraz 

TranMtlantio Sihpping Co. Ltd. durgun Ye sahalannda biç glr-
Gdynia • Ameıica Line. medikleri bir kalabalık karşısına 

15.000 ta.lak birdenbire çıkmanın verdiği he-
•p O L O 111 A 

9 
yecan içinde şaıalamıı g&rd&k. 

Tran..UanUk ...... .. Bupnkll oyunda, yukanda 
K&.tenoe-lstanbul- Hayfa -Yafa- saydığımız tesirleri üzerinden at• 

P'n aruında muntuam n liib iDii olacak san lacivertlilerin, 
nimet '" avdet Hlerleri ı. 1 T• uf ak farkla da olsa, bir galibiyet 
Sillel 8IDlf haaralan wrclar. elde etmeleri uzak bir ihtimal 
.Hqla • Y&fa-q Pin i9in eefeıler: d ... :.:ldir. 
aı »ay. aat 15 .. ~ .. 
14 Haziranıaat 15 te Yirmi albaca .lelMlerial 'Ilrld-
'!8 Haziran nat 15 te vede airiilmemİf bir spor bay• 
u Temums nat ıs te ;uaüe kutlulayaa f enorh1erde 

Dalnl Klalaace lçlll a........ b alibi-ti clıa elde edecek 
10 Haziıu. .-at l'9 da u • '1- bul d .. 
24 Haziran saai 19 da lmdretia aıeYClll DD uguna 
8 Haziran saat 19 da kaaiz. Futbol maçmdan evvel 

18 Haiıtrn ... 19 ... baka 
6 Ağuıtoe aaat 16 da yapdacalr atletizm müaa ları-

&erabal mllddetl ı nm tafailib qağıdadır: 
lstan\ml - Köatenoe 15 IUI A - 110 metre manialı koıu, 
t.•11111 - Yafa eı ,. ıl L.L-
ı.mbuı - Ha'J'fa ft ,, cuma glinil yap an müaaUiUUl'9 

Fada tafailat için Galatada F....,. Jarda Yunanistan ve Balkan pm-

~':.!::ın~ ~~~:/~= piyonu Mandikas yeni bir rekor 
için atlantik yapuru acentuuıa. yapmak için çok seri koımuş vo 
Galata nhtım caddeei Tel. 40019 ve Oç mani devirerek diskalifiye ol· 
V-conli ·Kok Ye Natta ayahat m1111,tu. Mandikas bu mllıbakanın 
ıoemel•lrlerm.a müracaat. -... 

(3J) ..-•'J tekral'tDI rica etmiştir. 

C - 800 metre koşu, Türk, 
Yunan Ye Avusturya atletlerinin 
iftirakile yapalacakbr. 

D - Oç adım, Tnrk, Yunan 
ve Avmlllr)'a atletlerinin iftirakUe 
yapdac:akbr. Kollej mnsabakala· 
nam cleftmıdır. 

ltalp ...... 
Floruaa. 2 ( A. A. ) - bd 

defa aatıbmf olm88lna rağmen 
beraberlikle biten ltalya·fapaoya 
maçı dlbı tekrar edilmiş ve neti-
cede italyanlar lapanyalılan ıafıra 
karp bir sayı ile yenmİflerdir • 

........ "... _"""'1lW ___ , -·---··-· ----

lat. 8 nca hukuk mahkem .. 
alndent Taciiımiaa hanım tarafından 
Beyazıtta yezııecilerde 110 numaralı 
Neıibe hamının baneeinde mukim Ad
Dİ Fem Be1 aleyhine açılan botanma 
davumm 1enilemaelİ emumda ma
maileyhin ikametgahının meçhuliyeti 
basebile davetiyenin on bet giin miid .. 
detle ilanen tebliğine karar verilmit 
ve mahkeme günü olarak 20-6-934 
çarşamba günü ıaat 14 tayin kıhnmıt 
ve bu bapta imla kılınan davetiye 
•ara.kam mahkbme divaııhaneaine talik 
kılınmq olmakla keyfiyet tebliğ maka
mına kaim -olmak üzere ilin olu-
au• (197) 
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Müessese iki Tayyare - Her lıakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu ? •• 

Dördi!ncü Kısım No. 101 
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Nuıl Y afllilı 1 .. 
8 • t- 934 Nasıl Ôlda?. Daha Temin Etti 

Kanunu Esasinin Bir Maddesinin 
Müstacelen 

ltb~t~ar, cemiyetin safiyeti asli
rea~ı. ihlil eden birçok menfaat 
" ıbtıras düşkünlerini camialanna 
almakla beraber hiç olmazsa 

• 
Tadili isteniyordu .. 

1 ı . , 
ç enae aldıktan adamlarda az 
çok bir mefkure aramışlar " 
mevcudiyetlerini, mütecania bir 

kütle halinde yaıatmıys çabşmış
lardı. Halbuki Hürriyet ve 1tilif 
fırkUJ, daha teşekk61 ettiği anda 
tefc..uh etnıiş.. Ve bu suretle de 
ehliyetsiz ve menfaatperest ellere 
dOşen fırkacılığm memlekete ne 
bliyilk felaketler getirebileceğini 
ıöstermişti. Hoca, papaz, en tibe
ral bir dinsiz, en mütaasssıp bir 
tekke ,eyhi, Rum, Yahudi, Bul· 
ıar, Ermeni, ihtiyar, genç, muha
fazaklr, avam, mlttekait, matrut; 
batla bunlann ba,başa Termesi.. 
Dimat we mefkOreleri değil, hattl 
IC>kakta dtb bir kaldınm üzerinde 
ayni hatvelerle Ylirllmeleri bile 
biribirine uyması imkAnı olmıyan 
bo dmrenin, bir program etrafın
da bir fikir ittihadı \'6cude getire
bilmesi ihtimal haricinde idi. Onun 
lçia 1eni fırkanın liderleri, peşlerine 
takbklan gtıruha yalnız bir tek 
hedef gGatermiflerdi: .. Cemiyeti 
yıkmak ••• 

• 
Cemiyet, kendisine U4nıharp 

eden düşmanın btitün planına vA· 
kıfb. İtilifcılann istinat ettiği 
kuvvetin en bqanda, (halk) Taı
ch. O halk ki; lttihatçılann bu 
en bDylk kuneti, ltızumandan 

çok fazla tazyik ettı1derini.. bot" 
aat.az1aia ...keylediklerini an
cak fimdi acı acı anlamışlardı. 
(10 Temmuz)da olduğu gibi onu 
yeniden bir daha kazanmak im
kin Ye ihtimali azdı. Şa halde 
mtlcadeleyi kazanmak içim f'I 8d 
çareye baı vurmak ihamda. Ev
•eli, kanunun hilelerine mlracaat 
ederek ..... -.. .-rtiyi ka
sanmak.. olmadığı takdirde, 1 fe
dailerle ortaya atılarak ailih kuv .. 
ftti1e galebe çalmak. 

Ukin.. EfkAn amamiy~nia bu 
kadar galeyanlı ve mOte} akkız 
bir samanda muhuımlan mat!ap 
edecek kaooni bir bile balmık ta 
kolay değildi. Y anbş bir hareket 

1amız bOtfto plintan attnat et
mekle kalmaz; korkulan Akıbeti 
ele telrİ edebilirdi. Bereket ver
• ki, aynı tel iş J ve endite ile 
~nan Sadnazam Sait Papam 
:ıekl11 imdada yetişmişti... Sait 
P.,., birdenbire ortaya, ıu za• 
·~ akla Te hayale gelmeyen ··- ............ . - ....... 

,_ iLAN FIATLARI 

1-G . •zetenln ea. gazı•ll• 
~ır •iilrınma ilcl •tın 6ir 

2- -ntlm) .. 11.,.,. 
S.11/aaa. ..,.. 61r ... u
•ı.. ila /letı ,_1.n1.,, 

f ~fa laayfa eayJM ay fa Diğer j Soo 
2 3 4- 5 yerler •Jfa 

t°° 250 200 100 60 30 
o. K~. Krş Krş. Krt. Krş. 

BaJtlotla• Trohla•prN ••ı-n 
mü/izim Cemil &g 

bir meaele abvermişti. Babıili
den meclisi mebusan riyaıetine 
gönderdiği bir takrirde ( kanunu 
esasini• 35 inci maddesi ) Din 
miatacilen tadilini taiep ediyor; 
b• suretle kendi.ine emin bir 
iatiuatgih temin etmek .iatiyordu. 

Meşrutiyetin ilimm müteakip 
(93 aenesi kanunu esasisi) üzerin
de tadilat icra olunurken 
Abdülhamidin tekrar meclisi fes
hedivermesinden korkulmuı •• 
(35 ionci madde) de, meclisin 
fealıine dair meselede hükümde· 
na hukuk ye salihiyeti tahdit 
olunmuıtu... Hakkı Pa1& %ama· 
nında Balıkesir Meb'usu AbdülA
ziz Mecdi Efendi tarafından teş
kil edilen (Hizbi cedit). tamim 
etüii 4ll maddelik takpnamade 
bu maeleye ehemmiyet vermiş; 
devlet •e Millet kuvvetluİD.İD 
tevuiinll için ba maddenin de 
tadilini Utemiıtı. O zamanki n
ziyetia nezaketi haaebile :zamanın 
fiddetli miiaakaşalara tahammülü 
olmadıpı ~ören cemiyet, derhal 
milliyim bir taYll' almış.. Bir su
l'eti •"alihanede Mecdi Efendiyi 
ıusturmak, hizbin talep ve faa• 
liyetlerini felce uğratmak için 
talepaameyi konarede kabtal 
etmekle beraber tatbikabnda 
ağır dawanmıf.. Ve Trablusgarp 
gailesi çıkar çakmaz da, kaldırıp 
bir tarafa atmışb... Şimdi, unutu· 
lan bu talepnameyi ıhabrlamak, 
bunun içinden zamana en uygun 
olan ( 3S inci maddenin tadili ) 
meselesini kurcalamak. Bununla 
hem kendini •igorlaya koymak ve 
hem de cemiyeti yeni fırkanın 
tehdidinden kurtarmak, ancak 
Sait Pqaya malıaua bir zeki 
eıeri idi. 

Sait Paşanın bu takriri mec
lise gelir gelmez, ittihat Te T e
rekki fırka11Dcla Sait Pqaya karp 
mimıettarane hisle.r 7übelmifti. 
lıte bu öyle kanuni bir hile idi 
ki: muhalifler hakkında cemiyetin 
eline en kudretli bir silah Yer

mifti.- ( 35 inci madde )nia muJa.. 
teYiyab; (Meclis1 Mebusanın tarafı 

padiplliden leahi için evveli Meclilii 
Mebusamn laeyeti v6keli arasında 
bir bMustu dolayı mlSU'l'an ih
tilif husul& halinde, laeyeti .e
keli istifa etmelidir. Sonra, yeni 
bir heyeti v6keli tqekkGI eyler 
Te yine ihlilif devam edene, 
laeyeti ayanm munfakatmı ialih· 
..ı ve tiç ay zarfmda yeniden 
intihap olunmak üzere padiph 
mecli8i fal.edebilir.~ Şeklinde icli. 

Şu halde MrtVv. .... 

şahla ve Sadrazam Sait Paşa ile 
anlaşabildikten sonra, meclisi 

derhal dağıtabilecekler.. Bugtln 

mecliste kendilerine muhalefet 

yapan yetmiş meb'usu bir tarafa 

atıverecekler.. Ve bu defa tama
men kendilerine sadık cemiyetçi· 
ferden yeni bir meclis vücude 
getireceklerdi.. Padişah, zaten 
şimdiye kadar lttibatçılann &azün
deo çıkmalDlfb. (35inci madde)nin 

tadili suretile makamın verilecek 

kudret ve saJahıyetten de tabii 

memnun olacakh. Sait Paşa ise, 

muahalifleri dağ&tmak ve Kimil 
Pap gibi kuvvetli bir rakibi
nm padipha karşı yapmak 

istediği tesirleri akim bırak· 

mak için bu meseleyi bizzat 
orataya atmıştı. Demek ki bu 
Uç kuvvetin birleşmesi neticesin

de ltilafçllarm dağıbbvermeai için 
lı.iç bir müşkilAt kalmıyacakb .•• 

İttihatçılar, bu düsturu kurar 

kurmaz derhal faaliyete geçmır 

ler; daha biı·kaç ay evvel şiddetle 

reddettikleri bir meselenin derhal 

kabul ve icrası için mecli.ite mü

zakerata girifmiflerdi. 
(Ark .. nr) 
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Mektebin temin eltili geni laggarelerdna 61rl w lall,,,,/e Veclll S.. 
Tayyareci Vecihi Bey evvelki 

sene açmış olduğu sivil tayyare· 
cilik mektebinde bugüne kadar 
aekiz pilot yetiştirmeye muvaffak 
olmuş, bu gayreti alakadar ma
kamlar tarafmdan takdir edil
miştir. Mektep bu aene için daha 
zengin bir program IJe faaliyete 
geçmeye karar "Yermiştir. Vecihi 
Bey Milli müdafaa Vekil etinin 
ciddt alakasını da kazanmak 

auretile mektebine iki talim tay
yaresi daha temin etmiıtir. 

Bu vaziyet bize, aivil tayy8 .. 

reciliğin, diğer medeni memleket
lerde olduğu gibi bizde de 
ehemmiyet verilen bir mesele 

teklini aldığım göltumektedir. 
Filhakika bugiin her memlekette 
büUin meslek ve aan'at mensup
lan icabmda memleket miid.. 
faasında mnlıim roller almak ... 
yesile yetiftiriliyorlar. Sivil ta11a
redliğe memleketimizde de ehem

miyet yerilmek saretile uva Jmy. 
-.etlerim memleket mildafa .. 

noktumdaa dhnert bir ihtiyat 
unaur kuanmıı olacaktır. 

• 
Vecihi sivil tayyareeillk mek-

tebinde amelt imtihaolan lralllllf 
olan mezunl•r ile ihzari tub• 
menauplarmm mektep mOdürll
ğüne mllracaatlan bildirilmektedm 

Bandırmadaki Korkunç 
Cinayet Nasıl Oldu ? 

[ Baetarafı 1 inci aayfada ] 
ve Mehmet Beyler, ne oluyor diye 
koprak kahveye doğru gelmifler, 
fakat daha hidiaeye mlldahaleye 
vakit bulamadan, o anda gözD 

kararan Kara Hasan onlara da 
atq etmiı ye ikisini de aldürmlir 
tnr bir arahk kCSy mubtan Mua
tafa Efendiye de ateı etmİf Te 
ağır mrette yaralamqbr. 

Mustafa Ef. derhal Bandırma 
butaneline getin1mit iae de aldıjl 
yaı-ania tesiriJe vefat etmiftir. 

V niyetten haberdar olan kh 
korucaaa Zekeriya katili takip 
etmeye bapam11 ve arkasından 
bir el sillh dahi a tmııhr. Fa kat 
Nah oğlu Kara Haaan korucuya 
da ateş ederek kolundan yarala• 
mıfbr. Bunun üzerine meseleden 
Bandırma zabıtasının haberdar 
edilmesi üzerine Jandarma Kaman-

Bir Berberin 
Cinayeti 

C Baıtarafı l inci sazfada ) 

Facıa gecesi Bayazıt evine 
geldikten sonra, anlaşılamıyan 
bir aebepten karısını çırılçıplak 
soymuş, sonra da zavalbyı bıçak
lamıya bqlaDU§br. Bu aırada 
kadıma f~ryadını duyan komp
lardan biri bidiseyi polise haber 
vermiftir. Zabıta, memurları ar
kaandan kilitli olan kapı &nn .... 
de uğraıırlarken katil içeriden • 

- Y •T8ft itimi bitirdikten 
90Dl'a teslim olacağımL deye 

danı Ragıp Beyin almıt oldup 
sıla ve iyi tedbirler neticesinde 
katil o muhitten uzaldqama11111 
Te cuma aababa Çomlu k6ytbule 
jandarmalar taraf,odaa yakaıa. 
1D1fbr. Katile, bu cinayeti neden 
yapbğı ıorulduiu zaman, gözl 
karardığı için ne J•phğuıın flll't 
kında olmadığım ıöylemif, aonra 
&zeri analDlf ve iki kurfUDdaa 
bafka bir ICY bulunmamıfbr • 

lf)enen bu tüyler ürpertici 
cinayet herkeain nefretini mudp 
olmu" kay efl'afınaao Hacı Ah
met, Muatafa, Kara Mçhmet ft 

muhtar Muatafa Efendilerin de 
ölümU derin bir teeuilr uyaoc:lıı
llllfbr. 

Katil Adliyeye tealim edilmir 
tir. Müddeiumumilik tahkikat 
yapmakta, bu mütbif faciaDID 
aaa sebeplerini arqbrmaktachr. ' 

1 

Yeni Neşriyat J 

Olku - .Aııkı:U'IMia lliJJı:e•len meo
muaeı olmak üzere ayda bir defa flk
makıa olan 'Otkö mecmuUUUD Bıwrm 
aayısı çıkmıftır. 

Maksaı ve pyemne UJP11 kıyaelıli 
yazılarla 91k11Uıkca olıua bu deierli mee
muaoın bu aayıaaoda Ahmet Nesi.mi, 
profesör 'Şev.kel aziz, MMıbar Nedim, 
Saffeı ve ~krü Be1leria yuıları vardır. 

Tlirk mlisffilıia hıakkıoda Abdülaak 
fd'::.' Beyin ikiaci JUY1 da bu Sfı.YJ-

Suı'a& kllmında .-. Ye bu Jll 
Ankara Balkninde 991hmt neim eeı
gilerine dair lnaail Hakkı Beyin etralla 
bir tenkidi vaı~ır. 

Veridi - Her ouheı günde ltiı 
oıkaıı bu aan'a& ve edebiyat mt•cmua
mmn 21 ııci •yıaı da zencm müncfe.. 
ıecatla çıluıuftır. 

Y-"k- 22nci sayıeı Yaşar Nabi, 
Nahit Sırrı, Yftlnıp Kadrı, Ha nn C.. 

Liri mil, Abdülhak Şinasi, Cevdet Kudret_ 
Tirli alblll rıs,OJ fR ... o ....- Bayuıt tealim olduktan ıonra Kemalettin ~ami, Ömer Bedrettia, 

enap..-.iftir. 

-.. lo,38 (Va..11) 46.'5 uvalla genç kadın memleket .Ahmet Hamdı, Mt!haıı>t Nurettin O. 
fr. • S,42 Lıce betf&IP~ .. aa. hastahanesine kaldırılmıı, fakat mil Sina Beylerin makale, hıka;e ve 
!':am;. = (Ulıııbll,.7e;) 45.75 biraz aonra ölmüştür. _ lf- !Pirleri çıkmııtır • 
.a-Pot(O..B.) ~ (Hamit) armalı 52,SO C.em Sultan - Zevk ile okunu· 
~.ı a Mflblrl.k altııı CRe .. tı • •7,50 ______ , ____ --··- - .. lacak bir esercLr. Muharriri M. Turbaa 

(Vahit) • 4g..ıJ ( Toplantı, Davetler ) Beydir. Yeni çıkmıştır. Fiab yctınişbet 
'(;ülllbllP.1°' ı ~~ llıaarKr.Fo.18d8 l:Ja.UU - kuruştur. 
(Aır.ıs) f6,~ • • • J9ı)j tlti,.xt GUlhane MU .. merelerl Kadın avcası - Y Turhan Be-
~ __ > _ __ 4_6,se __ •_ • • 1911 &ı.5ı> Bugün Gülhane müsameresi vardır. yin hem ~öucAüriicü, hem guldürüol 

• ır.a_ .. 'tal•tW•, ...... ...... Arzu eden hekim arkadqların aaa& bir rumamdlr. Yeni oıkt.a. Fıatı ytlm 
....... tir. la.30 da tepifleri lioa ohuuuktachr. -...... 
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Fena Bir Tesadüf •. 
•Bizim Esk~. Meillekbitlar, BeyoOlu Cad

desinde OnümUze Çıkıvermiflerdl .. ,, 
Onaa, ba nezaketini ..m.tim.al 

etmek istemedim. Derhal parmak
lanmla •izuu kapayarak .&zllnl 
batim: 

- Yok, NaD.. artık o llder
clea bahis yok. Heqey l9ttJ. 

Dedim. 

la Posta 
'8i Zabti)'e, Çatalçeıme sobiı, 29 

ISTANBUL 

Gazetemizde 91kaD yuı 
" reeimleriıı bü.&üıı haklan 
mahfus ve gazetemize aittir. 

1 • 3 
Sen AY Ay 
Kt. ter. Kt. 

yanında bunlarla kaqılqmak, 
akhn ve hayalin alamıyacağl ka· 
clar blytlk bir felaketti. Geriye 
d&ılp te oalana glzlerile kaqa
lqar kaqdqmaz, bir anda be,. 
nim bnac:alammya bqbumfb. 
Hele aeylecliji ilkler, artık bende 
en kaçak bir taham•tll va mllva· 
zene bırakma•ıfb... Koca Be
yojtu cacWıelll, Bittikçe kararan 
skleiimln &aande aanki fmJ fırıl 
cllnlyor.. ifittijim sesler, yavq 
dmiılefİYordu. 

Birdenbire kalağımıa dıDinde 
bir kahkaha çınladı. Nailin p 
leri, keKin Ye mliatehzi bir han
çer aı1>i kalbime Aplandı. Ba 
ıklercle: - v.,, kibar yerde ....... 
btlylm&f ha111111efeııdi, vay... Din 
•ktam bana azamet aabyordun 
•mma.. itte masken çarçabuk 
inine d&tttL 

Man.llDI andıran bir ifade 
varda. 

Ba ifade. arbk bltOn fUUI' Ye 

irademi bir ada Jakb. Vllcuda. 
sağa 10la .._da. Ba11m, tiddetle 
kaldınma çarptı. 

* Gklerlml açbğım zaman, et-
rafıma baktım. Odamda ve yata
ğımda oldafama anladım. Nez
leli bir ..., ithWı bir mlllayemetle: 

- Naadlamz, hanıme-fencll ? .. 
DedL O aman baqunı çevlr

dba. Gkllk camlarmm altından 
..... auarlarla bana bakan 
adamın, bir dektor oldujana hia
settim. Ce•ap Yerdim : 

- T.,.kkar ederim, efmclim.. 
Biru fulaca hapa ajnyor. 

- G.., efendim.. Ona 
ehemmiyeti yok. Biraka~ ıa. ta
mama istirahat edeceksiniz ? •• 

Batımı kımıldatmadan ı&zlerl
mi etrafta dolattırclım. Odada, 
...... .... kimH olmachtuu 
uladım. Seaimi mllmklll olduja 
._.., llkiaetle idare ederek 
aorclum: 

- Nail 8- IHaraclalar mı 
efendim? 

- Hayır hammefe.cL.: ........ 
fib, burada olular da yine kencli
lerile priifemezıiaiz. Hatta, ne 
Nail &1 .. Ve• de bqka hiçbir 
kimse ile.. iki ,on, tam bir ıfikü
'et içinde kalacaksanız. Konu .. 
llıaak.. Heyecanlanmak 1a.ak. 
8*cll bakahm, fUDU da içhriz. 

Doktor. banlan ıiSylericen, 
y.aaınclaai etajer Ozerinde cluraa 
hir Neden klçlk bir kadehe 
koydup illa uz•tm•fb. Bir elini 
bqaıma altına aokarak yavafça 
kaldınrkea kadehi de dudaklanma 
dayamıfh. Smt bir eter koku111 
burnuma çarpb. biç hafifçe bo
tazı• ve gaptımı yakarak mi
deme alda. 

- Gizlerinizi JU•IUIUZ, birbç 
mt dalla UJU~ Bea alıp• 
luıi tekrar plecejim. 

Dedi.. Doktoran emirlerine 
itAai ew.. Glll.W bpadddan 

~· •••• chwardan tarafa ....... • ...... "•••'k 
~-· ...,. -., • ., H• lln• ltl'nt-a 

:--;=:::::::::;:::::;:~=:::::::~, ..... ,...... ...... .. -....-. 

SON PO$TA 

Telakkiye 
Göre 

' 

- Sen Blitün hayatım için 
tllkenmez bir aenet olacak11111 
aevgilim. •• 

- Babamm 610aıhden 10ra 
Mı? 

, ,,.,... J/ctıaal ""'-l•Pl 1 

Türkiye - Fransa 
Harici 
Ticareti 

Franıız gtımrllk iatatiıtik icla-
Fraıtsaga reai 1934 ıenell 

Ilı ilk d&1: ayma 
rıu:atıınız ait ithalit ve iJı.. 
azdır racat rakkamlan• 

m tubit etmiftir. Bu lıtatiatildere 
alre ba senenin ilk dlrt &JI zar
fmda Fransadan Ttlrldyeye yapa
laa lthalit 29 buçuk milyon Tar
ldyeden Franaaya yapılan ihracat 
ite 14 buçuk milyoa Frauıı: 
Fraaıııclır (12,03 frank bir lira). 

Ba vaziyete gire Tlrk • Fraıı
auc Mricl ticaret blbçoaa 1934 
aeneal ilk dart a11 zarfmda 1 s 
IDİIJOD FraD111 frangı aibl ml
him bir açalda aleyhimize kapan
lldfbr. Yukardald rakbmlar p 
çen aenebln ayni devrem zarfın• 
clakl iatatiatilderle brplqbnla
cak olana 111e1elenla ehemmiyeti 
bir kat daha artar. 

1933 aeaai ilk dlrt ayana 
layula 1934 1enealacle Framaya 
yapbpma ihracat 2 mUyoa frank 
(170 bin lira) ualdıfl halde 
fi"rauaanm memleketimize yapb-
11 ithalit bllikia (11) milyon 
&ank (takriben dokuz y8I bin 
lira) arbmfbr. 

Fransız istatistiklerine pre 
olan bu vaziyet Frauanın çok 
leb.iocledir. Fakat geçen sene 
hemeb hemen mltevuin bir maa• 
zara anedea Tlirko-Franam tiearet 
plinçosunun 193' -ai ilk tlarl 
ayında bl1la Jkc1e ellidea fala 
bir açık vermesi harici ticaretimiz 
noktai nazanndan tetkik oluna• 
cak bir meseledir. 

* Belgrattao bildiriliyor: 
anan • f Yanaai6tagla 
oalat1 tin Ya2GliaVJ• ara• 

amda mer'i bula• 
""'"""••• nan ticaret anla,. 

maaı mUddeti bitmek lzere<lir. 
Yeni bir anlaşma Japmak için 
lld memleket arumda tediy•t 
ve dlier bazı ticari meBailia hl
lolunmaaa llz1111 gelmektedir. Bu 
cihetleria halli içia yakinda iki 
•emleket araamcla mtlzakerata 
airifUecektir. 

Mlukerat ileticUI ahmncıya 
bUı mlddeti biten an•atma11111 
l temmuz 934 tarihlDe b .... 
tatbllE me..ldiade blllanclarilbôia 
~ n Belgrat Yana ..... v.,.... HailclJ• 

..... .. teatl.iııi 

lstanbul Varidat Tahak
kuk Müdürlüğünden: 
30/Mayıa/934 tarihinde nepedilen muhtelif maddelerden ahna

cak istihlak vergisi kanunu mucibince fabrika imalithanelerle 
mezkür kanwıcla yamlı maddeleri hariçten ithal edip topbm aatn 
müesseselerin kanunaa neırinde fabrika, imalithane ve depo •• 
mağualanada mevcut Ye qalaAW listede g&sterilen mallann cim 
ve miktan ile bulunduldan yerleri mbbeyyiıa bey.annamelerini k.. 
nunun nefrinden itibaren 48 1Ut •rfında tahakkuk tulielerine 
vermiJe mecbar oldaklan. 

1 - ( Kahve, ( çiy kahve, kamalmq kahve, kahve bbuja, 
hamhmlDlf kahve dahil ). 2 - ( Çay, taklit çaylar dahil ) beher 
kiloırammdan 50 kurufo 3 - Kakao ( tane, toz veya hamur, yat 
halinde 19kerli ve ıekeraiz dahil) 4 - Kavuçuk mamalib A- Ham 
kauçuk ( temizlenmit. temizlenmemiı ve d61dintlleri ). B - Gam
rük tarife kanununun 447 inci madduinde yazılı mamulit ( tam 
veya parça hAlinde memlekete ithalinde ). 5 - Pencere camı (her 
nevi ). 6 - Klpt ( sajılı klğıt, matbaa kljıdı, yazı kljıdı ye 
her aeYİ makanı dahil ). 7 - Çjm.snto. 8 - Deri 1DU1allta), 
A - Köıele, vaketalardan. B - Metin ve uhtiyandan. C - Vi
dala, rugan, ve aair ince derilerden. 9 - Pamuk ipliiin ve pa
mukla menaacat ve mamulAbndan. A - Hariçten ithal olmau 
veya clabildeki fabrikal..-da imal olUJ1up fabrikadan aablu ,..ak 
iplikl.iaden. 

B - Harlçtea ithal W- menaacat ile dahildeki fabrikalarm 
keneli imal ettikleri ipliklerle clokunan pamukla menaucattaa. 

L - Beher metre marablMı•na• mldeti 15,R. pama kadar ( 150 
dahil) olanlardan beh• ~ - ~, _ _.... murabba
mm mldeti 150 ....,.. faili olanlardaia beher idi 
S • GIDuolllr tarih baammua 39 ve 40 ıncı ıuın. 
pamukla maddelerin beher kiJoğramından. :..~""""' 

10 - Yün, ipekli, Ylnlll mensucat ve ttan. A • Huİ9-
ten ithal olunan veya dahildeki fabrikalarda imal edilip fabrlkadu 
satılan ytin iplikleri. B • Hariçten ltbal oltman veya dabllcleki fab
rikalardan bu fabrikalana kendi imal ettikleri ipliklerle dolaaaı• 
alel6mum ylnll menaacattan. 

1 - Beher metre _.,bmmn 111deti 600 ...... kadar 
(600 dahil). 

2 - Beher metre aaurabbamm ukleti 600 aramclaa fası. 
olanlardan. 

3 - Gllmrlk ltballt tarife kananuaan 11, 12, 13 llDc:I f8* 
lanna dahil sair yllnll maddelerden llkletin hesabında kilo kulrlerl 
kilo itibar olunur. Vergiye tlbi maddelerin 1111'Ufa haldancfa gllmrUk 
rel'Dinha aareti heaabmda kabnl ve tatbik olaaaa Ulllller aynen 
cerqaa eder. 

2 - Kıntık mamallta kıymetli cim, Ye mıktan " 21 tea (25 
dahil) fazla olmadıkça maclclei uliyeain mamullnlba kıymeti cinai 
mildan % 25 ten fala baianduja takdirde heyeti amamiyeainclea 
kıymetli madde mamaltlnlll vergili ahnar. (2948) 

lstanbul Slllht MlleHeseler S.bn•lm• 
Komlsyoou Reı.a111.-• 

Slhbl ......... l9M ... ··••if'.!~~-··-.. 
uamma bpala ..na nld tek1lfler ylkaek drRdllll!llll-~ 
Cumartesi pi Hat 14 ele pazarhkla yapdac:akbr. 
maracaatlan. (2948) 

, .... :..~': .. , ,_, ... ı.:-•lllllL 



BIKiTB 
Bu Sütunda Herg:in 

Yazan: l.md Haltul 

Sınıf Müteb~ssısı 
De•• s.,w,. ••&&fbzD: 
- llp. LL ·ı•ım7 
- AJSaaJen. da.. - ,.:.a. t..- .. ? 
- Let pir.... t..-1 Ko· 

laysa .. .,. ... _ 

YaW.paa tıba ut•-. 
- Aı.zim ~vl ••• pir .

... İllaaa .... lllllftaa bir ka
dmla ••k il .,. eder, ..., ... , ........ , __ 

- Herfıalde lllrind •mftan.. 
- Ala, erme f Bal .- ka-

dmlön Duaf •nıflua talmfm el'
tiİİJld anlatayım.. 

Ev'ftli. pir lt....mefenıl ımıfr 
..-... S. mulm kadmfan ek· 
leriyetle uzunca boyludurlar, en
leri ile boyları biribirine az çok 
mütuaaip olur. Güzel giyinirler, 
güzel .Ualenirler, güzel konuşurlar. 
Meaell bunlardan birini adı Selma 
tleiD .ı? Selma H., Selma, ya· 

~~1. ş.ı•tli= .Wmiye nedeme 
... ,,. utlhlaMkaHama 
efendi, ıabut Selma Hanımefendi 
tleniniL <lDDa. &ittiği tenillİn en 
9Yi teni. ... -ı• ... ,,., en 
modern kola., taoıdia kiıuelerin 
en kibar 1c· a. ..... _. -_. 
aırsınız. Akıl 8ğretlllfye kendhtia
cle cesaret göremezsiniz. Daha 

aıyade ona sormak, ondan akıl 
lğrt:nmelt ihtiyaom duyarsımz. 

Han 1 efadi umfı itte bu. 
Gelelim 6teki aımf a : 

lliııik bdıa umfı , Bu ...ıın 
hmoısı tip tibarile biraz. ayn
tbr. Boylan pek uzun olmaz, ek· 
lerlyetfe :uyılçadırfar. Giyin.ıleri 
e1- kMr ,.ı.. ziyade ~ocuğu 

andırır. Yüzleri sevimlidir. Göz· 
lerin"n içi daima güler. Bunlaalaıı 
l>ir selmaya, Selma Hanımcleııcll 
diyemezsiniz. Muhakk.. Sel .. 

diJee••iz, r' 1 1 ., ....... 
.... elral .. ;al *ır ili... 

Bazen kulr 1 nı çekmek. hazea 
okpnuık. ı..z.ı de b..- kola
aazua arama llilfb.nP ly leee 
, ••• k -· -· .., ......... Dca•• ........... .,_. 
~raber sWer, beraber atlarmuzı 

Bundan bqka bir amıf dalaa 
ws. Haua• .... .-.. a..._., 
1 F der ........ pek hnhw•a-
lu. Saçlanma rengi daha ziyade 
8U'&J• me}'yaldir ve ba unya 
..,.,.., uçlar kr nma için 

··kbk~. 
Ha- kadmda M. •• re 

fendinin, hem ele minik kadınm 
........_ llalma,. imkin vardır. 
.. _ - IMtriz ....._ ..... 
s' 1 Aa 
- ;.,: call ..... pi llf•; 
sap ..;.. d&fllllr; u tlialer 

Eliade bir tek DUır ,. _ _. 

....... ~· .... Ahi .. 
Ylpie DID .ı:rlerinl Wanaaas. 

Kol•nazcla aiWlrea W. .... 
-.fendi Hı ·m ftrlr, 11a1açec1e 
~birwey ldı kalı.. içerken Minik 
. olur. 

Ba -.da, ona canım derken; 
·~.111 •ca" becaa1D1 iç elif 
....... ~de dn.t elif .n. 
tan azatmadaiuuz ıçm IJlrdeDMn 
.... lan renci birkaı clUa 
........ lbtillr, .-, •kdirrı. 
~Wıibl~..ı- ... 
-· ıp. ı• ... o ....... , 

p. cJ;,e ••lalmak ıaıcldderine 
ıe:ininiz.. 

Gece kibrpiMlam bparsınız, 
elektrikleri aöa ........ z, tatlı 
tatlı uyumupa ıcfw. Gece yansı 
hıçkınldar .u:Dda uyanırsız. 
llır • lmnm1 perdenin arasından 
azan meklaha karşı hllngOr h&n
,Ur ağlıyordur . 

ipe ilf ... bi Fi tarif et
tim. Dr.pda ~ kadınlar, 

...... - " ...Sblt lirime 
clehilcL. Acaha •• fisile evlen• 
.. ela'- mes1at olurum, bir 
tll-!I lesUft.ea Ha nae eadile 
mil JıL.ik kadınla ma? huaa 
bdmla rm1 

Maclapm dikkatle .U.'.-,. 
tim. Y •••da• ayr larken: ı-.. 
aiiyordm.: 

- Anh Sttplıi ı&n&a birinde 
bunların hangia oi tercih edip 
nk•er:eld .. 

s.plli evlm-U. ewı-1 de 
.ı.t., ...... 

Bana senelerce evvel a8yle
tliği ._ -'rı..,. ıeldi. Onun 
talail11İae pe kadla R11ıfian, 
birer biftı göziimüa &ıllnden 

·~tiler. 
- Acafıa naml lrir kadınla 

<Yleadi? 
Merabm gitgide artıyor, ka· 

fam111 içi İ9tiflta• ifantlerile de
ı.p dolap ~a. Kan wa
dİllU 

- Evine aiderim. 
Gittim, lrapı:rr temiz l5nlüklU, 

tnüz yüznl hir lıinaetç:i ._ 
Beni bir salona aldı, aalOD mil
kemmel döşeliydi. 

Biraz ıonra Suphi yanında bir 
kadınla beraber geldi: 

- Ncredea Ç&ktm? 
- Göreceğim geldi, geldim. 
Yalan s6ytemişfim. Gareceğim 

P'Ne .-., değil, girmek 
ip& ıel•ittia Saplü haıpia 

- K•ım! 
Eu kadında ne &anımelendinin 

lnk...- W. - minik lardımn 
..... ~ .. - de ..... kadı
- liali Jlzli vardı. 

Suphinin kaTım, dediği kadın 
eeit blcDt, eğri büğri bir pydi. 
in.il iman oldajn11a birkaç 
lllWl ptirmeli, oaclan sonra 
kadın olup olmadıiım dlltlnme
liydi, Suphi yan11aa obu'miiflu. 
Fala ..t.nıderıci-. lrulagın· a 
eiilclia: 

- Sapfai kana lıanıi ımıftan? 
SwpW ,.... .. tay!edi : 
-Babhl• ............ .. .........,........_...,._ 

terdb ettim : 
Sesini biraz daha Jaftflattı ı 
- Mit,cmer 1mahadan 1 

- 1 . ...... . 1 ••• • l W9131eo .. ...... . . ' 

&..- •il• ı' r-i'+·n,,. 
talıviW· Cai heıaplar küıadı
X... icarı we bilumum banka 
maamelib: 

SEl.ANIK BANKASI 
T•aa lılrıba lb&S 

••• .., ... 30.000.000 .... nk 

idare merkezi 
IS'l AIİllİUL 

f'bkı,ıa1 "' ,,,,..,.,.,, 
l, t.a, Gd•ta.~Adaaa. 
S'amıııu; ~ r..,..,..,.w ...,,..., 

Sayfa il 

Yeni Vergilerin Tatbikatı 
Yanlış Bir Şayia, Birçok Ticaretha-

• 
nelerin T abelilarını indirtti 

( Baştanm ı inci _,ada ) 
edilmemiş ve dOn ••t 11 • 
dojru tahakblı maauıı-a tara• 
fındaa yapılan teftişte bunlara 
iki mimli vcuF yazıı. şbr. 

Bunlar Cum günll mağaza· 
lanm açabilecelderı birJı'ia evvel 
beledi:ıı e tarafındaa i1ia edilme
diğinden beledıye cezaaa verme
mek ~in diikkWanm ~madık
larım we beyanname de Yereme
diklerini itiraz makamında serdet
mişlerdır. Tahakkuk müdürlükleri 
'- p,t;erilt ••ziyetlerini tetlrilr 
edecelderdir. 

Tabet• lndll'en lncBrene 
Dün sabah Beyoğlu lstiklil Ye 

(eski Babıili) Ankara ~e air 
caddduden ıeçenier birçok kim
aeleria ticardl.anelcrinio tabeo 
w... indirdilderİllİ gördüler. 
Fakat rlsp=a dopa, ifittikleri
niD yaalAtlığaa aalayank tekrar 
we bmea talml.r. Çiaka ba hl
di.e, helediyenin bir Haziranda 
ih1Mren tabeMlann metre murab
Lamdan (38) lira resim alacalı 
Lakkında çıkarılan pylaclan doğ
mnıtur. Be!ecliye reia muawioi 
Nuri Bey de be pyiaJI ititmif 
ve bir mulıarririmize fallfan a3y· 
lem iştir. 

-
0 Beledi,. tabeM nurini 

katiyen artbnrıada. F.akishıia ayaı• 
•• Ba haberi tekzip ediniz. H 

Filhakika yeni damga resmi 
kanunu ilanlar ve tabelalar için 
yeni bir resim kabul etmiftir. 
Haberin bpnClan plet cldutu 
anlatılmaktadır. Yeni reaim de 
ıu şekilde almacalrhr. 

Şimdiyekadar kağıt ve mukav· 
vadan başka maddeler lzerinde 
umumi muhallere yapıştırılan ta• 
belalann yarım metre muraLbat 
ve daha az olanlar jpn flS), yarım 
metre murabbaından bir metre 
murabbaına kadar olanlar için 
(25), bir metreden fazla olanlar 
için de (150) kuruş alımyordu • 
Yeni kanun bu re~imleri iki mi ... 
line çıkarmıştır. Kağıt ve mukaV.o 
va llzerine yazılarak umumi yerlere 
asılan, yapıştınlan ve yahut baş
ka suretle teşhir edilen illnlardan 
ve afiılerden de yeni kanuna 
göre bir misli fazla damga resmi 
ahnacakbr. 

Muanen mebllia laaa ..._. 
JU ft Jahat muayyen mr"'p 
matuf bulunmayan teahJaıM ... 
tezammın 1enetler ile ıı... ....._ 
cek alelumum ordinolar w ,.... 
ordino yerine kaim om inal .. 
teslim emirleri, pa........,, lillla 
tezkerelerin clamp n • Itri de 
bir milli artbnlmaP. H. P1it 
alım. aahm, icar w ilk .. • 
lbale kararlan ... • ....... 
rlad ... Wa kuratta oa ,.. •ea 
,en1 11 ... 1. .. • ... , c• > .,.. 
raya çıkanJmels. 

Loke ta Uılıl•la~•• 
........... 11 

Posta havai ıla\ Jnmlara 
mlltaallik makl '"• cep takvim
leri, iaim, aan'at • • dl _. 
beyyia kartlar, W•la w otele
rin yiyecek liatdmi :' 11,e kadar 
damga kanunundan maafta. yem 
kanun bunlara da Yeflİ k~. 

laWlllk Pullar1 
Damp ..._ ldı1alik ..,.. 

pmio talasili ipa \"'4ddacal 
olup..ıı.ua ftmb .... 
IHtlrmecliil ... .. ,.... 

Veklleti gllnderdiii bir tamimle 
bu pullann Jerine da~a palu 
yapıştınlma11nı emretmiı ve dttn
den itibuea bo pullar knllanalmıya 
bllfla•ufbr. Yalım Darphane an 
ç.....Uanaa wnılacak kurşun dam
galarife loskaçlan haurlıyarak 
dün tahakkuk mUdür!üklerine 
gönderdiği için tahakkuk mftdUr
lükleri tehimizde bulunan ( 11 ) 
- febribauaa birer •emar ikame 
etmiş ve çuvallan mühürletmeye 
ltaşlamışhr . 

Mal çıkarmak isteyenler tara· 
fandaa baurlanaıı tahlilit müzek
•ereleri maiiJe pbeJerince tamdik 
edildiktm •mn, lair parpa de
firmen veya fabnü sahibine 
diğer parçeai koatral memuruna 
tevdi edilmiştir. OçtıncD kısım 
da, ...ıdiye tezkeresi makamına 

kaim olmak lzere, mal sahibinin 
yamada alakonulmllflur. 

Bütiln perakendecilerle fınn 
ahipleri. beyannamede bildirdik
leri • ve ..,taa mamul mevadın 
vergilerini 15 gihı zarfında öde
yeceklerdir. 

Ta,,.re Reamı 
Damga matbaam tayyare puJ

la11111 lteoDz hU1rlamadağı jçin 
Notede:r dün taJyare resmini etki 
ta.JJare pallan yapaştırmak ..,.e
tile istifa etmiflerdir. l•tida paJ.. 
lanna fazla bir raim iabet 
etmemektedir. 15 kuruşluk istida 
pulUDUD yanma bir kuruşluk bir 
ele tayyPre pula yapıştırılacakhr. 

Tellmatnameler HenUz 
Gelmedi 

Y eDi kanunlardan tayyare 
resmi bnunu Tahalı.kuk Müdür
lüğüne dün teblii edilmiştir. Yeni 
baunlann tatbikine ait talimat
nameler henüz tebliğ edilmediği 
için kanunlann taddüdü mucip 
olan bazı maddeleri hakkında 
alakadar memurlar kat~i fikirle
rini bildirememitlerclir. Halbuki 
istihlak vergisinde zikredilen fab
rika ve imalltllanelerle bu mallan 
hariçten ithal edip toptan aatan 
mn • ..-ıer, kuumm neşrinden 
itİIMlm d aat zarfmda fabrika, 
ia=!ltlwae, depo Ye mağazala
nacla istihlik vergisine tlbi ba

bman mallanma ciu " miktana 
ft .,.........,. ,..ım ..... ... .., .... .... , ...... 
t'•·•••••cıteclla 
.ıs Ullli ıpa -~- mlease
..._ ı.e,.-ame verememl;lerdir. 
Baalar tallwıtnamenia tebliğini 

Mkli)wlar. Gramofoacular da 
.. ...,_. ___ ftl'IDİflerclir. 

Ola aq.a seç nlde kadar .. ,., ........ _............ 
W1i11a lleJ••ar•lrria tr '8 
..... ~ "'••' 1 ,_ 
•• , ...... bürftl'li 
ıaıcetl bt'I wetta aala11la
n zbr • 

,_Ve klrld 
Dlıa••••- .............. da•• w ır•irat bayileri .._ 

..... m± ......... miktarmı 
jllterir ~eleri. bal•dalr· 
lan ~ .Labiaarlar baımO-
dilrlltln• w bağh oldukları 
depolar& ftnliflerdir. Beyanname 
kabollae, tllln akşam nihayet 
.-ihrittir. . 

Bu beyannameler tunif edil
._ ---. kununan tatbik 
....._.. ı.,1 r4e bulanan mal ...... ..., 

para kendilerinden ı.tenecelctir. 
Bunun iP» de, iahiurlar ... 

müd rlfillbace gllnler tayin edile
cektir. Her ba7i, •erfi tutan. 
oglnde gltlr6p teslim ede~ektir. 

Dlin inhisar depolarında, mu
tat tekılde, bir u1li mü.akirat 
ve Uitiin, eigara abp olmuştur. 
Ba aabflarcla, 1eni resim heaap
laurak bayilerdea oaa göre 
para ........... Duadan aoara 
hazırlaaan paUar fabrika ve ima· 
llthanelerde yaplfhnlacak, vergi 
doğnıdan doinaya atıf esnasın
da tahsil edilecektir. 

l.Uhllk Vergisi 
Dahili iatihlik yergisi baklan

daki kanun gümrfiklere de teblit 
e:lilmiı Ye enelsi glin cuma 
olma• dolayılile dOnden itibaren 
tatbikme bqlan1D1fbr. 

Eu verpin tatbikatı için 
gOmrDkte bir komıiyon teşkl 
edilmit n faaliyete geçmiftir. 
Mayi madeni mahrukat lıaklmt
dald kanun da tatbik uhaUM 
konulmuş bulanmaktaclir. Bunan 
için gaz, h il sin ve uire bulun
duran depo ..wpleri ellerindeki 
~ ,Werir birer beyan
.... laamlıyacaklardar. 

Diier taraftan diğer vergilerin 
tatbiki dola} ısile, Ticaret Odua 
da faaliyete geçmif bulunmakbl
dır. Baza maddelerin fiatleri had
dinden fazla bir nisbette yüksel· 
tildiği için bu husuala tetkikat 
yaplacakbr. Bu tetkikat, iki gibi 
içeriainde bitirilecek Ye lhtikAr 
vuiyeti ihda• edenler dotnidaa 
doğruya mahkemeye Yerilecekleı-

dir. 
[ Ekmek narhına ait tebl kınol 

-,famızdadır.] 

Denizyolları 
IŞLETMESl 

Aeeatelerl ı K.Arakay KBpru~at 
,.er. 42362 - Sirkeci Mübilrdarud• 

I•--•"- Tel 22740 ~ı--

T rabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 5 

Haziran 
Salı 20 de Galata nhtımın
daa bllıeak. Gidifte Zonguf.. 
clalr, lnebola, Sinop, Samsun, 
Faba, Gire.on, Valddtebir, 
Trabzoa, Riae'ye. Dhlfle b..,. 
..... Dl-. S6rme... OrcLt',. 
uğray acakbr. "2905,. 

iZMIR SÜR'AT 
lske&d•s•re Yolu 

ız•IR lf.':.! 
S•ll 11 de Galata nhtuam
clu blbcak. Dojra lzmir, 
Pin, t.bncleriye'J9 plecek 
" d&ıeallir. "2943,, 

Barbn Yolu 
yapuru 4 

Haziran 
19 da Sirkeci 

nhtnmndan kalkacakbr. (2944) 

Zayii Tahtı veaayetimde buluoau 
pederim Veli Pata uhdelerinde ma• 
kayyct Üsküdar bankuı anonım Iİr· 
ketinin 12999 numaradaa 18008 Da
mara:) a kayıt olan bet hiaeain mak
buzlan kayboldu yeDiai abnacap 
cibet.le mukdr makbmlarua iikml ........ ~., 
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•2 Sayfa 

•Beyoğlu 'oda Me1ek sineması karşısında Yeşil sokakta 22 No. da~ 
Mösyö ve Madam POURITZ idaresinde 

YENİ TURKUA .Z'ın 
ÇiÇEKLI BAHÇESi BUGÜN AÇILIYOR. 

Y ıılnız birkaç gün için meşhur 
B E Y A Z K U Ş BESO ORKESTRASI 

'-lliiim ___ _. icrayı ahenk edecektir. Telefon : 40516 ~ (122) --

Tavsiyemi d1nleylnlz 1 
Beyoğlu'nda Tünel meydanında 
( TramYay manevra aokağında ) 

PEiSiS 
Kadın ıapkaları levazımah 

Müeaaeaeaini ziyaret ediniz. Orada kadın 
fl'lpkalan levuımabm HER YERDEN DUN 
FIA TLE:RLE bulacak11nız. Kadın, erkek Ye 

çocuklar için bereler imal edilir. 

-GOZEL ORMAN ÇiFTLiGi AÇILDI 
Kadıköy, Acıbadem; Küçük Çamhca 

Cuma ve Paz.ar tünlerl Alaturka ye Aıafranıa ıaz vardır. 
F~aUar ehven ve servisler MUkemmeldlr. 

Salenlarımız. buausi ziyafetler, nl9aa, dGtlln ve batan merasimlerine 
müaaittir. Kadıköyden otobüa aeferleri temin edilmiftir. '---------------·(17106) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Kaymakamlığından : Kepenekçi Sinan Medresesinde 

iki numaralı oda kiraya verileceğinden talip olanların 23/6/934 la· 

ribiae müsadif Cumartesi günU saat on dörtte Encümene gelmeleri 

ilan olunur. (2940) 

is anbul Vilayeti Orman Başmüdürlüğünden: 
Haliç ve Yeni~apı iskelelerinde mahfuz tOO adet akasya par· 

maklığı ve 350 kilo meşe kömürli ve 447 kilo meşe kömürü mıcın 
14 kantar meşe odunu ki cem'an dört kalem orman emvalı 18/6/934 

Pazar günü aaat 3 te ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
izahat almak istiyen taliplerin Haliç ve yenikapı Orman İdaresine 
ye yevmi ihalede saat iki buçukta fstanbul Orman Müdüriyeti 
Kalemine müracaat eylemeleri. (2934) 

SON POSTA. 

YAZ 
GÜNEŞ/ 
Cildi ••lnız eımerletmelcl• 

kalmaz. 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 

kabarcıklar, sivilceler; 
lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 

Kallananlo.r içi11 611nd4lt1 
•ndiıege lilzam golctur. 

Bu harikulide krem gtl· 
neşin ciltte tahribat yap
masana, kat'iyen meydan 

vermez. 

BONO 
Bonolarla ve emlilllmazbuta 

yurtluk, ocaklık vesikası abr, aatar 
utmak lıtemeyenlere emlak ve 
arazi alır. Babkpazar Maksudiye 
ban No. 35 Uğurlu zade M. Dervit 

lstanbul DçDncU icra me· 
murluAundan: Mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukt\rrer bir adet piyano, 
6 Hıızirnn 934 tarihinde saat 10 dan 
11 e kadar Şişlide Samanyolu soka· 
ğında Arifpıışa apartıman 12 No. da 
birinci açık arttırma suretile satılacak· 
tır. Taliplerin mahallinde memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

..................- ·----·-··· .. ··-··----.. ., ..... .,.,._"' ... ' .. " 
&on Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Miidürü: Tabir 

Haziran l 

ENOrSr 
~FAUIT SALT'\. 

futnıaz. .Dıbat &Yarizinla 
1 meabaidir. Bama. altmİf ec- ~== 
llCdcn fazla m11ftffaldydl 

1 Oe bdtOn dOııyada taajnmif 
Eao'a "Fnait Salt" mt.· 
tabaarfnda• ıaba• •• 
... bir bardak .. -.. 
•uda bir lı:ahft bşfgi m.Dt· 
darİAda .ıuü __ dd'cdiDLL 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

lstanbul'a Sultanhamamında Saka çeşmesi sokağında 10, 12, 
30, 33, 34 numaralı ikinci vakıf han teslimi tarihinden 937 aeoeai 
Mayıı nihayetine kadar toptan kiraya verileceğinden kapalı zarf 
usulile miizayedeye konmuştur. Taliplerin müzayede ve mllnakua 
ve ihale kanununun 10 cu maddesi mucibince teklifnamelerini ve 
(1620) lira miktarmdaki teminab muvakkate makbuz ilmllbaberinl 
veya ayni miktarda banka kof alelnamesini usulll dairesinde ihale 
günü olan Haziranın 13 cU Çarıamba gnnn aaat 15 e kadar Evkaf 
Müdüriyetinde Encümeni idare Riyasetine tevdi eylemeleri uaa 
olunur. (2638) 

Muhterem Halka 
inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tara
fından halka satilacak tütün ve müskirat mamula
tından ahnmağa başlanılan Müdafaa vergilerinin 
miktan aşağıda gösterilmiıtir. 

1 - Fiah 25 kuruş ve daha yukan olan 20 
sigaralık veya 20 - 25 gramlık tütün, enfiye, tönbeki 
ve pipo tütününün beher paketinden bir kuruş, 
fiab 25 kuruıtan aıağı olanların beher paketinden 

• • 
yırmı para. 

2 - 10 sıgaralık paketlerden verginin yanaı ve 
yüzlük paketlerden beş misli alınır. 

3 - Puroların, tanesi 25 kuruı ve daha yukan 
olanlarının beherinden bi~ kuruş, 25 kuruıtan aıağı 
olanlarının beherinden yirmi para. 

4 - Rakı, Votka, Konyak, Vermut, Likörlerin 
25 santilitrelik ve daha büyük ıişelerinden şişe 
başına 2 kuruş, 25 santilitreden küçük ıişelerinden 
şişe başına 1 kuru1-

5 - Biraların beher şişesinden 1 kuruı. 
6 - Fıçı içinde satılan biraların beher litresin• 

den 2 kuruş. 
7 - Açık veya kapalı her ne kap içinde olursa 

olsun şarapların beher litresinden 1 kuruş. 
8 - Şampanya, Cin ve Viskilerin beher şişeıin-

den 25 kuruş. 
Bu vergilerin, paketlerin ve ıişelerin etiketleri 

üzerinde gösterilinceye kadar bayiler tarafından 
satış bedellerine il~":_eten alınacağı halkımızca 
malum olmak üzere ılan olunur. (2947) 

1 Emlik ve Eytam ea?kası llinları 

SATILIK ARSA 
Esas No. Mevkii ve Nev'i 

394 Teşvikiye Atiye ıokak 612 kapı ve 48 harita No. il 
276 metre ana 

1 

Teminat 
Lira 
662 

63 ı lstanbul Belediyeıl karııaında 24 parsel No. lı 1330 
302 metre arsa 

Yukarda yazılı araalar pazarhkla sahlacağından taliplerin 8 
Huiran 934 Çarpaaba pil aut onda ŞuhemiM ..._..tlan. 13571 


