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Beşiktaş Şampiyon Oldu 

Galatasar•r • Fenerbahçe arasındaki dUnkU maç bereberllld• ........ 
maçtan intibalar görUyorsunuz. Tafsllltını da spor saytemızd• bul• ......... 

Tramvaya Giden Milyonlar 
Fazla Alınan Paranın Hakiki 

Miktarı T esbit Ediliyor 
Ankara, 12 (Huıuıi)- Ôğre- Şirketin alAkact.r memm-

nildiğine göre Nafıa Vekilimiz ları lstanbuldan buraya rel-
Ali Bey, lstanbul tramvaylan mek üzeredir. Hafta içinde bu 
meselesi ile ehemmiyetli bir para miktarı kaqıhkh tetkik Ye 
ıurette meıgul olmaktadır. Şirket milzakereler yapılmak 111Ntile 
ile Vekilet ara11ndaki mllzake- teıbit olunacak, neticede bu 
reler oldukça ilerlemiıtir. Şirket miktar para Şirketten prl alma· 
mümessilleri geçen hafta ıonunda cakbr. 
Vekil Bey tarafandan kabul edil- Bu parama iki buçak milyon 
mif ve tirketin yeni raylar d~ lira olarak tayin ohmacajl Jmy. 
mek makaadile halktan fazla •etle . muhtemel l&iUllyor. 
olarak aldığa paralar Uzerinde Dığer taraftaD •erilen malt-
görllşülmUştür. Henilz kat'i olarak mata göre, lstanbul tramftJ Be-
teabit edilmiş bir ıey bulunmadığı retlerinin bugnaka miktarl.n 
söylenmekle beraber kat'ı karann lizerinde de tetkikat yapalacajl 
bu hafta içinde verileceği anla· ve ücretlerin pahah olduiu anlr 
tılmaktadır. Şirket, fazla alınan pldığa takdirde bir miktar teazilAt 
paralan mutlaka geri verecektir. icra edileceği de mlyl.am ... • 
Fakat asıl tesbit edilmek İ•tenilen \ A t • d y..ı..:..ı 
mesele bu paranın miktandar. '. vın e ~ ... er 
Oç milyon liraya yakan oldug" u M••lıl •lı.,,.mig•tle tetltllc ed..,. t ft~rtvın lhl b(A.A.) •=- K~~~ 

1 
• .. a/ia Vekili Ali Beg e ıı ıeya a na ÇlllUlll YllllllllA 

e~ve ce yazılan bu paranan hakikı suretile teıbit edilmeıi muvafık Ekrem Bey bap Arma• pl-
mıktaruıın, tetkikat yapılmak görUlmUştUr. miştir. 

/ngiltereye 
Yumurta 
Satacağız . 

Londra, 11 ( A.A ) - Avam 
kamaraıımn diinkn toplantısında 
ticaret nazırı namma bir suale 
cevap veren M. Armıbigor demiı· 
tir ki : 

" - Önümüzdeki sene TOrki
}'eden lngiltereye fazla miktarda 
yumurta ihraç edileceğe benze
mektedir. 

Türkiye bu aene lngiltereye 
pek ehemmiyetsiz miktarda yae 
murta ihraç etmitti. Gelecek 14 
eylüle kadar yumurta lhracabnın 
temdidi için yapalmıt olan teklifler 
üzerine Tilrkiye hükumetinin nazarı 
dikkati celbedilmif •• tahdit Jaa. 
auaunda t..,ıld ... _..._ ......._ 
dca ••••• , .... . 

Kadıköy ünde 
1 

Tramvay 
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(Halkın {Sesi] 
Devletin 
Parası Ve 
Kontrol 

A 

Pe mb gffo{l ilet Meclidn
Divanı tuhaaabat 

üzakere ed lirken İkb 
kili Celw Bey devlet erma
yesi bulunan müesseselerin mali 
murakabesi için bir k 
&imini ileri ünlü. Ba 
betle halkın ne düşiinduğün ~ 

. tedik 

da laılundurmaaı, oüphesiz gayet ~ 
betli bir harekettir. Çün O, b m 

abc ne kadar sıkı ve eaa ol 
lktıs di inkişaf imkinlan d o derec 
ğlamlatmış demektir. Devletin ali 

münasebeti bulunan müe seaeler. bu 
p.rt altında daha verimli neticeler 

erirler. Esasen, bu ibi ü a-
scaelere yatırılan paralar, bu 
k r getirme gayesinde ziyad , 
lktısadi varlığın kökJeımeaini te-
min içindir. Binaenal yh, "ilet 

diainde lktıaat Vekili izi ileri 
ıürdüğü şekilde bir kabul 
edilmesi çok yerinde et 
olur kanaatindeyim. 

* Hicabi Bey ( Fıruuığa 1S2 ) -
Vallahi, misal Önümüz.de.. e u 
esnaf Bankası da v kti:e ciddi bir 
kontrol ve murakabe altına alınmıı 
b lunaaydr, şüphe yok ki: ayeaini 
kediye yükletmiş vaziyete düşmezdi. 
Netice itibarile Belediyenin, unon 
bunun porasıda heba olup gitme:ıdi. 
Bugün, devletin mali i tiraki bulun n 
müe eler de dahil olduğu halde, 
her tür:O şirketler murakabeden uzak 
değildir. Fakat bu kontrol işi. daha 
~1aslandınlırsa, illet ~rm ye • hak
kllc murakabe altına lınmı olur. 

~ 

Rıfat Efendi ( Eyüp, Bahariye cad
desi ) - Bu yeni karan ükranJ 
karşılamalıyız.. Paramızın, ne şekilde 
kullanıldığın gö~den geçirmek, aarf 
İuretJcrini yakından tetkik etmek 
hükumetin vaz.ifuidir. Bunu, bir 
kanunla ııümullendirmek elbette ki, 
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Bir ihbar: 
• e 1 

• - Siz bir ergi e " ...... ,... yolsuzluğu nlata-
cağı Çok rica ederim. B ihban yaZIDU! da 
la d r makamlar oku unlar, devlet hazine "nin 
.. dığı bu zarann önüne d nlar.» 

lf-
Ba tırl r, dre i ve hüviyeti bizde mahfuz 

bulunan bir zat tarafından Mersinden g8nderileu 
bir mektubun b langıç cümlesidir. ektubun diger 

brlannd da, yolsuzluk i mi verilen mesele 
hula ten şu ekilde izah diliyor. 

« - Bir zat tanıyorum. Küçük bir dilk ı 
~ardı • Öteberi satarak geçinir. Senede de beşyüz 
lıra kazaııç vergisi verir. Halbuki bu zabn sıJ i · 
taka esikası ticaretidir. Bu ticaret sayesinde 
enelik kazancı yüz binlerce lirayı bulur. Fakat bu 

kazanca mukabil bir metelik bile kazanç ergisi 
ermez. Al kadar makam tahkikat yapsm. Sabit 

olacakbr ki bu zat devlet hazinesinden enede 
otuz bin liralık kazanç vergisi kaçınl or. 

Yol uzluk yalnız bununl kalmıycr. Bu zat 

Bi Lira 

1 

muvaza n bir orman kiralamışhr. Bu ormandan 
kesilen keresteler, bu ubn oturduğu kasab ya 
civar olan baş a bir kasabaya getirilir, oradan 
ihraç edilir, kendisine de o kasabamn gümrük ve 
crm idaresinden ihraç ettiği ereste mikdannca 
ithalôt yapabilmek üzere takas vesikası verilir. Bu 
ıat o kasabadan Idığı taka vesikalanru kendi 
oturduğu kasabaya gelerek satar. 

1 Günün birinde takaa usulünün ilga edildiği 
hal:er alınınca bu zat gece yarı otomobi:e atla
yarak bazı yerlere uğramış, her nasılsa bu ilga 
tarihinden çok evvelki tar~hlere ait bir kereste 
kesmek ve ihraç etmek vesikası tedarik etmiştir. 
Ayni zamanda elindeki takas vesikalannın miktarı, 
apılan kereste ihracab miktarından çok fazladır." 

Biz bu ihbarı, devlet hazinesinin menfaatini 
düşfinerek aynen yazıyoruz. Alakadar makam 
tabiidir ki tetkik ve tahkik ederek müspet veya 
menfi bir net:ceye \1nracak. İhbcır tahakkuk ettiği 
takdirde devlet haz.inesinden para çalmak cüretinde 
bulunan bir el daha kırılmış olacaktır. 

Cami] er 
Tasnif Muamelesi Tama

men ikmal Edildi 

ç·ıek Bo luğu Eğlence 
Karadeniz Ereğ :isinin Çi- '7ı .k A 

leklerine Müşteri Aranıyor '' tı arı 
~·~.müddet ~vvel Karadeniz Karşısında 

Ereg. mden Tıcaret Odasına 
Bir sene evvel faaliyete geçen 

bir komisy,on f stanbulcla kadro 
harici kalacak olan cami ve mes• 
çitlerin listesini hazırlamıştı. Bu 
komisyon kadro harici kalacak 
on üç camiin mimari ve tarihi bir 
kıymeti olup olmadığında şüphe 
ettiği için mfizelerden sormuştur. 
Cevap alır almaz listeyi evkaf 
umum müdürlüğünün tasdikine 
gönderecek, tasdikten sonra bu 
camiler satılacaktır. Kadro harici 
kalan mabetlerin imam, müezzin 
kayyum ve diğer müstahdimlerinin 
ba ka camilere nakli temin eW.. 
lecektir. 

bazı milracaatiar yapılmış, yeni Belediye iktısat m dürlüğU, 
sene çilek mnhsulünün bol oldu· şehirde ve say:fiyelerde~i y~zlık 
ğu b:ldiıilerek fazla vapur uğra- bahçe ve gazmolann fıat liste-
tılmasının ve mahreç bulunma- lerini tetkik etmeye b la mıştır. 
smın temini istenilmişti. Bazı bahçelerde fiatlann pek 

Ticaret odası bu hususta in- fazla olduğu nazanitibara ahn· 
b. ld ·ı t'e as et ·ş bu mışbr. Bu gibi mahallerin tesisi 

ı are e m :mı , • • k 1 .. l"k 
çileklerin idarenin likör fabriknsı ıçın .. onu an ermaye, . gun ~ 
için alınıp alınamıyacağını sor- um~mı masra~lar ve .tabı oldugu 

resım ve vergıler tetkik olunacak· mu r. 
Gelen cevapta, Mecidiye' kö-

yündeki fabrikada bu sene çilek 
likörü imal edilmiyeceği bildi
rilmi:ı tir. Ticaret Oda şimdi 
Ereğ.ili mfistabsillerin çileklerine 
müşteri aramakla meşguldür. 

br. Alınacak netice)e göre mil• 
esseselerin tesbit ettikleri fiat 
listeleri ara nda nisbet akul 
bir hadde tanzim dilecektir. 

Bağ er akı pim izin ve mllletin menfa ti iktiza
nnd ndır. Görüyoruz ki, cümhuriyet 
hükilm ti lkbı;adi bünye izi kavileı· 
tirmek için icap eden t dbirieri· 
almakta gecikmiyor. 

Emanet Bu Sene Jstanbulda 1150 
Döniim Bağ Tesis Ediltli 

24 aatın 

Hadiseler· 
Vergi Cüzdanları 

Vasıtasız vergiler için hazırla-
"n ye~i vergi cüzdanlan Mal

muduriukierine ve mal sandıkla
rına tamarnile tevzi edilmiştir. 
lstiyeıı mükellefler bu cüzdanlar
dan tedarik ederek, arazi, bina, 
hayvanlar, kazanç ve eraset ver• 
gilerini ve bunl ra mukabil yap • 
caklan tediyat miktarım y zdıra
caklardır. 

mtffi 
Yilk ek tahsil talebesi tara

fından vücude getirilen ° Birlik 
kooperatif şirketi ,, nin nizamna· 
m · İk t Vekaleti tarafından 
kabul ve tasdik edilmiştir. Nizam-

me bugilnlerde Vekiller heyeti
n sevkedilecektir. 

Dairesinde 
Adliyenin emanet dairesinde 

hıfzedilen e muhakemeleri neti
celendirilen ilahların tasnifine 
memur edilen komi yon ~ini 
bitirmiştir. Bu komisyon atılma· 

nda bir mahzur görmediği (838) 
tabancayı müdde.umumiliğe ver· 
miştir. Bunlardan (438)i otomatik 
mfiteb ki i de topludur. Müddei.. 
umumilik bu tnbancalan satılm k 
fizere diin Milli emlak müdürlü· 
ğüne teslim etmiştir. Tabancalar 
müza.Yede ile satılacaktır. 

Yeni Bir Banka ı? 
Esnaf Cemiyetleri tarafından 

te kil edi:en yardım cemiyetleri
nin birleşUrilmesi ve bir Esnaf 
b nk ı te kili hu unda tetki· 
k t yapılmaktadır. 

Bu sene lstanbul ve civnnnda 
( 573,669) Amerikan nsmıı çu
buğu dikilmiştir. Bu çubukların 
94,555 i Erenköy ( 6,400) O Bü· 
}ükdere, (20t500) tı köy fidanlık· 
!arından, 41215 i Halkalı ziraat 
mel<teb:nden ve mütebaki 401,004 
6 de halk tarafından temin edil-
m:ştir. Bu çubuklarla fstanbul 
vil yetinde tamam (1150) dönüm 
yeni üzüm bağı tesis edilmiştir. 
Bağların s ksen dönümü lstanbul 
civarındat ( 104 ) dönümü Bak}r- . 
.köydet 394 dönümü Silivride, 280 
dönümü Çatalcada, (30) dönümu 
Sarıyerde ve Beyoğlunda ( 45 ) 
dönilmü Ü->küdar ve Kadıkövün
de ( 28 ) dönüm il Beykoz, ( 30) 
dönümü Kartal, ( 12) dönümü 
Şile, ( 147) dönümil de Yalova
dadır. 

adam Hemaryon isminde bir 
kadın tophanede tramvaydan 
ati mak isterken düşerek muhte
lif yerlerinden ağar surette yara
lanmıştır. 

lf Mebınet isminde biri Fın
dıklıda tramvaydan düşerek ya
ralanmıştır, 

lf Ağa hamamında Yarasud 
apartunanında oturan Andon is
minde bir genç, apartımanın ta
raçasında uçurtma ·uçurmakta 
iken muvazenesini kaybederek 
sokağa düşmüş ve vücudunun 
muhte:if yerlerhden ağır surette 
yaralanmıştır. 

_.. Uunlardan başka son 24 
saatte birkaç kavga ve üç hır· 

sızlık hadisesi olmuştur. 

Mayıs 12 

( Giin«n, Tarihi ) 

Şarkta Teftişler 
Hilmi B. Tetkiklerinin Nero 
ticesinden Çok Memnun 

Diyanbekir, 11 - Bir ayı
d nberi Siirt, Mu~ Van ft 
Beyazıt vilayetleri dahilinde tetkik 
eyahati yapan Birinci Umumi 
nfettiş Hilmi Bey reJ katıerine 

deki müşavir ve müfettişlerle be
raber avdet etmişlerdir. 

üfettiş bey bu eyahatleriıa
den çok güze) intib larla aynl
mıştu. 

47 Yal Hizmet 
Tekirdağ, 11 - 47 sene muıt 

allimlik yapan Karaca Klavua 
köyü ilkmektep muallimi Fatma H. 
Maar:f Vekaleti tarafından para 
mükafab ve takdirname ile taltif 
edilmi tir. 

GU rU ~murl ran 
lkr miy 

Ankara, J O - Gümrükler ve 
İnhisarlar Vekaleti gümrükler
de tahsil edilen p ra cezalann
dan haziran ayı içinde gümrük 
memurlarına ikramiye verecektir. 
ikramiyenin geçen sene olduğu 
gibi birer maa§ ni betinde o) ğa 

tahmin edilmektedir. 

AJdında Bir Konfer n 
Aydın. 10 - Dün şehrimize gelea 
arif Vekfileti Müf ettişleriadeıa 

Scllm Sırn Bey Halkevinde gençlik 
teşkilatı ve beden terbiyesi mevzuu 
Oı.erinde bir konferans enni tir. 

avuk Tipi 
Köyler için Yeni Bir Cinı 

Tavuk Üretilecek 
lstanbul vilayeti civar köylerde 

tavukçuluğu tamim etmek için 
fa'Zla }'Umurta verecek ve köy 
§artlanna uygun bir halde yaşa• 
yabilecek bir köy tavuğu tipi 
yetiştirmeye ve öğretmeye karar 
vermiştir. Bunun için de Halkalı 
ziraat mektebinde fenni büyük 
kümesler ve tavukhan~cr yapbe 
nlmaktadır. Burada bazı Avrupa 
cinslerile beraber muayyen vasıf 
gö~t<:ren. bütün yerli tavuk cins
len lizennde fenni ve uzun tetki-
kat yapılacakt neticede bir köy 
tavuğu tipi elde edilecektir. Ba 
tip köylülere meccanen dağıblm 
suretile de çoğatılma ı temin edi-
lecektir. Vilayet bu işe Halkah 
ziraat mektebi zeotekni mütahaa
sıs Rıfat Beyi memur etmiştir. B 
i için vilayeün yeni ene bütçe
sine de mühim bir t hsi t k 
mt-şbıt. 

Ytl.ğmur Ve 
Kuraklık 

Ko-ıya, 11 ( A. A. ) - Kony YI 
civannt•a ve ezcümle kur k saha oJ 
yerlerdı evvelki gece ba lay n 1a 
mur &il11 kli bir aurette devam etmiı 

* 
Çeşme, 11 ( A. A. ) - Çeımedl 

çoktanberi havalar kurak gıttiği içi 
dart göz.le yağmur beklenmektedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar ·Ofa Hasan l:ieg Digor Ki: 
•---------------------------~-------------------------------- 1 

- Ha a H ni şu soyy . , 
aatıcılan susturacakbn. 

H an B. _.. Suıturacakbm t 
amma.. 

••• un dedim.. .•• Yalvardım, hiçbiri dinle-- J ... BU kadar ~rült6 arasında 
medi.. beniJD uğra§IDB;m da gürültüye gittif 
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Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

gun 

._ ___ ..... _ Y .... Faldt Rdla 

0..•ab lmparatorlajuaun 
iaimleriaclea biri bahfia meaıle
ketl ic:IL Ba lami bız ortadan 
kaldırdık. T•kiyede hiç auiıstimal 
olmadığı iddia edilemez ; fakat 
Mkl zamanlann auiiatimale kail' 
... •malla fikri yerine, suütima!e 
kaqa mllcade,e fikri geçmiştir. 
Devlet ve halkta bu mlicadel 
lr~~e~ ve . ahlakı deYam ettikçe: 
•uıistımal ımkanlamıın m6tema· 
diyen tahdit edileceğine flipbe 
yoktur. 

De~let D~zu Yaaıtau ile ka
zan~ bırç~ ~len kolay ve 
cazap ıelir. Eger bu çeşit ka
zançın. kendine mas"ke olarak kul
Jandajl bittin muavazalar ortadan 
kalchnlmıyacak oluna, en lel't 
zannoluaan karakterlerin bile J•Yaf 
y~~ • .,. aattiklerini s&e
bilirız. E"neaW p Millet Mecli-
sinin kabuJ ehDİf olduju kaaunua 
faydası, ahliksaz olanl ualandır
maktan fazla. ablllam muhafaza 
etmekte olan ekaeriyeti müdafaa 
etmek, onlara, devlet ntifuzunun 
umumi ~~nfaabndan gayrı men
faatlar. ıçıo adaletin kullanılma· 
9111claki muvaffakiyet i~timalleri· 
aia._ı~ kadar u olduğunu öğret-meaur. 

Yeni T&rk devleti, bttt& dl 
yada iktaaat itleri n n-
menfaat dawalar iİ Y•ni busu•i 
euesesinin pek 

1 ~ftlet mi
dar olduğa bir lemde ~a· 
Memleketia kendi husuai ti il: 
devletin lkbaa dl faaliyetlerle : 
ka~ bftıbtitün artbrauıtar. B: le 
devırlerde hususi •e Y 

f " umumi 
men aatlar araaındaki ahenk ve 
muvazeneyi tutacak olan naza 
kuvvehn fazilet ve adaletine b: 
~ün halle, sarsılmaz bir surette 
ınanmak lizımdır. Bütçemiz, eğer 
memleket ıartlan göz annnde 
tutuluna; memurlanıB en i . 
6cleyen ltltçeierdea biridir, ca.!! 
bariyet, Wf tedalaaJa ananeainl 
k61dlnc!- kaldarq olduiu gibi 
memunn kanuna ile, diğer taraf
tan. tekailt kanunu ile diier 
taraft~ d.ev~et emekt~rlannm 
tallenm ve ~ıtıkballerini, Osmanlı 
mpa~a~otlugunuo ve şark deY. 

letlenmn tarihlerinde hiçbir _. 
man ıwülmediği kadu ...m,et 
altına almqbr. 
Mu~a Nafaa V.Wliuia 

J~termlf olcluiu m&atema titiZ
liğia tam yerinJe oldujuadaD kim 
,...... .-bilir? Kltllere karp ve 
ldltlllllll · halra. arma azaltmak .......... ......... ...... 
kuta yalkua deta. devlet cila ... 
içiade ablik Ye HJ kıymetlerini 
talniye ettirmek için çahtan 
h6ttm iyi umurlarua itimadım 
k6klqtirir. En )ilbek makamla· 
1111 ahllkl ......... bile chah= 111 ;!tir peltlka ı.. 

-1 ca•ha-
clanmt ılWıma Millet Mectieimi .. 
zin on -.Jik tarihi f ahittir. Cn
rihP. bizden korkar: Fakat onu 
cllrlml6kten çıkaran, yahut ona 
!r-unun takibinden kaçabilmek 
ımklnam YWea mnuaa kapı
lannı da bpaaak zarur.a.: • 
man u... .._ ,, .. • "'U. za 
p)aetlai ~~Yakamam~ 

Dewlet Jllcle aleterecektir. 
faabn, Ye ....... Jla "llhlml mea
letba malaclr. a."h': Jtlz dev
derece '-it .... .._ ldbt 8011 

cak ullllllDI meafaat .... ele, .. 
mez '!ir aurakabe ile t: 
olunabıllr. Clbaldl i•.,•aaa 
yıOığı da dal.a mutllk l;iı 1aatr 
kat deiiJdir. inanlar, awıiaalaaJı.; 
&nllnde, saj1 VPJ• sola tereu. 
etmekte m8tereddit baralalma..
bdır. - Hikımiyet•teo 

Her Göring Geliyor 
Almanya Hava Nazan, Pru•ya 

~Yeklli ve Rayştag Reisi Her 
G&rinı latanbula gelmek llzere 
Atinada balunmaktac:hr. 

J:\ürk Dil Kurultayı 
kıQCa Tllrk dili km"ultayııun 

-Cuatoata Dolmabahçe sarayında 
.. .. .. ......a.ekt ... 

! ' 
!5C! 

Resimli Makale 
Me.... .....,...... .e..ıltüylik kwa........_ lllri de bu cemiy«i terkip ecltıa leı\1.-dt>a l>ir 'kı• ... -, umumi 
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Türk - Romen Münasebatı 
Romen ~ıralı Hz. Hariciye Vekilimizi 
Bugün Oğle Yemeğine Davet Ettiler 
el Bn;e.. ~2. ( HU8U11) - Hari- R1ft1 Bey tarafmdaa Romanya ye l llnre Romen balla ve Romen mat-
.:- 9kilamız Blkıet i8tUJO:- Tlrkiye ara1111dald aamimt aa- haatı tarafından memleketimis ft 
İuko !:!k :- "~dam Tittl- 1qma Ye mlh haftlllll bilhaMa hariciye •eldlimiz baklanda çok te-
retinin ileri pı:i · y ~eza· tebaraz ettiren ehemmi1etli nutuk· vecctıbklr ve muhabbetklr neşriyata 
Yanan Ye Çek :f!ar1.':i1 

" i: lar llylenmiftiı'. fırsat teşkil etmiş ve serbest ce-
kalabahk bir karplayıca ktltle8i Bqta Romen h6k6meti olmak reyan vermiı olan bu dJaretiD 
tarafından iılikbal edilmiflir. A · E'ı-.:' ·ı ·- uyandırchjı nq'eyi bir mDdclet-
. Tevfik Rnşt& Bey, trenden rff ırma, KSl f- tenberi devam eden kurakhktaa 
mer inmez M. Titnlesko kollanm muatarip Romanyada dtbıdenberi •:p ken~· dotru ile~ı~yerek me Ve ihale Ka- iyi bir teaadnf olarak boı " 
fıır.::aı-::mr ı!i.':tte hancıye ve- bereketli yajmarlann yajmaya 
m .. n ... ,.:U11ac1e ~ Yeb:Ii: nununda 1 adilô.t bqlamasıodan ...... olan sevinç 
kendialne t&rkçe "sef9:geldiniz bil•biitün arb.rmıftır. 
demiştir. Bu e•nada Madam nti: Ankara 12 (Hususi) - Bütçe Diğer taraftan Hariciye Yeki-
le•ko Te~k Rtiftll Beyin refika- eDd\meai artbrma ye eksiltme ve limizle ,....ıc baıvekil M. Tata-
lan Ye kerımeleri hanıınefeilclilere ihale kanuna liyİllMI Qzerindeld ~-•-0 - ~rek Romen Hariciye 
tay t ...._ ... , b tetkiklerini ikmal ...... :..tir. Eacl- n::ı9& ..... ff ... ~::- ,~rer buket Yermiıtir. ~ nazın M. ttllesko ara11Dda ce-
derek~~keri"ma 'e~b ~aya gt.. men merkezde devlet alımlanma reyafı eden bugtinkü mnllkatlar 

... ua ımza etmit birlqtirilmesi için bir komi.. h kk d l k )" l~- IODıa da kendilerini h··--• a ın a a man mevsu ma uma.t, 
..... §a. -- yon teşkilini temenni etmif, l a..n.·-el il. 1'ltlı 1emeğine davet eden llylbada teminat tekilleri yapı an temaı Ye g • 1&9M" enn 
illa ~- Şoaecleld YillA- kolaylqtanlmlf, ceu hllkOmleri fevkalide mOsait neticeler verdi-
~•ılerdir. jini ve her iki memleketin do.t· 

cı--... ,... cllrcle lcadar arttınlmaftır. Meb'uların arttır- lak, muhabbet ye samimi aurette 
i;ı::' Ye .. ,. ...u.ı Wr .... ma. ebiltme ve ihale itlerine P- aalha bi&met arzu1anm iyiden 

_..,.. eblfbr. meleli menolunmaftur. iyi1e inldpf ettirdijini ,a.termlftir. 
gece ar llyaretlercl.ı ...... Komiayoa ualaruua Kaynata Hariciye Vekilimiz Ye refakat-
riciye •sTa.ıako tarafmdan ha- ve damadan da bu iflere firemi- lerindeki zevat bugün iğle yeme-
ziyalet ......... ~Def • ~ )'ecelderdir. Şartname ve proje- jine Romanya Karab Karol ~ 
10naacla • Ye DJafetinm ler de daha acuz fiatla sahla- tarafından saraya davet edilmlf-

ft Teftik caktar. lerdir. 

iNAN /STER iNANMAI 
Bir ıabah ıazeteıl raayor. 
• Geçen rece fttanbul radyo•undaa ea1ıe bir , .. 

seldi ı 
- Muhterem dinleyiciler. hayYanlara himaye etmek 

hepimize borçtur. Sokakta bir hasta etek. bir topal 
beyflr, bir .. •ka lredl 16rilr1eaiz hemen BeJotlu, falaa 
Rlla 11t1maraya telefon ediniz..." 
~ elrle~a aaliba bir doktordu. Tabammlllle
be faüa •lu'hk Jildetilea hay .. alara, huta, litar 
L-~.... •1U& •• mecalaia eteklere lmanlarm mer
uametbal eelbeta.,_ pl1f1yonl•. 

....... IMan• emreder. 
Fakat .._ ...._ dialwken aramızda dolapn, 

tüammGllerlnclea fazla meui talamll edile• baıta. 
ukat, •alal ln1aaJan habrladım. GGnlOk nafaka11D1 
kaıanabilaek lsia. ... n «lotarken aGrOne •Grtlne ltlae 

pte-. müteaffla haıırab atelye " fabrikalarda clprlerial 
klttlrüm eden bir rutubet lçlacle Jrlln karanncqa 
kadar çalıf&JI Ye ı•ce bir öll ıtbl pwunaDB kollan 
ua•nda 1abahın dehıetlni bekle1en dul ıeldt kadın· 
lanaı ditüadlm. Bunlar için bir akpm oı- koaferau 
ııreren yok. Hallerini ıoran yolc. Sabellıt.. akpma 
' 

1 r yirmi .... lau1at yevml1• ile çaltfa1oru. .. ,. ... 
heder oluyor, karnımı& doymuyor, ~ ....... 

.aç kahvor. !iye ettikleri feryadl dupa blle '°" r 
GGnduz sol<akluda •flrilailp P°' k8pril altlanada. 
çefme yal klaruada 1ataa ~plik ye aç çocuklan 1"3ren 
yok. Ellerincl• t.taa JOk• Kanalann• bır kaflk sıcak 
yemek atan JOL 

Topal epldere ..,. .. ., IAI• beyfirlere •erhamet 
edelim. s..ka kedfler için Himarel Hayvanat Cemiyetine 
telefoa edelim. Fakat buııları ne yapalım?" 

ISTBll iNAN ısrsa INANllAI 

Sö ün K sası 
Münderecatımızın çolclu
ıundan ducetlilemımiş
tir. 

Jeneral Kondilis 
Atinada Başvekile izahat 

Verdi 
Atina, 12 (Huauai) - Jeneral 

KQndilis ve maiyeti dlln avdet 
etmiş • merasimle brtaJanmat. 
Atin•) a plir gelmez BapekiH 
ziyaret ederek Ankara ziyareti 
ve mftzakereleri hakkında izahat 
vermiştir. 

8afvekil M. Çaldaril vaki olan 
beyanatmda "Ankarada Jeneral 
Kondilisle mtikilemeler ıayet 
tabii olarak ukerce olmUf, ve 
çok samimi bir hava içinde 
geçmiştir ,, demiştir. 

Bulgar gazeteleri Jeneral Kon· 
di · Ankarada Trakyadaki .... 
kerlikten tecrit edilmif mıntaka
ların kaldarılm811 ve harp vuku
uada boğazların kapanmua 
laaldaada mutabık kaldığım ve 
Tevfik Rftttü Beyin Cemiyeti Ak· 
vam nezdinde tetebbüate buluna
cağını ya7maktadırlar. 

İnönünde 
Şehitlerimizin Ruhları 

Taziz Edildi 
Bözüyik. 12 (H....r) - Kol

ordu kumandanı Naci Pqa ile 
Bilecik ve Eakifebir valileri, ciYar 
kasabalar halla. meldeplil.Mc..: 
aairenio iftirakile phitler 

ziya= :=e.. saWti biriaci 
ildld ..... maMrebelerinl 

::ı.ır• inini muharebelerinde 
...,_.. kiyi& Ahmet Efendinin 
.a.Jeri hazar balunanlan hayecaa
landırmlfbr. 101 kurban kMilmif 
ve misafirlere. halka bir ziyafet 
verilmiştir. 

Merasime üç tayyaremiz de 
iştirak etmiş ve çok yakın meaa· 
hlırdm ....- .. tehitlerimizl 
.............. Her - ...,... 
ikinci cama• ln&aa telaitlerini 
ziyaret gln6 olarak brarlatbnl-
mıfbr. 

Yıldırım Kazası 
Uıak. 11 (A.A) - Bura~ Ye 

mWihakatta yağmur deftlll ecli1~ 
Baza yerlerde dolumm huarat 
Y•pbja teepit edilmifllr. Biirlıan 
Fatih ••hallainde Mehmet ata
nan fti• IMa aabala 1atmardan 
mlitlıİf bir piti lle çlbılifltlr. 
lçiadeld iki çocukla bir bdm. 
balkın yanla• ile lananbaqtır • 
Belediye mecliai maili iulıidam 
olan evleri arqtı 1map hatlallllf" 
tar. Kızılbisar kö;tine d&n yddınm 
dGfm&f, oa y~di koyun, iki kum 

ildlrm6fllr. Nllfusça zayiat yolltur • 

lns11.ll Kavgası 
Şikaıo 11 - tm..f malake

meai lnsulin tahliyeli İçİll bida
yet -.hkemaince baalaa 200 
bin dolar nakdi kefaletia azaltal
maaı için IDIUI tarafmclaa Y•.,.... 
mllracaab redcletmitffr. llltlc:W
amwnt lmalla fOO ıa,.. •ır 
dan fm. ~ ~· :!t!Zrt ..._a ilbat .IU .. ..& 
~1l!.',. 
n...:__...a... 1 7 ... 1111 ••••• 
......- ,.. ~ 1 1- ---•ı 
toplaatl• .... ••·• ..... . 
.aclaf ... icia mlıraıılıle ... _. 
lehinde ...... ittiW ......... 
- Ba ..... ..... 1apdu 
•r~mele ... ıın esfil"'!"kte~: 
T.,,a..te.elaa ...,.. belediye rem 
bir ... tWteri &ÇIDlf ve bu def.. 
tir dolmakta pcikmemiftir. 
Filomuz Dönüyor 

Moıkova, 11 (A.A.) - TGrk 
Tayyarecileri Harkola man-
aaletlerinde hararetle U,... 
lanmaşlar, Harkol liJatromacla 
verilen mllsamerede ham balun
mqlarchr. Perdenin lzeriada 
TDrkçe olarak .. TDrk miufirlere 
hararetH ... ............ ..,... 
,.m kil Orkilllb9 Tlrk .. '-------..;,... __ ....,.. _______ ...._ _____ -:----...... _,.....,ı s..,.a .......... c.a. ...... 
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Armutluda 
Köylü 
Geçimi 

Armutlu (Hususi) - Buranm 
başlıca mabsulatım zeytin teşkil 
eder. Halk ekseriyetle bununla 
geçinir. ikinci derecede koza ve 
mu§mula gelir. Evvelce bura a 
(1000) to kadar da üzüm çıkar· 
clı. Fakat birkaç sene evvel gelen 
floksera hastalığı bağları kamilen 
mahvettiği gibi yeniden bağ da 
yetiştirmek ·abil olmamı tır. Köy
lll son zamanl rda birtakım fenni 
usuller tatbik edere bağ eriştir
mek için uğraşmışsa da muvaffak 
olamamıştır. Kozacılık nispeten 
iyidir. Mnamafih onda da hasta· 
bk mevcut ise de önü alın k· 
tadır. Evvelce 300 kilo koza Çl· 

karan bir köylü timdi azami (&l) 
kilo çıkarabilmektedir. Bu böyle 
olmakla beraber fiatlarda da çok 
diişkUnlük var:. Beş sene evvel 
kilosu iki yüz elli kuruşa satılan 
damızlık koza şimdi ancak yüz 
elli kuruıa ıatılabilmektedir. Bu
rası civar köylere nazaran çok 
zengindir. Diğer bazı köylü!er 
iaşelerini ya\nız kömür ve odun
culukla temin etmektedirler. 

üşhacıköyde 
Belediye elektrik T esisa

bnı Sı..hn Ahyor 
Gümüşhacıköy {Hususi)- Dört 

aene evvel kasabanın elektrikle 
tenviri i · beş sene müddetle bir 
firkete ibale edilmiş, şirket te 
derhal tesis t yaparak kasabayı 
9ydmlatmaya muvaffak olmuştu. 
.Şirketle belediye arasındaki mu• 
kuvelenin verdiği salahiyete isti
naden belediye mevcut tesisab 
ve müteharrik elektrik fabrikasını 
aabo almaya karar vermiştir. Her 
iki taraf mevcut tesisat ~e fabri· 
kaya kıymet takdiri i~in f~ adam· 
lanm intihap etmıŞlerdir. Pek 
yakında tesisat belediyeye intikal 
edecektir. 

Tokatta 
Ortamektep Talebeleri 

F ayda1ı T Pşekküllu 
Vücuda Get:rdiler 

Tokat (Hususi) - Ortamektep 
muhitinin maarif sahasındaki ihti· 
yaçlanndan en mühimmine cevap 
veren bir müessese vaziyetindedir. 
Mektebin 360 talebesi vardır. 
Halkevi civarındaki 34 yataklı 
pansiyonunda da altışar lira ücretle 
taşralı talebe ikamet etmektedir. 
Mektepte spor., musiki, hitabet 
ve ya7.1, temsil, yar~ım, kütüphane, 
adabımuaşeret, diş koruma gibi 
ayn ayn teşekküller vardır ve her 
teşekkül kendi sahasında çok iyi 
faaliyetler göstermektedir. Musiki, 
temsil kolları muhtelif vesileJerle 
konser!er ve temsiller tertip et· 
mektedir, yardım kolu bir ısene 
zarfında fakir arkadaşlarma 230 
liralık yardımda bulunmuş, 23 
arkadaşa da yiyecek, giyecek ve 
den levazımı temin etmiştir. 

Mektepte bir de talebe koope
ratifi vardır. Bu teşekkill pek yeni 
olmakla beraber daha lkunıluşu
nun ilk ayında 16 rra temettn 
temin etmiştir. - S. B. 

Barlmda Fakirlere Un Ve Eltmak 
Bartın, (Hususi) - Himayei 

Etfal cemiyeti Bartın şubes', 

gtmrükten alınan unlardan ekmek 
yapbrarak mekteplerdeki fakir 
çocuklara ve memıel{etteki fakir 
ailelere tevzi etmiştir. Hilaliah· 
mer cemiyeti de un · te-vzi ede
cektir 

• 
LE 

ispartada Gayet Zengin 
aden Damarları Var 

Isparta (Hu-
susi, - Isparta 
denizden bin kü· 
sur metre yük~ 
sekliğinde bir 
yayladır. 

erkez ka00 

zanm mesahai 
sathiyesi 1740 
kilo. M. murab
baıdır. Arazisi· 
nin, % 30 kabili 
zer arazi, 20 i 
ormanlı~, 35 i 
dağlık ve taşlık, 

- "' 

3 Ü çay ve bataklık. •o 12 m de 
çayır ve meradır. 

Arazisi killidir. Suyu çok gü
zeldir. Andık deresi, Pirefendi, 
Güllüpınar ve Gölcük derelerin· 
den gelen sular şehrin en güzel 
ve umumi ıöhreti kaz.anmış sula· 
ndır. 

Isparta kasbasınm 16.312 nü-

Halkalı 
Talebeleri 
Adapazarında 

Adapazarı (Hususi} - Halkevi 
Zirant mektebi son sınıf talebeleri 
muallimleri Necati ve Rıfat Bey• 
lerin nezareti altında Adapazarı 
mıntakasmda z.irai tetkikat yap· 
maktadırlar. Talebeler şehirdeki 
fabrikaları ve meyva bahçelerini 
geurek tetkikat y pmı 'er pancar 
ekim ve biçimi lıa~kında izahat 
almışlardır. 

Tohum ıslruı istasyonunda 
kendilerine istasyonun tarihçesi ve 
iş sistemleri Uzeriode izahat veril· 
miş, istasyonun ekinleri gezdiril· 
miştir. Orada mısır ve patates ve 
diğer hububat nevileri üzerinde 
yapılan teknik işleri görülmüştür. 
Talebeler tetkiklerine devam ede
rek Eskişehire gihnektedirler. 

Gömeç'te 
Kasa Çalan flırsızlar 

Yakalandılar 
Gömeç: Bürhaniye {Hustlfİ) -

Şamlı nahiyesinden Bekir oğlu 
Hasan ile arkadaşları Hatil, Şerif 
ve Raif bakkal Osmc::mn ve Si· 
mavlı Mustafa 'Efendinin dükka· 
nına girerek hırsızlk yapmışlar, 
gerek dükkandan \re gerek itti
salindeki Mustafa Efendinin evin· 
den bazı eşyafar çaldıktan sonra 
dükkanın ya7.1hanesindeki kasayı 
alıp gitmişlerdir. Bunlar kasayı 
iki kilometre mesafede bir tarla 
içinde kırıp içindeki parayı aldık
tan sonra kaçmışlardır. Nahiye 
müdürü Hüsnü Bey Hırsızların 
Balıkesire kaçtıklarını tesbit etmiş, 
derhal telefonla Balakesire malu
mat vermiştir. Balıkesirde bulunan 
Gömeç jandarma kumandanı 
Müslim onbaşı hırsızlardan Bekir 
oğlu Osmanı yakalamış, Gömeçe 
getirmi,ı, diğer bı~sızlar da yaka
lanmıştır. Hepsi cürümlerıni itiraf 
etmişler ve çnldık]arı e~yayı geri 
vermişlerdir. Hırsızlar adliyeye 
verilmi.ştir. 

Smdırgıda Bir Kaza 
Sındırgı ( Hususi ) - Camiice

dit mahalles:nden Norekoplu Hacı 
lıyas oğlu Mahmut Efendi beygirle 
Uzan çeşmesinden su alırken 
ha}van ürkmüş ve Mahmut Efen· 
diyi elli metro kadar sürüklemiş
tir. Mahmut Efendi ba ve vücu
diinün muhtelif yerleri ezilerek 
ölmüştür. 

l.,,artadon anıııml garüniiı 

fusu, iki nahiyesi ve 52 k&yD l 
vardır. Merkeze bağlı nahiye ve 
köylen1e kazanın nilfusu 23.300 
erkek ve 26.105 kadm olmak 
üzere 49.405 tir. 

fspartada müteaddit maden 
mevcut olup bunlardan en mii
himmi ve başlıcası Keçiborlu 
kükürt madenidir. Bu maden 

dar. 

biitün Türkiye
nin ihtiyacını te· 

min edebilecek, 
kadar cevheri 
zengin kükürt 
ddmarlanna ma• 

liktir. Mekşuf ve 
mahsus olan sü-

rur, Altın, ka· 
raboya, alçı, ma· 
den kömürü, 
antumvan ve ar

.enik gibi ma· 
clenleri de var-

Bu kasaba Ege mıntakasınm 
en bü7ük ihraç limanı olan lzmire 
fimendiferle bağlı olduğu gibi 
kısa bir şosa ile de Antalya lima· 
nına bağlıdır. Bu sebepten vi:Ayet 
dahilindeki mabaulat ve mamaua
bn toplanıp sevkedildiği en bü-
yük merkez Isparta şehridir. 

Himayei Etfal Faaliveti 

-
'23 nisan çocuk bayraniı vatanın her köıesindeki Himayei Etfal te-

şekküllerinin hayırlı faaliyetlerine vesile olmuştur. Hemen her teşekkül 
bu münasebetle fakir yavrulara giyecek ve yiyecek vermiş, eğlenceler 
tertip etmiştir. Resimlerimizden üstteki Biga Hima~e~ Etf a] cemiyetinin, 
aşağıdaki Gümüş Hacı köy Himayei 'Etfal cemiyetinın tepeden tırnağa 
giydirerek sevindirdiği çocuklan göstermektedir· 

Kırkağaç Gençler Birliği 

Kırkalaç Gençler Blrlili &.mel ... 

Kırkağaç ( Husuıi ) - Bir sene en-el teşekkül eden Gençler 
Birliği apor, temsil, musiki .aahalarJ.Dda bllyllk m~vaffılkiye~. göster-. 
mektedir. Birliğin bando takımı pek mlikemmeldu. Bu muke mmelı· 
yelte belediyenin ve fırkanın mtizaheretlerinin de pek büyük yardımı 
olmuştur. Bando her akşam memlek~t par~n~a. mil~~mereler v~r
mektedir. Birlik t6 haziranda seneı devrıyesmı tes ıt edecektır. 
Belediye bahçesi yanında bir de asri spor sabası yapılmaktadır. 

Biga Kaymakamı Anl<arada Darolbedayi Kayseride 
Biga (Hususi ) - Getirile~ek K8:~eri ( Hususi ) - ~ar~l· 

suya safedilmek üzere beledıye bedayı ılk defa olarak şehnmıze 
bankasından istikraz edilecek gelmiş ve yeni yapılan sinema 
paranın muamelesini takip için binasında temsillerine başlamış-
Biga lkayma~ı. Ali Rwı Bey br. Halk .pek fazla rağbet gös .. 
Ankaraya gitınıştir. termektedır. 

Münakaşa 

Ali Kami 
Beye Cevap 

Nunıllalı At• 
Muhterem efendim, 
Açık mektubunuzu okudu 

80nra gazetenin eski nllshal 
arasında arayıp mecmuanızd 
bahseden yazımı da bulup o 
dum. Sözlerimden bazılarım, b. 
hassa bir tanesini yanlış anlamış 
sınız, onu düzelt.neğe mecburum 
ben magazinlui kabul etmek! 
ağır başlı mecmualann aleyhin 
dönmedim; bilakis, ancak on 
ehemmiyetli saymakta devam edi 
yorum; öbürlerinin ise vakit ge
çirmekı yorgun kafalan dinlen· 
dirmek j~in işe yanyabileceğin· 
yani edebiyatla, sanatle alakaları 
olmadığını söyledim. Magazinleri 

kisi gibi yermeyİ.fİm, her 
yazıyı bir edebiyat eseri 
diye dilşünmemeğe alı§tığım içio
dir. Görüyorsunuz ki bu, onlarJ 
beğenmekten çok uzak bir şeydir. 

Hayır ağır baş& mecnıualaıt 

~ llizumsuz görmüyonım. SiDt 
çıkarmakta olduğwnaz mecmuayt 
bunun için ehemmiyet ver im ~ 
ondan müsamahak rlık göstererek 
değil, bilakis cidd~vetle bahset" 
tim. Beğenmediğimi de söyledim, 
çünkü hakikaten beğenmemiştim. 

Niçin beğenmedim? Çüılkfi 
mecmuanızın bir müdir fikri yok, 
arkadaşlarınwn hepsi başka bir 
telden çalıyor. O kadar ki mec
muawzm edebiyatta, felsefede. 
diğer hususlarda da ne yapmak 
istediğini tayin etmek kabil de
ğil, zaten siz de bu hususta bir 
ıay söylemiyorsunuz. 

Ben mecıııuanızıo dağınıklığı· 

na, birliksizliğine esef ederkeı> 
gözlerim bahsettiğiniz ilana ilişti : 
~ Okuyuculanmızm bedıi zevkine 
Ye ıan1at kültürüne hizmet et· 
mek. .. » Bir mecmuamn ı.ihniye
tini niçin ilanlan:ıda da, yani 
kendini takdim eden ilanlarında 
da aramayım ? Kimlere hitap et· 
tiği bilha~ o ilinludan anlapJ.
maz mı ? Sizin ecmuanız da 
« Bedii heyecan » gibi müpbeırı 

s&zlerle iktifa edebilenl hitap 

ediyor. 
.J3edil heyecan» sözünün psi-' 

kologiada elbette bir manası vat" 
da; fakat edebiyatta hiçbir 1113"' 

nan yOktur. «Bedii heyecan ne
dir? ·Sanat eserinin verdiği beye
caD. ·Sanat eseri nedir? ·Bedii he
yecan veren şey.» Hayır, Beyefen
di, edebiyab alakadar eden şey, 

~dii heyecan değil, o heyecanı 
tevlit için san'atkirm kullandığı 
vasıtalardır. Cevap verdiğiniz ya
zımda da söylemiştim: davul zur
nadan zevk alanın da, Beethoven'io 
eserlerinden zevk alanuı da duy· 
duldan heyecan bedü heyecandır. 
Siz kimin heyecanına hizmet ede
ceksiniz? Bir mecmuadan vuzuh 
istemek te hakkımız değil mi? 

Mecmuanızın bir mektepli 
mecmuası olmllm::ıkla beraber 
yiH bana bir ,ey C}retecek ka
dar ~ğır başlı ve iddiakir oimı
yacağım eöylfiyorau:ıu'!. N:çin id 
dialı değilsiniz? Bir icidianız yo1:
aa niçin mecmua ça'kaıayorsıı:ıaz? 
Öğretmek... Şüphesiz ders değil. 
(maamafih mecmuaıw.da derP mahi
yetinde yazılar var) , fakat mec
mua bir görüşe tercüman olarak 
okuyanlara bir şey öğretir. Sizin 
mecmuanız hangi görüşün, hangi 
görüşlerin tercümanıdır? Yoksa 
siz de sadece bir aile magazini 
ıni çıkanyorsunuz? Öyle ise ha'" 

1ırb olsuu. 



[ Sigaet AL.mi l 
lbnissııııt ile 
imam Yahyanın 
Rolleri 

Hicaa-Y emea laarbl laaldonda bir 
Fnosıa suetealnde .. 11Hıtalea .... 
malQmat sfSdme llifti: 

Y emenia Şap denld tberlndeld 
Umanı oı .. Hade1denia zapta tee1JGt 
etmelcteclJr. Aakeri ranılzon, telırla 
..ımmndua enel isyaa •tadt Te tehrt 
twketmlftL Şehir laalkı be, lbni .. uu. 
chua otla Emir Fayaala hot reldfa 
demek için tehir laariclne çıkmıtlarcb. 
Adedi ( 300 )G bulan ecnebi tebaan 
Kamaran adaıına lltlca etmltlerdir. 
y .. eaın merkezi olan San'anın :ırapb 
uberl heniz reanıt eurette bildirllmlt 
••tlldlr. Maanıafila orada da buı 
la1amlarm YUkubatduju " imam 
Yah1anıa firar ettitl kaydolunuyor. 
Oraclald Ya&iyeti daha İ)'İ kavnyabll· 
•ek için lbniHu.udun Hicaa ve Necit 
larallıldanaı elinde tutan yalnız bir 
deYlet nW deti•, Vebabl mezhebi-
nin nafiz bir fe.J~ lıllm dininde 
aalihat yaparak JaalifeniD nGfuzunu 
iade fikrini rden bir adam olduğunu 
WA11taamak ıerektU. 

Onun bu kuvvetli vaziyeti, esasen 
pr~pa~a~dnc111 o!duğu logiliz emper-
7ahzo11nın ona temin ettiği naıtalarla 
:aba alyade raılnleımit oluyor. Or
Tuaunda top Yardır; nıitral7öa varcl • 

anare Ye mot6rlG uuarla .:ı' 
Blnaenale7la Hint 7olun• tar r v t • 
•••kllıade bulnnaa in auu çan 
mGıtemlekeaı, lb ,__ ıllterenba Aden 

. . n ... uudun Ueri b 
ketile tehhkeye nıanaz b 

1 
•rc

~ k uunnı•or ra at ba ileri hareket ltaı • 
leriai malandlyor. ÇGıak:ah:ı Gmit
Eritre müstemlekeainia kar J•mn 
bet edea Yemende, ltaıya h:!~ ~·-
ticari f uuıeti de 

men aatler :ıemia etnıit, fan 
Yahya Ue anlaımıt 99 ota• .. : 

almıtb. Bu itibar ile lbniHuudua 
Yemeni utili11, Mu10lininin ıoa 
autkundaı 

•l.tikballaaı.ı Afrika De Aayadadır 
...... •l'lc •• Tuıtaaız bir ceYa; 
tıltldl etmektedir. Mar mafih kuvvetU 
bir halk hareketi olan Vehabilik 
•llmkündGr ki bltGa Arabiatan 

!::k'".: t~ " Fili.tine de ıiray~ li:° aillz emperyaliznıhıi müıkü. 
utrataua. Mümkiindiir. Fakat o 

takte kakar, fn,Utere, bu bar k 
latifade ediyor.. • ettea 

• 

aaatcl 
Fransanın 
Müttefikleri --
Lehistan-Romanya ittifakı. 
nın Sağlamhğı Teyit Edildi 

BOkref, 11 - Buraya gelen Lehi .. 
tan harici,. nazın M. Bek Be 
Romanya hulclye usın arU111cla 
yapılan ıiyaal •&ilımelerdea ıonra 
nepedilen reıml teblltde, iki dCYlet 
araıında bGtiln mnelelenle fikir 
mutabakab oldafu, Romaııya • Lehi .. 
tan ittifakının 1atlamhtının mOıabede 
edilcliji blldirilmfttir. M. Bek bu 
Hhah Vaqonya clC>nmGftelr. 

* • Varıova, 11 - Gazeteler Roa:ıanya 
milli bayramının kutlulanmaıa nılbıa 
ıebetile Romanya hakkında çok 
laararetll doıtluk yanlan yauyorlar. 

Çinde Harp! 
Japonya, Mütarekenin ihlal 

Edildiği iddiasındadır 
Dairen, 11- Kuvantugdaki Japon 

orduıu Tangku miitarekelinla 11k 
ıık Çinliler tarafından ihlal ttdildijini 
ileri sürıneye baılamıılardır. Binaeoa· 
leyh buralarda yeniden karışıklıklar 
çakma11 muhtemeldir. 

Bir Amerikan 
Milyarderi 
Dağa Kaldırıldı 

Arkadya (Amerikada), 11 - Maruf 
milyarder Vi:yam Hoba iki haydut 
tarafından clata kaldanlmııhr. Milyar
derin karua p:ıretelere ilin Yererek 
kocuıDıD baralulmua için haydutlar 
tarafından istenilecek fidyeyi derhal 
verecetini hildirnıittir. 

28 Bin Amele 
Sofya, 11 - FiHbe tiltb hnaltt• 

baneleriala 26 bia amelen Gcretleria 
arbnlmHı içia grey Uq •tmitlenlir. 

Japonlara Hücum 
Brezi!yada Beı Japon 

Öldürüldü 
N•97orJr. 11 - Breıil7a'cla S..

P&•lo'dald imtiyazlı nuataka)'a yedi 
halle h1lcam •ha.it. beı Japon 61dG· 
rDbnt11o 16 Japon da yaralaamlfbr. 

ALAi-fMR· 
Derhal mlldahale etmek ltizu-1 1 

-• takdir eden doktorlar kar- C:~llfl Fikreti çok mt\teusir ettt. 
pmu kolaJLlda buldular. Eyi bir ka;.a:&.:.a:hekimi çok ciddi bir 
tuad&fle bu kaçak Dikel parçau - ı..._ "'!i::. ~ aeyriai daha glbaclea ;;;;. "*- di10rda. O. 
yaa takip ederek kafa tama bqb iri ,_ doktarclaa 
uplanıp blmıfb. Ylıbap •..t: .. 

Yüzb... Necdet lark k' _.; 
uat kendine ıelemecH. " ız . - Peki. Sdllaati ~ • Y• 

KW'fun çene k • • mı ? 
tan aonra kafa emliinı • kırdık- - Bir py 16ylenemez. Aftala. 
damakta ve aaz. ~ ll~erken tan 6mit kelilmez. G3riin8fte 
nnda da tahribat JapBUfb,. cibrJa. tehlike yoktur. Fakat bir ihtil&t 

Bu ancak iki Rlhı IQ yapması ihtimali de akla gelir. 
ve cesur zabit biraz ka !cJ~nç - Şu halde. 
feldikten IOlll'a anlqalcla. e ıne 8qbekim yüzbatnıın ıırbnı 

Kimseyi yanına ıolanuyorlarda. olqadı: 
Hatta yüzbaşı Fıkret okadar m.";; ~·bir ka~amandir. Allah 

ısrar ettiği halde arkaclqım gör- ~ ;den esırıremez. Haydi 
meye muvaffak olamadı. Bir hu- 8~ .;ü!b t-'1- iJI havaclia 
tabakıcı gece glindiiz yanından Ytizbap Fakr . . . . 
ayrılmıyordu. Tedip kıt' alan ku- idi. et suıır ıçmde 
•andanhğı kahraman layyarecinin O a,lqam umuaaı kar ih 
llhhelayati ile çok yalandan alakadar f elen tamimlerde sonarg •~ 

ordu fil . . d eıuya • a eauıın e Ağrı ailsileain. t 
Arkaclapm pstermemeleri kedip çekildikleri ve ta~: 

ION ' .. 

'IBJ.IBArLAB 'f Gönül lılerj ] 

Silihsızlanma İşi Yine 
Girdi Çıkmaza 

hk Fransa, 
Dönmemeye 

Sözünden Kat'iyen 

Part., 11 - Silib Konferuaıi Relai 
M. Henderaon ile Frannz Hariciye 
Nazır1 M. Bartu aramıda göriifme)er 
7apıbyor. Fakat kabine, geçenlerde 
lofiltereye Terilen cenbi notadan 
kat'iyen fedaklrlılr yapmamaya karar 
Yermittir. Bilbuaa Alınanyuua .Uih
lanmuına mefl'U bir tekil verilmeaine 
hiç muvafakat edilmeyecektir, 

Gazetelere göre, M. Henderaoa 
hna ailihlanma ualtalma11 için bir 
anlatma teklifi yapmııtar. Fakat 
ıueteler Ualtma ifiain yalnız hava 
ıiliblarmia huredilemiyecetini, kara 
n deniz allAhlarlle hHa .Ulhlan 
araauıda 11lo bir bajWdr oldujuna 
JUIJOrlar. 

Janaal ıuetui diyor ld: 
• Budan için ll&dece kendi men

faatlerial dtlfherek. kendl kencllleri• 

Ruspd• Bir ÖIUm 
Moekon, 11 - Komlialat fukua 

merkezi komltell, eaki lhtilllci Bol
ıeTlk muhafaa lataatuua mtlmtaı 

mnıae.alllerinclea lılenjiıaald'nla Yefat 
etmlt oldutu bildirilmektedir. 

atefile çok zayiat Yerdikleri bit 
kcmaldarda bile barmamaclıldan 
bildiriliyor ve dilnldl hareketi 
yapan tayyare filosu kahraman• 
lanna tetekkfir ediliyorda. 

Tedip hareketinin biriad af. 
buı bitmit gibiydi. Bu neş'eli 
gllnlerin bqlangacmda Yüzba11 
Necdetin elim bir akibete dilf
m.ul bOtGn arkadqlaruu müte
euir ediyordu. 

Hele Yüzbatı Fikret, okadar 
Ôfbğı arkadaşından mahrumiye
te tahammül edemiyordu. Hemen 
herııtıu lautalumeye plifor Ye 
dalla koiqlarm 6n8nden geç· 
meclen bqlıeldm kaquma çıkı· 
JOI'• Oma tatla oyalayıcı l&zlerle 
b 1 lg eclijOl'da. 

Bir ata ,me Necclettu bir 
....... almak için h .......... ,. 

IİtmittL 
Her zamanki gibi mDdOri7et 

odasın• dojru giderken lot kori· 
dorda beyaz bir g6lge &alinde 
durdu. 

O kadar clalgmclı ki dikkat 
bile etmeclL Kulağına yabana 
gelmiyen bir ses ititti: 

- Nual111m: Yiizbata Bey. 
Ba11nı kaldırdı Ye bini. 

baylmdı: 
- A.. Glldm Hanım. Siz 

burada ha.. Nı•lmnaz b.Ulıml 
Genç halta bakıcı çok bozul· 

muıtu. 
Batım etdlı 

Karar Verdi 

ala reddedecekleri teklifleri batkala· 
nna yapmak çok kolay oluyor. 

"Maten., gazeteıi bu ilk temastan 
dotan hava)'I fÖyle tarif ediy:>rı ., 

" DGn her iki taraf ta gayet 
ketum dnrandılar. Fakat M. Hender-
10n'un hariciye nezaretinden girll-

tüıilzce çıkıp kayboluvermeai, ~ 
olmazaa timdiye kadar, te,.bbD.OnGn 
Franıız hükGmetl tarahndaa kabul 
edilmeditini tahmin ettirmektedir. .. 

Londra, 11 - Buraya gelen Al· 
manyaaın ıilib11zlanma iflerl müıne .. 
.W M. Fon Rippeadrop1 Hariciye 
11a11rlle yımm ıaat kadar g8rüımOş
tGr. Faket Alman mnme11:linin yaphtı 
teklifin kabul edilm6ditl tahmin 
olunuyor. 

Anterlkada Karı•t•llfdar 
Vltlta ~ Amerikada ), 11 - Bin 

kadar lf8Jz bbtaJnm ka,.•tahldar 
pkardddan kia dYari H piyade 
mafrezeleri celbedilmlf; mOaademeler 
olaıufı itılzler bir mGddet mukav6-
mettea ıonr• plılrilrtGlmlılerdlr. 

- T.,.ekklr tderim. Şimdi 
Necdet Beyin yanandan geliyorum. 

-Nud? 
Genç im boynunu büktüı 
- Birşey söylenmez. inşallah 

iyi olur Yüzbaşı Bey. 
- Doktorlar ne diyorlar. 
- Onlar da bilmezler. Her 

halde buglbıleri ıeçirmesi llzım. 
Yiizba11 Fıkret dalgındı. Genç 

hattabalacı ona Diyanbekiri ha• 
brlatmıfb. 

- Ya ıiz, buraya geldinis 
demekl 

Gnlalim elindeki raporlan 
b&ktıyor, katlıyor, tekrar açıyor, 
her hah1e aiDirli olduğunu ula
tıyordu : 

- Kıamet Wyle imlf, clecU, 
YhlNapyı tekrar ı&recelr-ıtl•· 

- Siz lstanbula ela tittini'cll 
değil mi? • 

G&lsftJD&a iri yetil rklen 
fena bir babraıwa aktile titrer 
gibi buludı. Soluk dudakları 
ıorlalda açılır &ibi ce••P verdi: 

_ Gitmiftim. lataabuldu Nil: 

ra DiJanbekiria havua ajlr 
~ BuraJ• bqhemfirelikJe 

1andercliler • 
- Şimdi Necdeti istediğiniz 

zaman g6rebiliyorsunuz değil mı"? 
- Ekseri nöbetlerde ben bu

lunuyorum. 
Yiizbqı Fikret içini çekti: 
- Siz babtiyananız Gllabl 

Sevdiğim· 
Erkek Beni 
Kıskandırıyor 

.. Dö:1 aydanberidir ki bh 
gençle tampyorum. Ben de gelt" 
cim. Fakat bu genç erkek, bera
ber gezdiğimiz zaman daima beni 
kıskandıracak hareketler yapıyor. 
Bana eski maceralarını anlabyor. 
Buna ra~en beni çok 1evdip 
den bahiediyor. Acaba seviyor 
mu, sevmiyor mu ? Bunu nual 
anhyayım. O gencin benimle ebe
di arkadat olabilmeli için ne 
yapayım ? " 

Heybeli: Ülfet 

Kızım; sevgi daima mepıı bir 
birleşmeye, yani izdivaca gittiği 
takdirdedir ki iki taraf fçlo de 
faydah olur. Fakat izdivaç için 
iki tarafın yalnız biribirlerini 
ıevmeleri klfi değildir. Ayni 
zamanda anlaşmış o1I11alan 11-
'Slmdır. Yalnız sevgi nzerine ku
rulan izdivaçlar ekseriyetle bed
bahtlık verir. Şimdi bu pnç ~ 
kek aiı.i seviyor mu, sevmiyor mu 
bunu anlamak gayet kolaydır. 
Siz de onu kıakandıracak hare
ketler yapımz. Hatti ona karii 
biraz soğuk davramnız. O za•D 
o gencin liıi yalnız bir eğlence 
arkadap olarak telAkki edip et-

di;;.:.; anlarsıms. Fakat ...... me 5u.u d . _._ 
ketleriııizde, karfıa•ı eldnw •--
lilno IOğu)duk wrecek derecede 
ifrata gitmemeniz )Azamdır. 

* .Ankarada K. K. Hanıma: 
Yapbğımz hareket doğru de

ğildir. Çünkü kabahat ıizindir. 
Küçük bir hatayı bOyllltmek ve 
bunu ev yıkmaya kadar götüre
cek .şekilde inetinefts meselesi 
yapmak yanlış bir iştir. Hele 
aevdiğiniz halde böyle yapmak 
hiç doğru olamaz. Evinize daa
menizi, eski saadeti ihya etm .. 
nizi tavsiye ederim. 

• Aksaray O. L. C.ı 
Çocuğunuzu derhal mtttebu-

sıı bir doktora g&tnrlhıllz. Benim 
1apabileceğim tavsiye bunda 
ibarettir. Çnnkfi bu iti ancak 
doktor halledebilir. 

HANIMTEYZE 

Hanım. Bana yUzünD bile ıat
termiyorlar. 

Genç hasta bakıcı onu taelll 
etti: 

- Ozülmeyin yüzb&fl bey. 
Ben doktorlardan her şeyi ıst
reniyorum. Hergün bana ~ 
Vaziyeti anlahnm. 

Genç yüzbBfl bu teaac:IGftea 
çok memnun olmuıtu. Necdetia 
yanında GtUallmlln buhmaftl oea 
telelli olmqtu. 

Heyecanla 80l'du: 
- Bu akpm mde• bir ..._. 

alabilir miyim? aervile 
- ŞlijJ)ıeaiL ~-1.teneaia 

aaat albda ~etu:; __ • _._.,. 
dide ~ D9llA ·--

Ceclijlaili .,ı.,a 
_ Tefll •ar ederim GIJdm ...... 
Genç ytabqıDlll iç ay eVYel 

Necdetlıı hayabnı kurtarmak _. 
etile kendi bayabnı tehlikeıe 
~tan GBlsllme çok itimadı varch. 
Onun herhalde arkadatı hakkm
da en dojru haberi vereceğine 

emindi. 
Mnıterib ve müteaelli buta

haneden çıktı. 
lf 

YUıbaşı Necdetin yarua hak
kında kat'i bir fikir söylenemf. 
yordu. Doktorlar kuqunun ta
kip ettiği seyri ancak tal.mm 
aaretile aalamıya çalafıyorlarda. 

(Arkaa Yar) 



Mayıs 1~ 

Dıinya Hadiseleri Gençlik, ihtiyarlık 
Resminizi Bize Gönderiniz 

+ .. 

Kuraklığa 
Kat'i Bir 
Çare Bulundu 

• 

insanın tarihile beraber doğan 
ve yaşayan bir tehlike var-

20 nci Asır ızları Daha 
Çabuk ihtiyarlıyorlar 

Size Tabiotmızı Sögligelim 
Resminizi lıupon ile ıönd•rlnl :ı. 

Kupon diğer aa)"famı:ıdadır. 

14 Çanakkale N. Hanım: Bjs 
hayale dalıa :ıiya 
yer vermiştir. Ele 
ve hazin hiidisel 
neşeli ve renksiz h 
<liselere tercih ed 
Burada. aldıgı vaziy 
bir matem hüznün 
derin bir tesiri te 

lstediğimiz dı : Kuraklık.. 
Eski zamanlar

Zaman Yağ- da, yer mahsulatı-
mar Yağdı· nın memleketten 

Sebep: Lüks Yaşamak Hulyasıdır 
racaiiız memlekete kolay• 

lıkla taımamadığı devrelerde bir 
memlekette kuraklık olması de· 
mek ayni zamanda kıtlık olması 
demekti. Yağmurlarla sulanama• 
yan arazide tohumun neşvüneması 
için lazım gelen rutubet bulun• 
madığı için o sene ekinden hayır 
ummak abes bir şeydi ve halk 
açlıktan şiddetli ıstıraplar çakerdi. 

Bugün birçok nakil vasıtalari 
ıayesinde her ne kadar açlık 
tehlikesi arbk mevcut değilse de 
insanlar yine istedikleri vakit 
yağmur yağdırmak arzusunu ye-
Dememişler ve bu vadide faaliyete 
tiriımişlerdir. 

Yeni icat edilen aletler vası-
. taıile iıteııilen mıntakada istenil· 
diği vakit yağmur yağdırmanın 
mUmkUn olacağl kaydedilmek· 
tedir. 

Bunun gibi ılıli bavalaruı 
lnllne geçilmeıl için baza teıeb· 
bOıler yapılmıı ve Elektrodram 
.Ucuda getiren kUieler vaııtaaile 
bunun da kabiJ olduğu anla11J.. 
llllfbr. 

1914 senesinde bir Franaız 
alimi ıiali havalarda rvukua gelen 
kazaları nazan dikkate alarak 
aiıe mani olucu imkinlar aramış 
ve nihayet ıu aabhlarında 
vukua l'elen tebahhurata mani 
olmak ıuretile ıisin 5nUne gcçile-
ceğini dnıunmOş ve tuhaf bir 
tedbir bulmuştur: 

Onfraryo iımindeki bu ilim 
denizin sathını hergün hafif bir 
yat tabakaaile örtmek suretile 
tebahhurata ve neticede de lise 
mini olmak uıulOnll ortaya •tinıt 
Ye bu uıulU birkaç kere de tec
rObe etmi,ti. Araya giren harp 
aenelui zarfında muvakkaten 
unutulan bu fikir yeniden ortaya · 
cıkmııbr. Bugünku ilimler tebah· 
burala mani olmaktan ziyade 
husule gelen aisi bertaraf etmenin 
daha makul olacağını ileri ıür· 
mUşler ve bu noktadan işe baş· 
Jamışlardır. 

Şimdi Avrupamn bazı nokta
lanna yerleştirilmiş olan hususi 
kuleler dehşetli bava cereyanla· 
n vücuda getirerek bulunduklan 
yerlerdeki sisleri dağıtıyorlar. 

Bu gidişle tabiatin yularlannı 
insanların keneli ellerine alacakları 
zaman pek yakınl~mış demektir. 
Kim bilir bir zaman sonra hava
daki şimşeklerin kuvvetinden ne 
gibi istifadeler temin edilecek ve 
denizaitı cereyanlarından nasıl 
fabrikalar işletilecektir? ............................................................. 

:-- - -- --- -

,. Boa Posta 
ı.: iLlN FiATLARI ,..._ 

1 - Gazetenin esas guzıdle 
6ir sütunun iki satırı bir 
(santim) •ayılır. 

2- Sayfasına göre bir santi
min ilan fiatı şunlardır: 

1 2 3 4 - 5 ) erler sayfa 
ıayia1 oftYra t •yfotta)1a ı Diğer S on 

_4_0_0 250. 200 100 1 60 30 
Krş. _K~. ı_Krş. l~rş. 1 Krş. _Krş. 

3- Bir santimde va$tltİ 
(8) kelime uardır. 

4- ince v• kalın yazılar 
tutacakları gere göre 
.antimle ölçülür .. 

. -~-·-

,. . . 
Gençlil{ ıe Jhtiyarlık... Maruf 

bir lngiliz profeıörll, bu iki mev• 
zu üzerinde bbbi ve ruhi ba· 
kımdan çok şayanı dikkat bir 
tetkik yapmııtır. 

Gençlik nedir? Profesöre gö
re her şeyde taıeliktir. Yaş 
meselesi bahis haricidir. Gerek 
erekek, gerekse kadın kaç yaıın
da olurlarae olsunlar vllcut, ha· 
reket kabiliyeti, ses, manevi ve 
ruhi varlıklar itibarile tazeliğini 

muhafaza edenler daima genç· 
tirler. Vtıcudun yıpranması, '"por• 
ıuması kafanın da yıpranmaaına 
sebep olur, bunun içindir ki yl\zli 
buruıan bir adam ihtiyarhia 
adım atmış demektir. Öyle yaılı 
kadınlar ve erkekler vardır ki 
bunların yilzlerinde heniz kOçOk 
bir çizgi bile teıekknl etmemlı· 
tir. Fakat bunlara mukabil daha 
genç yaşta yüzlerinde mihnet 

ıörmüş bir insanın çizgilerine 
tesadüf edilenler de pek çoktur. 
işte birincileri mutlak surette 
genç olarak kabul etmemiz li· 
zımdır. Çünkü bunların vlicutleri 
gibi, kafalan da tazeliklerini olan
ca kuöret ve kabiliyet1erile mu
hafaza etmektedirler. 

ikinciler ise ihtiyarlık devresine 
girmişlerdir. BunJarm vlicutleri, 
kafaları, hulasa maddi ve manevi 
bütün varlıkları yorgun ve dur-
gundur. Birinciler yatlı olmalanna 
rağmen ikincilerden daha hare
ketli, daha kudretJidirler. 

lıte İngiliz profesör gençlik 
ve ihtiyarhk hakkında şu hilkmU 
verdikten sonra gençliği ibtiyar
lıia götUren sebepleri de araıhrıp 
tahlil ediyor ve diyor ki: 

" - Yirminci asrın inaanlan 
ve bilhassa kadınlar daha çabuk 
ihtiyar oluyorlar. Bu asrın kadın· 
ları arasında henüz genç yatta 
ihtiyarlamış olanları çok fazladır. 
Çünkü 20 nci asır kızları kendi

lerini yıpratmak için ·ne yapı:nak 
lazımsa hepsini bol bol yapıyorlar. 

Tuvalet ve makyaj - İşte 
gençleri çabuk i~tiya~latan 
iki . müthiş · mikrop.. Eski 
devirlerde tuvalet ve makyaj 
buıünkü kadar JDazarratlı bir J 

1 
derecede değiJdi. dugön ise genç 
kızJar ,nnun her saatinde yilzl~ 
rinin dDzglln, pudra, allık ve aUr-

genç kızları, vakitlerinden çok 
evvel yıprandırarak turşuya çevi· 

riyor. Yüzleri delik deşik oluyot, 
adaleleri hakiki ve tabii nesçleri
nin verdiği ilk şekli kaybederek 
tağayyür ediyor. 

Lüks yaşamak hulyası - Genç 
kızları genç yaşlarında ihtiyarlığa 
sürükleyen en müthiş mikroplar· 
dan biri de lUks yaşamak hulya
sıdır. Bugün Avrupa ve Amerika· 

da her kız hayalinde apartıman, 
otomobil, moda, seyahat ve lüks 
yaşahyor. Bunları temin etmek 
için bol para lazımdır. Hele de· 

· vam ettirebilmek için muhakkak 
surette milyonlara ihtiyaç vardır. 
İşte genç kazlar bu hulya 
uğrunda bayata çok çabuk atı· 
hyor ve ekseriyetle bayatın en 
yıpratbrıcı taraflannı tercih edi
yorlar. Bir kısım kızlar da dotru· 
dan doğruya vlicutlerini satmak 
ıuretile muratlarına ermek yolu
nu takip ediyorlar. 

ve ifnde etmckted" 
Bu pozu, sırf bir fo 
toğraf mevzuu olma 

kaydilt> al hrınış ise muvaffak olduğu 
mı şoylemek icap eder. .. 

15 Biga: Mehmet 

Ali Ef: Zeki ve s · 
vimli bir yavrudur. 
intizam kuyudatını 
ihmal ettiği ve böyle 
ü züntülere rağbel et
mediği taklit ve mi-
zah hisleriniu vü

cudu tahmin edile
bilir. .. 

16 Konya - Halil B.: Babacau ta
vırlı, konuşkan ve 
hulfılkiirdır. Sözleri 
batmaz, hileli ve ri
yalı itlere rağbet et
mez, etrafı tarafından 
eevilir, hayırlüilı Ilı 
Ye hareketleri itil · 
rile arkadafları tar"· 
fındaıı " Baba ,, unva
uıwn verilmi~ olmru;ı 
muhtemeldir. S amimt 

muhitinde oeş'eli olur ve riifekası ta
rafından aranır. 

• 
l 7 İstanbul • Abdurrahmau B .: Ken-

mesile meşgul oluyorlar. Ellerinden 
fırça ve ayna düşmllyor. Bugünlln 

Milyonlara kavuımak ümidiJe 
linema yddızhğı yapmak için 
bayatlannı mahveden genç kızlar 
o kadar çoktur ki... Bunlar, bu 
zavallılar arzulanna eremeden 
daha genç yaşta tazelik ve güzel· 
~lderini kaybediyorlar. Bundan 
aonra da kaldınmlarda veya ku
caktan kucağa dolaşmak mec-

di haline gere iyi ve 
temiz giyinir ve ken· 
el.isini göstermek ister. 
Her yere sokulmaz, 
cesareti medeniyesi 
pek kuvvetli olmıya· 
bilir. Arkadaelariyle 
bir arada bulunurken 
şakacı va alaycı olur. 
El ve aan'at itlerinde 

genç kızları vUcutlerinin güzelli· 
ğini temin için korsa ve buna 

banzer ıeyler kullanıyorlar. Şıklık 
uğrunda ayaklarını cendereler 
içine koyuyurlar. Bütün bunlar 

buriyeti hasıl oluyor. , 
Son zamanlarda Avrupa ve 

Amerikada genç kızlann zengin 
olmak için en fazla merak aaJ. 
dırdıkları nıealek ıörl denilen 
danıçahktır. Buglin Avrupa ve 

\ Amerikadaki prllerin aayııı mil· 
yonları qmaktadır. Zea,ın olmak, 
lakı bayata kavuımak için gece 
ve pdilz aahnelerde, ıtUdyolar
da çengilik yapan bu kızlar 
iıihayet Uç sene tahammill ede
biliyorlar. Bundan sonra tama· 
men yıpranmıf, bitmiı ve pör
ıUmnı bir vaziyete giriyorlar. Bu 
mUddet urfmda kazandıkları 
para da ancak kannlarını doyu• 
racak kadardır. 

Daima genç kalmak için -
Evet.. daima genç kalmak, yıp
ranmamak için muntazam ve 
mutedil hareket, bilhuıa uykuda 
ve yemekte intizam llzamclır. 
Vücudu fazla yormamab, uykuya 
kartı hasislik yapmamalı, yemeği 
de mideyi yormıyacak ıekilde 
yemelidir. 

Lüks goıanıak h11ly11•il• •enç goşlorıntlo ihti••rlıjfı drlilrlMen 6ir 
thü p~ lıız 

iıe yarar. 

• 
12 Ankaraı S. E. Hanım: 

C Reımlata derelal fıteıal1or ) 
Eski ve aıri cereyau arasında bu

oa.lamaktadır. Fakat yeniliğe daha zi
yade nıUteaıayildir. Y egine endi§eei 
genQ ve güzel görünmek olabilir. Ma
haza çehresinde güzelliğe ait ahenk 
•e intizam vardır. Neıeli ve alaycı bir 
muhitten ziyade ağırba lı inaanJar 
arasında izharı mevcudiyet edebilir. 

• 5 Adana: N. O. Hanım: 
(R .. mtaln derdal leteml7or) 

Sakin ve uyaaldır. Ev hammlıtile 
uri hanım aruında mutansaıt biı 
vaziyet alabilir. Zaman zaman İgten 
gelmeyen bir neşe de taşıyabilir. Ba-
kışlarında bir elemin ifadesi vardır. 
Ve bu hali, valde ve ya pederini 
küçük yqta kaybetmiş olmasından 
ileri geldiği tahmin edilebilir. 

• 13 Ankara: S. !::. Bey: 
( Reamlala dercini latcmlyor) 

Her gördüğil insanla samimi olmak 
ve dertle§mek arzusunu gösterir. Baş
kalannın ıözlerine kolaylıkla inamr. 
Kendisini kandı.rmak istel:ler bu zii· 
aftan istifade edebilırler. · tutmayan 
kalbile fena muamelele e kar§l aldığı 
mukabeleıiz vaziyetlerle herkeıin mu
ba bb•t ve itimadını kaıaumı~ olabilir. 

~ 

18 Kandıra • lbaan Ef .: 
( Reaalala der dal lıtımi)'or ) 

İşleriııi eağlam tutar ve hesabi ha· 
r•ket eder. Bqkalannın euııaiyet ve 
itimadını kolaylıkla celbedebilir. Kulağı 
delik " gözü açıktır. Ahpabı ve ta. 
nıdıjı çok olabilir. 
-----~-- ... ·· 
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Memlekette Spor 

. 
Calatasarag • Fenerbalıçe müıabalcasınJan muht•ll/ ••llıalar 

Beşiktaş Şampiyon Oldu 
Dün Yapılan Galat-;s-;~ay-Fenerbahçe 

açı Beraberlik e Neticelendi 
Saat tam Uç.. biraz erken 

d \'J'anahm dedik, stadyomun 
Jolunu tuttuk.. ne o.. kapının 
anunde durgun bir kalabalık var. 
Tramvay yoluna kadar aeaaiz ve 
laueketıiz bir insan kütleıi 

' aDneı tepesinde kaynayarak, 
ytlzü melul mahz.un kapıya çev
rilmiı bekliyor.. içeri giren yok .. 
Demir kapının parmaklıklanna 
zencir vurulmuş .. İçeriden tırmanmıt 
iki Uç kişi, spor seyretmek iç.in 
parasile canını dişine takarak 
kapı önilnde, gllneı albnda bek
leten halkı IAkayt ıeyrediyorlar. 
Neye içeri girilemiyor. Stadyom 
dolmuıta artık kimseyi almıyor
lar mı? Hayır! Uzun bir dikkatten 
Hnra kapının hiç değilse beş 
dakika fasıla ile aralandığını \re 
içeri bir tek kişi ıı in çekildiğini 
görüyoruz. Herhalde bu içeri alınan 
kimse uzun bir sorgu ve suale 
çekiliyor ki imtihanı muvaffakiyet
le geçtiği tesbit olunmadan bir 
ikincisi içeri alınmıyor .. hele eıi
len kadın ve çoluk çocuğun inil
tisi dayanılır gibi değil .. . 

Nekadar bekledik, bilmiyorum. 
ÇUnkU o kadar sıkışmışız ki ıa· 
ate bakamı} oruz. 

Ayaklarımız yerden kalktı, 
kıravatnnız söküldü, ceketimizin 
düğmesi koptu, feryatlar içinde 
kendimizi içeride bulduk. 

0h.. Serin ve karanlık bir 
dehliz.. Uzaktan tornikenin ta
kırbları geliyor ve uzun bir 
mliddet te halk bu sesi d' 

1
. 

. ın ıyor. Nıhayet perişan bir h ld 
'k a e tornı eyi de geçiyoruz. 

İşittik ki birçok halk bu ıstı
raba tahammül edemeyip kapı
dan dönmiiş. 

GUzel ve rahat bir stat, emino
lun ki, spor seyircimizi birkaç 
misli arttırabilecektir. 

Dünkü O) unu liç cepheli mii· 
talea edebiliriz: 

1 - Hakam. 

2 - o boftça ribi tep. I ' 

3 - Her dakika (Cır.. Cır •• ) 
öten bir düdükle kesilen ve kötü 
bir sesle (Pat .. Pal.) diye yerle
rinden kalkmıyan o kötU topu_. 
peşindeki! acemi oyun. 

- Biraz tahlil edelim: 
Nuri Beyi, acaba kasten mi 

hakem koymuşlar? Oyunu okadar 
çok ve llizumsuz kesti ki... Her 
dlldllk ötüşte herkes ve oyuncular 
biribirine soruyorlar: 

- Ne oldu? Ne var? 

Doğrusunu ıöylemek JAzımge .. 
lirse hakemin düdüğü yü:ı:de dok· 
san IU:ı:umsuz öttü. 

Sonra o kötü top ne idi? 
Mahalle aralarında bile b6yle 
topla oyun oynaumaz. 

Oyuna gelince Galatasaray 
biç te fena değildi. Bilhassa Avni, 
Lütfi ve Nihat oldukça güzel 
birer futbol oynadılar. Galatasa
ray forvert hattı, gayretli olma-

•ına rağmen ağır basamadı. Yal
nıı Kemal Faruki, o da ikinci 
devrenin başlangıcında hiç te fena 
değildi. Fah. t hu hattın en genç 
elemanları NecdPt, Enis ve Dan
Y~I doğrusu bızi sukutu hayale 
ugrattdar. 

Rasih geride fena çalışmadı. 
~~lata a~tly yan hafları enerjik 
ıdıler. Nıhat gfıel didindi ve bir 
parça durgun olmak şartile eski 

Nihat'tı. Ga'atasaray on birinin 
en iyi oyuncusu Lütfi idi. Yalnız 
bir defa, o da oyunun başında 
Niyaziye kasti çıkışı ile iyi bir 
hareket yapmadı. 

Takım halinde Galatasaray 
müdafaası iyi çalıştı. Kemal Fa
ruki ite Rasihin geride çalışarak 
söktükleri topu ileride bekleyen 
açıklara doğru açamadılar. Buna 
Yaşar ve Cevndın kuvvetli ve 
çabuk oyunu da mani oldu. 
Takımda Kemal Faruki'den başka 
diğer oyuncuların 1revkleri yerinde 
idi. Yalnız burada bir harekete 
işaret edeceğiz: 

Danyal ve Muzafferi Hhadan 
çıkardı. Bu sırada Galataıaray 
güzel bir akın yapb. 

Enis kaleci ile karşı karııya 
kalmıştı. Danyal birdenbire içeri 
girdi. Hakem oyunu durdurdu. Ta
kım belki de bir gol kazana
caktı. Sonro, oyun biter bitmez 
bu genç oyuncu hakemin (berine 
hUcum ettL Bir poliı efendi 
lüzumsuz. bir vak'anm önUne 
geçti. 

Fenerbabçe takımına gelince; 
Kaleci Bedii gıükemmeJdi. Futbul 
aahalarımız bu gençle iyi bir 
kaleci kazanmııbr. Stil itibarile 
Avniden bile üstündü. Fener 
bekleri, bilhasa Yaşar seri 
ve iyi idi. Cevat Jlkıllı 

oynamak itibarile müdafaanın 

en mükemmel oyucusu idi. 
Esat birinci devrede taraftarlarını 
ıukutu hayale uğratacak derece
de formsuzdu. İkincide nisbeten 
daha iyi... Mehmet Reşat her iki 
devrede mutavassıtm Ustünde. 
Orta haf, akılla ve çalışkan bir 
futbol oynuyor. Forvert hattında 
Şabanın ara &ıra diripli~ğle~i 
müstesna, çok durgundu. Nıyazı, 

sakathğından olacak, hareketsiz, 
Mu~afferde forumsuzdu. Zeki, 
tabii eski, hatta geçen seneki 
Zeki değil. Sol açık Süleyman 
ise Bedri ve Fikretin bıraktığı 
yerin dörtte birini bile doldura
madılar. 

O_yuna hikimiyet noktasından 
iki takım arasında bir fark 
göremiyeceğiz. İlk devrede daha 
ziyade Galatasaray hakimdi. 
ikinci devrede ise hakimiyet 
Fenerbuhçeye. geçti. Fakat Gala
tasaray kalesi daha fazla gol 
tehlikesine maruz kaldı. Bununla 
beraber eğer dün Galataearay, 
bir penaltıyı kaçırmasaydı, müsa
bakadan galip çıkacakta. Ve maç, 
bir buçuk saatlik' bir uğraşmadan 
ıonra sıfır ııfıra beraberlikle bitti. 
Bu suretle de Beşiktaş takımı 
bu aenenİD Fufl:>uJ - pnipiyonu 

Hakem oyunun ıonuna doğru oldu. 

Balıkes5 e 
a a 
Balıkesir (Hususi) - Mmtaka ı 

atletizm birincilikleri bu cuma 
başladı. yapılan 1 ooB. mı·ke:re 
.. ' tte Güden Ahmet, ır ı en sura ,. .k. . 
Nazım ve Necati birinci , ı ıncı! 
üçüncO oldular. 1500 metreyı 
Kolordudan Sabri, Yurttan Hü
seyin kazandılar. 

Yüksek atlamada birinci ko· 
lordudan Esat, ikinci kolordudan 
Musbıfa geldiler. R. G. 

Trabzonda Maçları 
Trabzon (Hususi) - Şilt mnç

lannın birinci devresini bitiren 
Trabzon mmtakas:nda cuma günü 
dört oyun oynandı ve neticede 
ldman gllcü küçükleri idman Ocak· 
bları yenmiş, Necmiatililerle Trab-
zonıporlular (ikinci takımlar) be
rabere ve idman Gücü idman 
Ocağı birinci takımlarında idman 
Ocağı ikiye karşı üçle galip Nec
miati Trab:ı:onspor birinci takım
lanoda Necmiatililer 2 ye beşle 
Trabzonsporlulara galip gelmiş· 
}erdir. Şimdiki vaziyet idman 
Ocağının şampiyonluğunu göste
riyorsa da onu biraz müphem~ir. 
Galiplere Çocuk Ef. hedıye 
vermiştir. 

' 
ı 

Jerin saat 9/30-da Moda koyunda 
kulüp yakınında hazır olmalarf 
tekne sahiplerinden bilhassa rica 
olunur. 

İngiliz Milli 
Takımı 

Peştedeki Maçta Macar 
Takımına Y enlldi 

Giden haftanın en mlihim 
beynelmilel spor hadisesi olarak 
İngiltere Milli futbol takımının, 
Macar Milli takımı ~ar~ı~ınd 
yenilmesini Zikredebilirız. lki ~n 
evvel Peştede yapılan bu temsıll 
Mü abakada İngiltere Milli takıma 
2- ı mağlup olmuştur • 

Macar Milli takımının çok 
ahenkli ve dilzgün bir oyun ~y: 

k bil İngı'liz Milli namasına mu a . 
takımı böyle bir ahenk t:mlri~ 

d • t• Sebebi de bu seıe.r e ememış ır. k 
f . T Milli takımının ı m n 
.k0~ ~ sınıf oyunculardan teşkil 1 ıncı • • 
edilmiş olmasıdır. Bunun neticesı 
olarak takımda bir ulaşamam :z .. 

Deniz Mevsimi Başllyor • Oteki osabakalar 
latanbul su silrleri kulübü reisli· 

lık kendini göstennif tir. 

ğlnden: 8 Hariran 1934 cuma gü~ü Dl\n Taksimde Galata aray 
kulübümüz azalarının teknelenle F enerbahçe maçından evvel oyna-
ve yalnız kullip azalarına mab~'"! nan ikinci kümeden Hilal-Kamm-
olmak fizere bir u deniz mevsımı pa,a maçını KaaımpaşaLlar 1 ·2 
başlama merasimi,, ve bir gezinti kazandılar. 
yapılacakbr. Anınızdan motöbot Be iktaş Gençler takımile. 
veya yelkenlisi olanlar, deniz va· Galat:ıaray Gençler takımının 
sıluı olmıyan· azayı teknelerine yaptığı lıusuai Mllıabakayıc ·l 

almayı kabul etmiılerdir. Ya~nız Be ·1q 
1 

lar 0-1 kazandılar. 
berke• yiyeceiini beraber getire- ıı aşı K clık&yUnde yapıl .ıı 
cektir. O giln btittln aza teknelere Dnn a E l1 Beylerbeyi 
ta•--!- olanmak üzere saat 9/30 tild maçlarında y p- B 'k• 

AINJll ı mtiaabakuında EyGpU\ler, ~kştıa · da Modada kulOp binuma top a- o ·O B .. 
ı d M d •---T opkapı ma,.•nda ~ e,.,. ak ve tam aaat O- • 0 a- -.- ... 

~d~::~:..:h:a:re:k:e~t•:m:·ı:e:ce.ktlr~~·aT•e~k=n·e---=~..U~·p~g~e-ldil-·~e-~--------mm--=="' 
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Nakili: Sadettin Reşit 

- Zabıta Romanı - lktıbu Hakkı 
Mahfuzdur 

Son f:!ostanın 
T frlk ı No.26 

Fakat bunun için ne suretle hare· 
ket edeyim onu da söyleyiniz? 

Bir kaç. dakik soor 
rarak: 

kapıyı vu-

Orduya yeniden intisabı arzu - Müsaade var mı? diye 
etmiyordum, mUlkiye memuriye· sordu. Emminin mllsaadesi Qze-
tinden anlamadığım gibi orada ırine içeri girerek: 

çabşmasını da istemiyordum. imşek çakan, sfir'ntli sel cereya· ı .. :- Matmazel Hilda; doktor 
Hol otomobilden biraz sarka· nınt insan :ıekisı muti bir ir gibi degıJ em de mümkün mertebe 

rak elile etrafı işaret ederek: kullanıyordu. En bfiyfik elektrik bu gibi anzaların tedavisinden 
- Bakınız ne kadar cazip bir santıralları burada idiler. Hol, anlarım. Çllnkn askerlik ve avcı• 

manzara.. Artık birinci sıradaki Emmiye tekniğin hayret verici lıkt böyle can sıkıcı vak'alar sık, 
tepeler göriinmiye başladı 1 Ve kudretini göstermek üzere otomo- k olur. Acıyan yerinizi göre 

bilirmiyim? 
orada sağda eski bir manastır bili durdurdu. Emmi lüzumsuz ve m an sız 
var görüyormusunuz? Holün dudaklan cevap ver· 

mek ister gibi açıldı, fakat ne- yere mumanaat etmeden bacağını 
dizine kadar yorgandan çıkararak 

dense yine sükütn tercih etti. cıyan yerini g8sterti. Ayağı ık 
Otomobile son sür'atini verdi, kemiklerine doğru kızarmı ve 
<Çapraşık, yılank vi yolun üzerin· şişmişti. Hol dikkatle ~işliği mu-
de anki uçuyor gibi gidiyorlardı. ay ene etli. Emmi hafif, hafif 

Yukarıda etrafa hakim bir 
mevWdeki lokantanın tarasında 

inleyerek canının acısından men
dilini ısınyordu. 

Hol - Buzlu pansıman yap
mak lazım. Öyle görüyorum ki 
kemik incinmemiştir. Fakat şid· 
d.t~li bir b~r~ulmada.n muztarip
sınız. Bu ışlık üzenne buzlu bir 
kese koymak lazım. 

Güvercin Ve Güvercincilik 

Posta Güverci e i 
e ·rilir? 

Memlekette 
,Uvercin mer kı, 
bilh a son se
nelerde oldukç 
g nişlemiştir. Gll· 

ercin besleyen· 
lerin ayısında 
görülen çoğal· 

m bunun bir 
delildir. 

F k t meraK 
e hev bilgi 

ile beraber yilrU· 

dilğn takdirdedir 
ki gerek madde, 
gereks mana 
itibarile verimli 
olur. İşte ağı· 
ki satırlarda bu 

bilgiyi bul cak· 
aınız: 

Biliyor unuz 
ki gU ercinlerin 
muhtelif çeşit· 
leri vardır. Posta 
gllvercinleri, fay .. 
da noktasindan 
bunların başında gelir. 

Güo rcinlerln 
beslenme va· 
zlgctl,rlne ait 

intibalar 

asıl 

Gilneş elvan bir ışıkla tepe• 
lerdeki karlan parlatıyor, çamhk-
1 nn rasında gümüş afihalar 
gibi sathı yaldızlanan göller sanki 
lnsanın yüzüne gfilüyordu. Öte 
t rafta şehirden dağlar doğru 
uzanan yolun üzeri mes'ut. neş'eli 
adamlann teşkil ettiği kervanlarla 
dolmuştu. Ormanın içindeki küçük 
kiliseden neş'eli vaveylalarla bir 
düğün alayı çıktı. lnsan güzelli
ğinin timsali addedilebilecek genç 
kadını kolunda malik olmanın 
gururile taşıyan mütenasip vücutlu 
gösterişli delikanlı hayabn 
bütün acılıklarını, yoksuzluk! nnı 
o n için unutmuş, neş'e ve şeta
retle bu kervanın önünde ylirU· 
yorlardı. Alay pek uzakta değildi. 
gUzel sesli muganni ve muganni· 
yelerin okuduktan ilahiler hemen 
kelimesi kelimesin işidilebili· 
yordu. 

özle tarif edilemivecek kadar 
nefis manzarayı eyrederken ye
meklerini yediler. Yemekten son

ra Hol tekr r otoya binerek Tirol 
hudutlanna kadar gitmek arzusu• 
nu izhar etti ise de Emmi tabia• 
tin bu mUstesna giizelliğini yakın· 
dan görmek, bahan müjdeleyen 
güzel kokulu çiçekleri ellerile ko
parabilmek için yayan gezmeği 
teklif etti. Otomobil onlan Bl'ka· 
larından adım, adım takip de
bilirdL 

( Arkası var ) 
·~. ' ..... Posta güvercinleri §ekil ve ya• 

"'""' radılış itibarile diğer nevilerden 
'Ef':.ııli~~~;.~~~~~~~;=t~...,; farklıdırlar. 

yavruların talimi ır ında yuva• 
lannı iyi bellemelerine yardım 
eder ve idmanlardan beklenilen 
netice daha olay ve çabuk 
elde edilmiş olur. 

Hol buralannı gayet iyi tanı· 
dığı için dağların, tepelerin, k6y· 
diklerin is!mlerini birer birer söy
lllyordu. Fakat Emmi bütün bun· 
lerı yanın kulak dinli)'Or, bu bir 
çok isim onu kat'iyyen alakadar 
etmiyordu. Emmi sarbo olmuş 
gibi bu harikulidc tablonunun 
heyeti umumiyesine bakarken hiç 
bir isme ihtiyaç görmeden içten 
gelen bir baz duyuyor e ruhunu 
eğlendiriyordu. O saniyede kendini 
mes'ut hissetti. Rahatça arkaya 
y ~ınnarak gözlerini yanm kapadı. 
Bu « Natür Mor ,. tablolar biri
birini müteakip dc;ğişiyor, değişi
yordu. 

Bir ressam tarla ını çapalayan 
bir köyliiytl re mediyor. lki jan
darma bir erseriyi tevkif etmiş
ler götüriiyorlar, yolu bütnn kuzu· 
lar kaplamışlar, hendeklerin için· 
de inekler otluyorlardı. Ormanın 

içinde etraf dağlardan kanallar 
ve cetvellerle bir raya toplattı
rılmış su kütleleri şilaleler yapmış-

lar, gürUltn ile un'j göllere akı· 
yorlar. Dört. beş vahşi dağderesi 
bur da biribirlerini katederken .......... -................... -............................ . 

' Resim Tahlili Kııpona ........... 4 n •• ... ••••••• -
Tabi tini2i öğrenmek .istiyoraanız 
resminizi bu lmpoodan '10 adet 
ile birlikte gönderiniz. · Re~ruiniz 
eıroya tabidir ve iade edilmez. 

laiın. meslek 
veye. enn'at 

bulunduğu 
memlelcet 

Resi intişar 
edecek mil 

Rcmıin klişesi 30 k~luk 
pul mııkabilind gönderilebilir. 

Hol her zamanki uysallığı ile, 
teklifi kabul etti. Yan yana gü· 
!erek, akalaşarak lokantanın 
bahçesinden çıkarlarken çok fe· 
na bir hadise oldu. Emmi bahçeyi 
yoldan ayıran alçak telin üzerin· 
den keyifle tlıımak i terken aya· 
ğ1 takılarak yere yuvarlandı. 

Evvel yine hiçbir ş y olmamış 
gibi yerinden fırlamak, tekrar 
sıçramak istiyordu; fakat sağ 
ayağında içini uyuşturan bir acı 
hissedince yerinden kımıldaya
madı. Hol çoktan onun yanına 
gelmiş, arkadaşının elemine işti
rak ederek soruyordu: 

- Bir yerinizi mi acıttınız? 
- Evet; yağım.. y kınldı, 

yahut burkuldu. o kadar eayor 
ki bir müddet oyniyacak bnlim 
yok! 

Hol derhal lokantanın garson· 
larmı çağırdı. Onların yardımile 
Emmiyi lokantanın misafir oda
sına yabrdılar. Otelin hizmetcisi 
Marika Emminin hast ayağın· 
daki çorap ve iskarpini çıkarın
cıy kadar Hol dışarıda bekledi. 

Limanımızdan hareket edecek vapurl r 
PALESTL\'A vapuru l8 Mayıs pıı· 

z~r (Kavala, Selunık, Midilli, İzmir, 
Pıro, Patras, Brendizi, Venedik ve 
Tneste) ye. 

ADBAZİA vapuru 16 Mayıs çnr• 
amb (Burbrıız, Varnn, Köstence, Sµ

liııa, Kalas ve lbraile) ye 

GAŞTAYN vapuru 16 Mayıs çar
mba ( Dedeağnç, Kavala, Seliinik 

V olos, Pire, Patraa, Ay aranda Dren: 
diıi, Ankona, Vene dik ve 11riycste) ye. 

AVENTlNO vapuru 16 Mayıs çar
oamba (Burgaz, Varna, Köstence Yo 
Odesa) ya 

QUlRt.NALE vapuru 16 Mayıs çaro 
mba (Pire, Patras, Napolf, Marsilya 

ve Cenova) ya. 

Şimali, Oenubt ve merkezt Amerika ... 
ile Avusturalya, Yeni Zeland ve Aks yj 
cark için doğru bilet \'erir. "lTALf.a,, 
vapur kumpanya ınıo lüks vapurile 
muhtelit orvis. 
Her nevi tafsilat için Galııuıda Merkez 
Rıhtım hnnındn kiiin (Lloyd Trieslino) 
eerncentesine. Telefon : 44870 veyahut 
Galatnsaray'dıı bık Selaoik bon
marşe i bina ıııdaki y zıluuıolerinc. 
Telefou: 42490 (15182) 

Dr. LN Ri 
Cilt ve Zührevi hastalıklar nıütelıassısı 

B yoğlu: Rumeli han 16 
Tel: 40153 

1 Emlak ve Eytam Bankası ili ları 1 

E No. 

158/2 
14/2 

15 
302 

403/l 
403/2 
430 

Kiralık Mahaller 
Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 
5 Beykoz kasrı müştemilatından 8 dönüm bahçe 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesi Aşıldar meydanı 2/J 
numaralı dUkkan 
Kandilli • Vaniköy caddesi 1 numaralı hane 
Tabtakalede Rüstemp şa mahallesinde Ç mqırcı oka• 
ğında 4 numaralı m a oda dükkan 
Teşvikiyede Atiye okağında 8/1 No.lı han nin bir odaSJ 

" " ,, " " " " .. 
Kumkapıda Nişoncımehmetpa a mahalle v ıok ğınd 
16 numaralı hane 

10 
5 

15 
5 
s 

87/20 Çırpıcıda 16 dönüm tarla 
s 
7 

284 Fındıklıda Selimehatun mahalle 1 Mollab yarmd 11 
numar lı arsa 1 O 

Yukarıda yazılı emlak bilmUzayed birer ene milddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye mü dif 17/51934 Perşembe gllnll 
saat onnltıda Şubemize mUraca t eylemelerL (337) 

Bu farklardan birisi gagalan .. 
nın üstündeki kabarık et parçası· I 
dır. Burun deliklerinin büyük ol
ması da, havada fazla uçuş kabi
liyet ve mukavemetlerini temine 
yarayan bo hav yı teneffüse 
yardım eder. Ciğerlerinin hava 
torbalannın bllyUklfiğü de gö
ğüslerinin şişkin ve geniş olma ı· 
nı temin eder. Böylelikle havada 
dört saat kadar kalabilir ve uçuş• 
larındaki sür tlerlnden kaybet· 
mezler. 

Renk itibarile her renkte bu· 
lunur. Fakat en ziyade tercih 
edilenleri beyaz ve açık renkli 
olanlandır. Bu renklerin tercihine 
sebep; havada uçarken tamamen 
ıörünmemeleridir. Halbuki siyah 
renklileri uzak noktalardan görü· 
le bilirler. Hem de sıcağa fazla 
tahamm61leri olmadığı için rüçha· 
niyetlerini kaybederler. Bu nevile· 
rin menşeleri Bağdat, Halep ve 
Arabistan memleketleridir. Bu 
kuşlann döntişleri olmadığından 
gayet eri uçarlar. Bir aatte 
aldıklan mesnfe vasaH ( 100 ) 
kilometredir. 

Posta giivercinlerinin yetiştiril· 
mesine dikkat edilecek noktalar: 

Yavrular bUyilr büyümez iki 
aylıktan itibaren idmanlanna baş• 
latmnlıdır. 

Güvercin arabaları daima 
ağaçsLZ bir sahada bulunm lıdır; 
çünkü idmanlara alıştınlacak 
yavru güvercinlerin yuvalan ağaçlı 
bir muhitte olursa talimler esnn· 
aında d ima yavrulnnnı bulm k 
için ağaçlı abalara gidecekler 
ve asıl yuvalarını şaşıracaklar· 
dır. Bu sebeple yuvaların ağaçsız 
ve açıklık sahada bulunması, 

Yavru kuşları daima aç olarak 
uçurmak şarttır. Uçuş; mümare
seleri arttırmn suretile yapılıraa 

çok faydası olur. Şöyle ki: 
Bir;nci hafta: Beş kilometre 

mesafeden yuvaya uçurulur. Bu 
mesafe ikinci haftada 15, üç.Un
cUde 30 ve haftalar gectikçe 50, 
IOO ve 200 e kadar çıkarılır. 

Bu suretle yavrunun idman 
devresi iki sene kadar uzatdır. 
iki senelik müddetten sonra da 
bu idmanlan bırakın malıdır. 
Biraz lakaytlik ku u tembelJ.iie 
sevkeder. 

Posta güvercinlerinin bilh 
harp zamanlarındaki hizm Uerl 
pek büyilktür. 1 te bu meziyetleri 
sayesinde bu ku l dan erlik 
hizmetlerinde haklı ve yerinde 
istifadeler beklenir. 

Po ta glivercinlerinl her za
man yumurtlaması v y vruda 
bulundurulması d doğru değildir. 
Damızlık cinsinden maada q 
edilmezse daha muvafık olur 
Yumurta zamanında ve yavruda 
iken kuşlar tam sıhh tli ayılamaz. 
lar. Yumurtadan kaldınlıp uçu
rulan kuşlar daima neş'esiz uçarc
lar. Yavru zamanında is , yavru 
beslemek netice i daim h 
bir haldt:dirler. 

Ağustos ayı içinde kuşlan 
serbest bırakmak, uçurmamak 
pek doğru olur. Çtinkü kuşlar 
bu ay içeri inde kAmilen tlly 
değiştirdikleri ıçın kanat ve 
kuyrukları noksan bir haldedir. 
Kut çok zorlukl uçar. Ağust 
yına mukabil diğer ylarda 

kuşlan öğle sıcağında uçunn k 
dah faydalıdır. - Mazhar 

Beşiktaş Sinan Paşa medresesi 1 No. lu odası: Teminat 2,5 Lirn 

Arnavutköyde 12/25 No. lu hane: Teminat 6,5 Lira 

,, ,, 14/39 No. lu ., : n 8,5 " 
Ortaköyde Vapur İskelesinde Mecidiye Mektebi: Teminat 13,5 Ura 

Yukand yazılı mahallu kiraya verilmek üzer müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, miiza
yedeye girmek için d hizalarında yazılı teminat akçesi makbuzu 
ile 1715/934 perşembe günll saat 14 de kadar Beşiktaş Kaym -
k mbğl e B. Ş. Encümenine mUracaatl rt. "1983,, 



12 Ma.,.. 
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Çünkü; devletin dahil1 ve 
hnrici &İyasetinde en küçük 
bir salah ve ümit husule geti
rebilmek şöyle dursun· idare
sizliği dolayısile - bilhas'sa - R~ 
mel.nin şimal ve cenup hudutJa.· 
n ıı büyük tehlikelere maruz 
bırakan Hakb Paşa kabinesi, 
artık tahammfilfersa bir hal 
almıştı.. Vakıa ortada zahiri bir 
ıükiın görünüyordu. Fakat bu 
derin sUklin, büyük fırbnalardan 
evvel hükümferma olan ağır ve 
11kınbb bir havaya benziyordu. 
Bu hal, 327 aeneai eyJfılünibı 
lptidalann kadar devam etmı,.. 
Ve ancak o mao, o korkunç 
fırtınanın ilk ametleri zuhur 
ylemişti. 

Trablusgarp Valisi Milşir İbra
him P~şa: vilayeti dahilinde pek 
fena hır ıdare sistemi takip etmi" 
Ye b•lh İ y 1 assa talyanlara karşı ne 
derec~ nazik bir vaziyette bul~ 
nBuldhuali~nulb takdir edememişti. 

u ' rahim Paşanın d" t .w·w• h ıraye -
ıgıne . amledenler arasında; 

Paşanın ittihatçılara karşı • _ 
ti . .1,. meş 

ru etın ı anı sıralarında Selfinik-
ten. başlıya o ve sonra da muhtelif 
vcsılelcrle artan - intikam hisle
rile m hmul olduğuna atfeylcyeo
ler de az değildi. Herhangi se
beple olursa olsun: Müşir İbrahim 
aşa a:ıledilmiş ve valilik, sabık 

Bursn Valisi Bekir Sami Beyin 
uhdes:ne verilmişti. Lakin.. Trab-
lusg:ırp gibi günden güne neza
keti artan bir yere yeni valinin 
bir an evvel gönderilmesi.. Ve 
artık her türlü şiipheden azade 
bir hal gelen ltalya istilasına 
karşı icap eden tedbirlerin ittihaz 
ettirilme · icap ederken, yeni 
valinin mnhallimemuriyetine i.ıaını 
teabhur etmişti. 

ltalya limanlanndaki zırhhlann 
bacalarından buram buranı du
manlar taşıyor.. ltalyan ıllaylariJe 
doldurulmuş olan ces=m nakliye 
vapurlan, hareket için ilk enıre 
bakıyordu... f stanbula gelince •• 
Gerek Babıalide ve gerek sair 

hükumet m h filiode en güçük 
bir telaş ve heyecan eseri bile 
görünmüyor:; koca devlet merke-
zinin Ostünde- en tabii zamanlarda 
olduğu g:bi • sakin ve rahavet
kar bir hava esiyordu. 

Nihayet eyliilün 10 uncu günU 
(1327) İtaly sefaretinden harici
ye nezaretine gönderilen bir tak .. 
rir, Babıfilinin bu mahmur sükfı. 
:~tini ihlal eder gibi oldu. Çon-

SON.POSTA 

K oıoa- hraaıntla cum• noma.ıı 
tini ve bu halin i Trabluagarp Sefir, 0 esnada lstanbulda 
ile Bingazi havalisinde bulunan bulunmadığı için maslahatgüzar 
ltalyanların emniyetlerini münse- (Di Martino) nan imzasını taşıyan 
lip edecek derecede vahim bir bu hayrete ıayan takrir karşısın-
teblikeye maruz bırakbğım hU- da bile sadrazam ve kabine reisi 
kiimeti metbuam, ureti mahre- Hakkı Paşa katiyen istifini boz· 
manede istihbar eylemiştir. madı. İtalya hükumeti namına 

Birtakım ftalyan aileleri. ken- verilen bu garip takriri - garabet 
dilerini tehlikeye maruz gördük- itibarile ondan aşağı kalmıyan • 
}erinden, ~ nnn havaliyi mezkfıre- ıu cevap ile karşıladı: 
yi terkedeceklerdir. - Cevap -

Ehvali hazırada asakir, erzak Trablusgarp ile Bingazi hava-
ve miihimmatı harbiyeyi hamil lisinde bulunan ltalyanlarm tebU.. 
Osmanlı vapurhırının, Trablusgarp keye maruz kaldıklarına dair 
ile Bingaziye muvasnlatını hükU- hükümeti metbuanızca vaki olan 
meti kıra.iye, kendi tebaası için istihbaratı mlltezammın 23 eylül 
tehlikeli görmektedir. Çünkü, 1911 tarihli takririnizi aldım. 

k ( Arkaaı var ) mez ur vapurlann vürudu, gale- ~ •. .. -
yanı taassubu mucip olacak ve 
hükumeti Osmaniye, işbu galeyanı 
te kine hahişker olsa bile, bunda 
muvaffak olamıyacaktır. 

~ EylUl 1911 

imtihanlara Hazırlık 
ÇABUK, 1Yt ve EHVEN • ASRİ LiSANLARI 

B L i Z' de öğreniniz 
Yeni kurslar açılıyor - Kayda ba,ıamıtbr 

BiR MECCANi TECBÖBE dersi al•mr. 
Ankara : Konya caddesi ~ lstanbul: 873, lstiklAI caddesi 

~---ı-. .............................. ~(16364)41m...,. -
1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

"25,000" takım Muz likörü etiketi abn alınacaktır. Taliplerin 
nfimune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak edebil .. 
ınek için "% 7 ,5,, teminatlariJe beraber "30/5/934,, çarşamba 
gilnü saat "14,, te Galatada Alım, Sabm Komisyonuna müra
caatları. "2351,, 

)#.. • 
1 - Şartnamesine tevfikan "340,, sant:titrelik 0 5000,, adet Galon: 

28/5/934 : Pazartesi saat "l 4 • 
2 ,, ' 

- Listesi mucibince "17,, kalem Levazım: 28/5/934 Pazartesi 
ıaot "15,, 

k n.u iki malzemeyi vermek isteyenlerin pazarlığa iıtirak edebil· 
~e büzere yukarıda gösterilen gün ve saatte 11%7,5,, teminatlarile 

era er Galatada Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. "2333,, 
u takrirde, şu satırlar yazılı 

bulunuyordu: T •• k • 
ltalya. eofaretinden 'IL . 1·cı N . ur ıye 

tin . . ' oU1U' ye ezar~ 
gonderilen ilk takrir IUreti Hililiahmer 

Osmanlı zabitanı ile ltrh t Cemiyeti Merkezi Umumisinden : 
ve 1 erakki cemiyetı' d I 

1 
a Eskişebirin Karacaıebir köyO citannda .. 

1 
r-ı.:•elıh lat•awonundaa a am arının .. ı:..,... -J 

mutaassıp ve cahil ehaliyi ltaı yedi kilometre mesafede ve Porauksuyu keoannda klin Hillllahmer 

-
ve_ !~~!yaniar aleyhine tahrik et~~ Cemiyetine ait çiftlik kiraya verilecektir. iki lıin dönUmdeo fazla olup 

- bin beı yüz dönümil kabilizer olan çiftlik araz.isinden bet yh dönOmO, 
_.ı-..ı• 1 tanbul ._ __ lıııı. içinden geçen değirmen bendinden ulanır. arui ıeker pancan yetlftfr .. 

mi ye çok mGsaitfa. Çiftlik araz.iıl içinde ' mahsulün teker f abrikauna 
Havagazi Şirketi ~::!~:B~inv:rdı:.agonluk bir ıimendifcr makan ve Jiklemek için aynca 

12 M ı Cumartesi günü Aran beş sene mGddetle •e açık artbrma uaulile kiraya werilecektJr. 
~rrna, önümüzdeki haziran ayının dördOncil pazar günü aaat ~o 

saat 14,30 da Beyazıt'ta Elek- dortte çiftlik içindeki Eskişehir Hilaliahmer ambarında yapılaca~br. Talı~ 
trik Evinde verilecek olan olanlann ıartnameyi almak için Ankarada Hilaliabmer Cemiy-eti_ ~erken 
ameli yemek ve pasta pişirme umumisine, Eskişehirde HUiiliahmer merkez ambarı müdurluğiine ve 
dersine bütün Hanımefendileri lstanbulda Yenipostane civannda Eskizaptiye caddesinde Hilaliah~er 
devet eder. 1 oyun kağıtları ve 111 d .. 1 t deposuna müracaatlan ılan 

ı a en .u an aa ıı (l6SCıa o unur. _,, 

~----mı.(16136)-- ~------------------.. 

Sayfa 9 

''Mektep/erimizi 

teplerin ilga edilmemesini, ilga 
karannın lüzumu üzerinde ısrar 
edildiği takdirde bu mekteplerin 
halk tarafından idamesi için mü
saade verilmesini isteyeceklerdir. 

Arabistandaki 
Kanlı Boğuşma 

( Baştarafı l inci aayf ada ) 
tun eski payitahtı olan Riyaza 
hücum edecektir. 

Kahire, 11 ( A. A. ) - İmam 
Yahyanın mağlubiyeti kabul ede
rek teslimisilah ettiğine dair dün 
dolaşan haberler, iyi malümat 
alan mahafilde tekzip olunmak
tadır. Çok çetin mücadelelere 
alışmış olan imam Yahya, bütnn 
tehlikelere cesaretle göğüs ger
mekt3dir. kap ederse San'ayı 
ıiddetle müdafaa edecektir. 

================================== 

Planlı Ankaraya Doğru 
M. Yansen Plan 

Projelerini De 

P· ~ 

Tatbikatına 
Tamamladı 

Ait 

Ankara ıehrinin plinım yap-1 parkın plinıdır. M. Yansen ~u~·· 
1 « G en-ı:L parkı » ismini vermıştır. m•• olan M. Yansen bu P inın ~· d 

.... d Parkın önil geni• bir bawz ur .. tatbikabna ait olan projeleri e 1 ... d ki 
lerideki merdivenlerin üstiin e 

hazırlamııbr. Burada gördüğünüz bina mustakbel Ankara opera-
resim, Ankara istasyonundan Çl· 11dır. Parkın ortasında ve 
kıldıktan sonra sağ taraftaki fında sık ağaçlıklar ve koru 
sahada vilcuda getirilecek olan vlicüda getirilecektir. , 

Türk Tayyare Cemiyetinden: 
20,000 Lira kazanan 730 Numaralı biletin 4 parçası latanbulda 

birer parçası lzmir, Bursa, Mersin, ve Orduda satılmış 
iki parçası sablmamıştır. 

8,000 Lira kazanan 11940 Numaralı biletin 4 parçası lstanbul
da birer parçası lzmir, Urfa, Söke, ve Yalovada sabl-

mı:ı iki parçası sablmamışbr. ld 
000 Lira kazanan 13457 Numaralı biletin 4 parçası fBastanb~ d~ 4
• ı b Şarköy ve yın r 2 parçası ızmirde, irer parçası 

aablmış iki parçası sablma:;;ı~~etin 4 parçası l.tanbul-
3 000 Lira kazanan 221~ N~maGar . t Dursunbey ve Siirw 

' da birer parçası ızmır, ZJan ep, 
m~e'de sablmıı iki parçası sablmamıştır. 

1 t b 1 Orman Baş Müdürlüğünden: 
S an o b t 10 adet kayın kOrekliği ve 20 kantar 

Haliç iskelele~~~ ~~=t u fındık aaphğl ve 25 kantar ıhlamur 
ıhlamur ağa6cı vdet hl r sandal gönderi ve 500 adet kamçılık 
d ve 2 8 e ı amu . 'k . . 0 

unu b .. 2370 kilo meşe kömürü ıle Yenı apı ıskelesınde 
kızılcık çu ugu ve .. d k. ' k 

bu iki kalemde ı 25 kantar mahlut o un ı cem an on alem 
JDU t emvali 23/5/934 Çarşamba giinü saat üçte ihale edilmek 
==-müzayedeye çıkarılmışbr. İzahat almak istiyenlerin Haliç ve 
Yeoikapı Orman İdarelerine ve ihale günü saat iki buçukta Orman 
Müdüriyet kalemine müracaat eylemeleri. 112316,, 

..-- ·~~~~~~~~~~--

S ô ğ üt Belediye Riyaset~nde~:. 
S .. w "t kasabası Elektrikle tenvir edilecektır. f stek.ılerm bu işi 

ogu k 'j ü tlar «'.J.355» ifaya iktidarlanm gösterir Yeai aüın e m racaa 1• ... 
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Karakolunda .. 
------------

"Gözlerimi Açıp Kendime Geldiğim Zaman 
Karşımda Bir Polis Gördüm ... ,, 

Bu vicdanlı polise teşekkür ı 
edecektim. Kapı tarafından bir 
ıes ,,.eldi. Yüıiinü göremediğim · .. , 
bir adam: 

- Tahnin Efendi.. komiser 
bey yok mu.? 

DedL Polis, yanımdan çekildi. 
Kapıya giderken cevap verdi: 

·- Yemeğe gitti, Sait Efendi. 
Çok lazımsa buyrun, içerde otu· 
ruu.. nerede ise şimdi gelir. 

_ Biraz işim var. Sonra ge-

lirinı. 
Hızh söylenen bu sözler, bu-

rada kesildi. Fakat kapının öniln
de fısılh ile şu muhavere devam 
etti. 

Yüzünü göremediğim adam:
Bu yatan, akşam dayak yiyen 
oyuncu kız mı? .• 

Tahsin Efendi - Evet .. zavallı 
kızı fena pataklndılar. Eğer vak
tinde yetişip te o aıılı kanların 
ellerinden almasaydım, biçareyi 
didık didik d idikliyeceklerdi. 

- Kavganın sebebi ne imiş?. 

- Hiç efendim. Kıskançlık. .• 
Bu kızın henüz böyle işlerde pek 
toy, pek acemi olduğu belli. Bunu 
kandırmışlar.. almışlar.. buraya 
getirmişler. Akşam ahali biraz 
fazlaca iltifat gösterince, öteki 
karılar bunu çekememişler. Böyle 
bir bahane le aralarından atmak 
lıtemi~ler. 

- Vah, zavallı. .. Acaba, nereli 
imiş? .. 

- Daha ifadesini alamadık. 
Falrnt yaptığımız tahkikata naza• 
ran İstanbullu iınif. 

- Yaaa? 
Bu ar ah k; merdivende bir 

a) ak aesi işitildi. Tnhsin Efendi: 
- 1ıte komiser bey de geldi. 

Dedi, Başımı, yavaı yavaş 
kapıdan tnrafa döndürdüm. Kmk 
yerleri knğıtlarla yamanmıı camlı 
kapının aralığından gördüm. Tah
ıin efendi ile görlişen o adam, 
komiseri karşıladı. Herhalde şahsi 
bir dostlukları olacak ki, teklif· 
ıizce konuşmıya başladı. Ve ses
ler, birdenbire uzaklaıtı. 

Polis Tahsin efendi, tekrar 
yamma geldi: 

- Bir şey ister misin; kızım? 
Dedi... Yavaş yavaı kalktım, 

otm·dum: 
- Acaba biraz au içebilir 

mi} im? .. 
Diye sordum. Bu iyi yürekli 

adam derhal gitti, küçük bir te
neke maırapa ile su getirdi. 
Ma~rapa biraz fa7.laca yağ ve sar
mısa k kokmr:kla beraber o suyu 
kana kana içtim. Tahsin Efendi
ye de içim yana yana dua ettim 
ve sonra; zehnimde birdenbire 
caniunan bir kararla: 

- Sizden bir şey rica edece
ğim. Görüyorum ki, temiz kalp)i 
im.anlar arasındayım. Bu ricamın 
reddcdilmiyeceğine eminim. Lfıt
fen komiser beye söyleyiniz. Der
hal beni huzurlarına kabul etsinler. 

Dedim. T nhsin Efendi, birden
bire irkildi: 

- Fakat, kızam.. sen basta
am.. ıcc«;; doktot" getirdik. Mua-

yene etti. Yirmi dört saat biç 
yerinden kımıldamasın; dedi. 

- ihtimal ki doktor yanılmış
tır; Tahsin Efendi.. ben, kendimi 
çok iyi buluyorum. Hakikatin an· 
lnşılması için biran evvel komiser 
beyi görmiye ihtiyacım var. Bu 
"vaziyetim devam ettikçe, üzülec~ 
ğim. Belki de üzüntü üzerimde daha 
fena bir tesir hasıl eder. Rica 
ederim, beni biran evvel komiser 
Beyin karşısına çıkarın. 

Diye yalvardım. 
Tahsin Efendi, başını bir ta• 

rafa eğdi. Uzunca bıyıklarım 
çeke çeke komiserin odasına 
gitti, Uzunca bir g6rüşmeden 
sonra geldi: 

- Buyurun. 
Dedi. 
Komiser, sert yüzlü bir adam 

olmakla beraber, beni nezaketle 
kabul etti. Oturmam için masası· 
nın karşısındaki aandalyayı gös
terdi. Biraz evvel polis Tahsin 
Efendi ile konuşan Sa it Efendi, 
komiserin yamadaki koltukta 
oturuyor; etinde bulunan bir to
mar evrakı karıştırıyordu ... Haya· 
tımda ilk defa olarak böyle ka· 
rakolda ve bir polis komiserinin 
huzurunda bulunduğum için kal• 
bim ıiddetle çarpıyor; dudakla
rım, ağJamak ibtiyacile bükülü· 
yordu. Vaziyetin ciddiyet ve 
reımiyeti beni o kadar korkut· 
muştu ki, bir anda kendimi tuta· 
madım. Boynumu bükerek: 

Komiser Bey 1.. Beni bu
raya getirmişler amma.. Size 
yemin ederim ki.. En küçük bir 
suçum, kabahatim bile yok. Ma· 
.sumum. Amma emin olunuz ki, 
tamamen masumum. Bakınız .. 
Size herşeyi doğruca söyliyece
ğim. Beni dinleyiniz.. Eğer bu 
kavga meselesinde zerre kadar 
kobahatim varsa.. Hapsetmek 
değili isterseniz karakolun kapı
sma asınız. 

Diye yalvarmaya ba9Iamıştım. 
Kimbilir, bu sözleri ne kadar 

acıklı bir halde söylemişim ki; 
komiserin yüzünden bir ızhrap 
dalgası geçti. Mülayim bir sesle: 

- Telaş etme, kızım. Burası, 
zabıta merkezidir. Buraya, sade 
suçlular, kabahatliler değil .. Hak
aızlığa uğrayanlar da gelirler. 
Haklarını aramamızı isterler. Ak
şamki vak' ada kabahatiniz olma· 
dığını biz anladık. Şimdi ifadenizi 
aldıracağım. Ondan sonra da 
kanunen lizımgelen muameleyi 
yapbracağım . 

Komiserin ilk sözleri, kalbimin 
ateıleri üz.erine sanki bir bardak 
ıoğuk su ıerpmişti. Fakat ıonun· 
daki ( kanunen lazım gelen mua
mele ) sözleri de yine içime bir 
korku vermişti. Tekrar boynumu 
büktüm: 

- Komiser Beyi. Ben sizden 
büsbütün başka bir ricada bulu· 
nacağını. Mademki beni kanunen 
ıuçlu buhnayorsunuz.. Ve benim 
hakkımda fena bir fikir be!ilemi
yorsunuz. Şu halde beni bir ko
miser ınfatile değili bir baba gibi 
dinleyiniz, Mümkünse bana bir 

1 
iyilik ediniz. 

( Arkaa.ı ur ) 

SON POSTA 

Bu Kadarı 
Faz iv 

Da 

- Atımı fazla yorma demiş .. 
tiniz, sözünüzü dinlediğime emin 
olabilirsiniz! 

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

Dünya lktısat Haberleri 1 
1 

Japon Pazarları 
Ve Sovyet 
AmerikaRekabeti 

T okyodao bildiriliyor : Şarki 

Amerıkalı- Çin şimendifer 
h a t t ı yüzünden 

lar müza· Sovyet Rusya ile 
kerede/er çıkan ihtilafı ka· 

pamak maksadile Japonya, ithal 
edilen petrollardan Sovyet Rusya 
hissesine mühim bir kontenjan 
ayırmıştır. Bu hareket Amerika 
petrol müstehsillerini müteessir 
etmiş ve Amerikan kumpanyaları 
Tokyo hükümeti nezdinde pro
testoda bulunmuşlardır. Amerikan 
kumpanyalarının en büyüklerinden 
ikisi zati kontenjanlarını tesbit 
etmek üzere Tokyo hükümetile 
müzakereye girişmişlerdir. Bunlar 
Japon hükumetine verdikleri 
muhtarada Sovyet Rusya'ya ayrı
lan faıla petrol kontenjanının 
bütün Japon petrol piyasasını 
altüst edeceğini ve bundan Japon 
iktisadi hayatının müteessir ola
cağını bildirmişlerdir. .. 

V arşovadao bildiriliyor: (.e. 

Bügük bir histan hükfımeti 
kereste Gdynla limanına 

gittikçe arlan bir 
ehemmiyet ver-limanı 

mektedir. Bu limanda vücuda 
getirilen askeri mıntaka Lehista· 
nın en mühim askeri limanını 
meydana koymuştur. Şimdi bu 
askeri mıntakanın yanında ke· 
reste ihracatı için ayn bir 
kısım yapılıyor. Bu maksatla 
(120) bin metre murababk bir 
saha bu işe tahsis edilmiş ve 
inşaat başlamıştır. Gdynia bundan 
sonra Lebiıtanın hemen bütUn 
kerestesini ihraç edebilecek ve 
Dantzig serbest limanına açtığı 
büyük rakabet savaşına bir mu· 
vaffakiyet daha ilave edecektir. .. 

Sofyadan bildiriliyor : Ziraat 

Bulgarista- Nezaretinden alı· 
nan malümata gö-

nın koza re sıcakların bu 
, __ m_a_h_s_u_lu_ .. _. sene erkenden ge.f. 
mesi bütün Bulgariatanda ipek 
böceği mevsimini açmıtlır. Bu 
ıene satın alman tohumların ek· 
serisini beyaz koza cinai teşkil 
ediyor. San koza yetiştiricileri 
nisbeten azdır. Şimdiye kadar 
alınan haberlere nazaran haYalar 
bilhassa Cenubi Bulgaristanda 
ipekçiliğe çok müsait gitmiştir. 

>f 
Bükretten bildiriliyor: Roman• 

Romanga ya bUkümeti Yu-
balık goslavyadan canla 

sazan balığı ithal 
alıyor edilmesi için mü-

saade etmiştir. Şimdilik verilen 
milsaade bir milyon ley içindir. 
Yugoslavlar bu konton;andan he
men istifadeye baılamışlardır. lık 
p~ti olarak (50) bin kiloluk Yu
goelavya sazan balağı Roman
yttya ithal edilmiştir. 

--------
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Hafta 
• 
içinde 

Neler Duyduk? 
- -- ....-..,,..,.,., .. _ 

Afyon - Afyon piyasası çok olduğundan nisbcten daha iyi 
durgundur. Bu hafta içinde ser- bir vaziyette bulunuyorlar. Bu 
best piyasada hiç bir muamele tıon ild cins deri üzerine hazı 
olmamıştır. Uyuşturucu maddeler küçük muameleler de cereyan 
inhisar idaresi de mübayaatta ediyor. Umumi vaziyet çok dur-
bulunmamıştır. Birkaç hafta evvel gundur. 
300 sandık ince mal satılmıştı. Hububat - Buğday piya· 
Bu sebeple şimdi bir müddet ince sası geçen hafta işaret ettiğimiz 
yani Soft afyon üzerine harice veçhile sağlam ve tereffUe mey• 
satış yapılması ve dolayısile piya· yal halini muhafaza ediyor. Piya-
.sada muamele olması ihtimali sada duyduğumuza göre Ziraat 
zaif görülüyor. Bankası bir müddet buğday sa .. 

Uyuşturucu maddeler İnhisar taşına fasıla vermiştir. Bu müna· 
idaremiz 1934 senesi ilk glinUn· sebetlc yeni mahsul hakkında 
denberi kaba afyonlardan satın yapılan tahminlere ilaveten böyle 
almamıştır. idarenin bugünlerde mühim bir satıcının da piyasadan 
ihracat için kaba afyon satmak çekilişi bu müsait vaziyeti bir 
fi.zere esaslı teşebbüslere giriştiği kat daha takviye etmiştir. 
piyasada duyulmuştur. Böyle bir Geç.en hafta içinde piyasamı• 
vaziyet karşısında kalınacak olur.. za Polatlıdan mal gelmemiştir. 

Ekistra beyazların kilosu 5,25 
aa, yeni mahsule yaklaşılan şu sı· kuruşa 40 ç.avdarJıların ise 
ralarda, afyon piyasasında bilhas· 4,50 kuruşa kadar sablmııhr. Pi-
aa kaba yani Drogist afyonlar yasamıza gelen mal yine azdır. 
üzerine esaslı bir hareket bek- Vasati olarak tıGnde ancak sekiz 
)enebilir. ile on vagonu buluyor. 

Tiftik - lstanbul piyasasında Arpa piyasası ayni cansız hal· 
tiftik üzerine işler durmuştur. Bu dedir. Anadoludan biralık mallar 
hal bir yandan hariçten tale~ gelmiyor. Eski yazılarımızda da 
olmayışına diğer taraftan da yem tafsilatile anlattığımız gibi Ana-
sene mahsuln gelmiye başlaması doludan gönderiJecek biralık ar-

fi tten al Paların kilosu burada ancak l ()O. üzerine bunlara ne a ıcı 
olmak lizımgeldiği hakkında mü· 110 para eder. Halbuki bu fiata 

b 1~- t b' ıevkiyat verimli degıw 'ldir. kerrerci tüccarın enuı. am ır 
kanaat baııl etmemiş bulunmala· Yemlik arpa Trakyadao gayet 
nna atfolunuyor. az gelmekte ve fstanbul ihtiyacı 

1934 •enesi mahsulünden pi.. için sarfolunmaktadır. 
Fındık - Fındık piyasası 

yasamıza gelen mal benllz azdır. ayni seviyeyi muhafaza ediyor. 
Şimdiye kadar gelen yeni tiftik- Bu haha içinde bazı küçük par-
ler sekiz ile on vagonu tecavüz tiler aablmışbr. Pertcmbe glinll 
etmemekte olup bu malların hiç geç vakit yarım vagon kilosu 
biri satışa arzolunmamışbr. 33,50 kuruştan ihracat için satıl-

lstih.aal merkezlerinden piya· dığı duyulmuştur. Piyasa bu fiat· 
uya gelen haberlere göre oralar- larda sağlam görülüyor. ihracat 
daki sabşlar oldukca hararetli bir bugünlerde bilhassa Çekoslovak· 
safhadadır. Fiatlar lstanbul kapa· yaya yapılmaktadır. - lf-
mf seviyeai üstünde olarak kilosu ...................................... " ..................... . 

37 ile 47 kurut arasında bulun· /1 
maktadır. Bu mallara ihraç 
merkezine gelinciye kadar kiloda 

DABCOViCH ve ŞUrekAsı 
Tel: 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan •raeında 
muntazam poıta. 

6 ile 10 kuruş arasında masra.f 
yapılacağı düşUnülürse Anadolu
daki fiatlann, bugünkll dünya tif
tik taleplerinin azlığı karşısında, 
karşısında, müstahsilin lehinde 
bnlunduğu anlaşılır· 

Hafta içinde yalnız kaba ve de
rili mallardan mürekkep bir parti 
tiftik kilosu 39 kuruıtan sablmış· 
tır. Bundan maada baıka mua· 
mele duyulmamışhr. Alıcı Sovyet .. 
lere müteahhitlik eden firmadır. 

Yapalı - istanbulda istok 
yapağı azlığından muamele olma· 
dığını bu sütunda birkaç hafta 
evvel de yazmıştık. Vaziyette bir 
değişiklik yoktur. Yerli mensucat 
fabrikalan ihtiyaçlarını temin 
için Trakya lzmir ve Bandırma 
bavalisinde mübayaatta bulun
makta oldukları söylenmektedir. 

Bu fabrikaların. Anadolu mal· 
larına 3 ı kurut etrafında alıcı 
olabilecekleri tahmin edilmektedir. 

Av derisi- Av derisi piya
sası fena bir vaziyet almak 
üzeredir. Bilhassa tilki derileri 
bu halden çok mUteeuirdirler. 
Alikadarlaran tahminine göre 
satılmak üzere bugün piyasamızda 
20 bine yakın tilki postu toplan· 
mışbr. Bunlara alıcı bulmak, fiat 
kırıldığı halde, müşkül oluyor. 
Hav'\lano ııınmıya bqlaması 
buradaki mllte\ asaıt tllccan, 
postlarına muhafaza için tertibat 
almaya ıevketmiştir. Sansar ve 
tavpa poQlar1 İ•toklan daha az 

Anver1, Rotterdam, Hamburg ve 
lakandinavya limanları iQin yakında 
hareket edeoek vapurlan ve dünyanın 
baolıca limanlarında transbor demena 

Fazla tafsilat için Galata, Frengyan 
han umumi acenteliğine müracaat 
Tel. 44707/8 - 41220 ............ 

TRiO BBPPIN 
Y_.!pur acentalll• 

PoliBlı Palestine Line of the polith 
Transatlantio Silıpping Co. Ltd. 

Gdynia .. America Une. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tr•n-ttanUk ı:-apuru ile 

Köstence - İstanbul- Hayfa - Yafa-
Pire ara1ında muntazam ve lilka 
azimet ve avdet seferleri ı. 1 ve 
8ünoU sınıf kamaraları vardır. 
Hayfa ·Yafa-ve Pire loio ıeferltr: 

17 Mayıs saat 15 te 
81 Mayıı saat 15 te 
14 Haziran saat 15 te 
28 Haziran saat 10 te 

DoAru Köstence için .. fel'lerı 
14 Mayıs saat 1~ de 
27 Mayıs 1&at 19 da 
10 Haziran saat 19 da 
24 Har.irnn saat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddetl ı 
lstaobul - Köetenoe lG 8&&t 
letanbul - Yafa 61 ., 
letanbul - Hayfa 71 " 

Fazla tafsilat için Gala.tada Freng· 
yan hanında umumi aoentalıklara 
müracaat. 'fel. 4-4707/8-41220· Yolcu 
için aUautik vapuru acentasına. 

Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
V agonli - Kok ve Natta •eyahııt 
aceutalıklarma müraoaal 

"-------.(16203) ~ 
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BiBATI 
Bu Sütunda Her gün 

Nakleden: Hdie• Hatip 

Mülikat 
Ot• UPfti lnlhıden hari- J 

kulide gib:el bir spor otomobili 
durdu, ve içinden uzun boylu 
geniş omuzlu ve yüzil güneften 
yanımt bir delikanlı indi ve iki 
dev adımında kapıcı} a yaklaştı. 

- Mihrimah Cevat H. oleli
niadedir, değil mi 1 

- Evet efendim.. Fakat. 
- Fakati timdi bir tarafa 

bırakınız. Ben (Vakit nakittir) 
gazetesi muharriri) im bana fakat 
vız gelir. 
. Mihrimalı Cevat HanılDID itı;al 
ettiği apar:bmanın kapıunıo önü 
pek kalabalıktı. Avrupada bir 
filim çevirip dönmüş olan ve {İm· 
di Ttirk sahnesinde üç giindenberi 
yeni bir operetin baş rolünü tem
lıl eden bo fe~kalade güzel sesli 
meşhur Türk san'atkarile konuş
mak için gazeteler muhbirlerioi 
yollamışlardı. Ve kapının önünde 
duran gazeteciler hep asabi ve 
tabuazdılar. 

yeni gelen adam onlar gihi 
durmadı, ve doğrudan doğru 
kapıya giderek \urdu: ya 

- .Fakat müsaade edini2 be
yefendi!. 

Bazı sesler İtiraz ediyordu. 
- Biz sizden daha evvel 

burada idil<. 

( Vakit Nakittir ) gazetesi 
muharriri kapı} ı açan hizmetçi 
kıza kartını uzatırken: 

- Ben hiçbir şeye müsaade 
edemem. 

Diye cevap verdi, ve geniş 
omuzlarının arkaaındao yükselen 
protestolara ebmmiyet bile ver
meden bekledi. 

- Mihrimah Hanım içeri teş
rifinizi rica ediyorlar. 

* Genç sao'atkann elini neza
ketle öpen delikanlı cebinden not 
defterini çıkardı: 

- Mihrımah Cevat Hanıme
fendi! dıye sö2e başladı. Ka} be
decek vaktim olmadığı gibi s"zi 
de uz.un müddet rahatsız etrnek 
niyetinde değil:m. Sizinle gayet et
raflı bir mü'akat yapmak stiyonını, 
ıizin san' alinizin istikbali için de 
bu mülakat çok ehemmiyetli bir 
ıey olacaktır. Üç gündenberi 
İstanbul şehri yalnız sizanle meşe 
gal .. A k yuyası ., iamind ki 
operette rolüniızde gösterd ğiniz 
muvaff kiyet harikulade bir şey. 

Genç kadının davetini bekle
meden bir koltuğa oturdu genç 
aanatkar delikanlıyı kirpikleri ara
sından süzüyordu. Onun laüb li 
etvarı, kostümünün 11klığı, krava· 
tının zevkle intihap edilmiı rengi 
Yelhasd bütün tabai} eti ile o pek 
boşuna gitmifti. 

- Ne zaıaaa doğdunuz? 
~U~ilyorcla. Bana halakati aöy.; 
yun icap edene ben bundan bir 
iki sene aakLy8CQ kadar centil
menim. 

Genç ıanatklr: 

- Amma da kBatala ter! diye 
dilşündü ve cevap Yerdi: 

Yirmi beş yaşındaYlllL 
Nüfus cüzdanıma da bakabilir-
ainiz. 

Nerede doğdunuz? 
- lstanbulda 
- Ala .. pe~ 
- Evli misiniz? 
- Hayır. 
- Atık m1S1Dız? 

- Hayır... Fakat sizin gaze
tenize bu da lizım mı? •• 

- ETet; he11ey li21m. 
Diye cavap ftl'di. Çehresi çok 

ciddi idi. 
- Bir artiat ailesinden mi

siniz? 
- Hayır babam bir memurdu. 
- Mükemmel... Ne kadar 

ıamandanberi sahnedesiniz? 
- Üç sened r. 
- Sahne hayatından memnun 

musunuz? 

- Kazandığım bütün muvaf
fakı} etlere rağmen ben sahne 
kadmı değil, bir ev kadını o:mak 
için yaratılmış olduğumu hissedi
yorum. 

- Bu daha mükemmel. 
- Avrupaya yenicien dönmek 

ve yine oranın fılim kumpanyala· 
rında çnlışmak istiyor musunuz? 

- Hayır.. Amerikadan aldı
ğım bir teklife rağmen lstanbul
dan ayrılmak niyetinde değilim .• 

- Neden? 
- lsta bulu ve f atanbulluları 

çok seviyorum. Başka yerde ol· 
duğum zaman cennette olsam 
kendımi gurbette hissediyorum. 

Genç adam teşekkür etti, 
kağıtları cebine yerleştirdi. 

- Şimdi Hanım~fendi 1 dedi 
müsaade ediniz de ben de size 
bir hakikat itiraf edeyim. E en 
gazete muhbiri değil bir fabri
katörüm. İsn:im Nadi Cemildir. 
Sizi tiyatroda evvelki gece 
gördüm Te ondanberi kendime 
malik değilim. Bu hisse ben şim
diye kadar tamamile yabancı 
idim. Şimdi öğrendim ki yirmi 
beş yaşındasınız. İstanbullusunuz, 
evli değil, nişanlı değil, hattı 
aşık değilsiniz. Bir art:st aile~io-
den değilsiniz. Bu da yine derbe
der olmayıp derli toplu bir ev 
kadını olabileceğinize delalet 
eder. Üç senedir sahnede bulun
duğunuza göre sahneden vaz g ... ç
mek sizin iç:n çok müşkül bir şey 
değildir. Hem siz kendiniz bütün 
muvaff alcıyetleriniz.e rağmen aiJe 
hayatını aahne hayatına terc1b 
ettiğinizi ve latanbuldan ayrılmak 
İatemediğin'zi söylediniz. Zevcem 
olınak istermi iniz? 

- Fakat 
- Rica erlerim fakat deme

~niz. Benimle işe girişen hiç bir 
~sa.o şimdiye kadar bu şeyden 
P~mao olınam~br, zenginim gen
c:ıın. 

.. ı 
d rdenbire yuzu kıpkırmızı kesıl-

1 ve bır çocuJc gıbi o une bakarak 
Ç-1 ,, 

ugıo gibi &flkun. 
Diye 861.linll bitirdi. 

Genç kadua hayreUe onun yl
züne bakıyordu. Ve aiizlerindea 
heyecam ve bu beldenilıni7en 
ıeyden duyduğu memnuniyet 0 • 

konuyordu. 
Delikanlı } erinden kalkb. Ona 

yaldafb kocaman ellerile onun 
başını tuttu ve alnından öptü, 
•onna kapıya doğru ilerledi, açtı 
ve gazetecilere : 

- Efendiler, dedi. Mihrimah 
Cevat Hanımefendi timdi matbu
ata vereceği ıon mülakatı verdi. 
Nafde beklenıe)iniz. 

Hepsi · • gayrıınemnun bir çehre 
ıle ona bakıyorlardı: 

- Maamafib gaı.etelerinizde 
fUllU yaıabi.irsiniz~ 

Mirimah Cevat Hanıtq yakında 
evlenecek ve sahne hayabndan 
tamamile çekilecektir. 

SON POSTA 

Megvacılık 
Mektebinde 

Vilayet Ziraat midlrlGğtt Btı
yiikderedeki mera eoatitüıline 
büyük bir ehemmiyet yeriyor. Bu 
aene halka me~canen ( 10) bin 
aşalı meyva fidanı dağıtmıttır. 
Gelecek sene ( 40) bin fidan da
ğıtmak için ıimdiden hamlıklara 
başlamış ve aaha11111 (100} dönüm• 
den ( 150 ) dönüme çıkarmlfbr. 
Ziraat müdürlüğii burada bir de 
meyvacılık mektebi açmışbr. Her 
gece meyva enstitüsünde çalışan 
ameleye ve hariçten mllracaat 
edenlere meyvacılığın muhtelif şu
beleri hakkında dersler verilmeye 
baıtanmıştır. 

Enstitü çekirdekten yetitecek 
meyval?r için bir de .. katlama ., 
ocağı tesis etmiştir. Burada ayni 
?.amanda kaysı, erik, elma gibi 
kurutulan meyvalann kurutma 
kabiliyetlerini ölçmek için de 
Avrupaya kunıtma makineleri 
ısmarlamışhr. 

Yakında bu makineler gelecek 
ve meyvalar yetişince kurutma 
tecrübelerine başlanacaktır. Ku
rutma kabiliyeti yüksek olan 
me)va cinal~rl de çoğaltılarak 
halka meccanen dağıblacakbr. 

.. -···-· .... 
1'eDI Neşriyat: 
Havacdık ve ~por - Havacı

lık 'e spor, 'l'tlrk tayyarecilerinin ya
bancı ülkeleri ziyarete başlamaları ve
silesılc bol resimli, çok zengin bir sayı 
neşr tmiştir. Turk tayyarecjliğinin i k 
inkişaf lıamle•ıni yakından teıkik et
mek hep miz için, bilhassa gençler 
için çok faydalı olacıığır:ıdan HA VA
ClLl K,ın 11 Siuci sayısını g<ırmelorini 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Kadro - Kadronanu 28 inci sa· 
yısı çıktı. Karilerimize tavsiye edem •. 

ÜlkD - Aı karada Jlalkevleri ve 
halhvl~ri etrafında f/lcn veya fıkren 
toplanan bütün 'fürk münevveri ği içi~ 
çıkmakta olun Ülkü mecmuas nın 15ıncı 
say1Sl mutat zenginlığ le çıkmıştır. 

lç~I dUşmanı gazete., - ~u 
gezeıeoın ıı.tı~ ıs 1'8~,sı d , 11 ahrettıo 
Kerim Ileyle1 Ali)e H za ve Sur ye 
Hü eyin hammlıırın akıl hıfzıssıhlıa
sına dair yazılanle çıkmıştır. 

Gazetecileri Davet 
1 to.nbul Matbuat OemiyetiodPn: 
lstanbul Matbuat Cemiyeti 

umumi heyeti 14 Mayıs 1934 Pa-
1.artesi günü saat t 3 te cemiyet 
merkezinde fevkalide olarak top
lanacaktır. Muhterem azanın teş
rifAeri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Bıoa meselesi, 
2 - Tdcaüt ııandığı meselesi. 

Son Posta 
YevmJ, alyaaf, Havadia ,,e H:1llı: gaıetul 

Eskı Zabtı) c, Ç'utıılçı:şıutı sokuğı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
•e resimltmn bütüu haklan 
mahfuz ve gazetenıize uittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Seııe Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. --TÜRKiYE 1400 

YUNANIST AN 2340 
ECNEBİ 2700 

750 400 150 
1220 710 270 
1400 800 300 -..-..---.. ....... -...;;;-.....;;;;;--..--ıı 

Abone bt'd~Jı pt şıudir. Adreı 
değiştirmek 25 kuru§tur. 

Gelen ~ralc g11,i flt1rilm11z. 
lllnlarden ınes'ullyet ahnmaz. 
Otıvap ıçin ~~ktupl~ra 10 kuruşluk 

pul 1Javesı lazımdır. 

Posta kutusu: 741 ltıtanbuJ 
Telgraf 1 Soupo•tıı 
Telefon• 20203 

Sayfa 11 

Babil Kulesi Gibi •. 
lrak'taki lngilizlerin Hususi 

Buna Benz.iycr 
Kıtaları 

İngilizlerin Irakta hava kuv- 1 Asurilerden, Gildanilerden, Kürt· 
vetleri karargahını muhafaza et- lerden ve ar~pl.ardan ~!ın~mştır, 
mek ve icabmaa hava kuvvetle- zabitleri tabıatile lngılızdır. Bu 
rile bir:ilde barekitta bulunma~ 1 itibarla bu tabur Babil Kulesindea 
fizere teşkil ettikleri hususi ~ır bir nümuneye benzer. bk deh 
tabur Y&rdır. Mevcudu 1250dır. l k l9l9da teşkil edilmiştir. 
Bu taburun efradı tamamen o ara 

C Toplanb, Davetler :::Jj 
Cemiyeti Tedrlsiyel 

lsl6mlyede 
DOn Kongre Yapıldı 

Cemiyeti Tet.ıisiyei lslimiye kon
gresi dün saat 14 te Darü~şafaka mek· 
tehi binuı:ıda 11eDelik toplanLısını yaptı. 
Evvvli idare heyeti raporu okundu. 
Raporda, bir senelik faali) et etrallı 
şekilde izah olunmuş yalnız maü vaıl 
yetin arzu edild ği derecede iyi olma
dığı tasrih edilmişti. 

Bu arada Adliye sarayının yanması 
dola)'l8lle kiraya verilen altındaki mek· 
tebe ait dükkanlann i ar bedeli olan 
2800 liradan mahrum kalındığı ve İda.· 
rei husususiye biitçesinden yepıJao. (l~) 
bin lıralık yardıuııu da (15) bme ındı-
rıldıği kaydedilmışti . , 

Cemiyetm yımı seno butçesı, geçen 

8eneekinden (400) lir&. kcik . ol~~k 
(8200) !lira üzennden te bit e ılını tir. 
Yeni aene faali) eti için bazı kar.arlar 
verilerek toplantıya nıha) et venldi. 

EJUpte Konferans 
Perıembe günü akıamı Eyüpte 

36 ncı ilkmektepte, Halk Fırka11 
nahiye merkezi tarafından tertip 
edilen konferanılann dardOnc(bü 
verilmlftlr. ( İçki ye kumar ) menuu 
albnda doktor Hilmi Bey tarafından 
verilen ba konferan-, iyi bir alaka 
uyudırmıtbr. 

[RADYO 
12 Mayıs Cumartesi 

1 
fSTANBUL _ 11.30 franaıua der., 1' 

Dr. Ali ŞllkrU Bey tarafında çocuklann 
bU,.etllha .. - dair konfcrana 'Ye Aja ıı, 
J9.SO Alaturka mualkl neşr iyatı (kemençe 
Fahire H., taıabur Ret k 8. 1 ut Nevres 8. 
Fikret B. Safiye H.), Eşref Şef k Bey tara• 
fından muıahabe ve Ajana h:ıberlerl, 21.25 
Necip Y:akup Bey orkcstraaı. 

VARŞOVA - (141S m.) 17.3~ hııflf 
muılkl konfer na, 19.10 pllk, 19.3S Krelıler' 
lo k; ... mu•lkl•I (pllk), llüaalıabe, 21 
Chopln'la c:•erler'nd- acnfealk konaer, 21.50 
muaah•IM, 2J.4S Smetan-ıa caorlerlad n 
•e>nfon'k konau, 25 IAk, 2.4.05 dana nırnılklıl. 

BÜKREŞ - (364 m.) 18 Ceor.sea Coro
logoı en takıma (danı), 19 haberler, 19.1) 
dana mualklstnln dcnan, 10 Ontvu.ıte deni 
20.20 Mc.lc j, Favduco tar f nd n t.:gannl, 
20.45 konferana, 21 radyo or estr ıı, 22 
musahabe, .21.20 dau pllkları. bal cr er, 
23 kahvehane muıik ••· 

BUDAPEŞn: (550) - 11 ~ocuk bahç•· 
ılnde•ı nalıll, JS.30 keman konaerl, 19 ...... 

. h L- 19.2t -•• Ol'lı:=-traaı, •uulıaab., ıa a.,.. -r-- ta 
21.15 1ı_,,.k aefriyat, 2131 R ... a •- • 
k•au, 24.U Pol7dor v. Brunwik pllkları. 

MOSKOV A - (1724 m.) 19.30 mOuha· 
be, ... ,, .... 11ı:ı -.30 maaahabe, 21 pl1anot 
lııem D •• teıaatd llo ... •ı.rı, 

VIY ANA (5117) - Jt ı.a. keman lıoa
aerl 1,,. .. tl.altt., lnaa lıaalMı 1•• 211t25 bar 

.. 'ili 1, 21.IS • RM• WelM• RM • laball •u ı ............ w re.e,. 
•lclf n.• - ......... --
orkMlr•• 

Bozıyodı Park 
Bodyllk, (Huut) - Bir ay 

enel inpsma haşlanalan Millet 
parla ikmal edilmiştir. Parka bir 
de radyo konulmuı, halkın isti-
fadeaine uzedilmiştir. Bu huausta 
belediye reİI vekili lbrahim Beyle 
ziraat fen memurunun büyüle gay• 
retleri prülmilft6r. l.taayon ar
kaaındaki yola da belediye tara· 
,... k....._ clir. 

DenizyoJları 
JŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy K8prllbıış 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarı.nde 

.. __ .,Han Tel. 22740 41--· 

Mersin 
iNEBOLU 

Yolu 
vapunı 13 

Ma)'IS 
Pazar ıo da Sirkeci nb-

dan kalkacak. Gidişte bmın 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum. Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer 
sine. Dönüşte bunlara ilaveten 
Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur' a 
uğramıyacaktır. "2389,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANT Al YA vaM~12 

Cumartesi ıs de Sirkeci 

nhtımından kalkacakbr. 112390" 

IZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

EGE vapuru 15 
Mıayıs 

Salı 11 de Galata nhtımın-
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. 112400,, 

Mükemmel bir halde bulunan 
fU kelepir arabalar satıbkhr: 
10 Beygirlik ve B. 14 tipinde 

bir u Citroen ,, torpedosu. 
Tonluk baskUJliJ bir" Fiat,, 

" Benne,, ı . 
Bu a#abalan görmek lıin" AyH; 1 paşa Elektrik ŞWketia• mur•eaa 

edilmesi. . 
5 

... ,.. 1934 tarj• 
1'eld'8e~ 1 

1 zarflar içinde 
hine ka~~ =~danında El~ktri~ 
oı.nJı U l .,"tiplitine yenlmea&. 
Şirketi mum -

Konpda s.çenlt nde Ah
met Efendinin lflA• dairesin· 

uukaddema alacakblann ekae-dea ı • .
1 . ti tarafından kabul eclı ea koo-

~!:rato Kooya Ticaret Mabkemeain-
ta.dilı edUmemit •• bu karar 

:eabkemei temyiaee dahi taadik edil
mit olmak itibarile mezkQr konkor
date hlb&maüz kalmıt olduğundan 
bu huauıta ikbz.a eden muamelib 
kanuniye ifa edilmek Gzen mumal
leyhte alacat- obın zevalaa 31 mayıa 
934 pertembe paü NbaW•Ji• aut 
9 da bükimet meydanındaki yanba
nemiz.de toplaamalan ll&umu ilb 
olunur. 

d n.üf' •=- .... _. .. b ud• Koııy" a ... iMi -,,-

Altwol El. ınr ... muua tadıye 

Koi*ya awbdantldan . ... 
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~ 

soGuK HAVA 

DOLAPLARININ 
ESKİ MARKASI 

FAIKiVETI 
DÜNYACA TANINMIŞTIR 

Sahibinin Sesi, Beyoğlu 
Sattf mahalli : A. Vetter ve Şürekası, lzmir 

Nurettin ve Şürekası, Ankara 
. 1 ' ' . . .. • . ' 

DiŞ 
Ağrılarım 

BAŞ 
Ağrılarını GRiPi 

FEVROZiN NECDET 
Kadınların 

AYBAŞI 
Mağlup Eder. 
Her eczanede bulunur. 

Romatizmayı 
Nakrisi •Rncılarım 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsi.ılik halıitında büyük 
f aide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

$ARI( MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi l 
HAYAT GÜÇLEŞTİ...Toprağını beıı
lersen aynı i!}le daha. çok ve daha iyi 
mahsul alabilirsin. YALNIZ şu mar· 
lcah ALMAN GÜBRESİ I'ULL.'\K: 

AMONVAI( 
NITROFOSKA 
FLORANID 

GÜBRESlNl BiR KERE TE .... tlÜDE ET 
ÇABUK OL ve şu adreslerden 

nümune ve ta.fliliit iııte: 
istanbulda: O. Fröhlich, Sultanha.-

mamKendros Han N o. 6 
iz mirde: Max U nz. 

Samsun 1 IIochstrasser ve Şr. 
Trabzon 
Ankarada : Rasih zade biraderler. 
üraoaat ederken bo il&nı da leff~diniz 

• 

LOKANTA 

NOVOTNİ 

"iDEAL,, 
Yerli 

T1ra, 
Bıçağı 

Herkesin kemali iftiharla kullandığı 

yegiloe tıraş bıçağı. 
,._..-:ı • ' • • 1 • • ••• 1 • ' 1 • ' • ' ' 1 • • 1 1 • .. • •• 

Son P ata Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Tahir 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 
latanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 • 

Trabzon Yolu 
SADIKZADE vapuru 

13 Mayı 

Pazar günü saat 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Gidişte: 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam
•un, Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönü4te 
bunlara ilaveten, Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Karahiga Y o!u 
H:!~·- CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
gilnleri bir vapur Tophane rıhtı
mandan k,.Jkar. 

f'1A~K.A 
Müslahıarat ı 

HUBUBArUNlAlll 

SıHHAT 
ve 

KUVVET 

--

Mayıs 12 

URODONAL 
Şişn1anlı'ğa nıani " olur 

Şişmanlık yalnız ç\rkinlil<. ol
mayıp, hakik1 bir hastalıktı~ 

Şışmanıar herdaım ~aptıkla,.-mec&url 

bir çok hareketlerl esnasında ... a, .. 
külata manız kalırlar. $1tmanlıiın 

izalesi içtn çare U R O DO N A L 
kullanmaktır. 

Bundan başka 

Mafsal Rumatfzması 
Adali Rumatizmaıar 
Tesalübü şeravin .... 
Elemi asabi 
Kum hastah§ı "' 
sırf URODONA~ 
isti mali le sureti 
kat'iyyede iyileşir. 

# 
Elablıssemenls CHATELAIN, 21 BU~ilk llükilat, 2 et 2 bls, Rue de Valenclınnea. PAR&&. 

· Ağzınızda eksilecek bir di~ ... 
Canınızdan koparılm'1t bir parçadır 1 

Dişlerinizin ömrünü uzabr, onları temiz tutar, beyazlabr, k6k • 
sinirlerini kuvvetlendirir ve bu sayede sizi vakitsiz 

IGRETI DiŞLERE MUHTAÇ BIRAKMAZ! 
----~~~--~~--:..~~----~----~--------------·-------------------------


