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Yeni Adliye Sarayı 

155 Odalı Asri Bir 
Bina Yapılacak 

Yeni Sarayın Tomruk Dairesinin Ye
rine Yapılması Muhtemel Görülüyor 

Adliye Vekileti lstanbulda 
)'eni ve modern bir adliye binası 
vaptmlmaaını ıkararlaıtırdığı için, 
h tediye mUlıendislerinin de bu· 
lunduğu, MUddeiumumt Kenan, 
aatiye mahkemeleri birinci reiıi 
Memduh ve Adliye Başmüfettiıi 
Esat Beylerden mUteıekkil bir 
heyet villyet konağile viliyet 
tahakkuk mUdürlüğU binası ara· 
ıındakl saliayı ve poliı nıüdürlU· 
iünUn bulunduğu tomruk binası 
bioumı ve daha birçok yerleri 

tetkik etmİf, yoni binanın Tom• 
ruk dairesinin yerinde veyahut 
Babıalioin boı kısmanda yapılma· 
sını esas itibarile kararlaıhrmııtar. 
Heyet Maarif Vekileti mimarı 
M. Egli ile de temasa geçerek 
bu ik• yerin planlarını ve yapıla· 
cak binanın katlarını, oda ve 
aalonlar•nı tespit etmittir. Bu iki 
yerden biriıinin 4,500 ve diğeri· 
nin de (5) bin metre murabba
ında bulunduj'u anlaıılmııttr. 

( Devamı 8 inci Hyfada ) 

lzmir İncirlerinden Fransa 
Fazla Gümrük Alıyor 

--
Bu Vaziyet, Arayerdeki Ticari T eah
h ütlere De Muhalif Telakki Ediliyor 

Biitiin dünyada ıöltrel, kaıanmıı o/art lzmirirt nefis i1tcirlerincl•n 
eni•• bir grğın 

lzmir, 13 (Hususi) ~ franaa 35000 altını tecavüz ettiği halde 
ile aramızda ticaret ltılinasebet- Fransadan Türkiycye yapılan it• 
lerinin_, Fransa taraf~dih bazı halAt ancak 3000 - 4000 alhn 
zorluklar çıkarılması j'iizünden kıymetinde idi. Yani Fransa ~ 
•ksayışlı bir devreye girmekte TUrkiye ticari mUnasebatı, daima 
olduğu haber almmaktadır. on misli farkla Türkiye lehine 

F ranaa-Türkiye ticareti 1870 tecelli ediyordu. 
•eneıinden itibaren daima Un ve· Gümrüklerden aerbeıtt kalk-
ren ve rakip memleketleri kıı· taktan sonra, iki memleketin tica· 
kandıran bir mkifaf devreıi ge· retl ufak bir iıtihale ve tereddüt 
çirdi. 1894 te lzmlt limanmdan devreal ıeçlrdi. Franaanın dıt 
F ranıaya rapılan ihracat yekunu ( Deva•ı 9uacu .. yfada ' 

Dlln lıtabbul, aenelerdenberl k11met olmıyaa çok c6mert ve zenıln bir apor gilnü yafadı, bu arada Fenerbabç• 
takımı Yoıuılavya takımını 2 • 6 ribi büyOk bir farkla yendi. Galatuara1 - Beıiktat maçım da 1·3 Betlktaı kar.andı . 

BUtQn tafailit apor aayfamızdadır. Burada Fenerbabçe Ye Yuroalav takımlarını bir arada görllyoraunur.. 

TEFRIKAMIZI 
BEKLEYiNiZ ! 

Arallistanda 

Bu heyecanll •••r~ yazan 
F. Bey Son Poata oku· 
yucularını tenvir etmek 
için diyor ki : 

•Göreli göz, lcılevuz İsi•· 
ın•Z. Ben gö,.diilclerimtlen 
"ldikl•riınd.re başlce bir 
feg yazmo.dım ve bu gör
diJlclırim, he,.keairr, bo.hu
au• ıu •ırada bizim bilmı
rniu lôıırnıelert halciko.t
ı.rdir. H•rp... aözle,.i1tln 
dinmıdiji 611 zamo.rtda 
h•rbl lıo.zırlagan, hatta ya· 
pan lcuvv.tlerire lçgüzl•rirıl 
6Umek doima fo.gdalttlır. • 

Yeni tefrikamız siz.i eırarengiz bir 
llemın butun giı.li noktalarından 

haberdar edecek. 

" Gülme ,, Piyasası Yükseldi! 

" Lif Kıtlığında Bizim 
Komikliğe Sulanıyorlar!,, 

' 

Komikliğin Artık 
ilan Ediyor 

Bu.ünkü Halk tiyatrosunun •n ı•nç 
11• ••ri lcomlğl Dllm6iillil lsrrı•il 

aileai arasında 

p;;,.a lle Değil, Sıra lle 

Fatihte dilenen bir dıloncı, deyoiluoda dilenen weılekta~ına : 
- Yahu Hn yildtntl tuttuima kadar tuttuac biraz in11f et te 

yerlerimizi detlf tiralla l 



2 Sa)fa SON POSTA 

Türk Kadınının 
Kazandığı 
Haklar 

Amerikalı bir m nen r •acıı. 
hizim Kadın Birliginde, Türk 
ka mının "k ma.iyetlerin
den bahsetti. Bu hususta. halkın 
mutaleuına müracaat ettJlc 
ve eunları topladık: 

Mehmet Arif Bey (Çemberlitaı 

Diyarıbekır kıraathaneeiJ - Amcrik .... 
dan gelmif. Bu kadm Nevyork Ka
dın Cemiyetinin bir mOmeHili imif. 
Bizim Kadınlar birliğinde konferans 
~4'rmiı ve dcmiı ki: Amerika, TOrk 
kadınlığile yakından alikadardır. 

Çnnkil bizim uzun zamanda uz.un 
mOcadelelerle cJdc dtfjimi:ı haldan 
Türk kadını az uımanda tamamile 
kazanmışbr. 

Bu iyi görütlü kadını takdir ede
rim. Hakikaten cümhuriyel idare1i 
Türl< kadınını aaırlardanbcri hapse
dildiği kari!peçe TC kaf cı altından 

nura ve hayata çıkardı. Şimdi Türk 
kadını biraderlerile ve babaJarUe 
beraber hayat yolunda milttcrek da~ 
vaya dotru ilerliyor. Hakikati g8ren 
ecnebilere canım kurban olsun. 

* 
Seniha H. (Gedikpqa Türbe ıo

kak 6) - Bundan on bet ıene enel 
l11tanbul ıokakaları peçeli ucubelerle 
dolu idL Daha evvelleri bir adam ka
ri11ile arabaya binemezdi. Binerıe 
Abdülbamidln zaptiyeleri ona :ıın

tlanlarda çilrütürlerdi. Yarım asır 

•nel kad~n kafes arkaaında bir 
hayvan gibi 1aklan1rdı. Onun etetinl 
bile ıörmek milmkün detildi. Buıün 
lat.abal .olcajındakl kadının Paris, 
Berlin ve Nevyork kaldırıınlanndaki 

kadından hiçbir farkı )'oktur. Ame
rilraL Mie Sarolayn bizim bu tekA
mGlOmilıü takdir edİ) or. Kadınları

mızın böyle beynelmilel temularla 
bulunmaaı yeni rejimimi:ı. için çok 
slıel bir tanıtma ve.lleıf olacaktır. 

• 
Naci Fıkri B. (DiYan)olu Turan 

kua&thaııeai) - Amerlkadan selen 
kadın cemiyeti azaundan bir Mlı, 

kadınlar blrlitfnde bir kooferanı 

nrmft- Kadınların ıulb için ça11fhk
lanm .aylemlt- Ayni zamanda lra· 
dınlarıD eYlerinl ihmal etmemelerini 
de ileri ıGrmOt- Ben bu kadının sib
luial sok tieyendlm. Kadın eTiai ib
•al etmeı, kucajlnda yetittiı·diti 

J•nQtn adımlanna ıulh afkını • lar
.. elbette bqeriyete ve aulha, tah
didi tealihat lcaferanaından daha ~ok 
1ardım etmiı olur.SBen kadının, nlae 
•• yuyuına merbut lralmuını arsu 
ettlflm için bu Mlıin •azle.rl beni 
cWdea HYiadf rdi. Af aria ıu lca4'tna. 

Sömikok Fabrikası 
Zonguldakta kurulmaaı mu

karrer Sömikok fabrikasına alt 
pllnlar tamamen hazırlanmıı ve 
mmtaka maden mUdürlUğUne 

Yerllmittir. Bu itlerle meşgul olan 
Alman mühendisler vazifelerini 
bitirmi,lerdir. 

Bir Hiddetin Kötü Neticesi 
Futbol Meraklısı Bir Çocuğun Başı 

Yarıldı Ve Kolu Kırıldı 
Evvelki ,Un F atibte bir facia olmuı, bir ada

mın &fm derecede hiddeti, sporcu bir çocuğun 

başının yanlmasına ve kolunun da kırılmasına se
bebiyet vermiştir. Hidise ıöyle geçmiftir: 

Fatihte oturan Akif iıminde 15 ya,larında, 
spora ve bilhassa futbole ıon derece meraklı bir 

olmadığına bakmış, kimseyi göremeyince duvardan 

bahçeye atlıyarak topunu almıştır. Bu aırada bah

çeye giren bahçenin sahibi Ali Efendi, elinde top 

ile duvan aşmak üzere bulunan Akifi görünce fena 

halde hiddetlenmiş, çocuğa karşı bağıra bağıra 
koşmuş ve duvarı aşmak üzere bulunan Akifin 

çocuk, komşu çocuklarile biriktirdiği para ile bir 

futbol topu almış ve hergün o civardaki arsalarda 

arkadaşlarile futbol oynamıya başlaİnıftır. Dün yine 

Akif arkadaşlariJe futbol oynarken bir aralık topu 

o civarda Ali Ef. isminde birinin bahçesine düılir· 
mfiştür. Akif topu iatenıck için bahçede kimse olup 

bacaklanndan tutarak var kuvvetile çekmiştir. Bu 
çekme esnasında zavallı çocuğun bap duvar dibinde 

bulunan bir taşa çarparak yanlmıı, sağ kolu da 
kınlmıtbr. Çocuğun feryadı üzerine yetiıenler, Ali 

Efendiyi polise teslim etmiıler, Akif te derhal bas .. 

taneye kaldınlmıtbr. 

Kazanç Vergisi 
Maliye Memurları Bazı 
Noktalarda Tereddüde 

Diiştüler 
Yeni kazanç vergisi kanunu

nun tahsil bahsi, bazı vergilerin 
mal aandıklanna, bazı vergilerin 
de varidat dairelerine yatırılmaaı
nı emrediyor. Fakat bu vergilerin 
tahsilleri tahakkuk ·muamelesile 
beraber yapıldığı için tahakkuk 
daireleri tahakkuk liıtelerinf ayni 
zamanda tahsil şubelerine yetiş· 
tirmeye imkan bulamıyorlar. Ka
nunun bu bahisteki bazı maddeleri 
tabıil müdürlüklerinin tereddüdü
nü mucip olduğu için Maliye 
VekAJetine müracaat edilmiıtir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

M uaa, Mehmet, Hasan ve Riza 
isminde dört kafadar Çarşıda 
elbiıecl Mehmet Aziz Efendi
nın dükkanına taarruz ederek 
adamcağızı dövmüşler, fakat 
y akalanmıflardır. 

* Şoför Alekonun idareain· 
deki 2697 numarab otomobil Be
yoğlunda Aıpaıya iıminde genç 
bir laza çarparak yaralamıtbr. 

* Mahmut isminde biri Be
yoğlunda Y eniçar4ıdan geçrnelde 
iken bir evden fizerine dlişen bir 
taşla yaralanmıştır. * Sabıkalı Salahattin Tav
ıantaıında Fuat Beyin apartıma
oından ampulleri çalarken yaka
lanmııtır. 

* Ekrem lıminde biri Bal· 
kapan hanında Hokan isminde 
birinin 50 liraıile bir altm saatini 

/~rk .. .. 
n.omuru 

Zonguldak Havzasında 
Yeni T eıkilat Yapıldı 

Verilen malümata ·göre, "Zon • 
guldak Havzai Fahmiye Umum 
Müdllrlüğü,, teşkilatında yeni bazı 
değişiklikler yapılmış, idarenin 
ismi "BaşmUhendiılik ve MUdür
IUk,, e çevrilmiştir. 

Bu arada fen heyeti kadrosu 
yeniden ilavelerle takviye olun
muıtur. 

Bu arada, maden ocaklannın 
bütün damar manza?"aları, hudut
lan Ye lfleme aahalan teabit edil
melt suretile maden vaziyeti ha· 
rita &zerine aeçirilecektir. Yapı
lan tahminlere göre; Havzanın 
yeni sene kömür iıtihsalatı iki 
milyon tonu bulacaktır. Diğer 
taraftan iktisat Vekaleti tarafın
dan Bqmühendisliğe yeni bazı 
direktifler verilmiş bulunmaktadır. 
Bu meyanda, maden faaliyet sa
haaı cıvarında imdat iıtasyoiıları 
te11iai de takarrftr etmittir. Ocak
larda vuku bulacak herhangi bir 
kaza kar11mnda hldiae mahalline 
derhil yetişmek için bu iltaıyon• 
)arda zehirli ıazlere k&l'fı koya .. 
cak maskelerle mücehhez vasait 
bulundurulacaklar. .............................................................. 
çalarak aavuıurken (tutulmuıtur. 

* Sabıkalı Şevket Sirkeci 
lsta9)'onundan k6mllr çalarken 
tutulmuıtur. 

* Panorama bahçesi bekçisi 
lsmail, o civardaki Celil kalfanın 
yapıaından tahta çalmak auçundan 
yakalanmışbr. 

Adliye Vekili 
Bir Müddet Sonra Şehri
mize Gelmesi Bekleniyor 

Haber aldığımıza göre Adliye 
Vekili Saracoğlu ŞGkrü Bey bir 
müddet sonra istirahat ebiıek 
üzere İzmire ve oradan da Öde
mişe gidecektir. Şlikrn Bey Ôdeoe 
mişte Gölcük yaylasında bir 
müddet istirahat ettikten ıonra 
Şehrimize gelecek, burada bazı 
tetkikat yapacaktır. Vekil Beyin 
şehrimizden Edimeye gitmW, 
orada yeni yapılan hapiahane 
binasını tetkik etmeıi de muhte
mel görülmektedir. Fakat seyahat 
tarihi henftz belli değildir. 

Tıp 
Talebesi 

Sıhhat Vekaleti ıehrimlzdeki 
Leyli Tıp Talebe Yurduna bu 
sene de bir miktar talebe almıya 

karar vermiştir. Alınacak talebe, 
her ıenekl gibi, Tıp Fakültesi
nin ihzari sınıfına devam etmek 
üzere lise mezunu olacaktır. 

Şartlar ıöyledir : 
Talipler kendi el ya.zılarlle 

birer iatida verecekler, Türkiye 
tabiiyetini haiz bulunacaklar, lise 
mezunu veya buna muadil tahıil 

gördllklerine dair resmi Yelik~ 
sahibi olacaklardır. Ayrıca bir 
de sıhhat raporu lJnmdır. 

lhtikAr Komisyonu 
Yeni teşekknl eden ihtikirla 

mllcadele komiıyonu ilk toplan
tısım bugün Belediye reisi Mu· 
bittin Beyin riyasetinde yapa· 
caktır. 

- Kayıkç.lar cemiyeti ıittikçe / ••. Dillere destan olan Hki Gökıu l 
l&ör1enen aan'atlerJnın büıbütGo 11- Alemleri ılbl.. 
memeai· için bir t•teb\Q" Frl.-lfl-ı, 

1111••• Beyi • 

- Yiae mehtaplı ıecelerde •• 

J 

... Böyle alemler tertip etmlye 
karar ••rmlıler. Acaba muHffak ola• 
bllecelder •I derslD ? 

f 

Celal Bey Şehtr. 
mize Gelecek 

lktııat VekUJ Celil Bey bir-~ 
için meıuniyet almııtı. CelAI M .. 
Aaaradu B.araaya meket et~ 
Velu1 Bey Barsada bir müddet~ 
l'ala.t edenle, ıonra .. ,e~ 
selecektir. CelAl Beyin meı1d5 
mUddetlnl ıonuna kadar ıehri~ 
reçlrmesl muhtemeldir. 

Yakalanan Keçakçd•' 
Ankara, 12 - Temmuzun b 

baftaaı lçfnde cenup fbududund• 
müNdemell 17 kaçakçı vak'•ll 
muıtur. Bu vak'alarda biri 3l4 
kaçakçı iJe 14 kaçakçı hayyaıı~..İ 
l'eçmitlir. 182 kilo gümrük k::rJ 
29 kilo lnhlıu kaçağı, 3 tüfek._,.J 
mermi, 1800 defte.r sigara kll'i 
1akalanmııtır. 

Fındık Rekoltesl Bu S 
Çok Noksan 

Gfrcıun, 12 - BugDa Ticaret ~ 
11nda yapılan toplantıda 934 ~ 
fındık rekolle1lnln 90D ve kat'i '1' 
tan teabit olunmuıtur. 

B~ Mne mahsulUa dopmu ~ 
kelli iken mart Ye nban ayl~ 
devam eden soğuk Ye donlat.~ 
hastalık yCbGnden ilk tahmi°"j 
hfl&fına olarak ı~çen 1eneni• .J 
milyonuna mukabil merkezde ~ 
cı, mülbakatta lae yllzde 32 ~ 
tinde nolllan o!acatı tahmin il' 
melltedi~ 

Çenk1rıde Yeni Y •• 
Mekteplerl YepllıyCJ'..J 

Çanlun, 12 - Viliyet da~ 
beter dershaneli olmak ve iltfl': 
mıntaka yatı mektebi olarak lı~ 
nılmak üzere iç bOylk melcteP r 
pılmaktadır. Bunlardan blriıi lr~~ 
Fllyoı hatb berindeki Atkar 
uhiyHind6 Ye diterlwl Bayı 
DGmelli kl5y8ndedlr. 

81nemeler Açlldı 
DarOllceze laiuesi ib 

yüzünden yirmi glhıdenbe~r· 
palı bulunan ıinemalar, D 
Vekili Şnkrll Kaya Beyin ain 
cılarla ıörlltmesinden ıonra -:.ıı1 
olan yeni vaziyet Gzerine da-.J' 
itibaren açılmııbr. 

FelAketzedelere Yar~

1 Elbi:ı vil&yetinin Bata·ir ka 
bath Muıar aabiye1inln Kale 
Hylipzedelerhae yardım için , 
ahmer Cemiyeti tarafaadan cifi 
1ö11derilmittlr. 

Tevkifhane/er 
f/apishaneler 
için Ekmek J 

latanbul Mllddeiamumiliji i 
tanbul ve Üsküdar tevkifhaP ~ 
ile bapiabaneleri için 525 bi~ 
ekmeği münakasaya koym~ 
ihale ayın 22 sinde yapıla t._ 
Aynca blitiln mahkemeler "• ~ 
daireleri için de yeni evrak A 
tınlacakbr. Bastırılacak bu.'-' 
kın miktan iki buçuk Ill•~ 
yakındır. ~ 

Haa n B. - Hiç u•net111c~ 
tum, çlnlrl timdi "•kH kelt 
... d.L.. 



Temmuz 

.. erg un 

-------Falih Rıfkı 

. ismet Paıa hükumetinin ıulh 
•ıyasetini ıon nutkunda bir fikrin 
en iyi ve .en açık ifadeıine örnek 
olabilecek cümlelerle izah etmiıtir. 

Biz her tUrJU maceraperestlik
ten uzak, bir milli iıtiklAl ve mllll 
~m~iyet davaaı aftttüğnmDzU, daha 
dk ıhtilil illnlerinde iapat ettik. 
Bttynk komıumuı Ruıya ile anlat· 
lı'k. Türk milletinin vefaıını ve Türk 
misakının ancak bir ıulb unsuru 
olduğunu bu doıtluj'un tarihi 
göıterir. BtıtOn hudutlarımızda 
herkesten emniyet iıtedik ve her 
k .. e emiyet verdik. Cihan ıul
hünü nlzamlaıbrabilecek olan 
11•yıla kuvvetlerden deiiliz. An
cık bulunduj'umuz coğrafya 
parçasının ehemmiyeti, Tllrk ıul
hUnun bu mzamın teeHllsünde 
~Uyük dej'erl olma11nı mukadder 
l\.llmışhr. 

~evletlerle birçok çetia itleri 
tasfıye etmek mevkiinde bulun· 
?~k: Şeref ve bak çerçevesi 
ıçı~e sulh uzlaımalarındao baıka 
hiçbır yol aramadık. Hiçbir kom
ş!1muzun umumi emniyet daireai 
1 lirk ~ tabrikltı diye bir doıya 
açmaga lllzum ıörmemiıtlr. Kom
tularımızıo dahili davalarını ali· 
~adar edecek olan meselelerin 
fU~kiye i9inde, ıantaj ve dema· 
goıı vesilesi edilmesine müıaade 
etmedik. 

Bu kadar samimi, dürüst ve 
açık bir ıiyaset bile, etrafımızda 
•ularm ıık sık bulanmasına mani 
~lmadı. Bunun sebepleri ne oldu
gunu en eyi ismet Papmn 
ııutkundaki ıu fıkralar izah edebilir. 
. . ''Hi ı, coğrafi ve siyasi vaziyetimiz 
ı tıbarı le birçok defa biribirine z ıt 
Fıİ~ aai cereyanlara temu etmek mev· 
J,iinde bulunuyoruz. Maattee:.ıslif, s i
~ u.set alemi sık &ık ciddi ihtilaflarla 
malımı ıl olmaktadır. Her şeyden evvnl 
yakııı sıthamızda sulhun ma un oldıı
KUau örmelıt üUı:ümüsdör, ve zıt •• 
~· asi l'ereyanlara temas mevkiinde bu-
J ıınnıak dolayıs ile endişeli mahiyet 
nlabileu beynelmilel hadi11eler yakın 
alakaınmladır. Bu ş~rait içinde müda
fa a veqaitimizi kuvvetli bulundurma~ a 
,ı,ul ı,ma k ve muhtelif devletlere kar~ ı 
tl!alılıiitle rimiıi sarih ve eyi çerçevt· 
l e umi~ bir hudııt içinde, fakat vefa •• 
ııadakat le takip etmek şianndayız . 

Uiiç!Ulde ıöz veriyoruz, fakat eeıı 
l'erirken kendimizi çok kuvvetli bai· 
l annıış buluyoruz. Aldığımız ıözün .ag· 
lamlıgı için mütemadi dikkat içindeyiz. 

Bütün bu faaliyetlerin bir tek he· 
~lefi vardır, kendi emniyetimizi ~b· 
Jı•ktif olarak temin etmeye çal ıtırk:en 
herhangi bir yarda herhangi bir taar
ruzu teşvik etmek veya kolayla~tır
ınaktı.uı dikkatle sakınmaktır., , 

Ttirkiyeye itimat havası As
Y•nın göbeğine ve Tuoaya kadar 
Yayılmııtır. Yakmlarına emniyet 
'Veren bir ıiyaset, doğruluğuna 
herkesi inandırmak yolunu bulmuı 
\'e tutmuı demektir. 

Bizim ıiyasetimizin dayandığı 
esaa, bugün için, dllnya sulbunun 
zamanı, ancak, karşılıklı emni
yetler olduğudur. 

lktışadi sıkıntı hiç bir tarafta ) a• 
t ışrnı-:ı clegildir. Buhran, her aene yedi 
<ıa~a var doğurmakta devam cdı} or. 
İt11zlere harpta iş bulmağa kalkıean 
ınaoerapereetler azalmamııtır. Maddi 
ıt ı kmtıoın aklıaeliqı üzerine tesiri ne 
oldugunu biliriz. Bazı memleketlerde 
ıinir yayı gerildikçe geriliyor. l\liisteıı
na Lir devirdey~z. Bü:yük harp, ma
llerı devam edıyor. Bır ateı çizgisi 
mütemadiyen, cephanelikler etrafınd~ 
dönüp dolaeıyor. Bu devirde, Türkiye 
gibi, soguk kanlılığını . ve ~t~mad~n! 
~uhafaza eden, ve Tilrkıye gıbı harıcı 
ııyaaetioi, uzağı yakını gören . şeflere 
tevdi etmit olan milletler balıtıyard ı r
lar. - Hakimiyeti Milliye -

Rayştag Mecliıi Toplandı 
Berlin, 13 (A.A.)1- Rayhftag 

bıeclisi bu gece tam 20 de top-

kla~mışhr .Baıvekil M. Hitler derhal 
iirsüye gelerek 30 haziran hldi

•eleri hakkında izahat vermeğe 
başlamııtar. 

Afyon Ekmiyecek Kazalar 
. Maniıa, 14 (Hususi) - Ataşe· 

;:. Salihli, Turgutlu, Akhisar ve 
ma kazalarında afyon ziraati 

4 bıenedilrniştir. 
ak· Bunun yerine aıpir nebata 
ltblnıeıi kBt'arlasbnlmıı ve tec· 

e •kimlerine bqlanmııtar. 

SON POSTA 

Resimli Malctıle 11 Cemigetten Nefret Etlen/er il 
o \ 

fn1anlar vardır ki cemiyetten nefret eilerler. 6ntara 
a-öre cemiyet, bir takım iyilik ve a-ılzellilderle feaahldarıa 
ve felaketlerin bir araya ıelmeıinden vücut bulmuı bir 
zıtlar mecmuuıdır. Onlar derler ki: "Cemiyetin J'Üzelllk· 
!er inden iıtifade edelim derken ekıeriya onun felaketle
rine eıir oluruz.,, 

Fiikat fUraıı muhakkak ki bize herıeyi veren cemi· 
yettir. BütGn ihtiyaçlarımızı cemiyeti• cömertliti 1aye
sinde tatmin ediyoruz. Bu arada birçok feliketlerden ka
çınmak ta ekseriyetle elimizdedir. Binaenaleyh 
hayattan nefret etmiye laakkımız yoktur. 

----__:._ -.......... \ 

.. 

!-SON~- TELGRAF HABERLERİ ,. 

.Sir Con Simon ingilterenin 
Siyasi Maksadını Anlattı 
Londra, 13 (A. A.) - Bugün 

öğleden sonra Avam Kamarasın· 
da miyhtdlji nutukta, Sir Joha 
Simon, lngilterenin Avrupada 
biribirine zıt gruplar teıekkDlline 
kat'iyyen taraftar olmadığını, fa
kat, kollektif sistem dahilinde 
sulhün temini için ahnacak her tür· 

Edirnede 
Gençler Gazi Heykeli 

Önünde Ant içtiler 
Edirne, 14 (A.A.)- Edirne ve 

lstanbul Halkevlerinin teıebbllıll 
ile lıtanbuldan şehrimizde 20 ki
şilik bir sporcu kafilesi gelmiı ve 
San'atlar mektebine yerleıtiril·• 
mittir. 

Sporcu gençlerle ıehrimiz liıe· 
sinde istirahatta bulunan ls
tanbul liseleri talebesi dtin 
büyük bir ihtiramla ve derin bir 
heyecanla Gazi Hz. nin heykeline 
çelenkler koymuşlar ve böylelikle 
ctimhuriyet ve Gazi illküıllnün 
bekçiliğini yapacaklarına bir ker· 
re daha and içmiılerdir. 

letanbullular Gallp 
Edirne 14 ( Husuıi) - lıtan

bul muhteliti ile Edirne muhteliti 
3 bin seyirci annnde karıılaımış· 
lardır. 1stanbullular0·7 Edirnelileri 
yenmişlerdir. 
Ankara GUcU Şamplron 

Ankara, 14 (Huıuıi) - An
kara Giicll Çankaya kulübünli 
4-5 mağlüp etmif, ıilt ıampiyon .. 
lniunu kazanmqbr. 

! ili tedabiri memnuniyetle telaki l 
edeceğini bildirmiıtir. 

S.ir JoJın Simoa, nutkuna de
vamla Clemlftir .,: 

" - Sovyet Ruıyamn, ıarki'i 
Avrupada her misaka iıtirak 
etmesi ve bu ittirakini milletler 
cemiyeti azası sıfatile yapma11 
lazımdır. Bu noktai nazardan 

Tralcgada Üç Kişi 
Tevkif Edildi 

Ankara 14 (Huausi) - Dahi
liye Vekili ŞOkrD Kaya Beyin 
Trakyada yapbJI tetkikat netice
sinde Kırklareli Ticaret odaıı 
reııı ile belediye reiıl tevkif 
edilmiflerdir. Kırklareli polis ko
miserinin de evinde bazı eıyalar 

bulunmuf, kendisine itten el çekti
rilmiı, sonra o da tevkif edil
rnittir. 

/ran Transiti 
Ve Surge 

Şam - Ali komiser Kont dö 
Martel vaki olan beyanatında fran 
transiti itine temas ederek demiştir 
ki: 

- Türkiye ile münasebatımız 
çok iyidir. Rıza. Şah . Hazretleri
nin TOrkiyeyi zıyaretmden sonra 
lran tranıit ifinin Suryenin elin4 

den ahndığına dair çıkan haberler 
doğru dejildir. 

İngiltere hükümetl, Sovyet Rusya 
nın Cenevre teşkilatına girişini 
hararetle kabul edecektir.,. 

lngiliz Hariciye nazırı, lnail
terenln Avrupada yeni hiçbir 
taahhüde girmiyeceğini de teba· 
rilz ettirmiştir. 

( İngiliz • Franaız gt)rü~melerioin 
cıetice.ini S inci sayfada bulacaksınız. , 

Maarifte 
Yeni Derı Seneıi için 

Bazı Kaararlar Alındı 
Ankara, 14 (Huıuıl) - Yeni 

Maarif Vekili Zeynelabidin Bey 
talim ve terbiye heyeti ile bir
likte maarifte ahnac ak yeni ted
birleri tetkik etmektedir. 

Bazı kararlar ittihaz edilmft· 
tir. ilkten ortaya, ortadan liseye 
geçmek için imtihan yapılması 
taıavvurundan vazgeçilmesi muh
temeldir. 

Liselerin dört seneye çıkard· 
ması tasavvuru tahakkuk etmiı

tir. Hazırlanan program tetkik 
edilmektedir. Bu karar bu sene 
tatbik edilecektir. 

Fakat tatbikat bu 1ene üçüncü 
ıınıfta bulunanlara teımil ediJmi
yecektir. Sınıflarda elli talebeden 
fazla mevcut bulunmamasına dik
kat edilecektir. 

Maarifte T ebeddüller 
Ankara 14 ( Huıuıi) - Ga

latasarayın Eıki Mndnrn Tevfik 

iki memleket araaındaki doı· 
tane mllnaaebet Tür ki yenin 
Surye zararına bir harekete giriı· 
meıine mtlıaade edemez. (Diter apor faaliyetlerine ait ma• 

16mat apor uyfamızdad1r., 
·::::;;..::;.::::.::;:::::::~==::~~=~=::~~~~~~~=:=~::-:;;.;;:::~=:"'~:"'-:::=;;:;;;.~ ~;;,...---~..;.;:,;;;;;;:::::;:::;::;.:::;:::.:.;:;...;;_~.:.:.;:;::;:;:.~::.,;::.:~..:.::=-::" 

Beyin ilk Tedriıat Umum 
mOdürlüğUne, Retat Şemıettin 
Beyin de umumi mlifettifliie ta
yin edilmeleri muhtemeldir. 

fSTER /NAN /STER iNANMA! 
İhtikir meseJHI de yılan hikiyeıine döndü. Var, ıında İıtanbul .Helediyeaine ıönderditi bir tezkerede 

dediler. Hayır yok, dediler. Bilikiı tahammGI budu- huıuıi bir ihtikar komiıyonu toplanarak, ihtikar mev
dunu aşmııtır, diyenler oldu. Kabahati okkanın kiloya cut olup olmadıtının tetkik edilmuini bildirdi. Bu ko
çevrilmeainde bulanların iıe aayııını allab bUir. Bu miıyon buıiln toplanacak, tetkiklerine de baıhyacaktır. 
arada mOteva11ıtlara da bir yatın na.-'uliyet yükleten• Ancak böyle bir komiıyonun toplanmaaına rattnen 
ler oldu. lbtikircıların kendiliklerinden } ola relecekleriae biz 

Fakat Dahiliye veka/:f rsna u 'İNAr ;;·· ı aarB0Rz. Sellİ:eAy #il Al ' 

Sözün 

Çok Bilen 

Çok Yanılır 

* 

•*-
Çok okuyup yazmıft mGnevver 

olmanın iyi bir ıey olmadıtını zatea 
herke1 bilirdi amma bunu, hem de 
Möıyö Muıolini ıibl meıbur bir ada
mm atzından, bir kere daha itilmek 
lnıamn keyfine aidlyor. 

Bu mühim tela-raf haberini elbette 
ıözden kaçırmamıı11nısdır : Möıyö 
Muıolini bir yerde çiftçilerin karıı
ıında ıöylediji bir nutukta, Millet 
için bir tehlike olan mGnevverler 
aırının kooporHyon uıull uyesinde 
artık kapanmak ilzere bulundutunu 
sevinerek ıöyledikten •onra ealLi 
Roma lmparatorlutundaa da miıal 
almıt ye o büyilk lmparatorlutun en 
bllyük itlerini okuma yazma bilmeyen 
çiftçilerle yapmıt oldupnu ilbe 
etmiı .. 

* Ne kadar dotru ıö:z 1 
Münnnr olmak berıeyden önce 

in1anın kendiıi için fena blr ıeydlr, 
bizim prktaki meıhur Hayimaçi 
Ef. nin hikiyeai bunu iıpat eder. 
Biliyoraunus ki, Hayimaçı Efendi eter 
okuyup yuma bllmit olıaydı, aacak 
iki yllz kuruı ayhkla Hahamhane 
kltlbl, yani fakir Te bedbaht bir 
adam olacaktı. Halbuki okuJUp yazma 
bilmedlti için bilyük bir Arraf, yani 
zenıln Ye meı'ut bir adam olmuıtu. 

Zaten münev.er adam fakir kal
maaa da yine halinden memnun 
olma&. Hn memlekette en mlne••er 
adamlar o memleketin hocalan •ayılır. 
Halbuki hangi memlekette hocaların 
halini aor1anız bepıi ball6rinden ti· 
klyet edeceklerdir. Daha ıenç yaıın
da iken maaf bareminin bilmem 
kaçıncı derece.inde kalclıtından te
ullüm göıtererek baremin daha 
yOk1ek derecesine a-eçmek iıteye
eektir. 

Münener adam, fakir kalmayıp ta 
tesadüfen kendi halinden memnun 
olacak bir vaziyıııtte bulunaa bile, 
baıkalarınm halini bepnmiyerek 
hem kendiıi yine muztarlp olur, hem 
de Alemi rahatlız eder. 

Meseli Almanların methur filo
zofu Şopenhauer ıahıen pek zengin 
bir odammıf, reımen çolutu, çocutu 
da )'okmuı. Biltün ömrünil büyllk ve 
4üks bir otelde nhat ve refah içinde 
1reclr•lı. 07.le oldutu ... de, batan 
dOnyada a-e mit vii 1reçmi1 zaman
larda insanların araaında en muztarip 
adam o olmuı. Dünyada btr ıeyi 
fena (Ören pHimlzm mHletini o 
kurmuı, bir de: Dünyada aııl olan 
11tıraptır, diye ukalica blr a6ı uydu
rarak bütOn insanların Aadetine mani 
olmak iatemiı" 

Bunlar hep mlne•••r olmanın 
neticeal detfl midir? 

lf 
Bir de M. MuıoliDi'nln o ıüıtel 

nutkunu dinliyen çiftçilerin halini 
dOıGnGnlı. Allahın, yahut M. Muıo
linlnin k•ndllerlne verditl butda1dan 
un ve ekmek yapıp ylJhaee bu ka
darla kanaat ••tirlyorlar. Tam mana
ılle me1'ut adam oluyorlar. Gazete 
bile okumazlaraa ıaadetlerl bO•bltGn 
artıyor. Silihlara azaltma koaferanıı 
uılatamamıı haberleri yok. Almanya
da iıyan çıkmıt, bilmiyorlar, Franaa 
hariciye nazm dolatıyor, ittifak yap· 
mıya çahııyormuf, du7muyorlar. Ne 
kadar rahatl 

Münevver olmamanın en rahat ta
rafı kendiılne gelecek Hrıl ibbarna• 
melerini bile okuyamamaktadır.Acaba 
verrl niıbeti kazanca 18re yibde 
kaç? Maliye memurları hesaplarını 
dotru yapmıı mı? Bunları dlltllnme· 
den, ne kadar .erıl iıteniliyona, 
derhal nrmek, ne kadar iyi ıey. 

Onun için e1ki Roma imparator• 
lutu öyle bahtiyar •damlarla büyOk 
itler ıörmüt Ye kendiıi de bahtiyar 
bir hükumet olmuf •. 

Yunan Arazisinde Bulgar 
Çeteıl 

Atina 13 - Dedeağaçtan bit. 
dirildiğine gire bombalar ve 
makineli tüfeklerle mücehhez 
beı kifilik bir Bulgar çetesi 
Yuncln erazlsine girmlı, 3 maden 
amelesi yakalayarak Navropetra 
mevkii haricine götürmllflerdir. 

Çetenin takibi için bir jandar• 
ma mUfreıeıi çıkaralm11tır. 

.. ... . _. ..... .... ...... ·~· ... ·· ·--
Mide, Barsak ve Karacij'er 

rabatııılıklarına 

AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 



4 Sayta 
1 

,,... ______________________ _ 

, Melllleut Manzarası 
• 

Tar susta 
Na.mrun 
Yaylası 

Tarıuı, (Hususi) - Havalar 
pek ııcakbr. Halk Namrun ismini 
ta~ıyan yayllya çekilmektedir. 

Derecei hararet gölgede (31) 
güneıte (42) dir. Tarsusun gece 
sinekleri çok meşhurdur. Burada 
Tarsus ıineği arı, Mersin sineği 
aerçe gibidir ıözü adeta bir dar· 
bımeıel haline gelmiıtir. 

Tarsusta gece sinekleri her 
mevsimde bulunur. Suların yani 
arklann her zaman temizlenme· 
mesi bu ıineklerin çoğalmasını, 
kasabanın birçok yerlerinde küb
reli harebelerin bulunmasında 
yaşamasını temin ediyor. 

Namrun yaylisında bin beı 
ylb İcfisw' hane vardır. Az çok 
kudreti olanlar vaz mevıimindo 
bu yayliya çıkarİar. Y:ylinın or· 
t&11Dda aaırdtde bir kale Ye bu 
kalenin etrafında birkaç tane de 
muhafız kalesi yard1r. Bu kale
ain buglln iımi Namrun olarak 
16ylenmekte ise de hiçbir tarih 
Namrun isminde bir kaleden 
bahaetmemektedir. 

Bazıları kalenin iımi l..amprin 
· oldutunu ve bu kelimenin ermc

niceden gelme olduğunu ve 
Lamprinln ermeoice ıef a mahalli 
demek olduğunu ı6ylUyorlar ve 
ermeni preoılerine mahsus imft 
diyorlar. 

lhtimalld bu kale Finikeliler 
zamanında deniz koraanlan tara-
fından yaplmıı 'fe ıonraları er· 
meoilerin ikinci Dikram uma• 
nında işgaline utramıt ve Dik
ran da burasını Roma ordusile 
deniz kenarmda yapılan muhare
belerde ağırlık muhafızlığı vazife
sinde kullanmış olacaktır. Sonra• 
lan Ehlisalip muharebeleri esna
sında Ropen tarafından tami· 
rat yapıfmıı ve Tarıuı, Miais 
gibi kasabalar merkezi hUkümet 
iken bu kalelerde de prenıler 
oturmuştur. Lamprin isminin Ro
penin muharrifi olması ihtimali 
de vardır. 

Arap Halifelerinden Memunun 
bu havaliyi aldıjı zaman Tarsuı 
civannda bir kaleyi de idareıi 
albna aldığı ve kalenin isminin 
Ln'IO' olduğu Yakutu Hamevide 
mestur olmaıina göre ve Lti'Hl' 
kelimesinin arapça inci manaaına 
bulunmuına nazaran bu kaleye 
de ermenice Sefa kalesi denil
diğine bakıhraa lıimde bir rabıta 
olduğu anlaşılıyor. Şu halde bu 
kalenin LU'lii donUen kale olması 
çok kuvvetlididir. 

El'an çok aağlam olan bu 
kalede 40-50 ıene evvel köylO
lerin oturduğunu aöylOyorlar. 

Kayseri de 
Halkevinin Yıldönümil 

T eı'it Edildi 
Kayıeri, (Hususi} - Halkevi

nln açılma yıldönOm&, gllzide bir 
halk tabakaıı tarafından kutlu
landı. Meraaime atildal ma111 ile 
bqlandi. Bundan ıonra meb'us 
Rqit, Muallim Klzım, Dr. Nuret• 
tİD Beyler tarafından çok allatla· 
DaD birer nutuk dylencli. 

Halkevi Gtızel San'atler Ko
mltcal Mualki Şubesi azalan uz 
heyeti tarafından Konya Efeai 
•e Asmalar unvanb milli ıarkllar 
okundu ve coıkun bir nehir akııı 
gibi baıbyan alkış sesleri arasında 
Halkevinin mUkemmel dekorlarile 
ıüslendiriJmlı 1&bnesi ikizler 
piyeıinin temıili için açıldı. 

Rol bölllmllnU sufle ve reji
aörlük vazifelerini ifa eden ev 
temsil şubesi reiıl erinden muallim 
Yusuf ve Faik Beyler çok mu
vaffak olmuşlardır. 

SON POSTA 

HABERLE 

Geredede Ramazandede Tepesi Mem-
leketimizin 

Gerede (Hu· 
suıi) - Y aJnız 
kaaabamızın de· 
ğil bu civarın 
yegane sayfiyesi 
Ramazandededir. 
Ramazandede 5 
binden fazla çam 
ağacınm sfiı~e

diği 14 tepecik 
üzerinde kurul· 
muştur, Çarpm• 

ba günleri Ra· 
mazandedenlo 

eğlenti gUnOdllr. 
Maamafih eski 
bir Adet olan bu çarpmba •ilea-

tiıi ffmd! umumileımiıtlr. Rama· 
zandede ber,Un kalabahk olmak• 
ta, hele cuma gllnleri oturmak 
için boş bir çam dibi bulmak 
mllmkUn olamamaktadır. Rama· 
zandede mesiresinin ıark bmı 
balediye ·tarafından tel örgUıU ile 
muhafaia albna alınmıı bulun
maktadır. Kasabanın Aları Ra· 
mazandededen geçmekte ve ora• 
dan nebean etmektedir. 

Bet ıenedenberi Ramazande· 

Malatgada 
Su Yüzünden Bir Adam 
Hemşehrisini Ôldürdü 

Malatya ( Hususi ) - Ma
latya - Eliziz yolu lzerjnde 
ve Malatyaya Uç uat mesafede 
25 - 30 haneli Hacıhaliloğlu çift· 
liği namile bir köy vardır. Elmalı, 
Halikan ve Sevserek k&ylerine 
civar dağlardan gelen dereler 

birleıerek bu ki>ylln kenarından 
bUyUk bir dere halinde akmak· 
tadır. Kışın bu derenin suyu 

ziyade iae de yazın azalmaktadır. 
Gerek Hacıhaliloğlu çiftliğinin 
ahaliıl kerekae dere boyunda 

bulunan diğer kayler ahaliai ara
zilerini bu derenin ıuyile tula· 
maktadırlar. Su az olduğu ıene• 

ler bu ıu ytizünden köylerde 
mllnazaalar eksik olmaz. Bu haf
ta da Hacıhaliloilu çiftliği kö-

yOnden Mehmet oğlu Vehap ile 
Keşobar köyünde Mehmet oğlu 
Mustafa tarla vo bahçelerini sula

mak yüzllnden münazaaya tutu
fUyorlar. Münazaa gittikçe bUyU• 

yor. Neticede Mehmet oğlu Mus
tafa hamil olduğu tabanca ile 

Mehmet oğlu Vebabı 6ld0r6yor 
ve kaçıyor. Vak'a k6ylliler tara
fından karakola haber verilmiş, 

jandarmalar birkaç uat ıoara 
katili yakalayıp adliyeye teslim · 
etmişlerdir. 

Diyarıbekirde Bir idam 
Diyarıbekir (HU1ust) - Muı 

Ye havaliıinde tekaYet yapmak 
kibrit inbiaar mUfettiılerlnden 
ldriı Nuri Beyle Mehmet Şerif 
ve Bilil isimli jandarmalanmızı 
ve Muhiddin ismindeki katırcıyı 

öldürmekten ıuçJu Licenin Bot· 
yon k&yünden Ali oğlu Mehmet 
Ali bakkmdaki idam kararı Bü· 

yük Millet Meclisi tarafından taa
dik edilmiıti. Tasdik kararı Di
yarıbekire bildirilmiş ve bu azılı 

şaki fzzetpaşa caddesinde.. Seh· 
paya çekilerek cinayetlerinin ce
zasım görmüıtür. 

En Güzel Sayfiyesidir 

Ram•HMH•tl•• 61r •••ar• 
dede biuat belediye tarafından 
idare eclilmekte •• imar olun• 
maktadır. Tel lrgtl ile muhafu 
albna alman laıım mllteklıif olan 
çambjın korunmuı için korucu
lann nezaretine bırakılmııbr. 

Çamlığın ort .. nda belediye 
tarafından mükemmel bir bUfe 
yapbnllDlf, çamhğa giden yol 
boyuna her ev bapna bir çam 
'feya k&lmar ağacı diktirilmiı, 
çamlığın ıimal tarafındaki yayla· 
da nebean eden au da ıehre akı· 

blarak ıu ihtiya• 
cı karşılanmıştır. 

Ramazandedede 
hususi olarak 3 
köşk te inşa et· 
tirilmiştir. 

İstanbul, lz. 
mit, Adapazarı, 

Zonguldak ve 
Ankaradan bir
çok aileler gele
rek yaz mevsi· 
mini Rama.zande
dede ıeçlrmekte
djrler.• Vereme 
mllptell olanlar 
burada bir mev

ılmde 8 • 10 kilo artmakta •• 
tam bir ııhhatle memleketle
rine d6nmekteclirler. EY kiralan 
çok ucuzdur. Maamafib beledi7e 
hariçten gelecek ailelerin daha 
rahat bir vaziyette bulunmalanm 
temin için Çamlıkta J>ir otel yap
brmayı ve bu ailelere kiralamak 
için buıuıt kltklerin miktarını 
çoialtmayı da dllıtinmektedir. 
Biraz daha himmet aarfedllirse 
Ramazandede Ankaranm en gB.zel 
aayfiyeıi olacakbr. 

Malatyada Biçki Ve Dikiş Sergisi 

Hilal 6irki gıırtlarıdan 6u Hile ••zan olanl•r 
Malatya (Hutual) - HilAI Biçki ve Dikit Yurdu iki ıene evvel 

tuiı edilmif, muhitte bOyük hizmetleri görOlmDı bir aan'at ve terbiye 
yuYuıdır. Yurdun ton meaal 1eneai bitmif, sırf talebenin vtıcude getir
diği eıerle.ıden bir sergi vticude getirilerek Vali lbrahim Ethem Bey 
tarafından meraaimle açılmıfbr. Bu Cleuede yurttan 12 hanım ıaha
detname almıftır. Yurdun mOeuiıi Mnhibe H. muhitin takdir ve 
hllrmetinl kazanmqbr. 

Gemlik Muallimleri Orhangazide 

Orhanıazl (Huıuaf) - Gemlik muallimlerinden bir ırup Orhan· 
Gaziye bir tetkik ıeyabati tertip etmiılerdir. Muallimler Orhanga.zi-
dekl me1lektqları tarafından bOyOk bir b&mtıkabale mazhar olmuılar, 
onların deWetile icap eden mevkilerd• tetkikatta bulunmuşlardır. 
Resimde Gemlik ve Orhan Gazi muallimleri Kaynarca me•kiinde Ye 
bir arada g6rülmektedirler. 

Gebzede Bir Yaralama HAdiıasi 
Gebze ( Husuıi) - Şemsettin 

köyünden Çorumlu HUanil, hiçten 
bir kızgınlıkla ayni köyden Halil 
kızı Nefiıeyi bacağından yarala• 
mışbr. Hadiseye sebep çocuğunu 
dövdiiğü için Nefisenin HOınüye 
çatması ve asabiyetini tahrik 
etmeıi imiş. lıin tahkikatına 
baılanmtthr. 

lngiliz Safiri Gemlikte 
Gemlik (Husuıt) - lngiliz 

Sefiri bir yatla Gemliğe Kelmiş, 
Belediyeyi ziyaret etmİf, tercllman 
vantaaile Belediye Reisi ile gö
rliıerek Gemlik ve havalisi hak
kında malümat almıı, bir otomo
bille imik göJUne kadar bir ıe· 
yahatten sonra yine yatla lıtan· 
bula avdet etmifür. 

Münakaşa 

Şahıs 
Değil, 

E•er 

Y akup Kadri Bey, 
Hatlm'in bir insan olarak 
olduğu busuıiyeti, kuvveti 
de gösteremediğini; o eseıt • 
rin başlıca iki unsuru., olaO 
gi ve ızbrabı,, koyamadığllll 
)edikten sonra diyor ki: 

"Onun ölllmllnden ıoaı• 
yazanlardan biri, zanne 
Nurullah Ata Bey: 

"Hqim'in pir taran 
ve daima bizde kalacakbt· 
acımıyoruz,, demişti. F ~ 
met Hatim 'in bence en aJ'İll 
tarafı ıahsiyetinin bu 
değil, aaıl 6blir cephe8i 1 
kendiıinden tiirlerine pelc 
vermiıtir." 

Yani adam Haıim 
Yarbk idi, eaeri onu 
mekten çok uzakbr, o 
li1akati bile mtinakp ~ı...-. 
Bilmem a&ylemeğe hacet 
Yakup Kadri Beyin b 
ittir ak etmiyorum. Fakat 
mDoakqa edecek defilim. 

Yakup Kadri Bey .. eda 
itibar eden bir aanatkirdıf; 
nim ismimi zikrederken , .. n11 ... 
verdiği iıtihf afkirane e 
elbette farkındadır. Ma 
bana da mukabele edecek 
lim. Bence çok daha m 
Yakup Kadri Beye hu 
bir noktaya temas edec " 

Ahmet Hqim'in 
ıtirin baılıca umarla 
mahrum olduğunu faned 
halde Yakup Kadri Bey oa 
neden ağlıyor? Sadece bir 
oldup için mi? Peki, 
dostunun ölümünden da 
elemi etrafa bağırmağa ne 
g6r0yor? Bi.ze sadece kendi 
minin ne kadar derin ol 
llylemek, o elem berine 
•nat · e.eri kurmak mı isti 

B6yle ise Yakup Kadri 
kitabım herhangi bir meniye 
okuruz, fakat ona bu m 
ilham ettiği için Ahmet H 
heykelini dikmeye, « Hati. 
venler Cemiyeti» kurmaya 
yoktur. Çünldl muhabbetill 
Jeti sevilenden ziyade sev 
batta yalnız ondadır. 

Her birimizin tuudıkl 
araa1Dda zekilı ile lıibr 
yapmıya hak kazanmlf, 
eser bırakmamıf adamlar 
Onlan dDıtındükçe mO 
oluruz ; batta onlardan 
mek için birkaç dostun°' 
lanmuı da kabildir. ~ 
tamamile huausi kabt• 
esersiz adamlara ken 
tanımamıt olanlann da ha 
ı&ıtermesini istemeğe b• 
yoktur. Mademki Y akap 
Bey Hafim'in eserini beje 
onu ıevdiği adama !Ayık 
yor, o hilde Mvdiği adadll 
siz ölmtıı fanediyor; ne 
onun namına heykel di 
latiyor. uEy ahali! Amel 
hayran olun, onun g6zd 
kitabını okuyun, çüokll o 
çok aziz hatıralar 
Romantilmamn en çirkin 
riıadea biri! 

Biz, Ahmet 
ıeYenler, onun insan 
unutmuyoruz. Fakat o faıd 
dır, onun Uzerinde ısra,. 
mız yoktur. Vakıa Sokratel 
Samuel Johnson gibi ad 
sözlerini kendi kitaplarındıaJI 
bqkalarınınkinden o 
fakat yine sözlerindeki b' 
veya gUzelliğe, yani ~e 
hayran olduğumuz için o 
Sarf doatları için dei'L 

ç 
o 

• 
' 
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Siga•et Alemi 

Temmuz Ayı, 
ihtilal/ar 

Alın ny da vukun gele had l rl 
aözd n geçirirk n, bir doıt • ika da 
bulundu: 

I - Bilmem dikkat ett n z mı? E -
• rlyetle lhtif il ve ısyanlar te muz 
•yanda oluyor. 

Ha ır, bu nokt y dakkat et e
a:ıaıtırn. Fakat dostumun itaret 
•ttlği bır hakikati de, eğer bö}'le 
Mr hakikat vara • tebarüz et• 
tlr e1l ,;nlfe bildım. Beynelmilel 
politika tarihine bir ıöz attım ve 
llayret ttim: 

Yoz meY1aminln en 11cak a)ların· 
elin biri temmuz, ayni zamanda ıiyaai 
llatil&llerin de en çok patlak verdiil 
lllr rnnıimmlf. Bu hayret nricl hi· 
dtaenin delillerini aıaA'Jya ıaralıyorumı 

Fran11z lhtllll bayramı 14 tem· 
•uzda yapılu. ÇOnkn Bastil hapiı
.. neıi o ,Un :ıaptedilmittir. Son 
Franııı. hUkQmdıirı taç ve tahtını 
1830 temmuzunda kaybetmiıtir. 
(t

9
!0rk inkılabının ilinı ~4 temmuz 

4) e teaadQf eder. 
Çar ikinci Nıkola 1'18 t.mmu· 

au da kurıuaa dizllmittır. 
• Amerika Birlqik DeYletlerl, Ame

rıkll lstlklilinl 1776 temmuzunda 
ln11ala mıılardar. 

fapanyol ihtllAlcUerl 1930 temnm• 
•unda ayaklanmıılardır. 

, __ Cenubi Amerika hükumetlerinin 
•~eriılnde temmuz ayı kıyam ve 

BA.BiC 
Amerika'da 
Ecnebi 
Hareketleri 

13 (A.A - Amtri adakl 
ı faalıyet erini hkik eden kG4 

mi onda avukat Arılbald, Sovyet 
R y ı A nerika tarafından tanı • 

nd Sov etler tarıfındaa 
propagandası 

ıoz verilditi 
are t ed • 

a ıt f aa yelleri 
tel rke llJle.f ur mulıarrlr 
M. i e 'in Amr.r a-Al aaya milaaH
bctJ r' a takvı e iç a Almanyadan 
ae de yırını bq bıa do]ar aldata 
ıne dana çakmıttır. 

Deniz Silahları işi 
Görüşülürken 

Amerika Hükumeti Yeni 
Bir Müdafaa Yolu 

Hazırlıyor 
Tokyo, 13 (A.A.) - Yüzbatı fnva .. 

ıit., '35 deniz konferanaı hazırlık fÖ• 

rilımclerinde bulunmak iiztre Londra· 
ya hareket etmlttlr. 

Amerlk•nın Bir Karar1 
Panama, 13 (A.A.) - Panamadıın 

Havay adalanna hareket ctm ... den ev· 
~eı M. Ruırnlt Pöyter ajansına ver• 
ditl beyanatta deınlttir ki: 

" - Amerika kük6meti yakında 
Bahrlmuhiti, Atlu denfıine baj)amak 
Qıere Panama berzahına bir yol iota• 
•ı•• mlaaade vermek niyetindedir. 
B11 rol Kolondan Panamaya J'İde

cektlr ... 

lhtllil rekoruQu taıır. Pan4lm• ve 
OrOguvay'ın lıtlkl&l bayramları dört 
ttrnmuza teaadilf eder. Veneıuella, 
Arjantin, Kolumbia. Peru, Ekuvad8r 
hOkümetlerlnba mıUi bayramları h•p 
teınmuz aya lcJndedlr. Çin SoYyetler, 
Camhurlyetl t••mu:ı ayında illa 
•dibaiı Afrlkama •lyahf cimburiyetl 
Liberyamn iatikWI temmuı apnda 
•ide edllebUmlfUr. Temm\U aya ıiyaai 
lnkıli_p ve lhtlltller ayı sibi •ôrüall· 
yor. Siz, bu garip teaadOfe hiç dikkat 
etıniı miydinb:? - Silreyya 

Grevler 
Amerika' da Umumi Bir 

Japonyadaki Fe- Greve intizar Edi~or 
Ne~ork, 1' ( A.A ) - Bahrlmu-

yezaft Felaketi htt .. hUI indeki tehirleı umumi ·re· 

Ô 
vin yapılıp yapılnuyacatı hakkında 

Elli Kiıf Jdü, Yüz karar verilmuini heyecanla bekle-

K• i K b ld m kt dir. 11 ay O U San Franliıko 13 ( A.A) - Ka-
Tokyo, 13 ( A. A. )- Yuhikva H aaplar 11ndika11 kamyoncuları• .r .. 

Toy mada .ularua tatması netichin• vine kartı tuanlldünii ıiıtermek 
de fU zararlar oldufu teablt edllmiıtin üzere ıre\ ilin etmiıtlr. 

Elll kiti 8lmüt, yüz kiti kaybol· 
ıınuıtur. Sular 460 nl alıp 18türmü1, MUthl9 Bir YanglR 
hin evi bumııbr. Sular buglln Bordo, 13 (A.A.) Sen Lejea na• 
t•kilmeye batlanuıbr. hlyeıinde bir orman yanıını netice• 

Maddi ıuar 21> milyon yH tahmin ainde 1500 bektarhk çam •rmanı 

SON POST 

TILG ArLAR 
Fransanın Zaferi 

Bir Alman Gazetesi " Almanyanın 
Siyasi Vaziyeti Vahimdir ,, Diyor 

Fr.,.M it• dıoı• lıiiıiik bır sigasi •aJ•r ttmln •ltili söylenen Fran•• 
Hericiıe nuırı M. Bartu nut•k sögl•rken 

Lo dra. l (Huıuıi) - Oilnkll ka- 1 nuo Londrayı zıyaretinln neticelerini 
bine içt maında verilen bir knua f tahlll ve tefılr etmly• devam etmek-
a&-e, Fra.nsanıa tuviç ettJji nnnta· t dlrl r. 
ka misakları • ıteminin in~·ıtere tara· Korreapondanı diplamatlk ra:ıet .. ı 

fındım eaaa itıbarlJe .kabulü uxeriae İn- diyor kı 
giltercnln bu uıulU kabul ottijl alaka· " Franıı:ı nazırının Londrada Mak-
dar devletlere derhal bildirilecek ve dorıald siyasetine kartı kazandıj'ı za-
devlet erin bu usule iltihakını İn2il- fer, Franonın ıniBBklar 111} aaetine 
oıenln memnu ıyetle kar,ılıyaca ı muhalif devletlere ltarıı diplomatik 

beyan lun aktır. bir taarruz teıkıl etmektedir • ., 

Beril 12 (Husuıi) - Son ılinler- B rliner Tageblat gueteal de, Lon-
de M. Bartuuun Londra ıe}ahatinl dra mOzaker ferinin en eaaalı netice• 
muvaffaklyctaiıdiğe mahkum addedt:n ıınl t tkH eden Fran11z-lngiliz do.t 
Alm n matbuatı timdi Franaıt. Na- luiunun umumi harphmb ri ula bu 
zmnın ço ilyOk bir muvaffakıyet derece kuvvetli olmadıjım ka}dedl-
kaı.andı~mı ya ayorlar. yor Ye diyor ki " Almanya. 

Berlin 13 (A A.) - Alman matbu• nan ıiyaıi vaziyeti 'ahim, fakat 
atı, Fransı:ı Hıırtci} e Nazırı M. Bartu· ilmltalı değildir. ,, -
Londradan M. Hitlere Ri
c tu Gön eriliyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Sekten Sife:r:
yalı komuniıt deYl•t emniyetine kartı 

tctkif t yaptıkları cOrmilo, •lh ay 
hapıile Qç buçuk sene ağtr hizmet 
araamda muhtelif ceulara mahkum 

idllnatlerdlr. 
Londra,13 (A.A) Muhtelif aınıflara 

meuıup birçok zevat. M. Hltlere 
hitap eden bir vulka imzal•mıılar 
Ye hail ha:ıırda tecrıt kamplarında 
mevkuf bulunan Alman ıulhperverJe. 
rin n tahliye lnl rıca etmiılerdir. 

Berlin, 18 ( A. A.) - M. Hltler, 

ad!lye naı.ırının teklifi ilıcrino ın•m
lekel mıhkemeıi ile mlllet mahke· 
nıHinin azalanna tayin etmlıtir. 

Hltler Bayrajı Yasak 
Buenoı AyrH, 13 (A.A.) - Dahi

liye nazırı, bir emfrnanae ile mtlli 
•oıyallttlltin remıl olan Hltler haçlı 
bayratan kullanılmaaını bUtla APjın• 
tinde yaıak ebalıtlr. 

M. ••htın Vaziyeti 
Viyana, 13 ( A. A. ) - Bir ıazote 

Alman devlet bankua mildUrO M. 
Şıhtın vazlyettnln çok .. uıldıtın a 
1amyor. 

Bir Annenin 
Benden istediği 

Tavsiye Bir 
Bir hanım kariim gönderdiği 

mektupta, çocuk terbiyeııne temas 
eden mühim bir babı hakkında 
benden fikir istiyor Bu oku} uc~ 
mun temas ttiğı m sele 11ainema 
m ı le1i ., dir Diyor ki: 

" Üç çocuk sahibi) im. lkisı kız, 
biri erkek Kızlar ikizdir ve bugün 
on dörder yaş odadır. Erkek ço• 
cutum doku unu henh2 bitirdi. 
Ben çocuk) rımın sağlam terbiyeli 
yetişmesini istiyen bir anne oldu· 
ğum için bu sahada çok müşkUllt 
çekiyorum. Meseli, sinema mH· 
eleıi benim çok camını sıkıyor. 

Çocuklarım; mektep arkadaşlarm
dan görenek olarak sinemaya 
gitmek ıwtiyorlar. Ben iıe kızları· 

mın her f ılmi &örme erioe şiddetle 
al yhtarım. Bilhassa aşk ve sevda 
filimlerine hiç götUrmilyorum. fa .. 
kat bu yüzden çocuklarım senede 

ancak iki defa sinemaya gidiyor
lar ve bu yüzden eğlence iz kal· 
dıkları için lizUlüyorlar. Bana bu 
huıuıta bir fikir verebilir mitiniz.?., 

Bu ciddi anneye aöy)eyeceiim 
öı. ıöyle olabilir: 

Tuttugunuı terbıye yolunda 
çok isabet etmlııinız. Çocukları· 
mzı, ciddı olmıyan ve onlann ter
biyeleri üzerinde menfi bir tHir 
yapacak olan fillmlerden dalma 
uzak tutunuz. Fakat onlara, •in ... 

madan mahrum kaldıkları zaman· 
Jarda baıka bir eğlence temin 
etmek ıuretile do aradaki mah· 
zuru iıale etmek elinizdedir. 

rr.: ze: 

Fransa Ordusu Manevr• 
Yapmayacak 

P11ris, 13 { A.A ) - Harbiye Na
:ıır11 1934 mane't'ralaranın tuarruf 
makıadile yapılmıyacaf1nı ve fırk .. 
ların ka•p talimlerin• devam ede• 
ceklerlni bildlrmiıtir. 

Sovyet Ru•w• T•rı•r• 1111 
Satın Alacak? 

Londra, 13 ( A.A ) - Deyli Htrald 
ıazelul, Sovyet Ruıyamn lnıiltered•• 
aak rt tayyareler aaha almaya alyetl 
olduj'unu yazmaktadır. 

•dilm lctedir. harap olnauıhlr 
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Arada aarada, bomboı, uyuıuk metini tanım dan, yine tılumlı Kendim de bilmiyorum, 

Mebrure Samı 

ÇOL GİBi 
Senelerdjr yaıumı:r.da bUyümüı l otomobil içinde aeçtiğim yollar· 

tal'allı Kener, muhakkak yolda dan, kafam ejlk, glzlMim yerde, 
Wr kapı yolclq. bulmUf, ona ha· nereye gittiğimi bilmeden ylirü· 
11Jmının mUce•herlerile göıterit d 

k Uo k yor um. 
)'apma~a a . ıara. ytdlderi S k' ilrftyen ben dej'ildl de 
parmagına geçırmltti. an 1 Y 

Erteıi ,n11u gazeteler, mücev- kaldırımlardı. Baıımı kalmırmak 
htrcinin silfp verdij'i bu yU2ük· kudretini o derece duyaml) ordum 
~i taşıyan kopuk bir kolla, ki, yerdeki paket laflarına bak .. 
tzilmif parçalanmıt bir ·~ •• maktan, ıı6zlerim kararıyor, sanki 
lıemik yığınını ahp, yenı bir yollar barekte ıelmif, bana dojru 
6mtır yolunda sUrilneu annen kayıyormut ııibi kafa tammın içift4 
~ye Y etilköy mezarlığına göm· de bir d&ame, bir aallanh du-
qUklerini yaıdılar... A yuyordum 

Bab n da Necdet to, külahı Geniflıy.a dualaa kalabalık· 
çıngıraklı kuklacığını beklediğin Jaflp tenha!~ yolJudan hep 
0 günün aL-.. - da battı belki . ' • ı ~ın d b duvar, ev diplennden yürtıyerek 

n am dan bile ol a sen e u d 
flllye o zamanlar çok alladımz ıreç~~~u:· hahme bakan oluyor 
L e rın Amma ben, sade bir ay, 'd b'ılmiyorum. Kollarım 
"' d ı b ıı.ın mu 

1 1
' ' Y eğil, tam 13 yı u u .. b klarım Anki benim dejilmiı 

tlnıe v 1 d ın. le aca 
-tlad ag a ım ÇOCU;swm, an gibi, kafam aozlerhn yerde, yUrU• 

ırıı. * dUğümü bile hıuetmeden öylece 

Bır ına evvel aaraıntıh bir ııdiyorduın. 

beynimde bir şey uyanıyor: 11rrm1 anladığı, ldıçuk veya bUyiık 
- Nere) e ııidiyorum ? Nereye tek bir ismi olan renkli kltıt 

gidecegim 1 Di) e düıUnüyordum. parçalarından uz.athm. 
Buna ~erecek cevabım yoktu. Bir kadın aeai: 
Yllrüyordum. Gidiyordum ya işte - Ahmet... Ahmet! Dıye 
dli~Up yere serllınciye kadar b6y· batırdı. 
lece aUr klenecektim. Duvarın dibine bUzUlmUı, o 

Bir aralık, yolun tenhalartığı, dakikaya kadar görmedijim, çar· 
goniılediği bir yere gelmiıtim, ıafb bir kadıncağız yanımıza 
Etrafımı g3rmeden giderden kaJ.. geldi. 
dırım kenarmda, yere düıür• Derdi mi, yoku öfkeai mi 
dlaU bir ,.yi arayan. yahut vardı bilmem. Kaıları çatık, acı, 
ta ora) a çömelmiş kendi kendine acı : 
oynayan küçDk bir çocuğa \'ar1>4 - Geri ver onu Ahmet. 
tı 111 ve durdum. Daha dilenciliğe bqlamadık, ya .. 

ÜıtU başı yamalı, eaki fakat bancılardan para alınmaz, annem 
temizce bir ojlan çocuju idi. bana öyle öj-rettl diye ıöyle 
Altı yedi yaflannda gözüküyordu. bakalım bu hanıma, dedi. 
latemeden bilmeden ona çarpmış Kadınla bakıthk. Y aıh gi>z· 
ve yere kapaklandarmışhm Ağla- leriml görüne• biraz evvelki 
yordu Hemen yanana çömeldim. aeıinin acılığından utandı. 
Topraklanan avuçlarım elJerjme - B6yle dediğime güceameyJn. 
aldım, ıildım, aaçını okıadım ve Para almıya alıımaaın. Sokakta 
bilmiyorum neden, ilk göz yaıla· kaldık amma, cocuğumu dilenci 
rım orada, bu aglıyan canı acımıı yapacak değilim, dedi 
ldlçtık çocujun kar ıamda aktı. KUçUk oğlan, avucundakini 

O ıusmuştu. lılanan yanakla· yere atta, anneainin etejine sanhp, 
rıma b kıyordu. Şaşırmıı gibi idı. yUzUme kötll kötü baktı. 
Bir tram ay, bu tenha cadded n O da ç.ocugunun elinden tuttu: 
çanını bıle öttUrmeden hızlı bızh - Haydi yUrü, dedi. 
a-eldi ıeçti Omuzuna dokundum : 

Çantamı açtım, cananı acıttı· - Ne tarafa ildiyoraunuz? 
ta• küçl\k otlana, o yaıta kıy· cliye •ordum. 

dedı. 

- Evin yok mu? Bunun baba11 
yok mu? dedim. 

- iki sene oldu aleli. Kim· 
sem yok. Buncagıı. var diye, 
zoruna bir iş buluyorum. GUç 
beli bir yere kapılandı idim, ayı 
olmadan yine dUıtUk yollara ... 
Haoamın iki yaramaz kııa var ••• 
Şunun canı ne budu ne? Tanrı .. 
nın KUnU döverler ojlanı, ha d&
verler. Sonra da 11 çocuk çocuğa, 
zararı yok!,, deyip ajzıma tıkarlar 
lifı. Bu da afacan. Canına tak 
demiı galiba. Kızın kafaaını yar· 
mı,. 1 uttuldarı ıibi atıverdıl•r 
ikimid de sokaaa. Çocuklu ka· 
dını kim iıter hizmetçiliğe? Baka· 
lım kaç gün ıftrftneceğim yine 
ortalarda ... Kocamın hRBtahgında 
bekAr dikiıı dikerdim, kıt kanaat 
gcı:çinirdik. Sonra o ölUnce elim 
kolum bir şeycikler tutmadı. Har-
be dayanmak kolay mı? Nem var 
nem yoksa sattık yedik. Makinem 
de gitti, her ıeyim de ... 

Baıını kaldırdı. Yüı.Ume, kıl .. 
ğıma kıyafetime baktı : 

- iyi bir hanıma benzıyor
ıunuz alı.. Beni ahversenııe yanı
nıza, ne olur? Aylık yıllık da 
iıtemem ıizden. Tek fU orlanla 
kafamı sokacak bir yerim ot.ual 

( Ar1ca11 var ) 



: 1 Dünga Hddlııaltırl ı: 
Zara Ağanın 
Ölümü 
Münasebetile 

Her hangi bir hadiseden, hele 
Fransada itin içine biraz da 

muhayyelemlıl ka· 
bir ilan rııtırmca bir ilin 

çıkarmak kabil oluyor. Zaro ağa· 
nın 6ltimU Franıız ıazetelerinde 
bir illna vesile olmuı. Gazete 
diyor ki: 

« 164 yaımda öJdUill haber 
verilen bu ihtiyarın otopıiıl ya• 
pıldığı zaman Uç böbreği olduğu 

görUlmUıtür. 164 sene yaıamıı 
olması hiç şüphsiz bu ıayededlr, 
çünkü vücudumuzun en mühim 
uzuvlarından biri böbrektir. Böb· 
reklerinize iyi bakın ve bunun 
için falan ilacı kullanın.» Üç böb
rek... Bu kadar da mı yalan ol
masın? 

O gazete Zaro Ağanın yerine 
yeni bir ihtiyar bulmuı. Vakıa 
Amerika'nm Naıvil ıehrl abali
ıinden Vil Batler << amca >> , 

164 tinU bulan ihtiyarın yanında 
pek genç sayılıraa da y:ine birçok 
ihtiyarların büyük babası olabilir: 
121 ine girmif ve henüz ıapaaai· 
lammıı. HenDz ölmediği için bu 
yaıa ne aayede geldiğini katlyetle 
keatiremiyoraa da viskinin bu iıte 
her halde bir hizmeti olduğunu 
IMiylUyor. Vil Batler « amca >> az 
yer, fakat her gün muntazaman 
Jçermif. Maamafih 1ıazete viıkinin 
mHkaaını söylemiyor. 

* Hemen hemen her memle-
ket seyyah ecnebi celbet· --E-""-.-,-,--. meğe çal11ır. Bil

haaaa bu buhran 
•cn•llil•r zamanında lnailiz-

ler bile memleketlerinin ucuzlu· 
tunu methediyorlarmıf. 

Fakat ıeyyab celbi için ecne
bilere gUler yüz ıöıtermenin 
en tuhaf tecelliaini, franıızca 

bir gazetede 16rdüm kari· 
lerden biri Pıriı ıehrlnde 
et taııyan arabaların piılfjinden 
.. fıı•hha prtlarına riayellizli
tinden tiklyet ederken diyor ki : 
.- Bu manzarayı ben ıördftğlm 
tibi o eınada · Troltadero bahçe
lerinde ıezen lngiliıler de iördti; 
artık o adamcağızlarda ittiba mı 
kalır?» 

Kendi midesi b•lki kabul ede
cek amma f ngilizlere acıyor. Mi· 
ıafirperverliğin bu dereceıi de 
belki bir meziyettir. 

* Bir zamanlar bir huap ya· 
pılmıı ve yer ylztındeki 

---B-,-.,--· bütUn inaanlar 
Amtrikan ayni zamanda ba· 

Aıracak ol1alar 
lıikıJgesi çıkacak Hsin ay· 

dan duyulacağı anlatılmıf. Bu da 
zor bir şey mi ? Tam on aene 
çalııılmış, her tarafa adamlar 
ıönderilmiş ve en llcra köylere 
kronometreler dağıtılıp ahaliye 
tenbihatta bulunulmuf. Tayin 
edilen tarih yaklaımıı, artık 
bertarafta herkes o ıUn edi
lecek gUrliltüden baıka bir teY· 
den bahsetmez olmuı. HerkH 
hazırlanmış, ola

0

nca hızile «Vurr» 
diye bağırmaya talim etmi1-

Nihayet günü, saati gelmiı; 
fakat herkeı çıkacak 1ıUrültüyU 
okadar merak etmiş, okadar duy· 
mak iıtemiı ki dikkati baiırma· 
ama mani olmuı ve o anda yal
nız Fici adalarında bir aaiJrla bir 
de Pekinde bir hoca bağlrmıı Ye 
o an, dünyanın yaratıldığlndan

beri misline tesadüf edilmeyen 
bir aOkôtla 1eçmi1-

Son Posta isviçrede 
--

Seyyah Celbi Davasında 
Düşünülecek Bir Nokta 

Seyyah Kendiliğinden Gelmez, Ona, 
_;:J~ Gelecek V c..sileler Verilir 

.r-~ 

'lsviçr• halkı, lilrlii mllll kıga/•tlerl• ıeçit r••mintl• 
[ 6ördilclerit1 iz Griiyer pe9n ircll~rile Arle. 'gerale,.fiir J 

Lozan, ( Huıuıi ) - lıviçre 
dağlarından doiup Franuda 
Akdenize dökülen Ron nehri 
ıakinleri, her ıene olduğu gibi 
bu sene de bu 2Uzel nehrin bay· 
ramını yaptılar. 

"Ron nehri bayramları., her 
ıene bir baıka vilayette yapılır. 
Meseli timdiye kadar olan ıekiz 
bayramdan her biri sıra ile 
1926 da Fournon'da, 1927 de 
Lyon'da, 1928 de Avignon'da, 
1929 da Geneve'de, 1930 da 
Arleı'te, 1931 de Valance'de, 
1933 te de Marsilyada yapılmııtı. 
Bu bayramların gayesi, muhtelif 
mü1&bakalar, ıpor eğleııceleri ile 
halkı bir araya taplayıp tanııtır· 
mak ve ticari hasılatı arttırmak· 
tan ibarettir. 

• 1934 Un Ron bayramı 1ıe-
çeolerde Lozanda yapıldı. 27-29 
hazirandaki müteaddit toplantılar
dan ıonra nihayet ıon gün öğleye 
döğru Ron bayrağı açıldı, kala· 
balık bir halk kütlesinin neıeli 
tezahüratı araıında parka Ron 
ajacı dikildi ve akıam tiıtti de 
biiyftk bir milsamere ve ziyafet 
verildi. 

Erteai 1ıön ılık bir 1Un9f 
Yardı. Binlerce halk toplanmıştı. 
Bayramın en tatla günft ve ıecHi 
belki de ( 30 ) ağuıtoı günü ve 
geceai oldu. Gündüz çok heye· 
canlı teniı ve deniz mliıabaka· 
tarından ıonra gece muhteıem 
bir havai fişek eğ~ceai yapıldı. 
Bü\ün bu muıahakaİar ve eğlen· 
celer e1naaında muhtelif bandolar 
iOzel parçalar çalmıı, bayramı 
daha canlı bir hale sokmuıtu. .. 

Bir temmuz sabahı bayram 
hızım kaybetmemiş, bilikiı daha 
çok canlanmııtı. Evveli eskrim 
ve deniz mUaabRkaları yapıldı. 
Sonra bütün halkın dört 16zle 
beklediii büyük reımireçide 
ba,landı. Bu resmigeçitte her 
millet kendi milli kıyafetlerile ve 
kalabalık bir halde geçiyordu. 
Reamiieçide Uç bin kiti iıtirak 
etmitti. Kıaım kııım ayrılan bu 
Uç bin kiti 'u sıra ile geçtiler : 

Baıta tehir bayrağı ile Loz.an 
poliıi, Union lnatrumental, Ron 
bayrağı, Leman ırölü korıanları 
klübU, Lozan gazetecilerinin 
çiçeklerle süılü otobüıli, aey
rüHfer birliği, tahllıiye birliği, 
balıkçılar, yüzücüler, pl•j ve 
deniı ıporları klUbU, Arleziyenler, 
amele bandoıu, Niı kızları, Mar
ailyalılar, . Provanı Akademili, 
koUejler bandosu, mavi kurdeleii 

Ronlular, jlm· 
naatik tabur· 
cuları kürekçi
ler, küçük talebeler, Lozan akor
deoniıleri, illb.. ilih .. 

Reımi geçitte birçok ıUzel ve 
cazip kadınlar, kızlar, danaederek, 
ıarkılar aöyJiyerek geçtiler. Bu 
meyanda askeai dragonlar, eski 
jandarma ve kolcular, 1803 mu· 
hafızları, 1798-1803 Hel•et aıkeri 
ve haasa askerleri, Savoie ıilih
şörleri de vardı.. Helvet aıkerle
rinin eJbise!eri çok korkunçtu. 

O anda kendimi adeta orta ka
nolar kıyafetile dolu bir mDzede 

zannettim. Helvet askerlerinin 
deriden yilkıek, kıllı ve heybetli 
birer baflıklan, bir ıürU balta 
Ye topuzları, acaip bir de ıilah· 

ları vardı. 

Bu resmi geçidin 5 inci ıru· 
punu Suiue Romandein milli kı· 

yafetli abaliıi teıkil .ediyordu. Bir 
ıürll bayralı Ye tanburluların 

arkaımdan laviçrenin ıenç kız· 
ları. aevinç ıayhaları kopararak, 

ııçrayarak meıhur dai ıarkıla
nnı aöylüyorlardı. 

Müteakiben 1ıeçen V aud kan· 
toni, çiçekçi, tohumcu ve tarap-
çllardan sonra, Neubatel kanto
nunun elbiseleri alkıtlandL 

F ribourı kantonu halkının 
ıırtlannda peynir dolumları ile 

geçııı de bUyUk bir allka uyan
W,dı. Alman Iıviçrt11inin kıya· 
fetleri de çefit ve renk itibarile 

hepainden UıtUndU. Yedinci ırup
ta Lozanın birçok kulüpleri, av· 

cılara, muıiki cemiyetleri vardır. 

• 
Çok eıki devirlerden kalan 

bu elbiaeler, bu çok entereaan 
kıyafetler her sene Iıviçreye bin• 
)erce ecnebi çeker ve ecnebilerin 

laviçreyi tercih ederken dlltiln• · 
dükleri ilk teY bu kıyafetleri 
ıörmektir. 

Fakat bu kıyafetler zamanla 
kaybolmuıtur. Bazı ıehirlerde 

hemen hiç ıörUnmcz.. lıte lıviç· 
reliler, ecnebilerin rajbetlerinl 
kaybetmemek için bu gibi bayram• 
lan ihdaa etmiılerdir. itte ıeçen· 
)erde yapılan Ron nehri bayramı 
da, bu fikri koruyan bir bayram

cb ve diğer ıenelere niıbetle çok 
daha ıiizel, etlencell oldu. 

Bir temmuz lflinll reımiıeçit· 
ten ve ıatadyomda yapılan mUaa· 
bakalardaa ıonra, akşam belediye 
tiyatroaunda bir ıata mBaamereıi 

Yerildi, ( Valaiı) li bir ıenç kızın 
aöyledltf halk tarkılan haklı bir 
alkıt kazandı. Tiyatroda Ronun 
dört menimi, tablolar ve dekor
larla çok ıDzel canlandırılmııtı. 
Bu bayram, bu zevk, neı'e, etlen· 
ce ve ecnebilerin akını ile para 
getiren bayram, bizde de yapılıa 

bizim milli kıyafetlerimizle, tar· 
kılarımızla, oyunlarımızla tes'it 
edilıe, acaba muvvaffak olamaz 
mızyıı? diye dlfüuliyorum. ÇOnkll 

1eyyah kendilitinden ı•lmez. 
Ona, ıelecek veaileler verilir. 

Mehmet AH 

Berlin Sokaklarında iki 
Katlı Yeni OtobüSier •• 

Berlin otobüı 
ıirketi benzin ve 
müstahdem maa· 
raflarını kıımak 
makaedile oto
bUılerini çift katlı 
olarak yapbrt· 
mıya karar ver• 
mtı ve yeni oto
büılerini ilk defa 
olarak bu pazar 
flnU kullanmaya 

o 
baılamııtı. 

Bu otoböıler 
çi~ katlı olmalarına raim•n 
tehlike teıkil edecek derecede 
yftksek deiiUerdir. Bu otobnaler· 

de tof6r mevkii ilk katta deiil, 
ildacl kattadır. Re1mimiıde 1ıölıe 
ltalincle ıirehHinl•iz. 

r 
Rusnıini~i Biz• Göntlı ..... 
Sb• Tabiatınızı Sögll 

Remmlnlıd lııupo11 ile 18a 
Kupon dlter 111famııdl 

L~------------~ 
24 Tekirdatı: Ellya Efe• 

başlıdıt. Her 
kulmaz, her 
dahale etınelı 

çlnmelc İlter. 

• 
26 Tekirdata Mardl Ef.: fıt 

tınıı, intizam kuyuda· 
tına dikkat ve itina 
eder. Y alnıı iıile meı
gul olmaz, etrafına 
karıı uyanık hisli dav
ranır. Münakaıayı ee
nr, fikirlerinin ka
bul edilmesini iıter, 
başkalarının iradele· 
rlııe kolaylıkla uy
Hl olmaz. 

• 
29 l.tanbul: D. K. Bey: 

( R"mlnla derclal lıteaaiyor ) 
M. Sait Be7le beraber y" 

'!\Unffak olabilen bir arkadqhf• 
diğerlerine karşı tahakküm 
duymakıızın uzun müddet a) 111 
n mefkQre etrafında ylirüye 
1ekditerine benıiyen huıusiye 
aralannda kuvvetli bir rabıta 
etmiıtir. Otmiyet harekttlerindt, 
btrlik vezaifinde muvaffak olab 

• 
32 Trabzon • M. A. H.: 

( R .. ıalala denlal l•t•ml1or .J 
Ev iılerinde titiz ve hamarattır• 

baplığı iyi olabilir, fakat pek 
o]mıya gelmez, ıözlerini esir 
olduğu gibi tok ıöyler ve bazaD 
rıcı olur. Dotruluk bahainde 
kaidelere riayetklrdır. Para ve 
ltrinde tutumlu dananır. 

• 
21 lat.nbulı iL Salt Btyı 

( RHmlnla dercini lıtemi1or) 

Bir iı tlzerinde mile1m ol 
haz duyar, yap~ zi)ade 
makta· muvaffak olabilir. Çok 
karıııındakiai ibaa galııır. K 
hanke'1erde bulunur, idareci bir 
huıı,aıiyıtlerioi muhafaza eder. 

• 
27 - Aclaaa V. S Be:r.: 

( RHalala ••relal inemiyor ) 

Heyecanlı ve a&aktar. Çabuk 
hiddet ve if bırannda ölçii ol 
Jir. Bazao kUçük birıey için 
tthnvür JÖıterir. Sözleri tok ve 
vaıızdır. Fallat kırıcı n hakaretli 
mıyabilir. Bu haline alııkın olaıı 
biclaye,te ıiairlıDirlerH de, ao 
kolaylıkla hot •örebilirler. 

vmt, elraı1, He'Htlia •• Halk ı 

lieki Zıbtlye, Çatalçeıme ıokai'lt 
ISTANBUL - ... 
CuetemizJe çıkan 
ve resimleırio bütün b 
1:D•hluz ve gazetemiz• 

•..!.'. 
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SON POSTA 

Beşiktaş Dünkü Şilt Ma- Heyecanlı B~r 
Spor Gagretı 

3 • 1 Kazandı Erelliden Buraya Yirmi 

Yugoslav Takımı Fener
bahçeye 6-2 MağlU.p Oldu çını 

Atletizm Müsabakaları Da İyi, Güzel 
Ve Heyecanlı Bir Surette Geçti 

-
G•l•l••r•• • a.ıllıt•ı 

latanbui dün, birçok ... .ıer
denberi ı&rmediğl cidden dolpa, 
c6mert ve zenaln bir ıpor .anı 
yqadL Takıim ıtadyömunda lıal
kan devletlerinin beynelmilel ol
muı atletlerile biıim atletler ara· 
ıında zevkli ve heyecaab pçen 
mllaabakalar yapılda. Kacbk8y 
ıtadında da Fenerbahçe • Yuıoı· 
lav maça, aynca Taksimde Gala· 
tuaray • Betiktaı futbol ıilt maça 
oynandı. 

Atletizm müaabakalan fU ne· 
ticeyi verdi:: 

200 Metre: 1 • Raif (Beıilrtq) 
23,4 ıaniye, 2 • Müfahham (Fener) 
3 - VirJll (Romea}. 

100 Metre kOçlkler: 1 • Ala-
met (Galatasaray) 12 taniye, 2 • 
Fikret (G. S.) 

400 Metre: 1 • Papadopoloı 
(Fener) 53,4 ıaniye, 2 • Hoıo 
(Arnavut), 3 • Virjil (Romen) 

Bu yarııta Mehmet AH ıon 
30 metrede yarıtı terketti. 

Üç adım: J • Pulyoı 13,32 
metre, 2 • Selim 13,06 metre, 3 • 
Tevfik 12,86 metre. 

4 X 400 Bayrak: 1 • Galatau· 
ray takımı, 2 • Fener takamı, 3 • 
Balkan takımı. 

YOkaek atlama: 1 · Brakoviç 
C Yuıoılav ) 1,80 metre, 2 • Nec• 
det (Fener) 1,75, 3 • Sedat (Ga· 
latasaray 1, 75. 

J 10 metre manialı: 1 • Brako-
vlç ( Yuaoılav ) 16 3/6 ADiye, 
2 • Sedat ( Galataaaray ), 3· Hoıo 
( Arnavut ). 

Cirit atma: 1 · Çaldani ( Ro
men ) 51,79, 2 • Karakaı 48,50, 
3 - Necdet. 

Gülle atma: 1 • Ateı lbrahlm 
1.l,41 metre, 2 • Coklanl (Romen) 
12,04 metre. 
G•l•t• .. r•y - B•tlkt•t 

Futbol '"t M•çı 
iki hafta evvel iki aaat oyna· 

dıkları halde, dejil yenmek, bir 
aol bile çıkaramayan Bqlktq 
ve Galatuaray takıadan din 
T akıim ıtadyomunda tekrar br
şılqtılar. Fakat bu Hfer aahadan 
Betiktaı 3 - 1 galip olarak çakb. 

Bununla beraber Galatasaray 
da epi bir aayı fırıab kaçırdı. 
Oyna 5,30 da hakem Suphl Beyin 
idare.inde baılandı. 

Beıiktaı: Mehmet Ali • Htllnti, 
Adnan • Nuri, Fahri, Feyzi· Ha· 
yati, Hakkı, şeref, Bamniyo, Eşref. 

Galatasaray: Avni - Faruk, 
Lütfi • Kadri, Nihat, İbrahim • 
Necdet, Refil, Muılih, Fazıl, 
Danyal. 

Fakat zaman zaman Galata· 
aaray takımında değiıiklikler ıöıe 
çarpıyordu. Muılih. ve Refii 811'& 

He ••i aç.Sa veçtiler. 
itle I~ dalcTlca hafif Galatu~ 

Bir •tl•t •ili• •ıtılclu •Olll'• 
ı ay hakimiyeti altanda ıeçti. 15 
inci dakikadan aonra lefiktqb· 
lar açıldılar, 10ldau lnkif8f eden 
akınlardan birinde ilk ıollerinl 
kazandalar ve devre ku11lıkla fır
.. t kaçırmalarla böylece bitti. 

ikinci partide Bqiktq daha 
hikim, rlzılr ve ,On .. lehlerinde 
daima Galataaaray kaleaini 11kıt
tardılar ve penaltıdan 2 ıol ka
zandılar. ikinci penaltı zaten ıol 
olmuıken içerden elle çıkanlmııh. 
Bundan ıonra Galataaarayblar 
yeıine ıollerlnl kazandılar. Be· 
tiktaılılar ıittlkçe açıhyorlarda. 
Hakkı muhakkak bir ıolU kaçırdı. 
Bir aralık Galata1aray birdenbire 
parladı. Fakat bu enerji. de.vam 
etmedi ve oyunun da netice11 hiç 
dejiımedi. Maç bu tekilde 3 • 1 
Galataaaraym mağliibiyetile bitti. 

B•ynelmil~J. .all.t(.ertlera hiıi 

ınikrolo11 IHııınfi• ·------

Deniz Sporcusu Geldi 
Karadeniz Ereğliıi İdman Yur

du ıporcularmdan 20 kişilik bir 
ırup, baılarında Yurdun umum1 
kaptıı.na bulunduğu halde, dört 
gtlnlUk bir deniz ıeyahatinden 
ıonra kiklerle ıehrimize jelmiş· 
lerdir. 

Yarın İki Takım Arasında Bir İntikam 
Maçına Şahit Olacağız 

Genç ıporcular, evvelsi geceyi 
Kavaklarda geçirmişler ve dün 
Halkevi namma bir heyet tara· 
fından karıdanarak Galata1&ray 
liıeainin Ortaköydeki ıubeaine 
ml1afir edilmiılerdir. Şehrimizde 
dlrt ıln kaldıktan aonra lzmit 
ve KuamDrael civarına ıritmek 
karannda olan kafilenin reiıl 
Şahidi Bey bu ıpor tezahUrl 
hakkında ıunları anlatmııtır: 

" - Dört ıttn ıliren denf z 
yolculutumuz ema .. nda d6rt yer· 
de mola verdik. Seyahatimiz umu· 
mlyetle arızaıız ıeçtl. Yalnız. Ak
çephlr açıklarında bir fırhnaya 
tutulduk. Kendimizi ıDç kurtara· 
bildik. Kefken ad&11 önlerinde 
ele ldklerimiz karaya oturdu. 
Burada Dç 1aat kadar kalmak 
mecburiyetinde kaldak. Batkaca 
e11emmlyetli bir hidiıe olmadı." 

Bisiklet 
Genç Bir Sporcu Türkiye 

Turu Yapacak 
f amir Ticaret Mektebi ıon .. nıf 

talebeainden Muatafa efendi iımin· 
de bir ... , seç• ca.. .... bl
lllldetl• &mlMea •are••t ederek 
Mualla, Berpma, Çanakkale, 
Lapaelri, GeUHla, Edirne ve Ça-
talca yolile din phrimlze 
ıelmiftir. 

Bu cuaretll aporcu burada iki 
,an kalacak, ıoma Aakara, 
Kay .. rl, SIYu, Gaziutep, Aclua 
ve Konya yollle ve yahu albn· 
claİd bWkletla yudıaile lzmire 
dinecektir. 

Dlln Kadık6ylhıde F enerbahçe I 
atadında YuıoalaYyaclan selen 
(Futbol KlOp YuıoalaY)'a) ya 
kartı çok ıtlzel bir oyu o)'lllyan 1 
Fenerliler bakettilderi hllylk ıa• 
libiyetl kazanm11 oldular. Netice• 
nin 6 - 2 ıibi b&yOk farklı oluıu 
Yuıoılav takımınm fena oyuncu
lardan mOrekkep oldujuna deli· 
let etmez. Yuıollavlar, billlda 
ilk devrede futbola anlamıt bir 
tarzda oynadaldanaı ı&ıterecek 
ıeyler yapblar. ikinci devrede 
Fener hücum batbnda yapılan 
tadilitla tazyikleri daha mUeair 
oldu. Ve neticeleri daha çabuk 
•ldllar. .. 

Saat bq buçukta Yuıoılavlar 
.. haya çıktılar. Onlan taldbea 
F eaerliler fU r .. kilde cllzildilar: 

Bedii • Y qar, Zi1a • Eut, Ali 
Rıza, R ... t • Nlyui, Naci, Mu
zaffer, $abaa, Fikret. 

O,.. ...... ltqlam~ Yuıoa· 
laYlu usun bir pula Feau ka· 
leli lalerbade peyda oldular. lai 
açılduuwa çektill lllr ııt tLtaia 
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Mevsimin ilk Deniz Müsabakaları 

Dünkü Kayık Y arışlan 
iyi Neticeler Verdi 

lıfanbul Dün mevaimin ilk geçti. Netice itibarile Beykoıla Ga-
deniz mlıabakaları tezahllrOne lataaaray kürekçileri ıünDn muvaf-
phit oldu. Boğaziçinde nisbeten f akıyetlerini kendi aralannda 
rüııirıız bir havada ve binnetice takıim ettiler. Beykozlular daha 
oldukça durgun bir denizde bu ilerde ıelerek dünkü yarıtlarda 
aenenin ilk kayık yanılan yapıldı. on bir kadar birincilik kazandı· 
Dllnkü yanılara, denizcilik faali- lar. Galataaaray kürekçileri de 
yeti ıöıteren ıpor kulOplerimiz- beş kadar birincilik elde ettiler. 
den hemen hepıi iıtirak etmiı- Gelecek Cuma ıünü aenenin 
)erdi. Y anşlar umumiyetle mUaait ikinci deniz te~bürü, yelken yarıı· 
f8rllar altında temiz ve düz,Ua lan halinde tezahür edecektir. 

siftl. Bu hlcumu tazeliyen Yu
ıoalavlar, Fener m11f ıaha11nda 
yerlqtiler. On dakika kadar •iu' 
baaan YuıoaJaYlarm tazylklerlnln 
aemereaini almak &sere olduklan 
belli oluyordu. 

Yuıoala• ut açaiınm aldıja 
uzun bir pu ecnebi takımm Uç 
orta muhacimİllİ yine Fener kaleai 
&nlerine ıetirmlt oldu. Sağ içle· 
rlnln ui açıktan aldığı bir paala 
mi1&ftrler ilk uyalannı kaydettiler. 

Bu ıolden yedi dakika ıonra 
YuıoalaYların aaidan sıkı bir 
hUcumları da ikinci ıolle netice· 
leacll. 

01t lale olu bu iki ıolden 
aarailan F eaerlller altı dakika 
kadar adamakdh bucaladılar. Fe
nerlilerin 10ldan yaphkları bir 
h8cum eanaunda Yuıoılavlar to
pu elle tuttuldan için penaltı c .. 
za11 verileli. Ba ceza vurueunu 
•kı Wr tltle ıole tahvil eden 
Fikret, takimamn kuvvei manevi· 
yealal ylbeltmit oldu. Beraberlik, 
Hatta pllbi1et lmitleri artan 
F enerWer 1ey,.ı akqlarla raklple
rlai ulofbrmlya bafladalar. B 
hakimiyet ildad pi fanatını vt 

melde ıecikmecli. Muzaffer ort .. · 
dan f8Uİ bir lalcumla önündeki 
bitin Yuıoalav mldafileriai ya· 
rarak ve kaleciyi bile çalıma dl
ıerek ,anın en pel ıollinü 
yaptı. 

2 • 2 beralMn vaziyete ıiru 
Fenerliler hakldle açıldılar. Devre, 
Fenerin lalkimiyeti devam eder• 
ken berabere bitti. 

ikinci dnrede değiımit bır 
lalnum hattile çıkan Fenerlilerin 
yerden paslarla kartı tarafı ada-
makılh bunalthiı 16rülüyordu. 
Nitekim Oçüncl ıollln çıkm.a11 

ıecikmedi. Bu devrede sağ içe 
ıetirilen Namık, kartı taraf mli
dafa .. na atlatarak OçOncü ıayıy 
yaptı. 

Bu ıolden biraz sonra yin 
Namık d6rdftncD ıolü de çıkardı. 
Fenerlilerin iki gol farkla aldık
ları bu avanatan Yugoslav mUda 
f aaıı paniğe dUtmllş bir halde 
idi. Rakiplerinin bu şaşkmlakla· 
rından cesaretlenen Eener akın· 

cıları iki gol daha çıkararak kuv· 
vetli Yugoslavlar1 6 • 2 maglup 
ettiler. 

Ayna takımla Pazar gonU bır 
intikam maçı yapacak olan Fener· 
lilerin ayni büyük farkla neticeyi 
almalara füpbelidir. Çnnkii Yu• 
ıoılav takımı futbolü bilerek oy• 
aıyan futb•lcularclaa miır~kkepUr. 
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- Rabakoviç bu paranın bir 
feniğini tehlikeye koymaklığına 
mDsaade edemem... Bu para be
nim, hayatımı tehlikeye atarak 
kazandığım bir paradır. Bütün 
bu f vanlar içinde en ağır baş· 
lısı • ve en makulü ötekilerle 
istihza etti: 

- Durun çocuklar •• aiz çayı 
prmeden paçalan •Yadına.z ..• 
Para nerede ? daha katili ele 
ııeçirmedik ... 

- iıte katti orada bıraunı 
içtyor .. 

- Senin 7lrmi bla marka 
aerıan ihtiyacın var.. MYgilim •• 
bana iz.ah edebilir miıin, bu 
adam neden katil oı.un? 

- Nedon olmasın? 
- Olsan... Ben olduğunu 

lıtiyorum... Çtınkll yirmi bin 
mark ka7.anacağım ve.. Rabak~ 

viçlerin hepli birden ıuttular. 
Çünkü ihtiyar adam karııdaki 
birahanenin kapısından dıtarı 

çıkmııta. 

Şimdi ağzmda bir de yaprak 
cıgarast varda, halinden akşam 
yemeğini yemİf ve sigarasını içen 
namuılu bir adamdan baıka bir
t•Y olduğunu iıtidlil etmek ve 
bilhas a onu Almanyayı aylar
danberi dehşete gark eden cioa
yetJerin hunhar faili addetmek 
için insanın lvan RabakoYlç aibi 
yırmi bin marka ıiddetle ihtiyacı 
olmalıydı. 

Eaaıen birabaneoia kapıandan 
doymut bir adam dkillletile çı· 
l<an bu ibtiyan glrdliü anda 
Habakoviçin de kalbi burkul
muftu: 

- Kabil deif l bu herif ka
til olamaz, diye dllşünm&ftO. 

Sı mdi ihtiyar adam Hollenıee 
latikametine değil bitlkb tam 
aksi istikamete dopu iler
mey• başladı. Siıaruını tüttüre
rek ağır aiır ilerliyor, aajına ıo
Juna bakınıyordu. Şimdi. Tauent
zien sokağında idiler. 

Burada köıe baılarmda 
kıtacık elbiseli, boyalı yi\zlli yeşil, 
kırmızı , ıiyah çizmeli ıokak ka
dınları nöbet bekliyorJardı. 

Ve nöbet beklerlerken üçer, 
beşer grup halinde dedikodu edi· 
yor, ıakalaııyorlar, bayaiı kendi 
evlerindeymif gibi güliiferek ko· 
nUfup duruyorlardı. Aralarında 
kadın gibi taze yüzlü ıenç deli
kanlılar da vardı. 

Şimdi bu •okağı Wittenberr 
meydanmı geçmftlerdi... lhtiyar ............................................................. 

• ., """ u.ıo.. .ııııt.ı1t ...... 

Resim Talı/ili Kupona 
U Ud ·-= 

Jabıatioiıi Gi'reo.mek jstiyonuıı 
Ttıminızi bu kupondan 10 adtt 
ıle buliktı gonderiniz. Rt"sruiııiı 
ıu.raya tabidir ve •iade edilwcı.-

leım, mPslet 
veya su'at 

buJundugıJ 
memlekf't 

Retım ıot~ar 
edecek mı~ 

RetllllD Jdişeei 30 •urüthık 
pu\ mu.ktbili.Ddt gönclerihbilir. 

Yuzan 

Suat Suzan 

adam Kleist sokağından da daha 
aşağıya doğru gidiyordu: 

- Allah.. Allah daha nereye 
kadar gideceğiz? 

Dl~e düşlindU. Beraberce 
Bulow sokağına, oradan da Post· 
domer caddesine saptılar. lvan· 
cıiın dizleri kopacak ~ibi ağrıyor: 

- Eier bu herif katil değilse 
onu asmalı, diyordu. Birahaneden 
çıktıklanndanberi apjl yukarı 
liç çeyrek saat yllrUmüılerdi. Bu 
gittikleri sokaklar gitgide daha 
bayaj'ılqmıfb. 

Poıtdamer caddeaide bekleyen 
kadınlarm yanında Tonenhien 
aokağ'andakiler birer prenae1 ka· 
dar şıktılar... Kapılan açık mey-

hanelerde mvalı gömleklerden çı• 

kan kolları mavi resimli knlhan
beyleri yUksek ıeıle bağrışıp 

gHJilınyorlardı. 

Bir köıede karıı, kırııya iki 
meyhane vardı. Bunlardan birinin 
üzerinde Hitlerin baltalı salip 
işareti, bir HitJer reımi ve altında 

Yeni Adliye 
Sarayı 

( Baıtarah 1 inci aayf ada ) 
Yeni bina üç bth beton olacak, 
aıgar1 (lSS) odayı ye (10) kadar 
salonu muhtevi bulunacaktır. 

Bu planlar ve projeler Adliye 
Vekaletine gönderilmiştir. Vekalet 
bu iki yerdea Wrisini tercih ede
cektir. 

Babıilideki arsa nisbeten kü
çük vo baıık olduiu için Tomruk 
dairesinin bulunduğu yerin tercih 
.. dileceğı tahmin ediliyor. Bu 
takdirde Tomruk bina1ınm ••i 
tarafındaki dOkkinlar .,.. evlerde 
Babıali caddesine kadar iıtimlak 
edilecek, yeni adliye binası bu 
ıuretle boğau ve fıtanbula hi 
kim bir tepe üzerinde .bedii bir 
ıekilde kurulacak, bir kapııı 
da kıraathane önünde caddeye 
açılacakhr. 

Avusturya'da 
T ethişçilere Karşı Şiddetli 

T etbirler Alındı 
Viyana, 13 (A.A.) Yeni Dolfüa 

kabinesi ilk içtimaın1 yapmııtir. 

Giiniln iılerile m•tl"l1 olduktan ıonra 
kabiae t4'thitçilere kartı bir mildrfaa 
kanunu yapmııtır. Kanunda ölüm 
cezası vardır. Ellerindeki bombalan 
pollae a-ctirip teslim etme!eri için 
tethlıçilere bet rünlük bir müsaade 
nrilmi4tlr. Bu mlddet zarfında bazı 

ıartlar altında tethltçiler ceza 1ör
miyeceklerdlr. 

ikinci bir kanun ile ini ve memur 
mecliıleri kaldınlmıı, bunların yerine 
korporatif meclisler getirlhnittir. 

Cenup Amerlkasın'da 
Riyo dö Jaoeyro, 13 ( A.A ) 

Telgrafçıların grevi bUtUo Brezilyada 
umumi b1r mahiyet almıltır. 

M. Consonun Vaziyeti 
Panama, 13 (A.A.) - COmhur reiıf 

M. Ru:ıut Milli kalkınma idaresi mi· 
mesaili M. Conıonun vnlfeal batın
dı& kalacatın1 eöylemitlir. 
M. Makdonalt Kanadaya 

Gidiyor 
Londra, 13 (A.A.} - Baıvekil M. 

Makdonalt, Kanadaya a-ttnıık flzere 
vapura blnmittir. 

14-7-934 

" Haliskarımız Hitler ,, diy• bir 
yazı vardı. 

Ve kapının HnUnde Hitlerlo 
aylıklı milisleri zilzurna sarhoş bir 
genç kızla ıakalaııyorlardı. 

Karşıdaki meyhanenin kapııı 
aralıktı oradan dışarıya kJZH bir ııık 
sUzülliyordu içeride birkaç yorgun 
amele içki içmekte ve ellerile 
maıalara yumruk vurarak hara· 
retli bir şeyler görlifmekte idiler. 

Bu restoran komnniıtlerin de
vam ettiği iki iokaldl. 

1931 seneıinde Berlinde böy• 
le biribirine tamamile zıt iki 
parti mensuplarıoan devam ettiği 
bu nevi restoranlar biribirine kar
şı karşıya veya pek yakın iki 
binada açıldığı çok fazla görli
nUrdU. 

Bazan Hitlerln hücum tabu· 
runun atefli gençleri kafaları 
tütsüleyince bu karııdaki mey· 
haneye hlicum ederler kavga çı
karırlardı. Bazan da Hitlercilerin 
şarkılarile sinirlenen komUn&st 
gençler onlara saldirırdı. Kavga
gadan döğUf, hatta döğUıten 
kan bile çıkardı. 

( Arkuı var) 
....--

c Toplantı, Davetler_) 

Galatasarayın Fransa Seya
hatine lttlrak Edeceklere 

Galataaaraylılar F ranaa seya
hati tertip heyetinden : 

Galatasaray muallimlerile lzci
lerini Franuya götürecek olan 
vapur çarpmba ıünli yerine 
salı ifl\nU ıaat 18 de Galata rıh· 
tımıodan hareket edeceğinden 
seyahate if tirak edeceklerin buna 
göre hazırlanmaları lizımdır. 

Yeal Netr1ratı 
TUrkiye umum Kimyagerler 

cemiyeti mecmuası - Bu isim
de yeni bir fen mecmua J çılı:ma~a 
baJ11mı tır. içinde kimya ilmınin aoo 
terakkılerine ait deran tetkikler netice
sinde yazıldıgı anlaıılan birçok maka
leler vardır. Kimyagerler ve f armako
loglar ıçin çok istifadelidir. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atan bul Acentalıtı 
Uman Han, Telefon: 2292& 

Trabzon 
TARİ 

Yolu 
vapuru lS 
Temmuıı: 

Pazar rünll saat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gldi9te: 
Zonıuldak, inebolu, Ayancık, Sam-

ıun, Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Riıı:eJe. Dönilft• 
bunlara ilAveten, Of ve Silrmeneye 
utrayacaktar. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ıUnleri saat 20 de Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gidlt ve 
dönilıte mutat iskelelere uğrar. 

İZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

gilnleri bir vapur Hat 9 da, Top· 
hane rıhtımından kalkar. 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zühreyi ha talıklar miıtehusııı 

Be.roııu ı Rumeli han 16 
T.1: 40153 

lstanbul Lisesi Mezunla--
nın Heyecanlı T oplanb 
Lisenin Leyli Kısmının Kaldırılmamd 

İçin Teşebbüslerde Bulunulacak 

Çok hararetlı ve heyecanlı ıonitmeleH eahat olu lt'-ııbul liMli mezuaı
cemiyetinin dünkü fHlalldı koqruine ittirak eclınlırden hir pup 

lıtanbul Erkek liH8i mezun• 
lan cemiyeti din fevkallde bir 
konare bilinde toplandı. Şehri
mizdeki cemiyetlerin en kalabalılf:
Janndan olan bu cemiyetin dtlnk& 
feYkallde toplanıpna Uç y8zden 
fazla ıenç iıtirak etmiftl. Bu 
fevkalAde toplantıya, lıtanbul Er
kek lisesinin leyli kıamınm, önll· 
müzdeki dert aeneai batında ye· 
niden açılacak olan Haydarpqa 
u .. ıine nakledilmesi hakkındaki 
taaavvur)ar Uzerlne lUzum 1rörül
mll9Hir. 

Bu tan vvurdan ıeçanlerde 
bahıetmif, Maarif Veklleti tara• 
fından latanbul Y• Kabatat u .... 
l•rinin leyU kaaımlarının Hayda ... 
pap Liaeaine kaldmlm11mın dl
tllnllldiltfinll yazmıft çok eıld 
1enelerden beri leyli olarark vazife 
gören bu irfan ocaklarınan yalnız 
nehart olarak kalması timdillk 
muvafık glrildDjtınU bilctirmfttik. 

itte lıtanbul Liıeıl mezunları· 
nın dnnlrU toplanb11nda Maarif 
Veklletlnin bu dDılinceu ı&rftşme 
mevzuu oldu. 

Dtlnk8 konpey• Oniverıite 
doç•ntlerinden Yavuz Bey reiallk 
ediyordu. Gençlerden birçokları 
ıöz alarak, bu dUıUnceoin bir 
karar şekline inkıJAp etmemesi 
için Maarif Vekaleti nezdinde 
teıebbilılerde bulunulmaıını ha
raretli ve heyecanlı aözlerle te
menni ettiler, Söz alanlar umu· 
miyetle ıu mütaleaları ileri ıü

rüyorlardı: 
lıtanbul Erkek Jiseıinln çok 

eıki ve ıerefll bir maıiıi vardır. 
Bugün memleketin en mükemmel 
irfan ocaklarından biri olan bu 
lişe, çok dolgun bir tedria veıait 

ve levazımına maliktir. Bilhasaa 
bu mektep geçen ders seneai 
batında yeniden aenifletildiği 
zaman y\lz bin lira kadar bir 
para barcanını" bu ıuretle ınek
tebln tekemmülü yolunda c6mert 
bir biımet ıörtılmllftilr. 

Eğer bu müesıesenin leyli kıs
mı kaldırılacak oluraa bu ocak 
menıuplan çok müteessir olacak
lar ve memleketin mlikemmel bir 
mUeaaeaede mahrum kalmHı su-
.>tinde zararlı bir netice doğa· 

.kbr. 
Bllttin bu vuiyetler dlif UnU. 

1 rek alikadarlar nezdinde rica ve 
·mennilerde bulunulması, bu ıUzel 

ı ıDHaeaenin buıGnkU vaziyette 
Jameıl temin ·edilmelidir. 

Bu mlltalia Ye temennileri ileri 
·ren ıençler, memleket irfanının 
azanca namına piım•k ltlıumunu 

c uyduktan tıtebbUıUn Maarif 
"eklleti tuafından kabul edi· 

c. cejl limicliai de izhar ettiler. 
DttakU fovkallde konırede 

ıetic:e olarak, memleketin cidden 

iftihar edeceji Wr irfan yuY.
olan latanbul erkek li1ealnia 1.,. 
kı•mınm kaldanlma.lllUI için alA
kadarlar nezdinde t ... bb&alerdt 
bulunmıya karar verildi. 

Darüşşafakalılar 
Dün Senelik Kongre ffj .. 

linde Toplandılar 
Darüştafakahlar cemiyetialO 

senelik kongreai dltn aaat 15 tt 
Halkevinde toplanmıştır. 

Evveli idare hey' etinin raportl 
okunmuş, idare heyetinin fuUyr 
liai tenkit eden teftlı heyeti , .. 
poru da bazı mBnakatalara yfA 
açm1flır. 

Yeni idare heyetine lbrahi• 
Fuat, Mehmet izzet, V eftk, Al 
Kimi, HUıoU, Fethi Sezai, luet 
Ye Sabri, teftit heyetine de Ha ... 
ve Amir B•ylu seçilmiflerdir. 

Tahranda 
Hararetli 
Tezahurat 

Tahran, 13 (A.A.) - Şehlnpla 
Hz. nla kırk ılln silreo bir mir 
farekatınden aonra av<Mtleri ml
naaeb•tlle burade pllmemlt 
ıenlikler icra edilmit, hallr ,. .. 
kalide tezahürat g6stermiftlr. 

Şehinıah hazretleri, .araya 
muyan1etler1nde meıerAt içinde 
bulunan nazırlar heyeti Ue muh· 
telif müaıeasilleri kabul buyu.,. 
muşlardır. 

Ali hazreti hUmayun terefiD• 
dün lran kulllbünde 600 ldtlllk bit 
ziyafet verilmit ve bu zlyaffett• 
bilümum devlet ricali, ıefir]er he
yeti ve Tahran muteberanı had 
bulunmuştur. 

Cevdet Kerim Be)' 
Fırka İdare Heyeti Reiıli

ğinde Değitiklik Oldu 
Haber aldıjımıza ıöre CtlPI' 

huriyet Halk fırkaıı İstanbul idw' 
re heyeti relslijine, Ankarac:t. 
umumi idare heyetioia aoD toP"' 
lanlflnda Antalya nıeb'uau doktot 
Cemal Bey tayin edilmiıtir. Cr 
mal Bey fırkanın umumi id.,. 
heyeti azalarından bulunuyordu. 
Doktor Cemal Beyden açıl,.. 
umumi idare heyeti azalığına d• 
Cevdet Keı im Bey intihap oluır' 
muıtur. Camal Beyin şu gUolefW 
de yeni vazifeıine baılamaaı naull
temeldir. 

Bunlardan baıka Halk fırıı-
ıında hmir villyet idare hey.el 
reisliğine Yozgat meb'uau A..,J 
Dolan, Zonıuldak idare heyeti 
reiıllğine Bolu idare heyeti r•" 
doktor Mlthat Beyler tayin .dll
m · erdir. 
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Artık Talit Bey, Muvakkat Dik
ta tör Makamına Geçmişti .. 

Cevabma vermifti. 
Halbuki timdi Enver Be,m 

ylizüne karp bu a&zleri ıöyliy• 
Beş&oci Sultan Mehmet. Mahmut 
Muhtar Pqa kabinelİ zamamn
da ·aui lttihatçılan ezmek içİD
Edirne valiliğinden Dahiliye na
zırbğma getirilen Ali Danif beyi ı 
huzuruna kabul ettiği zaman ela: 

- Bir *6 çılgın ve .....
nldar, memleketi ba laale ge
tirdiler. lnpllah IİZİD sibi tecrl
bell zatlerin himmetile ,..,.._ 
lwt.ı.r tamir olunur. 

Demittl. ı 

* .. tilll. ~ ...... , 1 1 
v....upi... Kamil p.... ..,. 
bir tedıaiyetle Wifa•=ıdai .,.... 
eliği dakikacl• itibarea, ••• .. 
Un - yalmel& bir .... .... 
Bab.aıicle, lttil.atpler ... ,, •• 
oluvermltJerdJ, TalAt Bey ... .-
kat cliktatk -ka ...... .... 
ilk İl olarak pelia ...... .... 
Awi ., tapa edfHfti. A...ı 

Be,, Wlaal inzia.t W am • 
•ak w, eebrea llkat •• 
lraW..~ ......... ....................... 
..,.caktl... ....... ..,. 
llemclala ,..., ...... ..,_ 
.ı..,.u , ...... erklmlaarbi,. ... w.-.. ıc... e.,ı PJ cl ,, 
Babailiye gelmifti. llakacL, Bt-

•••••ı ... (Ufak) ta ....... ;••thp 
etmek Ye ihtilllcilerl dapa99-
meldi. Fakat Memduh Pqa S.
bailiye girer girmez etrafı ihti
Wciler tarafmc:la ihata edilmif, 
llirtek ............ ....,... 
wribnelaİflİ. KIDa Be,, ...... 
p ..... erld.Mrbi •• ..,. .,...... 
..... ... Wr lttiiuaqı ...... 
.. tabiidir ld ........ ilıtilt'cilule 
birlet•if,o...._liNntaM ... 
dlala P...,. .._. idme eclenık 
kaa diktim.-. I~ 19\ lali 

Upk tabarm ..... ce;.,..... 
................. lmweecleeta.... 
&odan dedaal li .. bb-.. eclilaifti. 
A.:ak kumandan, ko.a ..... a 
laareket edemiyenk emir belde
mlpi. Ba tereddüt dnre•&te, 
lttihatplana • kuwwtH -..ı.
nnclaa olaD blab ... N.ı. Bey f2I 
e11ıurw bir laanılrıiılle .-... 
..... ablmt; ••wlll utakw 
ayeaincle derhal efrat ft abfta. 
- .... bzaamt; ha lroca 
ht • ,.u. k•datmamalr 

[1) İzmir Vali•i K&mm PatL 
[~] Milt!bü ~ Nafiz Be;,. 

....... il ------.. ...... 
&Ati FIATLAla 

1 - a.Mnlıl eıa ,.,ıail• 
6lr .ııu1111 iki ,.,,,, 6lr 
, .. t1 .. J ,..,,,,.. 

2- s. ..... -,,,,. .,. .. ,.. 
•61 Ua /lıllı ,..ı.nlw: 

u 

•>·fa aayfa ıayfa uyfa l>iğer Soa 
1 2 s 4. 5 serler ..,.,. 

400 uo 200 100 eo ao 
Krı. Krş, Krş. Kr~ K11- g,._ 

J - •Bir ıplirnlie .-ali 
.(8) keli• ,,..,,,,. 

4- lnt• .,. ielna .. aıw ,.,._il., .... .,,. . ,.,, ... .,, ..... 

ar.ı.- • 1 = - .. ,. ... 
1Wetile (10 lrlnana1.n} lnnketi· 
.ı. muYllffakiyetle neticeleume
mde • ye lnıllu• kan dlldtlme-

C Bqtarafı 1 lacl aaJf.U ) 

ticaret emtauma l6mrl'k kapt
lanm kapamua ye bu karan 
bizim ele hariç memleket1er ... 

a.LA .... 
0 iki" tu•M tauım ~-z. mem-

lebt tlantiDi kunetle allk.
etai,. ....... 

O sara· Franaa-TlrkiJ• ... 
..- Wr Kleriag aubnlena
... ütedilmit; 8JllC8 bir ele 
•Modll Vi••dl. ....... n ........ 

Ba ............. iki .-leket tf. 
cantialn lw ....... cMrak'ehlta-
fm temla etmekle laeraber .... 
ldlllle 8U8l'M Fr• •• 1ı•·. 
tıellldd edilehUir. ÇIMO dd 
wıaleketia ~ " itlaal _. 
vaıeneli iki tarafa ayni hakllll 
ft wlrtnlan lauarlualf olayarda. ,,. 

lılocll9 itillfna.-.m Fru• 
tanfmdaa t..Wd• edilmeli, ._. 
..... hmclicH aeauaı.ı. olaa 
.......... mtJ=··Qclet..lr 
yapacak bir ..w,.t tafaJ•· 
Fran• tarafından, memlelwtiaıls 
...... bqa tatmlr ....... 
laktan flJle ..... etmek .... 
ldblclk: 

ı - Frauap Anen Je1i1e 
~ ettiiim emtaacla F...
ı&mrlllderi (Taka •'antrepo) ..... 
altmda bir •ersi almaktaclar. Ba 
resmin Terk emtauma tathik 
öbllli ild .... ··-•ld 
&111 Nlnaıelaatl alclap iratlar, .. f.,.... -llkaclv ..... 
tedir. 

Bav .... A...- laaıicl 1-
manlarmdaıa Frama ........ 
rine yapılan itlaallttan ahmr. 
Fr•Hn• Tiirk wtawada ha 
r-1 almua TirldJ6Ji Amıpa 
barid bir memleket elarak te
IAkld etmeelle telif olunabilir. 

2 - Frwa. IMilleriail•• 
yllbekWr ................ 

llle8İllde • pek haldt bir ıeref 
kazanlDlfb. 

Babıilinin önO, kısa bir za• 
manda mahter halini alınıştı .• 
Düakll meperet 
kararuu sabah pzetelerinde 
olmyarak Klmil Pqa kabinesi 
hakkında nefret duyan halk, 
Matbaai Hayriye ıahibi Hayri 
Beyin dafıtbja beyannamelerle de 

beJeeana ıelmlf.. Babılbııin ba· 
llldıjı' haberi duyulur .,. ..... , 
.. w... eeılıri ..... k için 
...... ...,. ... ,.. etmiıll. 

Havama ıoğuk Ye yapurla 
olmuına r•jmen ba ter icilacle 
kalan İttibatçılann hatibi Ömer 
Nad Bey mlltemadiJea 111118k 
veriyor; bu harebtia ae ...... 
uallara 1.tinat ettilfnl halka 
.... ediyordu. 

· - Y qasm. ittihat .. Teraldriiii .. 

- ICalırolsm, muhalifler •• 
Sechhn a1J11ka çıkıyor .. Daha 

dla gwı P.pyı ...... ,_ .U.,. 
basla ele lttillat • T .. lrldJI 
....... ak için parplamreuma 
plant.,ordu • 

(Arb11 nr) 

..,. ... ........ ffalWd 
ara1111zdaki makavelename muci
bince, F...- ıthmlk reaüaJ 
arttırmazdan 15 g&n enel bunu 
hDldimetimize haber verecektL 

3 - Frama. tabu tül Tlrk 
emtaamın. Kleringe lcallnmı pi 
lderiaı karflbp malıtabaaa pp
maya kalkıtlDlfbr· Bada ..... 
•lel6mu• Terk -t••••d• fula 
U... ....ı ilteaaektedir. 

lacirlelimiliııa, Fnw ı ı kan
.,.._ mlltn11lr ota.,•atım 

••• 'bir ""8Jer •e•caltar. 
~ak incirleri cihan ply .. 
ıa&111da nddpliadir. B11gllnkl ileri 
Ye fenni prtJar altmda ltleaea 
IDdrlerille timal Ana,._ liman
larile .. _... .. Amerika .... 
teridir. Fala .a..k iacir1erim, 
lld ....... nbed .... ttlrll hutıblr, 
kart .. dij'el' kiti prtlardu 
lmrtanlJmfbr. 

Bqlıllleıde Tlrlt-Fı •• mo
.. , k Anbrada mtdmaa 
•••!.melclr. bir llncatp ttlc
..... f,...da emtauma ilulu ... .....,.Deri t..wt efeitı 
baJar Tlrkofİli Yaatulle Jlk-
uk .......... anedileıltllr. fjlr 
, ....... eti, ....... .... 
faatl ...... lff'ı• ..... 1'lrlr • 
fraDlll ticari •• lktaucll lllldpfı 
DerWe dalla ••..U bir Wdpfa .......... 

e:=f'AKVIM= 
Cila CUMAll'l'UI .._ 

11 14 T••••• ... 71 
- Arabi .... -
, ........ - l·T-a•U. 

Gülme " Piyasası Yükseldi 1 

" Lif Kıtlığında Bizim 
Komikliğe Sulanıyorlar!" 

( Baıtarafı 1 inci •ayfada ) 
gibi tiyatrolarla ela latanbul b ... 
diyesini karıı kartıya getirmiı 
bulunuyor. 

Bir taraftan laalknmzm gitme 
ihtiyaca fevkalide artmıt bulua-
duğu halde komiklerin bapna 
gelenler, başlarına konmuı olan 
devlet kutunu adeta öldfirmek
tedirl 

Komiklerin ve tiyatrolarmm 
maruz kaldığı mifkülattaa ba,. 
ka yeni komikleria rekabeti ele 
btısblitün meaele olmuttur. Me
seli bugUn 1.tanbulun yalnı 
Şehremini aemtinde 4 komi 
kampanyam birden pllflyor: 

Şehremini tiyatro1UDda 'omi 
Ta11p. SaraJ meyclmn tiyatro
ıuada kaasilr Asım Efendi y 
komik llarat, Tatl)lmya. Y eaibalır 

z 
k 

lr 

• 
s~ tiyatromnda kom& "'····· Yeaibahçe tiyatronncla komik 
Necati! 

• 

Buallaldl Ulk komOderi ara 
... - ~- ...Uenlerclea y 
h-ilderia • ımci ola Dlm-
111111 ......... ftliyeti wdalr. 

-
• 

Dll•b- Met" ..... ..,... 
Dlmlııllll ... ..........,. • 

Kadretl Jettiii kaclu mtldbft 
fakat ylae .... alldllnn Wr 
ciddiyetle vaziyetin ehemmlyetW 

• 

anlatarak deci ki: 
- Be,fmf lromikleria bqma 

rel-ler pitmlf lnafaa ........ ,..., .... 
Gelme ,.,_ ıtikıeldl .... 

JUllJOl'Wlllll. Biz ele slieclk 
bal kalmadaldan IODra .. , • 

yarar? l.taahul içinde o a,S. 
yeclea ha •Jfiyeye Jetifeceiia 
cli:~ehe dolqm c•nımıza 
yı •• ba ytlzden ald 
klfkllter haline gelmitken fimcH 
• ı.taahul beledirui badat 

........ ~Tiyatro ........ 
aemtlercle halk aut (10) elan e.
vel 7emeiini yeyip tiyatroya çaka
mulren biz (11) de tatil ediyoruz. 
iman sahnede ebpresle dolapa 
bir •atta itini bithmıez.. Sonra, 
tiJatroa. ı..w beledİJelinfa 
karannca çelik perde yapaaldv. 
Ş.W.. tı,atraımda yapelan ketf• 
.... plik ~- 12 bin •• ,. 
çalayormUf.. Eyi amma, ba ıı 
bin liraJI cakacak kim?.. O.un 
için bizim belediye hududu bari· 
dne çıkmamız daha elaveae mal 
phlyw. Hngi tiyatro ~ 
perde yaptıracak ki ba OJll81lt9 
bileceiia?. Yani __.,. plik 
çomak o,....,. bmallaiJW 
•eaellm, beyimi. 
Atk YUzllad- Komikler? 

- DlmblllD lllDAÜI Ef. plym 
ela komildel' 50 yi bulmq, buna 
ne di7onmı? 

- ~· 50 dejil 500 ele 
...,, Çllikl, ha .... ad. 1r.c1 
..... •11111 bGf. ....... bet .. 
herkm ......... Hiçw.. ........ 
dikit tuttaraaı..a. ..._ ....ıete 
•la•,ClllarL Billkl •tıllek. ,...ı 
kıaa'LMk adet. ltıizlijie lblr 
... aldaL s.,ımı .. 16 .... 
bu ...ıeldeyim ve bir oyuna 
kaaaa ... dalanarak h11 mealeje 
ablmaclıaa •• B1ıılba ortahkta ole 
dap sibl, ..Jmede de qk yllzln
clea bmik +p1w tok!. 

Eekl Komlklerln l!r.._ 
- ...... bilila ..... nmc1. 

k-ikHiia bir "'8bı. ...... ..... 
Bea eneli merh.. lltadam 

Kel Hawa Ef_..., ,.._ 
pditlm ...... 2 • 3 .... blll
lcret ,......... Bizde laeYea vardi. 
A.c1ap mclı. Sünede blylk ... 
JU~ BlytlJder kODUflll'keD JI. 
lorda ll7lemezdik. Gllalerce 1s1, 
lllurdı bBe IGylemeden sahneye 
çaJmiımı ltllirlm. Oatadmıız Huaıı 
Efencliaia terliilai verir, haTlnmra 
tatar, tmm bralardnn.. S.,11 
Tll'lll, ani ftl'dı. 5 sene ~ 
....... ....... tahıl ettlalt .. 
.......... ., komildijba .... 

' 

. 

ftal berbat ettler. Sahnede ileri 
ıen lif edlJ•lar. Halbuki bir 
oyunun, tiyatro ballanın nev'in• 
ve 1eviyeıiae &in 4 • 5 tlrll 
muhaYeretf, lclaln vardJr. 

Komlldllde lelalap 
- Yakıl bugün balkın zeykf 

bayiiden ha1liye deiifmipir. Halı 
sahnede gayritabii, uydurma ko-
miği 1evmiyor. Biz komlkliiia 
asr1leımeıi taraftanyn. 8u8ll. 
re.men ilin edebilirim. Çllnkll 
şimdiye kadar tullat ıalnaelerinde 
( Maatarb kemik ) nnll. Elham• 
dlliilllı kolllİjİll mantanm p 
kardaki Şimcl komiklik aar11..-.. 
tabillepıiftir. Salsaeye tabii, 
olduğu tibi çıkıyoruz. 

••lllr Tlsaaro.. komllderll 
- Amma.. di7eceaiais kl 

Dar6111e~ mi hmıemek lall
yonuau? Onlar 111d ...... 
taMI knA• mi 8decebinb?.. 
A ..,,., -t ık aln, ..a _.. 
... ._ ..... ..,. .. _ DetllRl 
JL. Ka "._. ha~ .. D 
ıı"ı ,, ....... ~.... .... .. 
..... d 

Şiacl, ... ollıımlu,..ıarai 
bizimle ,......... • bot 111 
lotlafmcla DarllbedaJI de, ... o1m... .... to-ddife ..... 
..,. , ~ Şelalr ..,.. 
rolllllUD ................ ...... 

Gali ....... ~ .s.ı.. 
elen l • jektlrl çeYirlp ..... 
u .. na baka1•.., • alqam tf. 
J•troJU 191..ı.i .. ,.,.... Bir 
..wrfV.,L • ._ Dl.111111 
••• de ....._ L) decli. .... 
..... lam. mi deltenleki w. 
...... • .. .., .. c11a ı Sehir Tl
yatruanua biau. koaüldıp a
lanmua ikbaadi bubraaua bir ne
__., ~ wrduall Bi••• ,....,.. ..,_ ? .• 
.......... .._.c. ..... 

- ~-- Wri .JeML. 
Geçenlerde N-.;t Beye_.. ı' ' 
«Şehir T.,....._ .,. •hL 
, .... ? Hila .,. .Araaws. 
taklitliDi .. ..... ... ..... N.11111.~. 
Be1 • yap11s?» diye WV'll 
«Bir amawtça lmraUik IAlliıi 
deylfi var.. Garllecek teJ 1 •• • 
clemlfler. N.tlt Bay «Ben ama· 
vatça nutuk wıfyoram, ayol 1 it 
cna .. • "'mil L. Yani clilf6CAI• 
.............. 1*se1Joruz.. 
Kel Ha•anm Mr Hatarw 

- Merllllm Kel Haan Efea
clinin komMif ralım sahnede 
nlktepercluhiuacla mı INarettl ? 
Yani Şehir Tlyatroeaadaki alW 
,.ı.z piyelteki alktelerl .... 
allıtepewtlaı.. ed_.? 

- Ne ..... llMıt ...... ? .. 
~ ""•il •Jlı•, H•ı• 11.t 
....... lepwd ...... 8ltlll nlk-• 
elerinl kenclW yarabrda.. IWııa 
............. birnk'........ ,..: t 

Bir .... ........ s.n,. 
tiJatr011111da .,_.aı Yarda. 
lkelcllea kadmluı arabaya W.-1 

dlrclik. ......... ... 
el ....,. ...... ..-ıe 
d eria, DCIS ot.... Dedi 
' ... ,.. ltaçak bnqa ~ 

etek pnarlak ederek biocllr.. 
Yolcla plerk• dd arhota l'ltlt 
~IA S.rlaotlardan birisi Huall 
... ,. t 111: 

8 

• 

- Huna Ai• wtwlar cirmi 
Detli. it- fJe .. Wç ..... 

madı. Su botlardan &teldsi buaaa 1' 

tlwiaa: 
-KelHuan.ut-1- .... ~ 
oı, ................ .... 

d ayar daymaı biç 8lllİllİ ~ 
adı, efeiia• ••dm m 

- Debey ef0il1111ık delMJJ.. 
... ....... kalak ..... ......... 
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Bir Mektup •• 
"Nihat, Yine Tehdit Ediyor •• Nereye Gitsem 
Elinden Kurtulamıyacağımı Yazıyordu •• ,, 

T eyzehanam, bu kelimeyi an
lamamıt ve yahut buna bir mana 
verememit olacak ki: ıordu: 

- Neci? .•• 
- Postacı ..• 
- Üstüme iyilik 1ailık.. Bi-

zim evde postacının ne iıi var, 
ayol. Kimim var ki bana kimden 
mektup gelsin.. Yanlıı olm&11n 
sakın. 

Postacı, ıarfm üzerini okumak 
suretile cevap verdi : 

- ÇengelköyUnde .. lıkele cad
desinde 48 numaralı Fıtnat Ha
nımm hanesinde misafireten mu
kim Meluk Hanama... işittin mi 
Hanımteyze .• Yanlatı yok. 

Hemen yerimden fırladım. 
Merdivenleri ikiıer tlçer atladım: 

- Mektup, bana imlı hanım
teyze .• mutlaka Nadiredendir. 

Diye, koıarak mektubu poı· 
tacanın elinden aldım. Kapıyı 
kapar kapamaz, zarfı açtım. Kol 
demirine dayanarak okumaya 
bııladım. 

Mektup 
Melek! 
Çocukluğumda lstanbul sokak

ların da ara sıra tesadüf ettiğim 
bir kabakçı arap vardı. Bu arap, 
hem elindeki uzun saplı kabağını 
çalar, hem de arkasından sarkan 
uzun tilki kuyruğunu sallaya 1al
laya şu ıarkıyı söylerdi: 

H alebo gittim, kurtulamadım. 
• ama gittim, kurtulamadım. 
Dmgala kuzum dingala, 
Komür koydum, mangala ... 
işte Melek, Ben de buglln bu 

ıarkıyı ıana karıı söylUyorwm. Ve 
ıenin de benden öğrenip söyle
meni tavsiye ediyorum ... Arkada· 
tın olacak o Nadire kaltağımn 
evinden maharetle kaçtın .. Benim 
elimden kurtulacağını zannettin. 
Halbuki fU mektubum da ispat 
ediyor ki, seni arayıp bulmakta 
gecikmedim... Nadirenin hizmet
çisi Zehrayı aparhmanın kapıcııı 
vasıtasile elde ettim. Ona bir iki 
lira mukabilinde senin nerede 
aakh olduğunu aöylettim. O gtln· 
denberi seni •ımaıkı bir tarassut 
çenberi içine aldım. Bundan ıon
ra, Halebe de gitsen, kurtulamaz· 
sın .. Şama da gitsen kurtulamaz
sın .. Mutlak ve mutlak benim 
olacaksın. 

Artık bu .inat ve mücadeleyi 
bırak, Melek. Beni daha büyük 
f enalıldara aevketme. Yeis ve 
1.cessürle, kendimde her ıeyi 

yapmak istidadmı görüyorum. 
Hem bana, hem kendine acı. 
Dört gözle cevap bekliyorum ve 
;:ırbk bu defa vereceğin ce•abm 
da her halde beni mes'ut edece• 
ğini ümit ediyorum. 

Nihat 

Bütün vücudum, zangır zangır 
titrerken, içeriki odadan teyze 
hanımın ıesi, ikinci defa olarak 
geldi : 

- Mektup kimden kızım. 
Nadireden mi?. 

Çene kemiklerim çarpa çarpa 
cevap verdim: 

- Evet, teyze .• 
- Ne yazayor? 
- Hiç.. Hastalığımı merak 

etmiş.. Soruyor. 
- Ah benim hakikatli yavrum. 

Gördün mU seni unutmamıJ .. 
Aman gel oku fU mektubu da, 
ben de dinleyim. 

Halbuki ben, yerimden kımıl
dıy acak halde bile değildim. 
Fakat, nefsimi cebrettim. Teyze 
hanımı tüphelendirmemek, komıu 
kadınlarının aleyhimde açtıkları 
cereyanı kuvvetfendirmemek için 
yavaı yavaı onun bulunduğu 

odaya girdim. tOnun yanına 
oturdum. Elimdeki mektubu oku~ 
yormuıum gibi fU ıözleri uy
durdum: 

iki ıözUm kardeıim; 
ftlerimin çokluğundan dolayı 

aana gelemedim. Fakat sevgili 
teyuciğimin Hna pek gUzel bak· 
bj'ından eminim. Dün aizin mek
tebe uğramııtam. Mİıdire hanımı 
ıördüm. Hem mUdire hanım, 
hem arkadaşlarınız haatahğınızı 
çok merak ediyorlar. Oraya gitti 
gideli bize mektup yazmadı; diye 
tikiyette bulunuyorlar. Bunlara 
her halde bir mektup yaz. Ne 
derecede olduğunu bildir. Ben de 
ayrıca mektup bekliyorum. Tey
zemin ellerinden öperim. Eğer 
vakit bulabilirsem, bu hafta so
nunda ben de geleceğim. Eğer 
hastalığın iyileşti ve akşamlan 
gelen nöbetler de keıildi ise ar• 
bk sen de l.tanbula gel. Mek
tepteki işler biraz çoğalmış. Mü· 
dire hanımdan işittiğime göre, 
arhk Melık gelıe de ,u işlere 
yardım etse diyorlarmıı. Eğer 
kendini iyi buluyorsan bir iki 
güne kadar lıtanbula gel. Baki, 
gözlerinden öperim... Kardeşin 
Melek .•. 

Ben bu mektubu okurken, 
zavallı saf teyze hanımın gözleri 
ıulanmışb. 

Mektup biter bitmez, dayana
madı. ince basmadan entariıinin 
eteğini kaldırdı. Gözlerinin yaı· 
larını sile •ile: · 
• - Büyülerine tavıanbatı •.• 
Alemin gül gibi kızına iftira edi· 
yorlar. Azkalsm, beni de günaha 
sokacaklardı ... Eğer öyle dedikleri 
gibi hele hele bir taze olsaydı, 
Nadirem biç böyle mektup yazar 
mıydı... fşte bak, müdire hanını, 
ne haberler göndermiş .. Nadirem, 
ne diller dökmüı. . Artık bu 
mektup ta yalan olacak değil ya .. 

Diye söyleniyordu . 
Ben, bu sözleri hiç İfİtmemit 

gibi hareket ettim. Yav~ş yavaı 
kalkarak odama çıktım. Artık 
pek ciddi bir vaziyet alan bu hale 
bir çare aramıya batladım. .. 

Akşam yemeğinde, teyze 
hanıma: 

- T eyzecliim. Size çok te
ıekkUr ederim. Bana bfiyük bir 
analık ettiniz. Bu iyiliği ömrüm 
oldukça unutmayacağım. Arhk 
sizden izin istiyorum. Müsaade 
ederıeniz, yarın lstanbula inece
ğim. 

Dedim ... Teyze hanım, birden
bire fikrimi kavrayamadı: 

- Güle güle git.. gUle gUJe 
gel kızım.. amma; aakın ıon va· 
pura kalma ba. O vapur pek 
kalabalık oluyormuı: Erkeklerin 
arasından l(\rillp çılulamıyormuı. 

(Ark111 var) 

SON POSTA 

Bazan 
Hoşlarına Gider 

Baz.an da insanın yediği yum
ruk yanma kir kalır. 

..... .. .. .- l .;..t .......... ' .. 

Din•• llctı•al Ha6er~ 

Aınerika 
Pamuk 
Mahsulü 

Nevyorktan bildiriliyor: Pamuk 
Hastalık fiatlarını · tutmak 
t•hdlıli üzere Amerika 
önünde birleıik hükumet-

..._ ____ _. lerinin pamuk eki-
mini tahdit ettiği malumdur. Bu 
tahdit nisbeti buıene mmtakasına 
göre yüzde 25 ile vüzde 30 ara
smdad1r. Fakat Şimdi pamuk 
yetiştiricilerini tabii Afetler dU
şilndUrmeye başlamıştır. ÇUnkU 
bir yandan kuraklık diğer taraftan 
pamuk tarlalarına dadanan kırmızı 
böcekler mahsulü tehdit eder bir 
vaziyet almıılardır. Esasen aılm· 
dan az ekilen Amerikanın pamuk 
mahsulü bir de bu tabii fenalık
lar karşısında çok az olacak 
olursa dünya pamuk fiatleri diğer 
vaziye.tler ayni kalmak şartile, 
beklenildiğinden daha yüksek bir 
.aviyeyl bulacaktır. 

* Bulgaristana tfitün ihracına 

B•lıarlsta- mukabil demir-
nın tütün yolu ve sair mal-

k . zeme sokmak is-
ta as lılerı teyen muhtelif 

sermaye gruplarile Sofya hUkfı .. 
metinin müzakerede 1 olduğunu 
okuyucularımız hatırlarlar. 

Zaman zaman çok nazik bir 
vaziyete giren ve geri kalmak 
ihtimali beliren bu müzakerelerin 
nihayet bir seneye yaklqan bir 
devreden sonra mUsbet bir neti
ceye bağlandığını öğrendik. 

Yapılan anlaşmıya göre hüku
met yeni ve eski mahsul tütün
lerden ecnebi memleketlere te.
lim edeceği miktara mukabil 
demiryolu ve diğer malzeme 
alacaktır. 

Umumi anlaınuya göre bu 
takasın yüzde (67) si Almanya 
iledir. Ve takriben bizim para• 
nuzla bu kısım 10 milyon liralık 
bir kıımı bulacaktır. Avuıturya 
hissesine dü,en yüzde 18 takri
ben iki buçuk milyon ve Çekoslo
vakya için ayrılan yüzde beı. hiı
ıe de yedi yüz bin liralık bir kıy
mete delilet etmektedir. .. 

Y apdan iıtatiıtiklere göre 
Mısırın el- Mısıraa sigara ih

rara ilır•catı racab, iktisat bu~
ram yUzUnden hır 

artıyor gerileme devrHİ 
geçirdikten sonra, yeniden yük
selmiye baılamışttr. 

1932 senesinde 259 bin kilo 
olan bu ihracat 1933 senesinde 
312 bin kiloya varmııtır. Yani 
takriben dörtte bir nispetinde 
çoğalmaıtır. Miktarda gl>rUlen bu 
fazlalık kıymette de kendisini 
göstermektedir. Bu iki sene için 
ihracat kıymetleri ayni aıra ile 

1 Borsada J 
Hafta İçinde 

Neler Duyduk? 
................................................ 

Memlekette yetişen malların 
şehrimi:ı: piyaaasınde geçen bir 
hafta zarfındaki alım ve satım 
nziyetlerini tu satırlarda gô· 
rüp okumak sizin için miımlnia 
olacaktır: 

Afyon - Uyuıturucu mad
deler inhi~ar idaresi yeni mah
sulden henUz alıcı vaziyete geç
memiştir. Bu hal serbest piyasa
da da bir intizar hali duğur
muştur. Hemen hiçbir muamele 
olmuyor. Maamafih inhisar idaTe· 
ainin muhakkak alıcı vaziyetine 
geçeceği hakkındaki kanaat, Ana
doluda oldukça müsbet bir vazi
yet meydana koymuştur. Bu sene 
mahıulUn morfin derecui geçen 
yıla bakarak daha az olduğu hal
de fiatlar daha yüksek açılmıt
tır. Anadoludan alınan haberlere 
göre fiatlar kilo batma ismen 
benliı elli kurut kadardır. 

Uyuıturucu maddeler inhisar 
idaresinin bu hafte yeni bir ka
rarma ıahit olduk. Tllrk afyon
larının evnfını yükaeltmek yo
lunda meydana gelen bu karara 
nazaran, afyon fiatları bundan 
sonra yalnız morfin derecesine 
göre değil, ayni zamanda rutubet 
deresi de nazarı dikkate alınarak 
konulacaktır. 12 morfin ve 24 
rutubet derecesi esaa olarak 
tesbit edilmiştir. Morfin miktarı 
için yine eskisi gibi hareket edi
lecektir. Yalnız rutubet dereceıi 
24ten az olacak olursa beher 
nol<san derece için vasati olarak 
morfinde iki kuruı endirilmek
tedir. Bu suretle yapılan fiat 
cetveli alAkadarlara bildirilmiştir. 

Diğer taraftan inhisar idare
sinin mal satın almak ilzere ida
ri hazırlıklar yaptığı ıöyleniyor. 
Bu hazırlıklar biter bitmez evve
li beyannameli mal19ın, ıonra da 
yeni mahsullln yetiıtiricilerden 
tercihen olmak üzere mubayaa• 
ıma geçilmeıi muhtemeldir. 

Tiftik - Tiftik piyasasında 
bu hafta Sovyet Ticaret Mllmea
ailliği tarafından birçok mallara 
bakıldı. Geçen hafta son dakika· 
da satıldığını bildirdiğimiz 500 
balyalık muamele tahakkuk et· 
miştir. Bundan maada yine aynı 
fiatla, yani kilosu 41,35 kuruıtan 
2000 balyaya yakın mal almıı· 
lardır. 

Amerika ve lngiltereden hiçbir 
talep yoktur. Bu hal, Sovyetleri 
piyaııada yegane alıcı vazi)·etine 
sokmuştur. Bu suretle komıu 

müıterimiz malları seçe seçe vıt 

müstağni bir tavır takınarak bak
makta ve mütesaviyen aatm al· 
maktadır. 

Alakadarların dediklerine ha-
= 

222 ve 236 bin Mısır liraaıdır. 

Memleket itibarile Mııın sigar 
müıterilerinin baıında Hollanda 
gelmektedir ve bu memleket 
Mııır cigara ihracatının hemen 
yüzde dokaanına mahreç olmak· 
tadır. 

Sonra ihracat aırasile Hollanda 
Hindiıtanı, Danimarka, Belçika, 
lngiltere ve Almanyaya yapılıyor. 
Almanyaya 1933 seneainde yapı· 
lan ihracat 1932 ıeneaine kıyasla 
tam iki misli olmuştur. 

* Bükreşten bildiriliyor: Romanya 

RomaJ1gadtı Meclisi hükumeti 
dalrllf bir dahili istikraz 

yapmak aalahiye-
i•tlkraz tini veren bir ka-

nunu müı:akere etmektedir. Bu 

kıhrsa Sovyetlerin bu defa almak 
iıtedikleri miktar tamamlanmıtb' 
ve alışa bugünlerde yeniden bil 
fasıla vereceklerdir. Fakat bUtlill 
bu sözler birçok zıt menfaatlerİI 
karşılaıhğı bir muhitte dola,.. 
piyasa tahminlerinden ibarettir. 

Piyasada baıka bir hareket 
yoktur. Yalnız hafta içinde bit 
Avrupa alıcısı kiloıu 53 kuruıt•• 
55 buçuk kuruıa kadar olmak 
Uzere seksen balya kadar oğlak 
malı satın almıştır. Ayrıca nllmll" 
nelik olarak küçük bir parU Koır 
ya malının da kilosu 43 kuruıtaJI 
muamele ıörmüıtUr. Piy&1a dj
lam değildir. 

Yapalı - Yapağı piy...
sında yerli fabrikalarla, Sovyet 
Ticaret MUmeasiJUği yavaı olarak 
mal satın almaktadırlar. Pera• 
kende yapılan bu itlerin miktar* 
ları hakkında kat'ı bir fikir eld• 
etmiye imkin bulunmuyor. Mua• 
meleler Anadolu mallan için k .. 
loıu 33,50 kurut etrafında yapıl
maktadır. 

Hububat - Satıcıların piyr 
ıada bu hafta fazla bulunuıu. 
buğday fiyatlarında, piyasanın 
umumi temayülü, eski aeviyeyi 
muhafaza etmek olduğu halde, 
uf ak bir gerileme olmaama sebep 
olmuıtur. Bu suretle geçen hafta 
kilosu 5 kuruşa satılan ek.tir• 
beyazlar 4,75 kuruıa müıteri bul• 
muştur. 30 - 40 çavdarlı yumuıak 
buğdayların iae kilosu 4 kurut 
etrafında satılmııtar. Piyasada 
Pulath malı yoktur. Gelmiyor. 

lıtanbul arpa piyaıaıı çok 
durgundur. Ne Anadoludan ne d• 
Trakyadan beynelmilel piyaaalarJD 
en çok dlltlik olması yUzllnden, 
mal gelemiyor. Bu atağı flatlarıD 
Cenup villyetlerimiıden dojru
dan dotruya Mersin yolu ile lbrr 
cal yapılmayı timdilik verimli 
kıldığım haber aldık. Bildirildi
ğine göre yeni turfanda mabaul· 
den bu aen• Mersin flO bin ton• 
yakın mal Hvketmiıtir. Daha 
bunun birkaç miallni HYketmek 
üzere de hazırlık yapmaktadır. 

Bu malların kiloıu F. O. B. Mer 
ıin 78 paradan aatılmııtır. 

Fındık - Fındık plyasall 
yeni mahıulü bekliyor. Elimizd• 
geçen seneden kalma ancak alb 
yedi bin çuval mal kaldı ( bir 
çuval seksen kilo) bu miktarın iı• 
ağustosun yirmisin• doğru piya· 
saya gelecek olan 1934 rekoltr 
aine kadar elden çıkarılması çok 
muhtemeldir. Son yapılan tahmin• 
ler bu ıenekl rekoltenin geçe• 
seneden çok az olacağı merke· 
zindedir. 

kanunun eıbabı mucibeaine gör• 
istikrazla elde edilecek para bir 
yandan Romaoyanm milli banka· 

ya olan borcu ile harici borçlara· 
nm taaflyeai için kullanılacak 

diğer taraftan milli mtıdafaay• 
ve ziraat ve nafıa itlerinin yapıl
maama tabıis edilecektir. 

Romanya Maliye Nazırı M. 
Sala vesco maliye encümenine bll 
buıusta uzun izahat vermiştir· 

Komisyon kanuna taraftar 
göründüğünden yakında ke1bi 

kat'iyet etmesi n istikrazın yapı .. 
ması muhtemeldir. Kanunda istik .. 
razan miktarı tesbit edilmemiş v• 
hükumete iıtediği kadar borÇ 
almak :hakkı ••rilmiıtir. 



BİKiTB 
•• lltuda Bergla 

._, _ _......_ _______ lnıilizceden çeviren: Honan 

BiR DENİZ SERGÜZEŞTİ 
--------···----·----

•u utular c>mrüaü deaiı.de geçiren •• boldu mu •ıllirlemyordu " bır 
{Hakiki bayat tecrübelerini ualatua l dindi, k~ ~izi. ön&nden ka~· 

birçok defaJK yolculara sırdatlık etmit esiri delüzci ~bi içmiye batfadı. 
elan bir .ihtiyar kaptan tarahndan ya- Daimi bir korku içinde 1aıar 
sılmıftır.] 'd 'd sibi idi. 

•Kaptom" u Montevı. eo ~n Bir ı~ce •igara aaJonana tir· 
~3730) mil uzunluğunda bır denız •· içki getirtti ve 0 derece tçti 
ayınr. Bu, facialann _hazırlan~p ki kamarotlar onu yatağına ıö-
yapılmasına, hattı eğlencelenn t&rmek mecberiyetinde bldtlar. 
genitleyip kahkahalar toplama11- Bmadan (~ .dakika 80lll'll çıl-
na klfi gelecek bir mesafedir· gın bir kadnı feryach ifitildl •e 

Fakat bu defa, aeyahatin b~t" nöbetçi tayfa can kurtaran nn· 
langıcındaa az sonra, ben mubıt• daJınaa yamnda madam Karo· 
te sinirli bir haYa sezer gibi o!· vam Sedkama koltat'ı era•nda 
dum. İkinci ımıf yolculardan bı- buldu. 
risi birinciye geçmek istedi. Yal· 
nız yamnda buna yetişecek para 
yoktu. Atadaki fark Kaptom'dan 
telliz telgrafla temin edildi. Y ot
cunun da istediği olda. 

Ba adam, ac1ına Sedka diye
Jİm; garip bir ıabısb. Uzun bir 
boyu, gtlçJü lwv•etli bir •kudl, 
Ye beyaz bsyıldarı vardı, yüziinde 
de müstehzi bir kllstahlıpa pa
nltrları görünjiyordu. 

ltdnclden birinciye geçince 
l,eni pmiye ~ttfi: 

- Vapurda Kanawaa iaminde 
bir aile var mıdır? Diye sordu. 
Li.teye ltakbm, yardi, 96y1edim. 
TeıekkUr etti •e hemen: 

- .Bu aile benim yakından 
doabundur, acaba yemek sofra· 
moda bana onlaıa yaloa bir Y• 
verebilir miainiz? Dedi. Bunun 
için yemek aalonuna bakan Met· 
ridotell ıarmeıiui a6yledim, tek
rar ıe,ekktlr ederek ayrıl&. .. 

Karawaa ailesi ııarip bir çiftti. 
kadın lngiJızdi, uzun ..,.lu, aaril 
Ye slzelcli, erkek F r-dı, kısa 
boyluydu, ayyaşh ve karısını ne
reye giderse bir köpek tibi takip 
ediyordu. O da, kaba ve glilünç· 
llğilne rağmen kocaıma bajfı 
-6rllnfty.a.. 

• Ertesi glD Karn•a.. rast 
gelelim. Gece olup Mten her ıeyl 
bildiji gözlerinden okunuyordu. 
Hali periıuch. 

_ Bana haknnz Kvnvan, de-
dim. Eier Sedkamu zevcenize 
karıı müziç bir vaziyette kaim~ 
aanın önllne ıeçemiyeceğinizl zan
nediyonanız bana tiklyette ~u
ı ..... uz. kendi.mi te.lrif edeyun, 

eledim. 
y eWe bat alladı: 
- Kaptan Bey, zevcem na

... , Seclka ale,Jaiade Ye laerban
si Wr laa{ekete t-.ebblU edemem. 
Ba cevabı kaydederek l·ıaldat
bm. Muhakkak Sedkauın kadın 
itzerinde büyük bir hakimiyeti 
nntı •• Karnvan onu kızdırmak· 
tan korfmyordu. Bu, bir pntaj 
itfydi. 

Ar. 90Rra Sedkayı buldum: 
- Gemide bu şekilde hare

kete devam edecek olarsanız 111-
lantah bir ,,_.,... dllfeaiab, Dl-
zawmenı.m bitmeniz M ••w 
dedim. 

Mutat küstahlığı ile baş ıal· 

lıyarak uZP-kiafb, şüphe yok, 
KamYan aileai üerinde kuvvet& 

bir tuta111ajı ••da. .. 
Mantevido1a yakI.,mııbk. Bir 

Erteai ıön, yemek NIH•u• gece gündü ifiai bitircliktea son• 
metridoteli bana ,.adi: ra orta kat klpe,tesinde hava 

- "Sir, dün akıam la~fif bir akyonlam, \,irdea ay •flit altında 
hldiae oldu, ikinciden bırindyo K1tnnamn rılrwini flrdlm, 
geçen yolcu ~11ter Sedka ben- merdWendea f.t kat gl•erleye 
den Ku;nvan ailesine yakın bir çsln,_da. Ylidi \eyecn dolu 
yer vumekliiimi iatemiıti. Dedi· idi. Eliade de bir demir çubok 
tini yaptam. Fakat bu aile salo· .. rda. 
na firip te Sedka'yı görUnce ka· Arkwedae eepttim. Fakat 
dın bayıldı, erkek onun üzerine 

0 
•erdiweoia hap• nrmca 

-'dsrch, fakat bqmadaldDden k~ya bqladı. Birkaç adım 
,UZline bir y.-,uk yiyince bir ltede Sedb duruyordu. Kollan 
killçe gtW yere Jlğıldı. araamda da •adam Karnvan .. .,., .. 

Sedka'yı çağartarak: Kanın• vahfi bir aayba ile 
- Karnvan ailesinin size mu- üzerJerine atıldı ve elinde tuttuğu 

habbeti olmadtğııu bilmit olmanız demir çubuğu fırlattı. Fakat ay• 
llaegelır, .._ rağmen neden ni aaniye Sedka kadını bırakar~~ 
-.,_ yaalanna oturmak istedi- eğilmitti, demir çocuk bedefını 
niz? Dedi-. bu•amada •e KM•ftll llemea doğ· 

Küstahça omuz ıllkerek: ndaa Sedbdaa Dİi' yumruk yi7e-
- Oturacağım yerin bence rek yere )'.UVarlandı. 

ehemmiyeti olamu. Fakat hficu- Beo kadına dandilm: 
ma uif'anam kendimi mildafaa _ Beni dinleyiniz Misis Ka-
etmek hakkımdır. Kam•an'm rmvaıı kamaranıza gitmek ral-
bl,te t>ir harekete teşebbü~ et- raccabtır. 
mem için hiçbir eebep tahmin Sözilmn clinliyerek uzaklqtı. 
etmemiftim. Zevcesinin bayılma· Bu mOddet zarfında Sedka ıe· 
w ıelinc:e; ltmdaa dolayı miain ı&Mf'te parmakhğına da-
meı 'al tatulamam, aamnm. .,., Ce- yaalmfb, hir fe1Ua gibi diflerini 
Yabanı verdi. · tpcırdatı,...du. 

Yemek salonunda Sedka'nıa KaraYaa ayaia kalkıp ta üze-
rine saklırd.ğı zaman tam bir Jerini değiıtirdim. Me..&enİll ele L.. 

d u...;.,. •prize .;r.cla " bntill auvve-
kapandljloa zahip el um. •w.......,..r tile_ JllkleDea bMWmm ajM'Ltı al· 

ıanılmlfll'D. bnda gemi parmaklığı &zerinden 

• · ••arak o .. Ia birlikte denize Ertesi günlerde mmitte y- -y--

•ır hava huıl oldu. KUQ-: yuvarlandı. 
Yan iyi tahiMH, ...,,. tam ttk lildı. 0 kadar *'•ti• ce-

sok-~A 

Taksim Abidesin
de Bir Çelenk 

Limanımıza gelmit olan iki 
ameriba ıambotmnm efrat ve 
sabitleri tarafmdaa din Taksim 
abideıiae ...... a.ımle bir çelenk 
koııulmllflur. Resimde çelcmtin 
koouldujııau airüyonunuz. -------··--·-----·------·---
Enitte ile K.yınbirader 
Aruında Kanlı Bir Kavga 

Dlzce (Haımat) - Dipsizg6l 
köyünden Torun oğlu ÔmerJe, 
b,..blraderi Hanm ara11nda 
çıkan kavsa neticeaiade Ômer 
Ha...U balta He yaralam•, Ha· 
run da muztar vaziyette kalarak 
bıçağını eni§teıinin karnına aap
lamıştır. Ômerin yarası ağırdır. 
Cinayete aebep bir samanlık me
selesidir. 

Bir Arsa Y iizündeo 
Dilıce (Huıusi) - Akçetehir 

aahiy..m. IMfla .._. 6ıa1111de 
bir cinayet oJmuf, bir ana me
aelesinden çıkan kavga netice· 
sinde Balcızada Ali EfeadiDin 
oğlu ŞtikrD, terzi Hüseyin iaminde 
birini bıçakla ağır surette yara-
lamııtır. Şükrll yakalanmış, fiil· 
aeyin hastaneye kaldırılmıştar. ...... -..................................................... . 
kin bulamamıttam. ilk itim na
betçiye haykırmak oldu. imdat ça
nı çaldı, vapur durdu, can kurta
ran sandalı indi. Fakat çok 
geçi 

Karnvan kolları ve bacakla-

rile baamına sarılmıştı, ikisi bir
likte auların içine gömUlllyorlardL .. 

Hikiyenin içylizllnü bana lli
aia Kamvan bili hare (Monte•ido) 
da anlath: 

17 yaııoda ik~n ebeveyai ta
rafından Sedkaya tezviç edilmifti. 
adeta aatılmışb. Adam çok kaba 
haıin idi. Kadın birkaç 1e11e ta
hammül edilemiyecek ISbraplar 
içinde kıv.randıktan aonra kaçtı, 
Avrupaya geçti, Manilyada ,_.. 
leıti ve orada Karavan ile ~ 
şarak evlendi. Birkaç sene ..,.a 
bir çocukları oldu. O zaman 
kadın zevci•e luıkikati aalattı. 
Affini istilaul ettiler. Me. 'ut ol
dular, zeop oldular. Fakat bir 
seyahat esnasında bir pce Kap• 
tovn ıehrinin bir mokajında 
Sedka karşılarınA Çlktı, _.,. ka
rıaını gördü, tamda. pqlerine 
dlittll ve bayatı Olllara zelırr etti. 
Karnvan karısına seviyordu, onu 

0 adamın elinden kurtaramaya• 
cağına görüace •on çareye mtl

racaat etti, lııanma. " çocuju
nun artık ıaileiiz ,...,_.ldarıaı 
dGtllnerek &idil. 

Ben, ncak İl itt• pçtikJoa 
10nraclır ki bu kı.._ boylu •• bira 
kaba Fran11zı\ takdir U.kinın, 

? 

.RADYO 
15 Temmuz Pazar 

Brulav 816 m. - 21 Muııklll de1-
aek kotuau tagaııııili, 28,20 haberler, 
24 1ıece konseri. 

Vartova 1845 ru. - 18,10 Solist 
konseri, 19.15 çift pıyano ile caz, 19, 15 
edebi neıriyat, 20 muhtelif, 20.15 ha· 
fif orkestra konseri, 21.2 aıunhabtt, 
21.16 popüler tagaooili aenfouik kon
Hr, 21,61 haberler, 22 mUMbahe, 
D8feli aeşriyat, 23,15 haberler, 23.30 
danı pllklan, 24 musahabe, 24 05 dam 
pliklan. 

BUkreş 364 nı. - l 1,50 Ruhi " 
!ini neıriyat, 12.16 gündüz neşriyatı, 
l~ muıahabe, 18, 15 plak, 18,30 kiylil 
nefriyatı, 18,45 muaababe, 19.05 Si· 
bioianu orkeatra1J, 20,30 konferaDtı, 
20.45 plak, 21 J1afta icmali, 21. 15 Ro
men muailriai haberler, 22.20 radyo 
orbstraıı, 23 haberl•r, 23,~0 kahve
hane komeri. 

Belgrat 437 m. - 20,30 Org kon-
1eri, 21 muıahabe. 21.30 popüler 9ar
kılar, 23 haberler, radyo orkefıtrası, 24 
danı plakları, 

Moakovt 748 m. - 11.15 Sa&bah 
komeri, 11.lts Jsveç neşriyatı, 18 ln
gilizce, 17 musahabe, 18,80 mu ahabe. 
musikili neorjy4lt, 19,30 musahabe, 
musikili neşriyat, 21 edebi neşrıyat. 

Viyana 507 m. - 20.20 arkılar 
piyano refakatile, 21,05 Viyana Vi) ana 
kalaoaktır HoJzer takımı 'W'e taganni 
heyeti refakatile radyo popürisi, 23 
eon haberler, 28,15 Peoteden eıgan 
muıildai, 24,80 dans muaikiai. 

16 T•ıw•eaz Paaarteal 
Varıova l:US m. - 19.15 Oda 

musıkiai, lliJ,45 mUBahabe, 19,55 güzel 
aaoatlar, 20 mulıtelıf, 20.40 J>lik, mu-
1ahabe, 21.12 hafif orkeatra muaikiai, 
21.5' haberler ve zirai n'fl'İyat, 22.12 
poptiler senfonik orkeıtra konıeri, 23 
edebiyat, 28. lS daoe muliki, 2• mu
aahabe. 

Bükri!ş - 18-l:i Gündüz neşriyatı 
J!}.05 karışık orkestra konseri, 20 
nniveraite radyoeu, 20.15 radyo orkeı
lraaı, 21 konferans, 21,15 oda muei· 
kiııi, i l.46 mııııahahe, 22 taganoiH kon• 
ser, 22.30 piyano konserı, 28 baberler, 
na kahwehane ke>...a. 

Belgrat 437 m. - 21.80 PJAk de 
Maaııenenin Manon orkeıtruı haberler, 
24 dans plakları. 

Molkova 448 m. - 19,30 lı1 uaaha
be, tagannili konaer, 21 dans musikim. 

Breelav 316 m. - 20 Neşeli net
ri~at, 21 kısa haberler, 21.15 milli 
negriyat, 21.45 Çemberalyn, !2.16 ı.. 
kara,,ell itimli akeç, 23 A'YU8tarya. 
2:i,20 haberler, 23.46 damı IDU•İkili. 

Vıyana 507 m. - ıo.- Gençler 
mueiki heyeti, Sl.30 •ma Wirileoek• 
tir. 22,lS musahabe, n,a5 Holııer 
radyo orkatraıa, 28,20 haberier, 2S1SO 
konferam, 24 plü:, 1 Srammel 
m118ikiıli. 

17 T ... llHIZ .... 

v_.., ... lU6 a - 18.16 Otkea
tra k-' Hnfeaik. 11 k~ 
19.16 plik pi)ıuao, 19.'6 ........... 
!l,15 b8fif b.hri'De kODW'I, ~.60 
apor, 11.so •uaiki !.ehieleri, zı.ıı plik 
ile W'eguruı Tmtan ._ İaolde m.nli 
mlllikili .._., 24, 10 konferana, 24,25 
..... MM. 

Bikret 184 m. 13-15 Günduı 
Mpiyatı, 19.0S Motol takımı, 20 30 
Ünivenite, 7n 45 plü. 21 kouferaııe, 
21,15 ...tonik k_., 21 •n-.habe, 
22.1 > eeafoaik kODMl'Ul 4evaau, 25 
haberler, 21.80 pllk 

Be1pat 431 -. ö.10 Taguuıili 

koaeer, fit refekatile, 11.65 plik, 
22.30 radyo payeM. 2J Mberler tagan
oıli orkeatra kouen, 21,43 rlce.tra 
koaeen. 

ViJaaa 517 m. - 20.66 Ope .. 
mı1Miaı, 22 55 .q.,m koaMrı, 23.30 
haberler, 21.fJO koaferam. 24 koneena 
devamı, 1 plil poe liiusikıer. 

t8 T-•uz Çar,amba 
V &rfOY& 1545 m. 20, 1. ı h eme.ıı 

konseri, piyano reJakatile, 20.40 plak, 
20,:>0 Rpor haberlen, 21,12 hafıf musi
kı plak haberler, 22.12 s_oJ>r&n mu
ganni~ e 'l'. tarlalar, 22,30 pıyano kon
ıeri, 23 ta\'ftn avma d~ır korıferaua, 
23.16 d&Da m1111kisi. 

Bükreı 364 m. 13-15 <.üuduz 
netrif&tı. 19.oi> «kutra konaeri, 20 
C'niwnit.e, •.16 nıdyo orkestr8811 21 
kouferaoı, 22.15 lreman kooıeri, 21.45 
.uahat.e, 22 I..eiııarın eserlerinden 
tqMDili ~ J:J 1'aberlır, ~a.ao 

musahabe, 21 Optret temaili, ( )rlav, te 
ha~rler dana pliklan, 2' kahveme 
konaeri. 

?ıl oıkova 1714 m. - 17,80 Mu1a• 
habe, 18,30 musahabe, 19,30 muıaha
be, tagannili kooıer ve iolo kem11 
kooaen, ~l edebi neıriyat .kon1er t&e 
gaooiJi, 22 AJmaııca Mf?İJ•t, 23,0I 
fr., ~4.0ö lıpuJOl<ıa. 

Viyana 007 m. - 20,40 Alkul 
kouer, 22,16 muaahabe ve muıiki 
23 Aktialite, 23,15 Esperanto, 28,81 
haberler, 23.50 Holzer radyo orkeııtra-
11, 1 dans mueikm-. 

t9 T ....... ua Per.-mbe 
Vaqova 1345 m. - 18.30 Popil• 

ler senfonik kon1er, 1liJ ReportaJ, 19.11 
tagHni konBeri, piyano, 19 30 j>IÜ 
musahabe, 20.15 salon orkestra konse
ri plak, 21 musahabe, 21 12 muııiki, 
baJıeı, 21 22 'Stüdyodan ıenfoııık koli 
ıer, 21.55 haberler, 22.05 hıı.lıerler, 

22.JS koro kon8eri, 23,0S mu ahabe, 
23.20 daD8 mwıikiai, 14 muaalırıbe. 

Bükreu 364 m. - 21 Jtiblı) l\nadaa 
nakıl, 23 haberler plik. 14 kail\ ehaoe 
kon eri. 

loelron 748 m. - 17,80 muaa· 
liabe, 18,30 masahaM, -orkettta kon
eeri, 19,30 mONbabe tagamalli Jı::oneu, 
21 akşam lroueri, bnpk neoriyal 

Vıyana 507 m. - S0,40 C~zband, 
21.30 Aktualite, 22 aenfok halk muli• 
kııi, 2~,30 haberler, 23,l>O Bolıer rad
yo orkestraeı, 1 Palmhof kahvesinden 
danR muıikiai. 

20 T911111tuz Cuma 
Vaqova 1545 •· - 2'.l":i Orı 

konseri vilnadan, 20.40 plik, keman 
eserJerl, haberler, 21.U Wif orkeıtra 
kooserı, il,SO haberler, 22,0S musaba· 
be, 22.12 popiller ıenfooik konser, 21 ' 
mu ahabe, 23,15 dana plikları, 14 · 
musahabe. 

BükNt '64 m. - 18-15 Gtiadlz 
neşriyatı, 19;05 kanşık orkeıtra kon
seri, ~0,1 5 1 nivereite, 20.30 kunferanı, 
20,45 p1ik ile Roııaoninin Barbier De
ıe.W. o,_, llllbed& 

BeJgrat 417 m. - U.15 GiiadUz 
neşrıyab, 20 Üniverslttı, !9,30 radyo 
orkeet.r&sı. 21 konferans, 21,1 ·, musiki, 
12.4 ... 1 nili Jcon .. r, 29.30 vıyolooıel 
k naen, il haberler, 23.SO plak. 

I uk....-lturg 1304 m. - H ıılauda 
ne ıiyatı, 21,20 orkestra konııeri, 21.36 
muaal .. , 2J,40 konserin devamı, 21 
radyo orkeatruı, 22,80 Hille konseri, 
22 46 oda -•. 28.25 daoıı mU· 
aiüi. 

Prq •70 m. - 20,30 Şiir ,.. mu• 
aiki, 21,20 mnwkbe, 

1
11,85 taganniU 

opera mUlim, 22 haberler, 22 filhar
monik orkeatra k .. eri, 2S haberler, 
23.15 yeni danı ..--ıan. 

BEJ,gnt .f37 a - 21 ZagrePten 
taakil, 23 lııüerler, .,&lk. 23,40 danı 
plakları, !4 kahvehane konserı. 

?\Jo,koY& 1714 m. - 18,30 musa· 
habe, 19,30 mU1ahabe, tagannili koD• 
aer, 21 opera musikili, i2 Qek oeı
riyatı !3,05 İngilizce, 14 Almanca. 

Viyana 507 ıo. - 11,.15 aktam 
kon en Schöaelar, 23.20 ...... ler, 28,&0 
Vieane la .... de l'Bmtpep Oent
role iamli lroııferua, 2' tlponili pi· 
yaoo kooaeri, 24,50 dana ..... kiıi, 

21 T9lllllHIZ cu--.ı 

Vart0va 1845 m. - 20.IS PIAk, 
f& kılar, tıpor llabederi, 2t Polonya 
mu kiıJi, 21,39 korıfmul. 21.40 hafif 
musahabe, 22 musahabe, 22,12 hafif 
orkeatra konıeri, 23 Aktüalıte. 23,10 
caz muıkiea, 24 musahabe, 24,0S daaı 
D"U k ai. 

Bükht 814 m. - 13-15 Gundilı 
llefrİyatı, 19 Oö dana ....m.i, 20,30 
Oaivf'nıte, S>,45 plik, 11 kaderane, 
21,15 eeyabat a9§riyab, 1! ma .. habe, 
!2,21 4uı ... ıkiai, IS haberler, 
25,30 blavehaee mUIİtilİ. 

Belgrat 417 -. 21 Plak, 21,10 
kemaa bmmi, 2! muıahahe, 22,80 
rad)o ork.tra koofleri, 24 kflhvehaue 
mUaiküai. 

l\loekova 1714 nı . - 17.80 Musa.• 
lıabe, 19.30 musahabe, 22 Alman~ 
neşrİ)a&t, konser, 23,05 Fransızca, 24.06 
1span~ olca netriyat. 

Viyana 507 m. - 21,86 Der kom
merstlenger iıimlı bir peıdelık tem1il, 
23,30 haberler, 28,45 kado muzıb, 
1 plak ile geoe konaeri. _ 

Dr. A. KUTiEL 
bol ....... 

kahvebue muilôai 
Bellf&l 487 m. - IO ~ --- w ....... ., ..... 
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Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 
1 - Erganide madan sahasrnda yapılacak olan : 

a) Bır izabehanenin demir iskeleti, 
h) Bir kuvvei muharrike santralı binasımn demir iskeleti ile 
c) Yine demirden mamul dört adet milteharrik vincin imali, 
teslimi ve yerlerinde lcurulmaaı toptan münaka1&ya konulmuıtur. 

2 Talipler evvelce bu gibi i,leri batarmıt olduklarına dair mu• 
teber evrak ibraz ederek, fenni şartnameler ile ilin pllnları 
Şirketin Bahçekapıda Taş H•nda kiin ldarei Merkeziyesinden 
yirmi beş lira mukabilinden alabilirler. 

3 - Teklifler kihayet Ağustosun yirminci Pazartesi ııUnli saat 
on beşe kadar kabul edilecektir. 

4 Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarım muhtevi 
kapalı znrfı ve ıartname ahkamının kabulünü mutazammın 
imza lı bir varaka ile fartname mucibince Şirkete tealimi 

l lizımgelen plan ve projeleri, Türkiyede müesses ve muteber 
'° bir banka tarafından verilmiş muvakkat teminat mektubu ile 

b irlikte diğer bir zarfa koyarak, 3 lincli maddede tayin olunan 
vakte kadar, Şirket Müdüriyeti Umumiyeıine makbuz muka
bilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat teminat mektubunun na
tak olduğu meblağ teklif fiatmın yüzde yedi buçuğuna müsa
\'İ olacaktır. ihalenin takarrürlinde teminat miktarı yüzde on 
beıe iblağ olunacaktır. 

5 - Tekliflerin fenni ıartnameler ahkimma tamamen uygun 
olması meşruttur. 

6 - Talipler tarafından tanzimi icap eden mukavemet heaapları 
Alman normlarına göre yapıhp teklifnamelerle birlikte Şir· 
kete tevdi edilecektir. 

1 - Tek lif mektupları ile merbutabnın tetkikinden ıonra Şirket 
bu siparişi münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi 
tehir veya yapılan münakasayı feshetmekte muhtar olacaktır. 

8 - Fiatlar müteamil peıin tediye esasına göre tayin ve teklif 
olunmalıdır. Talipler tediyenin vadeli kredi üzerine if&1m1 da 
ayrıca taklif edebilirler. 

9 - Daha fazla tafıilit almak isteyenler Şirketin Merkezi fdare
ıine mliracaat edebilirler. 

SON POSTA 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak6y K6prllbaf 
Tel. 42362 - Sirkeci M6hllrdarıade 

Han Tel. 22740 
........ • .. ı .... 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 14 
Temmuz: 

Cumartesi 17 de Sirkeci 

rıhhmıodan kalkacak lzmir' • 
gidip dönecektir. ''3877,, 

Mersin 
ÇANAKKALE 

Yolu 
·ıapuru 15 
Temmuz 

Pazar ıo da Sirkeci rıh· 
bmından kalkacak. Gidi,te 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Anta lya, Alanya, Mersine. Dö· 
nütte bunlara ilaveten T aıucu, 
Anamur, Ku~adası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. "3878,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 17 

Temmuz 
Salt 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUJte bun• 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. 113876,, 

. ............................................................ . 
Son Poate Metbeaaı 
-===-===--=,_.----~--

Sahibi ; Ali Ekrena • 
Netrlyat MOdürü r Tahir 

-----------------..................... .-.; 
Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka iriltihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
"6,, Mllfettiı Namıeti alınmak üzere 111811934 Cumarteai g0al 
saat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarmda bir müHbak• 
imtihanı açılacaktır. Müsabakaya ittirak edeceklerin "Mülkiye .. 
veya "Yüksek lktııat Ye Ticeret" mektebinden veyahut Hukuk 
F akülteıinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aıağı, Otuı 
yaıından yukarı olmamaları lazımdır. 
Müfettlı Namzetlerine "140,, lira maaı verilir. iki senelik stajda• 
sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar "175,, lir• 
maaşla mUfettiıliie terfi ettirilir. 
imtihan programını ve sair fartları hav( matbualar Ankarad• 

1 
Ziraat Bank&11 T eftiı Heyeti Müdürlüğünden ve lstanbul v• 
İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte A nkara Ziraat 

1 
Bankası Teftiı Heyeti Müdürlüğüne nihayet 2617 /934 Perıemb• 
günü akıamına kadar göndermek veya bizzat vermek ıuretile 
rnllracaat etmiı bulunmalidırlar. "3776,, 

Tam Atlas Çıktı 
Tam atlaa boşluğu dolduran bir fdniliktir. Umum mektep 

talebelerlle halkın birer tane edinmesi lbım ve hatta elzemdir. 

Tam atla1 (33) pafte haritayı ve (68) sahife bakalorya malumatını 
• 

havi olup ( 125) kuruı ıibi ucuz bir fiatle sahlmaktadtr. 

Satıı yeri : ikbal Kitapbaneaile Anadolu Türk Kitapbanesidlr. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalm• 
Komisyonu Reisliğinden : 

Sıhhi mUe11eıelerin 1934 mali aeneai makarna, un, ,ebriy•. 
irmik, kuıkuı ihtiyaçları ile Akliye hatta nesinin ve· Kuduz. T. Ma. 
e11e1eslnin ılit ve kase yoğurdu ve keza Akliye haıtaneıl ve Ku
duz T. Mtıe11eıesi ile Sanatoryomun yaı ıebz~lerJnin tamamı ve Tıp 
Talebe Yurdu ile Çocuk baıtanHinin bir kısım yaı ubıeleri 31 
Temmuz 934 Salı gllnU ıaat 14 te kapalı zarf uıulUe muamele yapa~ 
mak Uzere mllnakasaya konmuıtur. isteklilerin müracaatları. "3873., 

--~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~-.....,,,,.,. 

"SAT i E,, 
VANTiLATÖRLERi 

ve fcvkallde tediye ıartları sayesinde 

VERE Si VE SERiNLiK 
(893) 

İstanbul Orman Bafmüdürlüğünden: 
Hilafı talimat getirilmesinden dolayı Haliç orman memurları 

tarafından müsadere olunarak mahfuz bulunan "984,, kilo iç maklep 
1817 /934 Çarıamba günü saat üçte ihale edilmek llz:ere mUzayr 
deye çıkarılmııtır. izahat almak istiyen taliplerin Haliç Ormaa 
idaresine ve ihale günU saat iki buçukta Orman Müdüriyet Kale
mine müracaat eylemeleri. (3460) 

Fotoğraf amatörleri ; reaimlerlnlz için 

KAPELLI 
(Cappelll) film plak ve kagıtlarım kullanınız. Paranızı tasarruf etmekl• 

beraber, daha açık, daha canlı resimler elde edeoekeiniz. BayiinizdeO 
mu11rran isteyiniz. 
Umumi acentaııı: Umberto J. Reforzo Posta kutuıu 229:i T elefon: 44840 

~---------------------· (1051) 

istanbul 
Komisyonu 

Sıhhi Müesseseler Satınalm• 
Reisliğinden: 

Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılmakta olan memurill 
pavyonunun 6776 lira 89 kuruf bedeli keşifli bakiyei inıaat& kapalJ 
zarf uıulile münakasaya vazolunmuştur. 24/71934 Sah günü saat 
14 te ihalesi icra, edilecektir. Şartname... ve keşifnameyi görınek 
isteyenlerin Sanatoryom Baştababetine ve münakasa için de KD" 
misyona mUracaatları. "3635,, 

Zafiyeti umumiye, ittihasızhk ve kuvvetsizlik halitanda büyük 
faide ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

lwllanım-.. Her eczanede satılır. 


