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Esrar Meydana Çıkarıl1yor Verici 
Bnynk Millet Meclisi eski ve 

bakaya kalmıı vergilerin tasfiyesi 
.. e affı hakkında yeni bir kanun 
kabul etti. Bu kanun bu ayın on 
ikiıinden itibaren tatbik aahasına 
konruu~tur. Alakadar kimaeler 
hangi vergilerin af ve taa• 
fiye edildiğini öğrenmek i~io 
bir tehacüm halinde bütün ınalıye 
ıubelerine müracaata başlamıtlar· 
dır. Biz bu kanunun şumulü da· 
ireıindeki vergileri bir hülisa 
halinde aşağıya yazıyoruz. Yalnız 
ıunu evvela kaydedelim ki, bu 
Yeni kanundaki aftan ve vergile· 
rin tenzilinden istifade edebilmek 
için, borçluların haklarında veril~n 
haciz ve hapis muamelelerinın 
tatbik ve icrasından evvel kanu· 
nun teklif ettiği zamanlarda mU· 
racaat etmek ve iıtenilen parayı 
vermek lizımdır. 

Cumhuriyetin illn edildiği 

Malig• Vekili Fuat B•g 

ıulitı ar.ıiye vergileri, maktu ver· 
sıillr, kayık ve mavnalardan alınan 
tebriye resimleri, emanet iıarı, 
k6ylünUn zimmetinde kalan lıar 
bakayaıı, temettü vera-i•i ve mun
zam keıirlerl ve bunların zam 
ceuları ve bir kısım hedi~e~ere 
ait veraset ve intikal vergııı de 
yeni kanuna göre aftaıı latifad• 
etmektedir. Eğer ıimdiye kadar 
bu vergiler tahakkuk ettir~l~emlt· 
ıe bundan sonra da ettırılmiye· 
cektir. 

( Duamı 6 ıncı aayfada) 

1339 malt ıenesi sonuna kadar 
olan b8t0n aeneler için devlete, 
hususi idarelere, belediyelere ait 
olarak tahakkuk etmit olan bütün 
yergi resim ve harçlarla munzam 
kesirleri miıil ve tehir zamları 
vergi tezkereleri bakiyeleri tama· 
men af ve terkin edilmiştir. Bun• 
lardan baıka muhtelif kanunlarla 
vaktile ihtaa edilen mükellefiyeti 
nakliyel aakeriye, mü~cceliyeti 
askeriye, muafiyeti askerıye, mah· 

Yirmi Yıl Esir ~alan 
Kardeşlerimiz Anlatıyor: 

Kömür 
lstihsalatı 

1Hep Artıyor 
Ereğli ve Zonguldak kömür 

havzalarında kömUr iıtlbsalAtınm 
artma vaziyeti hakkında bir tet• 
kik hazırlanmııtır. 1902 seneıin· 
den itibaren ba9lıyan bu tetkik, 
Cümhuriyet idaresinden evvelki 
ve sonra zamanlara ait olarak iki 
devreyi ayrı ayrı mütalea etmek· 
tedir. J 902 den 1922 yılına ka• 
dar geçen 21 yıl içinde kömtlr 
istihsal faaliyeti çok gayrimunta• 
zam geçmit, bazı seneler istihsa• 
lit arttığı halde bazı seneler 
bilakis eksilmiştir. Meseli 902 ıe
neıinde 388000 ton kömür çıka· 
rıldığl halda l 009 senealne ka• 

Tı6bı11tlll midilrü Halit o• miidir muevlnl Falt,.i C1111 Be,l•r 

Tıbbıadlt, daima içi hayretle ridir. Çok mUtevazı çalışan bu 
dolaıılacak, hemen her ziyaretçi müesseıemiz, hakikatte çok ifti-
tızerinde ıiddetll bir merak uyan• har edeceğimiz mükemmel bir 
dıran bir mUesaeıemizdir. Orada ilim mUeaıeHmiıdlr. Bir defa, 
aı6rlllen 1.tl-.r çok daha mer klı· bUylin Avrupada misli yoktur. 
dar. Bittin T8rJdye AcWye•l mlhlm Bu cihet ilk nazarda İnaal\a 
fenai mlltkllllerlni halletmek, en bUzlk bir hayret verir. Halbuki 
eararlı cUrUm vak'alarmı aydın- hakikat böyledir. Mlle11e1enin 
latmak için yalnız bu mileHese• umum müdür muavini Fahri Can 

Bey, ki Avrupanın yesıAne mli• 
mize müracaat eder. Tıbbıadlf, kemmel tıbbıadliılne sahip olan 
Türkiyenin her tarafı için mem• Romanyaya bilha11a tıbbıadliyi 
leketimizin yegAne müracaat ye• ( Duamı 8 inci 1ayfada ) 

' Kadıköy Su Şirketi mukavelesi mucibince suyun metro mi abanı 

yemenin Ötesinde Berisinde Daha 
300 Kadar Türk Kahramanı Var 1 

Kö,,.;;r ltavzarnızden bir 6Örııeüı 
dar pek az bir artma sı6rlllmüş, 
fakat 1910 seneıinden ıonra is• 
tihaal ekıllmit 1918 aeneıine ka• 
dar bu eksilme devam etmiıtir. 
İyi bir mukayeae yapabilmeniz 
için yazalım ki, 1002 aeneıindekl 
388000 tona mukabil 921 Hne· 
sinde 342000 ton va 1922 sene· 
sinde ise 410000 ton kömUr iı· 
tihaal edilmiştir. 

halka on altı kurut otuz paraya aatmıya mecburdur. Şirket, imtiyaz 
mukavelenameılnin sarahatlne rafmen aenelerdenberl her aboneden 
eu kullansın kullanmaaın ayrıca bet lira almaktadır. Şirketin sekiz 
.bin aboneı( olduğuna ifÖre her Hne IU vermeden halktan fazla 
olarak aldığı paranın yekiln,p taın (40) bin lira tutmaktadır. Şirketin 
Hnelik hasılat yekunu da (200) bin lira tutmaktadır. 

Nafıa Veklletinln tirket ntıdlndeki komiseri CivaDfir B. ıirketin 
halktan fazla olarak aldığı bu paraları tetkik etmektedir. 

Senelerdenberi alınan bu fazla paranın yekünu yUz binlerce lirayı 
bulmuştur. Mukavele harici alınan bu fazla paranın abonelere iade 
ettirilmesi muhtemeldir. Son kararı Nafıa Vekaleti verecektir. m~ ·~ . 

~1rJ 

d kavuııuı le1ırtle,leri ... ls 

Birk11ç 1ü11 •vvd """ .'"' o Vapur rıhtıma yanatırken, be
Bir talih cllveıi o~arak al:.~d~ az uzun entarili, halka kilp~li, 
harbin hararetli bır sır ur y l ili Arap kızları ellerınl 
Yemen ' müd_Rf~a.sına ki ~.:~n· kına 1 

ar:k , bağırıyorlardı: , 
edilen. aık~rlerıoıı:ın e~!eı~i gün ıall~ Ta'lu ya seydi, ta lu ya 
aen hır mıktarı _d . ~det1eri . ·ı . . 
aemleketiınize. g~dı. vatancuda hab~~ te parmaklı1darına bir 
kkırkdı l b~lınıyd:nü~J'i. Jiaberini ., ver kla beraber yanık yüzlü 

ar eş enn 11- d"lerile yıgın çocu 
dün vetdik Bııgün de kent 'r nda k saı-lı adamlar dolmuıtu. 

. . : a e r• ı kıvırcı T d x.. b tle geQırdıklerı maoer olan ınu· Rıht ma Jtalabalığa oa;U ayre 
ıörüştük Buna ıneınu~ . töyle 1 

( 0• _. 10 uacıa .. ,facia 
la • • • muh•Yereıuıı e'fa 
arrınmız, .. 

kaydecliyon 

Fakat Cumhuriyet idaresinin 
başladığı 1923 senesinde iıtihsal 
birdenbire artarak 597000 tonu bul· 
muf, ondan sonrada her sene faz· 
lalaıarak 926 da 1,216,000, 927 
senesinde 1,323,000 ton olmut ve 
yine artarak 932 senesinde 1,600000 
ve nihayet geçen 933 seneıindo 
İH 2000000 tona yaklaşmııtır. 
Bu ıene iıe kömür istihsalinin 
daha çok fazla olacağı kestirilmek· 
tedir. 

Isparta Hahları 
lıparta, 20 (A. A.) - Büyük 

ıöhreti haiz olan lıparta halıla~ı· 
nın iç ve dıı pazarlarda şöhretınl 
idame ettirmek için Ticaret Oda• 
sının ıoğuk damga vurmak ıuretile 
tatbik ettiği Milli koruma sistemi 
çok iyi neticeler vermiye vaıla· 
mathr. 

Dünkü Futbol Ve Yüzme Müsabakaları 

Dün KadıklSy stadında Fenerbabçe • AYusturya maçı 2 • 1 Fener aleyhine 
netice verdi. Ayrıca mevsimin ilk yüıme mUaabakaları da yapıldı. Tafall&t 
ıpor aayfamızdadır. 

RHlmde ordu mDfettiıl Fahrettia PaıaJı, çok iyi bir oywa OJDIJ•D Fner 
kaleciıial tebrik ederkea ıörllJ•H•Dua. 

1 



2 Sayfa 

( Ha·lk.tn ~si) 
Boğaziçini 

Nasıl 

Diriltmeli? 
Yalnız .Lıtanbulun defli, l»Utlib 
memleketin en güzel parçala
rındnn biri olan Boğaziçini bu· 
günkü ölgün vaziyetinden kur
tarmak için neler yapılmak 
lazımdır? Bu lıuausta topladığı

mız mütalaaları yazıyoruz: 

Şaban Bey (Beyoğlu Caddeikebiri 
72) - Boğaz lıtanbula tabiatin ver
dij'i en büyük bir nimettir. Boğazıız 

lstanbul bir çal tehriaden ba4ka bir 
ıey olnmnı. Tabiatin :ıümrüt sahiller 
ve yamaçlar arasında çizdiği bu gü
müı ferit fstanbulun ıüıQ ve sırma• 
ıııdır. Bir zamanlar içlerinden ıen ve 
billür },abkahalar tıışnn yalılar timdi 
muhaci.ılerin, mnltecilerln ikametgahı 
olmu~, neı'eli ve kıvrak çiftlerin do
laştığı ınhil yollrrmda şimdi bellerl 
iki kat olmuı ihtiyarlar geziyor. 
Boğaz sönerse fstanbulun t3hreti de 
ııfıra inecektir. Şirketi Hayriyenin 
npur ücretlerinin çoklutundan tlkl· 
yet ediliyordu. Şimdi Şirket Boğazda 

ev yapbranlara paao verdiği glbl inıa 
malzemeaiai di meccaaea ankledl
)'Ormuf. 

• 
Ali Bey (Bakkal, Divanyola Faz-

lıpaşa köşesi) - Şirketi Hayriyeoia 
Boj'az.da eY yaptuanlımn bütfio yapı 
malzemelerini meccanen taııdıtanı Ye 
yeni ev yaptıran11ra birer 1enellk 
meccani paao nrdiğini işittim. lataa
bulda avuç içi kadnr arsalara biçlm
ıiz evler yapıldığını ~örOyoruz. Ha
vasız, zlynaız, dar YO bahçcıiı bu 
evler yerine halkın boğazı tercih 
etmemesine ben hayret ediyorum. 
Bağazlçlnde arsnlnr bcdaYadır. Etrafı 
bahçeli, 8nü zümrüt denizli arkası 

yeşil yamaçlı yerlere ev yapbrmayıp 
haYaıız. yerlere kö&tebek yuva11 ku
ranlann ben aklııeliminden fOphe 
etmiye ba9ladım. .. 

Sabiha Hanım (Divanyolu ,J.'azlı
pnea 25) - Oğlum ben eaaaen doğma 
bllyllme Beykozluyum. Fakat gilnde 
(37,S) kuruı bilet paruı nremediğim 
için fstnnbula indik. Şirketin bilet 
iicretleri çok fazladır. Hayat ucuzladı. 
Amele ficretleri ve kömilr fiatleri 
dllştü . Fakat nakil vasıtaları bir 
tllrlil inmiyor. Sonra .Beykoı fetan
bulun kulağının dibinde olduğu halde 
Elektrik Şirltetl hlll bir bat çekm dl. 
Zümrüt Beykoz gece karanlık içinde 
kalıyor. Bakımıız.hkt n korular harap 
oluyor. Ad lann bir Güzelle tlrme 
Cemiyeti var. Boğazlılar da böyle 
bir cemiyet kursalar ve balkı Boğnz.a 
teı vik eteeler çok iyi olur. 

Üniversite Kadrosu 
Bu sene haziran devreıinde 

Ünh•ersitc tedris heyeti lrndrosu 
tamamen tesbit edilmişti. Eyli'ıl 
devresinde kadroda yeni ders 
aenesi münasebetile tadilat yapıl
mıyacakhr. 

Ayni kadro bir sene müddetle 
kalacaktır. Yalmz yeniden getiri
lecek üç ecnebi profeaörll bu 
kadroya ilAve edilecektir. Esasen 
bu profe örlerin kUrsileri geçen 
ıenedenberi milnhal bulunmakta 
idi. 

SON POSTA 

L LI 
Elhicaz · Damgalı Paralar 

Arabistandan ra a Getirilen Bir 
Çuval Nikel Par ·· sadere Edildi 

Umumi harpten ıonra Şerif Hüseyin Hicazda 
kırallığını ilan ettiği zaman Arabistanda kalan 
nikel Türk paralarının llzerine çok ibtidai bir 
tarzda ve adi demirci dükkanlarında arapça (Elhicaz) 
damgası bastırmıt ve damgasız Türk pnraJarmm 
Hicaz topraklannda tedavülUnü yasak etmişti. 
lbnissuut hükumeti Mekkede yeni nikel ve gümüş 
paralar bastırdığı için üzerinde (Elhicaz) damgası 
bulunan nikel paraları tedavülden kaldırmış ve 
Maliye Vezareti bunları toplathrmıştır. 

fakat kilosuna ancak (3) kuruı vermiılerdir. Son 
zamanlarda TUrkiyeye gelecek bazı yolcular bu 
damgalı paraları çuvallarla lııtanbula getirmeye 
başlamışlardır. Darphane müdürlüğü, bu damgalı 
paraların Tilrkiyede tedavUJüne müsaade edilmediği 
için dün bir yolcu tarafından Mekkeden getirilen 
bir çuval nikel parayı glimrUk idaresi müsadere 
ederek Darphaneyo göndermiştir. Darphane bu 
pnraları erittikten sonra klilçe halinde ahibine 
teslim edecektir. Darphane bunun için yalnız eritme 
parası alacaktır. Maliye Vezareti hunları orada satmak istemiş, 

İstihlak Vergisi 
Mensucat Fabrikaları Bu 
Vergiyi t'~aaıl Verecekler? 

Hazirandan itibaren meriyete 
geçen yeni vergi kanunlan muci· 
bince dokuma fabrikalanndaki 
kumaıların istihlAk vergileri aahip· 
leri tarafından kumaşlar sabldıkça 
verileceği tasrih edildiği halde, 
bazı Maliye şubeleri bu vergilerin 
Uç ayda ve üç taksitte alınması 

içio alakadarlara tebligat yapmlJ· 
!ardır. Ayni zamanda mensucat 
fabrikalarında ambalaj için kul
Jamlacak kağıtlar vergiye tabi 
olmadığı halde bazı mıntaka me
murları bunlardan da vergi almıı

lardır. İstanbul tahsil ve tahakkuk 
mUdllrlüğli mensucat fabrikaların· 
da · kumaşların ~rgilerini satıl-

dıkça aldığı gibi ambalaj kağıt
lnrındnn da vergi almamışhr. Ma· 
liye Başmürakıpliği bu gibi kağıt-

lardan vergi alınmaması lıakkında 
bütnn Maliye ubelerine yeni bir 
tamim göndermiştir. 

24 aatin 
Hadiseleri 

Şoför Hikmetin idaresindeki 

3291 numaralı otobü Mecidiye

köyünde 3 yaşında Fahri isminde 

bir çocuğa çarparak yaralamışbr. 

lf Çengelköyde Şevki iımin

de birinin bindiği bisiklet Ayşe 

Hanım isminde bir kadına çar

parak yaralamışbr. 

* KadıköyUnde oturan ibra· 
hlm Bey isminde biri Beyoğlunda 

tramvayda kalp ıektesinden öl
mil§tür. 

' lf Beşiktaşta Hasan iıminde J 

1 

biri Ferit isminde birini kama ile 

ko\'alarken yaka lanmıştır. 

lf Tophanede Ali isminde 

!.>irinin e'1inde 6 kilo kaçak et 

bulunarak müsadere edilmiştir. 

Cuma Ayakkabıcılar 
/çin Deri Ve Kunduracılara Bir 

.., . . r B yanname Neşredildi 
Bog~~ Harıcıne _Kadar Te- Ayakkabıcılar Cemiyeti, deri 
nezzuh Seferlerı Yapılıyor ve kundura imalcilerine hitaben 

Şirketi Hayriye cuma ve pa• bir beyanname neşretmiştir. Türk 
zar gi.inleri Karadenize kadar a akkabıcılarını iş batma davet 
uzanan seferler yapmıya karar Y 
vermiştir. Diln saat 2 de ve (4,5) eden .b~ beyan?' mede~ arzulan· 
da köprüden hareket eden hususi nın hükumetçe ıı f edilerek ham 
vapurlar, yolcularım Boğazın Ka- lastikten alınan Gümrük resminin 
radeniz açıklarına kadar götilrüp kendi lehlerine olarak artttmldı· 
dönmüşlerdir. Bu seferlere çok ğınden bahsediliyor_ ve deni-
rağbet edilmiş ve vapurlar çok yor ki. 
kalabalık olmuştur. Şirket bu "B · U b' d -ıf ı · t 

v k d .. h f ug n ız e va:ı.ı em zı a• 
ragbet arşısın a tenezzu se er• il öd k · t' d · 
l • · d ti · · tt :ıa marn e eme vazıye ın eyız. ennın a e erını ar ırmayı u 
düşUnmektedir. Yolcular şirlcetin Fakat bu borcu ıözle, yazı ile 
kendi mıntaknsından Karadenize değil, i lerimizle ödeyeceğiz. Va.-
kadar yaptığı sefer için yalnız tandaşların ayakkabı ihtiyacını, 
(20) kuruı fazla para vermekte- sağlam, sıhht bir surette ve her 
dirler. Bu fazla efer de (45) vatandasın satın alma kabiliyeti-

akika kod r Urmektedir. Yol- .. k 1 l 
1 h. b" . k 1 k d ne gore, arşı ama ıyız. 0 cu ar ıç ır ıs e eye çı ma an . . 

yine köprGye dönmüşlerdir. Kunduracılar C mıyetı, bu su-
Lozan için retle kendil~rine gösteril~n h~ma· 

Her sene olduğu gibi bu sene yeye mukabıl, biltUn an atkarla· 
de 23 temmuz Lozan gtinU Üni- rın daha ~erimli şekild~ çahşma-
versitede hilyUk merasimle kutlu· hırını tavsıye etmektedır. 
}anacaktır. Hukuk fakUltesi talebe A dl• d V • 
cemiyeti kutlulama merasımıoın ıye e 1. enı 
mükemmel olması için giri tiği B . V 
hazırlıkları bitirmek üzeredir. ır J.'\.Qpl 
r 

ı Hangi M eklebe 
· Girecek iniz ? 

- - . 
Birkaç ay sonra der yılı baelamış 
olacaktır. SON POSTA talebe baba· 
larmın ve gençlerin muşküllerini hal
için yüksek mekteplerle, leyli ve ni
hari lise, orta ve illcmekteplerin kaydü 
kabul eartlım üzerinde mufasınl 

tnfsilfLt verecektir. 

Yarınclan itibaren süturtlarımızda 
arayınız. 

Ve 
M.. kü le inizi Biz

den Sorunuz! .. 

MUddeiumumilik Yenipoıtaha
nede yalnız Adliyede işleri olan· 
ların girip çıkacaklara yeni bir 
kapı açtırmıştır. Bu kapı posta• 
hanenin umumi kapısının ıolun

da ıimdiye kadar kapalı olan 
ve bir daire gibi kullanılan bU
yllk kapıdır. Burada bir de ayak
kabılık ynpılmı , bir de kapıcı kon· 
muştur. Mahkemelerde ve müddei· 
umumilikte işi olanlar bu kapıdan 
girip çıkacaklardır. Mllddeiumumt
likte bulunan ve kapı alta deni
len jandarma muhafızlığı en llst 
katta i tintak dairelerinin kapısı 
önUnde oturuyordu. Makhumlerl 
ve mevkufları koyacak bir yer ol· 
madığı için şimdiye kadar iki 
mahkum kaçmıştı. Müddeiumumi· 
lik binanın alt katında yeni bir 
nezarethane tesis etmiıtir. 

----

Temmuz 21 

1( Güniin Tarihi J 
Afyon - Anta ya 
Hattı Yapılıyor 
Hükümfıt Afyon ve Ant lya ara• 

ıında bir demfryolu y pmıya kar•' 
nrmlıti. Bu karar Cberine Nafı• 
Vekiletl hntbn çece 1 yerleri tel• 
plt etmiı v fyonkarahlıııının lznılt 
lıtaıyonu d n itibaren (25) kilonıet• 
relik kı&mı için de münakasa nçrnıf• 
tır. Münakasa müddeti 21 oğu&toıtı 
bitecek ve Ankarado Nafıa Vckıile
tinde ihale edilecektir. Bu münaka· 
• ya gir ek için (12,500) liralık te· 
minat göstermek lazımdır. 

Ankarad SUnn DUğUnll 
Anlrnra, 19 - Hililiahmer Cernl• 

yeti Anknra merkezi bugün oehlt 
bahçeıı inde lSO çocuğu meccanen 
ıOnnet ettirnıiıtlr. 

Çocuklar saat 14 ta orkestra refa• 
katlnde şehir dahilinde bir gezinti 
yapmı Jardır. Saat 17 de de HilaUah• 
mer Cemiyeti ile askeri fa brikalar 
tarafından çocuklara hediyeler dağı• 
tılmıotır. Bu ktam bahç de bu mil
pa ebetle eğlenceler tertip edilmit \'• 
latanbuldan hokkabaz gctfrtl lmiıtir. 

Hiliiliahmer Cemiyeti temmuzuD 
23 üncil gilnü ayrıca eehlr bnhçeıtnd• 
ve Bomonti b hçuinde gardcn parti 
verecektir. 

Muğla TUtUnlerl Çok iyi 
Muğla, l 9 - VJJiyette tütOnlerİP 

vaziyeti fevkalade iyidir. Hastalık 
yoktur. TiltOnlerin kırma ameliyulnc 
devam ediliyor. Hnvanın aıcak g itm!•I 
tiltilnlerin kurumaS1na ıon derece 
yardım etmektedir. Villyet tiiUlnlerl 
ı ir aenelere nisbetle erken eklldi
tiaden ağuıtoı sonunda yapraklar 
tam mile alınmıo olacaktır. BiltilD 
vilnyette üç milyon kilo tntnn istihaal 
ediJeceğl ümit edilmektedir. 

Yozgat Halkevlnde 
Yoz.gat, 20 - Halk Fırkaııı idare 

heyeti reisi Avni Doğan B. ln nezareti 
nltmda yapılan Halkevl oubeleri 
arasındaki komite ve yeni ldart' 
heyeti aeçimf ikmal edilrnittir. 

illste Bir Zly fet 
Kilis, 20 (A.A.) - Liı6 ve yükaok 

tahsil gören talebeden tatil münaae• 
betile Kilise gelen 75 efendi ye C. H. 
fırkasında yllz. kltilik bir çay zi) afetJ 
verilmişti.r. Zlyaf ette askeri ve mülki 
erkan ve maarif rüesası da hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Yeni GUmU P r 1 r 
Yeni yapılacak ufaklık gümüş 

ve nikel paraların şekillerini ha
zırlamak için açılan müsabakanın 
mUddeti bitmiştir. Bu hafta içind 
de müsabakayı kazanan model 
resimler tesbit edilecek, ondan 
ıonra yeni gUmUş paraların basıl• 
masına başJanacaktır. Bu tarihten 
(2,5) ay sonra nikel paraların 
mllsabaka mfiddeti bitecektir. 
Yalnn: yeni basılacak bronz on 
parahklar için mUsabnka açılma• 
mıı, bunlann oekillerinin haııl"' 
lanması Darphaneye bır kılmııtır. 

Binlerce 
Ziyaretçi 

Açılalı üç ıüo olduA-u halde bu 
1eferkl 6 ıncl yerli mallar aerglll, 
1reçen seneki sergilere nlsbetle çok 
daha fnzla bir rağbete mazhar olmuf• 
tur. Dün serırlyi binlerce kiti gezmİfı 
ahı verlıler yapılmııtır. Ziyaretçi ade• 
dinin yOzblni aıtığı haber veril• 
mektedlr. 

Digor Ki: 

( 
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Resimli Makale a Cemiyet Ve Onun Serveti a 
Hergün 

M .. d un ericatcmızın çoklu-
Uundan dercedilememlş~ 
tir. 

~ ----- -- -.......... __ .. ___ .,._ .... _____ . 
Nasıl Öldü? 

Demiryolu Faciası Tah· 
kik Ediliyor 

d Kuınkapı ile Y enikapı arasm· 
a İsmail isminde kayıkçılık ya-

Pan bir gencin tren altında par· 
çalanarak öldUğüntı dün haber 
Verıniıtik. 

Ceset dün sabah hattı gözden 
rçiren hat bekçisi tarafından 

.. Parçaya ayrılmıı olduğu halde 
~ol rlilmUş ve zabıtaya haber ve· 
rı nıiştir. 

dii z~~allıyı hangi trenin ezip. öl· 
rdügtı belli değildir. Tahkıkat 

Yakp~lrnaktadır. Birkaç kiti sorguya 
çe ılnıiştir. 

k Tahkikat esnasında lsmail'in 
. atledilerek tren yolu yolu Uze· 
rıne atılmış olması ihtimali de 
nazarı dikkate alınmaktadır. 
b Kaza ihtimali kartııında da 
. u kazayı yapan trenin tesbit~ 
tçin bUtün trenlerin tekerJeklerı 
tnuayene edilerek kan izleri aran· 
IQaktadır. 

Mali sıkıntı, ticari rnuvazenuiıllk 
alıt verit darlığı, lısizUk ... Bunlar içti• 
mai bünyeye zaman zaman musallat 
olan iktısadi hastalıklardır. Fakat içti
mai bünyenin naturası satlamsa bu 
hastalıkların hiçbir te1irl olamaz. Kul
lanılacak ilaçlar ıayesinde içtimai 
bünye derhal kendine gelir. Bir iç• 
tlmai bünyenin her cihetten sağ
lamlığı, 0 cemiyetin tarihi 
varlığındaki kudret ve. 9uur 
zenginliği ile ölçülür. Bır ce• 
miyet bugün para ~ıkın~ııı 
çekebilir. Fakat geçmıf gün· 
lerde ıuur ile biriktirilmif 
.. rYetler tarihin elile kapı· ' .. 
nın önün• kadar ıretırtı-
lebilirse kurtuluı 
muhakkaktır. Ta
biidir ki bu ıervet• 
lerln maddi ve ma
nevi olduğunu söy• 
lemiya hacet yok· 
tur. 

-

40 Milgon 
Kilo Buğday 
Adaua MıntakasJnda lstih

salat Bereketli Olacak 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Adana, 20 ( A.A. ) -: Ha~a

ların müsait ve yağışlı , gıtme~ın: 
den bu sene Çukurova nın zıraı 
\raziyeti normal senelere uygun 
bir haldedir. Pamuklarımız ovanın 
birçok yerlerinde arızasız olarak 
bliyüyor. 

Adana zirai tahmin raporuna 

Fransa, Çok Vahametti Bir 
Buhraıı Aref esin dedir ! 

hazaran Silifke de dahil olduğu 
halde blitün Çukurova'nın 934 Paris, 21 (Hususi) - M. Tar• lar çekilecek, bu suretle de yeni 
pamuk rekoltesi 153,096 balya diyönüo ifıaat ve ittibamlan bir kabine buhranı basıl ola· 
olacaktır. h f d d k Raporun hububat kıımına yalnız siyasi ma a il e eğiJ, ca br. 

bilhassa efkarı umumiye üzerinde Fakat bu seferki buhranın 

kalıp kalmamak kararı bu top• 
lanbda verilecektir. 

Bununla beraber Baıvekil M. 

gelince: k 1 k l h il d 1 yalnız Seyhan vilayetinin 934 de bir bomba tesiri yapmışbr. kolay o ay o ay a e i emiye· 
buğday rekoltesi 40.000,000, arpa Radikal ıosyalistler nazırlar ceği ve çok vahim neticeler doğu· 
28,000,000, yulaf ta 19,000,000 kabinenin derhal toplanmasını ve racağı ileri sUrUlilyor. 
kilodur. Susam da 3,980,000 kilo bir karar vermeıini istemişlerdir. Radikal Sosyalist fırkasına 

Dumerg'in, vaziyeti düzeltebilecek 
bir mUdahalede bulunacağı ve 
buhran tehlikesinin bu suretle 
izale edileceği umuluyor. 

tahmin edilmektedir. Bütün yekun- Eier bu karar radikal sosya· mensup Ayan azaları,, me.b'uslar 
lerde geçen seneye nazaran fazla• list 1ırkayı tatmin etmeyecek ve diğer liddler mlihım bır top· 

[Son Posta: Aleyhinde itham 
gapılan M. Şotan Radikal •o.galist 
şe/l11rindendir. Bu hususta beşin.el 

sayfamızda ta/ sllôt vardır.} ~klar vardır. olursa kabinedeki radikal nazır· Jantı yapaca~r. Kabinede 

Devlet Demiryolları idaresinin oı·ı Kurultayı ı,r -G . H sı·la"' hlanma 
Adana· Mersin· Ceyhan-Osmaniye 
arasındaki hatlarda gidit ve K l B 1 ·ı ı A ... ıı·m QZl Z lngiltere 41 Hava Fı"losu 
geliı ücretlerine yaptığı yüzde 70 uru taya eyne mı e • 
len .. zilat büyük memnunyetl ve !er De İştirak Edecek Relaicilmhu• Gazi Hz. dün ötl•y• Hazırlıyor r b . . . . . kadar Dolmabahçe ıarayında meı- . Londra_, .20 (A.A.) - Baıv~ 
ag eti mucip olmuştur. Türk Dılı Tetkık Cemıyeb gul olmuılar, öğleden ıonra refa- kıl muavmı M. Baldvin Avam 

Çok Sıcak 
umi bürosu Dolmabahçe sara· katlerinde Dahiliye 1 Vekili Şükrü Kam~raaında beyanatta buluna• 

um k it hazırlıklarına Kaya Bey olduğu. halde Ertuğrul k ( .1 D •• K yanda uru 1a~ . . k D'l yatile Yalovayı teırıf buyurmuılardır. ra ' ngı terenin hava mUdafaası 
un Hava Yine ızgın başlamıştır. kıncı büyü 1 BUyUk iltifatlara için . bav.a. kuvvetlerine yeniden 

Ve Boğucu Geçti Kurultayına beynelmilel ilimler Adapazarı, 19 - 18 temmuz 41. ~lo ıltıhak edeceğini söyle-

lstanbul ve civarında hararet de iıtirak edecektir. akıamı kasabamızı ıe~e.ll~diren mıı;:kat Amele fırkaaı, bu ılliih-
derecesi diln yine yükseldi, insanı Cemiyet gönderilen 50 kadar büyük kurtarıcımız Reısıcumhur lanma kararına hiç lüzum olmadı· 
ağaç altında bile buram buram ter• t . t snif etmektedir. Kurultaya Gazi Mustafa Kemal Hz., istas- aını ileri sürerek hükuA matı'n tev• 
1 t ezı 8 t n dört yUzU yonda veda ederlerken «Adapa· • " .~en boğucu bir sıcak.~ hUkü~ iştirak edecek zevda.

1
• kt d' zarı halkanın göıterdiği muhabbet bih edilmesine dair bir takrir 

rdu. Rasathanenin tebhglne go· geçeceği tahmin e, 1 me e ır. ve tezahürattan, çok mütehessis vermiştir. 
re dun hararat derecesi azami 32, Ku .. çük San atler V 8 ve memnun oldum. Muhabbetle- Kara gümrükte Bir 
'1ıari 20 · d' d · B ı y ı ı. E bil~r rimi iblağ e inız.» uyurmuı ar· aralama 

Oda içinde bizim yaptığımız c~e . . k dır. Muhterem halkımıza büyük KaragümrUkte Haıim Bcv_ 
~ecrübe neticesinde bir ara.lak Küçük san atlerın Tür . va· Gazimizin bu iltifat ve muhab· fırınında çalışan Hasan ismind: 

araret 35 dereceye kadar yük· tandaşlarına hasrı ha~k~.n~akı k~- betlerini tebliğ ile bahtiyarım. biri ayni aemtte Ahmet Bey 
•eldi. 

0 
mucıbince ecnebı kuçük san• Belediye reiıt A. Faik fırınında çalııan Aliyi demir 

Şlddetll Bir Yajmur =~ sahiplerine verilmiş olan mü~- parçasile başından ağır surette 
.. Tekirdağ, 20 ( A.A) - Bugün ı t dün bitmiş ve kanun tatbık Meclis Reisi Slvll Yayya• yaralamııtır. 

}'agan şiddetli yağmurlar esna- ı:hasına girmiştir, . . reclllk Mektebinde Haliçte Bir Kaza 
•ınd dü Ara yerde gayet genış ~ır za· R ttt '· a şehire iki yıldırım t· bırakıldığı için ecnebı kU· Millet Meclisi eisi Kizım Salih kaptanm idaresindeki 
l uş, elektrik telleri kopmuıtur. mUakn an'at sahipleri itlerini baı· Paşa dün maiyetinde bazı zevat motör Haliçte Haıibin sandalına 
tııanc . kt ç s . l d' Bu se oldugwu halde Vecihi Tayyare çarparak parçalanmı•tır. Sandalda 

a zayıat yo ur. kalarına devretmış er ır. . • k Y 

d 
eden mektebini gezmiş, me tebin faa· bulunan yolcular dig-er sandallar 

bepledir ki içlerin e zarar . . 

Te'ek
kür liyetini takdir etmışbr. tarafından kurtarılmışlerdır. 

olmamııtır. -===-=-" 
Q ~e~cim Utaklı Yılan~ o~u Haun -~;~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
t eY•n vefatı elimi dolııy••ile yükıek r /NAN IS TER l~NA NMA ! eeııürümüze ittirak eden bir• f S TER :ok dostlarımızdan gelen tazi-

•

et telgraf ve mektuplarına kar· 
1 - k Yegan yegin cevap verme 

ltı(ltnk" .. l i ıı.ı· un olamadıtJndan acı gun er -
il •tde bizi habrlamak liltfunda bulu-
lc~~ ~oıtlarımızın c(hnlesine tet~k-
11. • 1erını izin muhterem gazetenızle 

1•iıQı rica ederiz efendim. 
Zevceal Kııı oğ'lu 
Sıdıka Namıka Ar•l•• 

Bir gazetede "ucuzluğun ıırrı,, bathtı altında ıu 

Yaııyı okuduk: k d "Bazı semtlerde sütiin kilosu on kuruta a ar 
. t" Bu oibl ıütlerdeo bazıları ahnarak kim· 

lomıt ır. •'. 

JSTBR iNAN 

yahantye ırönderilmif, yarı yarıya ıu olduğu anlaııl
mıttır. Belediye, tubelere gönderdij'i yeni bir tamimde 
zabıtai belediye ve poliı memurlarının ıüt itini ehem
miyetle kontrol etmelerini ıöylemittir.,, 

iSTER INANMAI 

, 
Söz·n 

.,.,,. 3 

' Kı a ı 

Görünüşünden 
Daha Mühim 
Bir Mesele! 

A. E 
Gazetelerin Altıncı sayfalaran· 

da, ehemmiyetsiz mahkeme haber 
lerine tahsis ettikleri sütunda üç 
dört satırlık bir haber gördüm ki, 
bana Kuşadaaı hadisesinden daha 
mühim geldi, belki sizin de gözU• 
nüze ilişmiştir: 

Henüz orta tahsilini bitirme· 
miı Uç genç, komünistlik propa· 
gandası yaphkları zannile mahke· 
meye verilmitler, mahkeme içle
rinden birinin kefalete baö-f , rnrak 
bırakılmasına, diğerler:ne ait 
muhakemenin mevkufen cereyan 
etmesine karar vermiştir. 

Muhakeme henüz bitmediği 
için iddianın sabit olup olmıya· 
cağı belli değildir; fakat ben 
tıpkı buna benzer bir hadisenin 
geçenlerde de mevzuubahı oldu· 
ğunu hatırlıyorum . .. 

Bir F ranıız gazeteıinde oku· 
dum: 

Tul şehrinde 2000 gencin işti• 
raki He bir mektep bayrama ya
pılmış, fakat askeri muzikanın 
iştirakile son geçit resmi başlı· 
yacağı zaman: 

- Marş! 
Kumandasına itaat eden bir 

tek genç bile {'örülmemiş . 
Şenliğin müı- ı>'- plerinde heye· 

can, halkta hayret: 
- Ne oluyor? 
Mektep müdürü yaklaşmı ş: 
- Efendiler, haydi ileri! 
Fakat efendilerde hareket ne 

gezer, zannedersiniz ki hepsi ta, 
kesilmiştir. 

Hadisenin sebebi sonra anla· 
şalmış: 

- Muzikanın çaldığı harp 
havasıdır; halbuki biz sulh isti· 
yoruz. y aıasın sulh r 

Ve muzika havayı değittirince 
geçit resmi başlamış. 

* 
Bu Fransız gençleri yaptıkları 

hareketi şüphesiz fevkalade ye• 
rinde sayarlar. Fakat ben çocukça 
bulurum. 

Bir defa bütün askeri marşlar 
yürütmek ve heyecan vermek için 
yapılmışlardır. İçlerinde sulh ve 
aükiin havası bulunamaz. Eğer 
yüzde biri ağır ve yumuşaksa 
emin olabiliriz ki, bu, beıtekirmın 
arzusu hilafına böyle olmuş, 
ihmal edilen havalar arasıoa 
girmiştir. 

Fakat hadisenin can alacak 
noktası burada değil: Fransız 
gençleri acaba sulhün ve harbin 
canlı ve cansız bir muzika hava• 
sından ibaret olduğunu mu zan• 
netmektedirler? Bu takdirde ha· 
klkaten çocukturlar. Harbin önü· 
ne geçebilecek tek bir tedbir 
vardır, herşeyden evvel, herşeyden 
sonra kuvvetli olmak, en büyük 
ehemmiyeti buna vermektir. 

Fransız gençlerinin düşünce• 
lerine karışmak aklımdan geçmez. 
Ben bizde böyle lolmaaını isterim, 
temenni ederim. 

Fakat görüyorum ki, harp 
sonunun bozguncu akideleri bir
çok memleketlerin gençleri ara• 
ıında, sansı sinsi propaganda 
edilmektedir. Bu propagandayı 
yapanlardan birkaçını ara sıra 

tutup mahkemeye vermek kifayet 
etmez. Kat'iyetlo önüne geçmek 
ister. istikbalin büyük tehlik< ' 
buradadır. Bu nokta, hassatt.:.ı 
unutulmamak gerektir. 

Yeni Tarzda Kaçakçılık 
inhisar idaresi bir santim 

enindeki sigara kağıdı artıklarını 
satmaktadır. 

Fakat bir Musevi komiıyon• 
cuıunun bu kağıtları alıp biribirl· 

ne eklemek suretile geniı mikyaıtı 
sigara kağda kaçakçılğı yaptığı 

ihbar edilmiı, tahkikata baılaml• 
mııbr. 



:{ Jl-'ebt JldzCüiısi~ 
Çankırı Kögle
riııde Son Posta 

Çankın (Hususi) - Karacalar 
nahiyesine bağlı olan Aşar köyü 
eski ve tarihi bir köydür. Köyde 
kırk ev vardır. Köyün ortalık 
yednde eski büyük bir cami var
dır. Camiin üzerindeki tarihten, 
camiin 1166 tarihinde yapıldığı 

anlatılmaktadır. Ahalisi mlinha
ııran ziraatle meıguldUr. Köylil
ler çok çahıırlar. 

Bu civardaki köyleri ova ve 
Yayla köyleri diye ikiye ayırmak 
mümkündür.. Tabii verim itiba
rile ova köylerile yuyla köylerinin 
geçim vasıtaları ve yaşayıı tarz
lan değiştiği gibi ovada kurulan 
köylerin ahalisile yaylada oturan 
köylerin ahalisi arasında teoek
külitı bedeniye ve ahlak üzerin· 
de de bir takım değişikliklerin 

husule geldiği görülmektedir. 
Mesela Yayla köylerinde otu
ranlar daha haıin ve fakat vUcut 
itibarile daha fazla gelişatlı yllz 
itibarile daha güzeldirler. Ova 
köylerinin ahalisi daha zayıf nahif 
daha zarif ve daha kibardırlar ..• 

Foncak köyU .de yüksek bir 
dağın tepesinde kurulmuıtur. Bu 
güzel ve tirin dağ köyünde otuz 
beş ev vardır. Bu köyün yanıba
şında yirmi beş evi ihtiva eden 
incir köyü vardır. Bu köyde 
Foncak i.:öyü gibi gUzel manza
ralara bUrUnmUt bir dağ köyUdiir. 
Bu köyler yüksekte kurulduğu 
için çok soğuktur. Bu köylerde 
ziraat tabii olarak az olduğu için 
köylüler odunculuk yaparlar. Bu 
köylerde yaşıyan ve yaıamak için 
feragati aaıl ıayan köylüler bu· 
gUnkll alııhklan içtimai hayabn 
güçlüklerine aeve ıeve katlan• 
maktadırlar. Köylerde misafir 
için ağalann misafir odaları var
dır. Gelen miaafir bu odalara 
alınır, ikram ve izaz olunur. 
Köylülerin, miıafirin kendi kıı· 
metile geleceğine kanaatleri oldu
ğundan inıan bu köylerde aylarca 
geııe bet para harcamadan ıehre 
dönebilir. . Mehmet Ennr 

M. Kemalpaşada 
Hocalar Cübbelerini Yalnız 
Vazife Başında Giyecekler 

M. Kemalpaşa(Huıusi) - imam 
hatip ve bu mesleğe menıup bilu• 
mum zevat badema ruhani elbi
ıelerini ve sarıklarını yalnız vazi· 
feleri başında giymiye ve bunun 
haricinde medeni kıyafetle dolaı
mıya karar vermiılerdir. Hamın· 
lanmız da badema çarşaf ve peçe 
lrullanmıyacaklar manto ve ferace 
giyeceklerdir. ~ 

Bir KöylU Araba Altında 
Kalarak ÖldU 

M. Kemalpaşa (Hususi) - A
:ıath köyünden 50 yaşanda lsmail 
Ağa tarlasından öküz arabasile 
avdet ederken uyumuş, araba dev
rilice altmda kalmıı, ölmüştür. 

Muş Halkavi Ve Köylüler 
Muş (Hususi) - Halkevi köy

cülük şubesi üç ay içinde köylüye 
meccanen 1067 istida ve ilmüha· 
der yazmıştır. Köylü Halkevinin 
bu şekildeki yardımlarmdan çok 
mütehassis olmaktadır. 

U ludağ Seyahati 
Bursa (Hususi) - Yerli mallar 

ıerg:sinin tertip ettiği Uludağ 

aeyahatine 23 otobüsle gidil
miştir. Hava ılık olduğu için 
aeyahat pek iyi geçmiştir. 

ET LE 

Eskişehir - Eliziz Yolunda 
• 

Adana da Kırk Senedenberi Görül

Adana (Hu
ıust) - Eskişe· 

bir-Adana, Ma· 

Jatya yolile bun
dan evvel de 
ıeyyahat yap-
mıştım. Fakat 

o zaman bu 
muntazam ser· 

vlsleri, iyi mua

meleyi görme
miıtim, Eskişee 

birden sonra 

T oros ekespersi 
bizi muhteıem 
T oroslara ulaş-

tırdı. Çekoslo
vakyalı madamın 

• 
mı yen 

bitip tükenmek bilmeyen filimleri; 
Toroıun uçurumlarını, şahikalarını 
ve çamlı yamaçlarını hep midesine 
attı, ıenede bir kere grup halin· 
de dünya seyahatine çıkan kadınlı, 
erkekli bu seyyah kafilesinin 
muntazam not, fotograf ve tet
kikleri kartıaında her ıene bir kıt'a· 
nın bu ıeyyah kafilesi huzurunda 
ne kadar kilçfildUğünll siz taıav· 
vur edin. Yolcuların her biri birer 
taraf, kimi neı'eden neı'eyo, kJmi 
buhrandan kedere gidiyor. 

Adanada 8 Saat 
Adana, mcaklann hüküm ıUr· 

düğü bu diyar, zümrüt ovasile, 
feyyaz toprağile, fakat mütema· 
diyen arak ıebnem olmuş gUl n .. 
tUnde kabilinden terli aakinlerile 
ıkliml hususiyetlerini derhal lfıa 
ediyor. Adananın en büyük 
vaaıflarından biri de yerli 
halkın gllzel gözlü olmam-
dır, galiba kleopatranın ahfa
dından buraya gelenler var, bil· 
hassa, kadınları, dünyanın en 
güzel gözlü mahliiklarıdır, cehen
nemi bir ııcak her tarafı kasıp 
kavurmakta olduğu halde sıcak 

Biga da 
Koyunlarda Çıkan Dalak 
Hastalığının Önü Alındı 

Biga (Hususi) - Bazı köyle
rin koyunlarında dalak hastalığı 
zuhur etmiş ise de kaza baytarı 
Resul B. tarafmdan haber alına· 
rak derhal mahalline gidilmiş ve 
bu hastalığa tutulan koyunlara 
aşı yapılmak suretile tedavi edil
miş, hastalığın başka yerlere si-
rayetinin önüne geçilmiş ve has
tahk olan köyler muvakkaten 
lbrdon altına alınmııtır. 

Hastahğa duçar olan koyunlar 
üzerinde tatbik edilen aşı, Balı· 
kesir Baytar MüdilrU Behçet Be
yin hazırladığı dalak aşısıdır. Bu
nun, hayvanlar üzerinde tatbikı 
ameliyesi çok kolay ve basittir. 
Her koyunun kuyruk ı~kumun· 

Bir Bereket Var 

AdanaJa der• Jıenorı 

senpatilerile Adana dilberleri aı· 
cağa bJrcr rakip olmuşlardır, 
bfr müddet evvel gölgede hara
ret derecesi kırkbiri bulmuıtur. 

Halkın ekseriyeti ceketsiz, gra
vatsı:ıdır. Kavun, karpuz, Uzüm, 
ıebze, geçilmeyecek kadar boldur 
ve ucuzdur. Adana sanayi ve zi
raat mınta1'ası olmak itibarile 
birçok viliyetlerimizden zengin, 
halk tamamen müstahsil. Burada 
ıefahate temayül fazla görlllmek· 
tedir. lstaıyondan ıehre girerken 
iki taraflı güzel ve kübik binalar 
olduğu halde şehrin kesif ol
duğu mıntaka methlinde adeta 
taş devrinden kalmış, sakil bina· 
lar gözükür, senelik bütçesi (375 
bin) lira olan Adana belediyesi-

nin bu çitkin manzaralar., kısmen 
yıkması, kısmen tamir ve ıılah 
etmesi beklenmektedir. Cömert 
bir tabiate malik olan Adana çok 
daha ihtimamlı imara, plinh in
kiıafa müsait ve muhtaçtır. 

Adanahlar kırk Seneden-
berı Görmedlklerl Feyze 

kavuttular 
Adanada pamuk, buğday ve 

ıaJr hububat 
mahaulleri ha
•• ahvaline 
tabi idi, filhaki
ka bu ıene de 
öyle olmuıtur. 
Tam vaktinde 
yağan ve feyiz 
ve bereket geti
ren yağmurlar 

Adana çiftçiıinin 
yUzUnU gUldür
mUıtUr.1 Hem 
öyle ki bu ıene 
mahsul koyacak 
yerin ve mOı

terinin bulunma11 
ıimdiden dütU· 
nülnyor. 

Adanada kırk ıenedenberl 
görillmiyen feyizli mahsulü bu 
ıene alınacaktır. Adana bu sene 
müsait mllşteri bulmakta gecik
mezse çok müreffeh, çok ıemereli 
neticeler elde etmiı olacakbr. 
Fabrika, pamuk ve hububat ve 
ıebze diyarı olan Adananın la
viçrede bile bulunmıyan bir de 
sanatoryomu, yaylası vardır. Bü
rlicek yaylası . 

Bilrücek yaylası, sayfiyelerle, 
kötklerle ıüalüdllr. Muazzam ve 
asırlar görmüt çamlarla ıüslU olan 
T oroaun bu epiz phikalan çok 
nefis ve ıoğuk sularile, bulunmaz 
ha vasile Adananın bir sıhhat 
yurdudur, bu yaylaya giden 
tokluk nedir bilmez, en ııska 
Adanalı yaylada bir ay oturur, 
18 yaşında sıhhatli bir deUkanh 
halini aldıktan ıonra Adanaya 
iner, memurlardan baıka hep 
yerliler Bürüceğin tadını çıkan
yorlar. Boğma ( Adanaya mahsua 
bir içki ) ile ııhhatini ihlil eden 
her Adanalı diinyanm üstünlük 
kabul etmez bir sıhhat diyarı 
olan Börüceğe koıar. 

~-~~~~~~~~~~~~~~--,-

Tarsusta iskan 
Muamelesi 

Tarsus (Hususi) - Mıntaka 
isk&n müdürü İrfan ve memur 
Celal .Beyler Tarsusa gelmişler, 
tevzi edilen arazinin tapolarını 
hazırlamıya ve iskan muamelele· 
rini ikmale başlamışlardır. Burada 
asayiş çok mükemmeldir. Bir ay 
zarfında tek bir zabıta vakaıı 
bile kaydedilmemiştir. 

Gemlikte Orman Yangını 
Gemlik (Hususi) - Kapaklı 

tepelerinde bir orman yangını 
çıkmış, tevısüünc meydan veril
meden söndürülmllştür. .............................................................. 
dan yapılan bu aşı derhal tesiri
ni yapmakta ve uzun milddet 
koyunlara bu hastalıktan muafiyet 
kazandı.ımaktadır. 

Alanyada 
Sıcaklar Fazla, Bir Kilo 
Karpuz 10 Paraya Sablıyor 

Alanya (Hususi) - Havalar 
çok ısınmıştır. Kasabada oturu· 
lamıyacak kadar sıcak vardır. 
Halk Sübüçimen, TUrbelinas yay
lalarına göç etmeye baılamıştır. 
Bu yaylalarda bu mevsimlerde 
en az 34 bin nUfus bulunmak· 
tadır. 

Bu sene kavun ve karbuz çok 
boldur, ıimdiden kilosu 10 paraya 
dUtmllıtnr. Beş kuruşluk karpuz 
bir kişiye bir hafta kifayet 
etmektedir. Şimdiye kadar vili
yetlerimize 379 bin karpuz sevk 
edilmiftir. Yunanistana ve adalara 
külliyetli miktarda hayvan ibra· 
cına baılanılmııtır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
-ıstanbul Şubesi 

Galata'da Bankalar Caddeainde inhisarlar MUdOriyeti Umumlyesinln bulunduğu binaya nakil ile 
25 Temmuz 934 Çarıamba günUnden itibaren orada muamelltına devam edecektir. Nakil mii-
naıebetile Bankamız giıeleri 24 Temmuz 934 Salı ,wıtı kapalı bulunacakbr. «4004» 

Müstehcen 
Resimlere, 
Yazılara Dair 

Narallalı A# 
•Yedi giln,. On bu ayki afi 

balarının birinde Sedat Siın•tlı 
franıızca haftalık mizah gaıett" 
)erinin açık reıimlerinden .şikiyel 
ederken diyordu ki: 

<<Çok iyi biliyoruz ki Pariı'tt' 
her hafta lstanbul'a vagon dol_. 
aevkedilen mOatehcen mecmur 
ların adedi 10.000 den aıağl dr 
jildir. Fransız kitapçıların ihractl 
matahı olan bu mecmual .... 
baıhca husuıiyetleri de az Y~ 
ve çok resimli olmalarıd1r. 30 • 
70 kuruş arasında satılmaları°' 
rağmen pek çok alıcı bulan b' 
mecmuaları ekseriyetle genç 'ff 
tecrilbesiz kimıelerin ellerindt 
görUyoruz. Dedik a! baştan bat' 
açık fotoğraflarla dolu oldukl,_ 
için bunları alanlann franlllc:I 
bilmelerine de hacet yok l 

Doğrusu onların bol yazıJ,ıt 
da olsa hafifçe fransazca bi1111.k 
anlaşılmalarına bol bol yeter, Fr 
kat asıl bundan bahsedecek dr 
ğilim. 

San'atte mtııtehcenln nerede 
baıladığmı kestirmek hayli mut 
küldür ; açık ıaymak hiç te baW 
sız olmıyacak birtakım reaimleril' 
kitapların bu kusurlarım affetti
recek, hatta bir meziyyet aaycW 
racak bir ıan' at kıymetleri oldO
ğu da muhakkaktır. San'atin dal
ma bir terbiye fazileti olduğun~ 
bundan dolayı güzel denebilec-" 
hiçbir eıerin mllstehcen olamıyr 
cağını iddia edenlerden değili• 
VakıA ıanatin inıanlan yükselt" 
bir kuvveti Yardir; fakat buo_.. 
mllatehcen n9fl"İyab reddeden a~ 
ile bir alaka11 yoktur. Bunları, Se..,,_ 
Simavi'nin kaadettiği gazeteleri 
müdafaa için söylemiyorum; bili-
kiı, onlar benim de ıinirilll• 
dokunur. 

Çnnkll onlarda yalnız mllster 
cenlik değil, bir de hayasızlık 
vardır. Makaatlannm ne oldu~ 
nu, yani kariln sırf alnıt arzulr 
rına hitap eden resimler, yazılar 
la para kazanmak. Ben de onlar 
dan birkaç tanesini okudum; hep
ıinin hikayeleri, reıimlerl biribl
rininkilere benzer. O mecmualar' 
dan bir tanesinin Oç nUshallJll 
okuyan, hepainin beı on senelik 
koleksiyonunda neler bulundu;u
nu bilir. Onlar hiç olmazaa mil" 
railik gösterip maksatlarını ö~ 
meğe, gizlemeğe lUzum görmel"' 
ler. Açıkça mlinasebetsizlik! La"' 
Rochefoucauld: <~ Riya, reziletiO 
fazilete göıterdiği, hürmetin nl
ıanesidir» der. Açık mizah gr 
zeteleri fazileti doğrudan doğrU
ya tahkir ederler. 

Y a:onları okuyanlara ne demeli? 
Bu adamların hiç mi hayal kuvveti 
yok ki o mecmualara ihtiyaçlatl 
oluyor? Hepiıinin ilAn ıayfalaruı• 
bakın: ihtiyarlara mahsus birtakılll 
iliç tavsiyeleri ile doludur. Demek 
ki bunları bilhB1sa lhtiyarlat 
okur. Öyle lıe bizde niçin gençl•t 
okuyoruz; niçin biz onları bilha ... 
«ıenç ve tecrftbesiz kimseleri• 
ellerinde» görllyoruz 1 

Bunun sebebi basittir: Ziippl" 
lik, düşüncesizce bir Frenk nıU
babbeti. Bu memleketin birtakılll 
kimseleri fransızca her ıeyin bit 
büyllk kıymeti olduğuna ima' 
etmiılerdir. O müstehcen gazete" 
leri • bedii zevk » aramak içlll 
okuyanlar, bu kadar zevksiz: 
göıterenler bulunduğu id ,_.. 
edilae pekili inanırım. Çünl'., 
gençlerjn o mecmualara lbtiyaçlatl 
olduğunu taaanur etmek dab• 
ml11ktUd'lr. 



t Alemi 

Av ustu,. ya 
Nasıl Ayakta 
Durabiliyor ? 
•d Bugünkü Avrupa politikasını imam 
" tn d.. d A. Uğlim noktalarından biri • 

1 
vusturyanın vaziyetidir. Harpten 

onra k 1 . Lit 0 u, budu kırpılarak garıp 
lırı kuşa Çnrilen eski Avusturya 
~ r'atorlutu, yqamaaını temin ed•· 
~ llladdi i kanlardan dabl mahruın 
rakıldı z· t .. 'l . lp Rit · ıraa Ye aaoayu ı e ıeçın 

._,~eıı rnümkünsü:z bir hale geldi. O 
•t il, onun bu vaziyetinden istifade 
>ttek lıtiyen kuvvetler meydana çıktı, 
lat nıanya, ırkan ve dil noktasından 

'•bertik iddia ederek Avu.turyanın 
~ kını iste i Ye istiyor. Fraıua, onu 
l.n ııyaya kartı bir ıil'lh ıibl kul
tı rnak, ftalyo, Orta A\•rupaya el 
.. ~~lnıak için bir vesile addetmek 
l:ı Yor, Bu muhtelif tesirler karşısında 
1111. iGnkG Avustur}'1l Papahkla sıkı 
l .n•ıe eti olan hınstiyan sosyali t· 
9rtn eJI- • v· L~ki oJ 

1 
m ıreçtı, ı a ya 1ü1 m an 

l':ky liaUer bu gurup tarafından ezile· 
F' dağıtıldı. 

h akat bu iıi yapabilme~ !çin, ~e~ 
~Yden evvel Avusturya istik al fıkrını 

tuder •· " ş .ı._ b . . JlOruııen prenı taruc:Dl ergın 
~ılıyetçi Hnymverleri ve kıraliyetçiı-
~l la . l> an fb. Bu sonuncu :ıtimrenın 

~ lfQ, kabineıinde mamusill Jcneral 
'Ydir. 

ttraBu adamlar, miltterek bir fikir 
~ fında toplanmıf görDnnrekl• bera-
t' •Yn teldea saz çalan insanlardır. 
.a kil Dolfbtıa kalbi Papa, Ştarhem-
~ıUı kalbi yin• Ştarheraberw, Feyill 

hr • b'L · il eaı iae lmperator muba oetı • 
!oludur, Fikirleri, bu itibar ile tama-

en ayrı bulunan bu adamların 
A~ turya ile beraber ayakta dur
~•laflnın •ebebi, Abdillhaırıit Oıman• 

fı Slibf zıt siy .. et cereyanlarına 
day nmalarınclandır. Vulyet tabülif• 
tittitl gün, Avuaturyanm mukadder .. 
b da kendilipden balledilmit oı ... 
ttktır. - Süreyya 

Uzak Şarkta 
Yeni Bir Habere Göre 
Vaziyet Yine Bozuldu 

foskova, 20 (A. A.) - Harbinden 
itlen habhlere nazaran Mançurl 
:Poliıi, Şarki Çin ıimandiferlerl hl•· 
~ainfn içtımai mfleueaelerinc karıı 
htılden hareket• geçmiıtir. 

lju defa tf mendiferler amelesinin :ört kulüb de ıeddedllmittfr Bu 
llreket Japon ve Mançurl gazeteleri 

t~rafından bu kulClplerin ıuikut ter
tıp etmiye yarayan mahaller olduğuna 
~~lr yapılan tahrikiimlz neıriyat ile 
~lanllllf bulunmakta idi 
~ 

BA icl 
Amerika'da 
Büyük Grevin 
Bilançosu 

8 Ölü, 197 Yarah Ve 
150 Milyon Dolar Zarar 

San Franıiıko, 20 (A.A.) - Ame• 
rlka matbuatına iÖre, umumi ırrev 
efkin umumiyeye çarparak kırılmıthr. 

Şurası da muhakkaktır ki, m~ıum 
kadınların ve çocukların aç bır~kıl· 
muından çekinen grev komıtesl. 
evYelce ıehrl abluka etmek için nr• 
mit oldutu karardan derhal vazgeç• 
miı, ıehre yiyecek ve bavaylci. :z~ru· 
riyenin girmeıine müsaade etmıfbr.A 

Lokanta ye dijer matazalar ka• 
milen açılmaktadır. Tramvaylar · ve 
vapurlar dünden ri çal~şmai~ beı• 
Jamııtır. Denizdeki &emilere lim na 
uğrıy bilecekleri bildirilmiıtir. 

Grevciterin ekseriyetinin yabancı 
komünistlerin oyuncakları ve Ameri• 
ka mUesseselerini yıkmak niyetinde 
ol adıklarını iıbat et elı: iate.diklHI 
de muhakkaktır. Bu itibarla •endilı -
Jar gönüllü gruplar yapmışlardır. 
Bunlar komünistlerin umumi karar
gihlannı imha etmişler, polis için 

üfritleri yakalayıp ha1>9C atmak
tan baıka da İ.J bttak1DJ1mıflndır. 

Bwıunla beraber ortada mühim 
meseleler vardır. M. Ruzvelt kütleler 
tarafmdan bankalar ve büyük sau11-
yicil~re kartı intihap edilmiıti. 

Bu, n nailli kalk ma idaruiııi itçi-
lere sendika yapmak haklarını tanı
dıiı unutulamaz. Halbuki patron· 
Jan11 elueriyeti fıçilerin sendika 
hakkını tanıınata taraftar defiJ
dlr. Bir laraftaıı da içciler bu hakla
rınını kabule gittikçe aımetmektedir. 
Binaenaleyh umumi grevin neticesi 
karıflkhk devrHinl bitirmektedir ve 
büküm et va:ıiyetiıal tesbit zarruetiade-

dir. 
Grev Bitti 

Ne•york, 20 (A.A.) - Grev komi · 
teıi 174 reye karfl 191 rey ile umu
..; sreYiD bittifinl bkl .... ;.t;,. 

San-Fransiako, 20 ( A.A ) - GHY 

komiteainln kararı tesaııüt grevi ya
pan batün sediksların tekrar işlerine 
baıla mal arına aaik olmuıtur. 

• 
Mlllf Muhafızlar Sllih 
Ba,ında Duruyor 

Portland, 20 ( A.A ) - Ore~on 
hiikümet reiıi, aaayi.ıia temini için 
milli muhafızların seferber edilmesini 
emretmiıtir. Bu karar it federasyo

nunu kızdırmıthr. 

Ölenler, Yaralananlar 
San-Fransisko, 20 ( A.A) - Valf 

M11brure S••İ 

ÇÖL GİBİ 1 bu 6mrU 
Ôlen Nihalden sonra, hemıire kelime ile gelip geçi en 

d b k dinle çocuğum: 
L l.tanın da ıimür yapraklarında• e a * 
&ıı rını burada ıana yeniden .. dı" . . Öyle idi. Oraya sıgın gım 

ltınek istiyorum. sUnün ayı olmuıtu. Tam do~torun 

d 
Bunun için de iyi günlerimiz- . 't bı'tmia•i ki mektebın bU-e k vw ası r" , • 

n, kaleminden izler almış ır· iik talebeleriuden bir kız geldL 
~~· kapb defterciği yaprak ~ar ~üdire Hanımm beni çajırdığuıı 

açıp, hasret ve gam o u haber verdi. 'Gittim. yanına 
., t Yola, nun ellle daneceğim. oturttu. YUıüme anne gözlerile 

~ nclerc.e içli içli yaıanı tuttuğum baktı : 
n nin ikinci varlığı, onun göl- - Biraz aolmuşsunuz. .• Zayıf· 

itıi olan, ylizünUn gençliği Jamış.sınız Nazan Hanım. Bu ol· 
RUzeJliği daha tiikenmemiş beyaz olmadı f Hastanemizi tanhınm.ıy~· 
i~nılekli bir kadının, çok çok cak bir hale soktunuz, e~ımıı 
'•"~ı .ki t ya de sı"ze borçluyuz amm•.• bız d. e 

q, ı · Uç satırla yafa ını 
f:-'batadığı o günlerin muammalı, siıi bu hale koymak ıstemeyı~ 
l{ıp k k 8 Hele ben, kendi hesabıma hıç 
a. nı yUzlerini sıyırara • san ı olJ. h · deg" ilim. Daha izin de a ma· 

ır anlatacag" ım. razı k · 'di 
d 

z İsterseniz bir i i gün gı p 
,

1 
Şu hapishane odaaındakl mı · ı ğ d d' 

Adanı öldürmüş,, damgası ile dinlenin. işte bu da ayı ınız, e ı. 
tı ) k. Dudaklarımım titremesini } en· 

1 an varhğunı bırakıp, va ·ıt 81 ... arak uzanıp aldım. Yir· 
\takit · k N an meye ç ~ d 
1 c .. ~ ıne hastaba ıcı az . lira idi. Bir aylık kazancım ı 
agım:mı b . Deniz kenarındaki büyük 
l<u d ı enım. tıJ çtik kırmızı defter e an a· bahçeli ıüslil eUzel bir evde, ıır• 

tnıyan, daha doğruıu üç bef 

TILGBArLAB 
taviski Rezaleti Ağır 
Bir Safhaya Girdi 

M. Tardiyö'nün Şiddetli lttihamları Ef
karı Umumiyeyi Heyecana Düşürdü 

Biiyil 6ir l•1alilc• .-rirtliji sigleHn Fr•ruız Milli Birlik kabinul11i 11 

iif 111alıim rülcni: M. TarJigö, !•JV•kil JI. Dum•rı u• M. Heryo 

Paria, 20 (Hususi) - fırkalar ara
aında tiddetU mü kapların yeniden 
batJıyacağına dair çok ıinirli alimet· 
ı ... hdirmiftir. Es i Bqvekil M. Tar
diyBatin Staviıki rezaletine dair ftb
uaaa meclisindeki tahkik komiayonu 

zunında söylediti atır alS:ıler n 
eski Bapekil M. Şotan hakkında or
taya attıtı .. ddeUi ittehamlar illirı 
u umiyede derin blı h•yret uyandır

mJfbr. Bu fttibm arın dahili ıiyaset 
üzerinde b yük akisler yapması bek
leniyor. 

Hatırlardadır ld l. Şotan baıvekil 
iken Staviıki rezaldde kat'iyyen ala
kası olmadı mı, a!ikaaı olanlar hak
kında da çok ıiddetli cezalılr tertip 
t.ıtmek auretile adaleti mutlaka yerine 
getirecetini •Öyle•İf, tahJrik komia
yonu huzurunda ireçeo gün verditi 
beyanatta da Staviaf<iyi hiç tanımamıt 
oldu uau ileri silrmiift6. 

Halbuki M. Tardiyö bunlann tama
men yalan olduğunu, M. Şotan'ın 
Staviskiyi ıon gününe kadar himaye 
ettitial aöylenıiflir. 

kutıklıklar olmıyacağına kanaat geti
rene kadar milli muhafızları telıirden 
geri çekmiyecej'ini bildirmittir. 

Serı-Fran.1iko'nun grev yllzünden 

gördüğü ıarar 150 milyon dolardır. 
Grev esnasında 8 kiti ölmüf, 197 kiti 

bnda başında böyle kefen ren
ginde örtüler olmıyan bir kadın 
da adamlarına paralarını aylık· 
larına böyle verirdi. 

Elimde yirmi liramı sıktım : 
- Teşekkür ederim mlidire 

hanım, izin istemiyorum, rahatım. 
Bir şeyim yok Çok iyiyim •.• 
ÖksUzlerinize izin veriyor musunuz? 
Onlar bir yere gidiyorlar mı ki? 
Ben de onlar gibiyim biliyonunuz! 

dedim. 
içini çekti. 
- Peki, öyle olsun!.. Dedi. 
Kalktım çıkıyordum, seslendi: 
- Ben bu akıam eve gide-

ceğim... isterseniz, · benimle gel· 
sin!. Heybeli havası değil amma, 
bir gün olsun, dinlenirsiniz .. 

olmaz mı? 
Yanına gittim, yü7.Ume öyle 

iyi iyi bakarak: 
- Ha ne dersiniz? Sıkılmaz· 

sanız eğer? Diye gülümsüyordu 
ki omuzuma doğru uzanan elini 
tuttum.. Cesaretim olsaydı bu 
eli öpecektim. Çocukluğumdan 
kalma o ezeli çekingenliğimle, 
bu yüzUkaUz, aüasUz bembeyaz 
şeylere sade gözlerimle öper 
gibi bakbm, sonra da usulca: 

- Müsaade edin de daha bu 
duvarlarm dııına çıkmaya)ım .. 
Çıkmaya kalkışsam bile, kapıcıyı 

Komisyon biribirine :zıt olan bu 
aöıler k:arıısında ikisinin muvacehe .. 
ıine karar vermittir. Bu muvacehenin 
neticui biiyftk bir merak içinde bek
len!lditi gibi, bu yü:zde.n mllhim hi
diaeler çıkmasından korkulu} or. Bil
hassa, dilne kadar masum oldutunu 
ıöyleyen M. Şotan'ın bu ittllıamlar 
karıııında kendisini nasıl mildaf aa 
edeeeii ve nasıl bir cephe alacajı 
heyecan içinde b kleniyor. 

Fırkalar Arasındaki Mütare
ke Suıa mı DUfUyor? 
Paris, 20 (A.A.) - M. Tardiyönün 

parlemento tahkik Komi yonundaki 
ifadesi çok bUyilk bir galeyan uyan
dırmııtır. M. Dıınıergin vuettiti fırka. 
far mütarekeıd, ihtiraaları yeniden 
uyanan Jr•zetelerin atzında manaaız 
bir kelime olarak kaJmıftır. Satcenab 
ııa:zetelerl bu iladenio aarahat ve H• 

mimiyetini methetmekte, halbuki sol-
cenah gazeteleri fırkalar mütarekesi• 
ni feshedecek mahiyette buldukları 
bu beyanatı tiddetle takbih eylemek· 
tedirle.r. 

yaralannııttır. 

Portland, 20 (A.A.) - GreY komi
tesi, tehirden 10 mil meaafede bulu
nan milli m uhaf ıı.lar ıehre 1ıirdlğl 
takdirde umumi grev illin cdilecekinl 
blldirmiıllr. 

tenbihleyin, beni bırakma ıo mG
dir hanım, dedim. 

O, bu özUmü hiç duymarnıı 
gibi, çocuğunu okşayan tiir baba 
ta vrile, iki Uç defa elini omuzuma 
vurdu: 

- Öyle ise Allaha ı marla• 
dık... Bir iki gün yokum ... Ne 
vakittir evi dolaşmadım. Bakahm 
ne haldeler? Dedi, yerine oturdu. 

- Güle gUle müdire hanım , 
dedim. 

* Heybelide bir evi vardı onun. 
Bazı geceler akpm yemeklerin· 
den sonra, beni ve birkaç mual· 
limeyi odasına çağırır, içlerinde 
yeni olarak bir ben bulunduğum 
için de, her halde en sevdiği 
şeylerden biri olan reıim albü
münü, yamma oturur, sade bana 
gösterir, sıra sıra fotoğrafların 

i>mUrlerinl de, ötekiler artık bilip 
öğrendikleri için, bana anlatırdı. 

Çiçekli, çamlı lıir bahçe kö
teııi, beyaı bir köfkün kalfJdan, 
yandan, arkadan alınmıı resimleri, 
aalkımlı bir pergola, fıskıyeli bir 
havuz başı... Bunlar onun evi, 
onun yuvası idi. 

Sonra odalarda alınmış r aim· 
ler gelirdi. 

Balinalı, dantel elbisesile ince· 
len, uzaya kabartma topuılu 

Gönül 

Bu iki Kardeşten 
Hangisini 
Alayım? 

uBen bu allenin hususiyetin 
kabul edildiğim zaman büyUk 
kızlarma talip olduğumu biliyor
lardı. Aramızda henllz fiil saha· 
sına çıkmamış bir nişan var, de
nilebilirdi. Fakat ben daha ilk 
· .maslarımda yanıldığımı gördüm. 
Ailenin bir de knçnk kızı vardı. 
Tıpkı benim beğendiğim, ıeve· 
bileceğimi sandığım ablaaına 
benziyordu. Hayreti mucip olacak 
derecede fazla benziyordu. Üste
lik ondan daha zeki, daha öz 
bilir, daha endi. 

Beni bUylik kız.a cezbeden 
ailesinin temizliği, kendisinin gll• 
zelliği, ağırlığı idi. Ben hu Uç 
meziyeti küçüğünde de., buluyor
dum, hem de fazla ile. 

Fikrimi değiştırdim, küçüğiinU 
istemi ye karar verdim. Fak at bi
liyorum ki bu, çok çirkin olacak
tır. Müşkül vaziyetteyim, ne 
yapayım?,, 

Bu atırları bir ·okuyucumun 
mektubundan aldım, timdi ken· 
disinden soruyorum: 

- Bu hare.ketinin çirkin oldu
ğunu mademki biliyorsunuz, o 
halde neden yine Uzerinde duru
yorıunOL 

Okuyucum sebep olarak q 
kelimesini telaffuz edemez, çünkü 
kızı yeni tooımlfbr ve antaıılıyor 
ki "biraz maddi,, bir izdivaç 
yapacaktır. 

Benim taYsiyem şu: Eğer kü-
çOk kıza karJı hiHettiğiniz meyil 
hakikaten fazla İ.e, ve kartı ta· 
raftan da hisıedildise, ikisinden 
de vazgeçiniz ve aileden uzakla
flWZ, hareketiniz çirkin olmakla 
kalmaz, faciaları da haıırJıyabilir. .. 

Suzan Hruııına: 
Bahıettiğinh: aileyi ben de 

tanırım, fakat sizin zannınız hila
fına namuılu tanırım. HOklim 
vermekte istical ediyorsunuz. Fa• 
kat mademki içinize bu şüphe 
girmiştir. Kocanızı kaçırmamak 

için bu aile ile temasını fasılalaş
tırmak elinizde değil midir? 

HA Dll'EYZE 

kumral kadın kendisi, at üstlin
d~kl kılıçla sırmalı zabit de y_. 
vuklusu, kocası, " her şeyi 
idi. ikisi de ne güzeldi. Ne çok: 
çeşit çeıit resimleri vardı. Bunları 
çeken hep müdire hammdı. Fo· 
toğraf makinesini, adeta bir resim 
fırçası gibi kullanma11m bildiği 
göriılüyordu. 

Yağlı boya tablo güulliklerini 
hatırlatan balalar, doğular, karlı 

günler, zambak gibi narinleıen 
kuğu resimleri vardı. 

Koca albllmde, beyaz saçlı 
genç ylizlO kadmm bUtöa bu cıkl 
gtinlerinden kalma gUzel gölwelerl 
bozan yegane çirkin teYı kiçük 
kanbuJ' bil' çocuğun resimleri idi. 

Müdire hanım bu yaprağa içini 
çekerek bakar: 

- Oğlum bu benim, liç yaşına 
kadar melek gibi gtlzeldi. Dadı11 
merdivenden dliıürdü. Böyle sa· 
kat kaldı yavrucak, derdi. 

Kocası binbaşı idi. Balkan 
harbinde esir düşmüş çok geç· 
meden de • karahaberl gelmişti, 
Müdire hanım bunları bir erkek 
gibi, hiç zaaf göstermeden söyler
di. Adı Azizdi. Azize değil, Aziz 
Bu i im de ona ne güzel yakı,. 
m h. 

( Arkaaı ar ) 
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: 1 Dünya Hddbıılıırl 1 
Yuva Hissi 
Hayvanda Da 
Vardır 

İngilt erenin meşhur zenginle
/ ngiliz mah- rinden Mister T. 

Gibson Londra 
kemesinden sulh mahkemesin-
çıkan bir de 2 İngiliz lirası 

karar cezayı nakdiye 
mahkum olmuştur. Sebebi şudur: 

Mister T. Gibson yaz müna
sebetile Londra civarındaki mali
kanesini bırakarak Annfield'dekl 
sayfiyesine gitmit ve ata meraklı 
olduğu için en sevdiği hayvanını 

da birlikte götürmüştür. Fakat bu 
hayvan Londradaki ahırına alışkın 
olduğu için bir gün kaçarak, 
Londraya gelmiş, fakat tam ahı
rının önüne vardığı zaman başt

boı görlildüğünden bir poliı 
tarafından tutulmuştur. 

Sulh mahkemeıi, Belediye ta· 
limatnamesine riayetsizlik bakı

mından kendisine intikal eden bu 
hadise hakkında verdiği kararda: 

" insanlar gibi hayvanların da 
yuvalarına bağla olmaları tak
dire şayan iıe de Misler Gibıon 
bu rabıtanın şeklitatbikini tayinde 
kusurlu görUldiiğii cihetle iki lira 
ceza itasına ve ayrıca hayvanın 

polis karakolunda kaldığı mliddet 
zarfında iaşesi için aarfedilen 
yarım lirayı ödemesine karar 
verilmiştir ,, denilmektedir. 

* 
Londrada münhasıran Yahu

dilere mahsus huıusi bir 

1 
Sül•gman mahkeme mevcut

tur. Bu mahke
peggamberln menın bir tek 

torunu.. hakimi vardır , 
adı Nathan Laski' dir. Uzun müd
det resmi İngiliz mahkemelerinde 
hakimlik etmiş bir zattır. 

Londra Musevileri blltaasa 
aile meselelerine müteallik ..fak 
tefek ihtiliiflarında resmi mahke
me yerine bu huıuıi mahkemeye 
gitmekte ve onun verdiği kararı 

müttefikan kabul etmektedirler. 
Söylendiğine göre bu Nathan 

Laski hükümlerinde o derece Adil 
ve iaabetli davranmaktadır ki, 
kendisine Yahudilerden başka 

biristiyanlar da müracaat etmek
tedirler ve bunun için ona (Haz· 
reti SUleymanm Torunu) IAkabı 

takılmıtlır. 

• Cenny Tarrem isminde bir 
İngiliz mUhendiılnin zev

-H_a_k-im_l_e-,.ı-· cesi kan.sere tu-
lteessüre sev- tulmuf, bırkaç de

fa ameliyat geçir-
keden vak'a.. miş, fakat hastalık 

aeyrini takipte ısrar etmiş ve niha· 
yet tahammül edilemiyecek de
recede tiddetli sancılar baılamıı. 

Bu vaziyet karıısında kadının 

kocası birer birer doktorları do
laşarak sormuş: 

- Çare yoktur, bir haftaya 
kadar ölecektir, cevabını almıf. 
Bunun üzerine kadını bir ilaçla 
uyuttuktan sonra başına bir kur
fUn sıkmış ve hemen poliı kara· 
koluna giderek hadiseyi anlatmış
tır. Mühendisin mahkemede ver• 
diği ifade bir tek cümleden 
ibaretti: 

- Ölecekti, kurtulması imkanı 
yoktu, kendisini ıshraptan olsun 
kurtarmak istedim. 

Mahkeme mühendisi mahkum 
etmiştir. Maamafih ceza tecil edil· 
diği ıçın tahkikat esnaımdakl 
mevkufiyeti kafi görlllmUıtUr. 

SON POSTA 

Dlnyada Olap Bitenler 
----- --

Bir Ton Altın Nerede ? 
"''iyana Zabıtası, Bir Jenerala, Bir Diplomata 

Zamanda Zevcelik Eden Kadını 
Ve Bir Bankere 
Arıyor! 

Aynı 

AVusturyada 
Düşüren 

Herkesi Hayrete 
Bir Mesele! 

Viyana zabıtaaı, takriben 45 
yaşlarında uzun boylu, çakır göz
lü aarışın air kadının izini ara· 
makla meıguldür. 

Be kadının adı Padlford'dt.:r. 
Fakat ııraaına göre Mayendi, 
Favier ve Solfinino isimlerini de 
taşır. Aslen Almandır, fakat in· 
afüzceyi, fransızca ve italyancayı 
da ana lisana gibi konuşur. Bina· 
enaleyh İngiliz, Fransız veya İtal· 
yan olması ihtimali de yok de
ğildir. 

Bu kadının aranması sebebine 
gelince: 

Viyana zabıtası hükumeti de
virmek isteyenlerin aleyhinde ta
kibat yaparken ele geçirdiği bir 
dosyada Padlford isminde bir 
kadının mühim rolltr oynadığını 
gösteren bir mektup bulmuş, he4 

men tevkifine teşebbUs etmiştir. 
Kadın Viyana haricinde küçük 

bir sayfiyede oturmaktadır. Fa
kat zabıta memurları oraya git· 
tikleri zaman evi daha evvel gel
miş olan mahalli polis komiseri
nin işgali altında bulmuşlardır. 

Polis komiseri gelen memur-
lara: 

- Kimi arıyorsunuz? 

Diye sormuş: 
- Madam Padlf ordı cevabını 

alınca: 
- Yanılıyorsunuz, burada ma

dam Mayondi oturuyor, demiştir. 
- Madam Mayendi kimdir? 
- Siyasi şubeden bildirildi· 

ğine göre caıusluk etmekle maz· 
nun bir kadın, iıte fotoğrafı! 

Viyanadan gelen memurlar bu 
fotografa bakınca, kendilerinin 
aramakta oldukları kadın oldu
ğunu görmüşler ve Padlford ile 
Mayendi isminin ayni kadın oldu
ğunu anlamışlardır. 

Fakat bu kadın zabıta memur
larının gelişinden bir saat evvel 
köşkünü terketmiş bulunuyordu. 
Nereye gittiği belli değildi. Ev, 
birçok bavullar ile dolu idi. Bun
aan anlatıldığına göre kadın esa
sen seyahat hazırlığında idi, tam 
o sırada baskına uğrayacağını 

anlamış ve kaçmıştır. 

~ 

Viyana zabıtası kadının etki
lini derhal telsizle tamim etmiş, 
fakat akıbetini öğrenmeye mu
vaffak olamamıştır. Kadının Aus
turya dahilinde saklanmış olma
sına ihtimal verilmemektedir. 
Kaçtığı muhakkaktır, yalnız ne 
suretle ve nereye burasını anla
mak mümkün olamamııtır. 

Bununla beraber kadının ta
harrisi ıçın alınan tertibat bir 
tarafa clunun mazisi hakkında 

~ 

Madam Padol/ord 

yapılan tahkikat inanılamıyacak 

derecede garip hakikatleri mey
dana çıkarmıştır. Filhakika bu 

kadının harp esnasında bir Jene
rala, ıonra bir diplomata, . daha 
ıonra da bir bankere zevcelik 
ettiil ve bir çok zamanlar bu Uç 
erkeği zevce ve metres halinde 

ayni zamanda idare etmenin yo· 
lunu bulduj"u anlatılmııtır. Kadı
nın servetine gelince mUthit bir 
miktara baliğ olduğu sabit olmuı
tur. Bankalardan alınan malu11ata 

' göre bu ıervet kUlçe veya ıikke 
tamamen altındı, ağırlağı belki 
bir tonu geçiyordu. 

Bununla beraber kararından 
sonra kadmm bUtUn bu servetin
den bir zerrıHini bile bırakmadığı 

anlatılmışhr. Avuıturyada altın 

devletin elindedir, harice döviz 
ihracı da mUıaadeye bağlıdır, 
müsaadenin alınması ise pek 

mllşkUldür. Bütün bu şerait için· 

de kadın servetini nasıl götur
müştUr, halledilemiyen bir me· 
seledir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Affedilen Vergiler 
( Battıırafı 1 inci aayfada ) 

Harp Kazançlar1 
Harp kazançları vergisi misil 

ve tehir zamları bakayasından ve 
ihale Aıarı ile sair tekalif ve 
rüsuma ait bazı iltizam bedelleri 
ve menafi hisseleri, faiz ve takip 
maaraflarmdan da yalnız misil ve 
tehir zamları tamamen affedilmiş
tir. Yalnız bu borçlardan vergi 
ve iltizam bedellerinin asıllarını 
ve munzam kesirlerine ait miktar
ların yüzde (40) ını 1934 mali ıe· 
nesi içinde veya en az yUzde 
yirmisini 1934 ve yüzde otuzunu 
gelecek 1935 mali seneıi içinde 
veyahut tamamının yüzde altmıtını 
1935 ıeneıi sonuna kadar nakden 
ödemiı veya ödeyecek olanların 
geri kalan borçları ve zam ce
zaları tamamen affedilecektir. 
Umumi lstlhllk Ve Eğlence 

Vergileri 
Umumi istihlak, eğlence ve 

hususi istihlak vergileri bakayası 
ve zam cezaları verginin aslına 
ait miktarın yüzde seksenini 1934 
mali senesi sonuna kadar nakten 
ödeyenlerin geri kalan borçları ve 
cezaları da tamamen silinecektir. 

Yine bu vergi bakayasını 
1935 mali senesi sonuna kadar 
nakden ve tamamen ödeyecek
lerin zam cezaları ve bu vergi· 
lerin yalnız zam cezalarından 

borcu olanların borçlarının yüzde 
yirmisini bu sene sonuna kadar 
nakden ödeyeceklerin mütebaki 
borçları affedilecektir. 
Emllk Ve Ar•zl Vergisi 

l 933 Malt ıtenesi sonuna ka .. 

dar arazi vergllerile munzam ke
sirlerden borçlu olanların bu 
borçları sekiz sene ve 8 taksitte 
ve 1929 seneıi sonuna kadar 
emlik ve bina vergilerile munzam 
keıirlerden borçlu bulunanların 
borçları dört ıenede ve dört 
müsavi taksitte tahsil edilecektir. 
Arazi vergisile munzam keıirle• 

rinden olan borcun yüzde otuzu 
bu aene içinde, yahut yüzde elliıl 
935 senesi nihayetine kadar ve• 
rilirse geri kalan borç tamamen 
affolunur. 

Emlak ve bina vergilerinin 
munzam kesirlerine gelince; bu· 
nun yüzde altmııını bu Hne 
içinde, yahut yüzde (75) ini ge· 
lecek sene ödeyenlerin de zam 
cezalarile birlikte geri kalan 
borçları affedilecektir. 

Hayvan vergllerl 
1340 - 1931 senelerine ait 

hayvanlar vergisinin yalnız zam 
cezalarından borçlu bulunanların 
bu borçları ve vergınm aslile 
munzam kesirlerden ve zam ceza
larından birlikte borçları bulu
nanlar, verginin aslile munıam 

kesirlerde olan borçlarının yüzde 
yetmişi 934 senesi içinde nekden 
verildiği takdirde bu borçlarının 

mütebaki yüzde otuzile zam ceza
larının ·tamamı ve verginin asıl
ları affedilir. Kesirlerine ait 
borçların yüzde y_etmiı beti 
1934 veya yüzde 85 ni 1935 se· 
neai ıonuna kadar ödeyenlerin 

, 

Kari Melcluplan 

Mişon Ventura 
Beyin Bir 
Mektubu 

Son Poıta Gaı.etHI MUdUrH1g Uıı 9 

Efendim, b 
ı 

e , 
930 Senesinde ıtokholın ş 

rinde . mukim bir müesses~de~ 
Türkiye haricinde görülen bır 
zımnında masraf namile alın•O 
ve binaenaleyh kanunen verglY' 

kib' matrah oimıyan bir paranın ~ 
rit şirketinden alınmıı bir ucrd 
vekalet olduğu zannile hakkıfll ~ 
ma ceza tarholunan vergiye ela t 
verilen karar aleyhine Devle 
Şuraıına vukubulan mllracaatıııııtl 
tetkik edilmekte olduğunu d 

~· .. ; adaletin lehimde tecelli edecegı .. 
emin bulunduğumu arzeyler "' . ' bu varakamın muteber gazeteniJ 
dercini rica ederim efendim. 

Mlıon Ventor• 

JJir Haftada 
Üç Kaza 

Malatya, (Huıuai) - Son b(I 
hafta içinde ıehrimizde Uç mıJ~ 
telif kaza olmuıtur. Bu kazal,ı 
aıra ile ıunlardır: 

lf Geçen cuma Elazizcl•O 
ıehrimize gelmekte olan şofo1 
Aziz Efendinin idaresindeki kai04 
yon, Köşnük mevkiinden geçerkeJI 
yolculardan Mehmet oğlu lbrahİ~ 
birdenbire yere düşmüş, alı 
surette yaralanmıştır. 

1'-- Şoför Derviş oğlu Meh' 
medin idaresindeki kamyoı1ı 
Elizizden Malatyaya gelirkeılı 
Pınarbaıı yolunda 65 yaşlarınd• 
Halit oğlu Ra!Dazan isminde bit 
ihtiyarı çiğnemiş ve zavallıyı yol 
üzerinde bırakarak kaçmııtırı 
Kamyonunu Malatyada bir sokak• 
ta bırakarak izini kaybeden şofllt 
şiddetle aranmaktadır. 

~ Mersinden gelmekte olaO 
sür'at katarı, şehrimize bajh 
Haydarlı ve Gölbaşı arasında 26 
yaşlarında sağır vo dilsiz Ayt• 
isminde bir kadına çarpmış vf 

zavallıyı derhal öldürmüştür. 

·······················································~···· 
geri kalan borçları terkin edile• 
cektir. 

Muamele ve Kazanç 
1925 mali senesi ıonuna ka• 

dar geçen müddete ait kazan0 
muamele, eğlence ve hususi istib• 
lak vergilerile cezalarından 1924 • 
1929 senelerine ait damga, oyuO 
alitı, oyun klğıdı, ıigara kağıdı, 
kibrit, kav, çakmak reıimlerindel) 
ve bu vergi ve resimlerin tazml' 
nat mahiyetindeki zam ve par• 
cezalarından borçlu olanlardaO 
bunların aılllarını bu kanunuO 
meriyeti tarihine kadar tediy• 
etmiı olup yalnız zam ve par~ 
cezalarından borçlu olanlarm bq 
borçları affedilecektir. Bu verıl 
ve ruimlerin aııllarını bu sen• 
tamamen ödeyenlerin misil v• 
tehir zamları ile para cezaları 
yine bu vergi ve resimlerin uıl• 
larının yanımı veya daha f azlaaınl 
1934 aeneıi içinde verenlerin miıil 
ve tehir zamlarile para cezalarınıll 
tediyeleri niıbetindeki miktarı 
terkin olunacaktır. 

MUk•lleflyetl Askeriye 
MUkellefiyeti atk eriyesini yap• 

mak için silah altına çağrılanlarırı 
silah altında bulundukları müd• 
dete ait kazanç vergisile kesri" 
munzamlarından 1933 senesi niha• 
yetine kadar her hangi bir sebep'" 
le tahakkuk ettirilmiş olan borÇ'" 
!arının kayıtları tamamen iline" 
cektir. 

intikal Vergisi 
1929 senesinin nihayetine ka'" 

dar tahakkuk ettirilmiş verasıt 
ve intikal vergilerinin tehir v• 
miıil zamlarından tahail edilmeJJJİf 
olan kıı\mlar af edilmiıtir. 
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Fenerbahçe- Viyana Ta- Mevsimin ilk Yüzme Ve 
kımı Maçının Neticesi Yelken Müsabakaları 

F enerlirer, 2 - 1 y enildi1er. 

Avusturya Milli takımının göz 
bebeği sayılan müdafi, Ses~a'nın 
dün ıol müdafi oynadığı Vıyana 
takımı Fener bahçeyi 2 • 1 yendi. 
1-Ier cihetçe bize faik olan A vuı· 
turya takımı kaşııında böyle 
ucuz kurtuluşumuzu Fenerin canh 
ve fedakar oyununa borçluyuz. 
Viner Atletik kulübüniln dünkU 
futbol takınu pürüzıüz bir oyun 
oynadığım isbat etl:i. 

Fenerbahçe - Viyana maçın
dan evvel Fener küçüklerile diğer 
kulüplerin küçükler muhteliti ara
ıında bir müsabaka yapıldı. F e· 
nerliler 3-0 galibiyeti tenıin ettiler. 

Saat beş buçukta hakem Adil 

Giray Beyin idaresinde büyük 
oyuna başlandı. Fenerbahçe tak1• 
mmın kadrosu şöyle idi: 

Kaleci; Necdet • müdanI•r: 
Yaşar, Ziya • muavinler; Cevat, 
Ali Rıza, Esat • muhacimler: Ni· 
yazi, Namık, Muzaffer, Şaban, 
Fikret. 

Bu tertip ikinci devrede de· 
ğiştirildi. Sol müdafi Ziyanın ye· 
rine Fazıl ve sağ muavin Ceva· 
dm yerine de Mehmet Retat 

girdi. 
Topa F enerhalJçelller baıla• 

dılar. Viyana muavin battmı aşa· 
nııyan bu hücum Avusturyalılar 
tarafından Fener kalcıi önüne 
kadar iade edildi. Viyana muha· 
cinılerinin ayaklarına ıeçen top 
Fener taraftarlarını hayli heye· 

cana düşUrUyordu. 
Fener muavin hattını, baıan 

müdafaasını kolaylıkla yaran Vi
yana hücum hattı, kale önlerinde 
fazla kombinezona dUıtUklerl için 
tllt çekmek fırsatlarını ayni ko• 

!aylıkla bulumıyorlardı. F enerliJer 
de rakiplerinin hücUmlarını kea· 
mek ve onlara gol farkı verme· 
mek üzere muhacimleri de dahil 
olarak müdaffada çalışıyorlardı. 

Yirminci dakika geçmiıtl ki 
Fener muhacimler: bUtün hızlarile 
hücumlara başladılar. Kısa pas· 
larla ilerliyorlar ve karşı taraf 
mlidafaasmı sağa ıola dağıbyor· 
lardı. Fakat Viyana mUdafaaıın· 
daki o meşhur Sesta her tehll· 
kenin önline bir set gibi çıkmağı 
biliyordu. 

Eenerin füıtUste devam eden 
hücumlarından biri nihayet golle 
neticelendi. Sol açık Fikretten 
Şabana geçen top Şabanın aya· 
ğından timşek gibi !çıkarak Vi· 
yana kalesinin ıağ alt köıeslnden 
kaley~ girdi. 

Viyanalılardan beklediği golUn 
F enerHler tarafından atıldığım 
gören ahali büyük bir sevinç 
içinde Fenerlileri teıcie başladı. 
Halkın ve yapılan golUn verdiği 
hız ve tevkle pek aıkı oynamıya 
başlıyan Fenerliler futbol oyunu· 
nu hakkile bilen Viyanahlarla 
mlisavi bir oyun yarattılar. Bi· 

· rinci devrenin sonuna kadar bir 
golle faiklyeti muhafaza eden 
FenerJiler devrenin sonunda 1 ·O 
galiptiler. 

ikinci Devre 
Hakemin batlama dUdUğü ile 

t1 bef aaniyıde Fener kalesine 
ç l . l .. 

dayanan Viyanahlar ıo ıç ermın 
havadan çevirdiği ve mükemmel 
vurduğu topla beraberliği temin 

ettiler. 
Bu aolden bir dakika sonra 

. , • le kaltııl"e ıol olurb11 
Vigana I• uru 

Dünkü yazmeltıre ılr.n hanım 
luzlarım'fzdan üçıi 
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da yine aynıw hızla. ~terek sağ ~ç: 
terinin oyagile ıkıncl gollerını 
kaydettiler. 

Dört dakika içinde Ust Uıte 
olan bu iki golden maneviyatları 
epi ııarsılan Fenerlilerin hakimi-
yeti bet dakika kadar tamamen 
Viyanalılara bıraktıklarım gördük. 

Beş dakika devam eden a!IB• 
biyetten ıonra yeniden düzelen 
Fener oyuncuları vaziyeti düzelt· 
tiler. Ve sonuna kadar dayanmıya 
muvııffak oldular. 

Oyun bu suretle 2 • 1 Viyana· 
lılarm lehine bitti. 

Ankarada 
Lik Ve Şilt 
Maçları 

Ankara, 19 (A.A.) - Mınta· 
ka futbol heyetinin perşembe 
lçtimaında, lik maçlarında kulUp· 
lerin yekdiğerine mlitekabllen 
yapmış oldukları itirazlar tetkik 
edilmiıtir. Neticede 25 puvanla 
AnkaragllcUnün ikinciliğine, 22 
puvanla Gençler Birliğinin üçün· 
cülüğüne, 20 puvanla Muhafız 
GUclinUn dördüncülüğUne, 13 pu• 
vanla Altınordunun beıinciliğine 
3 puvanla İttif.ak~p~run altmcılı· 
ğına karar verılmııtır. 

Ayni içtimada AnkaragücUnlin 
932, 933 ve 933 • 934 ıeneleri 
tilt eampiyonu olduğu da karar
laıtınlmııbr. ----

Kars idman Yurdunda 
Kara, 20 (A.A.) - Dün gece 

idman Yurdunun yıldönUmli mU
nasebetile Yurt ordu evinde çok 
samimi bir aile baloıu · vorilmiıtir. 

Birçok Rekor Tesis Edildi 
Mevaimln ilk yüzme ve yelken 

müsabakalarına dun batlanıldı. 
Denizcilik heyeti tarafından ter

tip edilen bu müsabakalar Moda 
koyunda cereyan etti. Bizde de· 

nlz mllsahakalarınm atletizmden 
daha allkalı geçtiğine dUn de şahit 

olduk. Çünkü ıaat onda haılıyan 

müıabakalar akşam saat 17 ye 
kadar, kalabalık bir sporcu küt· 

lesinin iştirakile ve yine kalabalık 

bir ıeyirci kütlesinin önünde de
vam etti. Aym zamanda iyi neti

celer de alındı ve birkaç Türkiye 
rekoru tesis edildi. Teknik neti· 
celerini yazıyoruz: 

100 metre: 1 - Orhan ( Gala· 

tasaray ) 1 ,5,8 Tiirkiye rekoru, 

2 .. Halil ( Galatasaray ) 1, 7 ,8. 

400 metre: 1 • Halil ( Galata· 

saray ) 5,58 Türkiye rekoru, 

2 • Saffan ( Beykoz ) 6, 20. 
200 kurbağalama: 1 .. Sadi 

( Beykoz ) 3,29 Türkiye rekoru, 

2 - Affan ( Beykoz ) 3,37. 
100 metre ıırtUstU: 1 • Agih 

( Beykoz ) 1,29 Türkiye rekoru, 

2 - Orhan ( Galatasaray) 1,34. 

200 metre: 1 • Halil ( Galata

saray ) 2,37 Türkiye rekoru, 
2 - Saffan ( Beykoz ) 2,45. 

1500 metre: 1 Saff an (Beykoz) 

25,31 Türkiye rekoru. 2 • Salim 

( F enerbahçe ) 25,45,6. 
Dün yelken yanıları da güzel 

ve zevkli geçti. 
Çalııkan denizcilerimizi tebrik 

ederiz. 

1

-.. ......... , ............... -.... ...,_ 
Bir Rekor 

lzmirli Bir G~nç Yeni Bir 
Rekor Yaptı 

lzmir Erkek Lisesi izcilerinden 
379 numaralı Kemal Efendi çar• 
şamba gününün gecesi saat iki• 
den sonra lzmirden bisikletle ha• 
reket etmiş, lzmir - Balıkesir - M. 
Kemalpaşa • Bursa • Yalova tari• 
kile dün akşam ıaat 21 de 
lstanbula gelmek suretile Izmir • 
latanbul yolunda bisikletle yeni 
ve hakikaten orijinal bir Türkiye 
rekoru teais etmiştir. Bu sporcu 
genç hafta içinde buradan yine 
bisikletle Ankaraya gidecek ve 
belki bu suretle yeni bir Türkiye 
rekoru daha kıracaktır. 

Muhafız Gücü 
Bisikletçileri 

Ardahan, 20 (A.A.) - Mu• 
hafız GücU bisikletçileri dün saat 
10 da Ardıhana vardılar. Şehir 
haricinde Gücün eıki azaları ve 
ıehirde kaymakam, belediye ve 
Cumhuriyet Halk Fırkası reisi ile 
alay zabitanı ve halk tarafından 
pek samimi aurette karşilandılar. 

Mısırh Şirinyan 
Dün Fener bahçe atadı yanın• 

daki Fener bahçe tenis kortlarında 
bliyük futbol maçından evvel, 
Mısırlı Haaan ile en lyi tenisçi• 
lerden Şirinyan araımda mühiın 
blr teniı maçı yapıldı. Bu maçtı 
Mmrlı gUzel bir oyun çıkararak 
Şirinyanı matlup etti. 

Dünkü giizmfıl•rln blrincil•ri: (Soldan) Orhan, He/il, So/jan, Sadi, Aıah 
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ED111 81r Ziya 
8abık Malıye müfettlti gomriikltır 

umma müdiiril maliye .mteı.- aw. 
b& s.ia Nuri Beyıo .lr.aiapedm Halil 
İbrahim Bıy, P..-mbe gunll iıu ola· 
rak vefat etmiıtir. 

~•••ıh mutat Wıt.ae1.. utrar. 1Utimetre kutrunda olduju •• 

Cenazni bacftnktl Cumattfı11 giloa 
.U 11 •• 'J'ahiwule u.elvilerde Fı
ranirda Alw baat•b•aa tart-.ı. 
Belediye Zftktı butahane.Uulen bl
Jınla'°ak naauı Topaneft Kdıçalipafa 
cwaade lub....._ ._ -.ıı -.&ret 
nakti RumeJihisanndaki ............. 
dıefoedilecektir. 

Mü 

IZM(T YOW 
Cuma, Paau. s.11, tutam~ 

.-.ı~ri bir npur aaat 9 da, Topıo 
haae nhtumndaa Wlrar. 

A an 
·--·--·--- neıediye · ular İdaresind n: 

~ntll- ciwaw•ki tewri1a laanalanmn tevaü için J•Pbnlacak 
ta1w•e11 • ,.. W. .. tre llilk'abı laafriyat kapü zarfla ma.ıka
•P be•mata. 

1 - T ~-•• ait t...ı. ... prbaane ve projeyi 
•ez.,.. W.... vemninden ıatan .ı.Wllrler. 

2 - T•lpw ...-.... Uklm1 muciltlace kapab sarflannı 
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- ~ Ziya Şakir"' • 

Ahmet Abuk Paşa ile Enver Bey Ara-
sında Asabi Bir Hidise Geçmişti .. 

k Bu esnada, Bulgar ordulan 
unıandanı Jeneral Savof tarafın· 

~an, mütareke müddetinin hitam 
k ulduğuna ve dört giln son~a yi~e 

arbe başlanacağına daır bır 
Ultimatom gönderilmişti. Ayni za
nıanda izzet Paşanın Başkuman· 
danlığı kabul etmemesi Uzerine 
Enver Beyin Başkumandanlık ve· 
~~letine tayin olunacağına dair 
ışıtilen rivayetler kuvvetlenmişti. 

Bu şayia derhal İzzet Paıafl 
harekete getirmiş, orduyu genç 
ve tecrübesiz bir erkanıharp kay
nıakamınm eline bırakmamak .• ve 
tamiri büsbütün imkansız bir fe· 
liketin önünü almak için İuet 
Paşa ordunun Baıkumandanlık 
Vekaletini deruhte etmişti. ( 11 
kinunusani 1328 ) 

Galata rıhtımında ·bir ta6aran flapurlara binişi 

Bey [t], Enver Beyin cevap ver- lşaa edilmiı iıe de yalandır.] 
mesine meydan bırakmamıf; onu . İttl .. hatçılar, izzet Paşayı ga~· 
çekip yandaki odaya götürmek rıresmı surette sıkıfbr~aktan bır 

'l ih · ık· ühi b' çare hasıl olamıyacagını anlar 
ıuretı e tıma ı m mce ır p 

"d' · ö u il ı b [ Bu anlamaz Mahmut Şevket aşaya 
ha ısenın n ° 8 mış · müracaat etmişler : 
mesele, bazıları tarafından En~~r (Sulh için teşebbüsatı siyasiye• 
Bey ile Abuk Paşanın hırı.. de bulunulduğundan, ordunun şu 
birlerine silah çektikleri şeklinde esnada bir eıerihayat ve muvaf· 

[1] Erkiinıharbiye livalığından mü- fakıyet gö&termeıi lazımdır) diye 
tekait Mahmut Paşa (şimdi, Çamlıcada mükerreren emirler göndertmiş· 
ikamet etmektedir.) lerdi.. (Arkası var) 

/ 1 Borsada. 1 • 
Hafta içinde 

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

Baılıoa istihsal maddelerimizin şeh
rimiz piyasasındaki alış veriş vazi
yeti giden hafta içinde oöyle idi: 
Afyon - Yeni Afyon mah· 

ıulu üzerine piyasa bir faaliyet 
arifeılnde bulunuyor. Haber aldı· 
ğımıza göre uyuşturucu maddeler 
inhisar idaresi hazarhklarını ta
mamlamıı hatti tüccardan ala
bileceği mal miktarını da not 
etmlıtir. Söylendiğine glSre her 
tilccardan şimdilik azami 300 kilo 
kadar mal alınacaktır. İnhisar 
idaresi malların en az onar morfin 
24 rutubet derecesinde olmasını 
ıart koymuştur. Fiat beher mor• 
fin derecesi için 76 kurştur. 
Yani yüzde 12 morfini olan nor· 
mal afyonun kilosu bu esaaa göre 
912 kuruş tutmaktadır. 

Alıt işinin bilfiil yakında baş
laması muhtemeldir. Y etiıtiriciler 
75 kiloluk sandık olarak tonlan
mı~ bir halde mal gönderirlerse 
tercihan sabn alınacaktır. 

Setbeıt piya&ada da afyon 
Uzerinde bir hareket vardır. Bu 
hafta içinde bir sandık yeni 
Akıehlr malı kilosu 600 kuruştan 
ıatılmışbr. inhisar idaresinin fiatı 
ile ınukayeıe edilirse uyuşturucu 
inhisar idaresinin afyon piyasa· 
&lnda iyi bir rol oynadığı kolayca 
görüliir. Serbest piyasadaki faa· 
liyetle devam etmesi tabii gö
rülmektedir. 

Tiftik - Tiftik piyaaaaında 

bu hafta büyük bir faaliyet gö· 
rl.Umemiıllr. Geçen hafta l 200 
balye tiftiği 41,34 kuruştan alan 
Sovyetler Moıkovadan aldıkları 
emir üzerine mlibayaaUarını kes· 
mitlerdir. 

Bradford, ıessiz vaziyetini bu 
hafta içinde de muhafaza etmittir. 
lngiliz ticarethanelerinin ağustos 
ayı içinde faaliyete geçmeleri 
beklenmektedir. 

Bu hafta içinde Almanya 
için yine kllçtik partiler satın 
alındı. Kilosu 41-43 kuruş ara
ımda yapılan bu muameleler 
ikinci nevi derili mallar üzerine· 
dir. Bir buçuk aydanberi arada 
sırada satın alınan bu nevi mal· 
lar bir araya getirilirse oldukça 
bir yekun tutmaktadır. Filhakika 
Almanyaya yaptığımız bu satış· 
ların bir buçuk aylık yekünu 
1200 balyeyi geçmiştir. Böylelikle 
Almanya ikinci nevi tiftiklerimiz 
için iyi bir mahreç olmıya baş· 
lamııtır. Fakat 40 bin balyeye 
yaklaıan rekoltemiz yananda Al· 
maolara sablacak mallar çol: 
ufak bir kııım teıkil eder. 

Hafta içinde devam eden bu 
Almanya talepleri perıembe gü
nll geç vakit te aynı iatekli liaU 
muhafaza ediyordu. 

YapaQı - Yapağı piyasası 
ıakindir. Sovyetler çok naılı 

hareket etmektedirler. Yerli fab
rikalarda son günlerde piyasa da 
büyük faaliyet göstermiyorlar. A· 
merika ve diğer müşteri memleket• 
)erden bir talep yoktur. Alakadar· 

izzet Paşa, - Yemenden avdet 
•dip te ordunun batına geçtiği 
zaman- esasen müteesirdi. Çtıokü, 
Vaktile büyük emekler sarfederek 
hazırladığı harp plAolarnıa [ J] Na• 
lım Paşa tarafından ehemmiyet 
•erilmemİf .. ordu nihayet Çatalça 
istihkamlarına kadar geri çekil· 
inişti... Fakat bu vaziyet, kat'i bir 
lllağlübiyet addedilemezdi. Buna 

binaen izzet Paıa, evveli orduyu 
bu perişan haline getiren idare· 
ıizliği iılih etmiye •• ıonra da dilş· 
manı, yerleıtiğl siperlerden püı· 
kürtmiye karar vermifti. 

İttihatçılar, bükümet kudretini 
ellerine alır almaz bfttOn kuvvet· 
lerile ordunun ibtiyacatını ikmale 
çalışmıya başlamışlardı. Fakat 
ayni zamanda Enver Beyle arka• 

·~Q l. J Q k:;ys 
lar bu umumi durgunluğun sebe· 
bini beynelmilel piyasalarda ıon 
zamanlarda görlllen ve bu yüzde 
yirmi beıe yaklaşan dUtkUnlilğUn 
piyaaalarımıza henüz tesir etme• 
mit olmaaında arayorlar. Piyasa 
Anadolu malları için 34,50 Rumeli 
yapağıları için de 47 lruruıtur. 

daıları, ordu karargahına mu· 
ıallat olmuşlardı. Bir taraftan izzet 
Paşayı, diğer taraftan bazı 
bUyttk kumandanları - ittihat ve 
Terakki cemiyeti namına • tazyik 
ediyorlar; derhal taarruza geçmek 
için ıabıraızhk gösteriyorlardı. 
HattA bir gilo, Abuk Ahmet 
( yahut, Ahmet Abuk ) Paıa ile 

Enver Bey arasında oldukça mü· 
him bir hadise geç.mitti. Abuk 

Paşanın karargahına gelen Enver 
Bey, yine bu meseleden bahse· 
derken Paşa dayanamamış: 

- Enver Bey!.. Siz bir kahra· 
nıanı hürriyetsiniz. Milletin bu ka· 

dar hürmetini celbetmişiniz. Ben 
· · ı · si ve ıızın yerinizde o san,, sıya 

askeri hayattan çekilir, ~ir kö!e ... 
de istirahat& varırım. Mıllet sızı, . u 
hUtun hayatımz müddetmce m • 
reffehen, muazzeıen besler. Baıı 
sıkıldıkça müracaat edeceği bir 
kuvvet tanır. Sizi, evladımdan 
ıiyade sevdigıv ·m için siyasetin 

'b bulaştırıcı maceralarından tenzı 
etınek isterim. 

Diye nasihat vermeye başla· 
nıııtı. Fakat bu sözler, En~er 
Beyde birdenbire bUyllk bir hıd· 
det uyandırmışb. Bu Hadise es
nasında orada bulunan Erkanı• 
harp Binbaşılarından Mahmut 

[1] lzzet Patanın planları; ( oayet 
Bulgarlarla lıir harp zuhur ederse, Er· 
gene hattına kadar çekilınek.. Orduyu 
orada topladıktan sonra, dütmana ta• 

tli b' &asa 
arruza geçmek) gibi kuvve ır e ,. 
· · · r a bu plan• ıetınat adıyordu. Nazım pat ' • 
tamamen muhalif olarak hareket etllllf 
Ye bu yüzden ordunun hezimetine , .. 
... . i i. 

.-4.Sı 
Hububt - Buğday piyasası 

bu hafta içinde de ieçen haf la 
zarfında baılamıı olduğu gerile
me vaziyetinde devam etmittir. 
Ancak pertenbe güoll piyasa 
tutunabilmit ve gerilme hare• 
keü durmuıtur. Böylelikle per· 
ıenbe güoll ekstra beyaz buğ• 
dayların kilosu 4,50 kurut ara• 
larında ıablmıttır. Bu fiata göre 
buğday piyasaaı 15 günde yirmi 
para kadar kaybetmlıtir. Diğer 
buğdayların fiatı çavdar mikta
rına nisbetle daha aşağı 
fiatlara satılmaktadır. 

Ziraat Bankasının yeni mah· 
sulden mübayaa etmeye baılıya· 
cağı yolundaki haberler yetiştlri 
cilerin çok lehinde olarak kahtı 
edilmektedir. Bankanın bu mak 
tatla eski mallardan satışma ik 
haftadanberi daha geni9 bir şek 
verdiği görülmektedir. 

Arpa piyasasında bazı taleple · 
görülmeye başlamıştır. Biralı 
mallan kilosu 2, 7 5 kuruıtan alma 
isteyenler vardır. Istanbul piyE 
1&1ma çok az mal geliyor. 

Fındık - Fındık piyasaEı 
karar1ız haldedir. Geçen haftaya 
kadar sağlamdan durgun bir vazl· 
yete geçen piyasa talepsiıliğin 
devamı yüziinden bu hafta ıçinde 
iyice gevşemiv ve kiloda 2 kuruş 
kadar bir gerileme kaydohmmu§· 
tur. Maamafih fiatlar yine iyi bir 
seviyede olup kiloıu 35 kuruştur. 

Bu kararsız vaziyetin ve gev
şekliğin başlıca sebepleri, birkaç 
baftadanberi ayni olan noktalarda 
toplanabilir. Yeni rekolte yaklaı· 
mı9br. Havalar sıcakbr, taze mey• 
valar fındık ve fındığın iptidai 
madde olarak kullanıldığı çikolata 
ıarfiyab azaltmıştır. Elimizde de 
büytık istok yoktur. 
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Arablstandaki Gizli Kuvvetlerin içyüzil 
Yazan: ir * 
ilk kısımların hüllaaaı: 
[Ciddede Şehire çıkınız, snğa sa
pınız, bir hayli yürüdükten sonra 
tortemiz, beyaz boyalı mükellef 
bir konağın önünde durunuz. .Ev 
kapısının önüne gelince ıizi, sırım 
gibi bir arap, otuz iki dişini gös
teren geniş bir tebesıümle kar· 
şılar, hüviyetinizi sorar. Bir dakika 
ıonra da evin sahibinin huzurun· 
dasınız. 

Evin eahibi... Bu adam meohur 
Lavren•'io hayrülhalefi, Mister 
14-ilbidir. Fakat çöl onu Filbi de· 
ye değil, ( Hüseyin) olarak tanır. 
Yazdığı bir eserle lbniseuudu 
göklere çıkaran Mister Filbi za
hiren otobüı:ı acenteliği yapmakta· 
dır. Fakat bu, bir zevalıirden 

ibarettir. "Hüseyin,. diye anılan 
bu lngilizin biitün iıi konuştuğu 
adamların mahiyetini ve ıekli 
hareketini tesbit etmektir. 

Ve bu elli otomobili, iki Uç 
ıenede satmışhr. Hatta bu elli 
otomobil içinde belki yarısı sa· 
hipleri tarafından Hindistandan, 
Mısırdan, Sudandan satın alınarak 
getirilmiş de olabilir; demek ki 
vasati bir hesapla Mister Filbinin 
sattığı otoll\.obil senede haydi 
haydi on, bol keseden on beı 
olsun. Senede nihayet on beş 
otomobil satmak için Mister Filbi 
ayarında bir adam İngiltereyi 
bırakıp ta bu ıssız yere gelir; 
yerleşir, binbir mihnete katlana 
bilir mi? 

Sonra sırf bu ticaretini yUrüt• 
rnek için lslamiyeti kabul eder, 
beş vakit namaz kılar, ıakal 
bırakır, Vehabiliğin binblr kay• 
dına boyun eğer mi? 

Vakıa Mister Filbinin baıka 
bir meşgalesi daha vardır: O 
lngilizce ( Nirayst ) mecmuasının 
da muhabiridir. Fakat kendi söy· 
leyitine bakarsanız bu iti oyalan· 
mak, vakit geçirmek için yap· 
maktadır. 

Halbuki Mister Filbiye masa· 
ıınm başında, gözlüğünü takmıı 
bir makale yaz.arken dikkat edi· 
niz, işte asıl Mister Filbi budur. 
Paderefski piyanosunun başında 
ne ise, Venizelos Meclis kürsüsün· 
de ne ise, Markoni telsizin ba· 
tında ne ise, Filbi de, masasının 
batında odur. 

Onu bir de otomobillerini 
methederken dinleyiniz; hayır, bu 
Filbi değildir. Onda bir otomobil 
satmak isteyen bir tacir değil, 

fakat, nihayet kendi spor otomo· 
bilini metheden bir centilmen 
hali vardır. Hikmetihüda, tacirlik 
bu adama hiç yakıımıyor veı· 

selim. 
Bu sokak ne kadar tenhadır. 
Bu şehrin ıessizliği, küçüklüğü 

cansızlığı yetmiyormuş gibi, onun 
en ölü tarafını, kuş uçmaz, ker· 
, .................................. _ .. _ .. _.,_ 
- Son Posta 

1111111 
iLAN FiATLARI 

l - Gazetenin esas gazuile 
bir sütunun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Soy/asına göre bir •anti· 
min ilô11 fiafı şunlardır: 

18) fa. sayfa saı•Ea j oayla I Dığer Soo J 
9 1 2 3 4 • S yerler sayfa1 ----
400 250 200 100 60 30J 
Krş. Krş. Krş. J{ış. 1 Krş. Kro. , 

3-:Bir santimde cıaşafİ 

(8) kelime """dır. 
4- lnce 11• lcolın gazı/ar 

tutacakları ger• 6Ôr• 
Nnlimle ölçülür. 

-3-
van geçmez bir semtini Mister 
Filbi neden tercih etmiıtir acaba? 

Acele etmeyiniz, biraz sabır, 
hepsini yavaı yavaı anlıyacağız. 

Şimdi belki merak eder de 
ıorarsınız : 

- Burada otomobil satan 
baıka kimler vardır acaba ? 

Öyle ya mademki otomobil 
müıterisisiniz, buyurun dolaşalım. 

Bu yol çok tozludur, kah ba· 
lak kokularına burnunuzu tıkaya· 
rak, kih esen bir rUzgArın kal· 
dırdığı kum bulutlarına gözltnUzü 
yumarak, duvar diplerindeki göl· 
gelere sığınarak arada bir ras· 
ıeldiğiniz yerlilerin mUtecessiı 
bakışlan önünde yürüyeceksiniz. 

Bu yolda bir tutam yeıillik, 
tek bir ağaç, bir damla ıu yok· 
tur. lıtanbulda kulaklarımızı yar· 
tan seyyar satıcılara bile burada 
hasret kalırsınız. Kime, ne sat· 
smlar. Yalnız bol bol dllend ve 
si.irü sürü sinek. 

Biraz sonra şehrin öbür ucuna 
yaklaıırken bir sıra dizilmiı üçer 
dörder katlı büyük beyaz ve taş 
evlerin Üzerlerinde renk renk bay
rakların dalgalandığını görecek· 
siniz. Bütün sefarethane ve kon· 
ıoloshaneler hep buradadır. 

Bu resmi binaların arasında 

sıkışmıı büyük bir evin önünde 
duralım: 

Burası bir Holandalının evidir. 
Alt katta daktilo makineleri, 

birçok memurla işleyip duruyor, 
kapıdaki hizmetçiler girip çıkan· 
larla pek okadar alakadar görün· 
müyorJar, sağda ve soldaki oda· 
lar kimilen bürodur. Veznenin 
önünde muamelesini ikmale çalı· 
şan müşteriler göze çarpar, yerli 
ve ecnebi ziyaretçiler çoktur. Bu• 
rası tam manasile bir ticaret· 
hanedir. 

Birçok •apurların acentesi bu
rasıdır. Burada her çeşit mal 
sipariş edebilirsiniz, burada banka 
muamelatı yaparlar, dünyanın ne• 
resine isterseniz para gönderebilir, 
çek, alıp verebilirsiniz. Elektrik 
tesisatı yaptırmak istiyorsanız 
burada o da vardır. Fakat hepıi· 
nin fevkinde burası da bir oto· 
mobil acentesidir. 

Mister Fllbinin rakibimidir, 
orasını bilmem, fakat önünüze bir 
sürl\ kataloglar dizerler ve çeıit 

çeşit markaları metheder dururlar. 
Bu eski ve büyük müessese• 

nin tabibi kimdir? 
işte şu kırmızı yüzlü, 1&rı sa· 

kallı, şişmanca, gözlüklü, entarili, 
meşlahlı, agel kefiyeli, bülbül 
gibi arapça konuşan zat, M. Van 
De Pol odur. 

M. Van De Pol Holandalıdır. 
Fakat Hicazda yerleşmiıtir ve 
senelerce evvel islimiyeti kabul 
etmiştir. 

O, Şerif Hüseyinin de dostu 
idi, ondan sonra kıral olan oğlu 
Emir Alinin de doıtu idi, timdi 
lbniasuudunda dostudur. 

Ona - Mösyö Van De Pol.. 
Diye hitap ederseniz, derhal 
tashih eder: 

- Hayır, benim adım Hü· 
ıeyindir. 

Fakat müe11esenin unvanı 

(Van De Pol) müessesesidir. 
M. Van De Pol, namı diğerle 

Hüseyin sık sık Mekkeye gider, 
o da her gidişinde Kabeyi tevaf 
eder, makamı lbrahimde iki re-

21-7-934 

kat namaz kılar, duasını eder, 
Haceri Eıvede yüı sürer, ondan 
sonra entarisinin eteklerini top· 
lar şehirdeki işlerile meşgul ol· 
maya gider. 

Derler ki M. Van De Pol de 
buralarda yalnız ticaretle meşgul 
değildir. 

(Arkaaı var) .. . .......... ___...,.. . . ..... . ... . . . . . . .. . . ' . . . -
D•n•a llctı•al Haberl•rl 1 

Amerika 
Ve Eski Rus 
Borçları 

r 

bildiriliyor: Ame· 
rika birleşik hü· 

kümetleri ile Sov• müzak•rel•· yet cümhuriyetleri 

Nevyorktan 

Yine kredi 

rine dagarıdı ittihadı ticari 
münaaebatı, Sovyet Hariciye 
Komiserinin Amerikayı ziyaretin· 
den biri gün geçtikçe artmakta· 
dır. Takas esasına dayalı olarak 
yapılan bu alış verişler her iki 
memleketin de menfaatine uygun 
gelmektedir. 

"New· York Herald Tribune,, 
gazetesine görü Sovyetler kendi· 
lerine papuk almak üzere açılmıı 
olan krediye karşılık olmak üzere 
bugünlerde alakadar müesseseye 
dört buçuk milyon dolarlık bir 
tediyatta bulunacaklardır. 

Bu iyi münasebeta rağmen 

eski ruı borçları işi hala halle· 
dilememiıtir. Sovyetler eski Rua 
borçları için toptan ve bir defaya 
mahsus olmak üzere 130 milyon 
dolar ödemek ve buna kartı 
Amerikanın kendilerine daha 
büyük bir kredi açmasını iıte· 
mektedirler. Amerikalılar iıe 
ancak Sovyetlerin ödeyecekleri 
kadar bir kredi vermek ve bu 
krediyi de mal olar.-k tesviye 
etmek arzusundadırlar. Bununla 
beraber kış gelmeden bir anlaı· 
ma yapılacağı kuvvetle ümit 
ediliyr. 

ll--
Kuraklık yüzlinden bu ıene 

Am•rika lıu- Amerikanın çok 
bubat ithal fena bir mahsule 

sahip olduğu ma· 
•decek mi? lumdur. Hububat 

rekoltesi elli senedenberi görUl· 
memit derecede noksandır. Bu 
memleketi düıündürUyor. Her 
ıene bu maddelerden ihraç eden 
Amerika birleşik hükumetlerinin 
bu sene bilakis ithalatçı vaziyete 
geçmesinden bahsedilmekte hu· 
bubat eksperleri Amerikanın da· 
bili aarfiyatını karşılamak Uzere 
bu sene dışardan buğday, çav• 
dar ve yulaf almak mecburly· 
etinde kalacağını muhakkak ad· 
detmektedirler. 

Ojğer taraftan bu vaziyetin 
tabii bir neticesi olarak temmuz 
ayı bitmeden Amerika borsa• 
larmda buğday fiatlarının hiase• 
dilecek kadar yükselmesine in· 
tizar olunuyor. 
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Yirmi Yıl Esir Kalan Ka 
deşlerimiz Anlatıyor: 
( Baştıırafı 1 fnci sayfada ) 

bakıyorlardı. işte bunlar ( 20 ) 
küıur ıenedenberi anavatandan 
uzak kalan Türk eıirleri. 

Vapur, rıhtıma adamakıllı 
yanaıtıktan sonra nihayet bun· 
Iardan birkaçı, alt taraftaki am· 
bar kapılarından birine geldiler, 
konuşmıya baıladık. Şişman, yüzü 
beyaz kalmıt biri içini çekiyordu: 

- 20 aene bu beyim, dile 
kolay amma, bir de bize sorun. 
Sanki biz oralarda, o Yemen 
çöllerinde yaşamadık, süründük. 
Aç kaldık, sefil kaldık, köyden 
köye, aşiretten aşirete atıldık .. 
içimiz hep memleketimizin, top· 
rağımızın ateşile yandı. KöyU
mUzde kasabamızde neler oldu? 
Anamız, babamız, kardeşlerimiz 

öldü mü, kaldı mı?. bilmiyorduk. 
Şimdi artık yeniden dünyaya gel· 
miş gibiyiz. Bir an evvel ken· 
mızı memleketimize, köyümüze 
atacağız .. 

- Hangi muharebede esir 
düştünüz? 

- Tahir caizse biz esir düı· 
medik. Teslim olduk. O zaman· 
lar Kezanda idik. Bir sabah hU· 
cum emri verildi. Allahın çölün• 
de İngiliz cephesine doğru hU· 
cum ettik. Fakat kuvYetlerimiz 
mitralyoz, top ateşlerile kartı· 
taşmıştı. 

Bu arada lngiliz süvariıinin 
taarruzuna uğradık. Onlar adet 
itibarile bize son derece faik 
idiler. Bunun neticesi olarak har· 
bi kaybettik ve geriledik. Çöl 
içindeki köylere dağıldık. 

Bir çoğumuz Kezan'a toplan· 
mıştık. Ben orada terzilik yapı· 
yordum, arkadaılarımdan bir 
kısmı da esnaflık ve ticaretle 
uğraııyordu. 

- Peki, Yemen de Hicazda 
ıizin gibi esir düşmUı askerleri• 
miz var mı? 

- Soruyor musunuz beyim, 
bugün Yemenin birçok köylerinde 
silih arkadaşlarımızdan epey 
vardır ve vaziyetleri iyi değildir. 
Maamafih bir çoğu evlendi, çoluk 
çocuk sahibi oldu. Deve gütmek· 
le, öteberi satmakla, hayatlarını 
kazanıyorlar .. Fakat yine geçine· 
mlyorlar. 

- Kalanlar kaç kiti kadar 
var? 

içlerinden biri atıldı: 
- Ben hesabını yapmıştım. 

Zabitlerle beraber (300) kişi ola· 
cak. Fakat hiçbiri toplu vaziyette 
değil, kimisi Hlideydede, kimisi Ke· 
zanda, kimisi San'ada, kimisi de 
Elmekha' da.. hepsi darmadağın .• 
ticra köylerde, bedeviler içinde •. 
arayıp bulmak için seneler lazım• 
dır. Biz Kezanda idik.. Hililiah· 
merin bizi memleketimize getir· 
miye teıebbüs ettiğini işittik .. Etrafa 
haber saldık. Arkadaşlar toplan· 
dık ve nihayet gelebildik.. Sonra 
bizim biraz birikmiı paramız var· 
dı. Eğer o olmasaydı, imkanı yok 
sıelemezdik. 

Yukarıda güvertede boncuklu, 
penbe, sırma başörtülü, dokuz 
örgl1lll küçUk kızlar, rıhtımdaki 
beyaz pantolonlu kız çocuklara 
ıeıleniyorlardı: 

- Ya velet, lnti ba'rif arabi? 
Ambar kapısının üzerine omuz 

omuza abanan (20) senelik gurbet• 
zedelere sordum: 

- Yemende nasıl vakit geçir• 
diniz? 

- Ah beyim, bir araya gelip 
iç sızlattığımız geceleri siz gelip te 
görmeliydiniz. Bizim bu Alinin bir 

kavalı vardı. Kavalla hep k 
şarkıları söyler, ağlatırdık. Fak 
söz aramızda, çoluk çocuk bls 
çekmedi. içlerinde Türkçeyi bil 
yok. Eh ne yaparsın, onları d 
köyde Türk eder, çıkarmz. 

- Türk zabitleri Y emend 
epeyce var, dediniz değil mi? 

- Bir miktar var. lına 
Y ah yanın ordusunda çalışıyorlar 
İmam onlara iyi bir para veriyo 
Son harpte imamın kuvvetleri 
mahvolmaktan kurtaran da b 
zabitler oldu. 

- Hicaz • Yemen 
siz nerede idiniz ? 

- Hüde)·dede .. Biz Hüdeyd 
de tam 6 ay bekledik.. Bir 
birikmiş paramız olmasaydı, a 
sefil kalacaktık. Bir gün HüdeY 
dede büyük bir karıııklık oldW 
imamın askerleri şehri boşalta• 
rak gerilere çekildiler. Bir gtl 
sonra lbnisauutun kuvvetle 
HUdeydeye firdi. Kan dökülme" 
di. Sessiz ve sakin bir işgal 
yaptılar. 

İçlerinden siyah kıvırcık saçla 
biri atıldı: 

- Üç dört gün evvel lmanııo 
ordularile Suudun askeri çarpır 
mııh. İki taraftan da diyebiliri• 
ki, (15-20) bin kişi öldü. 

- imam Yahyanm Türkler• 
karıı aldığı vaziyet nasıldı? 

- Türkleri çok severdi. Bize 
yardımı da olmuştu. Fakat lmaDI 
Yahya milyonlarca liralık servet 
ıahibi olduğu halde biraz hasis• 
tir. Ordusunun askerlerine maaı· 
!arını çok az dağıtırdı. Suutla 
harbederken askerlerine verilen 
beher kurşun için kovanların geri 
verilmesini isterdi. 

20 ıenedenberivatandan uzak 
kalan bu Tük kardeşleri benden 
ayrılırken arkamdan bağırıyorlardı: 

- Gazi babamız elbette biz• 
yardım eder, memleketimize ka• 
dar gideriz, değil mi bayim? •• 

* 
Tarih Tetklklerl 

Glruun, 19 - Tarihi tetklkatt• 
bulunmak Uzer• Ankara Gazl li•etl 
talebe.inden bet efendi buiiln tebri• 
mize gelmittlr. Muallimler ve tedrl•at 
müfettitleri tarafından karıılanmıt• 
lardır. Gençler tetkikat için köyler• 
iİ tmiılerdir. ..................................... ..,.....,,.,,, 
~ .................. ... 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Aeentelerl ı Karak6y K8pr0bat 
Tel. 42362 - Sirke el MUhilrdarıade 

Han Tel. 21740 __ _. .__ ... 
Mersin Yolu 

INEBOLU vapuru 22 
Temmuz 

Pazar 10 da Sirkeci nb· 
hmından kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, İzmir, Kiilllik, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaı, Finike, 
Antalya, Anamur, Mersine. Dö· 
nUıte bunlara ilaveten Taıucu, 
Kuıadası, Gelibolu'ya uğraya· 
cak yalnız Anamur'a uğramı· 
yacaktır. 114040,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSİN vapuru 21 
Temmuz 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğyarak lzmir' e gidip dönecek· 
tir. "4041,, 
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latanbul radrosunda dellşlkllk 21 konferanı, 21.llS radyo orkestrası 1 nttriyatı, 19 mnuhabe, 19.05 Şarlı:: 

İstanbul alafrangasının U.80 il& T. ıenfonik lı::onaer, 22,15 musahabe, muailı::ili, Verdi Niemaıın, 20 konferanı, • 
22,30 arasında. 2.30 senfonik konatrin devamı, 23 ha· 20.15 radyo orkestnuı, 21 konferau, 

Cuma günü 21,30 21,30 lı::anıılı:: herler, 23,30 plak. 21.15 oda muikisi, 21.45 mu.ahabe, 
proğram, (Stüdyo orkestrası). Peşte 650 m. - 20,40 keman kon· 22 Soliakler konseri (lngiliz ve Ame-

Cumartesi günO 21.30 _ 22,80 Stüd· seri, 21,20 Stüdyodan bir piyes, 28.10 rikan musikisi, 23 haberler, 28.30 
Jo caz ve tango orkestrası. Budape,te konser orkeıtraıı, 23.35 pllk. 

Pazar 21,30-22.30 Stüdyo orkeetruı. hava raporu, 24.15 Mantil oaz takımı. Peıte 650 m. - 21 Z. Sfia isi.mil 
Pazartesi 21,30 22,30 Stüdyo ve Moskova 17,14 m. 17,SO muıahabe, tenezzüh Yapurundan nakil, 22.20 

eaı tango orkestraıı, ( Bedriye Rasim 18,30 askeri neıriyat, 19,30 muıahabe, Budapeıte konser orkeatraaı, 23.80 
hanımın iştirakile). J 21 akşam konıeri, 22 Almanca, 23,05 ıigan musikisi, 24,20 danı mUBiJcisi. 

Salı 21,30 22.80 oda musikili, fr., 24,05 Holandaca. Moskova 1714 m. - 17.80 musaba· 
konser. Mookova 748 m. - 17 Edebiyat, be, 18,80 ukeri neşriyat, 19 musiki, 

Çarşamba 2ı.3o 22.80 caz ve ton- 18 gençlik deşrıyatı, 22 dans musikisi. neşriyat, 21 musahabe bir Çinli köy-
ıo orkestrası. Hamburg 332 m. - 20,45 Lirik lünün şarkııı, 21.22 musahabe, 23.05 

Perşembe 21.30·22.30 Baa Bariton bir temsil, 22,33 halle musikisi tagannili, İngilizce, 24.06 Almanca. 
Nurull h c· k B · · tir' -ı..·1 mulı 24 hafif gece muıı"Jriıi. Hamburg 3S2 m. - 21,lS Xanten a .-.ev et eyın •• -ı e • telif eatırler. Hamburg 832 m. - 20.SO Fırtına isimli temsil, 22 plak, 23 haberler, 

22 Temmuz Pazar ve riizgar sahneleri operalardan sahne- 23,20 muıiJrili proğram .,..., H yaz 
latanbul _ 1s.?.o Pak netr:yata, 19.20 ler, 22,80 Aktüalite, 28,SO haberler, gecesi orkestra musikisi. 

A}Rnı haberleri, 19.10 TUrk ımuılkl netriyah 23.60 ak§am konseri, Maka Şönher Viyana 007 m. - 21.30 Genç 
CEl!aa, lncı, Ülkü, Sevim H.), 11.20 Aj3nı idaresinde, 1 plak. aadatkarlar, 22.1 S mueahabe, 22 2Q 
'le lioru haber:erl, 21.30 Bedriye Raılm Ha· Io Ledcrstrum f V ld 1 · ı· k 25 Temmuz r-... amb8 P s ae er sım ı s eç 
•ııııın ittirakllcı danı muılklıl. Y- M 23 30 h be J 23 r:o H ) d Varı;ıova 

1345 
m. _ 20, 15 hafif l1tanbul - ıs.30 Fraaıızca der-. 19 o• · a r er, .• > o zer ra yo 

., no·or (Şehir Tiyatroıundan Muammer Bey orkestrası, 1 pl8k. 
nıusiki, 21 musa}ıabe, 21.12 senfenik iki ı t .. tarafındaa). JIUO Türlı mua nqı' ya 1 28 Temmuz Cumartesi 
orkı ıtra 'r. popüler konser, 22,02 Lem- (M••'ut Cemli, R11•en, Cevdet, lluatafa Bey• J t b ı ı 19 t, ""T • an u - 8.:S(l Fran•ızca den, 

ere,ten neıeli neşriyat, 23 musahabe, ler, Vecihe, Seniha Hanımlar), 21•20 Ajana pllk netrlyatı, 19.30 Tllrk muikl • ..,.ı1att 
Q3, 15 spor ve ıair haberler, 23,30 Y8 Bona haberleri, 21.)0 orbıttra kouerl (Fahire, S•fiyo Ha .. ımlar, Refik n Fikret 
Operetlerden plaklar, 24 musahabe, kantık program, Nurullah Şevket 8. tara- Betler), 21 Efrd Şefik B. tarafından kon· 
24 O fından t•r••nL feran., 21.30 orlıeıtra konHrl karışık n•t· 

· 5 dans musikisi. Varşova 1845 m. - 20,35f Tagan- rlyat. 
. Bükre, 364 m. - 11,38 dini neı.· nili piyano refakatile, konser 20.50 Varşova 1345 m. - 20.10 Salz-

tıya.t, 12 karışık orkestra konsen, haberler, 21.12 mandolin orkestr~~u T. burgdau naklen öethonnin Fidelio 
18-15 gündüz neşriyatı, 18 mutahabe, konser, 21,50 haberlP-r, 22.12 pıyano operuı, 23 Chopinia eserlerinden mu-
l8,l5 Romen musikisi, 18,30 musaba- refakatile taganni, 22,30 piyano kon- rekkep konser, 23.!0 Aktüalite, 23.45 
be, 19 musahabe, 19,05 popüler Ro- seri, 23.10 Homen tefrikası. dans musiki~i, 24 musahabe, 24,05 
inen musikisi, tagannili, 20.30 konfe- Bükreş 364 m. - 13 güadüz ne.. Vilnadan nakil. 
rans, 20,45 plak, 21 haftanın haber· riyatı, 19 musahabe, 19,05 Çekoslovak Bükreş 364 m. - 13.15 gündüz 
leti, 21.lS radyo orkestruı, 22 konfe- opera musikisi, 20 musahabe, 20.15 ne,riyatı, l 9 musahabe, 19,0:l ra<lyl) 
tana, 22,15 Fransız opera musikisi. Franıız operetlerinden parçalar, 21 orkestrası, 20 Salsburgdan naklen Be· 

Peşte 550 m. - 18 askeri konHr, konferanı, 21,15 piyano konaeri, 21,45 ethoveniıı eserlerinden Fidelio operası, 
~9,20 hikayeler, 19,45 Macar ıarkılan musahabe, 22 taganni, tagannili konser, bu opera Hichard Straua T. idare 
•ıgan musikisi refakatile, 21 musaba- 22,SO flüt konseri, 23 haberler, 23.80 edilecektir. 
be, 21,25 11por haberleri, 21 . .0 tagan- kahvehane musikisi. Peete 550 m. - 21 radyo tiyatrosu, 
ili heyeti T. konser, 23 haberler, ~~·30 Pe§te 550 m. - 19,50 Mllcar şar- 22 Son haberler, 22.20 dana musikisi, 
dane musikisi, 24.15 sigııo musikısı. kılan, 21 plak Sahibinin sesi plakları, 23 hava raporu. 23.05 opera orkestrası, 

MoskoYa 1714 m. - 11,15 koose.r 23. 15 haberler, 28,85 Bura sigan takı- 24.15 Veres sigılD takımL 
keman ve taganni, 12,15 laveç ne~n- mı, 241:> Gutenberg salon takımı. Moskova 1714 m. - 17.30 musaea 
Yatı, 13 İngilizce, 17,30 musahabe, 18,~~ Moskova 1714 m. - 17,80 musaba- be, 18.30 a1keri konser, 19,30 operet 
•ıkeri neşriyat, 19,30 karışık musıkı be, 18,SO aııkeri neşriyat, 19.30 musikili •e danı musikisi 21 akşam konseri 
~e neşeli neşriyat, 22 Almanca, 2305 neşriyat, 21 gece bekçisi iBimli radyo dana ve 11aire 22 Almanca, 2.1.0:J fr. 
İngilizce, 24.06 İsveççe. bestesi, 22 Çekçe, 23,05 İngilizce, H.05 lspanyolca. 

Humburg 332 m. - 21 yaşa~ı? 2 ı or. "l Hamburg 332 m. - 21.10 dans 
ı.: "i". <> .a manca. k:" 23 lı b l 3 20 ikili' · 

hayat iaiwli temilil, 22 opera musı.ıusı, Hamburg 332 m. _ 21,46 Tutulaa musi ısl. a er er. i? • mu:.~;-:. 
23 haberler, 23.30 danı muaiküi. kut iaimli musikili tem8il, 2!,86 n...U srogram arası. 24 dan• ... -....-. 

Viyana 507 m. -· 20.25 Beethov~ halk ıarkıları, 23 haberler, 28.25 mu• evVi;ı~a 507 m. - 20.15 SaJ11burg-
niu eaerleriııden oda musikisi konaerı, aikili program aruı, 24 akşam muıi- dan naklen Beethovenin Fidelio opa. 
21.05 Sercnade in Durggarten Anton kiıi. rası. 23 Holzor idaresinde radyo or-
Ronradın idaresinde. Viyana GOi m. - 21,45 Viyana kestrası. 23,30 haberler, 23 50 konserin 

23 Temmuz Pazartesi halk musikisi ve tarkılar, 23.30 haber- deY&mı. 24.30 Şandor Bura takımının 
lıtanbul - ıs.30 Fran11zca ders, 19 ler, 2~,50 E-ıperanto, 24 dans musi· Sigan musikisi Peşteden naklen. 

Suat lımnll B. tarafından konferan•, 19.30 kisi, 1 Kuartet konseri. ~ .............................................. __ ......... ~ 
l'Or}( mu•lkl netr"yata (Ekrem, Ruton, Cev- b 
det, kemani Cevdet, Şertf, lbrah"m Beyler, 26 Temmuz P•rf8m e 
\' Borıa lıtanbul _ 18.30 pllk neşriyatı, 19.rO 

ecihe, Belma H.), 21.'lO Ajanı ve ih k iki ri ah 
~Lerlerı, 21,50 Cemal Reılt, luet Ne~-n' Aja .. haberler!, 19.30 Tlir mm n~ Y 
L.,ılfta'-1 M~s'l·l Cemli Beyler tarafwwm (Kemal Niyazi, Aıml Beyler, Hayriye, Mil· 

O
.. .. • ı ~ • Hanıınlar) 21 Selim Sırrı B. tara-
.. a k aeyyen • ınuai lıl. k A fından konferanı, 21.30 cazbant ve tango y 

134
• m _ 20 40 as erı 

ı:ı a .tırşo~~k 2~ ~o ~por h~berleri, 21 orkeıtra•ı· . r p a , ,., . . 
21 50 

Varşova 1345 m. - 20,15 Orkeııtra 
musahabe, 21.15 hafif musıkı, . .'

1 
k eri 21 50 haberler, 22 musahabe, 

haberler 22 muııahabe, ~2. 12 popu er 2;;~ ~enfo~ik orkestra ko.~e~, 23 
orkestra' 23 edebi neşriyat, 23,15 j:Jıs ko~ferao!f, 23,15 dans muaıkı~ı, 2' 
lllusiki•i: 24 musahabe. 

5 
.. du··z he.be 24 05 ıpor haberlerı. 

Bükreş 364 m. - 18·1 gun muj;ükre~ 364 m. - 13.15 • gündüz 
netriyatı 19 musahabe, 19,05 karışık · t 19 musahabe 19.0a karışık 
konser 2o Üniversite 20,15 Kuartet nkeşrıya ı, 2015 güzel ıı~oatlar, 20.30 
k ' ' Ol'd onser, · . . . 

onseri, 21,45 musahabe, 22 1 a f 20 45 plak ile J)onızettının 
li k kon erans, ., · k 

elta T. şarkılar, 22,30 piyano on· orkestrası, 23.30 haberler. 23.50 on· 
ileri, 23 haberler, 2.~,30 kahvehane . L . de I ammermoor operası. '- serın uoıa .J • J{ 
.:ouseri. p t 5r.0 m _ 20.30 Vınsze u-

p S 1 r- eı e L> • d ı·k eıte 550 m. - 20,30 a on ° 
1
. .. . Aonenbal iıimli .3 per e 1 

ke :ıtrası Bertha, 21.30 haberler, 21.50 ıueJın~o Stüd)·odan 23 40 hava haber-
Ludvig BaJ"terin idaresinde opera or· opere ' ' "k" · d 1 · 28 "0 dans ması ısı. 
.•strası, 23 haberler, 22,05 sigan mu- f'n,M ·k a 1714 m. _ 17,80 musa-

llkisi, 24 dans musikisi. h b 
0

1s8°8~ askeri neşriyat, 19,80 §İİr· 
Maskova 1714 m. - 17,30 musa· 8 e, ' ı 21 · l 

babe, 18,30 bü" ük gala konseri, 22 ]er viyolonsel ve ıarkı ar, guze 
.a. ı " 5 tl 22 Almanca, 28.05 Fr. genç• 
~manca, 23.05 musahabe, 24.0 sana ar, 
Macarca. Iik ve harp, 24,05 İspanyolca. N r 

Viyana 507 m. - 20,40 Holzer Hamburf 88l m. - 22.35 & eşe ı 
t..k b halk şarkıları, 23 ha_he.r~e~, 24 haber· 

ımı neşeli musı'ki, 21,35 musaba e, k de•""'"J 22 23 "O dans musı ısının •o:wu' 
,45 proğram sonradan bildirilecek, ler, ... J be n4 15 e11ki İtalyan 

2~ 30 · &DO n·,tı,35 ınusa ıa , .. ·· ... haberler, 24 meşhur pıy x. rJ 

•.el!rlerinden konser 24,35 dans mu• ruusi~iıi. 7 _ 21.15 Holzer 
ıııc· . . • Vıyaoa 50 m. . f 

ısı, Adolf Pauıer. idaresinde konser, 22,45 pıyano reha-
24 Temmuz Sall katila ~arkılar, 23.30 haberler musa a-

lıtanbul _ 18.30 pllk neırlyah, 19 ço· be, 24 dans muıikiai Palmhof kahve-
~~tl•ra n:ı .. aı 19.30 Tlrk mu.tki saeırlyata hanesinden. 
"• eınan Re,a: B., tambur Me1'ut Ceaıil e.~ 27 Temmuz Cuma 
lf rıun Vecihe H Mu:ııaffer B., Vedia Rıa lıtanbul - 12.30 pllk netrlyatı, 11.SO 
2J •:rrı,)' 2J.20 •Ajanı ve Borl& haberleri, 19 20 Ajan• haberleri, 19.30 

• SUidıo caııı ve tanro orlıe•tra1ı. pl6k aeırl1•u,, R • Cevdet Ôvrik Beyler, 
V 15 S f,._ , t Cemi , ut••• • ı ) . arşova 1345 m. - 18. en v--. (M111 u F rldun Nedime Hanım ar , 

il '- "h Nazan • • 
~~~ orkestra konseri, 19.lS oda ~Ulll• V•;; ~janı haberi• ı, 21.so Radyo orke1t~ıı. 
taıeı, 19,45 lzci neıriyatı. 19,55 Antıgaz 21. V arşova 1355 m. - ~· ~~ pop nI er 
J Y~e.re neşriyatı, 20 muhtelif 21,12 "k" 2o rıo musıılıabe, 2 • "' ae o-
.~ Jılberin 3 perdelik La Femme Con• musı ı, .. 21 50 haberler, 22 ziraat, 
"!in 1 be nik konserf, .k' konserin devamı, 23 
~ Poraine opereti, 23,15 musa ıa • 22 ıo sen onı k · 24 

·30 danı musı.kiıi. .: t 23 15 kabnhane onserı, 13 d"" Foy oo, . 
~kreş 364 m. - 13,15 gün °~ masababe. _ 13.15 lriindüz 

Sıcak yaz gecelerinde 

Rahat Uyku 
rahat karyolada uyunur • 

Halil Sezai karyola ve 
madeni eıya f abrikaıı 
mamulibodan karyolalar rahat 

aağlam Ye ucuzdur. 

Y erll Mallar Sergisinde 
Bir kere glSrünUz. 

Satlt Yerlerl: 

Yerli Mallar Serai•i 
Yerli Mallar Pazarlan 
Selinik Bonmarteai 
Ata Refik ticarethaneai 
Beyoğlunda Luvr matazaaı 
EbuHuut caddealnde fabrika 

'-----.. (1260) .....-

, DABCOVJCH vı ŞUrekl11 
Teh 44708 • 7 • 41220 

A vruPa •• Şark limanlan araeıoda 
4 

muntuam poı&a. 
An.en, Rotterdam. Hamburg Ye 

lıkandinavya Jimanlan ioin yakıoda 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baılıoa limanlarında traıııbor demen 

yakında gelecek vapurlar 
Teki• vap. limanımızda • 
Han•burg vapuru 8- 10 Ağuıtosa 
doğru. 
0'9• &. vapuru 22 - 23 Ağustoıa 
doğru 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Teki• vap. 18-20 Temmuza doğru. 
Hat1abU'11 npunı 10-12 Ağustosa 
doğru. 
Olga &. vapuru 24 • 25 Ağustosa 
doğru. 
FHla tafsilli ioin Galata, Frengyan 

han umumi acenteliğine müracllat 
Tel. 44707/8 • 41920 

C33) -

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Heaap GayrimenkulOn 
No. 11 bulunduğu mahal 
233 Unkapanmda lbnimeddas mahaJ.. 

lesinde atik Bıçakçi cedit Kini
paşa sokağında atik l cedit 3 
No. lı maa bahçe hane 

icra No. ıı 

933/204 birinci 

İhale ta
rihleri 
l/8/34 

arbrma 
ikinci 16/8/34 
artırma 

318 SamRtyada Kocamustafapqa ma· 
hallesinde Demirci Oıkfyan s~ 
kağmda 49 No. lı bir bap hane 

934/923 birinci 20/8/34 
arbrma 
ikinci 4/9/34 

520 Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle
sinde Karga sokağ1nda e1ki 5 
yeni 9 No. lı Aparhman 

artırma 

934/929 birinci 20/8/34 
artırma 

538 

ikinci 
artırma 

Şehıadebaşanda Feuiye cadde- 934/1178 blrind 
ıinde 28 No. lı bir bap hane artırma 

lkind 
arhrma 

4/9/34 

20/8/34 

419134 

708 Kasımpqada Bedrettin mahal- 934/ l 4 
lesinde ıimal sokağında yeni 5 

açık ar- 3117 /34 

7 No. Jı aparhman 

606 Kasımpaşada Bedrettin mahal- 934/1~ 
lesinde orta Şimal sokağında 
eski 5 yeni 2 No, lı bir bap hane 

tırması 

açık ar· 3117/3-4 
brmaıı 

Yukarda mahalleri g6sterilen emlAkten 233,318,,520,538 
ikraz hesap No. lı gayrimenkuller İstanbul Dördüncü icra Memur
luğu ve 708,606 heaap No. lı gayrimenkuller iae Istanbul Ikincıl 
l~ra lflAs Memurluğu tarafından hizalarında gösterilen günlerde 
&ıleden sonra aaat 14 ten 16 ya kadar açık arbrma suretile sati· 
lataktlr. 

lıbu gayrimenkullerden kendiıine ihale edilen kimseye Banka• 
mız tarafından yiizde elli ( % 50 ) niıbetinde ve ahkimı mahsusa11 
daire.inde ikrazatta bulunulabileceği ilin olunur. (417) 

* * 
Kiralık Emlak 

Esas No. Mevkii Ye Nev'i Teminat 
Lira 

20 Niıantaıı Kağıthane caddesi 100 No.lı Konak 75 
461 Tophane Kıtla altında 345/355 

" Dnkkln 20 
, 566 Teıvikiyede cami arkasında 18 No. Jı eski Ka· 6 

rakol binası 

16511 Galatasaray Avrupa Pasajı 1 No. lı dUkkAn. 35 
165/2 it " " 

2 
" " 35 

165/3 " 
,, 

" 
3 " " 31 

16515 .. " " 5 u ,, 33 
165/7 " " " 

7 " " 30 
165/1( .. ,, ,, 10 it " ,20 
165/11 " " 

,, 11 
" " 36 

165/12 " " ,, 12 
" 

,, 26 
165/13 

" " " 13 ,, 
" 33 

16~/16 " 
,, ,, 16 " " 31 

1'i5/17 " " " 17 " 
,, 40 

165/21 " 
,, ,, 21 " " 45 

20211 Galata Kuledibi 1-3 No. lı hanenin bir odası. 6 
Yukarda yazıla emlik birer sene müddetle ve müzayede u. 

kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye milaadif 26n /934 Perşembe 
günü saat oo altıda Şubemize müracaatları. (411] 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U. Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile latanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi için 

1000 ili 2000 teneke ve açık münakasa ile Çanakkale Merkezinde 
teslim edilmek llzere 400 teneke benzin satın abnacaktır. 
Münakasa ll/Ağustos/934 Cumartesi günU saat 14 te Galatada 
Karamustafapaşa sokağında Iıtanbul Li'!lanı Sahil Sıhhiye Merk .. 
zinde müteşekkil komisyonda yopılacağmdan isteyenlerin ıartna• 
melerini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlllğü Ayniyat Muhaaipliğioe veya mezkür Merkez Baştaba• 
betine müracaatları. ''4012,. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlülünden: 
latanbul Uzunçarsı - Mercanağa mahallesinin Uzunçarşı eski 

Babıaeraıkeri, yeni Harbiye caddesinde eaki 8, 10 ve yeni 59, 61, 
6117 numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye, bir büyük ma• 
ğaza ve bir büyük marangoz atelyeıini mtiıtemil iki katlı ve iki 
kapıb GümUt oğlu namile maruf han bedeli iki taksitte ödenmek 
ıartile muhammen •9000» dokuz bin lira kıymet üzerinden kapalı 
zarf u1Ulile 29/Temmuz/934 pazar günü saat on dörtte satılacaktır. 
Taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu oiabetinde temi• 
nat 't'e tekllfnamelerini yevm ve ıaati meıhiırdao evvel lıtanbul 
Milli Emlik Müdtlrltiğtinde müteıekkil ıatıı Komisyonu riyasetin• 
tevdi etmeleri. 

200 Adet Karyola 
f ıtanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonunda~ 

8akırk6y Akliye ve Aıabiye haıtancsi için ltııumu olan 200 
adet karyola olbaptaki ıartname ve nUmuneai veçhile ve 7 Ağua
tos 934 Salı gUntı saat 14 te aleni münakasa ıuretile ihale edi
lecektir. lateklilerin KomİlyoRa ve nlimuneyi aöraaek lateyenleria 
Mn ...... y• milracaatlan. .. 3961" 

llttrİYati, 19 musahabe, 19.05 Mo .. toı. ' BUkr•t 38' •· ·-
&L - ...,.A« -1~-~---=----------------------------------------~------~------------------------------------------------------~-----------------



JIEPSI BıR BiRiNE BENZiYOR .... 

HEPSi DE AYNi VAiT ERDE BULUNUYORLAR. 

HANGISiNi INTiHAP ETMELi ? 

Bir soğuk hava dolabınl saten almazdan evvel bunl~n düşünüyorsunuz. 

Folca~ piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bu 

soğuk hava dolapları arasında yalanız birinin temayüz ettiğini 

aörecelcsiniz. O da "Frigidajre" dir. 

F R 1 G 1. D A 1 R E 
6:cncnı ı1ouın nıaıı:ıotlo 

BOURLA BIRADERLERveŞsa 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dlnyanıa en Hbit 

dudak boya11, 

FARUKl'nin CIC:I 
aJbfıdır. Hiç bir te• 
mula alliamea. Ya
kaaaa lıile plımaa. 
24 ... t dudakta kaJw. 
Teerilbeai kolaytlar. 

Depoıu ı S11ltaıahamuamda 

P'ARUKI GUZIL KOKUl.d"' ._ ___ maiÜuadllo • • 

61-• Uroloı- Operat6r 411-11.. 

1934 M ODE LI 

YENi KODAK 
Fotoğraf makineleri 

KOD AK 620 : 6/9 [ Makineleri• 
KODAK 616: 6.50/11 en ufağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir ..... • ........ 

En tık 
En Nl)lam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlalC 

Mekanizmaaı dalma •• 

010100 muvaffakiy 

kopyalarınızı "Veloks,, k&ğıdına basttrı 
Realmler daha canla çıkar, detaylar kaybolmaz, Hnel 

ıararmadan dayanır. 

Kopyalar1n arkaaında " VELOX ,, kellmealnl 
teminat olarak arayınız. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektö 
lüğünden: 
Yükıek Ziraat Enıtitllıllne alt Ankarada Y enlıehlr el• 

Sakıenberı ıarap fabrika11 namlle maruf olan fabrika 31 Mayu 
tarihine kadar icara verileceğinden taliplerin tartnameıini 16 
llzere Enıtltll muhaıelteılne ve % 7 ,5 teminatlarlle, 5 atu 
934 mBudif pazar ,anı aat 15 ta Enıtittı idare ve ihale k 
yonuna mllracaatlan. "3891" 

Eakifebirde Hil&llahmer anbarında fazla miktarda bulunan 
muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kıh gal•aniz 
saç, otomobiller, bay•aa 6rtllleri, lnıaat malzemesi, •ie takım• 
ları vesaire u Ye çok kullaaılmlf, ytınltl, pamuklu, keten eıya 

IS Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eskitehirde Merkez anba· 
nnda kı11m kı11m açık arttırma ıurerile ıatalacaktır. 

Bu eıya ve malzemeyi ıiSrmek iıteyenler istedikleri zaman 
Eakiıehirde HilAliahmer anbanndald aatıı komisyonuna, ıablacak 

Dr. REŞİT SAMI lfl/m-~ Fotolraf amatörlerl; realmlerlnlz 1,111 ~· 
idrar yolları hHtahkları miitehaHııı E L L .1 

eua ve malzemenin neYİ ve miktarlarını anlamak iateyenler de: 
A) Ankarada Y enifehlrde Hillliabmer merkezi umumisi mu• 

haaebeaine, 
8) latanbulcla uld Zaptiye caddesinde Aksaraylılar Hanında 

Hililiabmer oyun kij'ıtları ıatıı depoıu mtıdirlyetine, 

C) lzmirde Hililiabmer merkezine mllracaat etmeleri ilin olunur. 

(972) 

YEDIKULE~-~ 

HAV AGAZi ŞiRKETi 
Atideki maddeleri iatihıal etmekte ve satmaktadır: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 
KATRAN 
BENZOL 
ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( merkezi teıbin için ) 

( aert, orta, yumutak) 

( ltUhaua yol İDfUID& elveritHcllr. ) 

(bam) 

( Karbolineum tipi ) 

( Bilhaua demir için çok elverfılidir.) 

Her türlü malumat almak için: Beyoilu'nda, TUnel meyd•nında 
Metro H•nınd• ••b• 'ubeslne mUraca•t edilmesi 

~--------------~(928)--
lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
latan bul' da Samanviranısanl mahallesinde Uzunçarıı caddesinde 

Gümüı oğlu hanı ittisalinde kAin "2000., iki bin lira muhammen 
bedelli 5 numarala dükkin 29/Temmuz/934 Pazar ıünO saat on dörtte 
açık arttırma aurctile ıablacaktır. isteklilerin pey akçelerile mü-
racaatlara. uM.,, u3557 

Zafiyeti umumiye. ittibaaızhk ve lmvvetaizlilc laalituada büyüle 
f aide Ye tesiri görlllen: 

FOSFATLI 

HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede .. blır. 

Beyoğlu latiklil oadde1i (Muleıı Ruj 
-- karıun) V ehap B. Ap. 61 ..-.. ....._ 

(C•ppelll) film plik ve kağıtlarım kulluıınıı. Paramıı taamıf ei• 

8on Poata Matbaa• 

&alaiW: Ali Ekrem 
Neırlyat MDdilril ı Tabir 

Sizde 

beraber, daha açık, daha. oanb r11imler eldı edeoebiais. Bayfüaiı 
muaırraıı iıteyiııiz. 
Umumi acentaıı : Um lterto J. Reforzo Poıta kutuıu 2295 Telef o• ı 
~ ....................................... (lOll) 

----dan 
bir kumbara alınız 

ı, bankaıından k .. 111 

flara alan oıı binlere• 
vatandaı, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç aen• 
içinde, birer aermaye v• 
lı aahlbl olmuılarclır. 


