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aşvek • Dolf •• s Öl dürü ü, 
azır Fe Ortada Yok 

hıtililciler Başvekalet Binasında Ya-
kaladıkları Polisleri Derhal Astılar 

k<;ylüleri Viyana civarında toplanmaktadır. Köyhiler, 
Viyana, 25 ( A.A. )- Saat 13 te Avusturya radroıu 

ö l f Y • bir haber veriyordu : 
Federal hilkumet lıtlfo ctmif ve naıırlardan Rintlen 

itlerin idaresini ele almııhr. Şimdiye kadar bir eüna 

lhalümat alınmamııtır. 
Bu haber Avuıturyada yeniden karıtıklıklar batla-

dığtna hllkmettirmekte idi. Nctckim bira:ı sonra Havas 
Ajanıtnın fU tebliği Avuııturyr.da yeni bir ihtllalin 

baıladıj'ını öğretth 
Viyana, 25 (A. A.) - N•uıyonnl soı yolist oldukları 

tahmin edilen bir takım tothişçilor radyo merkezini 
lıgal etmiıler ve müdürlerden '·irini öldürAlötlcrdir. 

Tethiıciler M. Dolfüsün ictifı:ı etmiş olduğu 
teklinde bir haber itaa etmitlertlir: Bu haber r~ıımen 
tekzip edilmlttir. Gerek radyo blna11, gerek başvekalet 
daireel .. ö!'Onde Ulfek ateıi teati olunnuılttallır. 

Huk?~ot kıtnatı Başvekftlet dairesini vo nezııretleıi 
IŞ&"al etm1ş~r. Buralara mitralyozlar yerleştirilmitlir. Mlite
~r~ıtların bırçoğtıoun telef oldugu tıabcr verilmektedir. 
1 ufek vo ro' erverlerle wüsellıilı oları a a~ı .Avuotur) ıı 

icabinda hükumet lehine müdahaleye hazırdırlar. 
Saat 14,40 dr. hilkumet kıtaatı vaı.iyete hiklm gö· 

rünüyorc!u. Çünkü Auuıturya radyosu yeniden normal 
bir ıurette i~liyordu. Fakat resmi hiçbir tebliğ 
neırcdilmrrnif ve .aat 15 e kadar hiçbir haberin 
11hhati t h~M.uk etmemif idi. Çünkli ortada müracaat 
edilecek resmi menhcı yok idi. Pek yakında bir 
tebliğ neıredilccej"I hnber verilmektedir. 

Diğer taraftan Prağdaki Avusturya sefareti 
de bir tebliğ neşretmiştir. Çek ajansı vasıtasile 
neqredilen bu teb!iğin hulisası şudur : 

Prag 25, (A.A. - Avusturya başvekili M. 
Dolfüs aldığı yaralardan müteensiren vefat etmiştir. 
Viyam•da Nazi tetbişçileri saat 13 e doğru Viyana 
radyosunun ıtüdyoıunu işgal etmişler ve ıtadyoyu 
radyo verici iılaıyonlara bağlıyan kabloyu kes• 
mitler, bunun üzerine nı;ulerden birisi mikrofonla 
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Şirketi Hayrrııyede Tas- 1 

fiye Mi Y apdacak ! 
Hissedarlar Kazanamadıkları için 
Paral~rını Geri Almak İstiyorlar 

Son Posta 
Bugün 

16 
Ôğre ndiğir.ıize 

f _öre, Şirke ti 
f:tayrlyenin hiı· 1 e 1 e r l n den en 
iaılasına nblp 
olan bir iki zat 
tit olduğu ma· 
lcama müracaat 
ederek ıirketin 
~asfiyesini iı~e
-.ıişlerdir. Şirke
tin tasfiyesinin 
l ı t en mesindcki 
ıebepleri nlika· 
dar bir zat bize 
fÖ)'le anlatmıtbr: 

- Şirketi Hay· 
riyenin aermayeıi 
( 8 ) milyon lira 
kadardır. Bu pa· 
tanın dörtte üç 
gıiktarma maruf 
bir zat sahip bu· 
lunmaktadar. Fa· 
kat bu paranın 
getirdiği nema 
hemen hiçtir. 
Halbuki ıekiz 
ınilyon Ura ile 
çok daha ka· 
tançh birçok mü· 
Lim işler yapı· 
labilir. Halbuki Şirbti Hagriyenira nıerkui 
lirndi bir iki yüz bin lira bir tur. Gün geçtikçe de tenhalaşıyor. 
t Naf a Vektileti Şirketi Hayriyenin 
emettu temin etmektedir. Şirket, ' ·'k t · b 1 f vaıiy tini ett~1 ' e mıye aş amış· 

lı~•:a kazanmak için birçok ted· tır. Vek Jet hesapları d~ g5zd n 
ır ere başvurmuştur. Bu tedbirler :ıgeç'irm 1<tedir. Hakikaten şirketin 

çok defa . isabetli olmanuf, hissedarlarının istediği olut, yani 
hıesela bilet fiatları miltemadi· şirketi Hayriye tasfiye edilirse, 

)'en arttırılmış, bu suretle de vaıı,.et ne olacaktır?. Boğazdaki 
ftoıtuiçl yolcuları aıaltılİnııtır. ;..üılııkaleyi kim temin edecek?. 

imdilik belli değildir. " 

Sayfa.d1ır 

• M 1 et t •' 1 1-A t 1' l'f 1 -' 1 1 1 t 1 1 1 t" ı ı it 

Sıcakların Dehşeti 

Antalyada Derece 43, 
Fakat Rekor Amerikada 

Sıcakların ıiddeti alabildiğine 
devam ediyor. Dün de hararet de· 
recesi umumiyetle (30-32-34) ara· 
ıında tehalllf etmittir. Memleke· 
tin iç kısmından gelen haber iıe, 
en sıcak mıntakanın Antalya ve 
civarı olduğunu gösteriyor. Dıı 
memleketlerde ise sıcaklık reko· 
tunu, birçok rekorlarları eldı 

( Dev1nu 12 ir.ci sayfada ) 
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Yaşına· Girdi 
Aziz 
Okuyucu/ 

Bugün eline al- r
dığıo nüıha ile 
"Son Posta,, dört 

yatını bitirmiı olu· 
yor. Y nrın, beşinci 
yılına baaacakt , 

Dört yıl... 

. Mılletleriu, lıuttiı, 
ınaanlarm hayatın-

da bile uzun bir 
zaman değildir. ı,. 
ta küçük, fakal bi
ze dnimıl uğur ge
tirmi~ olan bir mat
bftnnın odasında 

' ayakları kırık tah-
ta bir masanın et· 
rafında, çalı~maya 

bn ladığımız gün, 
el'an gözlerimizin 
önündedir. Sanki 
aradım lıenuı 24 

81\atlık bir 7" 

g ıniş t!İbi 

Fakat doıt )ı. 
·ıı tl · ve iosH· 

lar 1& h~atlaruıda 
ı:Mr rıizrar olma· 
sına mukabil bjr 
~azetonin haya-

, 

tında istisgar edilemez :ili- .. 1 .k 0 ne iizüotülerle ne · " gtn} ır sene, hatta 14 saaLlık l ırgiıu d\ır, bilir mi~iniz 2 ş~ıpr'\!11!1a ar 8• v baıan da ııe sevinçlerle dolu~ 
dizilir, nasıl baaıl~r , v eb~nıze aldıgıoız 12 sayfalık gaıete nasıl yazılır, nasıl 
chişiiniır miiıüoüz? e ır defa baınldıktan sonra ne heyecanlar getirir, 

say a arını artırdı, (12) ye, (16) Bununla beraber biz iıhaıında f 1 
acı veya tatlı geçen yıllara mU· ya çıkardı, vaııtalarım ziyadeleı· 

tır l ve bütün bunları milnha11ran teeııif değiliz; etrafımıza, her . d 
gazeteye nasip olmayan bir de· . 

d 
ıenın yardımınla yaptı. 

rece •, genit bir dost kütlesi 
toplayabilmit olmayı klfl bir mü· Aziz kari, 
kiifat sayarız. en k~ bu gazele yakın zaman· * larda daha gUzelleıecektir, mUn• 

Aziz kari, dere~at itibarile daha zenginleıe
cektır ve bunu da yine ve mUn• 

Bu gazete evveli sekiz ıayfa· h 
l k 

B1ıran senin yardımınla yapa· 
ı ' resimsiz ve vesaiti noksan k 

b
. n h h ~a tır. Bu eıer 1&dece aenindfr. 
ır nus a alinde çıkb, tedricen Ö nUnde minnettarlıkla eiiliriı. 

Sıcaklar Ortalığı 1 
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Sahıkalı - Nereden anladm ulan~ 
Y ankeıici - Görmüyor muıua bel herktı oeketaiz, yelektiz ıeıiyorl 



(Halkın Sesi) 

Gelen Muhacir
ler, Nü/ usumuz 
Ve Halk 

Getirilip J crleştirilen muhacir• 
Jerden bir kısmının icap ettıgi 
randmanı vermediğinden ~ikiyet 

edıliyor ve merıeli birçok ma
lıacirlerin umumi nüfus artma
•ıı:ııu bir te&irleri görülmediği 
ileri sıiriılu) or. Bu iddia kartı• 
1mcla balwllz. halk ne diyor! 

Şöhret Hamm (muallim AoK& 
tramvay cadde i Hl) - Topraklanmız 

ıok genitlir. BuglakQ niifuaumuxun 
en mis ini, yirmi mislini •Ue bann
darabilir. Memleketımizi imar etmek, 
JUrltaılara daha fada refah vermek 
ip. aifaaumun artbnuya mecbana. 
Arttırma da iki telülde olar. Ya ua 
yarttaa hançte kalmlf Türkleri mem

leketiJaize çajumak •• yerleıtirmek 
ftJabat genç ölimleria öahe pçmek 
w çok çocuk ydiftirmek.. Dobaı! ~ 
ltarbiadeaberl boyaaA memlelr.dimize 
hicntler •aJd olda .... oluyor. Fakat 
~ seı.. .... alfa• bmaal •• 
çonk i.İI' toprata aba mu.balar 
siJs1 memleketimizde bet, - .. etik 
.a..6k bir pulakhk ft ıslekh• ..-. 
tmdikle. _,. ta•amea yok ...... 
,_.ı.. Saltanat hlkimetlerl •aMeir
len. •uhite latibak et.eldi sibl 
.. anretl hiç dlflaemezlenli. 
Awı•jNWWW etelderbıd.. Ramelide. 
,.ı.if malaacideri llawuile, topratiJe 
,,. •• ~atbril• •1p:alak ıWumera 
,_ .... atulanh. O za..u.ıu tla anda 
........ k ....... iplcle Wrbc 
- ....... lldea --- eriyip Pin-
.... ...... ptm-k - it tletil-
6. Fabl ..ı.n ...tüte wyduaak 
.. ,... ..... pis ......... ca..ı..n~ 
....... ..._ ,.pma11ıp.. u~ 
ıa..ut.cm. ~ •iallenlea den 
....... ~dip.iz talrdiıd. ...... 
fü olaeatımızda f6plle :pktv. 

* 
Mehmet ı\ rif bey ( Gedikpaf& Ne

WJe dağı 8 )- N......_u w .,. 
- ...,... (14) mlyo.daa (17,5) -
,... pkb. Biz ba ropra•larn• hnn 
manaaiJe bakim olm~ınız ve kalma
ma ip. 17,5 milyoa, (27,S) milyct11a 
tletil tam Jtb milyon Tilrb ilttifa
c1111ız Yardır. E.asea h toprafrlarda 
uklden mflyonlarla ölçülen in.an 
kelebabklan wardJ. Fakat ~ .-. 
tanl• idaresi bu bitmez Ye cimert 
ula aöndlrmek · 1çın her Mile. Araa• 
YUtlulrta, Yemen ç611erinde oı bin· 
lerce ıenci feda. ettı. Yemen .,.. 
Arnavutluk her •ent OD w.ıerce aenç 
1utan esatiri biret ejderdı. lpti.dai iuan
lar feyzini arttırmak J~n her aene 
Nil nehrille ~ rif>9Ç lrrz •1 ı:rt~ 
.... 8ia .te .tia.ı.... afr &atilll 
Ww ip. b. azak Jederd&. öW.... 
atzma ordalu attık. Y oluuıı.k ,,. 
•utablr yilzillulen TGrkleri kır.t.k. 
Şimdi yal bir muhacir aüfu•u dy .. 
•timiz ••· Getirecetfmb mufıacirlerl 
--•+• fa,.&al& w • .p Vhfaı.-. 
Onlan •ultanlar clnriaclekl nziyete 
dltlı memek için ~ok huapJa elan...... 

Kımar Oy111bJ .. lf 
Knakapda otan Omik ie

ı '•ele biri Çarllkapı annMla 
..... toplaclaiı pcukl.a ·- v 
., ...... ,akalanımp. 

SON POSTA 

D BABBBLBB 

eçel Kavanozunda Esrar ! 
Tevkifhanede Çok Tuhaf Bir Ka
çakçılık Cürmümeşhudu Yapıldı 

lataalud tmifhae.mdc bir esrar kaçakçılığı 
clnniimeşlnrdu yapıhm,br. Abarayda Emine Hanım 
isminde bir kadımıl yan nda oturduğuma M,liy• 
llyu oğlu Hüse1in isminde bir delikanll, dlin te.
lriffıaneye gelmiş ve elindeki büyük bir kawaaoz kayma 
reçelini, mevkuflardan İsmail Hakla Efendiye veril· 
mele üzere kapıcıya bırakımpır. Gardiyan bu retel• 
den flphelenlBİş, itina ile lcapablan ağzını açan* 
re~ tetkik etmiş, kannozda l:aysılar ........ 
mlatmıt zeytin taneleri kadar büynl: ve siyah mad
deleri tetkik edince bunların J11Yadanmış we aytin 
haline getirilerek kavano:ıa koumuı esrar olciığunw 
anlamlfbr. T enifbaae mücliirlüjil derhal bu kaçak-

1 P1' yak•-. ft iıticnp etmiftir. HlaJia r 
" - Bu hvanozo bana baloncu Remzinin anneai 

Aliye H.mm venli. Sana on kunt ftl'eJİm de plDll 

tewlöflawde 1-..il Hakkıya ptlr dedi. içinde .. 
ttldağw hihniJordum. .. demit •• dlrmlbıll bakir 
etmek istemiştir. Müddeiumumilik diln suçluyu ibti· 
.. mahkemesi• göndermif ve tevkif kararı almııbr. 

Toz Deryası ı 
Aksaraylılar Yollardaki 

Tozlardan Şikayet 1 
Ediyorlar 

Valde camiin~ Yeaikapa ia
iaay<nuna kadar açılaıa Muatafa 
Kemal Pqa cadde-' yanıa kaldığı 
için bir toı: clerJası halim almqbr. 
Halbuki bara. Aksaray, Lbıa. 
){mira Ye Lileli lelllt.mia mr le• 
eeıziila ,eri olmaufbl. 

Ban a..aa1ar buralardaki b
aaliza91oa liğmlanmD kapaklan
• maallat olmqlar, çalarak 
götiir.m- erdir. Şimdi 7aya kaldt-
nmlarınc:bı ba lağımlar birer laı
Jll gibi açık ciıruyor. lier aene 
birkaç. kiti M çukurJara diiterek 
y~. 

Diğer taraftan Aksarayda 
Muratpap CUIİİnin önünden ge
~en cadde aı-ı ela kanalizasyon 
yaprlmasr ytlzftnden müthiş bir 
toz bataklığı haline gelmiştir. O. 
derecedeki buradan bir yığın toz 
Jlllaıaclaa seçmek imkbmzdır. 
Ayluduberi deYa• eden hara
daki kanalizHyou ameliyesinin 
el'an hihnemelİnin sebebini bir 
ttirl8 llllllyamtymn. Acaba birar 
cW.. çat.k danaama11111 imlılm 
yok mudur? 

Un Çuvalları 
Devrilince 

Dnn Ayvansaray 11ıı fahrika· 
ıında bir hadise olmuş, llç amele 
an Ç9ftlan aftmda blmıtlarc:hr. 
Hldlae ıö,ie pçmiftir. 

AJYIYUany Dit ,__. .. •m~ 

leıindea Haeaa, dii• Huaa w• 
Hn.eyio imriade aç amele un 
ÇU'9allar1Di iatif edıerlakea yapbk-

lan lllif -Dil Pn'-1 ft ~ 
amele plYlllmm ...... ..., .. 

larclır. F...._ dil- -.leai ..... ,. ...... ~ ..... 
rarak le •••leyi laa6f ...... 
,..r.alıWrtanWde •.u..ı. 

.... ·- brbu , ...... 5 

Daha enelce de narpe içinde rakı ve ze,tia
yıığlı sirken marul salltafarı araama zeytin teklinde 
esrar sokmak teşebblUleri tekrarlandıjı için tevkif.. 
ıaa .. idare8 bu gibi Jiyecek ve içeceklere çok dik· 
kat etmektedir. 

Sokak Deşmek 
bletine Bir Nihayet 

Vermeli 
Oakadar ba111vaınma Kadık6y 

ve claJ.a ileriye uzatılmM&Da teıeb
büa edileli çok ol•ada. Hattın P.. 
z.ı·ıw tea•iy• eclillrbn yol bir 
nıaddet kapala danlu. Nakil YUl.ta
ları, arka •okaldua clolqb. 1'.ufdili 
keaarıadan, Papubabçeai önünden 
kaviıru çizdiler. Modaran dol .. tılar. 
Yolan toprak teni yen bitti, raylar 
dötendi. Ameliyat y.ı.- sirer liW 
olclı.. Dwkea •ıa .... a pkacak cad• 
denia büyük bU kwm tekrar açılda. 
G..U... pçİf tekrar zaduta utrach, 
•ordWL. Cevap olarak baYaaazi 1ol11 
dilzeliyor dediler. 

Hat yapıldıtı ,uman iki amellye:ııi 
bir çırpıda çıkarmak lıten irile de
fli~ Bu. yeprlmadL Yapılmamd 
için ne sebep nrdı? bilmiyorı:z. 

Fakat l>itdifimiz ıey sokaldanmın 
içi dıtına çıkm14 aörmektea bıktık 
artık. Y of paran Yere!ll Mzler, nlha• 
yet •okaklarda rahat Jlrimeyi İ•ti· 
yoruz. Bu da ... ...._ cletil mi? 

Otobüsler 
Bilet Ücretlerinde T enzi

latta n Vaz Geçildi 
Boiuiçiae itliyea otobiialuiD 

pahallı olduğuna dair yapılan 

mliracaatlar Gzerioe, belediye oto
b• fiatlanaı tetkik etmipir. .. 
ğaziçine işliyen otobüslerin fiat· 

1..-ı bq lamıf tem.il dltlml 
lürken. sonradan buntlaa vaz se-
çil•ipir. Otoblia aahipleri. beo
zmm pahahlaftıpu, yollarmda 
arabalan pbak eakittijioi ileri 
ıOraltlenlir. 

Lızaa Gitti 
Lozn nl&unln J!ldöntlmtl mGn .. 

•elıetil• memlekette betan Hallre•I•· 
rinde Mlyftlc •eranm ,.pılmıt. 

bartlnll Mze bzandıraatu. tadın 

hi•leri ifade edilmiftir. 

Son ihtilaf 
Nihayet iktisat Meclisine 

Müracaat Edilecek 
Ticaret mlldlrlnftlnDn fağvm

dan IODla esaaf cemiyetleri mllra
kaba bün.uama aaaayi odaaına 1111, 

Jolua vilAyete mi merı..t olma• 
linm gehliii meHl•i•dllll pkaD 
Hrtillf lıenh lıaDedilememiftir. 

Oda meclilİaİD IOD toplantı-
11..ı. ... gMaWere 1ebebiJet 
ftl'en bu maelede 'riliyet, bOro
•• keaclaine merbat• olmam 
J.l•ııtl'el.liil 11Gktainawuada aarar 
et.ektedir. Ticaret odua da. 
m6dllrl&Herin llivmdea mosa 
mftrakabe işile ancak oda1111t 
meıgal olabilecelfnl Deri dr-

' mOttnr. 
Bu ihtilafın halli içlo, lktıat 

V eldletiae mOrac:aat edilmesi 
tekarrur etmiştir. 

Ooçentllr KlllllO 
OnlYeraite doçentleri bir cemlJet 

kurm17a brar vermit!•clir. ÔnGmOz• 
delli ..a. lçilMle .-1 in .......... 
1apılacak, cemiyetin aaa nizamnameal 
baznl.aa~ c...lyet, tlopMleria 
her türlD haklannı mOdafaa edecek, 

bir de -aa-~-
24 Saatin 
Hadiseleri 

Eaıpj•i ' ele ( Benbt ) felmr f....._. , .. 5 1 llari • • de 
gaç bir im kn • laj elilli 
malDDeye bpt. , ••• 

Jf.ililaall ·ı1eı.c..a 
Çaqlkapda tra.nap at'-=+ 
iatabm •ıenk IMcat--1 R 
,. 1 /•· 

lf> 12 , ... dn Faik . . ele 
bir ÇGC... ..,........ llm'ek 
im !fth-zaizde .,.....kta ._ p....._ _.Li•re bpbr-
llJllbr. 

.. ...... ptda bbed 
celll Wr alacü 1•• Ilı• platlla 
a.p lll!lirr±ale K•_..' ' 
de -- bıpld.ı ,.......... • 

Sizin Büyük 
Gaziniz Var 

Beynelmilel Maarif Ko 
sinin Mühim Bir Ce 

Cenevre, 2S - B.,_JmiJel 
Mape•İDe T6rldye ••ana 
edea talHe ..Wettltl Kadri 
-mleketlmfa •urifl llaldnnd• 
rreye verditi izahat, alkıflarl• 
laamııbr. Billaaua yeni tarfr. 
••m' ti .. kk-ıaki izahab 
allk• ayandırmıı Ye murah 
ita llri nolta flzerine kendi•in• 
cila edilen auallere cevaben, ta 
•.ı..mia doj'rudaıa dotruya te 
llml n objektif malaiyette b 
pav, tarih tetklklerinla ı•Y 
TOrklerin menıelerinin Ye Dl 

Jetlerinin ilmi ve objektif bir • 
tetkiki Ye bta huuu melrtep 
ramlarınıa d• daha blyfllr bir 
•İJet bafe•l oldutunu bildir 
llurahhaaunana rapowwa• 
we verdifl iz ... t., feYblMe 
edllmlt ve Kadri Bey tebrik e 
birçok murahhular .. Sizin bOyllk 
Guiaiz nr, _ .. .._. TlrkfJe 
..ı.c1a ,_,.,or. Kewb bizhlt 

..,. ....... -. ....,da. -
dir. 

DU..111 
Ajans memvlanndaa Silzaa 

k5pril llzerinde atdOrmeldea 
Ajauın t.ı.fz memuru Ali 
efeadtnla dla ubah Atırceza 
kemende mildafaan yapıla 
Fakat nçlunun awulrab pi 
lçla m•laakeme 30 temmaz aaat 
~ edllclt 

* s-h •h....U. FiruatH• 
NMi,. ...... 81lirdaj9 i 
tevWI edO.. ı..U,.n Kulp 
• Ap-cesacla ---....-.. • 
Milclt S.U pbitleria çatn1maaa 
•aı.11 .. e ... ka bir .- lmlllal91! ., 

Kaıa,Urllkte Mlmaraiaan 
a..Wa Yamak ot• •lu,..U 
C> ........ ı • ...-Halda ...... 
a,.i mahaHeeie Şllkriye Han 
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Temmuz 

Hergün 
sll ihtikarı. 
Spor 

_Gariplikleri -
İşte ılze, tuhafımza gidecek 

bir haber : Ada ıucuları telAtt• 
imiş. Çtınkti Adalarda lzmitten 
relen su, l.tanbul ıuyundan daha 
-.C:uza ıablıyormq. 

Fakat bu haber bizim tuhafı· 
mıza gitmedi. l.tanbul kaynak 
ıuları itibarile çok z.enfindir. 
Şehirin hemen her köıeıinde 
bin bir çeıit kaynak suyu vardır. 
Buna rağmen lıtanbulda suyun 
bardağa - ki ( 200 ) gram kadar 
Mr ı•ydlr • kırk para, yani kilosu 
bet kuruftur. Şu da var ki ıiıe 
IUyunun kilosu, ihtikir h•ddini 
bile geçmek suretile yirmi kurut• 
ıelir. 

Dllnya üzerinde ıuyun buka· 
clar palıala ve ibtikira bu derece 
Yeaile olacak bir matl oldup 
hiçbir yerde 16rllmemiftlr. Yal· 
lllr. f stanbuldur ki ıu, muhtekirce 
bir kuanç va11taııdır. Fakat 
Adalarda ıu meseleıl bOsbllttlıı 
ltatkadır. Orada ıu yoktur. Bu 
rokluk, lhtlklr insafaızlıjınm daha 
seniı bir hüviyet ıöıtcırmeaine 
Hbep oluyor. Allah bilir yal. Bir 
"'9 ıu, l(lnllne ve yerine 16re 
on kul'Uflan ( 25 , kuruf8 kadar 
ıahhyor. 

lzmlt ıuculanna aferin.. Akıllı 
kiıilermlf. Bu ihtikara bir de 
rekabet lizım olduğunu anlamı .. 
lar, Adalara bol bol lzmit ıuyu 
.. tirerek ucuz ucuz .. tmıya 
ltqlamıflar. Bunun iç.in de Adalar
daki ıueular telltta dUtmfiı. 

* Bu ıutllnde ıpordan bahıet· 
~porda 6111'9 -~ me aylan 

lfıehneain. Vlyuad&n 
fecellller I gelen bir futbol 

Resimli Makale 

- . 

Hutalıkların der
hal önüne geçllebil
ınek için tethiıte 

.Or'atli Ye i1abetlf 
dananalaudıdu. lıtu 
maddi, iıter mane-

SON POSTA 

a Sür'at Ve isabet a 

vi ıalıada oııurı, uıt
hlıte iea 1 •t ve ça· 
bukluk yım yanya 
tedu·i Hyıhr. 

5 EZ& 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Avusturyada ihtilil Çıktı ! 
-

( Batlarafı 1 inci qyfada ) 
hükümetin latif a ettijini 
tarafa yaymııbr. 

1 tarda, kasaba ve ıehlr civarında ı 
her dolaımaktadır. Nezaretler, mit· 

leri bildirilmektedir. 
Bir Nazır Gaip 

l.tuyon mUdliı'lerinden Holt 
nuiler tarafandan itllf edilmiıtlr. 
V akadan haberdar olan poliı 
derhal radyo binaum kuptmıt 
ve fiddetli bir mıtiralyoz. ateıi 
altına almııtar. 

Bu esnada bina dahilinde 
patlayan bombalar bir yangına 
ıebebiyet vermıştir. Polisin vaıi· 
yeti binayı işgal eden Naz.ilerin 
de •Y••• lr-~ .ıhı po6-
tlalformua .. ,.... olcluırlanndaa 
dolayı çok inllfldl iclL 

Saat 14.40 ta radyo yeniden 
muntazam işlemi ye batladı. Fa• 
kat, polisin tazyiki devam ediyor 
ve her taraftan tüfek seıleri iti· 
tiliyordu. Saat 16 da Naziler 
teslim olarak esir edildiler. 

içlerinden birçoiu ve bir polis 
neferi hidiH eınaunda telef 
olmuılardır. Polis kıtaatı sokak-

ralyoılarla mücehhez federal or
duıu kıtaat. tarafından muhafaza 
alhnda tutulmaktadır. 

Saat 16.30 da Fedaral ordu· 
sundan kuvvetli bir kıt'ai aake
riye Batvekilet sarayını iıgal 
etmiıtir. Naziler baıvekllet dairesi 
binaamda iki poliı neferini aa-
mıtlardır. 

Viyana, 25 (A.A.) - Maarif 
Nazırı M. Şuhnik bu akşam rad· 
ı•Jr•d ett.iji bir .... tuk. u. .,ta.· 
., .......... il. DolftWla ... Çil 

katlecWdijini •• aldata yaralardan 
mDteeHiren vefat ettiğini bıldir· 

miıtir. 
Mumaileyh federal hilkümeti 

reııı tarafından M. Dolfllıün 
yerine cari itleri hal ve teıviye 
etmeğe memur edilmiıtir. 

Diğer taraftan federal ordusu 
aıkerlerinin aaileri tardederek 
Baıvekllet binaamı iıgal ettik· 

Viyana, 25 ( A. A. ) - Nazır 
M. Fey bu dakikaya kadar asile
rin elindedir. Kendisi de baıvekil 
ile beraber Baıvekilet daireıinde 
bulunmakta idi. Hayat ve mema• 
tından malumat yoktur • 
M. Rlnner De ÖldUrUldU 

Viyana, 25 ( A. A. ) - Don 
akşam kendi bölüğü tarafından 
davet edilen Haymverlerden 
M. Rinaer üç rovelwer kUl'fUnile 
6ldlrillmllft0. KatWeria irim oJ. 
duju meçhuldür. 

Bavyera Hududunda T ertlbat 
Viyana, 2.i (A.A.) lnnıbrük'dan 

bildirlldlthıe göre A•uıturya • Bav
yera hududunda muhafıı tetkllita 
dilndenberf ht'r iki tarafça takviye 
olunmuttur. Diter taraftan MOnlhten 
litreaildltine pre birkaç ıtın enel 
Bavyerada l'•Dİf bir temiıllk hareketi 
yapılmıt ve birçok kiti tnklf edU
mittir. 

takımı cuma gllnU Fenerbahçe ile 
karşılaıtı ve Fener takımı (1·2) 
yenildi. Bunda !atılacak birşey 
)'ok. Fakat Ayni Viyana takımı 
paz.arteai gUnU Beıiktaı takımile 
karıılaıtı. O Beılktaı takımı ki, 
Fenerbabçeyl de yenmek suretile 
lıtanbul ıamplyoou olmuıtur. 
Fak at Viyana takım mm karfl• 
11nda da (3-7) gibi çok geoit 

bir sayı farkile yenildi. Futbol Tifo Kır klarelinde 
mUsabakalarmda, bllhaua ecnebi 

Londra 
takımlar ile yapılan müsabaka· Sıhhat Vekaleti Belediyeye Ma11evraları Yahudi Hidiseıi Maz-
larda bu garip tecellilere daima Tebliaat Y aplı S (A 1 nunlarından 6 Kiıi 
tahit oluyor ve f&flyoruz.. Şampi· ~ 1 d Londra, 2 .A.) - ngiltere 
yon takıman, şampiyon olmayan Ankara, 25 - ıtanbul 8 hava manevralarına yeniden baş- Mahkum Oldu 
takımdan daha dolgun bir netice Şişli, Kurtuluf, Be~oğJu ve Feri· Janmaşbr. Fakat havaların fenalı· Kırklareli, 25 _ Yahudi hi· 
almaaı llıım değil mi idi? köy civarlarından 3 günde 12 tifo ğından dolayı, lüz.umıuz. kazalara diıesinde zan albnda bulunan 

Anlaplan bunda bir hikmet, vakaaı teabit edilmiıtir. mahal vermemek llzere, mUdafaa Belediye Reisi Şevket ve Ticaret 
bizim anlayamadığımız bir aiyaaet Yapılan tetkikatta hutahğın tayyarelerinin uçmaama milaaade Odaaı Reilİ Nail B. Jerle Kahra-
var. Akai takdirde bu tubafbk· lijamların açıkta akmaıı yüzfln· olunmamııhr. Bundan dolayı hava man Bey dün yapılan muhakeme 
laran tekerrilr etmemeai liıımdır. den zuhur ettı"x.i anla•lmıf, ı k t'~ t" · 

•• r nezareti, manevra arm a ı ne ıce nehceıinde beraet etmitlerdir. 
Spor ifleri, bir de bu cihetten •anne g-ilm··= i60ı'n f..&anbul . b'ld" kt d" 

k k dl'- f 1 u u -T - T ... vermedigw İDi ı ırme e ır. S 1 1 d M f Ç tet i e .. e ena o maz.. n-•-diyeaine tebligat yapılmıthr. T .. ki . . uç u ar an uıta a a•uı, 
ae1111 Bulgaristan ur erının şu.. Ah t H ı· B BUJUk Bir Yangın Alm•nJ• Yardım Mls•kı '"P' me, a nn, ay• 

Bükrq, 2S ( A A. ) - Dlln istemiyor Gazi Hz. ne Hediyeleri ram, Yaşar Atalar aJb aydan 
ıece bakoda bir yanıın çıkarak Londra, 25 ( A. A. ) - Berlinden Bulgariıtanm Şumnu kaaaba- aşağı olmamak üzere muhtelif 
bOyiik bir ıllr'at ile on sekiz. evi ıelea haberlere ılr~, Almany11nın ımdaki Tlirkler Gazi Haz.retle- hapiı cezalarına mahküm edil-

y b k 1 ki d m miHklarına -'rmeıi rı'ne sevgi ve merbutiyetJerini mı"ılerdir. ttakmııtır. aımın u kadar artı ı 1 yar 1 
•• , ihtimallerini bedblnane kartılamak ifade maksadile üzerine TUrk 

çabuk airayet etmesinin ıebebi icap eder. Bu busuıta ~many~m bayrağı iılenmit aan'atkirane Şarki PrUSJa Vallslnln Azll 
IUıuzluk ve rüzgAnn tiddetidlr. menfi bir c,vap nrınuıne lntızar iki saklıyı Gazi flz. ne arma(ao Varıova, 25 (A.A.) M. Görlnı 

H 1 ğı ediliyor· ile arHında çıkan lhtillf lıwlae 
Eski Eserler ırsıı ı Almanyada iane Yasalı etmiıler ve içlerinden aeçtikleri ıarki Pruıya nlf.ı •• iki •rlrada11 

d M • ı Berlla 25 ( A. A.) - Baıvekil M. Haşim Veli Beyi Ankara ya aıledllmlttir. Bu Yüz en 1 yon- HitJer hGcum orduıu reialerlnin iane göndererek Gazi_ Hz. ~e bilvaııta Danalı hilcura kıtaları relılnla de 

d•ı• toplaınalarını bir müddet için yHak arzı tazimat dm flerdır. azledllteetl ıöylıniyor. 
lar Kaybe ı ıyor _:tm"ttir. -,-----------

Tnrkiyede en aı bilinen, en ------------------

ıaı alidar olunan, fakat Uz.e· J S TER J NA N 
rinde hayret verecek ~e~ecede 
btıylik ıervetler dönen bır 11 var· 
dır: Antikacılık. Cehalet ve vu· 
lcufsuzluktan dolayı en çok za· 
rar gördOğümOz sahalardan biri, 
•• belki en mtlhimmi budur. Bu 
ttlbarla TOrkiy e, hiçbir memle· 
kette rörtllmiyecek bir yağma 
deh r. Uzun ıe-

/STER iNANMA! 
Bel d yece, muhtelif ihll.a• aahlplerınin iıtirakile 

bir juri l y<-ti te,kil edildi. Bu h yeti 1, lıtanbul ıeh r 
linını t11nıiın edecek mimarı aeçmek üzere topla~

p i ap ediyor. Fak11t belediye bütçeai htnilı Dc1~ı: 
~a:•v:kaletı taraf ndan taad k edilip ıönderUmedıji 
> h t bir türlü toplanamıyormuf. lçln eye 

Juri he} etınin toplanmaaı itıle belediye butçeai 
arnaında ınunu bet neden ileri ıeliyorınuı, biliyor 
mu unuı? 

"Hakkı 1 u r,, meaeleainden. Çünkü be) et aıa1ıaa 
hakkı huı.ur , vermek Jizım. Bunun içiu de belediye 

butçe•ni beklemek icap ediyormuf. 

JSTER /NAN JS1'ER iNANMA/ 

Sözün Kııaıı 

Beşinci 

Seneye 
Girerken ..• 

A.l-

KoJleksiyonu açtım, tam dört 
sene, e\'vel, (Son Poıta) mn ilk 
nOıhası çıktığı gün, bu ıUtuna 

yazılan fıkrayı okudum: 
"DDn Son Postanın idareba

neaine bir genç ~eldi: 
- Ben gazeteci olmak isti

yorum, efendim, dedi. 
Kendisine ıormıya batladık: 
- Bundan enel ne itler ya• 

pardmız? 

- Kundura boyacısı idim, 
biraz da garsonluğum var. 

- Gazete mlivezziliği mi yap
mak İ•tiyorıunuz.? 

- Hayır, muharrirlik! 
- iyi yazı yaz.ar mıım? 
- Hayır efendim, ben oku-

mak bilmem. 
- Peki, nHıl muharrirlik y .. 

pacaksın? 

- Ben ıöyliyeceğim, sıı ya
zacaksınız ! 

Ne söyliycıcekain? 
- Efendim, ben mükemmel 

yalan söylerim, herkesei yUzft.. 
ne kartı methederim, fena haber 
vermekten hotlanmam, kimaenla 
kuıurunu ylldne vurmam, benden 
btlytık biri siyaha beyaz derse: 

- Hayır, bu ılyahhr, aldant
yoraunuz, demem. Kimıenln aley
hinde bulunmam, betenmediifm 
ıey, ayıpladıj'am fey yoktur. Bu 
tabiatimi bilenler bana: 

- Sen mükemmel ıazeteci 
olursun, dediler. Yeni çıktığınız 
için evveli size geldim. 

Biz kendiıine ıu cevabı verdik: 
- Yalmş geldin, başka diya• 

ra git ! » 

* Aradan tamam d6rt ••n• 
ıeçti. Bu mOddet z.arfanda .. Soa 
Posta " daha çıkmadan enel 
verdiği karara tamamen aadık 
kaldı: GördUğUnO gördUğü gibi 
yazdı, diitllndUğünU dUşUndüğtl 
ıibi söyledi. Kimbıhr bellu aldan
dıtı zamanlar oldu. Memleket 
besabma sükütla geçiıtirilmealnl 
faydalı bulduğu hadiseler oldu, 
fakat muhakkak ki, daima riya11z, 
samimi ve açık kalpli davrandı. 

Son Postamn ilk çıkhiı güa, 
buldutu okuyucu adedi birkaç 
bini geçmemiftL Bu miktar her 
aene muntazaman artta, bugttn 
memleketin en faz.la okunan ga• 
zetesidir. Ve okuyucularına ıOk
ran borcudur. 

Manisada Etkıya ile 
Bir Müsademe 

İzmir, 26 (Huauai) - Manisanın 
Kayıılar k6y0 clvarmda eıkiya 
takibine ıiden jandarma milfre
zemizle haydutlar arasında kanh 
bir mDsademe olmuştur. 

MU1ademe esnasında jandar
malarımızdan Afyonlu SUleyman 
Ef. ıehit dllfmliftBr. Haydutlardan 
biri ölü, biri yaralı olarak yaka· 
lanmıt. diğeri kaçmıflar. 

Fakat yakaJanmuı bir aaat 
meaelealdir. Şehit jandarmam11. 
Maniaada meraaimle defnedll· 
mittir. 

Külliyetli Bir Altın 
Hırsızlığı 

Londra, 25 (A.A.) - Kahire• 
den bildirildiiine göre, bir lngi
liı deniz tayyare inden altı bin 
lngiliz Jlraaı kıymetinde alhn klll· 
çelerı çalı mıştır. Merkezi Afri· 
kadan Dlin Helyoplls'e getirilen 
bu külçeler, bugün Londraya 
yollanacaktı. Polas, bu itle all• 
kadar olmak Ozere biri Mııırh ve 
biri Ermeni olan iki 1ah11 tevkif 
etmiı ite de çalman albn kOlç .. 
&eri meydana çakanlmamaıtar. 
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· Memleket Manzara$ı 

Çankırı 
Köylerinde 
Son Posta 

Çankırı ( Huıuıi ) - Çankırı 
vilayeti hudutları içinde yüksek 
bir dağın tepesinde kurulmut 
olan Kayalıklar köyli ahalisi yaz 
mevsiminde ova köylerile bilhassa 
tehirlilerin hayvanlarını otlatıp 
bir yaz tam altı ay baktıkları 
hayvanların verdiği sUtten iı· 
tihsal ettikleri yağ ve yoiurttan 
istifade ederek geçinirler. Ana· 
dolu köylerinin ovada kurulmut 
olan ve otlakları az bulunan bir 
kııım köylerile fehirlerde yazın 
mevaıi beslemek [çok aüçtür. Bu 
itibarla bu kabil köylUler ve bil
hassa fehirliler yaz geldlmi inek
lerini ortaklamasına sırta ve-
rirler. Hayvan sırtta altı 
ay kalır, beslenir, bakıhr 
ye semizler.. işte ıırtçı bu altı 
ay içinde muhtelif köy ve tehir· 
)erden topladığı hayvanları yay
laya toplayıp istihsal ettiği yağın 
yarısını altı ayır. hitamında inek· 
l• beraber inek aahibine verir 
Ye yarısını da satar. Sırtçmm bu
radaki istifadesi yalnız alınan ya· 
rısına inhisar etmeı ( 100 • 150) 
kuruı arasında inek sahibinden 
bir de bakım ücreti alır.. lıte 
Kızlıklar köyü bir dağ zirvesinde 
kurulmuş sırt köylerinden biridir. 
Bu köy tabiatm baha biçilmeyen 
güzelliklerini ihtiva eden dünya 
cennetinden bir nümunedir. Ye· 
tillikler içinde adam boyu çayır4 

larla örtülü yaylanın her tarafından 
ıml şırıl akan dereler, altı hiç 
gün görmeyen koyu gölgeli ağaç
larla yaylanın her bir köıesi baıh 
başına bir mesiredir. Bu zen• 
gin tabiat dekorunun içinde yaıa· 
mayı ıehirde zengin yaşamaya 

tercih edebilmek bile büyük bir 
bahtiyarlıktır. Köyde sırt işlerin· 

den başka ziraat işleri de bir 
hayli ilerlemiştir. Köylüler orta 
halli bir hayat yaşamaktadırlar. 

Kızlıklar köyUnden sonra de
nize takriben (Bin beşyUz] metre 
kadar yüksekte kurulmuı Yiğit· 
ler köyü gelir. Cidden Yiğitler 

köyü denmeğe layık olan bu köy 
ta aşağıdan bakaldığı vakit gökle 
birleşmiş gibi görünür. Fakat 
tepeye tırmanıp yükseldikçe köy 
yaklaşır gök uzaklaşır. Bu çok 
yüksete kurulan köyün dört bir 
tarafı baştanbaşa ormanlat' çev· 
rilnıiştir. Köy halkı dağın tepe• 
ıindeki boş arazide kısmen zlr .. at 
yaparlar. Bu dRğ tepesindeki 
Türk köylerinde misafire karfl 
olan hlirmet sevmek kelimesile 
değil saymak kelimesile daha iyi 
ifade edilmiş olur. -~lehmet Enver 

Gerede Yolları 

Gerede (Hususi) - Kazamızın 
dört mühim şosesi vardır. Bun· 
lardan Yabanabat şosesi bir 
aya kadar hiç noksansız ikmal 
edilecektir. Bolu yolu da tamir 
edilmektedir. Çerkeş ve Devrek 
yo1ları da sonbahar devresinde 
ikmal edilecektir. 

Gerede-Y abanabat ıosesi tica
ret noktasından pek mühimdir. 
Bolu • Gerede fosesının ıslahı 
hususunda Bolu valisi Ali Rıza 
Beyin himmetleri başmühendis 
Hacıt Gerede kaymakam vekili 
Servet, Nafıa fen memuru 
Tahir Beylerin büyük gayretleri 
görlilmektedir. Gerede iki seney 
kadar bütün şaseleri mükemmel 
bir kaza merkezi olacaktır. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

• 
Turhal Şeker Fabrikası inşaatı 

Tokat Belediye Meclisi; lktısat Vekili Celal Ve Sinop 
Meb'usu Zühtü Beylere Tokat Hemşehriliğini Tevcih Etti 

Tokat, ( l-fu4 metler yapan Ik· 
suıt ) - Türki- tııat Vekili Celil 
yenin dördüncü Beyle Sinop meb-
şeker fabrikası· usu ZühtU Beye 
na ait bina itleri Tokat hemıeri· 
glin geçtikçe liği unvanı ttcih 
llerlemektenir. edilmiıtir. Beledi· 

Çalışan ame• ye meclisinin bu 
lenin yekunu husustaki kararı-
(2300) dür. Eylül nı bildiren ve To-
nihayetinde fab- kat hemıeriliğinin 
rikanın ikmal kabulti temen· 
edileceği tahmin nisinl ihtiva eden 
olunmaktadır. telgrafa Celil 
Amele Tokat ve \ Bey ıu cevabı 
yakın köylU hal- vermlıtir: 
kıdırlar. Bu köy- Tokat Belediye 
lUler mllmbit .. Reiıliğine 
topraklarına şeker Tokadın fah· 
pancarı dahi Tırhal şeker fabrikası inıaatından bir :ıa/ha ri hemşerlliğini 

ekmitdirler. Hem pancardan Te köprüsünUn o bir tarafında ve tevcih eden mazbatayı memnu• 
hem de fabrikada çalıımaktan fabrika yakınında kurulma11 dil- niyetle aldım. Turhalda inta edil-
pek bUyUk iıtifade temin etmek· tUnUlen Turhal şehrinin plim yap- mekte olan ıeker fabrlkaamın bil· 
tedirler. tmlmak için bUtun dünyaca t.a- tün memleket iktısadiyatına ya• 

Amele meyanında fabrikanın nınmış ıehir mUtahasaıslarından pacağı hizzmetten baıka Tokadıa 
montajını yapım ( 40 ) kadar Al· üç Alman getirilmittir. lktısadl hayatına ilave edecefi 
man ustası vardır. Amele çocuk· Fabrikanın muhit için nekadar yeni hareket ve faaliyet unsurla· 
larına mahsus olmak Uzere güzel faydalı olduğunu uzun uzadıya rından dolayı duyduiumuz ıevlnc• 

tamamen iıtirak ediyorum. Hem· 
bir yatı mektebi ve ayrıca ame· izaha mahal yoktur.Gerek Turhal, ıerilerime teıekkU~ ve hUrmetle-
leye mahıuı gayet muntazam bir gerek Tokada fabrikanın temin rimin ibllğına veaatat buyurulma• 
hastahane binası da yapılmakta- ettiği menafi pek büyüktür. Bu sını rica ederim efendim. 
dır. Fabrika idaresi Turhal kaaa- fabrikanın Turhalda kurulması ka- lktııat Vekili 
hasmı güzelleştirmektedir. Zile rarım vererek muhite büyük hiz- M. Celal 

Sandıklıda Af gon \ Soma İle ~ırkağaç Arasında Çamlık 
Tetkikatı ihtilafı Halledildi 

Sandıklı (Hususi) - Kazanın 
varidat menbaı ve başlıca mahıu· 
latından olan afyonlar üzerinde 
tetkikat yapmak üzere uyUfturu
cu maddeler inhisarı tarafından 

gönderilen mütehassıs Osman Bey 
kaza afyon tarlalarında tetkikatta 
bulunmuş ve morfin derecesini 
yükselmek v• tohumunun ıslahı 
için kozaklar Uzerinde bazı terti• 
bat alınmıştır. 

En çok Afyon yetiştiren bu 
kazada hu sene yazlık olarak 
10000 dönüm afyon ekildiği ve 
bundan 30000 kilo afyon sUdü 
istihıal olunacağı tahmin olun· 
maktadır. 

Fiatlar eıki ıenelere niıbeten 
düfmliş iken uyuşturucu maddeler 
inhisarının çiftçiyl korumak lçin 
aldığı tedbir çiftçimizi sevindir
miş ve çiftçi idarenin bir an evvel 
mübayaata başlamasını beklemeye 
batlamıştır. 

Kaza Ticaret ve Sanayi Oda· 
ıı bu mahsulün fiat ve morfin 
derecisini yükseltmek ve tağıııin 
önünü almak için esaslı tedbir 
ittihaz etmiştir. 

Resimli. 

Kırk•iaç çamlıiı 

Kırkağaç (Husuıt) - Kasaba· man ıazete sütunlarını fıgal et· 
nın iki kilometre yakınında bin· mitti. ÇUnkU çamlık Ökçeli kö· 
lerce dönüm araziye malik asırdl· yüne bu köyden on iki kilometre 
de bUyUk bir çam ormana vardır. mesafede bulunan Somaya bağlı 
Her sene Ege mmtakasının on olduğu ve Çamlığın Somaya aidl· 
binlerce halkı bu çam ormanının yeti iddia ediliyordu. lı mahke• 
nefis ve sağlam havasından iıti· meye akaetmlşti ve bu yüzden 
fade ederler. Ve her sene husuıl her sene Mayıı ve Haziran ayla· 
tirenlerle çamlıia kadar tenez.. rında lzmirden ve mülhakattan 
zühler tertip edilir, Çamlık mah.. Kırkağaç çamlığına tertip edilen 
ıeri andıracak bir hal alırdı. trenler bu sene tertip edilme· 

Bu çamlık hikayesi zaman ıa· mitti. Ahiren öğrendiğimize göre 

Memleket Haberleri 

1 - Ad pazar1 Belediyeal et nakli için bir kamyo· 
net yaplırmııtır. Bu kamyonetin huıuılyeti karoaeriılnin 
Adape:ıarında tamamen yerli malzeme ile ·n TGrk ltçller 

olunmuıtur. BOyilkkale köyünde de bir çocuk bal<lm 
yurdu tealı edllmittlr. İzmir valiıi K&ıım paşa bu yolları 
ve yurtları teftit etmlf, çocuklarla gille eA-lene bir arada 
yemek yemi§, yurda bir de hamak hediye etmitlir. Realm 
yayla yollarından birinin küşat resmini göstermektedir. 

tarafından ynpılmıt olmaııdır. Karoııerlyl yapan uatalar 
Necati Ye Ziya efendilerdir. 

2 - Tire'nln Arpactlar ve Kaplan yaylalarına mun· 
taı:am yollar açılmış, yaylada kayHl n t•hlrH hayır 

ıahiplerinin yardımlarile bir de çocuk bakım ol teaiı 

3 - lnegöl'deki harp malülleri aralarında bir cemi
yet kurmuılar, kendilerine bir de bayrak ynphrmışlardır. 

Maluller bu bayrnklarile mernsime lttirak etm ktedirler. 

Temm.ı ~ 

Tarihi Fıkra 

Harp 
Olacak Mı? 

Şuna, buna atfolunan bir fı~: 
ra vardır. Ben bunu bir yerde A 
tmordu hükümdarlarından Mehınt~ 
Özbek hana isnat edilmit olars 
gördüm ve öylece belledim. Riva• 
yete ıöre bu zat, kendi devrinill 
en ünlü hocalarından olan f-lar• 
zemli ıeyh Numan ile atbaşı be• 
raber tenezzüh ediyorlarmış. H04 

kümdar, hocanın ıözlerinden pek 
hoşlanmadığı için tenezallhUn bl• 
raz daha uzamasını istemiş, o ge• 
ceyi kırda ve bir dere kenarınd• 
çadır kurdurarak geçirmeyi ta• 
sarlamıf. 

Fakat mevsim bahart ansıııd 
yaimur yağmak ihtimali var• 
Böyle bir ihtimalin tahakkuk\! 
halinde sırılsıklam ıslanmamak 
için Özbek Han, ihtiyatlı davran• 
mayı düşünür. Hocaya sorar: 

- Ne dersiniz hazret. B.ı 
ıece yağmur dliıer mi? 

- Allah bilir. Belki dlişer, 

belki düımez. 

Mabeyincilerden biri atılır: 

- MUaaade buyurursanız, der, 
ben bu fÜpheyi hallederim, efell" 
dlmiıe tam haberini getiririm. 

Ve oralarda koyun otlatan bir 
çobanın yanına gidip aynı ıorguyo 
yapar. Çobım, gaipten haber ara· 
yan aaray adamını ıöyle bir göı• 
den geçirdikten ıonra bir keçi 
yakalar, kuyruğu dibine uzud 
uzun bakar ve cevap verir: 

- Yağmur yok! 
itte bu teminat üzerine bit 

dai eteiine ve dere kenarına 
çadırlar kurulur, kuzular çevril
meğe baılanır. Fakat bir iki saat 
geçmeden gök kararır, bulutlar 
alay alay yUz gösterir, rnlithif 
bir yağmur başlar, sağnaktan 
çadırlar yıkılır, atlar huylanıp 
dağılırt hükUmdar v maiyeti 
peri9an olup gider. 

Bu hengamede Harzemli Ho
ca, sırasını bulur, Hünkara şu 

sözleri söyler : 

- Çobandan müneccim, keçi 
kuyruğundan u·sturlap olunca 
netice böyle çıkar. 

Harp olacak mı, olmıyacak 
mı münakaşaları sırasında bu 
fıkrayı hatırlamak hiç te yersiz 
olmaz. Yarınki siyaset havasının 

açık mı, kapalı mı olacağını dü
şllnmektense yağmura, sağnağa 

fırtınaya karıı kendimizi mahfuz 
ve hazırlıklı bulundurmak daha 
mUnaıiptir. - M. T 

••••••• 1 =- • • ............. -· ... 

temyiz mahkemesi çamlığın s~ 
maya aidiyetine dair olan mah-

keme kararını nakzetmişt Dahi
liye vekaleti de Ökçeli köyUnUn 

Kırkağaça bağlanmaaı kararını 
vermiş ve bu karar tasdikı aliye 
iktıran etmiştir. 

Kırkağaç belediyesi çam or
manını asri bir tenezzüh mahalli 
haline getirmiye' karar vermiş· 
tir. Mühendisler vasıtasile çamlık 
içersine muhtelif havuzlar yapı'" 

lacak her tarafına bol sular ve
rilecek ve çeşmeler yapılmak su· 
retile Türkiyenin en gilzel mesi· 
resi haline getirilecektir. Şimdiden 
faaliyete başlanmıştır. Bu sene 
Çamlığın temiz ve sağlam hava'" 
sından istifade edemiyen lzmit 
ve mülhakatı bu cumadan itiba• 
ren baılıyacak tenezzlih trenle
rinden istifade edeceklerdir. 
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Siga•et _Alem{· Gönül lılerl 

\Devletlerin 
Zamiri Meydana 
Çıkıyor 

ı Şıtrk loknrnosu ismi verilen ve Fran
ıa ·ı 

. 1 e Sovyet Rusya v.J Almanya ara• 
·~~da emniyet esasını temin edeceği 
•oyJenen misak ciddi münakaıaları 
lb • R Ucıp oluyor.Çünkü bu mi~akla Sov~et 

t.ı•ya - Fransa askeri ittıfakı tahtım 
e?ilrnit olaeaj'ı için Almanya buna 
1'.~ınek iıtemiyor. Almanyanın tered
q~düııü gören Lehistan da suratını 
e ı< 't· 

'' 1Y'>r. Bu hal fngiltereyi memnun 
:lırıiyor. ÇOnkn o, vaziyetin sükunet 
ulınasını istiyor. Bu takdirde Avru• 

fna~ın ikhsadi vaziyeti düzelecek ;e 
gıltere 'ıüyük menfaatler temın 

~decektir , Memnuniyetsizliğin sebebi 
udur. Fransa hiddet ediyor: Çünkil 

A!ınanyanın ayak diremesi, büyük 
tıtı~llerinln hhakkukuna mani 
rJ'u"o B b" h. J r. u arada asa ıyet ve 
1 ıddet göıtermiyen yalnız ltalyadır. 
ltalya hükumeti her ne kadar 
Al ' nıanyanın ıark lokarnosuna itti-
~·1kini iıtiyorsa da, onun bu arzusu 

~~':~:t~:t b~:d:~k~~::ny~:~:n~~:~ 
ıternekle fazla bir tey koparamıya

~.tğına kanidir. Onun için İtalya, Al· 
tnanyanın musallihane yollardan gide
t clc istediklerini elde etmesini arzu 
ediyor. Binaenaley bu defaki fırsata 
ganimet biliyor. Bu misakı kabul 
~tıneıinl istiyor. 

Halbuki Almanya, Fransanın batı 
altından çıkan bu misakın kendi 
htenfaatl aleyhinde olduğuna kanidir. 
Onun için bu hiddet ve asabiyetlere 
aldırmıyor. 

. Vaziyetin bu ıeklf alması nasıl bir 
netice doturacak? 

. Şunu: Her devlet, hidiıelerin İn• 
l<ıt~fıru bekliyerek kendi batının ça• 
reıııne bakacak, nitekim fngiltere 
daha tinıdiden hava kuvvetlerini faz
lalaıtırmata teıebbilı etmiıtir. Evvel
ce de bu, bllyle ldL Fakat 8'izll yapı
lıyordu. Almanyamn ayak diremHi, 
Lerkeain zamirini meydana vurdurmuı 
oluyor. Bence aydınbk, karanhta her 
~eçhlle müreccahbr. - Süreyya 

Milli Sosyalizmde 
Tam Tasfiye 

Pariı, 25 (A. A.) - Berlinden gelen 
lı ~ berlere göre, atuıtoı batlangıcında 
hiicum kıtalannın reiıleri araaında 
tenıikat yapdacaktar. Reiıler endite 
içindedir. Eylulde toplanacak milli 
Bosyllllst kongreainin de tehir edileceği 

1 öyleniyor • .... 

BABiGI tı•aaarLAB ~ ~ . 

lngiliz Amele 
Fırkasının 
Beyannamesi 

Londra, 25 ( A.A ) - Amele fır• 
kası, partinin t•ırinievnl konıreain• 
de okunmak ilzere vicdani kanaatle• 
rlne dair bir eHr neıretmittlr. Bu 
eserde liberal fırkaaı 1iddetl6 tenkit 
edilmekte, Makdonald kabiaealnln 
siyaseti hakkında lttihamlar yapıl· 
maktadır. Eıerde, mağ'lüp devletlere 
imza ettirilen muahedelerle bu dev• 
Jetlere yasak edilen bOtOn ıil&hlann 
kaldınlması istenilmekte, ayrıca sllAh· 
Iar muelesinde bir kontrol •illeminin 
tatbik f edilme.i ileri ailrillmektedir. 
Harp bütçelerinin tahdidi, hava kuv• 
vet!erinin kaldırılması, beynelmilel 
hava polisi ihdası ve bir de beynelmi
lel ademi tecavüz misakı yapılma11 
talep edilmektedir. 

Fırka, bundan baıka, hükumeti, 
baıka bir hükilmetle olacak lhtiliflan, 
kendisini müdafaa için kuvvet istima
line mecbur kaldığı takdirde dahi 
Milletler Cemiyetine havale etmeye 
mecbur edecek bir sulh beyanname• 
sinin parlamentoca kabul olunmuını 

istemektedir. 
Fırkaca müıterek emniyet sistemi 

kabul edilmekte ve fırkanın sulhu 
ihlal edecek olanla~a karıı, neticeleri 
ne oluna olsun, hükumetle milıterek 
hareket edeceti temin olunmaktadır. 

Tethişçi 
Sosyalistler 

Viyanada İkiıi idama 
Mahkum Oldu 

Viyana, 25 ( A. A. ) - Bombalar 
atmak suretlle ııuikastler yapmıt olan 
ıosyalistlerden Anzbök ile Geri ida· 
ma mabküm edilmif, Anzbak'ün ce· 
zau mflebbet kliret• tabYll olunmUft 
Geri aSJlmıttlr• 

Kısırlık Mesele•I Ve 
Ecnebiler 

Berfin, 25 (A. A.) - Hu.usi mah
kemenin nrditi bir karar ile Alman
yadaki ecnebiler de kısırlık kanununa 
tabidir. Bununla beraber ecnebiler 
Almanyayı terketmekle bu mecburi· 
yelten kurtulabilirler. 

Almanyada 3097 Gazete Ver 
. Berlin, 25 (A.A.) - Resmi iıta· 

tiatiklere göre Almanyada 3097 ga
z4te çıkmakta ve bunların mecmu 
tirajlan 16.687.595 i bulmaktadır. Bu 
he.aba göre Almanyada 21.000 nüfu· 
18 bir nüıha isabet etmektedir. 

Kabahat Yalnız 

Fransız Buhr Atı d Cür 'efkar 
... -·-·--·-.... ~.~!... a 1 Erkekte Değildir 

Başvekil M. Dumerg'iiı İşe Müdahale Me~tubuna imza atmayı unut-

y muı bır kız okuyucum benden 
Etmesi Vaziyeti atıştırdı soruyor: 

- Botun erkekler böyle mi· 
dirler? 

Akıbeti Hll dakikada ancak talt.aklcıılc edebilen Franaız lcabineai 
Paria, 25 (AA.) - Nazırlardan M. ların istifası -veya M. Tardiy6 çekil· 

Tardlyöniln Staviski meselesi mlna· meaile bozulacak siyasi mOtarekenln 
1ebetile radika~ soıylllist fırkası lideri feci neticHİne dikkati celbediyordu • 
ve eski baı-vekıl Kamil Şotana yap- Neticede, M. Dumerg Fraaaanın aeli· 
tığa hücumlar neticesi saat (17) de metl namına arkadatlanaın vatan• 
toplanan kabine on dokuza kadar perverlitine mtlracaat etmlttlr. Ken-
toplantısına devam etmiıtlr. Mflnaka- diıl bugün Turnföy'deki milikinesine 
talar heyecanlı safhalar auetmlt ve giderek 10 atoıtoaa kadar kalacaktır. 
hatipler bu arada vaziyeti sade memle- M. Heryo, radikal nazırların yerin
ketin yflkaek menfaatle'i bakımından de kalacaklarını, fakat partinin teıri
•lS• lSnBnde bulaadurmllflardır. BatYe- nlevvel kon••re•lnln hldlıe)'İ tetkik 
kil M. Du....,... herk•• bir defa dan •decetinl beyan etmiıtfr. Bu •uretle 
ittihada daY•t etmiftir. Bu arada M. Franaa, mObim bir buhran anJatmııhr. 
Heryo ile Sarro fırkalannın fikrini 
anlatmıt Ye arkadaılarile gClrilımek 
(lzere dıtarı çıkmııludır. M. Heryo 
a wdetle baıvekilin ileri ıtlrdOjil fikri 
arkada9lannın kabul ettitinl bildir-
mif, bunun Ozerine M. Dumerı Her• 
yoyu kucaklamıf, M. Tardiyönün 
elini ııkmııbr. Parlimento, bir hii
kümet buhranının ana ahndıj'ı habe
rini memnuniyetle kartılamııtır. 

Toplantı neticesinde M. Sarro, 
baıvekilin, kabine arkadaılarana 
hitap eden beyannamesini okumuıtur. 
M. Dumerg beyannamede vaziyeti 
tetkik ediyor, radikal ıosyaliat nazır-

İtalya - Almanya 
Son Vaziyet Hakkında 

Müzakerededirler 
Bertin, 25 (A.A.) Romadan dönen 

ltalya sefiri, Hariciye Nezaretile te .. 
masa ıeçmiıtir. Tahminlere glire bu 
temaslar esnasında kartılıklı yardım 

mi1akları etrafında ıöriltülmilttflr. 
Ayrıca Avusturyadaki Hitlercilik 
hareketlerinin ıörütfildilğll de zanne
diliyor. 

Bu hanım kızı bu suali ıor• 
maya sevkeden hadise ıu: 

.. Genç kızlığa adım attığı 
zaman karıtaına ilk çıkan erkek, 
kendisinden ilk tamımada bir 
buse istemiş; ikinci erkek te ayni 
ayni şekilde muamele yapmış. 
Okuyucum her iki erkeğe dıe ret 
cevabı vermit ve yanlarından 
bir daha yüzlerine bakmamak 
Uzere ayrılmış ve şimdi öğrenmek 
istiyor: 

- BütUn erkekler böyle mi· 
dirler? 

Hayır yavrum, diyeceğim; 
böyle değillerdir, fakat yüzde 
doksan bu ta\'Zda hareketi düşü
niirler. Mesele dUşUncelerini t at• 
b k sahasına koymakta cesaret 
bulup bulmamalarmdadır. Onlara 
bu cesareti verip vermemek karşı· 
larındaki genç kızın elindedir. 
Şu halde yavrum biraz dütün, 
kendini az çok kabahatli, mesela 
ilk tanışmada fazla mültefit, fazla 
ıuh hareket etmiş bulmaz mısın?,, 

Bu okuyucum bıma bu hare· 
kete cUr'et eden gençlerin mes
leklerini de yazmlf. Bunu öğren· 
menin hoıuma gitmediğini kaydet· 
mekle iktifa edeceğim. .. 

B. O. N. M. Beye: 
Aileniz haklıdır. Bu meslekte 

çalıpn bir kadın zevcini mes'ut 
edemez, demeyelim, mes'ut et• 
meye vakit bulamaz. Birkaç 
numunesi gözümlln 6ntlndedir. 
Vazgeçtiğinize ıyı yapmııaınz. 
Mektuplarına bir tek kelime ile 
cevap veriniz, israr etmiyeceğine 

emin olabilirsiniz. 
HANIMTEYZE 

Amerlkada Grev MUcedelesl 
Mioneapolis, 25 ( A. A. ) - Vali,! 

kamyon grevinin 24 uatt kadar 
bitmeaini, aksi takdirde ıebirde aıkeri 
idare ilin edilecetlni bildirmittir. 
Şehre ( 1000) muhafız ,.trmittir. 

toplamış, eşsiz bir gaza kuman- Amerikan gecelikli., çıplak galiba, değil mi? 
danı gibi geliyordu. ayaklı benim basta yavrularım da Tüysüz zabit ağzından pip~ 

Yüzleri sapsarı, dudakları bunu gördü... Aşağıdaki öksüz sunu çıkardı, bir ıey söylemiye 
için için titreyen çocukların hepsi ve yetimler ordusunun neye öyle hazırlandı. Müdire Aziz, buna 

~lill i ve edebi tefrika 

62 

de düşman güllesi, düşman kılıcı, gittiklerini ismi olmayan bir his meydan vermedi: 
Mebrure Sami düıman kurşunu ile ölen babacık- onlara hemen anlattı. Durunuz, •müsaade edin de ben 

G I
• B 1• )arından aldıkları temiz kanı, kuv· Terlikli, çorapsız bir çift ayak, söyliyeyim. ihtiyar kadınlara aöz ÇÖL 

Pencereye O,ütmlif ba1'ıyor• 
duk. Nasıl oldu bilmiyorum, da· 
rUleytamın eski aaray kapısı bir
den açıldı. Müdllr bey, doktor, 
genç eczacımız, kapıcı, birkaç 
muallime orada idiler. 

Dışarda kapının önUnll lngiliz 
askerleri kaplamıştı. Gençten bir 
zabit ilerledi, bahçeye girdi. 

Ağıında bir pipo vardı, tek· 
ltfeiz bir tavırla, ayağını yetim 
evinden içeri bastı. 

Bizimkiler yarım bir da~re ha· 
linde, kartısına dikilmiılerdı. San
ki, binayı, denizi, çamı, ağa~ı, 
göstermemek için vücutları ıle 
Oarüleytama siper oluyorlardı. . 

Mülizım efendi, ağzında bır 
leyler geveledi. Uzaktan konuş· 
tuğu bile belli olmıyacak kadar 
~~daklan hareketsizdi. Bacağını 
dır harp cephesinde bırakmış olan 

oktora yaklaşmasından, kararmış 
:ırnıalı binbaşı üniformasını tepe· 

en aşa" süzmesinden lakırdı 

vet ve kudretile aanki ellerinden merdivenlere koştu. Yine adı ol· vermeyi, her halde öğrenmiısiniz· 
elile mektebi, hastaneyi göıteri· tutup böyle yürümeyi öğretenler mıyan bir şey, ötekileri de arka· dir. İngiliz centilmenliği meşhur-
yordu. Çocuklarımın hepsi de ne- varmış gibi, dimdik kafalara smdan sürükledi. Seslenmeme, ça• dur. Biz bile ta Tllrkiyeden bunu 
fes bile almaktan korkuyormuı yukanda, aralan Mehmetçikleri· ğırmama meydan kalmadan hepıi daima duyar ve iştirdik. Onun 
gibi, lAkırdı etmeden biribirlerine mizin adımları ile ilerliyorlardı. de aıağıda idiler. Baıları takkeli için siz susunuz da anneniz yerin· 
tutunmuılar, soluklarile buğulanan Müdire Aziz gitmiı, onlara üç kel, elinden kmk bir iğne deki kadın biraz söylesin, dedi. 
camı sile ıile, bakıyorlardı. ıöyle demiıti: ucu çıkarılan, gözleri çakmak Azizim mülizim efendi, burası 

Kapının önllnde de yarım ya· - Evlitlar, ıizi buradan at· çakmak 10 yaılannda bir kız... nedir biliyormısınız acaba, yetimlerin 
malak fransızcasile, kumanda mak istiyorlarmıf. Gelin hep be- Hastalıklarının son gllnlerini ge- ökıüzlerin mektebidir. Şu çocuk• 
eder gibi konuşan mDlizım raber ... yUrtiyün arkamdan •.. ba· çiren beş alh yetim yavru daha... larımı görüyor musunuz? Bunların 
efendiye durmadan dert anlat· balarınız gibi siz de gözilnüzil Hepsi de gecelikleri, hırkaları, babaları, harp meydanında can 
mıya çalışan J>izimkiler bu- kırpmadan yürüyün... Türkün kil· çorapsız bacacıklarile, müdire verdi. Evleri barklan söndU. Bir 
killüı ve eğiliılerle tarifler, çUcük çocuğunda bile naaıl bir Azizin orduıunda idiler. tek ıeyleri var, o da buraaı. 
işaretler yaparak bir şeyler söy· yeğit rubu olduğunu gösterin Ben de inmiıtim. Herkes ko- Bütün bu yüzlerce asker evlidı-
lüyorlardı. ıunlara ... Bakalım sizi devirip çiğ- fUP gelmişti. nın, harp yüzünden kala kala bir 

bu mektepleri kaldı, anladınız mı1 
Müdire Hammı orada görme· neyip geçebilirler mi?.. Toprağı· Aıçıbaşı, yamakları, bademe• Siz galiplersiniz, malum! istedi· 

diğime şaşıyorudum. mıza ayak bastırmamak için, ler, mektebin her ferdi bahçede ğinizi yaparsınız, orası da malüm 
Doktorun sinirli kol hareket• babalarınız nasıl kanlarını döktü· idi. Müdire durdu. Ardı ııra ge- amma, bir yetim mektebini, ha1-

leri ile anlatmaya, dinletmiye lerse, bu gllo de hali Anadoluda len kefensizlerin çocokları da tanesini işgal etmeği, dövüşüp 
çalıştığı bir şeyde~, ~ip?sunu t.llt· düşman karşısında, Türk göğsü durdu. öldürdüğünüz askerlerin çocukla· 
türen lngillz mülAzı.mı, gaJıba nasıl geriliyor, kalkanlaşıyorsa, Yüzünde bir peygamber gü· tım, bir de sokağa atmağı zafer 
daha çok gazabfl g~byordu. Tam siz de öylece gerin kendinizi, zelliği ve nuru taşıyan hadın, mi sayarsınız acaba? Adet böyle 

alık mektep bıoaıı tarafın- mektebinizi çiğnetmeyin demişti. milizime doğru yürüdü. Onun İn· midir bizde? Dedi. d :r mUdire Hanım başını ört· Onlar dBa bytilrUyorlardlı... Ards· gilizce bildiğini kargaıalık içinde Mülazım, dişlerinin arasından 
~. ' küçük büyük ne kadar ye- lan gibi... 8 a arı nası yllrü il ıslık gibi bir şeyler aöyledi. MU-

muş, . h .. wüsJ"k lae öylece kafalan dimdik, gaza- herkes unutmuştu: d' A . b k d 
tl·m o"ksüz varsa, saya gog u • S f ld. . W . f ıre zız una pe mey an 

. dirip, arkası.na almıı, ya giden asker ıibl ilerliyor· - a a ge ınız m azım e endi, vermeden: 

....,...__an1111._~l~a~rd~ı~· ~~--~---~~~--~~J...~b~u=r:a:yı~iı~ı~a~l ~e=t=m=e=k~ni=y~e=t=in=d=e=s~in:i:z_!_~~...._~~~~~-~(~Ar::k:a:M~•:•r~} ~~J 
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j : D1111g11 Huı •• t.ı t Dlnyada Olap Bitenler 
lngiliz Sularında iki Numaralı Bavulun Sahibi Bulundu! 

ReM1l11izi Biz• Göntl•nJI ..... 

A.lman 
Zırhlıları 

Alman donanmuma menıup 

Mıılıarl!be d~ Leipzig Ye Kö-
. nigsberg %lrhl1-

hır spordur !arının Şimal de-
nizinde yaptıkları bir manevra
dan dönerken İııgilterenin Ports· 
mouth JimalllJla uğradıklarını ve 
ve büyllk muharebeden beri 
geçen yirmi ıene zarfında, Alman 
filosunun bu ziyaretle lngiliz 
filosuna ilk defa olarak reami bir 
ziyaret yapmlf olduğunu yazmıı· 
bk. lagiliz aazetelerinde okudu
gumuza &öre lngilizler Almanlan 
son derece doıtlukla kal'fllamı.r
lar, ıereflerine müteaddit ziyafet
ler vermişlerdir. Misafirlerle ev 
sahipleri araaında birçok spor 
müsabakaları yapılmıı ve ba 
mllııuebetle: 

- Harp de bir spordur, eıa
aen deniz adamları kin tutmalar, 
denilmiştir. 

Yine lngiliz gazetelerinin ver
dikleri habere göre Londrada 
mukim ne kadar Alman varsa 
hepsi de iki zırh'ılarının Portsmu• 
ta geldiğini işitince oraya akın 
etmişler ve gemilerini aşkla gez· 
mişlerdır. 

• f ogilterenin Oksfort baş pis· 
koposu doktor Ştrang harp 

Papas EJ. ölü!er~ni~ .ruhları· 
sulhü nasıl nı tazız ıçın yapı-

' 
t ? lan bir merasimde 

s er halka mfihim bir 
vaazünasihatta bulunmuştur. Pa· 
pas efendi demiıtirki: 

- "Allabm huzurunda, kul· 
Janna vaaz ve nasihatte bulun· 
mıya, son defa (1914) aeneai 
eylülUnde çıkmıthm, o zaman 
kan döklllmesinin gtınah oldu
ğuna aöylftyordum. Fakat u 
90nra lngiltere de muharebeye 
girişti. 

Ben 20 ıene mOddetle vaaza 
bırakbm, bugün huzuruna bu 
kadar uzun bir ayrılıktan sonra 
çıkıyorum, yine o zamanki gibi 
harbin aleyhinde bulunacağım, 
kan dökUJmesinin günah oldu· 
ğunu 86yliyeceğim. Fakat görO
yorum ki ln.aniyet henOz kemal 
derecesine gelmemiştir. Harp et• 
memenin en kolay yolu da kuv
vetli olmak, kendi kendimizi mO
dafaaya hazır bulunmaktadır." 

İngiliz gazetelerinin anlatbk· 
larına göre papas efendinin bu 
nutku, lngilterenin kuvvetlerini 
tezyit için yaptığı teşebbüsleri 
tenkit edenler Ozerinde de çok 
bnynk bir teılr yapmıştır. 

~ 
BOyOk muharebe esnasında 

kOlçe halinde altın taıı· 
~D-e_n_i-zt1_d_ö __ .,. makta olan Ejipt 

le.il/en altın iıminde bU- vapur 

6 ki batmııb, mubare-
ça u ar beden sonra bir 

talyan T ahliaiye Şirketi bu vapu
lllD battığı yere dalgıç indirtti ve 
ihtiva ettiği paralann mlhim bir 
bmını çıkararak, geminin 1ahip
leri ile paylafb. Kıt mllnasebetile 
ameliyat tatil edildiği zaman 
geminia kasa dairesinde çubuk 
halinde klllçe albnı muhtevi daha 
50 aandık ile birçok gümliş vardı. 
Halbuki iyi havaların avdet 
etmeli Uzerine geçen gün dalgıç· 
lar tekrar denizin dibine inmişler 
Ye bu defa kaıa daireıinin delin· 
diğini ve 1andıklann ambara, 
k ımen de denize düştüklerini 
görmüşlerdir. Şimdi bu ıerveti 
~ıkarmak daha güç olacaktır. 
Mamaf b dalııçlar ümidi keame
miflerdir. 

81~• Tebiahnızı s;;,,11,,.lil' 
Reamlnlzl kapo:ı ile zünclerıaı. 

Kupon dfier aayfamızdacbr. 

Kadınlan Keserek Parçalarını Sandıklara Yerleıtirmekle Maznun Bir Kahve Garsonu 88 Ka•ımpaıa: H. T. Bey: oörlfi 
nü sıkıntılara kaptd' 
mak niyetinde d~ 
dir. Hayatın eyi_ .. ~ 
raflannı d!lba o..,..-ı 

Londra Zabıtasını 
Elimize geçen bir lngiliz sa· 

zetesinin ilk sayfaıında:' 

Acze Düşüren Garip Bir Mesele 

- «Skotland Yard son 25 
sene içinde bu derece garip bir 
meaele karf11&nda kalmada ve 
bu derece btiytik bir aczin içine 
dllfmedi.» COmletini okuduk. 

Skotland Y ard Londra Polis 
Mlldllriyetidir, 8,000,000 n&fusu 
banndıran dOnyanın en büyük 
payıtahtım idare eder, f6breti 
cilıanıümnldllr. 

Bu derece kuvvetli olan polb 
mldüriyetinl hayrete diifllren 
meseleye ıelince: Vukuu · r.ama
nında yazmııbk. Şimdi yeni aaf.. 
huana geçmeden evvel iki abrla 
aDlatahm: 

Londra civannda Brigton 

lstaıyonunun emanet etya daire
ıinde bir bavul bulundu, içinde 
bqsız ve ayabız bir kadın ceae· 
dl vardı. 

Birglin 10ora Londra lataıyo
nunda baıka bir bavul bulundu, 
bu bavulun içinde de kadının 
ayaklan çıkb. Fakat o zaman
dan bu zamana kadar aradan 
bir ay gibi uzun bir mllddetin 
geçmİf olmuma rağmen kadının 
başı bulunamadığı gibi hnviyeti de 
tesbit edilemedi. Bu vaziyet kar
ıunnda tabii katili de anlıılmadı. 

lngilizler bu meseleye "1,, nu
maralı bavul meseleei diyorlar, 

lf 
Şimdi geçelim ikinci hAdiseye: 

evinde taharriyat yapbrtb. Ne 
bulsa beyenininiz? 

Bir bavul, ve bavubm içinde 
de bir kadın cesedi! 

İngilizler bu meseleye de (2) 
numaralı bavul meselesi diyorlar. 

* Fakat birinci bavul iflnin ak-
ıine olarak, bu ikinci bavulun 
ihtiva ettiği ceaedin kime ait ol· 
duğu çabuk anlapldı. Mia Koy 
lıminde zavallı bir danlÖzOndO ve 
bu danaöz de bir miiddet ltalyan 
ile müşterek hayat yaıamıştı. 

"' Zabıta dört tarafa telgraf yağ-
dırdı ve nihayet ltalyanı Fran· 
ıaya giden bir vapura binmek 
üzere iken yakaladı. lık dakikada 

l bu aktrisi olduğu gibi, kesik başlı 
kadını da ltalyanın 6ldlrdilğünll 
ve iki cinayet arasında sıkı bir 
mfinasebet bulunduğunu zannedi· 
yordu. Fakat bu zannından çabuk 
vazgeçti. Birinci cinayet ne kadar 
kurnazca yapalmıı ise ikinci 
cinayet te o derece aptalca idi. 
Demek ki (2) numaralı bavul 
meselesinin halledilmiş görlinme
Iİne mukabil « 1 » nugarah bavul 
meselesi bütün e.ranm muhafaza 
etmektedir. 

* iki numarab bavulua içinde 
bulunan kadını 6ldürmiif olmakla 
maznan, ltaJyaa genciae gelince, 
bu zat Mançini i1minden başka 
bir dril uydurma isimler daha 

taşıyordu. Asıl evinin Jak Non· 
tir olduğu zannedilmektedir. Mes• 
leği btiyük gar.molarda garson
luktur. Fakat bu garsonluğu, 
münbamran bir meslek sahibi 
gfirilnmek için 7apmıı olduğu 
zannedilmektedir. 

İsticvabında cinayetle allka
dar olmadığım 16ylemiş: 

- Peki o b.Ide evinizde bu
lanan cesedin oraya aaml ıeldi
ğini izah ediniz. 

Sualine klll'fl da: 
- Mahkemede anlabnm de

mekle iktifa etmiıtir. 

görür ve mümkün_~ 
duğu kadar eğleııDJ9""! 
ve zevk etmek: iltl'i 
Başkaları için ,_. 
gatli hareketlerde .. 
lunmak iatemez. 
~ 

42 iatanbu?ı D~nç Bey: 
( Reamiııla dercini latemlyor ) 

lsmile bedeni vazıyeti biribfılf 
uygundur. Sporu, Beyahatı sever, ti' 
zile beceremed iği şeyleri yumrUiiJt 
b&lletmeğo temayül eder. Az ve ~ 
söyler, daha z!yade filiyata itibar edd> 
Kaba 've tok söylerse de bu hali tipİO! 
aykın dütmez. 

• 37 Bana: H. N. Hannın 
( R•m'nhıı dercini ı.temlyor ~ 
Bulunduğu mecliai ne§eeile, 

tlsflle doldurur, başkalanna söz 8Ö 

mek fırsab.nı •erir3e ne mutla m 
' za: Sıkmaz, cömerti ğile, k tutma 

blbile gönüUenle kolaylıkta 
a.labilir. 

• 39 Ankara: M. L Be}'I 
( Fotoğrafının dercini latemlyor• 

Şakacı, hazırcevap ve lAübalidlı'
Bir kimse ile senli, benli konuşmt'81 
için merasime, tanışmağa lüzum yok• 
tur. İşi daima pişkin liğe ve o]gunluğt 
vurarak daha ziyade muhatabını m~ 
gup ve çekingen vaziyete sokabilir. 

~ 

40 l.tanbul: K. S. Beyı 
( Re1mlnln dercini lıteml7or ) 

Delidolu konuşur, gülünecek şeyleri 
kaçırmaz, kahkahası boldur. Suyuna 
gidildiği takdirde arkadaşlığından isti• 
fade edi1ir. Sözünü esirgemez, tok 
ıöylerse de pek kırıcı değıldir. 

~ 

43 Adana: M. S. Hanımr 
( ......... derelıd .... ~ 

Uslu, utang ç ve çekingen tih 
mektep talebesi hususiyetlerini muba• 
faza eder. Arkada-larile f&kalqmas, 
liübali olmaz, simasında gizli bir hü• 
zün ve neşesizl ik ıezilebilir. 

Yani Neırıyat ı 
Yeni Adam·ın 30 numaralı nüe

baaı Çlktı. Münde e atı araamda içti· 
maiyat, sanat tarihi, arziyat dersleri. 
kı1a tetkik Ye tenkitler, hikayeler 
\'ardır, tavsiye ederiz. 

Tıp dDnyası - Yedinci Aene 
temmuz nüshası zengin münderecatla 
çı'knııttır. Türk hekimlığı aslı makalı 
w zengin tıbbi ıuonu ihtiva etmek· 
tedir. 

Resmimizde görd&ğilnlz genç 
kadın maktul akt:ril, erkek i.e 
mamundur. Büyilk fotoğraf ile 
cinayetin lrtiklp edildiği evi 
g&termektedir. 

r 
:=TAKViM 

Gla 
Si -

--
PERŞEMBE 

28 Temtnuz 834 

Arabi Raml -
İngiliz poliıi maktuliin hliviye

tinl araıbrırken, lngilterede •on 
aylar içinde kaybolmuı ne kadar 
genç kız bulunduğunu tesbite 10. 
zum g&rdO. Ve anladı ki ailelerini 
terkedip gitmiı y&zlerce geaç kız 
vardır. Ve bunların şimdiye ka
dar polise ihbar edilmeyişinin se
bebi, aile eararınıo fUYUU kc 
•udur. 

Z~nciler Güzelleşmek 
için Can Atıyorlar 

13 lleb.ahar J35J ıs • Temmu • IJSO 

Yelilt EaaaljVasati Vakit Ezani ı~ 
<.a.... t J7 .. 50 Akt•• 12 - llt 33 
Ojle .. f7 12 JO y •lal l 53 :.ıı 28 

il.... j 45 16 17 lmaü 7 09 .l 62 

Poliı bu, kaybolan genç kız
ların bir kısmını bUldu, bir kı ... 
mım da el'an aramaktadır. Fakat 
ba arada Brigton civannda otu
ran mazili ve bili ıftphell inıan
ları da g6zden geçirdi ve bunların 
arasında bilhassa Antony Mancini 
adını taııyaa bir ltalyan gencinin 
tlzerinde ehemmiyetle durdu. 
Bapız ceıedi bu adamın parça• 
lamıı olma11ndan fiiphe ediyor
du. Fakat elinde delil yoktu, 
ifadelini aldıktan ıonra adamı 
ıerbest bıraktı. Yalnız arkaıına 
takıP. memurldn koymuştu. Fa· 
kat ltalyan bu takip memurlan
DID daimi gözcülüklerine rağmen 
bir g6n ortadan kayboluverdi. O 
uman polia mlcl6riytıd ada•m 

Avrupa modaaımn tedricen çöl J 
meınleketleriai yararak Afrika zea-
cilerine ıira1ete baflaclıp .a,-

lersek inanır mısınız? Bununla be
raber bu inamlmıyacak Jibi ıra

..... lılclile tema•• -akidir • 

""" ------ .............. --
bugiia zenci kadınlarının da elbise 
ve vücut tuvaleti yapmıya bqla• 

klan g&iilüyOI'. 
Y ahıız bu siyahilerin temin 

etmek iltedilderi netice beyazla
.._ istediklerinden farklıdır. Fil· 
bakika bizimkiler güneşte yana
rak eımerleşmek İltiyorlar, onlar 
i• mi1ahlıktan çıkarak kırmızı• 
lapaak arr.uauncladırlar. Bunun 
içia Lali iaminde bir iliç bul
matlardır. Bu iliç vücudun hangi 
kısmına aürülerek iki gün bırr 
kılarsa o kısmı kabuğu henllz 
mynlm11 bir yara gibi kırmızılar 
tırmakta ve aıılqılan bu kırmw 
deri de erkek zencilerin pek hor 
lanna gitmektedir. 

Resmimizde gördüğünüz ka• 
dmm sağ eli bir aargı içindedir. 
Demek ki şimdilik o kıımı kır
mm'•ııcaktır. 
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Moda Modası Ve 
/./; •• Yaz sıcakları o kadar tiddet· Ç k 

um.uneleri J lendi ki, imkan olsa elbiseleri· ocu 
Resme Bakarak Model mızı en muhtasar bir şekle ko· Giineş Banyosuna Dikkat 

Seçebilirsiniz yacağız. Fakat erkekler için bu Etmelidir 
mümkün değil, bu ihtisar im- ı .. 

Bu resimler. .rizgı"ll yünlüden . urata gitmemek ıartile güne• ta ıJ • s- kAnmdan istifade edenler ha· ~ f d d D d' P ınıı kapahca yaz elbiseleri- f1~ çocu,.a ay ası var ır. eoize 
ır. Kıvrak ve zayıfça vllcutlara nımlardır. Çok hafif bir kumaş gı1'cek çocuğun evveli gıdaaına 

ç~~ rnuvafık dOter. Çizgileri ha· olan vuvaller üzerine tatbik edi· itina ~t~ek Jizım. Çocut~ ye-
~ttır. Her ev hanımı bunlara lebildiği içindir ki emprimeler, meklerını açık havada yedıriniz. 
uaklllak ıuretile ve 'kendisine Havalar ııcakJa,bğı ~l~pette y&-
lfire bir tekil f'ıkarabillr. beyaz ipeklilerle birlikte hanım· mekleri de hafıfleştirmız. Daha 

"' Jano en tercih ettikleri kumaşlar 

1Ca dıri· ··-v; .. -..... -............ -
F ag dalı 
Bilgiler 
Bir Ev Hanımına Lizım 

Olan Malumat 
llalıları naııl temizlemeli ? 

Üç çorba kaıığl torbentln llç 
Çeyrek ıu, bir çorba kaşığı amon· 
)'ağı karıştırınıı:. Badehu süngeri 
bu mahluta sokup halıları ıiliniı. 

* Mobilyaları nuıl silmeJi7 
Ilık su içersineı sirke döküoliz, 

bu sirkeli su ile mobilyalan sili
niz. iyice kuruduktan sonra yu· 
llluşak bir bezle par)atınız. Sirkeli 
ıu kirleri çıkarır. 

* Mantar geni§ gelirse nt yapmalı? 
Mantar ıişeye geniş gelirse 

ucundan bir kısmını bıçakla ka· 
zıyınız. Yukarı kısmını sıkıştırarak 
ıişeye sokunuz, kolaylıkla girer. 

* Tencere yanıklarını nasıl temizlemeli1 
Tencere içindeki yanıkları 

çıkarmak için tencerenin dibine 
)'Umarta beyazını sürmeli, yanık· 
ları yumuşatır, bunları kazıdıktan 
sonra tencereyi yıkamah. 

* Çelik eşyayı nasıl temizlemeli? 
Çelik eşyayı temizlemek için 

ıoğan suyun ile sirkeyi karııtır· 
malı. Bir soğanın suyunu sıkınız, 
bu suyu iiç misli ıir~e ile karış· 
tırınaz. Çeliğin Uzerme ıllrUnU:ı. 
Bir müddet kuruduktan ıonra 
parla tınız. 

Goderi eldivenleri n!ıı temizlemeli? 

Ilık suyun tçeriıine birkaç 
damla zeytinyağ döktükten sonra 
eldivenleri silmeli. Zeytin derinin 
ıırtleşmesine mani olur. 

* ' .. 
'teni ftı.nileleri nasıl giymelı? 

Yeni fanileleri giymezden 
evvel tersine çevirmeli, tersinden 
Utülemelidir. Bu suretle vUcudU 

Koya emprimede11 bir ıecj •lblusl 

haline geldiler. Bunun btr sebebi 
de emprimelere, en gllzel deten• 

lcrin tatbik edilebilmesidir. Bu 
kumaşın bilhassa bir huıuıiyetJ 

de, bunu giyenleri yaşlarından 
daha genç göstermekte olmuıwr. 
Maamafih emprimelerde dikkat 
edilmesi lazımgelen nokta, genlı 

dal ve çiçeklerle kllçlik desenler 
meselesidir. Şimdi, küçük desenler 

pek beğenilmiyor. Büyük dallar 
tercih edıliyor. Amma, biraz şiş· 
man vllcutlar için kllçUk desenli 
emprimeler muvafıktır. ÇUnkll 
vllcudU daha zayıf g8sterir, Bu 
cihet nazarıdikkatte tutulduktan 

sonra hamınların meylini takdir 
etmemek mtimkUn değildir. Çiin· 

kU emprimeler hakikaten kUçUk 
kum atlardır Dallı emprimeden güzel bir rop 

, :z 

Ev Hayatında Sadelik .Ve Ucuzluk 
2400 Liraya Mükemmel Ve Döşeli Evler 

lngllterede az para ile vllcude 
getirilen kır evlerine karıı ate• 
denberİI> gösterilmekte olan rağbet 
bu sene biitün dünyaya sirayet 
etmiı g6rünmektedir. Bu kır 
evleri vasati ( 120) metre murabbaı 
üzerine yapılmakta ve epeyce 
geniş bir holden başka bir salonu, 
bir yemek, bir çalışma ve bir de 
istirahat odasmı ihtiva etmektedir. 
Tabiatile banyoau, mutfağa ve 
kileri de vardır. 

Kır evleri bir buçuk metre 
derinliğinde bir bodrum Ozerlne, 
sıcağa vo soğuğa karı• çok 
tahammüllll tahtadan yapılmak· 
tadır. Fiatı (2400) Türk lirasıdır. 
Mamafih bu fiatın içinde, evin 
bUtiin ev eşyası da dahildir. 

lngiliz kadmları şimdi, gayet ~"""- ·"-

Boş Kibrit Kutularından 

Nasıl istifade Etmeli ? 
Yemeklerden artan yağları 

bot kibrit kutularımn içer.sine 
c!oldurup saklayınız. Bunlar çıra 

ifeslni görllrlei' • 

Saolan kuvvetlendirmek 
için ne yapmalı? 

Saç köklerini kuvvetlendirmek 
için başa zeytinyağ sürmeli, öy• 
lece yatmah. Erteıl sabah aıcak 
su ile yıkamalıdır. Bu bilhassa 
çocuk saçları kuvvetlendirmek 

iç.in çok faydalıdır. 

• 

ır 

- sade mefruşatı tercih 
etmektedirler. Fakat hu kllbik 
mefruşat, başka memleketlerde 
yapılıp ilk bakışta nazara garip 
gelenlerden değildir; lngilizlerin 
ötedenberi anane halinde kul .. 
landıkları alçak ve geniş kanepe, 
koltuk ve sedirlerin, ayni konforu 
muhafaza etmekle beraber asrl
leıtirilmtı olanlarıdır. 

lngiliz tirketlerinin bu çeılt 
evleri kurmak ve döıemek için 
istedikleri müddet ( 3 ) haftadır. 
Tedlyatta da bet .eneye kadar 
uzanan taksitleri kabul etmek 
•uretUe bUyUk kolaylıklar göster
mektedirler. 

1 

Yemek Fazla Tuzlu Olursa 
Gidermek için Ne Yapmalı? 

Bir miktar şekeri ateşte hafif 
yaktıktan sonra içerısıne az 
miktar sirke dökUnUz, bu mahlutu 
yemeğe karııtırınıı tuıun acısına 

giderir. 

ziyade taze, plşmemiı soğuk ye
mekler, meseli salata ve meyvayı 
fazla yediriniz. Bol bol ıurup, li• 
monata içirlniz. Çocuğu bu mev
ıimde yemek için zorlamayınız. 
Yazda çocuklan kat'iyyen giydir
meyiniz. Ne kadar çıplak iezer
lerse okadar iyidir. 

Çocuğa deniz banyosu yapa· 
cağınız zaman evvela hava ban• 
yosu ile başlayınız. Önce bacak 
ve kollarına günde bir iki daki· 
kadan haşlayarak hergUn dakika
ları ve güneşe maruz bırakılan 
yerleri çoğaltınız. Çocuğa güneı 
banyosu yaparken gözlerini gü
neşten muhafaza için başına ge
niı kenarlı bir başlık giydiriniz. 
Eğer bir şemsiye kullanırsanız 
daha muvafıkbr. Mümkün merte
be yUzUn gUneş görmemesine 
dikkat ediniz. 

Şunu da unutmayınız ki ço
cuga zarar veren güneşin ziyasa 
değil, hararetidir. Bu sebeple 
çocuğu denize sabah 1 l den ev
vel, akşam dörtten sonra soku
nuz. Eğer hafif bir rüzgar varsa 
bu daha faydalıdır. Çocuğu fazla 
sıcakta bırakmayınız. Suda beı 
ili on dakika tutunuz. Güneşte 
de bir çeyrek veya yirmi dakika· 
dan fazla bırakmayınız. Bu şerait 
altında deniz banyosu faydalıdır. 
Aksi takdirde zararhdır. 

••n••••••••••n•••••••••••• .. ••••••••••• .. ••• .. ••-•••·--

Pe n k l i Çamaşır-
ları Nasıl 
Yıkamalı 

Renkli çamaıırlann boyaum 
mu haf aza için yıkamazdan evvel 
bu mahlütun içerisine sokunuz. 
Orta boy iki patatesi ince ine• 
kesiniz. Bu pattislerin üzerine 
yarım çay filcana ı'rke, bir çeyrek 
çay fılcam tuz dökUnllz. Bu 
mablütu on dakika böylece bıra
kınız. Badehu üzerine bir galon 
yağmur suyu dökllnOz. Renkli 
çamaıırlan bu mahlutun içerisinde 
yirmi dakika kadar bırakbktaa 
aonra yıkayınız. 
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' Perşembenin Gellşl I 
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Bilmiyorsunuz 
Biliyorsunuz bammef endi, ben 

de bilıyorum: 
Giizel hem f evkalide glizel

•iniz. Eski devirlerde Venüsün 
putuna tapan i sanlar bu~ün de 
Venüsün putuna tapar gibi size 
tapıyorlar. 

Biliyorsunuz hanımefendi, ben 
de biliyorum: 

Siz"n için herşeyi hatta öliimü 
bile gözüne alanlar var. Bazıları 
yüzünüze bakmaya cesaret ede
miyorlar. B. zıları siz geçerken 
yerlere kadar eğliyorlar. Eğer 
ıiz onlara: 

- Bu kafi d w• ıı egı. 

Deseniz hiç düşllnmedcn yere 
yuvarlanıp size secde edecekler! 

Bil} orsunuz hanımefendi, ben 
de biliyorum: 

Seviliyorsunuz fakat ıevmi
yorsunuz; eğleniyorsuz fakat eğ
Jendirmiyorsuz, yakıyorsunuz fa. 
kat yanmıyorsunuz.. Giizelsiniz, 
fakat güzellikle munme)e etmi
yorsunuz! 

Yalnız birşey var: 
Siz onu bilmiyorsunuz amma 

hanımefendi, ben biliyorum: 
Yarın bugüne benzemiyecek; 

ıeveceksiniz fakat sevilmiyecek
ıiniz, eğlendireceksiniz fakat eğ
lemiyeceksiniz, yanacaksız fakat 
yakmıyacaksınız.. Giilf'iııç olacak
eınız, fakat hiç gülmiyeceksiniz .. 

Çünkü o zaman saçlarınızda 
aklar, yüzünüzde buruşukluklar 

basıl olmuş olacak! 

1 Vecizeler f 
Hocanın vur

duğu yerde giil 
bitermiş, bir yan
lışlık oldu. Ben 
çiçek çıkardım. 

* Melek gibi 
d~ne ı kadından 

korkmalı .. Hoca-
11 şeyta dır. 

* 
Vur abalıya 

be, sırtında aba 
var; cam acı· 

maz ! 

* 
Üzüru tizüme 

baka baka ka
rarır. Kadın ay
naya baka baka 
be~ azla -ur. 

* 
Aşk için en 

güç şey mektup 
yazmak deği!, 

mektupta sev-
gi ı isine ne diye 
hita p edeceğini 
düşüııUp buJ
makt.r. Şeytan, 

1Vecizeler1 
Mektubunu 

başkasına yaz
dıran bir kadan; 
görücüye çıkıp 
evlenen kadın

dan farksızdır. 

* 
Aşk oku in-

sanın yalmz kal
b;ni değil, ayni 
zamanda cebini 
de· deler! 

* 
Altında « Ha

şiye » kısmı bu
lunmayan kadın 
me k t u p la rı nın 
manasını anla
mak imkanıızdır. 

* 
Erkeğin yüzü-

nü iş ağarhr, 

kadının yüzOnU 
pudra 1 

* 
Genç kızlarla 

mektuplaşın, siz 
ka znn mnz ı a nız 
da postane ka· 
zamr ! 

r------------~----------------------~-------------------------~ 
KAPI 

Evvela onu görür eviniıe her gelen .. 
B<•kletmcklen lır>şlnnınaz. açılıYerir beın~ıı. 

Tokntlı."or yıız.uuıı küçük bü) tik bin lıir el; 
Z1:wallıcık inliyor ,imdi dayak yemekten .. 

' 

BACA 
Bnk1rııı magrur batı yiikseliyor goklere .. 
Oubuğunu içerken üflüyor birdenbire .• 
Nı• sihir ne hramet, i~te burdli mnrifet; 
Çı1urıak için yol olur kapıdan p:irenlere . 

~ 
i l : 

, t 

Kuvvetli görünmek kuvvetli olmaktan daha · çok ite yarar 

KAVUN 'J _____ v_e_c_i_z_e_ı_e_r __ ~ 
Tepince tekerlenir, 
Öpüuce ıekerlenir; 
Dilım dilim kesilse 
Ne tatlı tatlı yıınir, 

Gordiim yım gelıp ;}atmıı: 
S ıtnnlar u ı:uz satoıış, 

Tül'<'Rr mıdır bilmem ki, 
Çıihuenk topu atımı; .. 

Olıııııştu, ılegıldi ham; 
Vnkti gelmıttı tamaın: 

GP-tirmış Kırkagaçtan 

Ahlrnplımt çok ııeliirrı •. 

Jler ~enle var<lı, <:oktu; 
Gıizelılı eşı yoktu; 
Görüuue ben yüzlioü 
KoklaJım, pek ho: koktu. 

Mizahçı . 

-Ellerin yüklü amma kocacığım, 
bir zalimct deha edip ditlerinle 
kapanın çmgıraiını çalıver 1 

Plaja gitmeden denize 
girmeye nasıl imkan yok· 
sa, mektuplaşroadan ıe

vışmeye de öylece imkan 
yoktur. 

* Evvela sevgiyi temin 
için, sonra da ~evgıyı 

idame iç"n mektuplaşmak 
bir mecbur:yettir. 

* Sevgi iııizi teni eder-
ken: 

- f:ana mektup yaz.· 
mayı unutma ! 

Dersiniz. İlk vardığı 
yerden ıiıe ilk mektubu 
yazar. Ve artık rahat 
olur. Akhnda ıize mektup 
yazmak değil; sİ7.İn ha
ya1İ izin :zerreai bile kal
mamıştır. 

* Sevgilinizden geJen 
mektupta; biribiri arka
•ına yaıılmıı yüz tane 
u Seni seviyorum,, climle-
sını görürseniz boşuna 

ıevinmeyin, bunları 11z.ı 

sevdiği için değil, ıize ne 
yazacağına bilemediği için 
yaımııta. 

Bugün yine eaki mayonu giymıtıın .. 
Yeni mayomu giyersem, eskiye(ek diye kor~ 

kumdan denize ıiremiyorum l . . 

Bana herkeı gibi bir
çok mektup gelmiyor, 
diye hayrette kalan in .. 
ıanlar; en az mektup 
y~ıan insanlardır. 

* Tcmbd adam Wr 
mektup yazmak için 
zihninde dört şeyi dört 
miıli bUyUtilr, bu yüzden 
de mektup yazamaz: 

Kiğıl liıım, kalem. 
• lazım, zarf lazım, poıta 

parası IAum 1 

* 
Postalarda intizam 

yok! 
iddiasında bulnanla

ra inanmak istemem f 
Muhakkak biraz sonra : 

- Sana mektup yaz-
dımdı, aldın mı ? 

Diye soracak l 
- Almadım. 

Deyince başta söyle· 
diği intizamsızlJğı bir da
ha takrar edecektir. 

Halbuki o yazmamııtır 
ki, postada mektubu kal-

••t ol8un l 

~Sizler 

Buz Dolabı 
lfJas eden tüccar, boş kasatılll 

gözden geçirdi, kendi kendine: 
- Acaba, dedi, bu kasaY• 

ııcak günlerde buz dolabı gibi 
kullanamaz mıyım. 

Kolay 
- Budalanın biri yanlışJıkl• 

benim ıapkamı giymiş ıitmiş ! 
- Kolay bulunur, her hald• 

kaf aıı ıizin kafanızın aynı olalS 
biri almııhr. 

Bilmiyerek 
Hanım hizmetçiye kızdı : 
- Evin hammi ıen mlıf llt 

yoksa ben miyim 1 j 
- Tabii sizsiniz banımefendb 
- Öyle ise ne diye karşını• 

geçmiş, evin hanımı acnmiplJI 
gibi, aptal aptal konuşup bit 
ıeyler öğretmeye kalkıyorsun? 

Akll 
Genç bir kadın öteberi almak 

içi mağaza mağaza dolaşmış, y'1" 
rulmuştu. Biraz dinlenmiye ihtiyacı 
vardı. Bir ayakkabıcı (iükkanın• 
girdi: 

Bir çift iskarpin istiyorulll• 
Yarım ıaat içinde ayakkabı• 

cınm getirdiği çeşit çeşit iskar 
pinlerl birer birer g~ydi, çıkardı• 

- Beğenmedim, dedi, hiçbiri 
hoıuma gitmedi. 

Ayakkabıcı dükkinından çıt. 
bğı zaman memnundu. 

- Oh, mükemmel dinlendim, 
yorgunluktan eser bile kalmada! 

.. 

KARPUZ 
Canan mısın, can mıııo~ 
Yumuk afacan mısın'? 
Hengio neden kırmızı, 
Sen acep mercan mısın? 

Yiue ~ıktın yoluma; 
Hem tağıma, soluma .. 
Alauıam yalvarma hiç 
İki tane koluma .. 

Sorarım merak bu ya! 
Azmettim anlamıya; 
Öğret te öğreneyim, 
Adın mı Y*'llİ dünya! 

Elbİ8tm .anki oyma, 
~oyunwa, amaD soyma; 
Yiirürken düşen olur 
Ayak altına koyma! 

Mizahçı 

J 

- Nasıl oldu da, mektupı. 
kendiıine randevu veren gli:ı.el 
kızin ben olduğumu· birdenbire 

· anhyamadı •• 
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Plajda 6aftı siir•• üç gıltlız 

En Son Haberler 
Katya Lova Sinema 
Dünyasında Yeni Do
ğan Bir Y ıldn.dır 

Yeni yıldızlar yalnız HolivuU.a 
değil, hazan Av. ıpada da doğu· 
yor. Son günlerde F ransada yep
yeni bir yıldız doğmuştur. Bir 
otomob!l müsabakasının netice
sinde parlayan bu yeni yildızlD 
i.amı Katya Lova'dır. Matmazel 
çok gllıel ve genç bir kızdır. 
Orta halll bir ailenin yegine 
kızıdır. Güzel olduğu için Parisin 
bUyük terzileri onu çok yllksek 
ticretlerle model olarak daim• 
tehalükle kabul ederler. Geçen· 
lerde Fransız gazetelerinden '-iri 
934 modeli otomobillerin ı~ . a· 

kile buyuk bir zarafet mUsaba· 
kası tertip etmitti. Bu müsabaka· 
ya giren otomobil kumpanyak• 
rından biri kendi fabrikaıına ait 
en yeni model bir otomobili Kat• 
yatnm emrine vermiı, müsabaka· 
da bu güzel kız vaaıtaaile temsil 
edilmiıti. 

GU.zel Katya müsabaka gllnll 
emrindeki otomobile çok tık, her· 
kesin gözlerini kamaıtıracak kadar 
mllkemmel bir elbiae ile bindi 
Ye neticede hem otomobil, hem 
de kendisi bu zar af' mllsaba· 
kasının birincisi oldu akat hu 
neticeden yalnız otomobil firması 
değil, açıkgöz bir ıinema kum
panyası da iıtifade etti. Bu kum-

L 'a mü panya drhal Katya ova Y • 
racaat ederek yüksek bir ncretle 
ainema yıldızı olmayı teklif etti 
\'e Katya da bu teklife hemen 
nıuvafakat cevabı vererek önüne 
ıilrülen mukavelenin altına im· 
2a11nı attı. 

GU.zel Katya ilk olarak .. Mu-
kaddeı Gece,, isimli bir filim 
çevirecektir, bunda baş rolli almıf· 
tır. Bu yeni yıldız hem Fran11zcayı 
ltem de Almancayı cok mükem-

mel bilmekte ve konuşmaktadır. 
Ayni zamanda sesi de çok gU· 
zeldir. Biitlin filimlerini F ranıızca 
ve almanca olarak iki kopyeH 

çevirecektir. 

lf' Maruf Alman reji,örlerin-

Yıldızlar 
Çoğ{llıgor 

Eımer güzeli yıldızlardan Mek
ıikah LUpe Velez bundan bir 
mUddet ene) Con VaysmUller ile 
evlenmiıti. Fakat ıon .zamanlarda 
karı koca araamda naUthit bir 
geçimsizlik bat jlSıter•ittir. 
Bunun fizerine bir gUn karı koca 
başbaıa vererek kısa bir müza
kereden sonra gönül nzaaile ayrıl· 
mıya karar Yermişlerdir. Ayni 
zamanda bir de senet yaparak 
bu boşanma yUzllnden birbirleri 
aleyhine tazminat dava11 açmı

yacaklarrım kabul etmişlerdir. 
Sarışın güzellerden Cin Har

lov altı ~y evvel evlendiği koca
ıından ayrılmaya karar vermiş 
ve mahkemeye müracaat etmiıtlr. 

Marta Eggert Ve Jan Kiepura 
Evleniyortar 

Avrupada sinema stüdyoları
nın en güzel seali iki yıldızı 
vardır. Bunlardan birinin fıml 
Marta Eggert'dir. Sesi billur aibi 
parlak ve ıakrak olan bu gUzel 
Alman yaldızının geçen sene 
birçok fllimlerini seyrettik. 

Diğeri de erkek yıldızlar ara
aında en güzel ıeıliıi olan Jan 
Kiepura'dır. Bu iki yıldız evlen· 
miye karar vermitler ve nitanlan• 
mıılardır. Nikah ve dilğiln mera
ıfmi kısa bir mUdddet ıonra 
Venedikte yapılacaktır. 

Sporcu 
Bir 

Yıldız 
Meıhur yıldızlardan Jan 

Parker ıon zamanlarda 
spora, bllhaua ıporun at
Jetizim kısmına çok merak 
sardırmıtbr. Eıaıen sine· 

ma yıldıılannın idman yap-
maları mecburi bir kaidedir. 
Fakat Jan Park•r bu mec&urlye
tin haricine çıkarak iyi bir kadın 
atlet olmaya karar vermittlr. Bu 
karar neticesidir ki ~zel yaldız 
Menecerlnin idareai altında her
,Un muntazam idmanlarma de~am 
etmektedir. Jan Parker önUmUz
deki Berlin olimpiyadına Amerika 
kadıD atletlerile birlikte lftirAk 
etmeye karar vermiıtir. Bu cici 
kız yOkıek atlamada ve cirit 
atma ıporuoda mühim muyaffaki
yetler temin etmittir. Burada 
sporcu yaldızın zarif bir resmini 
görtıyoraunuz. 

·-··············-··········································· 
den Kari Hartl yeni bir tarihi 
flJim çevirecektir. Mari Luiz Ja
minl tıııyacak olan bu fflim için 
bUyük maaraflar yapııacaktır. * Bir müddet evvel çevrll
meaine baılınılan Preas Voronzef 
isminde büyük filmin harici kı· 
sımları bitiri,Imiftir. Yakında 
ıtüdyo da~ilinde Jevrilmesl icap 
edeD •bDeleri11e baflanılacaktar. 

Helioatt• H•o•ı •d•l•r• h•llcının milli kıg•/ell•ri moııır• olmu#ur. 
Sire• .. a Jıltlızları•ın blrçola •rtık 6a ı•lıilll• m•!J• ~lwlgorlar 

Bu Sene Beyaz Perdede 
Neler Seyredeceğiz ? 

Kızıl Gençliğin Zaferi, Fedora, 
imparatoriçe, Matador Ve Saire •• 

Sinema Alemine de blyük te· 
airler yapan iktisadi buhran, ilk 
zamanlarda ıinema kumpanyala
nnan bir haylı bocalamalarına 

sebep oldu. ÇUnkU kumpanyalar 
bütçelerini buhrandan evvelki 
Hnelere ıöre tertip etmişlerdi, 
iktısadl buhran birdenbire patlak 
verince kendilerini toplıyamadılar, 
çok zararlara girdiler. T a1arruf 
yapmak için yıldızlarm Ucretlerini 
yarı yanya indirdiler, eski yaldız-
lar yine eski kazançlarını istiyor
lar Ye a1'sl takdirde çalııamıya
caklarun ıöyll\yorlardı. Kumpan· 
yalar buna da çare buldular, eski 
1enelere niabetle çok ucuz ücret· 
lerle yeni yıldızlar buldular, daha 
doğrusu nerede aUzel bir kız 
ıördülerse, aantat kabiliyetini 
6lçmiye lUzum ıörmeden onlara 
yıldız diye ilin ettiler ve filim· 
lerde bat rolJeri yerdiJer. Fakat 
bu bocalama devresi çok uzun 
ıUrmedl te kumpanylalar iktısadi 
buhranın teairi niıbetinde vaıi
yetlerine bir iıtikrar verebildiler. 
Geçen Hne ve bu sene bu istik
rar devreaine dahildir. Bu devrede, 
bocalama senelerine niıbetle iyi, 
ıUzel ve büyük filimler çevrilmiı 
ve çevrilmektedir. Bu güz.el filim· 
!erden bir kıımını önümüzdeki 
ıinema mevsiminde ıeyredecetiz. 
Bunlar hakkında size kıaaca ma

lumat verelim: 
Gençliğin zaferi - iddia edil

diifne göre, Seail dö MJI tarafJn
dan çevrilmiı olaD bu film, önü
mlizdeki Haeaia en büyük filim-

ferinden biri olacaktır. 
Fedora - Bftytık Fransız mu

harrirlerinden Sardunun bir romllP 
nından iktilıas edilerek yeni çew
rilmit olan hu filmde Mari Bel 
bat rolO temıil etmekte, Jat 
Tulu ve Edit Mera iİbi maruf. 
yaldızlar da kendiıine arkadatbl 
yapmaktadır. 

Kıııl lmpıratoriçe - Marleo 
Ditrih beniz çevirmekte o!duiü 
bu filim yeni sinema me\ simin• 
yetiıecektir. Mevzuu tarihten alan
mıştır. Con Loç, Sam Jeffe ve 
Ken Tayloor de bu filimde muh
telif roller almııtar. 

Matador - Sinema salonlan 
tarafından daha çevrilmiye ha .. 
)anmadan evyel ıiparit edilrnft 
olan Matador filminde maruf 
yıldızlardan Jorj Raft, Fran1ez 
Drake, Adolf Menju baılıca 
rolleri oynamıılardır. 

Bu saydığımız filimlerdeo 
baıka yeni mevsimde göreceö 
miz diier filimler;n ilimleri ~~ 
lardır: 

Dede, hayat yolcuları, bir 
fikri aabit, büyük a9'. 
cici bey, Ninni La Bohem, Bole/J, 
Kleopatra, aık ıarkıları, sebepsll 
cinayet, Londranm esrarı, giizef• 
lik mektebi, denizlerin dibinde, 
ıon metelik. 

Bunlardan haıka yeni mevsimde 
beyaz perdede göreceğimiz b• 
yük filimlerden biri de «Geee 
kulühU» iımini taıımaktadır. H.,. 
niiz bitirilmemit olan bu filioa 
çok zengin mizansenlidir. Klayv 
Bruk, Jorj Raft, Helen Venaon bb 
filimde batlıca rolleri temlil 
e&mekledir. 



Sporcu· Kafilemiz Bugün 
Sovyet Rusyaya Gidiyor 
Birçok Müsabakalar icra Edilecek 
Dost ve komıu memleket l bir maç yapılacakbr. (4) ajuto .. 

Sovyet Ruıyaıun muhtelif ıehlr- ta Dinamo atadınm yUzlidllllk 
ı ı d b • k li baka kıımında Türk ve Sovyet Ruıya 
or n e ırço ıpor m sa . • ıporculUJ aruında ytizm• m&.a-

lan yapacak olaR ıporcu kafil.. bakaları yapılacak ve ayal ,O. 
miz buglln Odeıaya hareket Ttırk ve Sovyet gllretçilerl ele 
etmektedir. Kame, muhtelif ıpor• 
cularımızdaa mlirekkeptir. 

Kafileye CeYdet Kerim 8. 
rlyıat edecek, Dr. Hakka Cenap, 
Vildan ve Mahmut Ajab_eyler de 
kafile heyetinde yer alacaklardır. 

Sporcu lrafilemlz, g&reşçl, 
futbolcu ve denizci sporculanmız· 
dan mürekkep olarak letkil 
edilmiştir. 

Cöreşçiler; başta Sadullah ve 
Seyfi Cenap Beyler olmak Uzere 
Çoban Mehmet, Muatafa, Adnan, 

Ahmet, Saim, Abbaa, Hnaeyin 
Kenan Beylerden mllrekkeptir. 

Ftbolcular: Baıta Kemal Ha· 
lim Bey bulunmaktadır. Takım da 
ıByle teşkil edilmiıtir: 

Avni, Necdet, Raılh, Ha1an, 
Samih, Reıat, Mehmet Ali, Feyzi, 
Nuri, Şeref, Ali, Bülent, Ridvan, 
Sait (Izmir) Beyler. 

Ynzticliler: Vamık Beyin riya• 
ıetlnde Suat. Orhan, Halil, Saf· 
fan, Alp (Izmir), Ihsan (Koca· 

eli), Mehtt Beylerden teıiil 
edilmif tir. 

Sporcu kafilomiı 30 temmuz• 
da Moakovaya Yarmış olacakbr. 
Sovyet Ruayada yapılacak muh
telif mtiaabakaların proırama 
tudur: 

(2) ağustoıta Kültür parkında 
Türk gttreıçileri Mosko.-a gftrer 
çilerile karıılaıacaklardır. (J) ağu .. 
toıta Dinamo stadında Türk ft 

Moıkova futbol takımları aıaıında 

lzmirde Spor 

Adanalılar lzmir 
cularile · Temas 

Spor
Ettiler 

lzınlrirt lıJlm•tli ve g•nf pre1çlleri 
iz mir, (Huıuıt) - Yakıcı Albnordu, takımı, rakip takı• 

1tcaklara rağmen lzmirin aporcu mın karıısında çok hikim bir 
çocuklan Maniada, Uıakta ve oyun oynama11na rağmen ancak 
Aydında çok kıymetli ıpor tema.. ikiye kar11 Gç ıolle ıalebe temin 
ları yaparlfen ate taraftan Çukur• edebildi. 
ova mmtakasmın çok değerli iki 
takımı, bir hafta f aaıla ile lzmirl 
ziyaret etmif Ur. 

iki hafta enel lzmirin Göz· 
tepe takımının Mersin idman Yur• 
duna beklenilmeyen mağlubiyeti, 
lzmirin Çukurova takımlanna da· 
ha kuvvetli bir şekilde çıkmalan 
lözumunu hisseltirmiıti. Bu hafta, 
Çukurova mıntakasının ıllt tam· 
piyonu T oroı ıporlu gençler fzmire 
•eldiler ve ilk oyunlarını Altmor· 
J , ile yaphlar. 

* 
Izmir gllreı birincilikleri icra 

edilmittir. Şaplyon olan ıençle
rlmiz fUnlardır. t 

61 kiloda Göztepedea Nuri, 
Muharrem ve ıbrahim Beyler 
ara11ndald karşılaıma finalinde 
Maharrem Bey galip gelerek 
ıampiyon oldu. 66 ktloda Altay
dan Ahmet, 72 kiloda Altaydan 
Cemal, 79 kiloda Tftrk ıpordan 
Muıtafa Bey galip ıelmiıler ve 
ıamplJOD olmuılardır. 

Çobıt11 Mehmd 

Kilittir parkında ikinci defa kar• 
şalapcaklardır. (7) ağuıtoıta Tür
kiye ve Sovyet Rusya muhtelit• 
leri ara11nda bir futbol maçı icra 
olunacaktır. 

Vefa - Kumkapı 
Ayrılmıyor 

Vefa • Kumkapı idman Yur
dandan: Vefa • Kumkapı İdman 
yurtlarının eski ıekline avdet ede· 
celi hakkında kimin tarafından 
verildiği henaz anlatılmıyan Ana• 
dolu ajan11nın 22171934 tarihin
deki ne1riyah hilafı hakikattir. 
Ayrılık hiçbir zamaa mevzuubaba 
değildir. Yalıuz bazı cem'i spor 
ıubelerlnde hasıl olan idari za
afın izalesi ve bu spor ıubeleri
nia de ferdi spor ıubeleri aibl 
feyizll neticeler verebilmetl için 
idare heyetinin bu huıuıta bazı 
kararlar ittihaz etmeıloden muğber 
olan bazı zeYabn ortaya blSyle 
bir ıey atllllf olmalan anlaplıo 
maktadır. 

Dl..,.ıll•ilr: Yılliu i•l•61 frıthl llrl•cl fei11nı 

Memlekette Spor 
Trabzon Ve Diyarıbekir, Balıkesir, 

Diğer Şehirlerde Maçlar Yapddı 
Diyarıbeldr (Huıual) - Cuma 

alnl tehrimizde çok caoh bir spor 
hareketi oldu. Tayyare meyda
nında Yddız ve Ayapor takımlan 
meraklılara ah.el bir futbol maçı 
1eyrettirdiler. Ayıpor takımı 1Byle 
kurulmuftu: Hamza· Cemil, Rah
mi • İbrahim, izzet, Muıtafa • 
T odorl, F ehml, Ş.vketı Adnan, 
Şlkrl. 

Yaldaz takımı da tiyle idi ı 
Mehmet• FüzuU, Mehmet·Mevlüt, 
Refik, Ali Haydar· lımail, Şaban, 
Zeki, SaWıattin, Sait. 

Oyunu hakem Sallhattin Bey 
idare etti. Maç iyi, Kfbel ve h .. 
,_ •• h alda. Her ild taJaa da 
..... zaman blkim vaziyetlel' 
kazandılar. 

Neticede Ayıpor takımı (5-8) 
l_ibl bir ta)'I farkı ile galip geldi. 
Fakat Yıldız takımı Ayıpor ta• 
lamama bu galibiyetini hariçten 
alcbiı iç oyuncuya atfetmektedir. 

Ballk••lr'de 
Bahkuir (Huauıi} - itirazlar 

dolay:llİI• yeniden yapılan Kolor
du • ldman birliği mllaabaka• 
Kolordu lehine 3 • 2 gibi bir n .. 
tice ile bitti ve Kolordu pmpi
JODlap aldL 

Trabzonda 
Trabzon (Huauıi) - Geçen 

cuma lik maçlannıa birinci de..
reaine başlayan Trabzon mıntaka
ama dahil, d6rt kulGp maç Y•P" 
mıı ve iyi bir netice veren bu 
Amim1 oyunlarda idman Ocağı 
8-1 s,bat idman Yurdunu ve 
Necmiati 5-2 Trabzonıporu yen
miftir. 18 dakika oynanan Nec
mlatl Trabzonapor maçım ildnd 
hafta)'lmmda hoıa sritmeyen bir 
hidiıe yllzllnden oyun hakem 
tarafından talik veya tehir edil
miştir. ikinci takımların son 
oyunu olan Necmlati-ldman Gtıcl 
maçında NemiatiWer 2·0 idman 
GticUnll yenmiflene de puvaa 
itibarile Gllç &ade olduju i~ 
idman Glcll ikind takıma, ..... 
nln lik ve tllt pmpiyonu olmur 

1 

tur.. bu cuma lik maç)arınm 
ikinci deYre ve ikinci oyununda; 
idman Ocağı·Necmiatiyi 3-2, id
man Gtlçü-Trabzonaporu 1·2 yeg. 
miştir. Oyunlar temiz ve iyi idare 
edilmiıtir. 

Konya· U9ak 
Upk, (Huıust) - Geçen hafta 

lzmir .. Uşak maçına sahne olan 
Uıak atadı buglin de heyecanb 
ıpor tezabOratına 1ahne oldu. 

Hiçbir mağlübiyetten yılmayan 
daima galibiyet ve muvaffakiyet• 
ler peşinde koıan memleketimiz 
güzide takımlarından Gençle& 
birliği bu hafta da memleketimize 
Konya aporculannı davet ederelıı: 
kardqçe ~plflı. 

Oyun çok canlı oldu, Konya• 
lılar daha yllkıek bir oyun oyna· 
dalar, fakat netice 3 .. 3 beraber· 
likle bitti. 
~ .,_ •• '~ ... ' • t' .... 1 •• 1 1 ••• ~ " • -

At Yarışları 
Yaz Koşularına Yarından 

itibaren Baılanıyor 
Yaz mevsimi at yanılanna 

yarından itibaren, her sene oldu
ğu gibi yine Veliefendi kota 
yerinde baılanacaktır. 

Haber aldığımıza göre bu sene 
yarıılara daha fazla at lıtirak 
edecektir. MnkAfat yekünu da 
diğer senelere niıbetle daha fazı .. 
dır. Yarın kofUlara öğleden sonra 
baılanacakbr. Koşu yerine tenzi. 
IAtb trenler hareket edecektir. 

Kürek Yarıtı 
Y ann senenin llçUncO deniz 

mUaabakaları yapılacaktır. Ktırek 
mllaabakalan ıeklinde yapılacak 
olan yannkl yarıılara muhtelif 
kulOplere mensup birçok gürek· 
çiler iıtirak edecektir. Y anılar 
Boiazlçinde yapılacaktır. Mesafee 
lerl200 ile 2000 metre araamdadır. 



Küçük Cengizin Y aramazlık!arı 

Yaı:ıs z b"kiyeler serisinden 
-··-·····-·······-·· .. •••••••• .. •••.11-•· ......... ----··-· w _ .... ---·----····-..... ··-·-···-

• 
evsım Facia rı 

Denizde Boğulmak Üzere Ola 
Arka aşınızı Nasıl Kurtarabi irsi 

•tla 6olrk 6i6l güe• çocalclar D~niz kenarında c"1ıl cırTıl fcOffffŞııp 
4 - Denize dişen:n telaşla 

çabalanması geçince arkasından 
yaklaşıp, aaçlarmdan tutunuz. 
Arkası fistii yabrarak lmnetlke 
çekiniz; böylece kazazedenin ağzı 
sadan lmrtulmut olur. Sonra kea
diniz de arkası üstü yatup kaza
zedeyi l>aşı göbeğiniz uzerine 
gelmek Uzere yatırınız ve saçla• 
nadan tuttuğunuz halde sahile 
doğru yüzünüz. Bu hususta dikkat 
olunacak ıey, kazazedenio s~çla
rım bırafcmamaktır. 

Yazın bu sıcak günlerinde, 
büyük-küçük, herkes serinlik için 
deuiz kenarlarına, plajlara koşu• 
yorfar. Anneniz de aizi kolunuzdan 
tutup kimbılir, kaç kere plaja 
götürmüştür. Deniz ve . su her 
zaman için çok sıhhidir. Fakat 
hazan dikkatsizlik yüzfinden de
nizde, boğulma neticesi ölüm 
faciaları olur. Bununla beraber 
eğer siz, bizim söylediğimiz kaide 
ve tavsiyeleri iyi bellerseniz, bo
ğulmak vaı·} etinde bulunan ar• 
kadaşınızı bu faciadan kıırtarabi• 
lirainiz. ş:mdi fU aahrla.n iyi 

olwyuuoı: 

1 
_ Boğulmak tehlikesiae 

maruz oları adama telaşsızca: 
.. Hir korkma seni şimdi kurtarı-

Y 1 , 

rım!,. Di) e bağırmalı ve kutveı. 
maneviyesini takviye etmeli. 

2 - D nize atlamak: için 
hemen hüttiri esvaplarmızı çıkar• 
malısm.z. Buna vakit yoksa hiç 
olmazsa v\i udü mümkün olduğu 
kadar ağır ı ~.an kur ar.malı. 

3 - Denize dü.Jen telaş ile 
çabalaoıycrsa hemen yanına git· 
meyiniz. Çü ki size sanhp sizi 

orul· 

S - Denizin dibinde buldu
ğunuz kazazedenin bir elinizle 
saçlarından tutunuz, diğer eliniz 
ve ayaklannrzla denizin yftzüne 
çıl'nm:ı ve ccmizin yüzünde yaka· 
rıda b.Ysiye olunduğu Yeçhile 
hareket ediniz. 

6 - Eğer sahil uzak ise, 
yahut o taraftan ~iddetli akınb 
veya rüıgfir varsa kazazede ile 
o tarafa yi!zmeye çabımak muva• 
fık değildir, çimkü bir müddet 
sonra kuvvetten l...aiarak her iki
nizinde boğulması çok muhtemel· 
dir, ba gibi ahvalde imdada 
intizar etmek daha muYafık olur. 
Dalgalı havalarda da bu ulUle 

SON POSTA 

lsvıçreli genç ve güzel biı 
köy kızı 

Bu Ha/tak; 
Kübik 
Bilmecemiz 

Burada gördüğünüz çok çizgi.i 
iki resmi boyayacaksınız. Fakat 
boyarken çok dikkatli davrana
caksımz. Neticede yukarıki resim-
de boyadığınız yerlerden mey• 
dana tavuk resimleri çıkacak, 

reıimde de bo adığımz 

Dünya Millet
leri Arasında 

Bu Resimler - Size Yerle-. ' 
rıne Kadar Gidip Göre-
mediğiniz Birçok Millet'e
ri Gösterip Ô~etecektir. 

Şıaml Al
manynnn
dun kıLea-
bo.lı bir 
kadın 

Sayfa 11 

Bir I·e · ıeıık ko~ lü 
kadını milli kıyafetile 

Eğıenceli Bir Oyun Geçen L lmec -
Bu Resimdeki Parçaları · • D ,,; -
Kesip Biribirine Ekleyiniz mzzt ogru 

Halleden/-qr 

.işte ai:ıe eğlenceli ve hat bir 
resım oyunu. Bu resimdeki par
çalan ayrı ayn kesiniz, sonra 
tam yerli yerine ge.mek ve uy
gun olmak prtile biribirlerine 
ekleyip yapıştmz. Hoş bir resim 
çıkacak ve sizi bir hayli gilldü· 
recektir. 

··················-· .. ··---· .. ····························· 
yerlerde bir telefon göreceksiniz. 

Sonra bu resimleri bize gön
dereceksiniz. Size güzel ve çok 
hoşunuza gidecek hediyeler 
vereceğiz. 

Bu Bllmecemlzln BUyUk 
HedlJesi: Bir Futbol Topu 

12 Temmuz 
934 tarihli nüs
ham1Zda çıkan 

bulmacada (çift
Jikte sakla ho
roz, beygir ve 
çiftçi) yi bulan• 
lar arasından, 

hediye kaza• 
nanlann (isimle
rini aşağıya ya-
zıyoru:ı: 

Küçük oku
yucu larımızdıı.n 
f ataobulda olan-

G çe11 bilm mi 
zin biigük hediye 
si.ıi kazann<ı 49 • 

la , Pazartesi, ruıcu ilkm lep-

Pcrten.!!..e k iin- le ı H iseg ı rı E/, 
leri öğlPden aonr ı idaremize mü-

racaatla hediyelerin alma adır ar. Dı
şardaki karilerimiz.in hediyele i posta 
ile adreslerine gönderilir. Hediy~ al
ma günlerine bi.h ssa dikkat edil
meaini rica ederiz . 

Birinci İkramiye 
Bir futbol top 1 1 ubul 1 ıncı 

Ilkm ktc p tnl •l.Je m ·u 3 G Şı ı ı Ef. 
Birer albUm alacaklar: lzmır 

Karşıyaka. , oö-ukkuyu cndd ı o. 85 
tc Necdet C.!\'d t, 1 bul K tıkoy 
11 inci likmektep 284 Yu uf Zıya, 
lstanbul Bezciyau nı kt bi t c J sın
dPn Vuhruın Bez<'ıvım, Ko..ıl ı \..üçük 
zabıt mektebi 6/2 ılı•vredo 2G5 1: ıver , 

{Arknsı var) 
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12 ~ayt-. SON POSTA Temmuz 26 

Eski Eserler Hırsızlığı 

I~ a ,, . I Bu Memleket Bu Yüz-
~~B~u~B~a~ş~ı~N~e~V~apalı~? 1 d~-~nlar ~aybetti 

A k ve macera romanı - 53 - 26 7 934 1 ı d b k - Yazan • • ne er en eri memle etimizin ra-
Fakat bu çantanın elden ele 

geçtiğine dair bir ıahldiıı bulun
ması pek te okadar şayamtemenni 
bir şey değildi. Onun için bu fi. 
krinden caydı. 

Bu çantayı bizzat kendi götü· 
rlip aşağıya vermek mecburiyetinde 
idi. Kendi odasınımn kapısında 
böyle mtitereddit durması bile 
nazarı dikkati celbedebilirdi. 
Bunun için bir an evvel içer giri
mesi lazımdı. Kapı tokmağını. 

çevirdi. Kapıyı açtı. Limbayı 
yaktı. Kapı açık duruyordu. Ken· 
disi de kapının tam önünde idi 
içeri girmiye cesareti yoktu. Kor
lrn sanki muhayyerülukul bir 
ejderha idi. Binbir elli bir ejderha 
onun vücudunu bu binbir el ile 
•armıştı. Onu bırakmıyor, Heriye 
b"r adım daha atmasına mani 
oluyordu. 

Fakat kapıyı kapamak lazımdı. 
Kapı açık kalamazdı. 
Ve kapıyı kapadı. 

Gözleri dehşetten büyümüştü. 
Ve bUtün dikkatile çantanın kilit
li olduğu dolaba dikilmişti. 

Hayır içinde kesik baş bulu· 
nan çantanın kapalı olduğu bu 
dolaba kat'iyen yaklaşamıyacakll. 

Orada duruyordu. Bu ne çile 
idi yarabbi. Küçücük kalbinin 
bu kadar heyecana tahammülü 
yoktu... Muhakkak şimdi bayı· 

lacaktı. 

Fakat şamarıklığa çocukluğa 
da bir hudut vardı. Tam bu baı· 
tan kurtulmak, bu beladan halas 
olmak imkanı ayaklarına kadar 
gelip serilmit iken bunu saçma 
bir korkuya feda edemezdi. 

- Evet, saçma bir korku ... 
Zavalla ölmüt bir kadının başt 
bana ne yapabilirdi?. 

Kendini topladı. iki üç adım 
attı. Her an belinden doğru iki 
bıız gibi el kendini kavarayacak
mı~ gibi korkuyordu. Bunun için 
tevakkuf etti, şiddetle başını ar• 
kaya çevirerek baktı. Odada 
kimse yoktu._ Her adımda tevak· 
kuf ederek, önüne, arkaya, sağa, 
ıola bakarak biraz daha ilerledi. 
Bir iki adım sonra birdenbire: 

- Ayyy !.. 
Diye bağırarak tevakkuf etti. 

Bu ses ne idi, ne olmuştu ... 
Pat diye yere ne dütmüıtü. Ye-

• re baktı.. Yerde Berlin rehberi 
vardı. Yaprakları açılmış ve bo· 
%ulmuştu. Masanın yanından ge· 
çerken farkına varmadan ona 
dokunmuş ve o da hışırtile yere 
düşmüştü. Fatoşun kalbinin gü
rültüsü adeta kulaklarını sağır 
'decek bir dereceye çıkmıştı. 

1 

Nihayet dolabın önünde idi. 
~I çantasınctan çıkardığı anahtarla 

- Son Posta • iLAN FiATLARI 

l - Gazetenin esas yozııiltt 
bir sütunun iki. satırı bir 
(santim) sagıll"· 

2- Say/asıne göre bir ıanti· 
min ilan /iatı şunlardır: 

ıyfo 1 sayfa l sayfa j sayra Diğer Son ı 
ı 2 3 s yerler 
--
lOO 
{ ış . 

) 
\.; 

----
250 200 
I<rş. Krş . 

sayfa1 
100 60 30, 
l\rş. Krş . Krş . . 

3-:Bir santimde va~aıi 

(8) kelime uardır. 

4- ince fiti kalın yazılar 

tutacakları yer~ gör• 
santimle ölçülür. 

f 

Suat SUzan manası vardı. Rengi ne kadar kamla bir kıymet takdir edil· 
aarı, saçları nasıl dağınıktı. Ytı· miyecek kadar muazzam milli 

dolabın kapısını açtı. Büyük göz- züniln her bir çizgisi ve parmak· servetleri halinde olan asarıatika• 
terle dolabın içerisine bakıyordu. laranın bu çantayı vücudundan mızı yabancı eller, insafıız surette 
Valiz sımsıkı kapalı idi. işte o da 0 kadar ozak tutuıu, hu çantanın ıoymuılar, yağma etmişlerdir. 
bu meş'um çantanın karıısmda içinde fevkalade korkunç bir Buna rağmen yine gözümliz açıl· 
duruyordu. Tam çantaya elini şeyin mevcut olduğunu anlatıyordu. mamıf, mütenebbih olmamıf, bu 
uzatacağı zaman yine iradesine Aynanın karşısında bin mllı· işe ait mUtehassıslar yetiıtlrmek 
galebe eden bir korku ile birkaç kUlatla yUzUnün çizgilerine rahat işini başaramamışızdır. 
adım geri çekildi ve en nihayet ve lakayıt bir mana vermeğe Antikacı Nurettin B. latan-
gözlerini yumarak çantanın kulp· muvaffak oldu, tavrını değiştirdi bulda bu noktadan çok tanı• 
larını tuttu. ve çantayı, nazarı dikkati celbet• nan bir miitehHısbr. TUrk·Arap• 

Bu çantanın kulplarına par• miyecek bir tarzda tuttu. Acem aıarıatikasında (20) senelik 
makları dokunduğu zaman ıankl Ve kapıya doğru ilerledi. em1alsiz bir ihtisası vardır. Mu· 
ateşe dokunmuş gibi bütün vUcu· * maileyh son zamanlarda antikacı· 
dil sıçramış ve yine iki adım Yazı odası loştu. Holde de bğı da müteessir eden buhran 
gerilemiitl. kimseler yoktu. Delikanlı yazı sebebile Bedeatendeki mtieS1ese· 

içinde olan şeyi bile, bile bu odasının tam kapısınin içerlıide sini kapatmış, Mısıra tetkikat için 
çantayı tutabilmek ne kadar duruyordu. Genç kızları görllr gidip gelmittir. Nurettin Bey, 
müşkilldü. görmez daha içeri çekildi. Genç memleketimizde pek az kimsenin 

Maamafih tereddüde IUzum kız da birçok lambaları sönmüf anladığı asarıatika ve onun 
yoktu. Evveli bu çantayı götürüp yarı karanlık bir odaya girdi: etrafında dönen mllthit hırsızlık· 
katile teslim etmeliydi. Sonra işte açınız çantanızı.. lara karşı her zaman mücadeleyi 
isterse bayılabilir isterse korku· . bir vazife bilmiş, hemen her 
sundan dehşetinden ağlıya bilirdi. - Teşekkürler ederim efen• devirde hükt\metin nazarıdikka· 

Fak at şimdi!. dim. tini celbetmiıtir. Yine Nurettin 
Şimdi çantayı aşağıya götüre• Bir de teşekkürler ediyordu beyin teıebbUsile sabık evkaf 

cekti. Belki katil bu tereddüdü ha ••• Bu adam dünyanın en küs• idaresi ( 20 ) milyon altın lira 

cana minnet bilecek, genç kız 
aşağıya ininceye kadar sıvıııp 

tabı, en rezili, en cür' etkir hay• kıymetinde tesbit edilen asarı 
dutu idi. atikayı ( teberrükatı vakfiye ) 

gidecekti. Genç kızın parmakları çanta• depolarından stıprtıntli halinde 
lf. dan ayrıldığı anda bütün fradeıi toplatarak müzeye nakletmiştir. 

Bir dakika süren korku ile do iflas etmişti. Fakat el' an nakledilemiyerek 

şuurunun deruni mücadelesinden 
muzaffer çıkan F atoşun ince 
parmakları çantanın kulplarına 
takılmıştı. Şimdi F atoı metin yap· 
m•ya gayret ettiği adımlarla oda 
kapısına doğru ilerleyordu. 

Gözü karşıdaki aynadaki ha· 
yalile karşılaşar kartılaşmaz bir
den durakladı. 

Gözlerinin ne dehşet dolu bir 

Nefsine ettiği cebrin şiddetile 
öyle yorulmuıtu ki birden bqı 
çok kuvvetli döndU ve sendele· 
di. Çantayı acele ile yandaki ya• 
zı masasının üzerinde bırakan 

delikanlı onu düımekten korumak 
için kollan araıma aldı ve F atoı: 

- Oh.. Siz dokunmayınız ba• 
na, diye inledi. 

(Arkaaı var) 

mahva mahkum bir halde duran· 
lan vardır. 
Yağma Haaanın Böreği! .. 

Bir miltehassıı olmak itibarile 
kendisine mtıracaat ettiğimiz 

Sıcakların Dehşeti 
------.. 

( Baştarafı inci sayfada ) 

tuttuğu gibi Birleıik Amerika 
muhafaza ediyor. Bu yüzden ge• 
rek C'rada, gerek lngilterede hr
tma vukuu da kaydedilmektedir. 
Son gelen haberler şunlardır : 

Nevyork, 25 (A.A.) - Sıcak 

dalgasınvı öldürücü tesirleri art
maktadır. Binlerce ehli hayvan, 
susuzluktan ölmek tehlikesindedir. 
Orman yangınlara artmaktadır. 

Yalnız Oklahoma Hükumeti 
dahilinde kuraklık ve sıcaktan 
(18) yeni yangın olduğu bildirili· 
yor. Ölenlerin eayısı timdi (700) 
olmuştur: Bunlardan (20) si, son 
24 saat içinde Cincinati' de öl· 
mUttür. 

Kuraklık mıntakasında mu· 
vakkat zaman için hayvan 
ve satımı menedilmittir. 

ahm 

lngllteredekl Şlddetll Ftrtına 

müştür. Mahsul, mahvolmuştur. 
Antalyada Derece 43 
Antalya, 24 (A.A.) '.- Antalya 

ilç gündür kuvvetli sicak dalga• 
larma maruz kalmıştır. Buglin 
gölgede derece 43 tlir. Gece 
bir derece dU,mütttir. On sene• 
denberi rasat istasyonu hu de
rece yüksek ve devamlı suhunet 
kaydetmemiıtir. 

Rasathaneye Göre 
Rasathaneden tebliğ edilmiştir: 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmiı barometre 
dun sabah: 7 de 758,5, 14 te 151,5 
milimetre idi. 

Derecei hararet 1 de 25,5, 
14 te 29,5, azami 30,5, aıgart 

22,5 idi. 
Rüzgir poyrazdan eımiıtir. 

azami sür'ati saniyede 8 metreye 
çıkmıştır. 

Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli 
bir fırtına esnasmda muhtelif 
yerlere yıldırımlar dttşmüıtür. 
Londrada bir kişi ölmUı, F otten• 
hal' da bir bisikletli yaralanmıştır. 
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Wimbledon'da Davis kupası 
tenis finali maçları tehir edil· 
miştir. 

Havanın fenalığından hava 
mildafaasl menevralarma devam 
edil em emiştir. 

Amerlkada Da 
Eaglepass (Texas~Amerika) 25 

(A.A.) - Müthiş bir fırtma yü· 
zünden (8) kiıi ölmüş, (20) ki~i 
ağır surette yaralanmıştır. Birçok 
kimseler, yersiz yurtsuz kalmıı· 
tardır. Şehrin evlerini su basmıı· 
br. Birçoğunu da seller götü.,. 

Resim Tahlili ~KU,,onıı 
•üu • coş a%ucwıttso -·--

Tabiıtiaizi C>ğreıımek .iatiyoraamı 
resminizi bu kupondu , 10 '4 adet 
ile birlikte gönderioiı. i. Re.sruioiı 
ııraya tibidir ve •iades edilmez:- 'I ....... ~ 

wm • .ıı meşlek 
veya ean'at 

bulubduğıa 
memlelcet 

Resim"" intioır 
edeeek mi~ . 

Resmin · klişni 30 kw1'itluk 
pul mukıbiliııd~ gönderilebilir. 

Bir •ıi Mısıra (2000) llrag• ıatıla11 
K•nnuninin kılıcı v• bazı ıilahlar 

Nureddin Bey bu huıuıta diyor 
ki: 

- Bizde antikacı diye geçi· 
nenler hiçbir ıeyden anlamazlar. 
Bizzat bu antikacılar bana 50-100 
eıya ıatmıılardar ki kıymetleri 
(IG00-2000) liradan aıağı değildir • 
Ben kendimde bir eıi bulunan 
Kanuni SUleymanın kılıcını 25 lira
ya aldım. Mısırlılara (2000) liraya 
sattım ve yine meşhur ( Hüıeyin 
Baykıra ) nın ıerbet içtiği bir 
kaseyi Armenak Efendi ( 5 • 6 ) 
liraya aldı ve ( 5,000 ) lngiliz 
lirasına, yani (50,000) liraya yakın 
Türk paraıına ( Britiş Mtizeom) a 
satbl. Bizdeki antikacılar, asarı· 
atilfacılık değil, asarmefiıecilik 
yapmaktadırlar. Bir kısmı da bu 
kıymetli ftsarınefisenin taklitlerini 
yapıp satmak ticaretile meşguldür. 

Bu ilmi biç kimse anlamadığı 

.. · 

Bize milhim malumat uer•n 
Nıır•llin Beg 

ve memleketimiz milyarlarca altın 
lira kıymetinde asarıatika hazi· 
nelerilo dolu olduğu için yağma 
Hasanın böreği gibi yabancılar 
eJile soyulmuştur. Çalınıp kaçırı· 
lan emsalsiz halılar, kur'anlar, 
kitaplar, rahleler ve şamdanların 
çoğu harp senelerinde, ondan evvel 
ve ondan sonra camiler ve türbe· 
lerden çahnmak suretile kaçırılmış, 
bunda o derece ilerl gidilmiştir 
ki bugün Avrupa mUzelerl, bil· 
haesa ( Luvr ve Britiı Milzeom ) 
bizim eserlerimizle doludur! ... 

Bir As1rhk H1rsızllk 1 
- Kntüphanelermizd~n, ca· 

milerimizden, hatta Topkapı Sa· 
rayından, (Hazinei hUmayun) de• 
nUen yerden çalındıktan Uzerle
rlndekl mühürlerden anlawılan 
milyonlarca altın Hrahk eıerl•r 
Avrupa müzelerinde duruyor. Bu 
hırsızlık bir asırdanberi devam 
etmektedir ve cilmleainin f aill 
meçhuldür!.. Yalnız benim rlya
setlm altındaki komisyon harp 
senelerinden artakalmıı (teberrn
kib vakfiye) iıarıatikaımın (20) 
milyon albn liralık kadarım tesbit 
etmiş ve çoğunu Evkaf müzesine 
naklettirebilmlttir. Bu araıtırma• 
larda gördüğümüz ıeyler akıllara 
durgunluk verecek birer faci· 
adır. YU.zbinlerce lira kıymetinde 
eserleri çöpler, sUprUntüler ara
ıında toplattırdık! •. 

Camllerden Çahnan 
Milyonlar 

- ( Teberrükih vakfiye) nln 
tahrir ve tesbit itinde gördilğil• 
mUz facialar tüyler ürpertecek 
cUr' et ve denaet eserleridir. Bun· 
lar ağlanarak saymakla bitmez ve 
çalınan eserlerin kıymeti milyon· 
larca altın lirayı geçer. MeıelA, 
Sultanahmet camiinde bizzat Sul· 
tan Ahmedin vakfından bir kur'an 
bulduk ki (980) tarihinde (Solaksi• 
nan mahallesi ) diye meşhur olan 
Ustl>t Sinan tarafından harikulade 
bir san'at eseri halinde itlenip 
tezhip edilmittir. Bizzat Sultan 
Ahmedin mührünü taııyan bu 
Kur'anın kabı adi mukavva ve 

(Duamı 13 üncli sayfada ) 
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Tepebaşı Belediye 
Bahçesinde Şehir 
Tiyatrosu san'at
kiirları tarafandao 

26 Temmuz 
Per,embe gUnU 
akşamı saat 22 de 
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Sayfa 13 

Bir \(aza Heyeti Mahke
mede Sorguya Çekiliyor 

ve 
Her hakkı mah/ uz dur -

Kısım No. 8 
Şaki;:;••••••••••••••••················:;:············· 

Ti RABBI 
Ntuıl Doldu ? .• 

Naııl Y •ıadı ? .• 

26 - 7 - ~3.( Na:nl Ôltlü?. ·--------- ---· Y aJova Kaymakamı, 
Ve Belediye Azalar1 

Belediye Reisi 
Dava Edildiler Kanlı Hailenin İlk Sahnesi Beyoğ

lunda Glavani Sokağında Geçmişti .. 
Haklı ve hakıız bir haylı - dan duyduğu nefreti halka du-

•da nıın hayatına mal olan bu yurmak iıtemif .• umumi hi11iyah 

. Asliye üçüncü ceza mahkemeıi 
~ır kaymakam, bir belediye reisi 
ıle ~elcdiy e encümeni azaları 
aleyhınde açılan bir dava ile 

selere bol bol bahşedildiğini de 
ileri sürmekte, bu mahdut kimse· 
ler haricinde kalan otobüs sahip· 
)erine ise caiz olmıyan muameleJer 
yapıldığını iddia etmektedir. Di· 
ğer taraftan yine davacmın 
iddiasına göre, kendi oto
büsünün fenne ve nizamname· 
lere uygun olduğu hakkında Buna 
Belediye fen heyetinin verdiği 
rapora rağmen Yalova fen memuru 
NaC::ir Bey otobüs hakkında 
"çalı~l\maz" diye rapor vermiştir. 
İşte Ali Rıza Beyin iddiaları 
ve şikayetleri bunlardır. 

hlühim vakanııı esrarı da bu ittihatçılar aleyhinde harekete 
~Üne kadar kalın ve siyah bir getirmek ıçtn kendi mahrem 

meıgul bulunmaktadır. Davanm 
•.uçluları '(al ova kaymakamı Şe
fık, beledıye reisi Hüseyin Avni 

~·linün altında gömülü kalmıştır. adamlarile bazı teşebbUılere gi-
akıa o esnada İstanbul muhafızı r;tmiıti. Fakat bu teıebblisler, 

~lan Cemal Bey, bilahara yazdı· henüz bir teşekkül mahiyetinde 
gı meşhur hatıratında [1) bu değildi. Sadece efkarıumumiyeyi 
rnesc!e hakkında bazı izahat ver· tahrikten ibaret olan bu cereyan· 
rnişıe de - kendini mesuliyetten ları; Satvet Liitfi, Pertev Tevfik, 

beled.~ye encümen azaları Mehme; 
~li, Omer, izzet, Etem ve bele
dıye . fen memuru Nadir Be) Jer 
v~ • b_ır. de Akif Efendi isminde 
bırıııdır. 

kurtarmak iç;n - hakikatten bir bir de Prens Sabahattin Beyin en 
hayli uza1daşmışlır. Şunun bunun aziz dostlarından doktor Nihat · 
ağzından işitilen ve bazı neşriyat Beylerle bu zevata merbut olan 

Hadisede davacı mevkiinde 
de, geçende Yalova yolunda 
otobüs işletmek teşebbüsünde 
~ulunmuş olan tayyare yüzbaşıh· 
g!ndan . mütekait Ali Rıza bey
d.r. Alı Rıza Beyin iddiasına arasmda görülen yalan yanhı birkaç ıah:ı idare etmekte idi. 

hikayeler ise - ya taraflığa ve Günler, haftalar ve hatta ay-
~~hut ale} hdarlığa iıtinat ettikleri ]ar geçiyor; Ordu daha hali 
•çın - hiçbir kıymeti haiz olmıyan Çatalca istihkamlarının dibinde 
birer masaldır. Bugün karilerimizi bekliyor.. ittihatçıların vadettiği 
~a~ın da ( Osmanlı tarihi ) ile zaferden eser görünmUyordu. 
•ştıgal edenleri şiddetle alakadar Meclisihaası Vükela salonuna dö-
~decek olan bu hadisenin hakiki külen Nazım Paşanın kanları 
~srar perdesini biz safha safha 

kıymet kesbetmiye.. Ittihatçıla
açıyoruz.. Ve bu tarihi vak' ayı, b· rın hükômet mevkiini . pek fuzuli 

Memurlar Hakkında 

ızzat kahramanlarının ifadelerine ı k 
tf o ara ele geçirdiklerine dair 

a en nakle baılıyoruz. [2] 
dedikodular a levlenmi) e başla· 

* (Taklibi ) hükômet meselesini mıştı. Halkın fikir cereyanlarına 
ıı k (10 kanunuseni) bo.slcınında Babı- ehemmiyet veren ve bu dediko-
uç ısına ayırmak icap eder ..• B· alici• bulunan Vıalc taburunun ba- duları işittikçe muhalifleri daha 
ırinci kısım, siyaset entirikala· d ı k Jın a kumandan flrkili sı/afi e sı ı bir surette tarasıut eden 

rından ibarettir. İkinci kısımda, bulunan Sandık/ılı yizbaşı Hasa11. C b emal Be) in istihbarat şebekesi 
.u ~ntirikalar mecrasını değişti- Ta!ısi11 B~_q {m•rhunı) 

r O mart a}ının iptidalarında Erzu-
ır. çüncü kısım, siyasi ihtiras· zat yerleşmişti. Bu zat 326 ıene-

la.rın neticeı· dir. Bu kısım, kanlı J rumlu serdar Sıtkı isminde bir 
sinde ıtanbulda ( Muahede ) is- d B bır haile ile başlar ve darag~ ar- a amı, eyoğlunda küçük bir 

T minde bir muhalif gazete çıkar- tb d b. b b 
ları altında hitam bulur. ma aa a ır eyanname astı-

mış.. ittihatçılar tarnfından taz\.•ik k k ı Aktörleri arasına en yüksek 1 rır en ya a amışlar; biraz ııkıt· 
ve mahkum edilmesi üzerine J •~ tahsiyetlerle en aUfli in1&nlar tırmıı ar, uazı feyJer öğrenmiye 

k Parise giderek Şerif Paşa ile ff k J ı d s arııan bu hailenin ilk sahnesi, mu va a o muş ar ı.. ıtkımn 
B Çalışmaya başlamıştı. ( biiyük •f d · p S b 
eyog~ lunda ( Glavani sokağı )nda 1 a esme nazaran rens a a• 

kabine) zamanında - Evvelce h tt· hükA t· d · k açılıyordu. O tarihte bu sokaktaki a ın ume 1 evırme için 
Avrupaya ve Mısıra firar eden · l'd · l" ı b ( ·· ) numaralı binanın kapısında gız 1 en gız ıye ça ışıyor ve u 

( MUdafaai Milliye gazetesi ) diye diğer bazı muhal ifler gibi • o işi de katibi hususisi Satvet Lfıtfi 
da İstanbula gelmiş, yeniden si- B b. t ·d d. d C Y~zılı bir levha göze çarpıyordu. ey ızza ı are e ıyor u... e-

Bınamo alt kısmı, bu gazetenin yasi faaliyete geçmişti. Tanıştığı mal Bey, başta Ahmet Bedevi 
idarehant"si idi. Fakat üst kata kimseler arasında, şu sıfatları Bey olduğu halde Sıtkının ifşa 
( Pertev Tevfik Bey ) isminde bir haiz bulunuyordu: ettiği isimlerin sahiplerini derhal 

1 - Pariste intişar eden tevkif ettirmişti. (Arkası var) 
(1) Comnl Pa~ıuıın hatıratı. . 1 · · mUdürU 
[21 Buradan itibaren yazacağımız meşrutıyrot gazetesının 

ıatırlar, tamamen divanıharp tahkikat mes'ulü. 2 - Şerif paşanın hu-
evrakına, bu meselerle alıikndar olan susi katibi. 3 - Şerif paşanın 
zevat ve oşlın~ııı verdikleri ifadelere, lstanbulda (ajan ) ı. 4 - Prens 
Yazdıkları mektuplara ve tanzim e<lifen Sabahattin beyle Şerif paşa 
zabıt varıılrnlarıoa miisteııittir. Bu ve- arasında irtibata memur... Ve 
llaik ise, k8milen elimizdedir. 

• 7. s. 
,, .. , ...... ,nıeııııı1111111111eııı ........... , ••••••••••• " 

Pertev Tevfik beyin bUtUn mesai 
ve faaliyeti de bunları teyit edi
yordu. ikametgahına sık sık Gu
mülcineli İsmail bey, Prens Sa· 
bahattin beyin kAtibi hususisi 
Satvet Liitfi bey, Kamil paşa 

taraftarlarından Ahmet Bedevi, 
Polis müdüriyeti kısmı siyasi mli
düri ıabıkı Muhip, hayatı kctrışık 
işlerle geçen ve muhalefeti ken
disine iş güç edinen Nazmi, bah
riye yilz başılığmdan matrut Şev
ki beyler gibi maruf muhalifler 
gırıp çıkıyor; bunlar arasında 

bazan gece yarılarına kadar de
vam eden müzakereler cereyan 
ediyordu. 

Son çıkan bir kanun ile ha
riçte bulunan Devlet memurları
nın memlekete avdette gümrük
lerden sokabilecekleri eıya hak
kında bazı kayitler konmuştur. 
Kanuna göre, memurlar beraber
lerinde Belirdikleri eşyayı mem• 
lekete girmeden iki ay evvel ve
ya girdikten en çok üç ay son
ra gümrükten sokabileceklerdir. 
Gümrükten giren bu eşyaların 
muhakkak kullanılmış veya giyil
miı olması lazımdır. 

Son Posta 
l'evmi, ılyad, H"adiı ve Halkpıetul 

Eeki Zabtiye, \atalçeşıne sokağı, 25 

ISTANBUL 

Cuetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rin büttin hakları 
mnlıfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr --

T0RK1Yf: 1400 750 400 150 
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 3~ 

Abone bedeli pe~iodir. Ad ret 
de6i~tirmek 25 kuru;; tur. 

-
Gelen evrak geri tJt!rilmez.. 

ilinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
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Ba hı ali baskınından birkaç 
gün sonra başlıyan bu içtimalarda 
ilk göriişi.ilen sözler, ittihatçıların 
harekatını takbihten ibaretti. 
Prens Sabahattin Bey, bu vak'a-

Emniyet Memurlan Arasrnda 
Emniyet memurları araıında 

son defa bir hayli değişiklikler ya
pılmııtır. Bu arada, tehrimiz Em
niyet müdürlüğü emrinde bulu· 
nan birinci ve Jkinci komiıerlerle 
merkez memurlarından bazılara 
batka vilayetlerde yeni vazifelere 
tayin edilmişlerdir. 

Münhal kalan yerlere de, diğer 
vilayet emniyet memurları geti

rilmişlerdir. 

TİE 
YERLi MALLAR SERGiSiNOE 

açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

g~re, kendisi fennin ve belediye 
nıza~_nameleri~in icap ettirdiği 
her turlu feraıti haiz bir otobUıU 
kaptırarak Yalova taksisinde ve 
Kaphca hattında çalıştırmak için 
Yalova kaymakamlığına ve bele
diye reisliğine bir müracaat yap· 
mış, olobüıünU kaydettirmek iı
temiıtir. Ali Rıza Beyin iddi81ına 
ve şikayetine göre, otobüs kadro
sunda beş münhal bulunduğu hal
de bu müracaati reddedilmiştir. 
Bu ııralarda otobüsüne aldığı yol
cular da belediye ve polis memur· 
ları tarafından indiril mittir. 

Davacı, kendisine verilmiyen 
bu müsaadenin bazı mahdut kim-

Bunun üzerine müfettişler Ya• 
lova kaymakamı ve belediye 
reis ve encümen azaları hakkında 
tahkikat yapmıtlar ve vilayet 
idare beydi de bunların hakkın· 
da lüzumu muhakeme kararı ver· 
miş ve Devlet Şurası bunu tas• 
dik etmiş tir. 

Dün Asliye Üçüncli ceza 
mahkemesinde bu davaya bakıl
mıştır. Mahkemede suçlu1nrın 
hepsi hazır bulunmuş, yalnız 
polis Akif efendi gelmemişti. 
Davacı Ali Rıza Bey aynızamanda 
suçlulardan on bin lira tazminat 
iıtiyordu. Mahkeme Yalova ve 
Bursada bulunan bazı şahitlerin 
istinabe ıuretile ifadeleri alın· 
masını kararlaştırdı. 

Eski Eserler Hırsızlığı 
~--------

( Baştarafı İnci •ayfada ) 

bez parça He değittiriJmşi, tez
hip edilmiş sayfaları çalınmııtır 
ki yalnız bu kap ( 1 O) bin altın 
lira değerindedir. 

Bir UygurTercUmesl Kur'an! •• 
Eytipteki Selim Saliı camiinde 

(737) tar.hli Ali bin Mehmet na
mında bir san'atkarın tezhip et
tiği bir Kur'an bulduk ki (Uygur) 
lehçesiJe kelime kelime tercüme-
sile beraberdir. Bu kitaba hiçbir 
muhammin kıymet takdir edeme-
miştir! (Devlet Şah Şirazi) namı
na yapılmıı bu kur'anın bütün 
dünya müzelerinde misli yoktur. 
Bu kur' an son günlerde Gazi Hz. 
nin emirlerile Dil Tetkik Encü
meni tarafından tercUme edilmit 
ve taranmısrır. Bu emsalsiz de· 
fineyi biz nerede bulduk biliyor 
muıunuz? SüprUntiilükte! Camiin 
ıüprüntülüklerinden toplattırıp 
çuvallarla mUzeye naklettirdim 1 
100.000 Lira Kıymetinde 

Bir Eser 
- Eyüp tiirbesinden müzeye 

(90) santim uzunluğunda ve (60) 
santim eninde büyük bir ıaheıer 
kaldırttım ki ( Geylin Şah ) iı-
minde bir Türkün harikalar hari
kası bir şaheseridir. Ve (100,000) 
lira kıymetindedir!.. 

lrtlkAp Edllen Facialar 
- irtikap edilen facialar deh· 

ıet verecek derecededir. Meıeli 
Eyüp türbesinde (t 1) inci asra ait 
ıon derece kıymetli bir kandil 
bulduk ki lizerindeki yüzlerce ya
kut, elmas, zümrüt aşırılmış, yer
lerine adi cam parçaları kon· 
muştu!.. Kamilen altından olan 
bir kandil, yaldızlı bir bakır kan• 
dille değiştirilmiş ve üzerine ko
caman ( zehep) damgası vurul· 
muıtu! .. 

Fatihin Seccadesi 
- Yine ( Teberrükitı vakfiye)

den eski bir defterde Fatihin sec
cadesi - adet 1, Akşemaeddinin kı
lıcı adet; 1 diyor. TUrbedarlardan 

1 
bunları iatcdik. Bize büyiik bir 
ihtimamla bu aeccade ve kılıcı 
ç_akardılar. Fatihin seccadesi ye• 
rme ne çıkarsalar beyenirsiniz: 
(80) sene evvel Miıkinler tekke· 
sinden alınmış kirli gaz astarile 
pamuk ipliğinden yırtık bir Şam 
hırkasının tersi!.. Akşemsettine 
Fatihin hediye ettiği murassa kı-
lıç yerine de (50-60) sene evvel 
Bakırköy sahilinde bulunmuş bir 
balık kemiğif .. 

Velhasıl aayııız facialar, reza• 
Jetler, denaetler irtikap edilmiştir!. 
Çalınan ve Avrupaya kaçırılan 
feylerin kıymeti ile, hesaba gel· 
mez ve a kıllaı a durgunluk verirl. 

MUthlf Kaçakçıhk Nasıl 
Yapıhr? 

- Memleketimizde asarıatika 
kaçakçılığı ise her suretle yapıl· 
maktadır. Gümrüklerde bundan 
anlayan memurlar yoktur. Ko
layca harice çıkartlabiliyor. Biz, 
(20-30) senedenberidir gözlerimiz 
önünde birçok ecnebilerin buraya 
( ı.o) ~in lirayla gelip (300-500) 
bın lıralık eşya alarak gittiklerini 
görüp dururuz ... Hemen her vakit 
için bu işle uğraıan bir takım 
şebekeler faaliyette bulunur .. 
eskiden imepratorluk devrinde 
sefaretler bile bu işe alet olurdu .• 
çilnkU mevzuubahı olan muazzam 
servetlerdir ..• 

Bugi\n yapılacak şey şudur: 
(Teberrükativakfiye) denilen ve 
şurada burada güya muhafaza 
altına alınan eşyan.an luymeti 
bundan ( l O) aene evvel (20) mil· 
yon lir.a. i_di. Bugün hiç olmana 
Uçte bırun kalmıştır. Mütehassıı 
bir heyetle bunları arayıp bul· 
mak, müzelere nakletmek, lüzum• 
suzlarını da satmaktır ki bu 
suretle millete milyonlar temin 
edilebilir... Bir taraftan da bu İf 
için eUr'atle mütehassıs yetittir
mek elzem bir iştir. 

lstanbul MuhabirJ 
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Fakat bu çantanın elden ele 

geçtiğine dair bir ıahidiıı bulun· 
ması pek te okadar şayanıtemenni 
bir şey değildi. Onun için bu fi· 
krinden caydı. 

Bu çantayı bizzat kendi götü· 
rlip aşağıya vermek mecburiyetinde 
idi. Kendi odasınının kapısında 

böyle mUtereddit durması bile 
nazarı dikkati celbedebilirdi. 
Bunun için bir an evvel içer giri
mesi lazımdı. Kapı tokmağını. 

çevirdi. Kapıyı açtı. Umbayı 
yaktı. Kapı açık duruyordu. Ken
disi de kapının tam önünde idi 
içeri girmiye cesareti yoktu. Kor· 
ku sanki muhayyeriilukul bir 
ejderha idi. Binbir elli bir ejderha 
onun vücudunu bu binbir el ile 
aarmıştı. Onu bırakmıyor, ileriye 
b r adım daha atmasına mani 
oluyordu. 

Fakat kapıyı kapamak lazımdı. 
Kapı açık kalamazdı. 

Ve kapıyı kapadı. 

Gözleri dehşetten büyümüştU. 
Ve bütün dikkatile çantanın kilit· 
li olduğu dolaba dikilmişti. 

Hayır içinde kesik baş bulu· 
nan çantanın kapalı olduğu bu 
dolaba kat'iyen yaklaşamıyacaktı. 

Orada duruyordu. Bu ne çile 
idi yarabbi. Kiiçliclik kalbinin 
bu kadar heyecana tahammUIU 
yoktu... Muhakkak ıimdi bayı· 
lacakb. 

Fakat şımarakhğa çocukluğa 
da bir hudut vardı. Tam bu bat
tan kurtulmak, bu beladan halas 
olmak imkinı ayaklarına kadar 
ıclip serilmiı iken bunu saçma 
bir korkuya feda edemezdi. 

- Evet, saçma bir korku ..• 
Zavalla ölmüı bir kadının başı 
bana ne yapabilirdi?. 

Kendini topladı. İki Uç adım 
attı. Her an belinden doğru iki 
buz gibi el kendini kavarayacak· 
mış gibi korkuyordu. Bunun için 
tevakkuf etti, şiddetle başını ar• 
kaya çevirerek baktı. Odada 
kimse yoktv._ Her adımda tevak· 
kuf ederek, önline, arkaya, sağa, 
ıola bakarak biraz daha ilerledi. 
Bir iki adım sonra birdenbire: 

- Ayyy !.. 
Diye bağırarak tevakkuf etti. 

Bu ses ne idi, ne olmuştu ... 
Pat diye yere ne dütmüttü. Ye
re baktı.. Yerde Berlin rehberi 
vardı. Yaprakları açılmış ve bo· 
ıulmuştu. Masanın yanından ge• 
çerken f arkana varmadan ona 
dokunmuş ve o da hışırtile yere 
düşmüıtU. Fatoşun kalbinin gü· 
ri..ıltüıü adeta kulaklarını ıağır 

·decek bir dereceye çıkmııtı. 

Nihayet dolabın önünde idi. 
;l çantasınd'an çıkardığı anahtarla 
ıtıııııtta .. ı .. aeı1MMMM•••M•...,.•w•ııııırı••••.!1 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

1 - GaHlenin esas gaztıile 
6ir sütunun iki satırı 6ir 
(santim) uıgılı,.. 

2- Say/asın• göre bir santi· 
min ila11 fiatı şun/a,.dı,.: 

l) a sayfa j sayfa /as) fa Uığer Sou 

1 _2~_3_ -~ yerler ~ayfa1 
~00 250 200 100 1 60 30 J 

1-(ış . Krş. Krş Krş. Krş. Krf. 

3-:Bir «antimde CJQiGIİ 

(8) kelime r1ardır. 
4 - ince 11• kalın gazı/ar 

tutacakları ger• ıör• 
Nntimle ölçülür. 

-
Suat SUzan 

dolabın kapısını açtı. Büyük göz· 
lerle dolabın içerisine bakıyordu. 
Valiz sımsıkı kapalı idi. işte o da 
bu meı'um çantanın karıııında 
duruyordu. Tam çantaya elini 
uzatacağı zaman yine iradesine 
galebe eden bir korku ile birkaç 
adım geri çekildi ve en nihayet 
gözlerini yumarak çantanın kul~ 
larını tuttu. 

Bu çantanın kulplarına par• 
makları dokunduğu zaman tankl 
ateşe dokunmuı gibi bUtUn vUcu· 
dil sıçramıı ve yine iki adım 
gerilemişti. 

lçinde olan şeyi bile, bile bu 
çantayı tutabilmek ne kadar 
mlişklildü. 

Maamafih tereddüde lüzum 
yoktu. Evveli bu çantayı göttlrlip 
katile teslim etmeliydi. Sonra 
isterse bayılabilir isterse korku· 
sundan dehşetinden ağlayabilirdi. 

Fakat şimdi!. 
Şimdi çantayı aşağıya götüre· 

cekti. Belki katil bu tereddüdü 
cana minnet bilecek, genç kız 
aşağıya ininceye kadar sıvıııp 
gidecekti. 

Bir dakika süren korku ile 
şuurunun deruni mücadelesinden 
muzaffer çıkan Fatoşun ince 
parmakları çantanın kulplarına 
takılmııtı. Şimdi F atoı metin yap
mıya gayret ettiği adımlarla oda 
kapısına doğru ilerleyordu. 

Gözü karşıdaki aynadaki ha• 
yalile karşılaıır karıılaşmaz bir
den durakladı. 

Gözlerinin ne dehıet dolu bir 
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manası vardı. Rengi ne kadar 
ıarı, saçlan naııl dağınıktı. Ytı· 
zUnUn her bir çizgiıi ve parmak· 
larının bu çantayı vllcudundan 
o kadar ozak tutuıu, bu çantanın 
içinde fevkalade korkunç bir 

şeyin mevcut olduğunu anlatıyordu. 
Aynanın karşısında bin mtlt· 

ktUitla yUzUnün çizgilerine rahat 
ve likayıt bir mana vermeie 
muvaffak oldu, tavrını değiıtirdl 
ve çantayı, nazarı dikkati celbet• 
miyecek bir tarzda tuttu. 

Ve kapıya doğru ilerledi. 

* Yazı odası loıtu. Holde de 
kimıeler yoktu. Delikanlı yazı 

odatının tam knpısınin içerlaide 
duruyordu. Genç kızları görUr 
görmez daha içeri çekildi. Genç 
kız da birçok lambaları sönmüı 
yarı karanlık bir odaya girdi: 

işte açınız çantanızı .. 
- Teşekkürler ederim efen· 

dim. 
Bir de teşekkürler ediyordu 

ha... Bu adam dünyanın en kils• 
tabı, en rezili, en cUr' etkir hay• 
dutu idi. 

Genç kızın parmakları çanta• 
dan ayrıldığı anda bütün irade1i 
de iflis etmişti. 

Nefsine ettiği cebrin şiddetile 
öyle yorulmuıtu ki birden ba~ı 
çok kuvvetli döndU ve ıendele

di. Çantayı acele ile yandaki ya· 
zı masasının üzerinde bırakan 

delikanlı onu düımekten korumak 
için kollan araaına aldı ve F atoı: 

- Oh.. Siz dokunmayınız ba• 
na, diye inledi. 

(Arkaıı var) 

Sıcakların Dehşeti 
• 

( Baştarafı inci sayfada ) 

tuttuğu gibi Birleıik Amerika 
muhafaza ediyor. Bu yüzden ge• 
rek <'tada, gerek lngilterede fır· 
tına vukuu da kaydedilmektedir. 
Son gelen haberler ıunlardır: 

Nevyork, 25 (A.A.) - Sıcak 
dalgaıını.ıı öldiiriicü tesirleri art· 
maktadır. Binlerce ehli hayvan, 
susuzluktan ölmek tehlikesindedir. 
Orman ynngmları artmaktadır. 

Yalnız Oklahoma Hükumeti 
dahilinde kuraklık ve 11caktan 
(18) yeni yangın olduğu bildirili· 
yor. Ölenlerin 1ayısı timdi (700) 
olmuştur.' Bunlardan (20) ıi, son 
24 saat içinde Cincinati'de öl· 
mUıtür. 

Kuraklık mmtakasında mu• 
vakkat zaman için hayvan alam 
ve satımı menedilmiıtir. 

lngllteredekl Şlddetll F1rtına 
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müştftr. Mahsul, mahvolmuıtur. 
Antalyada Derece 43 
Antalya, 24 (A.A.)'- Antalya 

Uç gUndUr kuvvetli ıicak dalga• 
larına maruz kalmııtır. Buglln 
gölgede derece 43 tür. Gece 
bir derece dU,müıtür. On sen .. 
denberi raıat istasyonu bu de
rece yüksek ve devamlı suhunet 
kaydetmemittir. 

Rasathaneye Göre 
Rasathaneden tebliğ edilmiıtir: 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

ıeviyeıine indirilmiı barometre 
dün sabah: 7 de 758,5, 14 te 757,5 
milimetre idi. 

Derecei hararet 1 de 25,5, 
14 te 29,5, azami 30,5, asgari 
22,5 idi. 

RUzgAr poyrazdan eamiıtir. 

azami sür'ati ıaniyede 8 metreye 
çıkmıştır. 

Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli 

bir f ırtma esnasmda muhtelif 
yerlere yıldırımlar dUşmU9tür. 
Londrada bir kişi ölmtıı, Fotten· 
hal'da bir bisikletli yaralanmıştır. 

, .,. • 1,. •••••••• 1 t' •• 1 •••• 1 ' •• 1 •• '"'• 

Wimbledon'da Daviı kupası 
tenis finali maçlan tehir edil
miştir. 

Havanın fenalığından hava 
müdafaası menevralarma devam 
edilememiştir. 

Amerlkada Da 
Eaglepass (Texas· Amerika) 25 

(A.A.) - Müthit bir fırtına yü
zünden (8) kiti ölmüş, (20) kişi 
ağır surette yaralanmıştır. Birçok 
kimseler, yersiz yurtsuz kalmıı· 
lardır. Şehrin evlerini su basmır 
tar. Birçoğunu da seller · tUr-

Resim Tahlili ~Kipona.. 
•• coş ... ...... • ••• 

Tabiatiai2i öğrenmek jetiyonaa.:a 
rHminiıi bu kupoodu 10 adet 
ile birlikte gönderin la. J R~iiDIİaia 
euaya tibidir ve •iade edilmez~ 

wm. meıılek 
veya eau'at 

bulubduğ1a 
memUket 

....... 

Reemin klişeei 30 kutÜtJuk 
pul mukabili.Ddt ıöcaclerilebilir. 

( Baştarah 1 inci ıayfada 

nelerden beri memleketimizin ra• 
kamla bir kıymet takdir edil· 
miyecek kadar muazzam milli 
servetleri halinde olan asarıatika· 
mızı yabancı eller, insafıız ıurette 
ıoymuılar, yağma etmiılerdlr. 
Buna rağmen yine gözümüz açıl
mamıf, mütenebbih olmamıı, bu 
işe ait mütehasııılar yetiıtlrmek 
işini başaramamışızdır. 

Antikacı Nurettin B. latan· 
bulda bu noktadan çok tanı• 
nan bir mütehHıstır. TUrk·Arap• 
Acem aıaraatikasında (20) senelik 
emaalsiz bir ihtisası vardır. Mu· 
maileyh son zamanlarda antikacı• 
lığı da müteessir eden buhran 
sebebile Bedestendeki mUesaese• 
sini kapatmış, Mıııra tetkikat için 
gidip gelmiftir. Nurettin Bey, 
memleketimizde pek az kimsenin 
anladığı asarıatika ve onun 
etrafında dönen müthit hırsızlık· 
lara karşı her zaman mücadeleyi 
bir vazife bilmiş, hemen her 
devirde hük<imetin nazarıdikka· 
tini celbetmiıtir. Yine Nurettin 
heyin teıebbüaile sabık evkaf 
idaresi ( 20 ) milyon altın lira 
kıymetinde tesbit edilen asarı 
atikayı ( teberrükitı vakfiye ) 
depolarından sUprUntU halinde 
toplatarak müzeye nakletmiıtlr. 
Fakat el'an nakledilemiyerek 
mahva mahkum bir halde duran
ları vardır. 

Yatma Haaanın Böreıu •• 
Bir mntehauıı olmak itibarile 

kendlalne mtlracaat ettiğimiz 

• 

Bir •ıi Mısır• (2000) 11,.ag• •atılt111 
K•nnuninira kılıcı ve 6azı •ilalalar 

Nureddin Bey bu huıuata diyor 
ki: 

- Biıde antikacı diye geçi· 
nenler hiçbir ıeyden anlamazlar. 
Bizzat bu antikacılar bana 50-100 
eıya aatmıtlardır ki kıymetleri 
(1000-2000) liradan qağı deiildir. 
Ben kendimde bir eıi bulunan 
Kanuni Sllleymamn kılıcını 25 lira· 
ya aldım. Mııırlılara (2000) liraya 
sattım ve yine meşhur ( HUıeyin 
Baykıra ) nın ıerbet içtiği bir 
kaseyi Armenak Efendi ( 5 - 6 ) 
liraya aldı ve ( 5,000 ) lngiliz 
lirasına, yani (50,000) liraya yakan 
TUrk paraıına ( Britiş MUzeom) a 
sattı!. Bizdeki antikacılar, asarı· 
atikacıhk değil, asarınefiıeciJik 
yapmaktadırlar. Bir kısmı da bu 
kıymetli isarmefisenin taklitlerini 
yapıp satmak ticaretile metguldür. 

Bize mifhim malumat veren 
Nrı,.ettin Beg 

ve memleketimiz milyarlarca altın 
lira kıymetinde asarıatika hazi
nelerilo dolu olduğu için yağma 
Hasamn böreği gibi yabancılar 
elile soyulmuıtur. Çalınıp kaçıra· 

lan emsalsiz halılar, kur'anlar, 
kitaplar, rahleler ve ıamdaııların 
çoğu harp senelerinde, on dan evvel 
ve ondan ıonra camiler ve türbe
lerden çalınmak suretile kaçırılmıı, 
bunda o derece ileri gidilmiştir 
ki bugtln Avrupa mUzelerl, bil
haısa ( Luvr ve Britit Müzeom ) 
bizim eıerlerimizle doludur! .•• 

Bir Aaırhk H1rsızhk 1 
- Ktıtüphanelermizden, ca• 

mllerimizdeo, hatta Topkapı Sa· 
rayından, (Hazinei hümayun) de
nilen yerden çalındıklan Uzerle
rlndekl mühürlerden anlatılan 
milyonlarca altın liralık eaerler 
Avrupa müzelerinde duruyor. Bu 
hıraızbk bir aaırdanberi devam 
etmektedir ve cUmleainin faili 
meçhuldür!.. Yalnız benim riya• 
setim altındaki komisyon harp 
senelerinden artakalmıı (teberrll· 
kltı vakfiye) iıarıatikaaının (20) 
milyon altın liralık kadannı tesbit 
etmiı ve çoğunu Evkaf müzesine 
naklettirebilmlıtir. Bu araıtırma• 
)arda gördUğümllz ıeyler akıllara 
durgunluk verecek birer faci· 
adır. Ynzbinlerce lira kıymetinde 
e1erleri ç6pler, sllprllntüler ara· 
ıında toplattırdık! .. 

Camllerden Çahnan 
Milyonlar 

- ( Teberrükib vakfiye) nlo 
tahrir ve teablt itinde gördUğU
mtlz facialar tüyler ürpertecek 
cür'et ve denaet eserleridir. Bun• 
lar ağlanarak saymakla bitmez ve 
çalınan eserlerin kıymeti milyon· 
larca altın lirayı geçer. Meaeli, 
Sultanahmet camiinde bizzat Sul· 
tan Ahmedin vakfından bir kur'an 
bulduk ki (980) tarihinde (Solaksi· 
nan mahallesi ) diye meıhur olan 
tııtl>t Sinan tarafından harikulade 
bir san' at eseri halinde iılenlp 
tezhip edilmiıtir. Bizzat Sultan 
Ahmedin mührünü taııyan bu 
Kur'anın kabı adi mukavva ve 

( Dnamı 13 üncli aayfada ) ........ ······ ···· ........ -
111 ı ! l \ 11111
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Tepebaıı Belediye 
Bahçeeinde Şehir 
Tiyatrosu san'at• 
karlara tarafından 

26 Temmuz 
Per,embe gUnU 
o.k~amı saat 22 de 
ADALAR 
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İTTİHAT ve TBBAKKI 
Na5ıl Doğdu? •• Her hakkı mahfuz dur -

Beıinci Kısım No. 8 
. ···················· 

Na•ıl Y •ıadı ? .. 
26 - 7 - 934: Nasıl ÔldiJ.?. 

:-:=::::::::=:::::==,. Ziya Şaki;:;······ .. ········.......... . _, 

l<anlı Hailenin ilk Sahnesi Beyoğ
lunda Glavani Sokağında Geçmişti .. 

ld Haklı ve hakaız bir haylı ,~f -~ - - Y·' 'ajs~'"";' .. dan du~duğ~ nefreti halka du· 
~n1111 hayatına mal olan bu l ·~ yurmak ııtemıt .. umumi hiHİyab 

~~hinı vakanm esrarı da bu J i Ittihatçılar aleyhinde harekete 
~Une kadar kalın ve siyah bir t.. getirmek için kendi mahrem 

~~Ünün altında gömülü kalmıştır. •.da~l~rile bazı teşebbüılere gi· 
kıa o esnada İstanbul muhafızı r.ımıfh. Fakat bu te,ebbüsler, 

~lan Cemal Bey, bilahara yazdı· henüz bir teşekkül mahiyetinde 
gı meşhur hahratmda (1] bu değildi. Sadece efkirıumumiyeyi 
llı~se!e hakkında bazı izahat ver· tahrikten ibaret olan bu cereyan-
~ışae de - kendini mesuliyetten l~rı; Satvet Lfıtfi, Per.tev T~vfik, 
h~rt~rrnak iç;n - hakikatten bir bı~ de Prens Sabahattın Beym en . 
. }lı uza1daşmıştır. Şunun bunun azız dostlarından doktor Nihat 

agzından işitilen ve bazı neşriyat Beylerle bu zevata merbut cılan 
a~as:nda görülen yalan yanlıt birkaç tah:ı idare etmekte idi. 
~tkayeler ise • ya tarafhğa ve Günl.er, haftalar ve hatta ay· 
!~hut aleyhdarlığa istinat ettikleri lar geçıyor; Ordu daha hala 
~.ın • hiçbir kıymeti haiz olmıyan Çatalca istihkamlarının dibinde 
ırer masaldır. Bugün karilerimizi bekliyor.. ittihatçıların vadettiği 

f ~~ın da ( Osmanlı tarihi ) ile zaferden eser görünmüyordu. 
Şdıgal edenleri şiddetle alakadar Meclisiha1sı Vükela salonuna dö--

: ecek olan bu hAdisenin hakiki külen Nazım Paşanın kanları 
per esını ız sa a sa a kıymet kesbetmiye.. Ittihatçıla· '"5rar d · · b. fh fh 

:~•yoruz .. Ve bu tarihi vak'ayı, rın hükumet mevkiini . pek fuzuli 

.;;::t kahramanlarınm ifadelerine olarak ele geçirdiklerine dair 
nakle haılıyoruz. [2) dedikodular a levlenmiye başla· ( * ~- mışta. Halkın fikir cereyanlarına 

Uç kTaklibi) hükfırn~t meselesini (10 kanunuHni) baskınında Babı· ehemmiyet veren ve bu dediko· 
b· • ısma ayırmak ıcap eder... aA/idtt bulun•n v .. alc taburunun ba· duları işittikçe h l'fl ı' daha oırınci k . . . r mu a 1 er 

ısım, sıyaset entırıkala· şınJa kumandan vt!kili szfatile sıkı bir surett t t eden tında ·b . 1 d e arasıu 
b 

n ı arettır. kinci kısım a, bulunon Sandıklılı yizbaşı Hasan. Cemal Be\ ı"n · t"hb t b k 1• u t• ·k 
1 

.ı ıs ı ara şe e es 
en ırı a ar mecrasını değişti· Talısi11 Be,q (merhum) . . rir. Üçli .. k . A "h . mart ayımn ıptıdalarında Erzu· 

larm net~ce:id~sımB, sıkyası ı tkırasl· zat yerleşmişti. Bu zat 326 ıene· rumlu serdar Sıtkı isminde bir 

b
. ır. u ısım, an ı &inde latan bul da ( Muahede ) is· d B ~ J d k · "k b. ır haile ile ha 

1 
d v a amı, eyog un a üçü ır 

f ar ve aragaç· minde bir muhalif aazete çıkar• tb d b. b ları altında hitam bulur. 6 ma aa a ır beyannam. e ash-

A 
mış.. ittihatçılar tarafından tazyik k k I ı b k ktörleri arasına en yüksek rır en ya a amış ar; ıraz ıı ış-

h 
ve mahkum edilmesi üzerine 1 b ta siyetlerle en •Ufli insanlar brmıt ar, azı 9eyJer öğrenmiye 

k 
Parise giderek Şerif Paşa ile ff k J ı d S k anııan bu hailenin ilk sahnesi, ~uva . a 

0 muş ar ı.. ıt mm 
t> Y çalışmaya başlamıştı. ( büyük f d p S b oeyoğlunda ( Glavani sokağı )nda 1 a ~sıne nazaran rens a a• 
açılıyordu. O tarihte bu sokaktaki kabine ) zamanında - Evvelce hattın hükumeti ·devirmek için 

( ) ı b
. k pı nda Avrupaya ve Mısıra firar eden gizliden gizliye çalışıyor ve bu 

.. numara ı ınanın a sı d' b h ı ·fı 'b ( MUdafaai Milliye gazetesi ) diye ığer azı mu a ı er g: i - o iti de . katib_i hususisi. Satvet Lfıtfi 
Yazılı bir levha göze çarpıyordu. da lstanbula gelmiş, yeniden si· Bey bızzat ıdar~ edıyordu ... Ce-
Binanın alt kısmı, bu gazetenin yasi faaliyete geçmişti. Tanıştığı mal Bey, başta Ahmet Bedevi 
idarehanesi idi. Fakat üst kata kimseler arasında, şu sıfatları Bey olduğu halde Sıtkının ifşa 
( Pertev Tevfik Bey ) isminde bir haiz bulunuyordu: ettiği isimler İn sahiplerini derhal 
~ _ - 1 - Pariste intişar eden tevkif ettirmişti. (Arkası var) 

(1) Cemal Pa~ ıuım hatırntı. meşrutiy1.t fgaz~tesinin mlidllrü 
[2] Buradan itibaren yazacağımız satırlar, tıı.ınameıı divanıharp tahkikat mes'ulü. 2 - Şerif paşanın hu· 

evrakına, bu meseleıle aliıkııdar olan susi katibi. 3 - Şerif paşanın 
ZeYat Ye eşlıa"ın verdikleri ifadelere, lstanbufda (ajan) ı. 4 - Prens 
Yazdıkları mektuplıtra ve tanzim edilen Sabahattin beyle Şerif paşa 
zabıt varakalarınll müstenittir. Bu ve· arasında irtibata memur... Ve 
ııaik ise, knmilen elimizdedir. Pertev Tevfik beyin bütün mesai 

7. s. 1 . d 
............. " .... , ....................................... " ve faaliyeti de bun arı teyıt e i-

yordu. ikametgahına sık sık GU-
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mUlcineli İsmail bey, Prens Sa· 
bahattin beyin kitibi hususisi 
Satvet Lfıtfi bey, Kamil paşa 
taraftarlarından Ahmet Bedevi, 
Polis müdUriyeti kısmı siyasi mü· 
düri sabıkı Muhip, hayatı karışık 
işlerle geçen ve muhalefeti ken
disine iş güç edinen Nazmi, bah
riye yüz başıbğından matrut Şev
ki beyler gibi maruf muhalifler 
gırıp çıkıyor; bunlar arasında 

bazan gece yarılarına kadar de· 
vam eden müzakereler cereyan 
ediyordu. 

Babıali baskınından birkaç 
gtin sonra başlıyan bu içtimalarda 
ilk görfişiilen sözler, ittihatçıların 
harekatını takbihten ibaretti. 
Prens Sabahattin Bey, bu vak'a· 

Memurlar Hakkmda 
Son çıkan bir kanun ile ha· 

riçte bulunan Devlet memurları
nın memlekete avdette gümrük· 
lerden sokabilecekleri eşya hak· 
kında bazı kayitler konmuştur. 
Kanuna göre, memurlar beraber· 
}erinde Betirdikleri eşyayı mem• 
lekele girmeden iki ay evvel ve· 
ya girdikten en çok üç ay son· 
ra gümriikten sokabileceklerdir. 
Gümrükten giren bu eşyaların 
muhakkak kullanılmış veya giyil
mit olması lazımdır. 

Emniyet Memurları Arasında 
Emniyet memurları ara.ında 

son defa bir hayli değişildikler ya· 
pılmııtır. Bu arada, şehrimiz Em
niyet müdürlüğü emrinde bulu
nan birinci ve ikinci komiıerlerle 
merkez memurlarından bazıları 
batka vilayetlerde yeni vazifelere 
tayin edilmişlerdir. 

Münhal kalan yerlere de, diğer 
vilayet emniyet memurları geti· 

rilmişlerd;r. 
==- ~= 

ALone bedeli pe;i odir. Ad reı 
deği~tirmek 25 kuruitur. 

Gelen evrttk geri u~rilme:. 
ilinlardan mes'uliyet ahnmaz. 

• T 1 Enin 

Cevap için mektuplara. 10 kuru~luk 
pul il fi vesı lazımdır. 

T
Posta kutusu ı 741 lstanbul 
,.elgraf : Sonpo't~ 

elefon : 20203 

YERli MALLAR SERGiSiNOE 
açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

Sayfa 

Bir \{aza Heyeti Mahke
mede Sorguya Çekiliyor 
Yalova Kaymakamı, 
Ve Belediye Azalar1 

Belediye Reisi 
Dava Edildiler 

. Asliye üçüncü ceza mahkemeıi 
~ır kaymakam, bir belediye reisi 
ıle belediye encümeni azalan 
aleyhinde açılan bir dava ile 
mefgul bulunmaktadır. Davanın 
•.uçluları '( alov~ .kaymakamı Şe
fık, b_eledıye reısı Hüseyin Avni, 
beled.ıye encümen azaları Mehmet 
~li, Ömer, izzet, Etem ve bele
dıye. fen memuru Nadir Beyler 
v~ .b.ır. de Akif Efendi isminde 
bırıııdır. 

Hadisede davacı mevkilnde 
de, geçende Yalova yolunda 
otobüs işletmek teşebbüsünde 
~ulunmuş olan tayyare yüzbaşıh· 
g!ndan . mütekait Ali Rıza bey
d.r. Alı Rıza Beyin iddiasına 
g~re, kendisi fennin ve belediye 
nızam.namelerinin icap ettirdiği 
her ttirlu şeraiti haiz bir otobüsü 
kaptırarak Yalova taksisinde ve 
Kaplıca hattında çalıştırmak için 
Yalova kaymakamlığına ve bele
diye reisliğine bir müracaat yap· 
mış, olobüsünü kaydettirmek: is
temiştir. Ali Rıza Beyin iddiasına 
ve şikayetine göre, otobüs kadro· 
sunda beş münhal bulunduğu hal· 
de bu müracaati reddedilmiştir. 
Bu sıralarda otobüsüne aldığı yol
cular da belediye ve polis memur· 
ları tarafından indirilmiıtir. 

Davacı, kendisine verilmiyen 
bu müsaadenin bazı mahdut kim-

selere bol bol bahşedildiğini de 
ileri sürmekte, bu mahdut kimse• 
ler haricinde kalan otobüs sahip· 
lerine ise caiz olmıyan muameleler 
yapıldığını iddia etmektedir. Di· 
ğer taraftao yine davacınm 

iddiasına göre, kencii oto· 
büsünün fenne ve nizamname· 
lere uygun olduğu hakkında Bursa 
Belediye fen heyetinin verdiği 
rapora rağmen Yalova fen memuru 
Nadir Bey otobüs hakkında 

'\·alı~ l\maz" diye rapor vermiştir. 

İşte Ali Rıza Beyin iddiaları 
ve şikayetleri bunlardır. 

Bunun üzerine müfeltişler Ya• 
lova kaymakamı ve belediye 
reis ve encümen azaları hakkında 
tahkikat yapmıtlar ve vilayet 
idare heyeti de bunların hakkın· 

da lüzumu muhakeme kararı ver
miş ve Devlet Şurası hunu tas• 
dik etmiştir. 

Dun Asliye Üçüncü ceza 
mahkemesinde bu davaya bakıl· 
mıştır. Mahkemede suçluların 

hepsi hazır bulunmuş, yalnız 

polis Akif efendi gelmemişti. 
Davacı Ali Rıza Bey aynııamanda 
ıuçlulardan on bin lira tazminat 
istiyordu. Mahkeme Yalova ve 
Bursada bulunan bazı şahitlerin 

istinabe ıuretile ifadeleri alın• 
masını kararlaştırdı. 

Eski Eserler Hırsızlığı 
( Baştarafı inci 11ayfada ) 

bez parça iJe değiştirilmşi, tez· 
hip edilmiş sayfaları çalınmııtır 
ki yalnız bu kap ( 1 O) bin altın 
lira değerindedir. 

.. ~~~~~~~-
l bunları İ•tedik. Bize büyük bJr 

ihtimamla bu seccade ve kılıcı 
ç_ıkardılar. Fatihin seccadesi ye• 
rıne ne çıkarsalar beyenirsiniz: 

Bir UygurTercümesl Kur'an! •• 
(80) sene evvel Miskinler tekke• 
sinden alınmış kirli gaz astarile 
pamuk ipliğinden yırtık bir Şam 
hırkasmın tersi!.. Akşemsettine 
Fatihin hediye ettiği murassa kı· 
lıç yerine de (50-60) ıene evvel 
Bakırköy sahilinde bulunmuş bir 
balık kemiği!.. 

Eylipteki Selim Saliı camiinde 
(737) tar.hli Ali bin Mehmet na· 
mında bir san'atkarın tezhip et
tiği bir Kur' an bulduk ki (Uygur) 
lehçesile kelime kelim~ tercüme· 
sile beraberdir. Bu kitaba hiçbir 
muhammin kıymet takdir edeme· 
miştirl (Devlet Şah Şirazi) namı· 
na yapılmış hu kur' anın bütün 
dünya müzelerinde misli yoktur. 
Bu kur' an son günlerde Gazi Hz. 
nin emirlerile Dil Tetkik Encü· 
meni tarafından tercüme edilmit 
ve taranmısrır. Bu emsalsiz de· 
fineyi biz nerede bulduk biliyor 
musunuz? SüprUntülükte! Camiin 
ıüprüntülüklerinden toplattırıp 

çuvallarla müzeye naklettirdim 1 
100.000 Lira Kıymetinde 

Bir Eser 
- E~üp türbesinden müzeye 

(90) santım uzunluğunda ve (60) 
ıantim eninde bUyUk bir ıaheıer 
kaldırttım ki ( Geylin Şah ) iı-

minde bir Türkün harikalar hari· 
kası bir şaheseridir. Ve (100,000) 
lira kıymetindedir! .. 

lrtlk6p Edllen Facialar 
- irtikap edilen facialar deh .. 

ıet verecek derecededir. Meıeli 
Eyüp türbesinde (11) inci asra ait 
ıon derece kıymetli bir kandil 
bulduk ki üzerindeki yüzlerce ya· 
ku~, elmas, zümrüt aşırılmış, yer· 
lerıne adi cam parçaları kon· 
muştul.. Kamilen altından olan 
bir kandil, yaldızlı bir bakır kan· 
dille değiştirilmiş ve üzerine ko· 
caman ( zehep) damgası vuru} .. 
muıtu! .. 

Fatihin Seccadesi 
- Yine ( Teberriikitı vakfiye)· 

den eski bir defterde Fatihin sec
cadesi· adet 1, Akşemaeddinio kı· 
lıcı adet; l diyor. TUrbedarlardan 

Velhasıl sayıaız facialar, reza• 
letler, denaetler irtikap· edilmiştir!. 
Çalınan ve Avrupaya kaçırılan 
feylerin kıymeti ile, hesaba gel· 
mez ve akıllaı a durgunluk verir!. 

MUthlt Kaçakçllık Nasll 
Yapıhr? 

- Memleketimizde asarıatika 
kaçakçılığı ise her suretle yapıl• 
maktadır. Gümrüklerde bundan 
anlayan memurlar yoktur. Ko· 
layca harice çıkarılabiliyor. Biz, 
(20-30) senedenberidir gözlerimiz 
önünde birçok ecnebilerin buraya 
('.o) ~in lirayla gelip (300-500) 
bın hralık ena alarak gittiklerini 
görüp dururuz ... Hemen her vakit 
için hu işle uğraşan bir takım 
şebekeler faaliyette bulunur •• 
eskiden imepratorluk devrinde 
sefaretler bile bu işe alet olurdu •• 
çünkü mevzuubahı olan muazzam 
servetlerdir ... 

Bugi\n yapılacak şey şudur: 
(T eberrlikatlva kfiye) d~nilen ve 
şurada burada güya muhafaza 
altına alınan eşyanın kıymeti 
bundan (10) &ene evvel (20) mil· 
yon lir.a. i.di. Bugün hiç olmazaa 
Uçte bırısı kalmıştır. Mtitehassıı 
bir heyetle bunları arayıp bul· 
mak, müzelere nakletmek, lüzum· 
suzlarını da satmaktır ki bu 
suretle millete milyonlar temin 
edilebilir... Bir taraftan da bu İf 
için ııür'atle mütehassıs yetiıtir

mek elzem bir iştir. 

lstanbul Muhabirj 
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i ta aki vetlerin İçyüzli 
Yazan : « * 

- La! .. di) or. 
- Peki ne istiyorsun, 

tOrıt) or:ar. 
diye 

Omuzlarım kaldırıyor: - Hiç!.. 
Gidemem, diyor. 

Gtdeıuemf 

Hakiknten gidemez. 
- Canım Mekkeden Emirin 

emri var, omm ıözünü dinte-
111cz mic;in? 

Ce\·ap yok. susuyor. 
Ona vapurun biitün hamulesini 

bağı~lasaım:, hatta vapuru verse· 

niz ( i'idemeı. ). 
Çünkü, ötede, ıehrin öbür 

ucuı~daki balkonunda, piposunu 
tüttürerek kahkahalar atan Mis
ter f ,}bi: 

- Y es! demiyor. 
- Peki, Filbinin nUfuzu kıral-

dan fazla mıdır? 

- Haytr, belki bu, böyle de
lildir. Fakat bu işte kıral Fitbiyi 
serbest bırakmış, istediği gibi ha
rekete müsaade etmittir. Ve onun 
için değil midir ki kıral naibi, 
ıadeC'e: 

- Ne yapayım, kayıkçıları 

döve döve vapura götliremem yat 
dl yor, 

Bu vepurun Rusyadan yola 
çıktığım vakti zamanında Mister 
Fibi nasıl haber almıştır? 

Bu vapurun içinde neler ve 
kimler bulunduğunu nerede duy
muştur? 

Mi ter Filbi vapuru adım adım 
takip etmiıtir. Portsaide ne vakit 
gelmiş, kanalı ne gün geçmiş, 

SUveyşe ne zaman varmış v saat 
kaçta oradan hareket etmiş ve 
bu hesapla bu vapurun hangi giin 
hangi saatte dumanını Cidde u· 
foklarında göstereceğini bilmiştir. 

Hesap bu. Mıster Filbinin he· 
sabı kuvvetlidir. 

Bu vapurda Sovyet malı ile 
beraber Sovyet ticaret mümessil· 
leri de vardır. Demek .ki i cid· 
didir. Ve bir kere Sovyet malı 

Hicaz pazarlarına çılcnr da dam· 
ping başlarsa ... 

Zaten Sovyet siyast mümessilli· 
ğini bile burada çok gören Mister 
Filbi şimdi bir de ticaret mümes
ıillerinin Hicazda mekik doku
mıya geldiklerini görür e ... 

Hak verin, Mister Filbi bu işe 
nasıl ) est deıin! 

Bir hafta böyle geçli, bir hafta 
telefonlar, telgraf makineleri, oto· 
mobiller işledi. Muhavereler, mu
habereler, mllıakereler ... 

Ve ,. apur öylece bekledi durdu. 
Hicazda oyunlar kısa sürer. 
Her sabah Mister Filbi uyku· 

dan kalkar kalkmaz vapurun 
hala limanda bulunduğunu gör· 
dUkçe: 

- Bolfe\•ik inadı •• 
Derdi. 
Fakat Sov}'et mlime illiği ıkı 

bastı galiba, işi biiytittü, Filbinin 
tahmin ettiği gibi " ne yapayım, 
mademki istemiyorlar, o halde 
v pur da dönsün git in!,, demedi, 
onun tabirince adamakıllı inat 
etti. 

Filbi de yazdı, çl~di, herhalde 
111 daha etraflı düşünenlerin 
tavsiyesini dinledi, daha doğn1&u 
Londradan gelen emirlere boyun 
eğdi, nihayet : 

- Yes I dedi. 

Liman birdenbire canlandı, 

kayıkçılar l<üreklere sanldılar, 

vinçler i~ledi, bama1lar ıırtladı .•. 
Fakat. •• 

-8-

Fakat miişkiilat bitmedi. Bu 
sefer de bu malları alacak adam, 
koyacak depo, satacak dU\ckAn 
bulun mu) ordu. 

Aforoz edi!miı bir mata' gibi 
kimse oni ra el alirme) e cesaret 

, edemiyordu. 
Sovyet memtırları uğraştılar, 

ca baladılar, koş" ular. 
Ve bir gün Gdde pauırlarm

da Rus şekeri, Rus Petrolu, Rus 
basması, konsen:esi, em veri, 
ça} ı ... Dam pi .gl diye bağırdı. 

Şimdi muntazaman Babriah
mer seferleri yapan Sovyet pos· 
tn1cırının yolu işte böyle açıldı. 

Mister Filbiye sormuşlar: 
Mağlüp olmadınız mı? 

- Hayır! 

- O halde neden rnlisaade 
ctlinjz? 

- Zaten müsaade etn:emek 
İstemiyordum. Sadece müaaade 
etmemek ister gibi görünmek, 
onların İpadmı denemek ıis edik .. 
itiraf eo.erim ki b.zden inatçı 

çJktılar.. her halde bir µazar için 
<lostlarımı.z Bolşeviklerle ilrtlak
laşacak değildik ya! 

Mister FiJbi için mağ-Jfıbiyet 

yoktur. Mağlüp olduğu zaman 
günah başkalannındır. Nitekim 
bu meselede de !kabahat Londra
rundırl Çiinkü Londra mlisaade 
etseydi Mister Filbi aylarla, hatt.a 
senelerle limanda bekler, Sovyet 
vapuruna bir sandal bile y.aııaş

tırmazdı. Onun kanaati ve iddiası 
budur. 

Olan olmuştu. 
Ertesi gtin çok dost bir tavur 

ve eda ile Sovyet mümessilini 
ziyarete giden Mist-er Filbi, 
Hekimof yoldaşa muvaffakiyetini 
tebrik etmiş ve bu işte İtalyan!a
rm parmağı olması ihtimalinden 
bahsederek: 

- Buradan soııra Yemene de 
gideceğinizden ç.ekindi!kleri için 
bu işi yapmışlardır, ah Musolıııi 
ne inatçı adam! diyebilmişti. 

Oradan çıkınca, çaqıdan Sov-
yet vapurunun getirdiği zar"f 

1 
26-7-934 

ıemaverlerden bir tane almıı •• 
birka~ gün sonra çaya davet 
ettiği Sovyet mllmeasiline, ikram 
ederken: 

- Sir.in ıcmaver:lerdcn baıkaaı 
çayın tadını veremiyor, ne iyi 
ettiniz de bunları buraya getirtti· 
niz, demişti. 

Hekimof Yoldat ta ona Kuım 
bahçclerinİıJ en lezzetli ıeftalileri
ni saklı~ an konservelerden hediye 
etmişti. 

Şimdi sile bir başka hikaye 
anlatacağım: 

Bizim son Yemen Valimiz 
Mahmut Nedim Bey yirmi kiisür 
sene Yemende :katmış, halkın 
sevgisini kazanını~, bütün kabile· 
lere ıözli geçen. orada imam 
Y ah yadan çok nüfuzlu b'ir şahsi
yettir. Muhakkak ki o şimdi Ye· 
mende bulunsaydı bu son harp 
olmazdı. Çünkü o kaç defa - hem 
de bu seferkinden daha bllylik 
ihti:aflarda - imam Y nhya ile 
lbnissuudun arasını bulmuı, onları 
barıştırmış, hatta zaman zamam 
bu iki Arap başını doıtlukla biri· 
birine bağlamıştı. 

işte bu Mahmut Nedim Bey 
geçenlerde bazı hususi .iflerini 
tesviye etmek için bir iki hafta 

kalmak lizere Yemene gitmek 
istemiş... Pasaportunu yaptırmış, 

yola çıkmış ... 

Mısıra kadar bir vapurla git
miş, oıada Yemene gidecek bir 
baıkn vapur beklemiş. Ve Yeme· 

ne giden vapurlar yalnız ltalyan 
vapurları olduğu için o da ontar· 
dan birine binmiş ... 

BurAya kada iyl! 
( Arkuı var ) 

··············~~-;~;····~;···~;;~·; .............. , 
. \~mtap'ın i~galiııdt•ub ri haber 

ıalnmııdı ım kardt- im J\nmil'ıi nnyonını. 
Babauııı.ın .ismı Htıl t, annemır.ın 
l• atmadır. K ondiııiııin l "ltıı.nhulda oldu
gıınu ogrendıuı. Tanıyanlnı ın ltitfeıı 
adreeiuı lıildirmE'lcri rica olunıır. 
Fatihte \tpazarı Hufahi sokağında 
42 ııumar.a 1 Adıl . 

S hhat ve İçt·mai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U. 1\~i'dürlüğünden: 
Kapalı z.arf tlsııiile lstanb\ll Limnm Sah:il Sıhhiye Merkezi için 

10 O iUi 2000 teneke \•e açık miinakasa ile Çanakkale Merkezinde 
teslim edılmek üzere 4 O teneke benzin satın alınacaktır. 
Münakasa 11/Ağcsto /934 Cumartesi giinü saat 14 le Galatada 
Karamuslafap şa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke· 
u ıde müteşekkil komisyonda yopılacağmdan isteyenlerin ıartna· 
mel~rini göm1ek üzere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
1' '"rlüğü A)·niyat Muhasipliğine veya mezkür Merkez Baştaba· 

.; müracaatları. "4012., 

Hayvan Panayırı 
Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Yedi gu•ı dl mm ı tınok iı:ı.ert' her acue 12 A~u tosta kü~at e<lilmekte olan 
Balıae11kı h"ledı~ e!!me ait enebaşı hayvan ve emtea panayırı bu sene 12 
a•m tos 19J4 tarihine mü ndıf pazar gllnü açılacngından gelea k tüccar ve 

t') 

nııfın e"'bttbı iııtjnthatlnn tahtı t ine alındı,...ı ıl n olunur. 

i tanbul Orman Baş •üdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut ve mahfuz 52 buçuk kental köhne 

kayın direği odunu ile 2500 adet kestane çubuğu 12/8/934 Pazar 
gUnü ihale edilmek ilzere mtizayedeye çıkarılmıştır. 1zahat almak 
istiyen taliplerin Haliç Orman ldaresin ıre ihale günli saat iki 
buçukta da lstanbul Orman Müdüriyeti kalemine mUracaat eyi me• 
Jeri ilan olunur. '·4156,, 

Topçubaşı AbdUlmUmin fta vakfı mUtevellili lnden ı 
SemH \'C Maballesı Caddesi Numarası Cinıi Ecri mi11ll 
Tophane Kılıcaı·paşa Topçular 324/ll Dükkiin 16 • 18 

~· " " 326 18 - 20 
Balnda cin11i ve evsafı }'azılı ı!mlik pazarlık suretlle lkiray.a :verlleeekt.lr. 

Talip ôlanlar 28n/934 tarihine m'llaadif Cumartesi iÜnÜ ıaat 15 e :kadar h
hDbul Evkaf müdilriyetlode mUlb ka ka1ıtmine müracaatlan. 

1 

Temmuz ı6 

OANTOL : (Su, pasta, tOZ,!f4'3ilbunJ 

hallnd• gayet antiseptik__ ve t~tıf ko-

kulu bir diş mncunudur.7 

Pastor tetebbuatı uaulil o z re 

ihzar eclllmlf olup, dlf etıerlnl k~vveı 

tondlrlr ve bir kaç aün zarfın!'n-dl~: 
ıera fevkallde bir beyazlık veı;lr:' 

l'\;Cfesl taaflye ettlgl cihetle bılha~ 

tutun kullananlara şayanı tavalyeaı,.., 

Airlzda tAtıf ve devamlı bll' .11erln, 

ilk verir. 

OANTOL : Saştıoa parfümerilerde 

ve bUtun eczanelerde satılır 

TÜRKiYE için umul'!TP' 

"deposu 

AZNAVUR MAHTUMLARt 
6encibara Han 

'S'l'A NBUl. 

--

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Bulunduğu mahal 
1akarta Kanaviçe parçalan 

" lp " 

Tahminen 5376 kiJo J Boğaziçi Dep<>4 
,, 1059 ,, lar Gurubu Fe-

,, Kınnap ,, 

" 
Matbu Amerikan Bezi 

97 Parça muhtelif köhne ena 

" 145 ,, 1 
" 277 " 

16 kalem 

riye Merkezir 
de 
Cibali Sevkiyat 
Ş .. anbarmda. 

Yukarda cinsi ve miktarı yazılı lcöhne etyalar 5/8/934 tarihine 
mllıadif Pazar günü aaat On dörtte pazarlık suretile satılacağından 
taliplerin eşyaları bulndukları mahallerde gördükten sonra pazarlık 
için tay:in olunan günde 0o 15 teminatlarile birlikte Cfbalide Satq 
Komisyonuna mtiracaatları. "4007,, 

Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
"6,, Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11/8/1934 Cumarteıi gUnli 
saat 9 da Ankara ve 1stanbul Ziraat Bankalarmda bir müsabaka 
imtihanı açılacaktır. MUsabakaya iıtirak edeceklerin "Mülkiye,. 
veya "Yliksek lktısat ve Ticeret,, mektebinden vey but Hukuk 
f akülteainden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, Otuz 
yaşından yukarı olmamaları lazımdır • 
Müfettiş Namzetlerine "140,, lira maaş verilir. iki senelik stajdan 
sonra yapılacak meslekl imtihanda muvaffak olanlar "175,, lira 
maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. 
1mtihan programım ve .sair şartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve lstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiş Heyeti Müdlirlüğüne nihayet 26/7/934 Perşembe 
günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile 
müracaat etmiş bulunmalidırlar. "3776,, 

• • 
lstanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan: 
Su1tanselimde Tabakyunus M. ve caddesinde 74 No. h hanede 

mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan HUıü Efendiye 
Emniyet Sandığmdan 20-11·930 tarihinde 9845 hesap No. lı 

borç senedi mucibince 2-4-934 tarihine kadar 1113 fira 45 kuruıa 
baliğ olan ve bu tarihten itibaren 1816/933 tarihine kadar 0o 9 
faiz ve 0 o 7 kumüsyon :ve faiz kumüsyon muarif yekünu üzerinden 
0 0 2,5 muamele vergisi ve t8/6/93l tarihinden sonra 0 o 9 faiz ve 
'°o 3 kumi.isyon ve faiz kumüsyon masarif yekiınu üzerinden °o 2, 
5 muamele vergisi hesap ve ahzedilecek olan borcunuzu ödemedi· 
ğin'zden ipotek gösterdiğiniz BUykçarıı Hatap Emini mahallesinde 
Altkat sokağında eski 17· l 8- t 9 yeni 17- J 8· 19 No. lı kagir iki 
dUkkAnm paraya çevrilmesi talebile adresinize gönder.ilen ödeme 
emrine müb irin verdiği tasdikli meşrubattan ikametgihınızın meç• 
huliyeti ani şılmıştır. 

il n tarihinden itibaren 20 gün zarfında işbu borcun istenen 
faiz ve kumüsyon ve muamele vergisi ve masarifi sairesile borcun 
tamamı veya bir kısınma itirazınız var ise bizzat veya bir vekili 
kanuni göndererek dermeyan etmeniz ve işbu mUddetin mürurun· 
dan onra on gün içinde de borcun tediye ine bir ureti tesviye 
göstermediğiniz takdirde ilnn tarihi mebde o!mak üzere 30 gün 
:sonra ic.rai takibe başlanarak mezkur gayrimenkullin satılacağına 
dair olan ödeme emri ile seneti :sureti tebliği makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet 9.J4/2616 dosya numara.aile tarafınıza ilanen tebliğ 
olıınUJ'. (4 ISS) 



Temmuz 

M. Memleketimizden Ayrıldı 

Sovyetlerln Berlin bllyük t:l· 
tiliğine tayin olunan M. Suriç, 
dün akşam ltalyan bandıralı 
Vesta vapuru ile Odeaa'ya hare· 
ket etm;ş ve rıhtımda İstanbul 

Valisi Muhittin beyle sefaret ve 
konsoloshane erkanı ve diğer 
birçok zevat tarafından uğurlan· 
mışlır. Resmimiz teşyi manzara· 
&1nı canlandırıyor. 

C: Toplanb, Davetler ) Eskh;~hrin Muhterem Ahalisine 
---~-~~..;;;;..;~~~:,_-~ iki buçuk senedenberi Eskişe· 

Heybelide Balo h"rde Köprübaşmda Porsuk oteli 
Heybcliada plaj gazinosunda bu yanında açmış oldugw um(Son Posta) 

•lqam bir baJo nriJecektir. Müsame-
reye fe}ırimizin birçok mümtaz aile· isimli kütüphanemi, vatani va:ıife--
leri davet edilmişlerdir. • Havanm mizi ifa etmek üzere ( 27-7-934) 
9kaklı)1 dolayaaile eJbise mecburiyeti bugünden itibaren kapatıyorum. 
)oktur. 

c Tebligler ) 
Kütüphanemizin açık bulundu-

ğu müddetçe bakknnızda göster
d ğiniz teveccüh ve muhabbete 
ve ısmını bize vermek suretile 
izhar ettiği sühulet dolayısile 
(Son Posta) ya karşı teşekkiir 
ve minnettarlığımı anederim. 
Bundan sonra lstanbul' da çıkan 
yövmi, haftalık gazete ve mecmu
alanıı yine tarafımızdan tevzi ye-
ri ( Esklşebirde, Köprtıbaıında 
Yıldız Pazan) dır. Teveccüh ve 
muhabbetinizi dmğ buyurmıyaca
ğınızdan eminim. 

Hesap Memuru Olacaklara 
Fatih Askerlik şubeslndenı 

Fatih askerlik ıube•iae müracaatla 
laeup memur~utuna talip olanların 
l · fırka :ka.rargilunda kabul imtihan
'-ıı icra edileceğinden lNill/934 
tarihinde Fırka kararl"ihında b"1un• 
.. a!arı. 

-.... •••• ~ ................ tlı ....... ' ·~ 

Yeni Bir Yol Makinesi 
Tar.abya ile Hacıoaman bayırı 

IU'amndaki asfalt yolun inı .. ında 
b landmak tbere 47 bin liraya 
çimento öğüten bir makine l"etirtil
IDiştir. İlkbahara kadar bu yolun 
la{ası bitmit olacaktır. Balıaeddin - Ihsan 

1 Emlik ve Eytam Banka!!H lliinları 1 
SATILAN EMLAK 

l!.sas No~ 
104 l!Oyükada 

Mevki ve Nevi 
Nizam 154 ada 3 parsel No. 12140 

Temınat 

300.-L 

108 

metre çamlık. 
Büyükada Nizam 155 
1480 metre çamlık 

ada 18 parsel ldlmarah 
( Seferoğlu kötkler~nin 

185,- " 

yanındadır.) 

Yukarda yazılı emlakten 104 ve 108 esas numaralı çamlıklar 
peşin bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliplerin ihaleye 
müsadif 11/8/1934 Cumartesi günü saat onda Şubemize 
müracaatları. (421] 

Çorlu icra memurluGundan: Açtk arttırma ıle paraya ç<'vrilecek 
gayri menkulün ne o!Jııgu 59 parçada cem 'aıı 4943 döniiın tarlu ve çayır 
\'c 9336 dönüm mer'anın 24 hi:ıse itıbarile 23 hissesinin yamıı. Onyri uıenku• 
lüu bulunduğu mevki, mahallesi; sokagı: numarası: ~·orluda Hacı~~rcmet 
çiftliği arazisi dahilinde kfiin. Takılir ediltın kıymet: beher döoümune Jcirder 
lira kıymet takdir edilmiıtir. Arttumıının yapılacağı yer, giın saat: Çorlu icra 

dairesi 26·8-!.-134 pazar günü aaat 14 • 16) u. kada~. . . . 
1 - İşbu gayri menkulün arttırma ıartnamesı 18-7-934 tarıhinden ıtıhar~a 

934-295 numara ile Çorlu icra dairesinin muayyen n1ımaruındı herkesın 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malU. nat almak ıeteyen
lerin itbu şartnameyi n 934- 2!15 dosya numaruile dairemize müracAai 

ldilir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazıh kıymetin % 75 şi nispetinde 

pey a\çesi. veya milli bir bankan1fı teminat mektubunu tevdi edP<·eklerdir. (124) 
8 - .İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı ı>&bip

leriııiıı gayri menkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve meaarife dair olan 
idıiialarını işbu ilin tarihinden itibaren ~>() gün içinde evrakı miisb tel<>rile 
birlikte dairemin bildirmeleri icabeder abi takd•rde hakları tnpu ıicilile ıabit 
olınadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kıı.lırlar. 

4 - Gösterilen giinde arttırmay.a iştirak edenler arttuma .§arbıameaini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunlan kabul etmiş ad •e itibar olunur. 

5 _ Tayın edilen zamanda gayri meokul üç .defa bağırıldıktan eoora en 
~le arttırıma ihale edilir. Eıı çok arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya l'latış ısteyenin alacağına rüchanı olan dığer 
alııcaklılıır bulunup ia bedel bunlano o gayri menkul ile temin edilmi~ 
alncnklarının mecmuunda.n fazlaya çıkmazea en çok arttıranıo taahhüdü 
bıı.ki kalmak üzere arttırma on b~ş gün .dnlıa ~emdit v~ on ~eşiuci gıinü ayın 

tt 1 k ,.rttımıa bedelı satış ısteyenın alacaJrtna ruchanı olan dıg"'rer 
saı e yapı aca ... . · · al 
1 ki ı · meJ

1
kul ile temın edılmış acakları mecmuundaıı fozlaya 

8 flC8 1 8.rlll 0 gayrı ·ı· n·· J b" L -d 1 J · 
ık _,_ rtil k l~·rana ihale edı ır. oy e ır ue e ede edılmezae ç mıu. şa e en ço ar w 

ihale yapılmaz Ye sat1ş talebi düşer. . 
6 _ G · nk l kendi .. ine ihale oluııan kimse derhal veya verilen 

ayn me u " l 1 k k d" . d "hlet · · d iho.le kararı fes ıo unaıa en ısın en evvel mu ıçın e parayı vermezse ~ b d ı il 
• .:a. k tekl~.ı..- bul ı.:mse a.rzetmiş oldugu e e e almeta razı 

en , ua.se u.w unan ıu b .. ·· dd tl 
olursa ona razı olmaz Teya bulunmazsa heme~ .h00

1 
et gudn k~fu ke e 

'h ı ı İkı ı ~ e arasın a ı ar ve 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ı a. e o unur. d·- 1 geoeıı günler için yüzde beıteıı heıııp olunacak fai~ ve ıger zarar ar aynca 

hiikme hacet kalmaksızııı dairemizde alıcıdan ~ıl ~unur26-S·~ tarihinden 
Yuı,arıda yazılı gayri menkulün )'tıbrıda goJterilen . 

Ç ' icra memurluğu oduıDde ifltu ilio M pterilen arttırma prtnamell 

da. ·•inde •tllaoaiı ilan ehuaur. 

SON POSTA 

Neresi için bir bilet isti
yorsunuz? 

-Bir dakika sabret, şu kiireye 
bakıp ta karar vereceğimi 
~ :JI ....................... ıaa•~ 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Ebe 
Mektebi 

Bu aene de mektebe, ortamek· 
tepten iyi derece ile çıkanludan 
talebe a ınacakbr. Kayıtlar nihayet 
eylul ipt dasına kadardır. Talip olanlar 
kendi el yazılarile bir istida yazacaklar 
ye aarih adresleri ye eYrakları ile 
birlikte doğrudan doğruya Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletine gönde
receklerdir. 

lat daya raptedilecek evrak ıun• 
lardır : 

Küv '.yet cüzdanlara, mezun bulun-
duğu mektep ıahadetoam~ainin aslı, 
hüsnühal sahibi olduğu ve evleomemif 
bulunduğuna dair ilmühaber, üç 
fotoğraf, muayyen hastaneler heyeti
•Ml17e•uıe alad .. f •hlaat raporu. 

Tayi• edilen haataneltır Aalıcawa, 
SiYH, Erzurum. Diyarabekir, a6mune 
hutaneleri, f atanbul çocuk hastanesi, 
lzmir, Buraa, Konya, Adana, Sam•un 
memleket haataneleridir. 

Alınac k talebelerin yaıları 20 den 
aeatı 30 dan yukan olma111ası ve 
sıhhi muayenede çurük çıkmamaları 
lazımdır. Sıhhat ve ıçtimai Muavenet 
Vekaleti doğrudan doğruya kendisine 
müracaat edeceklerin evrak ve istida· 

larını tetkik edecek, adrealeriae kabul 
edilip edi'mediklerini ynıtacaktır. 

Mektebi bitiren talebe taahhiltna
melerinde kabul ettikleri 4erait üze
rinde Vekalet~o ıö.slereceği herhangi 
bir yerde 3 ıene ka nınyıp, yahut ta 
mektepten çıkmak iatcr veya çıkarı
lırsa, t hail için yapılan maaraf ken

disinden ödetilir. 
cevaplar1mız 

Aukımı Evkaf Miıdurl;iğünde Şevki 
Ef. nezJıo<le Hifat oğ:u Nuri Heye: 

_ Size fU mektepleri ta••İye 

ederiz: Bursa Teya iatantul aakeri 

0 
tamektepleı:, iııpat uata mektebi, 

tuzilik mektebi, den ı Te kara ge
dikli zabit mektepleri. Bu mektepler 
hakkındaki kayıt ve kabul teraiti ni 
lıir müddet •onra aüluolarımızda bu
lacaknnaı:. 

Gelibolu posta müdürü Bey vaaıta
sile Sulhı Buye: 

_ Bu •ene 1 •elere a?ıaacak ley .i 
meccani talebelerin imtihanlarına 

v;'ütde b ılanacaldır. Alınacak leyli 
: 1;ccani talebenia Maar f ,wek&letince 
tenaip edi ecek bir kı•~• umumi 
müsabaka bir kı•mı da lı•e olmıyan 
vilayetlerde ımtihana talip olan ve 
tayin edilen tartlara haiz lalebelerden 
en çok aıuvaffak olanlar ve mua1yen 
mi.darı üı:erinde ahna~aktır. Sizin 
de l"aeıoıi olan yakın vılAyetlerden 
birinde imtihana girmeniz ve iyi bir 
derece aldıktan sonra, muayyen 
ıniktar içinde bulunmanız lizımdır 
efendim. 

* Karilerimizden T. F. Hanıma ı 
- Maar:f veklleti bu sene meccani 

ve leyli olarak 1000 talebe alacaktır. 
Ancak bu talebe bilhassa hiçbir dert• 
ten ikmale Julmamıf olacak Ye •ıkı 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 
Sizin bk denten ikmaliniz oldutuna 
nazaraa leyll ye mecca1al imtibanlua 
firmenize lmkln yoktar efendi& 
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Hillliahmer 
Cemiyeti Merkezi Urnumisinden: 

Eskişehir Hilaliah'ller merkez anbarmda satılığa çıkarılan 
eşyadan ( Sülüyen, yağla boya, yetil toz boya, mukavva, ambalaj 
kağıdı, karbit) 26 Temmuz 934 Perşembe günil ve (inşaat mal
ı:emesile marangoz edevatı ) 28 Temmuz Cumartesi gtlntı saat 
14 ten 17 ye kadar açık arttırma auretile ambarda satılacağı. 

Boy alarm kıymeti muhammeneai olan ( 88294 ) kağıtların mu• 
hammen kıymeti ( 83456 ) ve karbitin ( 52500 ) inşaat malzeme• 
sile marangoz edevabnın kıymeti muhammeneıi olan (29660) ku· 

ruşun yüzde onu niıbetinde depozito akçelerile taliplerin mezkur 
günlerde ambardaki satış komisyonuna müracaat eyleme:eri 

ilan olunur. ~ (1324) 
~~~~~~~~ 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yiiksek Ziraat Enstitüsünün kalöriferJerli binalarile sobah bina· 
larının ~eş aylık teshini kapalı zai usulile münakasaya konulmuş· 
tur. Talıp olanlar şartnamesini g3rmek içi:ı Enstitü muhasebes ne 
ve münakasaya iştirak için de % 7,5 teminatlarile, ihale günll olan 
4 Ağustos 934 tarihine müs dr Cumartesi günü saat 15te Enstitft 
idare ve ihale komisyonuna müracaatları. " 3892 ,, --- ~~~~~~~~ 

Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabık Bahrısefit Feleman• 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Paras 

Meydancık Al alemci Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDALDK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, auenos Alr••• 

lstanbul. Rio de .Janelro, Santos, &ao Paulo. 

---
Denizyol ları 

,şLETMESl 
Acenteleri ı Kara1<öy Köprill>af 
Tel. 42362 - SirkeclMühürdarz.ado 

Han Tel. 22740 ........ ~----
Trabzon Sür' at 

Yolu 
KARADENiZ vapuru 26 

Temmuz 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson. 
Trabzon, Rıze, pa'ya. Dö· 
niişte bunliira ilaveten Pazar, 
Of, PoJathane'ye uğrayacak
tır. (4139) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 26 

Temmuz 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4!40) ,, 

f<1A~i(A 
Müstıhır.ral ı 

HUBUBATU/fLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık l • 
l\Iide, harsak, böbrt·ı.. 

düşkünlüğüne 

rennl 
Borsalar 
fstiyenlerc ölçü 

tarifesi gönderıliı 
EminönU 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçılerdan 
sakımmz. 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvers, latan bul ve 
Dahrisiyah a.rMında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

llamburg, Brem, Stp•in, Anvers ''e 

Roterdam'dan limanımıza muva"'alatı 

beklenen vapurlar 

Alaye vapuru 27 Temmuza do<rru, 

Ulm vapuru 29 Temmuza dogrn. 

Atto vapuru 2 Ağu~tosa doğru. 

Burgaz, Vama, Köstence, Kalas ve 

İbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

Ulm vapuru 29·31 Temmuza dn •ru. 
Atto npuru 2·3 :\~ustosa do·rru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anv r 

ve Roterdam limanlan için 

hareket ederıck vapurlar 

Arta vu puru 25-26 Temmuza dogru. 

Alaye vapuru 27 • 29 Temmuza 

Joğru. 

Fazla tafsilat için Gaıata'da Ova· 

kimyan hamnda Laster Silbermann 
ve Şürt kası vapur acentabğına mü

racaat. 'l't•lefon: 446•7-6 (768) 



-- --· --- -- . ---
-- - - .. 

SON POSTA Temmuz 2t) 

Otobüs ve Kamyonla ın fazla yüküne tahammül eden yeni bir lastik 
1
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentahğı 
Liman Han, T elefonı 22926 G TEAR 

HEVf 
Dİ·UTI 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

SADIKZADE YT~:~!! 
Cuma ıunu ıaat 11 de Sirkeci 

nhtımandan kalkarak dotru IZMIR, 
Antalya, Meralne a-idecek. DlJnOt" 
bunlara llbeten Alanya, KGUOk, 
Çanakkaleye utrayacaktır. 

lt.amyon .,.. Otobtlllerinizde bir takım Iiıtikle daha fazla kilometre yapmak, liıtik 
ma1rafın1Z1 yarı yanya indirmek daha bGyilk boy bir liltik kullanmakla kabildir. İzmir Sür' at Yolu 

SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe ,ana 

1934 mamulita yeni 32 X 6 ~- GOOD YEAR liıtikleri bütiln GOOD YEAR 
acentelerine teni olunmuttur. Hemen tehrlnizdekl GOOD YEAR acentuine 

müracaatla 32 X 6 r liıtiklerl talep ediniz. 

Ford, ŞeYrole, Doç vuair bir buçuk iki tonluk Kamyon ve otobüıler için tercih olunacak 

yeı•n• mukavim laıtik 32 X 6 ~ eb'adında atır mal GOOD YEAR liltitidir. 
Hat 16 da Galata rıhbmından kal• 
kacak doj'ru lzmlre ıldec•ktlr. Bu 
npur HER PAZAR aOnQ Hat 16 da 
hmlrden kalkıp dotru l.tanbula 
ıelecektlr. 

ALEi 
Bisikletleri 

__ ... -
- ~ 

bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan 

ALEiGH 
Fabrihasının, safi İNGILİZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT .. 
iTiBARiLE EMSALİ YOKTUR 

Sirkeci .. lstanbul • Liman Han No. 35 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatanda büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

A 
ULASASI 

ula ınız .. er eza satı ır. 

Y nnş vo Islah Encümenin dan : 

Sabık Radyo Orkestrasından 

Maestro Necip B. 
ve arkadatları burllnden itibaren 

Her akşam 

NOVOTNi 
Bahçesinde 

NEFiS KONSERLER 
VERECEKTİR. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi Ko. 33 

Zeiss T riotar 1 : 4 , 5 objektifi 
6 x 9 lık Rolltilm uzerinde 
6 x 6 buyükluğünde 12 resimi ile 
bue:unun herkese en elverisli 

aynalı kamarası dır. 

Fazla malumat için : 

C Frohlıch m uesscscsın e , İs t an buı, 
Sultan Hamam Ke11dros harı No.6 8 

muracaat ediniz 1 
............................................................... 

Matbaa ı 
=-==== 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neşriyat Müdürü: Tahir 

~~~~!.~:!!,~~~=-· 
11-

S u l tana hm ette 
SAN'AT MEKTEBi 

Sergisini görünüz. 
3 AAuatos Cuma gUnU 

17 ye kadar açıkt1r. 

(4082) 

Sabah erkenden .. Akşam geç vakte kadar 
GUnUn her zamamnda 

Yağmurlu, bulutlu havalarda 
GUzel resimler çıkarmak 

"' neticeden evvelce emin olmak için 

SERi 

O AK· VE iKROM 
FİLMİNİ KULLANINIZ 

iki emusıyonıu 
Son derece 
Ortokromatlk 
Yüksek sür'at 
Fazla hassasiyet 
Jelatini mat 
100 0/0 anti • Halo 

Kopyalar1nızı " VELOKS ,, klOıdına baatlr1nız, daha 

canh çıkar, detaylar kaybolmaz. Senelerce sararmadan 

dayan1r. Kopyalar1n arkasında "VELOX" kellmeslnl 

~ teminat olarak arayınız. 
------

-Herrlln Köprilden 6,80 • 7,35 - 8,05 - 9,50 - 11 - 13,15 - 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaoaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 
içme ve tren flyatlar1nda yeniden mUhlm tenzilat yapalmı tar. 

'-'[m;~TAŞD ELEN 
Ankar· Ahal • · 

ZARI Di 

DEPOSU4Sl:Zl~ 

te e 
K i 

• 
ın 

Anknra Taıdelcn su deposu, yaz olmak münasebetile ve halkın ihtiyacını 
nazarı dikkate alarak u flatlerinde büyük tenzilat yapmııtır. Müvterllerimizin 
depomuzu teşriflori veyn tel fonla mllracaatleri menfaatleri iktiıasındandar . 
Fiatlar: Tıışdelen ve Kayışdağı: B üyük damacana 200, küçük ( 110 ) 
Ankara : Taşdelen u depo u Telefon: 1425 
Eskişehir Şubesi: Mestan Zede 1 r him Telefon: 65 


