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••hlntah ve Gazi Hz. Maltepe Piyade ve Atıf Mektebinde tatbikatı takip buyururlarken 

• Pehlevi Hazretleri 
Üniversiteyi Ve 

Al ...... a y ... 
Hitler, içi Kokan Fırkasında 

Temizlik Yapıyor 
Mesele 
l'atlalc 
Verdi? 

Nereden 

DGn gelen telgraf haberleri, Alman• 
yada, bugünkü milli sosyalist reji
mine kartı bir isyan hareketinin 
baı göıterdifıini ve bastırıldığını 
bildiriyordu. Bugün gelen telgraflar, 
bu hareketin noksan kalan tafıill
bnı getirdiler. Bu ıuretle anıatıldı ki 
milli sosyalizm rejimine muarıı bası 
kimseler, baıt eski Baıvekil Fon 
Şlayşer olmak üzere bir darbe hazar• 
lamıılardı. Esasen Fon Şlayter, Hit· 
lerden evvelki Baıvekil Fon Papenl 
de devirmeye teıebbilı etmiı ve 
onun bu hareketi karıısında Mareıal 
Hindenburg Hitlerin baıvekiletlnl 
kabul etmiıti. Ayni adam, milli sos
yalist fırkası erklnından ve farka 
hGcum kıtaatı kumandanı Fon Rah
mi de kandırmı~tı. Esasen bu hare
ket bir anüddettenberl sezllmiıtl. 
Bizim, birkaç gGn evvel yaıdıjımıı 
yazılar ve Alman propaganda nazı• 
rımn nutukları, bayıe bir akibetl 
tahmin ettiriyordu. Şimdi bu hareket 
bi~ vakıadır ve Almanya, yeni bh 
dönüm noktasına gelmittir. Son 
telgraflar ise aıatıda sıralanmıttır: 

Hltler Hldlseyl Nasll 
Öğrendi? 

.. Berlin, ı (A.A.) - M. Hitler, 
h~cum ordusunun erkinıharbiye 
reısi tarafından kendi aleyhine 
ıeferber edildiğini haber alır al
maz derhal bii' tayyareye atlıya
rak Münibe gitmiştir. 

M. Hitler, MUnihe ıababa 
karşı vasıl olmuş ve hücum or
dusuna şöyle bir emirname neı· 
redildiğini öğrenmiştir : 
d . "Uitler ve ordu bizim aleylıimiz
edır. ,, 

Bunun üzerine Bavyera dahi
liye nazırı, hücum ordusu kuman
dan arına ve polis mii.dürünü tev· 
k!f etmit ve bunların apuletlerini 
bızzat M. Hitler kendi elile ko
parmıştır. 

Hitler bundan sonra hücum 
ordusu kumandanı Haynes ile 
erkinıharbiye reisi ylizbaş Röh
~tın evine gitmiş ve RöhmU 
bızzat yatak odasında tevkif et
IDİflir. Röbm biç mukavemet 

( De~anu 1 l inci aayfada ) 

Hitl•r, Milli •o••oliıt lııt'ol•ra. Hitl•rclllli11 za/•rit1tl•n •onr• rniilaim 
natalclorıntian 6irlnl ıSgl•rin .. 

Otel Cinayeti 
Sarı şaban 

Beyi 
Otelinde Tüccar Nuri 

Nasıl Öldürmüşler ? 
9 sene Uç ay evvel Sirkecide, Sanıaban otelinde bl: e!nayet 

işlendi. Adapa~arlı tacir Nuri Bey esrarengiz bir surette ortadan 
yok edildi. Nilfayet geçen~rde nt ... ı +o-.· u. ndm .. ı.-en liğım borularının 
iizednd~ b11luıian bir i ·mek caiz değıldir. ihtikar ta·mlabr gibi oldu. 
Pof'ıiin ve~l!ll<Jeiumur /STER iN A N raptağa bir aylık 
tahkikat<\. hadur.~ ' I ~.... Ve nihayet ( t: • .1 ,~-· 

.., ,, • ..w. • ... . 
~ 

Atış Mektebi nf 
Tetkik Ettiler 
Btıyük miaafirimiz İran Şebin

phı Hz. dün Oniverılteyl ziyaret 
etmiıler, öileden sonra Malt epe
de Gazi-& nia huzurlariltt yapa
Jaa atıf tatblkabada hazır hulun~ " 
muılardır. 

Şöyle ki: Şebinıah Hz. dfln 
1abab saat on b1re doğru refa· 
katlerinde maiyetleri erkinı ve 
mihmandar paşalar bulunduğu 
halde Dolmabahçe ıarayından 
ayrılmıılar, Üniversiteyi teşrif 
etmiılerdir. 

Rektör Neıet Ömer Bey, 
dekanlarla beraber kıymetli mi· 
safiri dıı kapıda kartılamıı ve 
Oniveraite namma beyanı hoı· 
lmedi etmiştir. Misafirimiz ve 
maiyetleri erkanı, talebelerin al• 
kışlan arasında birinci kata çık· 

( D evamı 8 inci sayfada ) Gazi Hz. diir6h lıafı•cl• 
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- Benim yanımda baıka kadınlarm lafını ağzına alırsın ha İ°Al öyle ise. 
- Ah karıcıjım, tenin yamnda da çanaiı çömleji bir yere kal-
dırmadan na& edilmez ki L • 
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[J!a"lkın .Sesi)] 

Kendimizi 
Tanıtmak 
Mesele•i .. 

Delçikada türeyen yeni bir Sta• 
-.islci, bir takım u.f kimseleri, 
Türkiyede bir müstemleke ıir· 
keti kurduğunu ileri sürmek 
11uretile dolandırmış. Gazi Tur
ki elinin m.. leke oıa.ınıya

cağını söylemek bile fazladır. 
Fakat bu hadise gösteriyur ld 
A vrupada bw hfili hmınnyanlar 
varclır. Bn hidiae müna ebetJe 
halkın fikir ve temennilerini ıu 

• ciımt lerle zapteUılc 
Jdan llcy (Beykoz Ynlıkoy 72) -

Eaki Dünya biı.1 ölüm yatatında hasta 
bir adam bilirdi. Çümhur.iyet fİrİn2"au 
bu adamın damc.rlanna l'enç ıre atctli 
bir kan apladı. Bua-ün lbu toprak.tarda 
tamam"le ırarpb bir Türkiye nr. 
Fakat harld propaFUldamınn Wıtı 
yüzünden keıtdımizi dilayaya olduğu
muz ~bi tamtamadık. Ankarayı Ma
dap•karda bilen Avrupablu Yar. 
Tibo Vili:tor hmiade iblr Belpk.alı 
ertap cıkıyor, Kütabyada müstemleke 
tlrketi kurdum, diye yüilerce milyon 
frank dolandlnyor. Hem de Belpka 
\'e FranH ribl, aarbm bizi en çok 
tan1ma•• lbamgelen menlleketlerinde. 
Demek ld hili bu iki memlekette 
Türkiyenin mllatemleke ve müstamere 
memleketi olmadığını bilmiyeenler 
kıyamet gibi çoktur. .. 

Satlık Bey ( 'Boyazıt Ta-,şııntaşı 23) 
Bir Belçika Stavisk1ıi daha türemif. 
Memkketi•izde fitek Ye milstamere 
pketleri kardutanu •5yliyuek T:lr
kiye aamına lbirç.ok Bdpk.alı ve Fran
alıyı dolandlnlllfo 8'z kendjmizi ta
aıtmıya çok muhtacız. Türkiye l'Öbe
linl kendi keaen lb'ir devlet oldu. 
K.ay1eride fiıek fabrikası kurmak i~in 
baıkalannın :yardımına, tavu tuna 
muhtaç detiJdir. IBm hlli mUstcmleke 
•anan prphlar .arın f. Bu dolaodmcı• 
hktan be.o ild Detice çıkanyoru : Ya 
biz kandimiz.i Avrupaya bili tanıta
madık veyahut çok münev er ve bi • 
sili ded.ğimiz bu yerlerde çok cahil 
•e bilgiaiz insanlar yapyor. Ben 
dolandutlan paraya acımı} orum. 
Kqki ıa adam kurtulaaydı da fU 
paralan lfiyetle yeacydL O avanak 
adamlar da Kay•cride müstem eke 
tirketi . kuralamıyacatım lbu suretle 
lfrenmiı olurlardı. 

* 
Necmettin Bey (lli~dar Şemmpa-

ıa 41) - Bir razetede okudum. Av· 
nıpada A111caranın MadazHkarda 
ltulundutunu PDDedenler varmlJ. 
Bizim iklidai mektebinde okuyan bir 
çocuk imtihanında Parııin Madagııs. 
karda olduğunu aöy!ese derhal onu 
mnıfta bırakınz. Şu Garp halcikaten 
saribeler diyarıdır. Bir Belçikalı pk--
11111, Türklyede müatemlelıce firkeü 
kurd • diye birçok adamlan kafeae 
koymuş. Türkiyedc müstakil bir Cüm
huriyet idaresi yaşadığına, müstemlike 
olmadığını hala Avrupada bilmiycnler 
varmlj. Hakikaten çok gafil adamlar ... 

Mekteplere S1ra Ve Masa 
Bazı Uk mekteplerde talebenta 

oturdutu ııralaran pek eski ve kmk 
oldutu aulaoıldıtanda11 Maarif idaresi 
iki bin ura, maA Ye i•kemle ıiparit 
etmiıtir. 

- Geçeu akıamki d8W 1 
-1,.ucelerincle bulundum, 

lLuaD Beyi 

SON POSTA • 

.. 
1 ·ı l ( Güniin Tarihi _ 

Bir Tramvay Faciası 
Bir Çocuk, Kabahatinin Cezasını 
Çekti, Fakat Çok Acı Bir Tarzda •• 

Dün ubah Abarayda feci bir kaza olmuı, 
tramvaya uılan bir çocuk tramvayın albna dtı,erek 
•yağı kopmoftur. Fada ıö:Yle olmU§tur : 

Tokkapa • Sirkeci hatbnda ifleyen 779 numaralı 
vatman Süleyman Efendinin idaresindeki tramyay 
arabası dlin aabah oa raddelerinde Topka
pıdan Sirkeciye doğru hareket etmiıtir. Tramvay 
ılir'atle Akaaraya doğru ilerlemekte iken Yusufpaıa· 
da b:rkaç çocak. tramvayın arkasındaki vagona 
atlamışlardır. Bu çocuklardan 12 yqında Haaao 
oğlu Haydar isminde Lir çocuk cambadlk yapar 

gibi birkaç defa tramvaydan imDlt ve JİD• atlamar 
br. Bir aralık Haydar tramvay ile beraber kotmUf 
n ikinci arabanın an tarafına atlamak laterken 
muvazcneaini kaybederek tramvay albaa yuvar
lanmıfhr. Tramvay tekerlekleri Haydano aol 
ayağını kemıiıtir. 

Haydar derbU o cıvardaki Huekl lıutalıanelİD• 

Dükkan Kırmış ! 
Bir Suçlu Oç Buçuk Sene 

Hapiste Yatacak 
Ungada Sandala 10kakta 2 

numaralı evde oturan Aram ~u 
M1ğırdıç Sirkecide Salkımsöğütte 
Hüdavendigar caddesinde Artaki 
efendinin dükkinmın kapısını kıra
rak makine iletleri çaldıj'ı iddl
uile tevkif edilmifti. Dün asliye 
llçlincU ceza ma hkemeainde bu 
dava neticelendirildi ve Mıjırdıç 
3 aene alb ay llıapse mahkum 
edildi. 

Su Da Batk• 
Şiflide Şemsa Hanımın apar· 

tımanına ifindüz bir hırsız gir
miş, alhn saat ve kordonlarile, 
ziynet e§yalarmı toplamaya baı· 

lamış. Bu sırada Şemsa Hanım 

hırsızı görmüş ve bağırmaya 
başlamış. Yetişen halk ~e polis· 
ler hırsın kaç.ar.bu yakalamışlar 
ve üzer· deki eş'jayı da ı ardı. 

Dün s iye irinci ceza mahke
mesi de bu ırsızlık davasına 

balotdı. Suçlu mevkiinde bulunan 
sabı'kalılaraan İbrahim dedi- ki: 

" - Ben o eve her vakit 
girer, çıkardım. Şaka olsun deye 
eşyalarım aldım.,. 

Mahkeme ıuçu sabit bularak 
lbrahimi 3 aeue ha."J>S8 ve 3 aene 

emniyeU umumiye nezareti altın
da !bulundurmaya mahküm ~tti. 

Dünkü Hava 
Vaziyeti 

Rasathaneden tebliğ edilmiş· 
tir: Sıfır derecihararet, deniz 
seviyesine indirilmiş barometre 
saat 7 de 756 saat 14 te 754, 
saat 7 de hararet 21, saat 14 
te hararet 30, :azami hararet 32, 
asgari hararet 17 .dir .. 

Rüzgar, 1odostan esmiştir. 
Azami <Sür'ati saniyede 4 met· 
r~dir. 

kaldır1lm11br. * Balatta Slre11a Pap fabrikamda çalıpn 
dokumacı Huan Hl elini kuaon makineye 
kapbrmııbr. 

Kurnazlık 

Y:apmış I 
Fakat Yalancının Mumu 
Yatsıya Kadar Yanar 
Beyoğlunda Balıkpazarında lh· 

an Efendi isminde bir tavukçu 

dün o .aemtte hamallık eden Ta· 
bir isminde biri ile Maliye şube-

sine borcu olan 71 lira Yergiyi 
höndermiştir. Tabir bu para ile 
dUkkindan çıktıktan bir müddet 

ıonra telaş içinde dükkana dön~ 
rek parayı kaybettiğini .c>ylenüt

tir. Fakat tahkikat neticesinde 

Tahirin bu parayı kaybetmiyip 
kendi cebine indirmiı olduğu an
laşılmıştır. 

Jf Bundan baJka ıebrin muh· 
telif semtlerinde 4 hırsızlık bir 
yankesicilik iki dolandmcılık 
vak'ası olmuıtur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bostanba§ında Salih Zeki 
aparbmanı kapıcısı Madam Mak· 

rodi. aparhmanın önünde oyna· 
makta Olan Yani isminde bir 

çocuğu güıiiltü yapbğı için taı 
ile baflDdan yaralamıştır. 

Jfı. Sanyerde oturan tof6r 
Ha.eyin ile bahçıvan Mahmut 
bir para meselesinden çıkan 
kavga neticesinde biribirini bıçak 
ve odunla ağır sure.tte yarala· 
Dllflardır. 

• Kurtu1uıta Haian iamlode 
bir hallaç ıopa ile Aroo iaminde 
bir elektrikçiyi bqmdan yara• 
lamıftır. 

!Jf Papbahpede Sultaniye 
çayıruıda Emin efendi umlnde 
birine ait biçilmif arpa yağıalan 
tuhqmuş iae de ıirayete meydan 
verilmeden .andürlilmüıtür. 

Dilencilik 
Yeni Bir Mücadele Uaulü 

~atbik Ediliyor 
Şehrimize plen 1eyyahlann, 

nbbma çıkar pkmaz gözle
rine çarpan dilencilerin resimlerini 
çektikleri görülmektedir. Dilenci· 
ler de, aeyyab:larlerdan fazla para 
çıkabilir timidile, onlann geçtik· 
leri ve gezdikleri yollar Uzerinde 
bilhassa toplanmaktadırlar. HaJ. 
buki seyyahlann dilencilere on 
para bile verdikleri yoktur. 

Belediye Tırizm tubesi •er 
yahların geçtikleri 1ollar üzerinde 
dilenciliğe kat'iyen meydan veril
memesi için teıebbUslere girişmiı
tir. Her belediye zabıtam meYkii 
veya noktası kendi mıntakasmdan 
mes'ul tutulacak, dilenciler aokak· 
ta görüldüğil takdirde allkadar 

memurlar cezalandınlacaktır. 

Ekmekle De lhtikAr Mı? 
Şehrin bazı yerlerindeki fınn

lar ekmekleri kilodan birkaç 
gram faz.la çıkararak fiat üzerine 
on veya yirmi para zam yapmak· 
tadıdar. Halbuki son talimatna· 
meye göre fınncılar ekmeği tam 
kilo olarak çıkartmağa mecbur· 
durlar. Bu tekilde hareket eden 
fınncılann ihtiklr için vesile ara· 
dıklan aıllaıılmıfbr. Belediye bu 
fınocllann ıiddetle cezalandınl· 
ma81 için Kaymakambldann na· 
zan dikkatini celbetmqtir. 

İntihap 
Şehir Meclisi intihabının 
Hazırhklan Yapılıyor 
Eylwde yapılacak latanbul 

umumi meclisi inUhabab için, 
dünden itibaren miintehiplere ait 
listeler mahallelerde doldurulmıya 
bqlanmıfbr. Eylwe kadar bütiln 
müntebipleria iaimlerl cetvellere 
yazılımı olacak ve itirazlar dinle
necektir. Aza intibababna bir 
eylwde baılanacak Ye Jirmi gUn 
devam edecektir. 

Bomba Suçluları 
Mahkum! 

Şubatın yirmi ikinci gOnO TOnef. 
ŞitU tramvayında bir bavul bomba 
l>.hutdu. Bu bombaJan11 tOccardaa 
lbr.hlm Beyle k'tibi Cnat, Mehmet 
ve Mehmet Raııp Beyler lamlnde 
dCSrt kiti tarafından tQtilo tüccanndıa 
T cNek7aa Efendiye bir feııahk yap
mak kaadile gönderildiği iddia 
eclllerek bunlar eneJl tnkif edildiler, 
llOIU"a da kefaletle aerbeat bırakıl· 
dllu. Alliye ÜçOncD ceza mahkemeıl 
din bu da!ayı aeticelendirmittir. 
~alardan lbrahim, Cevat ve Meh
met Beyler ilçer ay hapae ve (200) er 
lira maani tazminatla yQz Ura vaki· 
let lcretl Ytrmiye mabkQm oldular. 
Mehmet Rarıp Bey hakkında da bu 
•J haplı n (30) lira a2ar parn ceuıı 
lalkmedildi. Fakat yalnız. bunun cezuı 
tecil olundu. Ojğerlerl hapiste yata· 
ealdudır. 

Gclemltlllerln Çok Yerinde 
Ve GUzel Bir Ka ara 

Ankara, 1 - Ôdcmiı esnafı ara
lannda bDyill bir toplanb yaparak. 
.... deUlderi •• diter yuıtalarla, ha· 
Ta ku•ntlerimbe bir tayyare hediye• 
•İne karar vermitlerdir. Bu ıuretle 
!hamiyetli Ôdemiıliler, dördOncil tay
yareyi orduya hediye edecektir. 

Zaro Afianın Beyni, Kalbi 
Ve Clijerlerl 

Merhum Zaro Ağanan beyni, kalbi, 
clterleri Yeaair dahili uzuvları Oal
Yereite teırih Jiboratuvannda mik· 
roekopla tetkik ve muayene edilmek 
lzere buırlanmııbr. Muayeneyi pro• 
feaör ŞunJ'ts ve Doçent Besim Bly 
7apmaktadır. Bu tetkikat on beo giln 
kadar de•a.. edecek, Ye neticeleri 
hakkında mufa11al raporlar tanzim 
.dilecektir. Bu raporlar bütün tıp 
Alemine de gönderilecektir. 

Muhtelit Mahkemelerde 
Muhtelit mahkemelerin bir sene 

11onra t amamen ağvı \! arrür etmtı
tir. O vakte kadar her mnhkcme 
elindeki dosyalonn tetkikini bitirecek 
ve davalar intaç olunacaktır. Bu 
dosyalardan bir kıımı da ipt 1 edile• 
cektir. 

istifa Eden Doçon ler 
On·versite doçentlerjnden bazıları 

latif~ e~erek, baoka vazifelere girmiı• 
lerdır. :istifaya •ebep, doçentlerin aı 
maaı almalandır. 

Belçikalı 
Dolandırıcı 

DOn haber verdik: Brllluelden bll"' 
dirildiğine göre Belçika rabıtası mem• 
leketimizi yakından alakadar eden 

mühim bir dolandırıcılık teıbit etnıJt 
ve Tibo Viktor iıminde de blr adam 
tevkif edilmiıtir. Bu adam K:üt hyada 
bir mOstemleke ıirketi, Kayseride m6• 
bim bir fiıek fabrika11 ıirketi kurdu~ 

tunu ileri aürmOı ve Türkiye için de 
pasaport almıı olduğuna göre bu 
mevhum ıirkctler baniıl dolandırıcı

nın Türkiyede de birkaç arkadatt 
bulunması ihtimali ileri aOrülmektedir. 
Dnn polisten ve mnddeiumumiHkteD 
yapbfımız tahkikatta ne Belçika ve 
ne de Franıır zahlta11nda poli1e 

ve Adliye vekaletine böyle bir 
mtlracaat nki olmadıtJnı Öğrendik. 

• • • Donaoaa 
alayla geçiıi, 

lıkla kiraya v.. n...x-. .... t r. 

1 
B D 1•• d 

• oUV&• ...... am mantı- asan ey - ı!ıvet o · 
alini aaat 15 e ... taraf nur içinde idi. tnm, itte o zıya, Türk - 'lran 
• •lncaatlın. ' \ doatlui!unon nunıdıırl 
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Japonyada 

Nüfus Miktarında Bariz 
Bir F azlahk V ~r 

Tokyo'dım bildirildiğine gfüe, 
Japonyanın bir sene zarfındaki nüfus 
tezayüdü bir milyonu mütecavizdir. 
Re1mi iıtatistik dairesinin tebliğatına 
göre, aon ıene içindeki tcvellüdat 
adedi 2,121,125 vefiyat ııdedi 1 milyon 
193,916 dır. 

Mudanyalılar 
Büyükadaya Bir Tenezziih 

Tertip Ettiler 
Mudanya (Hususi) - Halkevi 

Gemliğe bir tetkik tenezzühü 
yapmıştır. Bu tanezzühe kadın 
erkek 750 kişi iştirak etmiştir. 
Vapurda Halkevi bandosu da 
bulanmakta idi. Mi.itenezzihler 
Gemlikte eyi karşılandı. Kayma· 
kam Salahattin Bey, Halkevi 
Reisi Rıfkı Beyler belediyeyi ve 
f arkayı ziyaret ettiler. Halk güzel 
bir gün yaşadı. Mudanya ve 
Gemlikliler pek sıkı ve samimi 
olnrak görüşüp eğlendiler. Gem· 
lik belediye bahçe inde Mudanya 
Halkevi bandosu müntehap klasik 
parçalar çaldı ve çok alkışlandı. 
Gruptan sonra taşkın neş' e içinde 
ve Gemliklilerin ynşa sadalan 
arasındd bandonun ruhnevaz 
sadaları ile ayrılındı. Her iki 
memleket halkı Halkevinden bu 
gibi tenczzilhlerin pek sık yapıl· 
masını ve samimiyetin ziyadeleş· 
mesıne vasıta olmasını candan 
dilediler. Buna güvenen Halkevi 
idare heyeti 26 temmuz perşembe 
günü BilyUkadaya bir tenezzüh 
yapmıya karar verdi. 

Esnaf Bankası 
Yapılan Tahkikat Son una 

Ermiş Bulunuyor 
lstnnbul Esnaf bankası mua· 

melAtını her safhadan tetkik 
etmek Uzere hlikfımetçe memur 
edilen mülkiye baş müfettişi 
Tevfik Talili beyle iktisat veka
leti kredi işleri müdürü Cemal 
Ziya bey, yaptıkları tetkiklerin 
onuna gelmiş bulunmaktadırlar. 

Bankanın faaliyete başladığı 
andan, yani 9 senedenberi yaptığı 
bütün muamelatın idari, hukuki, 
iktisadi bütün safhalarını hem 
vesikalar ve defterler ve hem de 
bu muamelatla uzaktan ve yakın· 
dan alakadar hususi ve resmi 
miieısesata teşmil suretile yapılan 
~u. tetldkat, istiçvap ve tahkikata 
ıstmat edecek raporların si.iratle 
ihzarı mesaisine faaliyetle devam 
edilmektedir. 
. Raporların birkaç güne kadar 
ıkmnl edilmesi muhtemeldir. 

Yunanistanda Ticaret 
Odaları Birleşiyor 

. . Atina ticaret odasının son 
ıçbmalarında, Yunan ticaret oda· 
larınm birleştirilmesi takarrur 
etmiştir. Bu birliğe Atina Pire 
Sehinik, Kendiye, Midilli, 'Korfo: 
Ale andro, V olos ve Chios tica
ret odaları iştirak edecektir. 

Bundan manda, Patras ve 
Kalamatas ticaret odalannın tek
lifi üzerine, harici ticaret için bir 
şube tesis olunacaktır. 

Sinemalar Ve Belediye 
Maliye Vekaletinin sinemala

rın kapanması dolayısile lstnnbul 
belediyesinden sorduğu suallere 
dün Belediye Resi Muhittin Be) in 
reisliği altında toplanan bir ko
misyon tarafmdnn cevap hazır
lanmış ve gönderilmiştir. 

Muhiddin Bey oinamncılarm 
mnnevr~ yapmak istediklerini 
hakkı kabul ve teslim etmedikç~ 
•ın~ mal rm açılmasm imkan ol
madı rını •oylemiştir. 

SON POSTA 

Re imli Makale· a Hodbin Olmayınız 

İnıan cemiyetleri namuılu, temiz yilrekli, mert, bilgili 
ve iradeli 9eflerin ellerinde terakki Vt' refah kazanırlar. 
Fakat tarih bize, yalnız kendi menfaatle rlnl düşünen bod
bin, namert ve bilgisiz kimselerin, kcndı menfaatlerini te-

birlerini ve bu arada milleti de ktrma•arı, hep i u hodbin 
cahil ve namert kimselerin yüzündendir. Bunlar sureti 

haktan görünürler. Fakat perde arkasında milleti birbirine 
dütürınek için bin türlü entrikalar çevirirler.Hodbin olan
lar ve yalnız kendi menfaatini düşünenler, camiyet için 
daima zararlı kimselerdir. Siz onlardan olmayınız. 

min için cemiyet efradını biribirine kmlırdıldarını da gös
termektedir. Yeniçerilerin"İstemezük, iı emezük!,.diye biri-

SON TELGRAF HABERLERİ 
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Kahire, 1 (A. A.) - Mısır 

ıeyrisefaiıı şirke .. inin ı 2 bin ton· 
luk tamamen yerli Mısır gemisi 
olan lilks "Nil., vapuru Akdeniz
de ilk seynhatini yaparak avdet 

etmiştir. Uğradığı her Fransız ve 
İtalyan iskelesinde çok mühim 
maddi ve manevi muvaffakiyet 
kazanarak ilk muntazam fskeder-

Telefon Şirketi 
Türk lirası ile Tediyat 

Yapacak 
Telefon şirketi heyeti umumi

yesinde şirketin borçlarını İngiliz 
lirası ile ödemesi kararlaş· 

tırıldığı esnada lktısat vekaleti 
mümessili söz alarak tediyahn 
Türk parası ile yapılması icap 
ettiğini Till'kiyede Türk parasın
dan başka para ile muamele 
ynpılamıyacağını söylemiştir. 

İptidai Maddeler Tenzilata 
Ankara, 2 (Hususi) - Sınai 

müesseselerde vergiye tabi mua
melatın satış kıymeti üzerinden 
yapılacak iptidai maddeler tenzi
latı cetveli Vekiller Heyetince 
kabul edilmiştir. 

Posta Ücretleri Hakkında 
Bir Teklif 

Ankara 2 ( Hususi ) - Muş 
meb'usu Hasan Reşit Bey Meclise 
bir teklif yapmış, mekteplerde 
okutulan kitaplarla halka parasız 
tevzi edilen kitapların beher elli 
grammdan on paı n posta ücreti 
alınmasını istemiştir. 

Ziraat Fakültesi Mezunları 
Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat 

Fakültesi ilk mezunlarını vermiş
tir. Mezunlar Salih Cahit, Akif 
Turgut, Bahadir Celal, Re.şat 
Hakkı, Tevfik Tahsin Efendi· 
lerdir. 

!STER i 

v 

ye, Marsilya, Napoli servislerini 
yapmıştır. Mısırlılar bu mu· 
vaffakiyeti, bundan evvelki 
teşebbüsleriyle Mısıra birçok 
sınai müesseseler kazandı· 

ran ve aymzamanda Mısır ban
kasını da kurmuş olan Mısır şir

keti reisi Talat paşaya medyun
durJar. 

r 
Gazi Hz. 

Reisicünıhur Gıızi Hz. muhterem 
ınisnfirlori Şclıiuşııh Hz.ni uğurla
dıktan birkaç gün eonrn Ankarayn 
avdet buyuracaklardır. 

Gazi Hz. uğlebiihtimal Temmuz 
sonlarına doğru Yalovayt ıereflendi
rccekler, ve Dil kurultayı toplanması 
sırnlarında lstanbulu teşrif edecek· 

-
T altit Paşanın yakın mesai ar• 

kadaşlaundan birisi bu kendi 
şirkctlerile deniz yolları işletme 
idaresi arasında teşriki mesai 
ümidini izhar etmiş ve lskenderi
yeye muntazam uğnyacnk Tiirk 
vapurları vasıtasile de seyyahların 
Marsilyadan lstanbulıı gidip geli,. 
ken İskenderiyeyi de görmeleri 
kabil olacağım söylemiştir. 

Edirnede 
Türk Bulgar Hudut 

Komisyonun Müzakerelere 
• Başladı 

Edirne, 2 (Hususi) - Türk -
Bulgar hudut komisyonunun Bul
gar askeri murahhasları diin gel· 
mişler ve Ti.irk heyeti tarafından 
karşılanmışlardır. İlk içtima Edir-

_J ne belediye dairesinde yapılmıştır. 
L--------------, Gazi kız yata mektebinde şeref-

lcrclir. 

B ur sa Ja Yerli Ierine bir ziyafet verilmiştir. 
Seyrisefainin T asfiyesj 

Mal/ar Sergisi Ankara, 2 (Hususi) - Mülga 
SeyrU&efainin müddeti zarfmda 
bitirilemiyen tasfiye işinin ikmali 
için ikisi maliye, biri Divsnımu• 
hasebat, ikisi iktisat vekfıletind~ 
olmak üzere yeni bir tasfiye he· 
yeti teşkili için Meclise bir layiha 
verilmiştir. 

Bursa, ( Hususl ) - Beşinci 
yerli mallar sergisi vali Fazlı 
Bey tarafından açılmıştır. Fazlı 
Bey bu münasebetle bir nutuk 
irat etmiş, sürekli surette alkış• 
Ianmışhr. Akşama kadar sergi 
3 bin kişi tarafından gezilmiştir. 
Muhtelif vilayetlerden 35 firma 
sergiye iştirak etmiştir. 

Ortamektep Muallim-
liği için imtihan 

Yüksek mektep . mezunlarm· 
dan ortamekteplerde muallim· 
lik yapmak için Vekalete mü· 
racaat edenlerin 20 illi 30 
temmuzda İstanbul Üniversitesinde 
imtihanlarının icrası tekarrür 
etmiştir. Bunlardan son on sene 

I 

.. . .. ~ 
içinde edebiyat ve fen fakUltele
rinden mezun olmuş bulunanlar 
imtihana tabi değildirler. 

lmtihanlnr taliplerin müracaat• 
larına göre, tarih, coğrafya, yurt· 
bilgisi, fen bilgisi, biyoloji, riya
ziye zümrelerinden yapılacakhr. 

imtihana gireceklerin liizımgelen 
vesikalarla 17 temmuza kadar 
İstanbul Üniversitesi katibi umu· 
miliğine müracaat etmeleri lizım· 
dır. 

i NMA! 
Beledıyenln ihtikar miicade'esin girişmek knrıırmı 

verd'ğrıi, hatta bıı:ıı şekilde t tb kata da geçildiğini 
b'liyoruz. F cat B lcdi}C Daimi Encümen azasından 
Avni Bey, ıt tıltnr madde in' tem s ederek diyor ki: 

hammülsfizdür, demek doğrudur. Çünkü ihtikiir ancak 
bu tabirle ifade edlleb lir. Muhtcklrleri kahredecek 
tedbırleri, aalahiyctler( Millet Mecliai nliikadnrlar ver
miştir. İhtiknrla mücadele hazırlı ını anlamam. Bu bir 

istihz ya benzer. Kırk par lale bir şey on karuıa 11ntılı) or." .. _ İhtı car vardır demek c iz değıldir. İhtıkar ta• 

iSTER iNAN iSTE iNANMA/ 

Temmuı 2 

r 

Dahilde 
Sulh isteriz, 
Hariçte Sulh isteriz ! 

A. E 
Bu sabah (75) yıldanberi süren 

hayatının sonuncu basamağına 
çıkdığını söyliyen ihtiyar bir dos
tumdan ilk defa olarak tahakku
ku muhal bir temenninin acılarını 
dinledim: 

- Hayata 25 sene sonra gel
miş olmayı isterdim, münhasıran 
şu içinde yaşadığımız hadiselerin 
tarihe nasıl aksedeceğini görmek 
arzusile; dedi.Bilmem, arasıra kısa 

bir zamanda geçirdiğimiz tahavvillüc 
azametini düşünür müsün? İşte bir 
devlet ki üçyüz senedenberi has
tadır, ölmek üzeredir. Fakat bir· 
denbire silkiniyor. ve dünyanın 
hayretle açılan gözü onu ayakta, 
genç, dinç, neşe ile dolu bir sima 
altında görüyor. Bugün maz.i ile 
alfilrnsı yoktur, dünya devletleri
nin adlarını say, aralarında mem
leketimizle ihtilafı olan bir tane 
bulamazsın. 

Merak ediyorum. Bu mucize 25 
aene sonra tarihe nasıl geçecek ? 

* Fransız gazetelerinden birinin 
bir diplomat muharriri vardır. 
Daima yüksekten atar, mekaleleri 
uykuyu kaçırmak için mükemmel 
bir ilaçtır. 

Adamı şahsen tanımam. Birkaç 
sene evvel bir seyahat esnasında 
sırf merak saikasile idarehanesine 
uğr mışhm, fırsattan bilistifade 
bazı yalnış fikirlerini tashihe çalı
şacaktım. Yaz tatiline çıl<mış, gö· 
remedim. Buna rağmen ben 
onu kısa boylu, kara kuru, ekşi 
suratlı bir adam farzederim. işte 
yine batınına geldi. Çocukluğum
da bir Fransız hocam vardı. Bir 
gün atlı tramvayların elektrikliye 
tebdili teşebbüsü konuıulurken: 

Olamaz, yapılamz. Bu 
memleketin eğri böğrü sokakla
rına yakışmaz, demİ§tl. Bilmem 
neden Fransız muharririnin imza
smı görUnce gözlerimin önünde 
bu sabık hocam canlanır: 

- Mutlaka ona benziyecektir, 
derdim. Yalnız geçen gün bir 
yazısı barışmama sebep oldu: 

- Tilrkiye sulh arzusunda 
biitün devletlere nümune olmuş
tur, bugün asırlardanberi uğraş
tığı devletler arasmdn dostluğunu 
kazanmadığı yoktur, diyordu. 

Başvekil Paıanın bir hayli evvel: 
- Dahilde sulh isteriz, har!çte 

sulh lsterz, diyeceğini işitmiı, 
hakikab da görmüş olacak! 

Zaten bir bedabattir, inkar 
edilemez: Türk devleti kendisini 
ihato eden komşularile birer 
birer anlaşmıştır, doıt olmuştur. 
Dost olduktan sonra da herbiri· 
nin htikUmdarını veya hilkfımet 
reisini burada karşılamak sand~ 
tine ermiştir. Maamafih komşula· 
rımızdan bahsedilirken hatıra lrnn 
gelirse, münasebetimizin hususi
yeti üzerinde durmak lazımdır. 
Hakikat meydanda: Tlirkiye İra· 
nın büyük Şehinşahını sadece 
dost bir devletin btikümdarı 
olarak karşılamadı. Onu kendi· 
sinden bildi, benimsedi. Ve kalp
ten gelen sempati ile sevdi. Ara· 
mızdan ayrıldığı gün içinde bir 
boşluk hissedecektir. 

Şehinşah Hz. nin konsolosha· 
nede lran tebaasına karşı irat 
buyurdukları nutuk biı.im için de 
aynen varittir: 

- İranı vatan, lranhları 
kardeş bilmek. 

* Sözün kısası: İhtiyar dostuma 
hak veriyorum. Bugünün hadiselerini 
25 sene sonra yazılacak tarihte oku

mak bugfüıiin çocukları için haki
katen büyük bir zevk olacaktır. 

Zaro Ağaya Mezar 
Beledıye Zaro ağanın mezarını 

y pttrmıya lrnrar vermiştir. Meza· 
rın iı tüne mermer bir sütun 
konulacak bu sütuna Zaro 
Ağanın doğum ve ölüm tarıhle
r-inden maada hayatının kl&a bir L ____ _.. ___ .._;_,.._ ________________________________ .J bırihçesi hakkedilecektir. 
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Parklarımız 
Ve Hayvanat İzmirin Floryası Çeşme Plajlarıdır 
Bahçesi 

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

• • 
Is anbu1a Nisbetle lzmir Ço~ Sıcaktır Şehir parklarımız halkın ihti

yaçlarına ki fi değildir. Gerçi 
fst.:ınbulun birçok nı<'sire yerleri, 
kır eğlencelerine uygun geleıı 
ormanlı. ağaçlıklı köyleri, ıu baş· 
lan gibi cuma ve pazar günlerini 
boşça geçirtecek yerleri yok d~ 
ğildir. Halk ailece bu gibi yer
lerde tatil günlerini pek neş'eli 
olarak geçiriyorlar. Devlet demir
yolları idaresinin Sapanca tenez
ılihleri için gösterdiği kolaylık
~rda boşa giden ve makbule 
geçen işlerdendir. Fakat bunlann 
hepsi de binnihaye masrafla neti .. 
celenen şeylerdir ki her sınıf halk 
bu gibi tenezzühlerden, mesirelere 
ıid'p gelmekten istJade edemeı.· 
ler. Bir ailen· n dört beı nüfusu 
Be böyle bir tenezzühe teşbbüs 
etmesi o ailenin geçim blltçeıine 
oldukça ağır bir yekunla taz}ik 
edeceği tabiidir. Şehir dahilindeki 
nakliye vasıtaları pahalıdır. Bir 
Sarıyer gezintisi, bir Ada eğlen
cesi adam başına bir liradan aşağı 
değildir. fıtanbol semti balkı 
civar bahçelere, Beyoğlu halkı 
Mecidiye köyllne, Üsküdarhlar 
Çamlıcaya yani gayet az para ile 
biraz gö gelenecek, b;raz hava 
alacak muhitlere gitmeye mecbur 
kalıyorlar. Halbuki şehrin bu 
ıemtlerinde Ye münasip yerlerinde 
umumi parklarımız buhısaydı fu. 
kara halk, bütçesi zaif aileler bu 
umumi bahçelerden ilitfade eder· 
lerdi. Gerçi Gülhane parkı, Üs· 
küdann Doğancılar parkı bu ihti
yaçlara cevap vermekte ise de 
yine kafi değildir. Aksarayda, 
Edimekapıda, Süleymaniyede Cinci 

Hararet Derecesi Gölgede 38 
Plajlnr: Çe~me, ( Hususi ) -

Perşembe günleri saat altıdan 
ıonra f zmir yolu üzerinde büyük 
bir seyrüsefer faaliyeti göze 
çarpıyor. İrili. ufaklı otomobil ve 
otobüs!er lmıirden, Urladadan ve 
Manisadan plijlara adam taşıyor. 
aaat yediden ıonra faaliyet daha 

günde hararet derecesinin 38 den 
aşağıya düştüğil görülmemekle 
beraber kırka çıktığı da tesbit 
edildi. 

Çeşme plôjlarından iki manzara 
bir övey evlat gibi alakasız kalıyor. 

Plajlarda bayat, buraya din• 
lenmeğe gelenler için iyi geçiyor. · 
saat yedile sekiz arasında herkes 
yataklardan kalkıyor. Deniz mUp-

meydanında, Şişlid~ Maçka da, F e• 
riköyUode, Haseki tarlası civarın· 
da birer umumi park yapmak za
rureti •tikirdır. Bunlardan maada 
Takabn bahçesi halkın bu ihti
yacıoa tahsis edilmelidir. Diinya
nın hiçbir tarafında umumi park
lardaıa duhuliye alınmaz. Duhuliye 
yalmz nebatat ve hayvanat bah
çelerinden alınır. Y ıldıı. bahçesi 

fazfadır. 
Plajların serin gecesile birlikte 

Çeşmede neşeli bir hayat başlı· 
yor. Sokaklar kalabalıktır. Plaj 
yolunu dolduran kahkabalan 
uzaklardan bile işitmek müm• 
küudür. 

Plaj 11er.pintilerinde konuşulan
lar, bir gazeteci tecessüıünU 
tatmin edecek kadar zengindir. 
Bir genç kız lstanbulon Floryasile 
Çeşme plijlan arasında ufak bir 
mukayese yapacak kadar kendi· 
ıini hassasiyete kaphnyor: 

- Floryamn birçok güzellik
lerine rağmen, ben Çepne p!ij
lannı Eloryaya tercih ediyorum ••• 
diyor. 

Ba fikre i~tirak edenlerin 
adedi sayılacak kadar aıl.. iştirak 
etmeyenler coşkun kahkahalar 
aavuruyorlar ve konuşuyorlar: 

- Burası, Floryanın en sanUk 
bir köşesi bile olamaz. 

- Floryanın yanında Çeıme, 

de mevki ve ağaçlarınm cinsen K • d 
zenginliği itibarile dünyanın en a yserı e 
güzel bir nebatat ve hayvanat Halkevi Erciyeş Dağına 
bahçesi olabilir. Burasımn arazi Bir Seyahat Tertip Etti 
yaziyeü böyle bir fenni müessese Kayseri 1 (A.A.) _ Kayseri· 
vücude getirilmesine fevkalade de gençlik hareketleri günden-
müsaittir. Memleketimizin muhtelif güne artmaktadır." Erciyeş spor,, 
iklimlerinde yaşamakta olan vahşi ismiyle bir spor kulübü daha te-
hayvanlarından başlıyarak yavaı ~kkül etmiş ve nizamnamesini 
yavaş her nevi hayvanın ve vilayete vermiştir. Bununla iki 
kuılann, nadir nebatların burada spor kulübü vücuda gelmiş olu• 
7etiftirilmesi ve bakılması kolay- yor. Halkevi Erciyeı dağına çıkıl· 
dır. Fen alemine büyük adımlarla mak için bir seyahat tertip et· 
yetişmeye çalı,an yeni Türkiye mekted:r. Bu seyahatte Erciyeşin 
için bUyle ilmi bir gaye ile vficuf tam ı.ivresine kadar çıkılacaktır. 
bulacak bir müesseseye çok Bir hafta kadar sürecek olan bu 
büyük bir ihtiya~ vardır. İliınden seyahata her yerden iştirak edil-

mesi için propaganda ve neıriyat 
nur almak için bu gibi vasıtaları yapılacaktır. Bu işle uğraşan 
benimsemek lizımdır. Umumi komite faaliyetini günden gtine 
parldann idare maRafları Cluhu- arttırmaktadır. Erciyeı ıeyabatf• 
liyeden temin edilmemelidir. nin temmuz ıonlann& doğru ya~ 
Dünyanın her tarafında bu gibi pılması dilşünülmekte lsed.e henllz 

yerlere halk serbestçe girer ve ._k_a_t't_~! •• ~-a-~-~~-.. ,-~_!r_il_~-·i·!-~~.~~~. 
dolaşır, haya alır. Fakat oturmak 
ihtiyacını hissedince bu ihtiyacını 
medent bir ıekilde temin için bir 
sandalye ister. işte o zaman 
parkın açılır kapanır sandalyele-
rini kira i e tutan kimseye cü:ı'i 
bir kira ( Paristc 20 santimdir 
ve mesela kırk para ) vererek gi
dinceye kadar oturur, rahat eder. 
Bu sa.,dalyeler 40 • 50 kuruşa 
yaptınlabi ir. Toptan icara verilir 
ve hasıla ı idare m~sraflanna 
karşılık tutulur. Büfeler, tartı:ar, 
muhtelif eğlence makineleri ve 

tarzları haalatı da ayni tekilde 
kullanılır. işte Taksim bahçesi 
için yapılacak ıey budur ve bunun 
için b J bahçenin duvar ve par• 
maklıklannı yıkmıya lüzum yoktur. 
Un.umi park ve bahçelerin h~r
hangi ,;üs'atta olursa olsun etrafı 
duvarlı parmaklıldarla çevrilmiştir. 
Kapılan geceleri kapatılır. Sabah 
erkenden açılır. Dllnyanın her 
yerinde bu böyledir. 

Lütfi Ari/ 

(*) Z raat huauııundakl m'1şküllerlnlıl 
....,._ S.O Po.tanaa (Zboaat ai
tebaauu alae .. Hp ••ecekUr. 

- Buranın tabii manzarası 

kafi değilmi? 
Çapkın bir erkek kabkahasa 

buna cevap veriyor: 
- Ölü bir güzelliği neyleyim 

kızım... Filuryanın bir saniyelik 
canlı ve alakall güzelliğine yllz 
çeşme plajı feda olsun ••• 

Jf. 
Tuhaf değil mi?... Bir batka 

gurup tef emıatta ayrılan, fakat 
esasta birleıen bir mevzuu, yani 
İzmir lstanbul rekabetini görütli
yor!ar. Ben de katiyetle kaniim ki 
f atan bul, bu mevzu ıahasında 
lzmirle boy olçilşemez. 

f stanbulda hararet derecesi 
otuz ikiyi, otuz llçU bulduğu 
için [atanbullular tiklyet ediyor. 
Halbuki lzmirde hararet derecesi 
32 olduğu zaman, halk adet 
memnun görünüyor. 

İzmirin bugünkU hararet de-
receıi gölgede 38 di. Son on bef 

teliları mayolarını arkala· 
rına atarak ıoluğu de-
nizde alıyorlar. Asıl de· 
niz zamanı ıaat onda başlıyor 
ve on ikiye kadar bili fasıla de
vam ediyor. 

Saat onla on iki arasında ge· 
çen müddetin büyUk bir zevkı 
vardır. Kadınlı, erkekli ve eks~ 
riya çüt olarak denize girecler 
bir aile 1amimtyetile gülüp eğle

niyorlar. Böyle yerlerde bulu
nanlar arasında büyük bir ıami· 
miyet anlaşılmadan kalplerde yer 
buluyor. 

Saat iki ile bet aruında g~ 
çen mUddet, adeta müşterek bir 
parula verilmiı gibi uykuda geçi· 
yor. Saat altıdan sonra herkes 
yollarda gezinmeye başlıyor. 

İşte Çeşme plajlarının bir glln
liik eğlence bilinçosu .•. 

A.Adnan 

Muhafız Gücü Bisikletçilerinin Seyahatleri 

28 gfin evvel Ankaradan de ıehir dışında atlılar tarafından 
bUyük bir tura çıkan Muhafız kartılanmışlar, kasabaya getiril-
Gücü bisikletçileri her uğradıklan miflcr, izaz ve ikram olunmuşlar-
yerde tezehliratla karşılanmakta• dır. Resimlerimizden yukandald 
dır. Sporcular en ıon1 Siirtten bisikletçiler Mardinde iken alın-
ayrılmış, Garzana ve Bitlise git• mı.t grup halinde bir resimleridir. 
miş bulunmaktadırlar. Her yerde Alttakiler Diyanbekire gelişi ve 

olduğu gibi Garzanda ve!"""='B-it..,li_ıt_e_~g~i-dı.,;· ş=i ,;;g;,,,,,ö_ıt_e .... rm:;:=ckt=e-d=:ir~le:=r":'.~~--
N üf us un Tescili için Kayseride Mamot Dişi Bulunsu 
Ankara 1 (Hususi) - Mek· Kayseri 1 (A.A.) - Pınarba· 

tum nüfusların tesçili hakkında fi kazasının Halevik köyünde iki 
hazırlanan kanun layibasına göre metre on santim uzunluğunda ve 
nüfus kaydı mecburi tutulmakta otuz santim kutrunda iki diş bu-
doğumlann bir ay, ölülerin 10 gün lunmuı ve Kayseri mllzesine ge--
icinde nüfus idarelerine bildiril- tiri)miştir. Bu dişlerin tarihten ev-
mesi lazım gelmektedir. Haber Tel yaşamıt olan mamot denilen 
vermeyenler (5) liradan (25) liraya hayvanıq dişleri olduğu mutahı:s· 
kadar para ceza11 vereceklerdir. ııalar tarafından ıöylenmektedır. 

:( Tarihi Fıkra 

Sinemadan 
Gelme 
Sakal 

YUztın de zaman zaman değf
ten bir kıyafeti ve ba kıyafetin 
tarihi vardırl Meseli biı. eski 
Mııuhları, lbranilerİ, Asurileri 
:yllzlerinden tanırız. Y nlnı1 tanı
makla da kalmayız. onlardaki 
ylb. kıyafetinde zaman ile husulo 
gelen değişiklikleri de pek iJİ 
seçeriz. Bize bn bilgiyi veren yUz 
kıyafetinin baş!ıbqına canlı bir 
ıey olutudur. Resmi ters yapıl• 
mış bir Çinliyi teşhis ettiren no 
paltusudur, ne entarisidir, ancak 
1açıchr. 

Vaktile bizim yurdumuzda yüz. 
kıyafeti adeta kanuna bağlı idi. 
Yeniçerilerin başlarını traş et• 
meleri, yalnız tepeler!nde birer 
tutam ıaç bırakmalan mecburi 
idi. Bıyıklar da gelişigUzel bıra
kılmazdı, dudak üstüne gelen 
kısımlar makasla kırpılırdı. Sakal. 
büyüklük a!emeti idi. Tımar ve 
ı.iamet sahipleri, eşraf, iiyan ve 
eli öpülen herkes, mutlaka sakal 
bırakırdı. Fakat sakallann göbe
ğe kadar uzadılması çirkin gö
rtlnUrdü. Sakallıların bu kıl kü
mesini hergün yıkayıp taramalan, 
öt ve amber ile buhurlamalan da 
adetti. 

Yirminci asır, bütnn medeni 
dünyada yeni bir yüz kıy af eti 
kabul etti. Mikroba ve mikropla .. 
rın seyyer kürsüleri olan tozlara 
karşı korunmak, temizliği daha 
kolay bir şekle ıokmak fikrinden 
doğan bu kıyafet, aaknlla bıyık· 
tan uynlmak idi. 

Moda zevkini sıhhi faydalar• 
dan üıtün tutan, ya ut yuz erın e 
bir baıkabk bulundurarak dikkat 
uyandırmak istiyen bir kısım line
ma artistleri son yıllarda gölgemıi 
bir bıyık, cıbz zülüfleri andıran 
bir aakal ucu bırakmıya başladı· 
lar. Ne 1Bkal, ne de bıyık tarihin· 
de örnekleri olmıyan bu yeni 
biçim kıllar gözümüze diken gibi 
görünüyor. Çünkü bıyıklar, kendi 
tarihlerinde görüldüğU lizere ya 
terdir, ya ka11 andınr, ya kırpık 
veya gür olur. Palabıyıklarla ya• 
takblar onlann birinci numarasını 
teşkil eder. Şimdiki gölgemsi 
bıytklann ne tar.he münasebeti, 
ne de zevki var? 

Sakallar da öyle. Tshta sakal. 
uzun sakal, sünnetli snkal, çatal 
sakal, top ıakal birer şeydir. 
Fakat yanağın yarısına kadar 
uzayan sakal ucu» nihayet bir 
ıiyah çizgidir, hiçbir şey ifade 
etmez. 

Ukin linemadan gelme sakal 
da bu kadar o!ur, değil mi?. 

M. T 

Aydında 
Belediyenin 934 Bütçesi 

Tasdik Edildi 
Aydın, t(A.A.)-Belediyenin 93 

blltçeai vilayet makamının tasdikı• 
na iktırao etmiştir. Bütçe )'eküna 
J 50.500 liradır. Şehrin fenni bir 
ıurette elektrikle tenviri ve içın• 
suyunun yedi kilometre mesafe
den demir borular içbe alınmak 
ıuretile sıhhi bir ıekle ifrağı, 
belediyenin bu sene y~p~~a'9 
mühim işler arasında her ıkı ışiJI 
projeleri mucibince yapılması ya• 
kında münakasaya konulacaktır• 

Bitliste Dolu 
Bitlis (Hususi)- Hava birden"' 

bire bozmuş, saat 1,30 da d 
fındık cesametinde dolu ya 
mışhr. Tahribat olup olmadıf; 
teabit edilmektedir. 
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" Beyaz Perdeye Ait 
En Yeni Haberler 

Kamil la Horn 
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Sinema 
Bir 

Hastalar 
İliç Oldu 

İçin 

Amerikada Bazı Asabi Hastalıklar 
Tedavi Ediliyor Eğlenceli Filimlerle 

Sinema, ıon bir kaç Hneden• 
beri bayabn her aafhaaına afrmiı 
bulunuyor. Buı&n Almanyada, 
lasilterede, Franaada ve Ameri
kada ıbaemanın l(irmediji hiçbir 
faaliyet aahaaı kalmamıtbr. Hattl 
bazı yerlerde ıinema haıtanelere 
kadar alrmlttir. Amerikada bir 
doktor, ılnema vuıtaaile, daha 
dojruau etlencell filimler ıeate
rilmek auretile buı hutalıklann 
eclavl ecllldiil aeticeaine varmqbr. 

Aaabl lautahklar mutahu11• 
olan bu doktor, vaktile baatalan 
muaild ile iyi etmek hakkında 
ltalyada yapılan ve mllpet neti

celer ver• bir tecrlbeyi habrlaya• 
rak bu tabada ıinemadan da 
latlfade edilebileceğini dGtllnmOı 
ye keneli bUIUli butaneıinde ilk 
tecrllbeyi yapmııbr. Neticede c:mtlfttlr ki bazı melankolik 

talar etlenceU fillmler aeyret
mek auntile tamamen fifa bul• 
muılardır. 

Doktor bu muvaffaldyetll ne

iıtifade edilmektedir. Frandaacla 
ve Amerlkada klylllere haıta
hktan korunma çare Ye tedbirleri 
11hhl filimler wuatuile ljretiliyor. 

Eakid• ba makaaclm temlal 
için köyllllerin anlayacalcları ter
tipte ktlçllk kitaplar n9f1'ediliyor 
ve baait koaferanalar veriliyordu. 
Şimdi arbk bu uaulden yaz fh; 
çilmiş bnun yerini 6iretici 111 

filimler al ... flır. 

Alman yıldızlarından Kamilla ticeden 10Dra tecrtlbelerini ı•nit
Horn qan derecede at meraldm letmif, bu vuıtayı veremliler Dze
ve iyi bir binicidir. Geçenlerde rinde de tatbik etmiftir. Bunun 
yeni almıı olduiu bir La-111.. atile neticeıi de Jine muvaffakiyetll 

Diter taraftan linema bup 
bltiln mekteplerde en uulı bir 
tedris va11taaı olm111tur. Bu 1iu
auıta en ziyade ileri ıriden mem
leketler, Almanya Ye Amerikadır. 
Almanyada hemen bltDn ilk· 
mektepl_. tedriaabn mOhim 
bir kıımı ağretici maarif filımle
rlle yapılmaktadır. Bundan ayn 
olarak Almanyada ainema Ue 
derı &jTeten ıeyyar mektepler de 
lhdaı eclilmiftlr. Bu aiaema mek
tepleri klyden k6ye dolattınla
rak kiyi- her aahada bilmeli 
icap eden .. yler filimler vaaıta
alle lğretiliyor. 

...... pkmıı ve verem hatalarını me-
Kazanmış ıezinti yaparken abn Brkmeaile raktan kurtaracak mahiyette olan 

yere dGfmlif, kalça kemiji ıed.. flllmlerln bu hutalar &zerinde Güzellik Müsabakası 

Huliaa bu suretle anla11lıyor 
ki ainema artık yalmı bir etlence 
Ya11ta11 olmaktan cılumt. kısmen 
bir tedavi YU1ta11 oldaiu gibi 
ıtreticl bir •alliyete almııtar. 

Fakat buı mlltehuaıalar al· 
nema vuatuile ilkmekteplerde 
teclriaat yapmanm mahzurlanndao 
bah1ediyorlar. Banlann iddiala• 
nna ılre alnema, çocupn bulut 
kahilly......._ lakiea&aa .. upl 
olur, onun mukallit olmamı• ... 
bebiyet verir. Ancak bu buıuı~ 
kat'ı bir fikir tebellllr •tmemlt• 

Olan Yedi Kız Bir Arada ••ndlji için hutaney• kaıdını- tifab bir teatr yapbtı an1a,a1-
-==------===----=-m•1fiı::ıtır_. __ -==-=-===am::ı---- mııttr.Birbirinl takip eden ve hepli llaruf yıldızlardan Lannl Roa 

Wr mlddet evvel ıinemadan çe
ldlmit, Amerikanın cenup tarafla
nnda kllçDk bir kuaba11nda 
mlnzevl bir bayat ıeçiriyordu. 
Paramunt ıirketinin rejiaörlerinden 
birili geçenlerde bu civarda 
1eyabat yaparken teaadnfen 
Lanninin oturduğu kaaabaya da 
atramıı ve mllnzevl yaldızı ı&rtın
ce kendiıini tekrar Holivuta ıö- f 
tlrmeyi teklif etmiıtir. Eski yıldız / 

bu teklifi kabul etmek iıtememiı, 
nihayet rejiıörün ısrarı llzerine 
yalnız iki filim çevirmek prtile 
Holivuta dönmek karannı vermit· 
tir. Lanni Roı timdi Holivuttaclır. 
Y akmda güzel yıldızlardan Doroti 
Del ile ilk filmini çevirecektir . 

• Paramunt kumpanya11 ta• 
rafmdan yeni bir filim hazırlan
maktadır. Bu filimde muhtelif 
samanlarda güzellik ve zarafet 
mllaabakalannda birincilik kazan• 
mıı olan yedi ıenç kız rol almı.
lardır. Bunlardan biri Evelin Kelll
dir ki geçen ıeoe Üniversiteli 
kızlar arasındaki bir güzellik 
mDsabakaıında birincilik almıştır. 
Diğeri Vonda Perridir, geçen aene 
Nevyork ıehrinde güzellik kırali
çeıi ilin edilmiıtir. Oçlhıclall 
Nevyorkta yirmi yapndan ataj1 
kazlar arasında yapılan bir ,nz.ı
lik mllaabaka11nm birincili olan 
ve benllz 16 ya11nda bulunan 
Anya Tarandadır. D6rd8nctlıll 
931 aeneıinde bir gilzellik mllla• 
baka11Dın birinciliiini kazanan 
Maryon Karrabon dur. 

Vaıington Nehrinin 931 p 
1elllk kıraliçeai olan Lavrey 
Şevlin de bunlar ararııındachr. Bu 
kız mqhur yıldız Joan Kravforda 
benzemek itibarile de bir töhret 
aahibidir. 

* Yeni yıldızlardan Mari 
Boland Holivut'a çevirmekte oldu
tu filmi bitirmiı. Tatil ıtınlerlnl 
seçirmek üzere Avrupayı hareket 
etmiftir. * Maruf yıldızlardan Norma 
Şerer 6n0m0zdeki faaliyet mevsi
minde yeni \ bir film çevirmeye 
laqlayacakbr. Bu filmin aenar-

Joıu, meıbur bir lngiliz muhar· 
ririnin yazmıt olduğu bir sık ro
man.adan iktıbas edilmek ıure· 
tile tanzim olunmuştur. 

>f Güzel yıldızlardaa Silviya· 

~e mllıbet aetlceler veren bu 
., tecrlbelerden 10nra bup Am .. 

rlkada birçok hıatanelerde ıine-

••••• ,,.rt1 •• ı. 
tl•n• ••ltlıal•rıntl•11 

Uz• Kre6~dl 

Sidney tarihi •• hbbi eaerlerdea 
mürekkep olmak lizere btiytık bir 
kütüphane vücuda ıetirmiftlr. 
Bntün boı vakitlerini tuib ve tap 
kitapları aruında ıeçirmektedir. 

aalonları tuiı edilmittir. 
Bundan bafka bup dlnyanba 

lıer tarafında alnemamn ljretlc:i 
imkinlanndan da genit mikyuta 

tir. M...ae henlb mlhıakap . 
menu halindedir. 



SON POSTA 

Bu Başı Ne Yapahm? 
Aşk ve Mecera Romanı 

- 2 -

T ecldy timdi merdivenlerden 
qağıya inmifdi. 

- Ne ile meşgulsün bakalım. 
Diyerek ona yaldaşmııb. Jema 

7eaiden blflDI deftere çevirmişti. 
Defteri kemali dikkatle tetkike 
devam ederek: 

Bo ıey .eni alikadar 
etmez. 

Diye ceYap verdL Otekl def· 
teri prünce ıurabnı burufturdu. 

- Ne o... yine mi o defter .•• 
- Seni alikadar etmez d .. 

dim yaL. 
TedclJ ommlannı .uldL Şap

kasını ve hafif hlr ele parded 
alarak dıpn çıktı. .. 

Otelin hollne pince • evvel 
... kaqıclald Mata Bitti- Saat 
Wrl yirmi seçiyordu. 

Hol teDlaa idi. kenarda bir 
auada monoldla açık renk 
elblıeli bir iman pzete okumakta 
idi. Bara doiru Kiden koridorun 
IHrinde aiyah elbiuU bir erkekle 
açık renk tuvaletli bir kadın dar
muelar konUfQJorlarch. Ortada.. 
fal'ada banda birkaç ldlçtlk paj 
Yarch. 

Ve kenardaki bllroda otel müı· 
tabdemlniadea birkaç kiti bulu-: 
all)'ordu. 

Kapaclaa girerken Teddy 
blroya tidip bu aqam Berlin
latanbul katanndan İlleD yolcular 
laaklanda mallmat almak ve bu 
..... tıe pnç kıdana kim oldu
pnu sormak istiyordu. 

Fakat bqıdald ... te göztl 
ilifip te kaç olduğunu glrlr g6r
mu bu fikrinden caych. Çtmkll bu 
ıey nazanc:likkatl celbeder. Eusea 
hiçte mtınuebet almazdı. 

Holde bulunduğundan beri 
mtltereddit bir vaziye&e diitmtıı 
olan genç adam asanı6rden çıkan 
bir kalabalığı görünce dam balı
aindeki muzlkli ve danalı yemeği 
dllfUndU. 

Bu saatte ilk geldikleri gece 
erkeksiz olan genç kızların orada 
bulunması çok muhtemel değildir. 

Teddy ilerledi. Evveli •.. Ot~ 
lin barına doğru gittL Bar tenha 
idi. .. Kenara kuyruklu bir piyano
nun önünde bir piyanist birşeyler 
çahyordu. Bar iskemlelerinde bir 
lagiliz ıenah •!lçları aimsiyah 
bir Alman yabudiıi kadına ingi· 
lizce birşeyler anlatıyordu. Kenar
da bir masada ona da film çevi· 
ren bir Franıız film kumpanya• 
sının artistleri aralarında gülerek 
eğlenerek içiyorlardı. 

Ortada iki Alman zabiti bir 
mauda oturmuşlar hararetli, ha· 
raretli birıeylerden konutarak içi· 
yorlardı. Kimbilir belki veliahtın 
tahta çıkmuından veya çelik mii· 
ferlerin tan ve ıöhretinden bab
ıediyorlardı. 

............................ "" ................ ' .. .._ 

==TAKViM == 
Gla 
ıı -

PAZARTESi 
2 Temmuz 934 

Arabi Rumi 

Hı sır 

S8 -
lf Reb.eHI IHS 19 • ffutraa • 1151) -- .... 

voat EuntVasat1 Vakit Ha.al y .... -oaa ... 841 4 IJ Akı•• ·~ - 11'4 

Otte 4 la 12 17 Yata& 2 Ol ~· 48 
: ,tadl B S3 16 il lmaalıı • 21 a il 

···- --- -- ... 

Yezan 
Suat Suzan 

Burada iki genç kıza benzeri 
yoktu. Genç adam geri dindi 
asansöre yaklqh. Kahve renrl 
elbiıeli ktlçilk paj: 

- EmriniL 
Dedi. 
- Dam bahçesine. 
Dam bahçesi denilen yer 

otelin en öst kabnda ve Oatll 
örtOUl bizim bildiğimiz genit bir 
taraça idi. 

Burası hlll çok kalabalıkta. 
Şık bir halk masalarda oturmu.
lardı. Bir cazbant bir de tango 
kapelleai vardı. 

Teddy etrafma gözlerile arq
brarak taraça,. dolqb... Yelma
zarda b&ttln inunlan pmek 
vllaa mflt)dlldO amma.. O oka· 
dar bllyllk bir dikkatle etrafına 
bakinmııta ki eğer ıenç kızlar 
burada olaalar muhakkak görürdtı. 
O blyle 91aAlann arU1Dda iler
lerken bir ıanon genç adama 
yaklqarak: 

- Bir yer efendim... Şurada 
kenarda .. 

- T qekkllr ederim... 
Ve hlll r&zlerile etrafı aıar

bnrken garsonun iıaret•ttiii ma· 
saya yaklaıtL Hayır genç kızlar 
burada yoklardı, esasen onları 
burada aramak mllnaaebetaizlijin 
en bOyUğl idi... lık a-eldikleri ge• 
ce elbette erkenden UJ11)'8CÜ

larclı... Onlan böyle eğlencede 
aramak için intanın bir deli ol· 
mua lizımdı... Onlar timdi ttlp
besiı uyuyorlardı. 

-8-
- F afa biz bu geceyi nuıl 

biyle uykuıuz geçirecejiz. 
Benim uykum yolr ki ••• 

- Benim de yok. 
- Saat biri geçiyor.. Fatoı 

biz timdi ne yapacağız. 
Fafa banyonun kenaruıda otu

ruyordu. F atoı onun ka11U1Dda 
ayakta dW"Uyordu. 

- F afa yorgunluktan harabım. 
F afa ağlar gibi: 
- Benim de blltün vücudum 

ağnyor diye tikiyet etti. Başım 
da tuttu... Ah biraz uıanabilıem. 

Fatoş yapbğı teklifin kabul 
edilmiyeceğinden kendi de emindi: 

- Git içeri azıcık yatağan 
üzerine uzan. 

- Allah muhafaza ettain ben 
odaya per miyim biç.. 

- Çanta dolapta da •• 
- Dolap odada değil mi ? 
- Yatak dolaptan uzaktL. 
- Ne oluraa olaun ••• Ben 

ılremem .• 
Polisten geldikten sonra acele 

acele odadan geçmiıler ve koıa
rak banyo odasına girip kapan· 
mqlardı. Bu kOçllcDk yerde ne 
yapacaklarım bilmez bir halde 
duruyorlardı. Fafa demin de lly
lecliiimiz ıibi banyonun kenarına 
otarmuıtu F atot Abınu adımlarla 
banyonun içinde kıaa turlu 
yapıyordu. 

Okadar bayllk bir yeis içeri
sinde idiler ki artak ellerine Yeril
mit olan o uğursuz çanta içerisin· 
deki kesik baıtan nuıl kurtula• 
caklannı bile aralannda mtlııakaıa 
etml1orlarclı. 

Ne Fatoı ne de kllçtlk Fafa. .. 
E•et ikili de b11 bqı ne yapahm 

2·7·984 

diye dlitilnme-k iatemiyordu. Çttn
kU yapalacak hiç birıey olmadı· 

1 

ğını tamamile biliyorlardı. 
Onlar birıey yapsalarda yap· 

maular da mesele vahimdi. 
Birıey yapmiyacak olarlana it 

ıöyle bir 1eyr takip edecekti. 
Çantanın içindeki baı tabii kok· 
mlya başlayacak ve yanlarında 
muhaf azaaı imkin11z olarak mey· 
dana çıkacakb. 

Eıaaen pbllain Berlin • lstanbul 
ıl\r' at katarı yolculanmn hepılnin 
eşyalan arasında bir arqbrma 
yapımyacaiı ne malümdu. 

(Arkuı •ar) 
...__. --.ı. ...... ~-- .......... ~ 

leta11bul lcn1 memurluıun• 
danı Tamam1na (2500) Ura ycmhall 
ehU •al.uf tarafmdan kıymet takdir 
edilen Fatihte Mevlevihane nmtlnde 
Merkes Ef. Seyit Nizam ıokafında 
eakl 7-8-9 yeni 9-10·11-ıt/l Noha mu 
kuHlbe iki bCN1taa •• bir lata batın 
720 de 68 hi ... ai apk arbrmaya 
konuldu. Şartaamell 1617/34te divan• 
laan•1• ... tarak 6/81934 pazarteai fil· 
nG ıaat 14 ten 16 r• kadar eatıla· 
caktar. Artırmaya lftlralc için 100 de 
J9dl buçuk teminat akçeli alınır. 
Mlterald• Yertıl, beledlJ• H •akıf 
lcareai mGfteriye aittir. Artırma be. 
deli, hlueye laabet eden muhl.lmmen 
laymetia 100 de 75 ini IMıluraa iba· 
lem yapıbr, bulmaua en aon al'branm 
taabhldG baki kalmak prtile arbrma 
15 rta uzahlarak 21181934 ıah •Un& 
ayni 1aatte hfıaenln muhamm8n lcıy• 
metinin 100 ele 75 ini bWclukta ihale 
olunur, bulmuıa 1atıı seri bırakilır. 
2GCM No la lcıra kamuaaaua 124 aea 
maddeaine t•nlkan ipotek tabibi •• 
dlter alikaclarlann •• irtifak laaJda 
ıahiplerinln dahi ı•ırl mealml lıe• 
rlndeld laaldanm •• huuaa ile fais 
•• meHriftea dola11 ldclialaruu enala 
mGıbiteal ile 20 ıGa zarfınd• icra 
dairMlae blldlnnelerl 1'zımdar, akü 
halde haklan tapu llelll ile aablt 
olmadıkça 1atıı laedellndea payla1-
madan hariç kalarlar. ftı.u maddel 
kanunlyeye •lre hareket etmeleri 
•• daha ı:lyade malGmat almak lıte
yealerln 934/2101 dol)'• No •il• me
muriyetimiz• miiracaat etmeleri ilin 
olunur. (881) 

Patlh sulh birinci hukuk 
aab, memurıuıundanı İzzet 
Bey ile müteveffa Kemal Bey nriele
rinin pyian ve müştereken mutuamf 
olduklan Aksarayda Çakırağa mahal
lesinde 16 No. lu 1692 harita ve 60 
ada 14 1 2 metre murabbaı l&huın• 
daki 702 1/9 lira kıymetindeki köteye 
teaadüf eden arsa çapı muoibinoe 
arttırma suretile 2-8-934 tarihine mil· 
aadlf perıembe günü 16 • 14 ve mu
hammen kıymetinin Y. 75 tini bulma· 
dığı takdirde 18-8-984 tarihine miiladif 
cumarteıi günü 16·14 e kadar mah· 
keme baı katibinin oda1mda berveçhi 
zir oerait dairesinde satılacaktır. 1 • 
lobu gayri menkul üzerinde müaeccel 
ve gayri müseccel hak sahiplerinin 
tanöi ilandan i&ibaren 20 gün sarfında 
Abş memuruna müracaatla haklarım 
tespit etmeleri akıi takdirde gayri 
müaeocel hak sahipleri paylaştırmadan 
hari9 kalaoaldardır. 9 • Muhammen 
kıymetin Y. 75 ıi birinci arttırmada 
bulwımadığı takdirde artıranın taah· 
hüdü baki kalmak üzere balAda göı• 
terilen gönde ikinci artırma yapılacak· 
tar. 5 • Arttırma pefin para iledir. 
Miitteri bedeli ihaleyi verme11e 133 otl 
madde mucibince muamele ıfa edile
rek müşteri iki ihale araaındaki farktan 
mesul olacaktır ve bu fark bili hüküm 
alınacaktır. 4 • ihaleye ittirak edenler 
y. 7 bbçuk uiıbetiııde pey akçeli 
vermeye mecburdur. lhalıt tarihine 
kadar vergiler hiısedarlara ve telliliye 
müıteriye aittir. 5 • Şartname herke
ıin görebilecefi ıurette aotktır arzu 
edenlerin IS atit numaraailt memu• 
riyıtimiıe miraoaatlan ilAa ola-
DU. CM) 

J 

Tı u 2 

Pehlevi Hazretleri •• 
Dün De Üniversiteyi Ve Ahı Me"k

tebini Gezip Tetkik Ettiler 

Şellinıala Ha. Oni11eraite.t.l11 nklW Ne,., 0..er a.,11.,. u•ltd •lrlarlc• 
( Baıtarafı 1 lncl aarfacla t tatbikatta hazır bulunmuflardar. 

mqlar •• rektörlnk odUlnda k11a feltln .. h Ha. BugUn .... r .. 
bir iatirabattan sonra yandaki salo- mlzden Arnlırorl• 
na tetrif etmiflercllr. Burada, KıJ .. tli .m.afirimil, ••I• 
Neıet Ömer Bey, dekanlarl, T&rk ketlerlae awclet etmek l&er• 
ve ecaebl profellrlerl ayrı a)'ll basllD teluimzdea aJll)acak· 
Şeblntah Hz. ne. takdim etmiıtir. luclar. 

Bunu mllteakıp te ayni katta Şehbafalı Hz. ve ..., •• 
bulunan Tıp Faklltul ll~o~atu- ... deki se~at, Toplmae nhtı· 
yarları ve derıhaneleri ıezilmııtir. mındaa Aka bir qpun ile 
Miuftrimiz, bilhaua parazitoloji De.iz JUi 
enstitllatlııcle fazlaca teYakkuf eceJ~• !:: ;:::.::; 
buyurmutlar, Netet Ömer Bey ç ' 
tarafından verilen lzahab allka ederek kıymetli mluflrlmlzi 
De takip etmiılerdtr. Trabzona g6torecektir. Eıeye iki 

Şehintab Hz. en aon olarak torpidomuz ela refakat edecektir. 
Hukuk ikinci ımıfuam Maliye im- Bu mlbıuebetle ba,aa bir tefJI 
tihanlannda buluamqlarcbr. Latı- meruiml ppalacakbr. HariciJ• 
lama ocla11na tefl'if ettikleri za· Vekilimiz Tevfik Re,tl BeJJ• 
man talebeden Abmet. Bnleat. •e mihmandarbldarma tapa edilen 
Hayım Efendiler, profuar ibra• Ali Salt •• Falarettia · Paplar 
bim Fazıl Bey tarafından Maliye- ve diler zevat ta Şehin.U lk. ne 
den imtihan ec:Wiyorlarda. Şehin- hududa kadar refakat edecekler 
ph Jü. burada bir mlddet te- " mllafirlmlsl orada at-laya· 
vakkuf ederek gençlerin ıorulan calda..;:. lraa 
1Ualler• verdikleri cevapları bal, 1 - Şehlnp~· 
dlnlemiflerdir. Ha. • maı,.tleriacle -a.bti· 

Pehlevi Hs. Hakalc ilclncl •ıru/111 mali.- iıntiluını11ü 

Misafirimiz ve maiyetlerindeki l mize plmit olan lran ıazeteleri 
zevat saat (1 l,30)da Üniversiteden mllmeuili lttillat ıazetell ..ı.lp 
ayni merasimle ayrdmıtlar, oto- ve baı muharriri Meaudl be! 

mobillerle ~ap~b~ım~ Beyazıt ~·~~usı:~=) cP:'k 
kapılma ıelın~lf~· Şehınpb Hz., otelinde Wr ati• zlJafetl veril-
bu tarihi çar11yı gormek arzuıunu . tir 

b
• mıt . 

izhar buyurdukları için, otomo il· Bltthı matbuat mftmeaslllerinln 
\erle içeriye girilmif, ve alkaşlar hazır bahmdutu ba ziyafette Art· 
ara1mda Nuruo•maniye kap111ndan vin mebuıu Asım Bey, .ciz alarak 
çakılarak saraya avdet edilmittlr. Tllrk guetec:ilerinin lran t:~!: 

Ölleden Sonra.. lerini tem.U etmekte olan • t 

Şehintah Hz. öğle yemeğini bqmuharririni aralanade g&rme~-
k · ı tea cla1daklan btiylk memnunı· dairelerinde yalnız olara yemıı er . ...~ h ti . · ı rd" yeti ipret e ....... , Ye eya a erı 

ft lıtirahat etmq e ır. d M d' o_ • f 
. . eanaıın a eau ı umJI re a• 

Saat içe on kala, Reıaıcllm- katine alaraiı ıetirmek aure-
hur Hz. Sakarya motörile BeJler- tile Tllrk ıuetecileriala lran 
beyinden Dolmabahçe Sarayına pzeteleri lllılmeıaH U. ta• 
t91rif ederek, Şehinpb Hz. ne D1fmak Ye ~ &natını 
mDlAki olmuılar ve tam içte iki veren ŞeM,..lıı PeldeYI Hz. ne 
Böyllk Reiı maiyetleri erklnile kartı miaaetlerini Uade eder~k 
birlikte hareket etmiflerdir. ~_,. iki memleket arasandaki kardeflı.k 

t&-le Kadık6yUne ıeçilmif: o~adan ~~eriJ:ha ':;:~en;_;: ~Jd 
otomobillerle Maltepedeki pıyade memleket matbutfaa .... va· 
Atat mektebine gidilmiftir. &if.a.t bJdeJlePwtD· . 

Şehiaph Hz. ile Gut Hz. Meı'udi e.,, w_.jı cevapta 
burada yapalaa blylk miky..ıald ( lh•wı 9 uac• ........ t 
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Terbiyesiz 
Muallim ders veriyor, dUnya 

Dzerindeki taşları, t<lprakJarı anla
byordu. Kürsünün üzerinde kum, 
kil, granit, ve saire cinsten taşlar 
vardı.. Muallim dersini anlatırken 
Afacan yavaı yavaş kiirsüye 
yaklaştı. Taşlar arasına, sokaktan 
aldığı adi bir taş koydu. Sıra 
kUrsUdeki taşları anlatmaya gel
miıti. Muallim taıları eline aldı. 

- Bu, dedi. Kumdur çocuk
lar, bu da kil, işte ıu da granit 
numunesi ... 

Adi taıı eline alan muallim, 
bakb ve muzipliği anladı: 

- Bu da dedi terbiyesizliğin 
bir numunesidir çocuklar. 

Afacan kıpkırmızı olmu9tu. 

Ucuz 
Ba~aaile Afacan çarııya çık· 

hlar.. Öteberi alacaklardı. Öğle 
oldu.. Karınları çok fena bir hal
de ıırlamaya baıladı. Açtılar. 
Derhal Sirkecide bir lokantaya 
ıirdiler. 

Gözleri kararmış bir halde 
yediler, yediler .. Sürü sllrU yemek 
yediler •. Nihayet garson hesabı 

getirince iki11inde de ıafak attı: 

- Ben Sana ikhsat et oğlum 
dedim.. Yine ekmeğine hem te
reyağı, hem reçel siirmlişsün. 

- iyi ya itle anne.. Ekmekten 
iktısat ediyorum. .. ......... .. .... · · ·········~ 

Olamazdın 
Ba ba11 Afacana darıldı: 
- Çok yaramazlık ediyorsun, 

ben çocuk olsam hiç yaramazlık 
etmezdim! 

- Yaramazlık etmgzaen ço-
cuk o] mazdm ki •.• 

'i 
J 

Saklanamamış 
Afacan bir çocuğun batını 

yarmıştı. Polisler Afacanı yakaladı, 
karakola getirdi. 

Komiser dik dik Afacanın 
yüzüne baktı : 

- Sen bir çocuğun kafasınl 
yarmıfSın. 

- Hayır amca, yalan, ben 
yarmadım. 

- Kim yardı? 
- Bilmiyorum. 
- O halde, bak bu polis 

ıeni bir ağacın ark&1ına sakla
nırken yakalamıı. 

Afacan ağlamasına devam etti: 
- Elbette, efendi amca, ağaç 

incecik bir ıeydi. Kalın değildi. 
saklanemadım. 

-- -·-., _.,,,,.,,,., .::;A-= 
Afacan - Köpeğimin yeme.· 

j'ini ben hep böyle ayna OstOnde 
veririm. Zevalbcık bir kemiği iki 
görür, iştih')sı açılır. 

- Dün gece diş ağrısından 
aaatJerce uyuyamadım. 

- Ditin mi ağrıyordu? 
- Benim değil, annemin diıi 

airıyordu. 

·-· · · · · · · · · sin'ıtt'a · "-
Minik Ali yanındaki aıra 

arkadatına ıordu: 
- Gazeteler hep F ranıa dev

let adamlarının altmıılık olduk
Jarım yazıyor. Acaba neden? 

- Seksenlikler ölmUş olacak 
ta ondan .. 

ı 
Dolma Kalem 

Mektepte hırsız. bir çocuk 
vardı. Bir gün ortadan bir dol· 
ma kalem kayboldu.. Nihayet 
çocuğu tuttular .. 

Akşam üıtU, çocuk eve ge]· 
di.. Babaıına mektepten bir ki· 
ğıt getirdi. Bab&11 kiğıdı okur 
okumaz köptlrdtı: 

- Bu ne? Dedi ... 
- Babacığım.. Giıya ben hır· 

ıızhk yapmııım.. Habuki kimseyi 
inandıramadım.. On arkadaşım 
benim lehimde ıabadette bulun
du yazı mallimimlz beni mUdafaa 
etti. Dolma kalemin çalındığı 
saatte benim bahçede oynadı§ımı 
söylediler .. 

- O halde niçin sana bıraıı 

diyorlar? 
Çocuk yutkundu: 
- Akıilik olacak babacığım •• 

Üzerimi ararlarken dolma kalem 
cebimde çıktı. 

Bekleme Yeri 
Afacan babasile EminönUnde 

tramvay bekliyorlardı. Fakat bir 
tUrlü tramvay gelmiyordu. Haaan 
Bey kızmaya bqladı .. 

- Bu ne rezalet.. iki saatten 
beri tramvay beklemekten canı• 

mız çıktı. Bu olur mu? 
362 kuruş. 

Afacan mırıldandı: ~asC;a Memleketlerln Afacanları Ayaz 
Afacan biraz dütündü; ıonra 

cevap verdi: 

- insan buraya tok geldiği 
zaman muhakkak ki çok ucuz 
karnını doyuruyor. 

- . . .. 1 t .... 1 ••••••• 1 . ........ 

- Smıfı geçtin mi çocuğum? .. 
- Bilmem, anlıyamadım anneciğim.. Numara okunurken muallim 

bana : "Sen htıtUn tene çok yoruldun, bu ıene ımıfta kal da islira· 
bat et ! .. ,, Dedi. 

Arabın anneıi 

çok çirkindi. Bir 

aabah bahçede 

babası ile çiçek-

leri ıularken, 

aaksı içindeki 

'Zun ay çiçekle

\ni gösterdi: 

- Bak, dedi. 

Bunları gec4'le

yin ayaza bırak

tım, ne kadar 

gUzellqtiler! 

O ıırada Arap 

da anneıinin ya

nında idi.. bu 

ıözU iıitince gül

dü: 

- Sen niçin 

onlarla beraber 

kalmadın anne

ciğimi.. Dedi. 

- Öyle deme baba?. Eğer 
tramvay aık 11k gelmiş olsaydı, 
bu bekleme yerini yaparlarmıydı? 
Beklemek olmata burası ne işe 
yarar?. 

iki Ahbap Çavuşlar Yolanu Şaşıran Kamyon 
iğrenmek 

Köp 1/c 

Palabıyıkla Sı
rık bir kamyonda 
tofördüler. Bir gün 
yolda giderlerken 
gü1el bir kıza raa
Reldiler. 

lki11i de aptal 
aptal kı:ıa bakar· 
larken yollarını şa
tırdılar. Kamyon 
"KUütlt 1,, Diye bir 
direj'e çarptı. 

· Güzel kız im
datlarına yetişti. 
Kamyonu otomobi· 
line bağladı ve 
böylece iki aptalı 
ıehire getirdi. 

Od•nın kapuını açan Tey· 
z•lıanım, Af aeanı tuualel ma· 
ıası başında 6aldıı ue kö
pürdü: 

- iv• ?/.. Benim dlı fır
çamla tırnaklarının kirini 
t•mizllgor•un Aa ?. 

Afacan omuzlarını kaldı

rarak cevap uerdi : 
- Merak etme ann•cillm. 

Send.,, ilr•nmem. 
. 

Çöp bacak 
Eve misafir git-

mişti. Köpeğini 

merdiven parmak-

bğına bailadı. 

Oyle }a 1 Hıç 
köpekle beraber 
yukarı çıkılır mıy· 
dı?.. Sonra onunla 
alay etmezler mfy· 
di? • 

Fakat köpek, 
bir çekişte parmak
lığı kopardı. Çöp
bacağın arkasından 
koca parmaklıkla 
koştu. 
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ASAN YULAF Ozü Unu Vitamini ve Kalorisi 
Pek Mebzul ÇOCUK GIDASIDIR 

Doktorlarınıza sorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve ııbhat içinde yaıamalarına sebep olur. Hastalıksız, neş'eli, 
tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır, irmik, bezelye, mercimek özü onlarını çocuklannıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakikt gıdası 
çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlij unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 
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ve TB AKBI 
Her hakkı mahfuzdur -

Dördüncü Kısım No. 139 

"Vasıl Doğdu ? .. 

Naııl Y aıadı ?-
2 - 7 • 934 Nasıl Ôldii? 
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Osmanlı Ordusu Çatalca İstihkamları 
A kasına Çekilmiye Mecbur Olmuştu .. 
Bunun fiı.eriue zavallı Nazım Paşa 1 

1
....,.... - _ 

arhk hakiknte rücu etmiş, şu hazin 
telgrafı çekmek mecburiyetini 
hisseylemlşti : 

Çorluda, Şark Ordusu 
Kumandanh§ına : 

lş• arı devletleri nazarıdikkate 
alınarak kolorduların harekete 
kadir olmadıkları anlaşıldığından, 
bulundukları mahallerde kalma• 
lnrı ve düşman taarruz ederse, 
orada son dereceye kadar mü· 
dafaa eylemeleri tavsiye olunur. 

Çerkes köyü Başkumandan vekili 
Mi teşrinievvel 328 Nazım 

Ordu, bu şekil ve şerait al• 
tında Llileburgı:ız hathnda tevak· 
kuf etmişti. Burada zayiat telafi 
ve maneviyat tezyit edilecekti. 
Fakat Bulgar ordusu buna mey• 
dan vermedi. Alb gün kadar bir 
t~red~Ut d~vresi gEçirdikten - ve 
hıç şuphe~ız dir ki vaziyetin ru-
huna nüfuz ettikten sonra - ordu· 
nun kendisini toparlamasına 
meydan vermeden tekrar Şark 
ordusunun üzerine yüklendi; biz• 
ıat Başkumandanın idare ettiği 
bu harbi büyük bir maglubiyetJe 
neticelendirdi. 

Fakat bu galebeyi kazanan, 
hiçbirzaman Bulgar ordusu de
ğildi. Zavallı Osmanlı ordusu, 
ancak ve ancak mesleki istika· 
metten aynlmak ve siyaset ytl• 
zünden zayıflamak dolayısile, bu 
~aciaya kurban gitmiş.. Ve niha• 
yet Çatalca istihkamlarının ar• 
kasma çekilmişti. .. 

Selanik bir tek silah patlama
dan Yunanlıların eline geçmişti. 
~du kumandanı Tahsin Paşa, 
rııılletin dişinden brnağından ar· 
lırdığı paralarla, saçı bitmedik 
yetim haklarile alınmıı olan bin· 
lerce s ılahı, bir anda düşmana 
tı>s~im etmişti. [ O Tahsin Paşa ki: 
Erkanıharp binbaşısı Mustafa Ke· 
mal Beyin verdiği bir raporu tasdik 
et~ek ~uretile kumandanlığa olan 
ehlıyetsız ve liyakatsızlığını bi7-t.at 
tasdik ettiği için Mahmut Şevket 
Paşanın Harbiye Nazırlığı zama• 
nında ordu kumandanlığından 
tekaüde sevkedilmiş.. Fakat Na· 
zım Paşa Harbiye Nazırı olduktan 

., ...................................... _ .. __ "''l!J .. Son Posta --iLAN FiATLARI 

1 - Gazetenin esas gazııile 
bir sütınıun iki ıatırı bir 
(santim) $11gılır. 

2- Say/aıırca göre bir ıonti• 
min ilôn /iatı şunlardır: 

eayfa enyfa sayfa eeyfa Uiğer Son 
1 2 3 4.s yerler sayfa --- -

400 260 200 100 60 30 
Krş. 1 Krş. Krş. l<rş. Krş. Krş. 

3-:s;r rontimde flGH.ll 
(8) k~lime vardır. 

4- lnce 11e kalın yazılar 
tutacakları gere ıöre 
.a.ntimle ölçülür. ... 

s.ıanikt• düşmana teslim •dil11n •ilahlar 

ıonra tekrar rütbesi inde ve ku• 
mandanlık mevkiine geçirilm~ti ••• 
Yine o Tahsin Paşa ki: Harbin 
zuhuru fizerine lstanbula nakle
dilen Abdülhamit, Selinik gibi 
mühim bir mevkide bu adamın 
kumandan olduğunu işitir işitmez: 

- Eyvah.. Ne felaket? •• Tah· 
sin Paşa gibi bir adam böyle bir 
zamanda nasıl burada kumandan 
olarak bırakılır? •. Ben bu adamı 
şu, şu, şu sebeplere binaen sllr
müştüm. Ona verciiğim paşalık, 
basit bir unvandan, Arnavutluğa 
taalluk eden bir siyasetten iba
retti. Bu adam değil ordu kuman· 
danlığı keçi çobanlığı bile edemeL 
Allah, Selaniğio encamını hayır 
eyleye. 

f şte, Sadr~zam Muhtar ve 
Harbiye Nazırı Nazım Paıanm 
• sayısız hatalan arasında • mabz4 
Mahmut Şevket Paşaya kontra 
gitmek üzere Tahsin Paşayı tek· 
rar ordu kumandanlığına iade 
etmeleri bir felaket.. Ve Selani· 
ğin müdafaasız bir halde düşma· 
na teslim edeilmesi yalnız Tahsin 
Paşanın değil, onu bu makama 
getiren Muhtar ve Nazım Paşala· 
rın da mes'uliyetini mucip olan 
unutulmaz bir cinayetti. 

* Harbin, birkaç gün zarfında 
böyle feci bir şekle girmesi .• Ve 
artık zafer limitlerinin kesilmesi 
halkta büyük bir yeis ve teessür 
husule getirmiş; ve ittihatçıları 
intibah ve harekete sevkeylemişti. 
Şu anda devletin mukadderahna 
bakim olanların, aciz içinde çır· 
pındığı görü1üyor; devlet ve mil· 
leti bu badireden kurtaramıya .. 
cakları hissediliyordu. On glln 
zarfında, koca Rumeli kıt' ası, 
düşman ordularının i.stilisı albna 
girivermişti. Yalnız ilç noktada, 
( lşkodra) , (Yanya) • (Edirne) 
kalelerinde . ( Türk kahramanlan ) 

milletin şeref ve namusunu 
kan ve canlarile mlldafaa ediyor; 
bu üç kalede boynu bnknımnş 
hilal, top ve tilfek dumanlan 
arasında mahzun ve mütevekkil 
yükseliyordu. 

Başkumandan vekili Nazım 
Paşa, Çerkes köy istasyonunda 
bir vagondan ibaret olan karar
gahında bitap ve periıan bir 
haJde çalışıyor, tafrafurtışane ha
tasını tazmin edebilmek için var• 
kuvvetini sarfediyordu. Bu zabn 
talisizUği eseridir ki, onun bu 
nıezbühane hareketi bile nazan 
merhametle görülmüyor, bilakis: 

- Başkumandan, Çerkes kö· 
yüne vagonlardan mürekkep bir 
karargah kurmuı.. Bu yüzden 
trenler manevra yapamıyor.. ileri 
hatlara asker gönderilemiyor. 

( Arkaaı var ) -----
Meyva Ve Sebze Flatları 

Birinci İkinci 
Kiloıu Kilosu 

55 30 Kayısı yerli 
22 12 " Amasya 
ıs 10 Şeftali lzmir 
22 18 Armut Akçe 
18 16 " Muıtabe3 
12 11 " Kıymeti 

8 1 " Serfiçe 
7 S " Adıyamaı. 

25 20 Vitne 
7 6 Zerdali 
9 8 Türbe erik 

12 9 Havra ,, 
4 S Sıra " 

SO 28 Ağaç ~ileti Boğazlçl 
Sebzeler Tanesi: 

5-4 
11 
10 
7 
6 

' 4 
20 
ıs 

KilfeıJI: 
S00-150 

3.4 Patlıcan 

9 Dolmalık biber yerli 

7 " • lı:mir 
O Sivri biber yerli 

,, ., lzml 
Aytekadın faıulye yerli 
Çalı faaulye 
Bamye yerli 

,, lzmir 
Salatalık 

istanbul Orman Başmüdürlüğünden: 
Hilafı talimat getirilmesinden dolayı Hali~. orm~ !Demurlan 

tarafmdan müsadere olunarak mahfuz bulunan 984,. kılo ıç maklep 
1sn;934 Çarşamba günil saat üçte ihale edilmek üzere milzay~ 
deye çıkarılmıştır. izahat almak istiyen taliplerin Haliç Orman 
idaresine ve ihale günli saat iki buçukta Orman MOdüriyet Kale
mine müracaat eylemeleri. (3460) 

Otel Cinayeti 
f Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

otelin o vakitki miistecirleri Kır
macı Ali ile ortağı Hasan oğlu 
Hüseyin dün iddia edilen cinaye• 
tin suçluları olarak Ağır Ceza 
mahkemesine verildiler. 

Nuri Bey Kimdi ? 
Tahkikatı idare eden Müddei-

umumi muavinlerinden İsmail 
Hakkı Bey dün Yalavadan 
döndü. İsmail Hakkı Bey 
Y alovada on kadar şahi· 
din ifadelerini tesbit etmiştir. 
Bu ıahitler Yalovanın KadıköyUn· 
den Hasan oğlu Mehmet usta ile 
Ömer oğlu Mehmet ve köy ihti
yar heyetinden Osman Nuri, Ze
kerjya, Ömer Lutfi Efendiler ve 
diğer azalardır. Maznunlar Yalo· 
vaya yerleştikten sonra bir gün 
Mehmet ustayla Ömer oğlu Meh
met Efendiye dokuz sene evvel 
işledikleri cinayeti olduğu gibi 
nakletm·şler, onlar da köy ihtiyar 
heyetine bunu anlatmışlar. işte 
İsmail Hakkı Bey oraya giderek 
bu şahitlerin duyduklarım teabit 
etmittir. 

Cinayet Nasll işlenmiş? 
Ortaya ablan iddialara göre, 

ıuçlular cinayelin yapılmış ıeklini 
vaktile Yalovada ıöyle hikaye 
etmişlerdir: 

O vakit otelde iki suçludan 
başka Kasım oğlu Hasan isminde 
bir ortak daha varmış, aynca 
akrabalanndan diğer bir Hasan 
da otelde hizmetçilik yapıyormuş, 
ki bunların ikisi de ölmüştür. 
Nuri bey bir gün Adapazarından 
lstanbula gelmlş ve Sarışaban 
oteline yerleşmiş. Yanında mühim 
miktarda para varmış. Suçlular 
bunda fazla para olduğunu anla• 
mışlar, fakat miktanm kestireme
mişlerdir. Bunun öğrenmek için. 
birgün hizmetçi Hasana talimat 

vererek müşteri gibi Nuri beyiı 
odasına yatırmışlardır. Hasan 
gece yarısı yatağandan fırlayarak 
feryadı bastırmış ve: 

- Bu adam benim Uç liramı 
çaldı, diye bağırmıştır. 

Bunun liı.erioe suçlılar yuka· 
rı}'a fırlamışlar ve Nuri Beyi ya• 
kaLyarak döğmiye başlamışlardır. 
Nuri Bey, hiç ummadığı bu bi• 
dise karşısında çok korkmuş ve 
şöyle yalvarmıya başlamıştır: 

- Kuzum.. benim çoluk ~o
cuğum var. Acıyınız. Ben hayai• 
yetli bir tüccarım. Üç liraya 
tenezzül etmem. Bende öyle çok 
Uç liralar var. işte çantamın için· 
de yediyüz liram duruyor. Size 
oluz lira vereyim de beni bıraktnız. 

Maksatlanna eren bu üç ortak 
Nuri beyi döverek ve sürükli yereL 
bodruma indirmişler. O sırada 
hadiseyi otelin hizmetçisi Münire 
hanımla misafirlerden Edirneli 
Mustafa efendi de görmüş. Nuri 
beyin bodrumda yediyüz lira 
parası alınmış ve kendisi de 
öldürülmüştllr. 

Ceset iki gün bodrumda kaJ.. 
mış ve tefessühe başlamışbr. 
Suçlular cesedi evveli denize 
atmak istemişler, otomobile k()41 
nurken vayahut denize abhrken 
başkaJan tarafmdan görnJmesia. 
den korkmuşlar ve bundan 

ıarfmaıar etmişler. Nihayet 
timdi ölen ve yaşhca bir 
adam olan ortakları Kasım oğ
lu Hasan bunlara akıl öğretmİJ, 
lağımın llzerine bir mezar yap
brtmış ve ceset parçalanarak 
buraya saklanmıştır. 

Mnddeiumumilik hadisenin ıa• 
bitlerinden Edirneli Mıstafa Ef. · 
ilk otelin eski milseciri lbrahlm 
Beyin istinabe suretile ifadeleri• 
ne müracaat etmiştir. 

Pehlevi Hazretleri .. 
« Ba~to.r&ft 8 luci eayfnda ) 

Türk gazeteci arkadaşlarının 
kendi şahsında İran gazetelerine 
karşı göstermiş olduklarJ muhab
bet tezahüratından duyduğu iyi 
hisleri anlatmış ve gördüğü bu 
dostluk ve kardeşlik alakasını 
lran gazetelerine olduğu gibi 
üade edeceğini ilave etmiştir. 

Mesudi Bey, iki büyük şefin 
idaresi altında bugün teessüs et• 
mi!j olan kardeşlik bağlarının bir 
kat daha kuvvetlenmesi için iki 
dost ve komşu memleket gazete
ledoio kendilerinden beklenen va· 
zifeyi ifadan çekinmiyeceklerinden 
emin bulunduğunu söliyerek sözle .. 
rirıi bitirmiştir. 

Anadolu ajansı lstanbul mU· 
messil vekili Necip Bey, Türk 
gazetecilerinin kardeş lran gaze• 
teleri mümessilini aralannda gör· 
m«?kten duydukları sevince bir 
defa daha tercllman olmuştur. 

Şehlntah Hz. nln seyahat-
lerl Ve Mısırda Akf slerl 

Kahire, 30 ( A. A.) - fran 
Şehinsabı Hz. nin Türkiyeyi ziya· 
reli, Mısırda çok mubabbetkirane 
akisler tevlit etmiştir. 

Mısır, Şark memleketleri ara· 
ıındaki mllnasebatı takvi} e eden 
ve bu memleketler arasında sulhu 
temin eden her teşebbüsten mem· 

nuoiyet duymaktadır. Bundan 
dolayı Reisicümhur Hz. ile Şehin
ıah Hz. arasındaki mükalemeler 
ve bu iki kardeş milleti ve Büyük 
Reislerin biribirlerine bağlıyan 
dostluğun takviyesi bütün Şark 
için çok ehemmiyetli neticeleri 
itibarile Mısır hükumeti mahafi .. 
Unde ve efkarı umumiyesinde çok 
mlisait ve kuvvetli intibalar vücu
da getirmiştir. 

lstanbul ikinci lfUis fıllemu,... 
lulundan: lstanbulda Sultanhama .. 
mmda 53 No. Trikotajcı Mehmet 
Kudsi Beyin dosyası yenilenmekte 
olduğundan geçen mamulibo tetkik 
ve yenilemenin ikmali için alacaklılano 
7 Temmuz 934 cumartesi günü saat 
11 de ikinci fflaı dnirasinde hazır 
bulunmaları ve ellerindek i yenilemiye 
yardım edecek vesaik ve vckatat 
suretlerini getirmeleri lliin olunur. 

(83!l) 

lstanbul yedinci icra mem ur• 
lu§undan: Bir borçtan dol yı nınhcuı 
ve paruyn çevrilmesi mukarrer muhte· 
lif şeker ile anmekao dolap ve aat ve 
sairo 4·7-1934 tnrihiuP. müsadif Ço.r12nm· 
bo. günü saat 16dnu 17ye ko.dar n yoğ
lunda Balıl,pnzarı ınethaliade k1in 10 
numaralı §ekerci dukk.'.inı önü nde bi rınoi 
nçık artbrmar:.ı icra kılınacR ınd n ta· 
liplcrin yevm vo saati ınezkfird mn· 
halliude bulunnco.k memuruna muraca• 
atlan illin olunur. (2j) 
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Bir Arzu!., 
"Şevket Bey, Tanıdığım Er eklerin içinde 
Bana En Yakın Bir insan Geliyordu .. ,, 

istediğiniz zaman geliniz. Karıı 
karşıya oturahm. · Tath tatlı ko
nuşalım. Belki sizi ikna ederim. 
Kırılan saadetinizi tamir edebili
rim. Eğer böyle bir iyiliğe sebep 
olursam, kendimi cidden bahtiyar 
addeylerim. 

Size olan minnet ve şlikranla· 
ramı,bir an bile unutmuyorum .• Vo 
siz idört gözle bekliyorum, azizim 
Şevket Bey. 

Melek 

Bu da başka bir mektup sureti 
Mektubunuzu hayretle okudum. 

Emin olunuz ki pek.. Amma pek 
çok müteessir oldum. Halbuki 
ben sizi büsbütün başka türlü 
bir adam tanıyordum. Bir 
takım tecrUbesiz insanların 

kapıldığı zayıf hislerden çok 
uzak bulunacağınızı zannediyor
dum .. , Beni çıldırasıya sevdiğinizi 

söylUyorsunuz. Bunu başkası söy· 
leseydi, güler geçerdim. Fakat 

sizin sözünüzün üzerinde durmak 
ve cevap vermek mecburiyetini 
hissediyorum. Şe\•kct Bey!. Sizin 

gibi kadından kanıksamış eıki 
bir hovardanın tavuk kümesi 
içinde basılan yersiz yurtsuz bir 
sokak kadınını sevmesi biraz .• 
hayır, biraz değil.. bir hayli 
gUIUnç olur. Buna sevgi demez• 
ler.. geçici, Adi bir heves derler. 
Bunun için yanıp tutuşmaya no 
lUzum var. Size olan minnetleri· 
mi ödeyecek bir hizmet arayıp 
duruyorum, .. Tecrübe ediniz; bir 
hafta.. on glin •• bir ay.. sizinle 
yüz yüze gelelim.. göreckainiz ki 
bugün kalbinizi yakan bu ateı 
sönecek., ve şlipheaiz dudaklara· 
nıım arasından: 

- Bu kadından da bıktım. 

Sözleri dökülüverecek ... Bunun 
için mutlaka evlenmemize ne 
llizum var?. Böyle bir çocukluk 
ve ~· ılgınlık yapıp ta ıonradan 

1 

herkese gülünç olmaktansa; o 
acıya bir müddet katlanıp ta ebe-

•• , IWIMtft1:1ftlHtlllllılAlllll•••••u•u-·········· ...... 
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Son Posta 
Yevmi, ılyut, Handiı ve Halk gaıetui 

~ski_Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL 
-.-

GazetemizJe çıkan yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 

j TORKIYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBİ 

Kr. Kr. Kr, Kr ------
1400 750 400 150 
2340 1220 710 27t 
2700 1400 800 300 - --

Abone Ledeli peşindir. Ad reı 
deği~tirmek 25 kun'.ı;tur. 

Gel1Jn evrok geri t1~rilmez. 
iUinlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara. 10 lrnru,luk 

pul il ıi vesi l iizı aı dır. 

' ' Posta kutusu: 741 lstmıbul ~ 
Telgraf : Sonpoııtıı 

... Telefon: 20203 

diyen dost kalmak daha iyi 
değil mi? .. 

Yapmayınız.. AUabaşkına be
nim kalbimle de oynamayınız .. 
Şunun .şurasında biraz rahat ve 
huzur bulur gibi oldum .. Beni tekrar 

falAket v• ıstıraplar kucağına 
atmayınız. Benden bir ( tek 
kelime ) beklediğinizi siSylüyorau
nuz. Ben size bin çift cevap 

vereyim. Evet .. ben de sizi sevi
yorum. Yüz defa, bin defa, yüz 
bin defa seviyorum. Bütün öm· 
rUmde, en bunaldığım bir saniye
de benim elimden tutan, beni en 

mülevves bir çamurun içinde 
• velev kısa bir zaman için 
olsun .. kurtaran siz oldunuı ... 
sizin gibi temiz yürekli bir insana 

sevmeyip te kimi seveceğim. ( şık 
bey ), ( güzel adam )t ( yakışıklı 
genç ) denilen maskara ve küs· 
tahlann içyüzlerini ne kadar iyi 

bildiğimi size kaç defa söyledim. 
Bugün bunların içinde yaşıyor
sam, emin olunuz ki zevkim için 

yaşamıyorum. Ancak ve ancak 
bunlan, kuyruklarına basılmış 
birer yılan gibi onümde kıvrım 
kıvrım kıvrandmyorum bu suretle· 

de heder olmuı namus ve şerefimin 
intikamım almaktan bir zevk 
duyurum. 

Çocukluğu bırak.. gel; bana 
Şevket Bey... Beş on gün içinde 
ben seni aşktan tiksindiririm. 

BakJ, Allahtan size ve bana 
ıelametler temenni ederim. 

~felek 

Bu da Başka Bir Mektup 
MUsveddesl 

Vallahi çocukluk ediyorsunuz 
Şevket Bey... Mektubunuzu oku· 
yan yabancı bir adam, beni hiç 
tanımamış olduğunuza lhükmeder. 

Sizinle tam iki ay beraber yaşa• 

dım. Kalbimin bUtün hislerine 
vakıf oldunuz. Ben de ihtirasa, 
sefahete, çılğmca zevklere ait bir 

. temayül ve arzu gördünüz mü?. 
acaba, içinde yaşadığım şu hayat
tan memnun muyum; zannedi
yorsunuz?. 

( Etrafınızı alan genç ve zarif 
beyler, bir aşk halkası gibi sen 
sarmış.. benim feryadımı sana 
duyurmuyor. ) diyorsunuz; bu söz· 
lerle günahımı alıyorsunuz. işte 
yemin ediyorum; vallahi.. billahi 

i 

' 
etrafımı alanların bepisinden nef· 
ret ediyorum. Çünkü bunlar öyle 

insanlar ki, hep biribirlerini aldat 
mak için buraya toplanıyorlar 
İşte, oyunda, biribirlerine karı 

. 

. 
1 

gösterdikleri nezakette bütün 
düşünceleri yalan söylemek ve 
biribirlerini dolandırmak... Hiç 

. böyle insanlara benim gibi haya 
tın en acı derslerini görmüş bir 
kadın inanır ve kanar mı? .. Hele 

. bunların içinde Nihat Bey ismin 
de bir adam var ki onu gördUkçe 

adeta üşür gibi titriyorum ... Amma 
buna diyeceksin ki: 

- lkrahettiğin bir baya t 
içinde niçin, yaşıyorsun? .. 

Ben de buna mukabil derim ki 
( Arkası var ~ 

f 

SON POSTA 

Güzel Manzara 
Meraklısı: 

,Jlj·- • 

~i 

- Görünen manzara çirkindi, 
onun için camları boyatıp üzerine 
güzel bir manzara resmi yaptır
dım. .. ' 

Dünga lktı•al Haberleri 

1 
lngiliz 
Ticaret 
Muvazenesi 

( 1934) senesi ilk beş ayı için 

Niçin açık 1 ~ar~ci t~caret ista· 
. tııbklen neşro-

flBl'ıgor lunmuştur. Bu is-
tatistiklere göre lngiltete harici 
ticaret blançosu açığı (1933) se• 
nesi aynı ayları zarfındaki neti· 
ceye kıyasla ( 18) milyon yedi yüz 
bin lngiliz lirası daha fazladır. 

Bu açık, ithalatm ihracattan 
daha fazla olma3ından ziyade ip· 
tidai madde fiatlarında görülen 
yükseklikten ileri gelmektedir. 

* 
Viyanadan biidiriliyor: Hazira· 

Tuna begnel- nm ilk haftasın· 
.1 l 1 danberi burada 

mı e go a toplanmakta olan 
konfernnsı Tuna beynelmilel 

yolu konferansı çalışma!ı.ını bitir· 
miştir. Aldığı kararlar dikkate 
değer mahiyettedir. Daimi komis· 
yon taraf mdan beş seneden beı 
seneye kurulabilmek ve Yugos• 
lavya hllkumetinin tasvibine bağh 
olmak şartile 40 sene için bir a~· 
latma yapılmıştır. Bu anlaşma 
Tuna yolunun en faydalı bir su· 
rette kullanılabilmeai için yapıl· 
ması IAzımgelen lıleri tesbit 
etmektedir. 

Pariı ticaret odasına bağlı 

F ransanın olarak bir takaı 
kllring ofisi açılmıştır. Bu 

ofiı F ransanın 
konferansı muhtelif memle-

ketlerle yapmıt olduğu kilirnig 
esasına dayalı anlaşmalardan 
doğan işlere bakmaktadır. Bu 
suretle anlaşmaya dahil memle· 
ketlerden Fransaya olan bütün 
ithalahn karşılığı bu ofis tara• 
fından her memleketin bu işle 
uğraşan teşekkülüne verilmekte 
ve Fransız: ihracabnın geliri de 
bu müesseseler tarafından Fransız 
takas ofisine ödenmektedir. 

Fransız takas ofisi (1934) se• 
nesi (31) mart tarihine kadar 
faaliyetini gösterir bir istatistik 
neşretmiıtir. Bu istatistiği aynen 
aşağıya naklediyoruz : [F rans1z 
Frangı be1abile] 

Türkiye 
Bulgaristan 
Avusturya 
Yunanistan 

.... ;: ::ı 
:r .... 
.. :; il 

oı ~ ı::ı. .. 
Q, ... -
... ı:ı " 
: '2. ..., 2. 
il .... -.... 

- ı:ı -ı:s ... . ; ~ 

S7 .001.848 28. 766.443 
24.068.722 11.123.707 

106.793.099 104.900.434 
123.613.587 99.672.968 

Macaristan 188.239.049 115.253.620 
Yugoslavya 41.427.993 67.081.056 
Şili 80.068.722 59.271.399 

Bu istatistikten anlaşıldığı 
üzere en az muamele Bulgaris· 
tandnn sonra Tlirkiye ile yapıl• 
mışbr. Bütün memleketlerin va• 
ziyeti Fransanm aleyhine olduğu 
halde yalnız Yugoslavyanın ra
kamları lehte bir neticeye var• 
maktadır. 

Temmuz 2 
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Şişlide Taksitle Satılık Arsa 
Eaaı 
No. 
441 

Mevkii v• Nevi Teminat 

Şişli· Biiyükdere caddesi 5 harita ve kapı No. h 
36 t metre arsa. 

Lira 
150 

446 Şi,li • Büylikdere caddesi IO harita ve kapı No. lı 200 
257 metre arsa. 

Yukarda yazıb arsalar taksitle ve pazarlıkla satılacağından 
taliplerin 5 Temmuz 934 Perşembe gUnii saat onda Şubemize 
müracaatları. (390) 

Belediye Karşısında Satılık 
Müfrez Arsa 

fstanbul Belediyesi karşısında Klot Farer caddesinde 20 panel 
No. la arsadan ahara ait 11 parsel numaralı arsanın cephesine 
isabet eden tahminen iki metre derinliğinde ve 8 metre uzunluğunda 
mllfroz kısım peşin bedelle ve pazarlıkla satılacağmdan taliplerin 
yUz lira depozito akçesile 5171934 Perşembe ilinti saat onda Şu· 
bemize müracaatları. [393)1 

1f. • 
istanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Karga sokağında 9 
No. lı apartımanın 2 No. h dairesi açık arttırma ıuretile kiraya 
verileceğinden elyevm aylığı on beş liraya talibi bulunan işbu dai
reyi daha fazla bir bedelle isticar etmek iıtiyenlerin 5 Temmuz 
934 tarihine müıadif Perşembe günil saat 14 ten 16 ya kadar 
934/929 doıya No. sile dairemize müracaatları ilin olunur. (391) 

Fenni Bahçıvanlık Müessesesi 
LOTFi A iF Şı ·nlı l-IL · ı 1!) Nn. fstanbtıl. Tel. 22988 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, il~ 
Planlar yapar. s~;..""'' 11~~,.v, 

.............. 2 •• 

g~ı.-..--ı. tohum, i an, 
çiçek sovaiu satar. ................ 
Salon fidanları, Güller, Karanfllleı 
Kakttlsler, Fennt gllbreler, lllçlar. 

Katalog isteyiniz. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 
Beykoz Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi Müdüriyetinden : 

Anadolu Kavağında Mihrişah Mehmet Efendi mahalleainde Çeıme 
incirli sokağında kagir bir katlı hanenin harap ve maili inhidam 
olduğu ve halile bakaıı fennen gayri caiz bulunduğu bllmuayene 
anlaşılmıı ve icra edilen tahkikata nazaran sahiplerinin adreıl ve 
ikametgahı bulunamamıştır. Tarihi ilAndan itibaren sahipleri tara• 
fından on bet gün zarfında bedimle def'i mahzur edilmediği tak· 
dirdo yapı ve yollar kanununun 44 Uncü maddesi mucibince Bele
diyece hedmedileceği malum olmak vo tebligatı tahririye makamı· 
na kaim bulunmak üzere ilinı keyfiyet olunur. "3594,. 

~...................... ~ .................... ... 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karak6y KlSprObat 
Tel. 42362 - Slrkcıcl MtlhUrdarzad• 

1m--•Han Tel. 22740 .---· 

iZMiR SÜR'AT 
İskenderiye Volu 
iZMiR vapuru 3 

Temmuz 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, İskenderiye•ye gidecek 
ve dönecektir. "3574,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
vapuru 2 
Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3575) 

Trabzon Yolu 
ERZURUM ".f:~'.:u~ 
Sah 20 do Galata rıh ti mm· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3573,, 

Dr. A. KU iE 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 

DABCDVICH ve ŞUrekAsı 
Teh 44 708 • 7 • 41220 

An11Pa •• Şark limanlan araıında 
muntanm poıta. 

Anver1, Rotterdam, Hamburg n 
I&kandinavya limanlan i9in yakında 
hareket edecek vapurları Ye dünyanın 
baolıoa limanlarında tranabor demen 

Yakında geleoek vapurlar 
Tekla vap. 20-23 Temmuza doğru. 
Hansburg vapuru 8-10 Ağustosa 
doğru. 
Olga S. vapuru 22 - 23 Ağustosa 

doğru 

Y akındıı hareket edeoek vapurlar 
Takla vap. 23-26 Temmuza doğru. 
Hansburg vapuru 10-12 Ağustosa 
dogru. 
Olga S. vapuru 24 - 25 Ağustosa 
doğru. 

Faıla tafsilfll ioin Galata, Frengyan 
hım umumi acenteliğine müracaat 
'fel. 4470718 - 41220 

(33) 

lstanbul Tapu mUdDrlUğUn· 
den : Samatyada Kocamuıtaf apafa 
mahallesinin toprak aokağında ••ki 8 
numaralı arsanın sahibi Prodoromo-
ıuo vefatı dolayııile nreseıl Koço 
ve Mihal tarafından intikam için mil• 
racaatta bulunulmuıtur. Kltip fbrahim 
Efendi ve Sulumanastır kiliıeai Ya• 

kıflarına ait ibraz olunan iki kıt'a 
tapu senedinden Müstesna Suluma• 
nastır kilisemi vakfandan olan enedin 
defter vakıfında evvelki sahibi ve 
farigi olan sobacı Vahan namına olan 
kayit mevcut olmasında milbreı se• 
nedi hukuki kıymetini kaybetmİf ve· 
ıalkten addile 1515 numarala kanun 
ahkamına tevfikan tahkikoti mahal
liye icrası auretile tasarruf te bit 
edeceğinden :bu vakıftan olan mu• 
ayyeo mahalle başka tasarruf iddia 
edenler var ise on gün znrfında 
istanbul Tapu idaresin1'1 roüraca• 
atlım 126~ 
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!YET, FAKAT YA İKİ SENE ŞONRA? 
' 
Ffyatl gayet ucuzdur diye bugün almak istediainiz Efek-

trikle solutma dolabı yaren ne olacak ? 
• 
fikkat edlnia ••• ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 

cins al4meti değildir. 
~ 
~•ektrikle sotutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek f\'\ecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal

ayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danısımz. 

Hepsi de .. Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir. 

lz de onJar aibi vaoınaz ve Frigidaire teskilatına müracaat 

edlni2' • 

F·R l ·G 1 DA 1 R E -
• BOURLA BiRADERLER vt Ş• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reislllinden : 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için lüzumu olan 

87,000 adet günlnk yumurta olbaplaki şartnamesi veçhile ve 17 
Temmuz 934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek 
lzere mllnakasaya konmuıtur. isteklilerin müracaatları. "3339,, 

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

FOSFATLI 

s RK MALT 
HULASASI 

kullanınız .. Her eczanede satllır. 

• •• 
lstanbul Universitesi Mübayaat 

Komisyonundan: 
( 1) Tıp Fakültesi Adli Tıp binuına kalörifer kazanı vaz'ı 
( 2) Üniversite Merkez binasındaki ıu kulesinin tamiri 
( 3) Fen ve Edebiyat Fakülteainin itsıal ettiği Zeynep Hanım Ko· 

nağının su teıiıatı. 

( 4 ) Oniveraite merkez binasının kurşunlarmın tamiri. 
Yukarda mahalleri yazılı d6rt kalem it 22171934 Pazar günü ihale 

edilmek nzere pazarlıkla mllnakasaya konulmuıtur. Taliplerin Oni· 
versite Mimarlığından alacaklan vesaikle MObayaat Komisyonuna 
mllracat edip hergDn şartnamelerini tetkik edebilirler. Ve ihale gil· 
ntı saat 15 te teklif edecekleri fiatın yiizde yedi buçuk teminatla· 
rile Mnbayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. (3566) 

BOVOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
3. üncü keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Ayrıca : 10.000, &.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mükifat Yardır. 

•-• Operatör • Orolo~ ~-lllı. 
Dr. MEHMET ALI 
idrar yolları hastalıkları mütehass1B1 
Köpruba,ı, EmlnönU Han ~ro. 2 

Meşhur bir güzellik enatitüıll 
mUtehaasısı ıize diyor ki : 

Güzel bir tene malik olmak kiti 
değildir. 'O teni hüsnü muhafaza, yaşın 
ilerlemeaile haleldar olmaktan vesair 
harici tesirattao vikaye etmek lazımdır. 
İnceliği ve terkibindeki fenni anasırı 
ile yalnız GIBBS güzellik pudrası; sa
rışın, esmer, kumral velhuıl her tene 
elverişli olan ve gençliğinizin taravetini 
muhafaza ve yaş ilerlemesinden hasıl 
olan avarızı gideren yegane pudradır. 

GIBBS pudrası, şayanı hayret bir 
surette yüze aniyen yapıoır ve uzun 
müddet ıabıt kalır. Latif ve ruhnıvaı 
koku etrafınızda taze ve aevimli bir 
hava yarahr. Saadetin en birinci şartı, 
intihap etmeği bilmektir. Kullanacağınız 
yegane pudra olarak GIBSS pudrasını 
intihap ediniz. Cidden memnun kalacak
sınız. GIBBS pudrası, bütün Pariı tık 
kadınlarının pudrasıdır. Sizin de pudra· 
nız olmalıdır. Hokliim fiati: Tecrübe ku
tusu: 35 büyüğü 90 kuruştur. {680) 

Cildiye ve ZUhreviye •• 
hastalıkları mütelıassı sı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu Aemalıme sçit Burıa Pazarı 

ittisalinde Atlas Han Tel. 43353 

·································•···························• Son Poeta Matbaaeı 

Salaibi: Ali Ekrem 
NeıriJM MlclilrGı Talair 

Temmuz 2 
--=-

Temlzlllı ı Sdlllat ı Gtlzelllk ı 

işte size BADYOLİN' in hediyeleri 
Daima, Radyolin her zaman Radyolin kullanınız. 

Difleri inci gibi yapan RADYOLiN 
diş macunlarınm incisidir. 

iktısat Vekiletinden: 
ÔlçOler nizamnamesinin 2 nci kıımınıo 4 üncll fasla hllldım

lerine g6re boyları 7 4 Uncll maddede yazılı b8y&ld0klere uygun 
olmıyan her ttlrlii İlpirtolu içkilerle, ıazoz, ıoda, maden ıaya. 
menba auyu ve allt tlfeleriniD Ye binlik damıcana ve kaplannıa 
kulJanılabilme.ı için Mıotaka ÔlçOJer ve Ayar Bqmllfettifliklerl 
vuıtaaile Vekiletimizden izin alınma11 ve bu tlt• ve kaplann aU. 
me olarak veya çizgi konmak ıuretUe litre veya 1antilitre cbaafadea 
bulunacak hacimlerinin &zerlerine yazılmaıı lhımdır. Açık Te pera• 
kende içki 1ablan lokanta, birahane, ıazlno, bahçe, bar ıibl 1er
lerde kullamlan allrabi "karafa., , bardak, kadeh vealr kaplana da 
en geç l / l / 1935 tarihine kadar llzerlerine hacimlerinin Jazılmaaa 
Te bu hacimlerin çizgi ile ıaıterilmeai icap eder. 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malimat almak 
iıtiyenlerin aonradaa zarar ve ceza görmemek için buJunduklan 
yerin bağb olduğu mıntaka 6lçiller ve ayar bqmtlfettiflilderlne 
hemen m&racaatları lüzumu llln olunur. "3521,. 

....-.HiLALiAHMER ..... 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

28 Haziran 1934 Pertembe gUnll Gaz maskesi fabrikaaı için yapı· 
lacak pazarlığa iştirak edenlerin llzım gelen ıartlan haiz olmadıjı 
görtıldllğtlnden pazarlık on beı gün mllddetle tehir edilmiftir. Talip 
.olanlann ıartnamenin ( 12 ) inci maddeıinde zikredilen veaikalan 
himil olmak llzere Temmuzun on ikinci Perıembe gilnO saat on 
beıte Hililiahmer Merkezi Umumiıine mllracaat etmeleri ilin olunur. 

~--------------~(837) -
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinıi Miktan 
Muhtelif hacimde saçtan hurda yağ ye kola fıçılan 
Hurda ağaç fıçı 
Levha halinde saç ve demir tahminen 

22 Adet 
6 " 

300 Kilo 
Yuvarlak ve d6lime demir çubuk boru ve çelik tel 
tahminen 

150 ,, 

Hurda bllyllk ıu deposu demirdeır 1 Adet 
06kme kanape 1 " 
Platon 1 ., 

Levazım ambarında mevcut olup yukarda cina ve miktan yazab 
köhne etya 1517 /934 Pazar günü saat on dörtte bilmüzayede aabla· 
cağından taliplerin % 15 teminatlarile Cibalide Levazım ve MDba· 
yaat Şubesine müracaatları. "3528,, 

''~"' I I 

_,,,,ı'Hl/11 ICAT:J. 

'8ıNEl<.KAR/NCA 
'l 8AİR ff'AŞAl(A Ti 

ÔLD~~N . 
~ RoDAll 

Teri Kesmek 
Zararhdır ı ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
iliçlarla terinizi keameğe 

kalkıımayınız. 

S0DORONO 
PERTEV 

KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

mecrasını değiıtirir .•• 
Ondan dolayı da hiçbir zararı 
dokunmak11Zm, vllcudtın terli
yen herhangi bir uzvu üzerine 

ıilrtllebillr. 



2 Temmuz 
= 

1 ingiliz gazelalarl na diyor? ı I 
Hitler, 
Bu işte Çok 
Kagbetti 

Londra, 1 (A.A.) - HaTaı 
ajansı bildiriyor : Almanya'da 

cereyan eden dtinkn hadiselerin 
Londra' da hasıl ettiği ilk tesirle
re tercüman olan " Sandey eks
pres,, gazetesi diyor ki: 

0 Hiicum kıtaab aaflannda 
tahrik edilmiı fesat cereyam ile 
bunun tedibi için kullanılan metot• 
)arın Nasyonal sosyaJiıt rejiminin 
otoritesini altüst ettiği ıliphe gö
türmiycn bir keyfiyettir. Bundan 
sonra M. Hitler, kaybettiğini ye
nidan elde etmek için, büyük 
ıöhretinin bütiin nüfuzunu kullan• 
mağa mecbur olacaktır. 

Heyeti umumiyesi itibarile. 
pazar günü çıkan gazeteler, 
"Marburg,,da Fon Papen tara· 
fından irat olunan nutuktnnberi 
her an beklenmekte olan bu 
hadiselerin muhtelif safhalarına 
ait tafsilatı kayıtle iktifa ederek, 
henüz mütalea beyan etmem'!k· 
tedirler. 

Maamafih, lngiliz gazetelerinin 
bu havadisleri naklederlerken, 
kullandıkları manidar başlıklar, 
Hitler kıtaatı saflarında zuhur 
eden ifratkarane harekatın tedibi 
için kullamlao kanlı tedbirlerin 
İngilrerede çok acı bir tesir yap
mıı olduğunu ihsas eylemektedir. 

.._ I! wca ı ı • ı • • • • • 1 , , ., , " , •ııeıı uııa .. 
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Almanyada Olan Bitenler 
• 

Hücum Kıt' aları, Devletin içinde .. 
ikinci Bir Devlet Olamıyacak 

Bunların 
( Baıtarah l inci 

•ayfada) 

göstermemiş ve 
hiç bir şey aiiy· 
lememiştir. Ayni 
zamanda Röh· 
mlln maiyeti de 

tevkif olunmuştur. 
Fırkanın 
Teb!lğl 
Münib, 1 (A. 

A.) - Nazi fır
kası tebliğ edi· 
yor: Birkaç ay· 
danberi bir takım 
müfrit unsurlar, 
hücum ordusu iJe 
devlet arasına 
ihtilaf ve nifak 
tohumu saçmıya 
teşebblls etmiş• 
lerdir. Bunun mu• 
ayyen bir mak• 
aada varmak için 
yapıldığı anlaııl· 
maktadır. 

Erkanı harbi· 
ye reisi Röhm·ki, 
Hitlerin fevkala

de itimadma maı· 

Reisleri Dürüst Ve Temiz 

EofJela tevkif sonra öldiiriil•11 Röhm 

Y aşıyacaklardır 
nin lüks otomo· 
billere binmeme
lreini katiyen ar
zu ederim. 

6 - Alenen 
içki içip sarhoş 
olan hücum kıt· 
aları reisleri, mil
letin ıefi olmak 
liyakatına malik 
değildir. 

7 - Bütlln hn
cum kı taları re
islerinin, milisle 
rin temiz bir 
müessesenin se
ciyesini muhafaza 
etmelerini temin 
eylemelerini ta· 
lep ederim. 

Her annenin, 
çocuğunu. ah-

[Hüoum kıtaatı erkanıharbiye reisi, bir nutuk söylerken] 

lik bakımında 
bozulacağa hak· 
kında korku hia· 
ıetmekaizin hll· 
cum kıtalanna 
tevdi edebilmeal 
icap eder. 

butiyetinden bahsettiğini ve 
ve RöhmU her zaman bir çok 
hücumlara karşı himaye eyledi· 
ğini, fakat hidisabn kendisini, 
ıahsi hissiyatım bir tarafa hıra• 
karak devletin menfaatini ve Nazi 
hareketini müdafaaya mecbur kıl· 
dığını ilave etmektedir. 

Hitlorln Yeni Emlrlerl 
Berlin, 1 (A.A.) - Milislerin 

en büyük reisi sıfatilo M. HitJer, 
bilcum kıtalarının yeni erkanı• 
harbiye reisi M. Lutzeye aşağı
daki emirleri vermiştir: 

t __, Bütün hlicum kıtalan 
reislerinden ve efradından kör
körüne itaat ve bilakaydüıart in
zibat isterim. 

51yfa 11 
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1 Q"ransız gazeteleri ne di~ >r?: 

Galebe, Alman 
Ordusunda 
Kaldı, Denigo · 

Paris. (A.A.) - 1 avaı 
ajanıı bildiriyor: Frrnaız efkarı 
umumiyesi, Almanya 'nın siyasi 
vaziyetinde bir gün cezri bll 
çareleri bu1unmasım icap ettire• 
cek bir karışıklık olduğunu, bir 
müddettenberi hissediyordu, fakat 
bu kadar ani ve bu kadar şid· 
detli bir aksülamele intizar et• 
mekten uzaktı. 

Maten gazetesi, şunları yazıyor: 
" Şiddetli aksülamellerin he

nüz bitmediğini kabul etmek ica'p 
etmektedir. ,, 

Pöti Parizyen, diyor ki: 
., Dünkü hadiselerin, HiUer 

ihtililinin ilk aafhasmı kat'i surette 
bitirmemek ihtimali vardır. Akaül• 
amellerin uzun müddet devam et• 
mesi kabildir. " 

Jurnala göre vaziyet şudur: 
" Göringçiler, Göbbelsçileri 

ezmiştir. ,, 
Figaro gazetesi diyor ki ı 

H Almanyanın ordunun elinde 
olduğu vakıası meydana çıkmıı 
gibidir. Hitler, bir timıal olarak 
kalabilir, fakat hakikatte bir esir 
oluyor.,, 

Lö Jur gazetesi de fu ıuall 
soruyor: 

"Hitler vaziyeti idare mi etti, 
yoksa takip mi etti? Herhalde 
Pnııya orduıunuo Almanyaıı 
galebe çalmıı gibidir. ,. -- IWC!t~,--·----· ımt ,..._.,. 

• 
Mü11lht•, Hitler partialnln, dea adımlle ilerlemesi mBncuebetlle 300 

2 - Hücum kıtaları reislerin· 
den tayanı imtiaal hareketler 
beklerim. Milli sosgolist partiai'llin 160 6in memal"IS huzurunda, Nürn6~rg'te ilk 

yapıla• aeferherlilc lecr66••1 oe Hitler natuk söylerken lıücum kıt'aaına bayrak oerildilcttm so11ra [1933 le} 
- ......................................................... 1 

Alman \ 
Matbuatının 
Mütaleaları 

Berlin, 1 ( A. A. ) - BUtiln 
Alman matbuatı, tehlikeli siyasi 
unsurların faaliyetini cezalandır· 

mak için M. Hitlerin göstermiş 
olduğu sürat ve iradeyi takdir 
etmekte müttefiktir. 

har bulunuyordu • bu temayUllere 
muhalefet etmemiş ve biç oUphe
ıiz bunları teshil etmiştir. 

Kendisinin gayri ahlaki hare· 
ketleri vaziyet üzerinde o kadar 
fena tesir yapıyordu ki, nihayet 
Hitler çok mühim ve vicdani bir 
mesele karşısında bulundu. 

Röhm, Hitlerin malumatı ha-
ricinde ceneral von Şlayşer ile 
ve Berlinde pek maruf olan bir 
adamın delaleti sayesinde müna• 
sebata gir;şmiştir. 

Bu münasebet ve mü.zakere• 
ler, ecnebi bir devletin Berlin· 

Berliner Morgenpost, töyle deki aefareti tarafından öğrenil· 
yuıyor: 

uşnphesiz M. Hitler için bu 
ıert hareketi yapmak kararını 
vermek kolay olmadı. Fakat o, 

büttın milletin kendisine olan 
sağlam imanile, artık milli sosya· 

lizm ile hiçbir alAkaları olmıyan 
ve ecnebiler ile vatana hiyanet 

bağları tesis etmekten çekii1me· 
miş olan unsurlara karıı şiddetle 
hareket etmesini beklediğini 
biliyordu.,. 

.. idarenin sadakat, namus ve 
ıerefe istinat " ettiğine dair 
Alman milletine teminat verilmiş 
olmasına memnun olduğunu 
kaydeden Berliner Tageblat ga· 
zeteıi udarbenin tam zamanında 
-.un~r luğunu ve tam netice ver
diiıini,, yazmaktadır. 

mit olması Uzerine gerek fırka 
namana ve gerek devlet namma 
hemen meseleye müdahale etmek 
bir bir zaruret halini almış bull' 
nuyordu. 

Hitler, gece tayyare ile Mü· 
nihe gitmiş ve işte en ziyade 
alakadar olan rUesanın tevkif 
edilerek hapse atılmalarını em
retmiştir. Hücum kılaab reisleri• 
nin birçoklarının bu gece tevkif· 
leri e-snasında gayritabii ve gay• 
riahlaki mOnasebetlerde bulun• 
dukları tesbit edilmiştir. 

Hitler, bu yaranın merhamet· 
ıizce deşilmesini emretmiştir. 

M. Hitler, M. Göringe, Berfin· 
de de aynı suret!e hareket etme· 
sini ve bilhassa bu siyasi fesadın 
mürteci amillerinin yakalanmasını 
emretmiştir. Tebliğ, M. Hitlcrin 
hücum kıtaatı rfiesaaı karşıımda 
bir hitabe irat ederek kendisinin 
bu kıta a olan sadakat ve me1" 

3 - Hatb hareketleri mu· 
vafık olmıyan hücum kıtaab re
isleri ile siyasi rüesanın derhal ve 
bilimerhamet fırkadan tardedil· 
melerini emrederim. 

4 - Hücum kıt'alan reisleri· 
nin sadelik hususunda nümunei 
imtisal olmalarını isterim. Hücum 

Fon Papen v• Fon Ş/agıer, d~t iken 

kıfalarının Berlinde muhteşem 
bir tarzda yerleşmiş olan ve ziya
fetlerine ayda ( 30 ) bin mark 
sarfedilcn umumi karargihının 
derhal ilgasım emrederim. 

HUcum kıt'alarının blltin reis· 
lerinin diplomatik namı albnda 
ikide birde ziyafet vermelerini 
menederim. 

S - Hücum kıt'alar1 reiıleri· 

Binaenaleyh biltün hücum lerin ikinci bir Nazi i 11kılibı yapı• 
kıtalan r~isl~rinin ce.z~ kanunu- lacağından bahsetmeleridir. 
ı>:~':' (75) .ıncı !°addesının kastet· Bu işte başlıca mutavassıt, 
tigı cnrümlenn fırkadan veya eski başvekil fon Şlayşer olmuş-
hiicu?1 kıta}an~~an ta~de~lmek tur. Kendisi Röhm ile ecnebi bir 
sur~tıle teczı~esını kem~lı. ~ıkk~tle devlet arasında ve katiyen mem• 
takıp ve tatbık etmelerını ısterını. l al · '-~- t 

8 - Bütün hücum kıtalan nun om an IMlUUll °!e~cu 
ı ı · d ı 1 k . tl"k olmıyan anasır arasında ırtıbat re s enn en o gun u , samım ı "f • · •. .. 

1 
.. 

ve bilikaydüşart Alman d memuru vazı esını gormuş ur. 
or usuna T b"·d· k' f Şl · öl sadakat isterim. a n ır ı on anerm • 

9 - Bütiin bticum kıtalan mesi, kendisini tevkif edenlere 
reislerinin bu k\talar efradından karşı taarruz etmiş olmasından 
kendilerinin her zaman göstere- ileri gelmiştir.,. 
bilmek kabiliyetinde olduklan M. Hltler ve M. Göbbela 
şecaat ve fedakirlık fevkinde Berlin, 1 (A. A.) - M. Hitler 
fevkalade bir ıey istememelerini M. Göbbelı ile birlikte tayyare 
talep ederim. ile buraya dönmüştür. M. Hitler 

M. Görlng Diyor Ki ve Göbbels iki gündür biribirle· 
Berlln, t (A.A.) - M. Göriog rindeo hiç ayrılmamıılardır. 

ecnebi gazetecilerine demiştir ki: M. Hltler Ve M. Hlndenburg 
"- Yaolıı habuler çıkmama- Varşova, 1 (A. A.) - Bir ga· 

aı için hudutlan kapattık. Fakat zete, muhafazakar bir Almanın 
hakikati gir.lemiyeceğiz. Hadise· beyanatını neşrediyor. Bu Alman 
leri olduğu gibi ıizlere bildire· diyor ki: 0 M. Hitler Mareşal 
ceğiz. Hindenburga Başvekil Muavini 
KomUnlatllk Te MI Var? Fon Papeni kabineden çıkarmak 

Berlin, ı (A.A.) - M. Göring teklifinde bulunmuştur. Halbuki 
aıağıdald beyanatta bulunmuştur: M. Hindenburg bunu kabul et-

u - Zavallı milisler, vazife)e· memiş, eğer Fon Papen çekilirse 
rindcn inhiraf ettirilmişler, sebebi kendisinin de çekileceğini söyle-
ne olduğu malftm olmadan telişa miştir." 
dOşUrülmüşler ve silahlandınlmış- Yedi Kişi Kurşuna Dizlldl 
)ardır. lnkılipla beraber yürünül· Berlin, ı (A.A.) - Hitler hll· 
düğü halde bunlara inkılaba cum ordusu kumandanlarından 
karp yürUnUlilyor denilmiş· olan yedi kişi tevkif edilerek kur-
tir. lıin feci tarafı, irtica ile şuna dizilmişlerdir. Bunların ara• 
komtlniatliğe gidildiii halde Hit• sında Kont Spreti ye erkanı har-
lerci miliılerle bunları idare eden- biye reiai Röbm de vardır. 


