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Alm a enüz Vuzuhsuzdu 
---------- --

• 
1 

uz 
M. Hitlere ve 

~ jimine kartı 
yapılm k i t .. 

ilen ıuik ıt n~ 
ticeıi Almanya• 
da tatbik dilen 
bazı şiddetli le· 
ra tın doğurdu· 
ğu müphem va• 
2.Jyet hali du· 
rolm mıştır. Bu· 
nun neticesidir 
ki ecn bi m m• 
balardan nk e
d n haberler ye
ni birtakım vak'· 
aları beklem k 
ic p ettiğini iş• 

rap etmektedir-
1 r. Aıağıd ki 

brl r, gerek 
doğrudan doğruya 
Almnnyadan gel· 
ınit \'e gerek 
ecnebi memba· 
1 rdan ksetmiı 
malumata kay· 
detmek te dir ler. 
Vukuat mütale 
edilirken bu 

emb l r n za- Hltl . .,.,, 
.nd k ••hmna 

dah ıalim bir fikir edinilmfı 
olur. Son telgr flar onlardır : 

Berlio, 8 (A. A.) Başvekil mu-

Beş· t 

v 

• Göhbelı '"' lıarblg• ftuırı 
••••ral Gloıni•rı 

vini M. Fon Papco, aiyasi m 
leler hakkında Mareıal Hindenburg 

( Devamı 11 l el • yf da ) 

• - ana 

sa Bu 
rt ırıyor 

eH••Ue11••••••••••••••••••• •••••••••••••••••··-~•••••••••••• 

Kuledibi 
Faciası 
125 Yerinden Yaralanan 

Sabiha H. Anlahyor 
Cum gecesini cumart ai sa

bahın ekliyen son s tte Gnla· 
t da Kuledibinde Ber ketzade 
sokoğınd 29/31 numaralı Glorya 
partımanınd acıklı bir aile 

f cia ı oldu. F tlhll Hllsamettin 
Bey isminde eski tüccar &idil. 
Reflkaaı F tma Sabiha Hanım 
da t m ( l 25) yerinden yaralandı. 
Dün kısaca haber verdiğimiz 
bu hazin faciayı bir muh rririmlz 
mahallind tetkik etti. Tef llib 
udur: 

HU1am ttin Bey Rusya il 
gaz e kere le tlc reti yapmakta 
idi. Ru yaya gönderdiği ( 80 ) 
bin lir hk bir malının k r ı· 
hğı ı al madığı için iki seneden• 
beri ticari vaziyeti arsılmı br. 
Elinde kalan paralarını da iflas• 
t n kurtulmak için alacakhlann 
dağıtmış ve kendiıi açıkta kalmıştır. 
Nlh y t geçen sene Galatadakl 
kim eilz çocuklar yurduna muha· 
eebecl o!mq ve -beı ay eYveJ 

burad n i&tifa eder k ynlmııbr. 
HU meddin bey bir buçuk ene 

( Dtvamı 8 inci ıayf ad ) 

n ikos 
Dünkü -MaÇ 1-1 Beraberlikle Bitti, 

Atletizmde Bir Rekor Kırıldı 

Dünlcü Beıiktaş - Panatinoikos maçınJa foto nıulta6irimiztn tespit eltili lı•g•caıtlı bir ıaJA• 
Ati tlzm mU abak ı ,.. re (Bahriy ), UçüncU Selim 12,80 
nın t knlk nellc ı rl: m tre (G. S.) 

İstanbulda Yeni Bir Bolluk 

p·yasa, 
omık 

Mü temadiye 
İstihsal Ediyo 

Cepte ir Cemiyet- Tulôatçılar Telaşta. 
11 ese ~si Ve Çelik Perde Buhranı 

Tuluat artistl•ri çelik p•rde buhranı konferansıntn harar•lli bir celaeslnde 

1 tanbulda V ıiyeti an-
yeoi bir buh- 1 m k için tu· 
r n v r : Tu· liiatçaların ce· 
luat artistleri mlyetine müra• 
telAı içinde!.. caot etmek 
Tuluat artiıt· ldzım, Tuluat 
lerl, yani, halk arti tlerinin (Ti-
tiy trosu tilli· yatro aan'at· 
yor! .. BUtün t • k rl r c miye· 
tanbuJun tiyat· ti) iımile bir 
ro zevki yalnız cemiyetleri var-
DarUI be da yie dır. Bu cemi 
mi mUnhasır y tin güzel, 
k lacak ?. Da· sri moblly lı 
rlll be da yi den 

h ızetmiyenlerl Konıikl•r huhra· 
h Ik tiyatrosu ,.ına sebep olan• 
aan'atinin bin- lordan geni komik 
lerce muhi~ ılşko Muammer Ef. 

leri kimi ri, hangi komiği 
ıeyrederek etlenecekler? •• Çünkü 
blltUn tulfiat tiyatrosu k· 
tör vo nktriılcri göç etmek 
mecburiyetindedirler!.. Nereye? •• 
Ietanbul Beledlyeıi hudutl ranın 
haricine ! Iatanbul b lcdiycalnin 
nizamları muteber olmıyan, nUfuz 
d miyen yerlere ı Anndoluy 1 •• 

Yani tuluat artisti erile ls
tanbul B lediy sinin 
hald açık. 

ıalonl rı, mU· 

kemm l yazı- Talliatçılar cemi
hanell kayıt ve yeti reisi o• jött 
müzakere oda- prömige T•vfilc B. 

ı ve bir idare heyetleri vardır. 
Fakat nerede? 

C pte Bir Cemiyet 
Bu cemiyet binaıı Nuruo m • 

nlyededir· Nuruo maniyedo tarif 
olun n bfnay gidiyorsunuz. Bina 
or da, fak t b8yle bir c mlyot 
t b lisı yok. 

Nuruosmaniyede, Şehı. deba
anda, bUUin lstanbulda ce ly ti 
r yınız. yok r 

Nihay t cemiyet r isini bulu 
( D va mı 9 uncu sayfada) 

\ 

•• 
Alaka Verici 

Yeni Tefrikamızın 
ismidir. 

GI t saray kulUbUnUn cuma 
günU t rtip eltili bUyllk spor 
bayr mına ait atletizm müs ba
kalnrına dün de öğleden sonra 
Takaim atadyomund , kalabahk 
bir syirci kUtleıl önUnde devam 

Zamanm rnUsaadesizliği dol - Eıkl rekor 12,39 ile S Umde , 
yısile cuma gllnli yapılamıyarak idi. Rekor kıralmıı ve en yllksek •• 

dildi. Bu mUsabakalardan son· 
ıra da Betiktaı-Panatinaikoı fut~ 
bol maçı yaptldı. 

dilne bırakıl n atletizm mü1aba- ıeklile Folyosa g çmfı oluyor. 
kalannın neticeleri ıunlardır: 110 metre: 

Üç adım uzun tlama: Birinci Sedat 1,16,2/5 (G. S.), 
Birinci Folyos 13,45 metre ikinci Tevfik (Bahriye) 

(Fener), tklact Tevfik 12,99,5 met· ( Dnaau alacı PJ'*4•) 

Pek yakında b11 11,ec:ak wa 
"Kirahk Kalp,, rom11nını11 

r•f'lnl alacakttr. 



2 Sayfa 

( Ha-/kın .Sesi) 

Bir Bulgar Gaze
tesinin Uydurma
ları Ve Halk 

Bir Bulgar go.zctcııi, gii;>a bızim 
tcsl.hatımızı öğrenmiş, Trnkya
da yollar y pı;> ormuşuz ve sa
ire. Du gar.etenin adı Kampa
nııdır. Bu münasebetle bir h ylı 
uydurmnlıır so.vuru;>or, onun bu 
uydurmalarının halk arasında 
hastl ettıği intiba ise, düo ıu 
şekilde tezıılıur etmişti ı 

Mehmet Arif Bey ( Gedıkpıışa Ne
viye sokak 6 ) - Bulgarca Kamf na 
gnz.ete&i birçok uydurmnlnr yumurt
lamıı. Aklınca bot atıp dolu tutmnk 
lıtemi~. Boğaz.farı, Edirneyi bütün 
Kırklareli Vilô.yetint Ru ların hazırla
dıkı planlar daire.inde tahkim ediyor
muıuL Tayyarelerimiıin, deniz.alb 
l'emilerlmizin adedini arbrmıpL (30) 
mi!yon lenhk yeni bir top maarah 
kabw etmiti:ı. Trakyada yeniden iki 
ıoae ·ye bir demiryolu yaptmyormu• 
ıuı. lkn bu ınbrlan okuduktan sonra 
hayrete düıtüm. Demek ki ben latan• 
bulda 7aıamıyorum, Edirneyi, Trak
yayı bılmiyorum da bu gazetenin mu
hayyel muhabiri buolan görmÜf.. Ya
lanm bu kadar kuyrukluıunu da ben 
hiç görmedim. 

Salih Bey ( EminöoU Balıkpazarı 
73 ) - BaıvekiJ geçen günkü nutkun
da bir defa daha tekrarladı: Biz.im 
6z0müz ve ıö:ıilmüz gibi siyasetimiz. de 
doğrudur. Hudutlanmıza, istiklalimize 
dokunulmamak ıartile biz, kuzu gibi 
bir milletiz. Biz garp medeniyetini 
yeni aldık. Sulh havası için kaybetti .. 
ğimiz z.amanlan telafi etmek iıteriz. 
On Hnelik dilrüst ve açık siyaı;eti
miz.le bunu bütOn dünyaya fıpat ettik. 
Sofrada ç•kan Kampana gat.eteai biz.i 
lalli anlı7amamıı. Trakyayı mıntaka
lara ayırarak Ruıların nezareti altında 
tahkim ediyormuıuz. Biltün eıki 
toplan faal bir bale sretlriyormuouz. 
Bunlar tamamen gazetenin hnyal 
eyinde canlanmıt ve kliktt O.zerine 
~kmıf 1alanlarıdır. 

~ 
Seniha H. ( Koska tramvay caddesi 

19) - Bulgar gazeteıinin uydurmala
naa hayret ettim. Bu gazete o kadar 
bOyilk yalanlar kıvırmış ki insan 
hayrete düıüyor. Guya Ruııların yap
btı bir pllna a-öre Trakyayı baıtan 
bqa barut fıçı11 halfne lcoymuıuz.. 
Gazete muhabirinin •öyleditine göre 
Erkiıuharbiyei umumiye reiıimiz Ruı
ların planlarını tadil elmit- Kulatı 
delik muhabir devlet esrarı olan bu 
gibi ıeyleri bile biliyormuı gibl ka• 
lem oynalmıf, kalemini detil daha 
4otruıu aklını oynatmış. Biz. ıulhcu 
bir milletiz. Kimaeye lcarp bir teca• 
YG.ı Diyetimiz yoktur. 

Ayakkabı içinde 
Polis diln Mustafa oğlu Fettah 

Bey isminde bir genci Müddeiu .. 
mumiliğe vermiıtir. iddia ectldi· 
ğine göre, Fettah Bey, ayakka· 
bılannın içine yerleştirdiği ( 320 ) 
lirayı memleket haricine kaçınr-
ken yakalanmıştır. MUddeiumu
mllik Fettah Beyi birinci ınüstan
tikliğe ve.rmif(ir. 

SON POSTA 

Bir dam (850) Lira Bulmuş, 
Fa t Sahibi Yok! 

Kllçllkpazarda seyyar sebze sabalığı yapan 
331 doğumlu Niğdeli Süleyman oğlu Hakkı geçen 
ayın 26 ncı günli ıırbnda kUfesile KUçükpazar 
caddesinden geçerken ayağına bir bez dokunmuı .• 
eğilmiş, ayak bezi yaparım, diye bu 
bezi almış, elile yoklamış, içinde kata bir tomar 
halinde bir kağıt görünce çıkım açmiye başlamış 
Ye içinde gözllne ilişen mavi ve yeşil renkli bank· 
notlara inanmak istememiş. Bezi tamamen açmıı 
ve içinden yüzer, ellişer ve onar liralık bir tomar 

rümeye ve etrafına bakarak koımıya başlamış. 
Oradan geçenlerden birisi bu adamın para 
bulduğunu anlamıı, kendisini takip etmiı 
ve nihayet polise haber Yermiştir. 

Poli• Hakkıyı yakalamış •• Hakkı yerde bulduğu 
paranın (850) lira olduğunu, btAndan (30) lirasını 
harcadığını söylemiı ve (820) lirasıni polise teslim 
etmiştir. 

kiğıt para bulunduğunu görUnce çabuk çabuk yü-

Polis bulduğu para)'I zabıtaya haber verme
diği için Hakkıyı dün paralarla beraber müddei
umumiliğe teslim etmiştir. Henüz paralann ıabibl 
çıkmamışbr. 

Kimin Malı ? 1 Üniversitede j 
Haliçteki Şamandıralar Bir Bir Rasathane · 

lhti~ifa Se~ep Oldu Maarif Vekili Bu Müna-
Aldıgımız malumata göre, Ka- • • 

1".akBy ve Unkapanı köprüleri ara- sebetle Şehrımıze Gelecek 
aında · bulunan eıki şamandı· • Aldığımız ma~ümata göre, 
ralar yfizünden mavnacılar Maarif Vekili Hikmet Bey bir 
şirketi ile Milli Emlak hafta sonra Ankaradan ıehrimize 
Müdürlüğü arasında bir ihtilaf gelecektir. · Vekil Bey burada, 
çıkmış, liman idaresinin müdaba- Üniversite bahçesinde yeni inşa 
lesile halledilmiştir. edilecek olan rasathane binasile 

Mesele ıudur: iki köprü ara• nebatat ve hayvanat enstitüleri-
sında birçok şamandıralar vardır. nin temel atma merasiminde ha· 
Mavnacılar ~e!11iyeti. ~u ~am~n~ı- zır bulunacaktır. Yeni inşaata ait 
ralann ke~dısıne . nıdı.yetıni ıddıa projeler ve laıımgelen bütün 
~dere~, .~ma~ şırketıne satma.k hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
ııtemış, ıki müessese arasında hır 
baylı temaslar yapılmışbr. Bu sı• Muvaffak Bey 
rada, Milli Emlak Müdürliiğü de B k M .. d .. .. v r· 
işe karışmış, şamandraJann hükU- an a u uru eya ıran 

mete ait olduğunu ileri sürmüştür. Elçisi Mi Oluyor 
Bunun üzerine oı taya çıkan ihti
laf Liman İdaresinincmüdahalesini 
icap ettirmiş ve bir ehJivukuf 
teşkil olunmuştur. Bu ehlivukuf 
yapbğı tetkikat neticesinde Uç 
büyük pmandra ile alb kilit ve 
ve z.incirin vaktile Bahriye Neza· 
reti tarafından kurdurulduğunu 
tespit etmiştir. 

Bu karar llzerine Mavnacılar 
·Cemiyeti ile Liman Şirketi arasın
daki müzakereler durdurulmuş ve 
şamandıralara Milli Emlak m -
dllrlüğü el koymuıtur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Balatta oturan ıeyyar satıcı 
Mehmet ile arkadaıı Osman 
ıokakta geçmekte olan Roza is
minde genç bir kıza el ile -aarı
kmtılık ettiklerinden yakalanm119 

)ardır. 

Jf. Son 24 saat zarfında ph· 
rln muhtelif semtlerinde 6 hırsız-

lık bir yankesicilik ve bir de 
dolandıncılık vakası olmuştur. 

Anadolu Ajansı Uumum MO
dtırll Muvaffak Beyin Eınlik ve 
Eytam Bankası Umum Müdür}ll .. 
ğüne tayin edileceği söylenmekte
dir. Diğer bir rivayete göre de 
Muvaffak Beyin, Ruşen Eşref Be
yin Atinaya nakli üzerine inhilal 
edecek Tiran elçiliğine tayini 
mevzubahstir. 

Karpuz Bolluğu 
lstanbula Her Taraftan 
Bol Bol Karpuz Geliyor 

Son hafta içerisinde ıehrimize 
birdenbire mUhim ıniktarda kar-
puz gelmiftir. Bu seneki mahsul 
vaktinden bir hayli evvel yetiş
miı bulunmaktadır. 

Muhtelif vilayetlerden gelen 
haberlere göre, yakanda ıehrimize 
yeniden fazla miktarda karpuz 
gelecektir. BugUn fiatler 7 ,5 
kuruşa kadar diişmtiştlir. Yeni 
parti geldikten ıonra fiatlerin bir 
miktar daha dllşeceği ileri aUrü
Uiyor. 

Belediyede Maas 
l.taobul belediye•I memurlarına 

dDn Temmuz maaıı datıblmıtbr. 

Bir Şikayet 
Arnavutköyü Halkı . Bele

diyeye Müracaat Etti 
Amavutköytınde oturan halk 

mllşterek bir mazbata yaparak 
belediyeye müracaat etmişler, bu 
cıvarda mevcut iki odun depo
ıundan şikayet etmişlerdir. Ama· 
vutkaylindeki bu iki odun depo
sunda, odun keımeğe mahsus 
iki bllyUk makine gece gilndüz, 
hiç durmadan işlemekte ve müt .. 
hiş gürfiltll çıkarmaktadır. Veri· 
len mazbatada bu depoların ya 
başka bir tarafa nakli veya 
geceleri makinelerin faaliyette 
bulunmaması latenmektedlr. Be
lediye vaziyeti tetkik etmektedir. 

Taksim Bahçesi 
Belediye uzun mllddettir, Tak· 

sim bahçesini kiraya vermek iste
diği halde kimse talip çıkma-

maktadır. Belediye, Taksim bah· 
ç.esini kendisi iıletmiye karar 
venniıtir. Belediye burasını ye-

··niden tanzim edecek Ye halkın 
rağbetini celp için, ucuz fiatla 
servis yapacaktır. Şehir Tiyatrosu 
artistlerinin, Belediyenin yardım1 
ile işletmiye baıladıldan Tepebaşı 
bahçesi çok rağbet görmektedir. 
Tabim bahçeli, buradan biraz 
daha lükı olacaktır. 

İki Çocuk 
Yaralandı 

Samatyada oturan 9 yaıında 
İstipan isminde bir çocuk dut 
ağacından dnımnı, muhtelif yer
lerinden ağır IUJ'ette yaralanmışbr. 

* Kumkapıda kale üzerinde 
. arkadaşlarile oynamakta elan 3 
yaımda Muhain iıminde bir ço
cuk kale duvanndan apğı düıe
rek ağar surette yaralanmııbr. 

lf- ishak iıminde bir çocuk 
Etyemezdo tramvaya asılmak 
üterken dnıerek yaralanmııtır. 

Giiniin 

lnebolu Heyeti 
Çanakkalede 

Çanakkale, 8 (A. A.) - İne~ 
Halkevinin tertip ettiği 25 kifiiik ~ 
heyet bu nbah Çanakkaleye ıel~ 
bul meb'uaa Hamdi Mmtafa B. de ~ 
meyamndad1r. Şehitlik1eri ve Truff 
harabelerini ziyaret edeceklerdir. t11' 
y>. Oç gün kadar ıehrimizde mi ... 
kalacak tar. 

Antafya Mualllmlerl 
Burdur, 8 (A. A.) - Antalya d*' 

allimlerinden bir grup dün bur•'4 
gelmittir. Aralarında on beı hanını il. 
nrdır. Heyet İıptaraya kadar gez.inli! 
ıine deYam edecektir. Dün ak..,, 
.. reflerine Belediye tarafından il 
ziyafet Ye muallimler tarafından M 
Halkevlnde bir mOsamere verilmi,-

Teklrdalı Vali Vekili 
Tekirdağı, 8 (A. A.) - Beı -« 

mOddetle mezun bulunan Vali AdJ 
Beye nkAlet edecek olan mOIJd1f 
müfettlti Cndet Bey diin bur~ 
•eJmiı Ye vazifetine baılamııtır. 

Gökauda Mehtap Alemle 
Yapllamıyacak J 

Kayıkçılar cemiyeti Belediy~ 

m6racaat ederek Gökau deresi •j 
nın tanzim edilme1inl, buraya pr 
jektarler konulmasını lıtemiıler 
Cemiyet burada ıandaJ ve meht•f 
Alemleri tertip edecektL 

BGtçedo t"bıiaat olmadığı lçin be' 
lediye bu iti yapamıyacakbr. 

Veteriner Fakültesi 
Mezunları 

Bu sene Ankara Yükıek Zira'
Enıtitilıil Veteriner Fakülteainin iıo
tihaolan bitmf ıtir. Çok iyi •e iyi d,. 
recelerde 9 ıenç meıun olmuılarddı 
Bunlu Bahaettin Otuz, Mehmet ee.
l'iz, Fikri Yılmaz., Remzi Kaya, Tut" 
gut Alptekin, Bahri Korkmaz, ZOh~ 
Yavuz, Şahap Demir, Mahfuz A~ 
Beylerdir. 

Mezunlar fakültede iki sene ıt 
dan sonra birer branıda .mGteh..., 
olarak ve doktor unvaoile memulf1 
1etlere tayin olunacaklardır. 

ProfesörJer imtihan neticelerind 
ıon derece memnun kalmıılar gen 
lerl tebrik etmitlerdir. 

Fakültede talebe miktan artma 
tadır. Şimdi talebe mevcudü, oJI 
kız olmak a:ıere 125 tir. Yeni sen~ 
Din birinci aınıf kadroıu 100 dür. 

GayrlmUbadlllerln Para•• 
Gayrimilbadillere yapılacak patı; 

Tnziab yeniden teebhOre uframııtd' 
teyzlata ancak eumartelly• baıtaar' 
bilecektir. 

Doçentler 
Ve Asistanlar 

Onlnraite rektara doktor N~ 
Ömer Bey dUn alqam Ankar•l'I 
gitmittir. Neıet Ômet Bey Ankl\raclli 
doçetleria maaıtannın artırıımJ 
meselesine dair Yekiletle temH ed~ 
cektir. Doçentler, yeniden, vekilP 
müıterek bir telgraf çekerek dilekW 
rin1 bildirmfılerdlr. 

Diter taraftan Onlnraitede~ 
aalstanlar da mUflannın artbrllaı,
lçin nkilet neıdinde tetebbü,.9' 
giriımeje karar nrmiılerdir. Aaia~ 
lann a.U maaf1 da (25) liradu. J, 

Son Posta' nın Resimli Hik6gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki:] , ________________ _;. __________________ _;_ ______________________________________ __ 

H. B. - Hayat eskiıine 
u&&ran ucuzlamıya batladı. 

- Nereden anladın, Ha
un Be~ 

- ~-- ba Mfer de 
Jirmi bet lira için acJam 
lldlrm ttılerf. 

- Of.. bu ne toz toprak! 
H. B. - Mikrop barbiu 

haıırlamyorml 

- TalebeıizJikten ecnebi 
mekteplui birer birer kapa· 
myormuş Ha.an Bey! 

H. B. - "Propaganda 
dolmaaını" artık kimıe yut
maranca bıvka .. 1ap1111lar 
cloatuml 

Dilenci - Hasan Bey ı•· 
zetede gördüm: ispanyada 
dilenciler aenede altı milyon 
İngiliz lira11 kazanırlarmıı! 

H. B. · - Deıene en çok 
merhametli iosaulaı oraya 
topJanmıır 

- Kadıköylııdeki çocuk 
balıçeainde Yatlı bqla adam
lar da oynuyorlaımıt! böyle· 
likle çoouklardan neleri eklik 
kabyorl 

B. B. - Nazar boDcu
lan aaiıiml, 

- Ruatbueııia .Umog
nf ileti ikide bir nlr.el• 
kaydediyormqt 

H. n. - Kandilli1• bm
yoıa veya otoblil fOHIİ mi 
Japı)chf 

l 



Müstehcen 
Neşriyat. 

Almanya Hl.diseleri 

Matbuat kanununun hedef 
luttuiu ıayelerden biri ve belki 
batbcuı mllatehcea yazı ve relim· 
leria ıeDİf halk tabakaları ara· 
•nda fena koku ıayma11na mani 
olmakbr. 

Kuanun icabına uymaktan 
ziyade keadl kanaati neticeli bu 
HYİ netriyattan uzak kalmayı 
hir preuip addeden Son Poata, 
Tllrk matbuabna konan, fakat 
pllk ıibi, radyo, ıinema tibl 
•Jllİ derecede pnİf halk klltle
lerine hitap eden va11talann bu 
kayıtlardan uzak blJ'alolm .. nı 
dalma laayretle karpl&DUfb. 

DahWye V eklletinia tııkilituu 
tamamlamak ıuretile bu ıahalara 
da yaydaa aldlld kayıtlar, ba11 
tezahlrlere bakarak zaanolunabilir 
ki udece •••leket metalna mln
huırclar. Hariçte plen put••• 
............ billıa11a tlrll raimll 
erotik •llriıat WllllUDllll •tlaa
de bir ..... ,. iahlp slbidirler. 
Yuala n ruı.u i1t11ac:U eferbir 
lumm IDM•lann ahlllo ilerinde 
f•a tuir yapıyor da bir kwm 
ecnebi dil bilen inıulann bunlara 
kartı ahllkl muafiyetleri varu 
•eaele deiitir. O vakit, bilbaua 
trauaz mah olan bu mecmua ve 
~•llmler ttlmen, tllmen memlekete 
ıthal. edilebilir. DejilH, yani b6y· 
le bar alallld muafiyet men:ubabı 
olamaza, bu neti iç bulandancı 
rnimU uerlere kapdanmazı kapa· 
111amtz llamıelir. Yerli Ye ecnebi 
diye naıd iki nevi fubt ,eldi ta· 
•anu~ eclilmezae yerli Ye yabanca 
diye ıld ayn iatihcao kabilita
N"111' cleiiJclir. 

• Almanya bldiaelerinin bqlan-

Resimli Makale 

Ce..ı,et lçlade, ceal1.U. lald· 
.. fla hlr teldMe ,.,. ........ fert· 
lerta Wırpk albDell,.tlerl ,,... 
... p.,. ............ ....... 
H eı ılkellelı,etlel'la ltatıacla pllr. 

~lll!lftllr.' • ... c1 • ..-11r ki ceaJ1et1a lıfır• 
taaln ettlll lıılrfek anfaatlerla 
bla b r Ilı_.., c:eal,.Ua a..ıaat1 
.......... ,... ... .,. • ..,..., .. 811 
........ nrl• ., ... c1a1s1 faril ... 
._..._ ......... kalaaWııha 

m ..... ı .... 0..1,.ta ,,..,. 
.:lfbals aeafaata. .. w.r 
çek" ~ kalu .. 
........ 1u1a ............ ,. .............. .,..~ 

d ....... y .... ., ........ lcla ... 
tD ca..,... M ..... atlın1ak lçla ......... 

Verina Ve Alı• il 

SON TELGRAF HABERLERİ 

İran Şehinşahı Hz. nin Kıy
metli Teveccüh Ve iltifatları F aılzm oe ıacandanberi bu 

na•ıonal bldiıelere kal'fl --------------------
llz u temldnU liun Makü, 7 (A. A.) - Şehinph f8Ya " timcliye kadar bana Iİz erkim ve Maka halka Ali Sait 

... ,. • kullanan ltalyan Hz. ain izhar bu1urduklan arzu rehberlik ettiniz, fimdl de ben refakatindeki zevata 
~~~~~-...-M . . 

teleri YUUatm em 
bir liaanla kal'fllamakla kalmıyor, 
bu vukuab da reamt Alman nok
taf nazarmı benimaiyerek Hitler 
reji';'IİDİD müdafii haline geliyorlar. 

f.
F •fiil ltalyaa ıueteJerine ılre 
..ı- Ue miJll HIJ•lizmin en 

buiz farla. lllillt ... Jalizmin deY• 
lot i~ Wr dewlet haliae ıeJe
celc .. kilde mllamalaa ,..mit 
ve bilnaetice bu tlnldl •aziyetla 
dojmuı olma11dar. Halbuki ı .. 
tlzm, her feyİ dewlet için yapm11 
•e de•let, bllttln tqekkUUerin 
Blt8nde bir otorite vaziyetini 
al181fbr. 

eu.....ı.,11 M. Mitlerin, ...... 
di, t.tlkametiai detiftirip bu yola 
dlkllmal •• 111a bil- merkeziyet 
•alD takip etme.ı llzamdar. ltaJ
Jall fatinli, Alman naqoaal .... 
YalİZ1llİllia brtalUf'IDU bu tedbir
... ıheldeclir. ----Rüşvte Suçluları 
Metr Salem ile F aracı Ef •• 
ain Tecziyeleri lıtenildi 

Aabra, 9 ( Haauıl ) - RBt· 
~ ır-1 ~·idea auçlu Metr 

. m • ..._.. Faraci Efen-
dlaın mulaake......_ din d .. 
vam edllmif, lclcla makama 
ichllaaamelİld aerdederek , ..... 
da ci_olaya CelUI ualblmak ....... 
tUe Metr Salmain ceza kanuaaaaa 
223 llncl, l.eOD F aracı Ef. Din de 
~~- •e 226 ncı maddeler nazan
..... ate alınarak 220 inci madde 
ile c:ezalanclaral muaaı iltımiıtir. 

Muhakeme, maznun vekillerinin 
mldafaalannı huırlamalan için 
bqka tine bıralolmaftır. 

Elçilikler 
Arasında 
M Ankaradan ıeleo bir haberde, 

8 
°81co•a Sefiri HGıeyin Ragıp 

Veyan Romaya, Roma Sefiri 
1_~f Beyin de Moakovaya tayin· 
..-inin tekarrlr eltili bildiriliyor. 

a 
Sait Pqa, refakatinde Kolordu 
Kumandam Abdurrahman Nafiz 
Pqa ve Erkinıkarbiye Reiıl 
Mahmut, Hariciye lçtlncl daire 
mldlrl KemaJ, protokol ıef ma
a'ini Şefkati •• hariciye mld&... 
leriDden T alAt n Atir Be,ler 
oldutu halde, lll Hazreti Hama
yunun maiyetlerinde Makiye ıel-
miftir. Şehinfah Hı. topraklanaa 
arak baur baımaz AB Salt Pa-

M. Göbbels 
Alman Propaganda NU1n 
Kabineden Çıkanlıyor mu? 

S- dakikada Berlinden bU
dlriliJor: 

Bapekil muaYinl Fon Papeain 
me.tdİlli mahafua etmelİ 111nti
kat'lyede tekarr&r ebniftir. S.na 
mukabil Propaıancla Nazan M. 
Gabbelala kabineden pkanlmua 
•• lna anaretia lltyedllmeal de 
kararlafbnlmaıtır. 

[Alm••J• bAdlMleriae alt dlter 
haberler 1 laei •arfadadır.) 

Orman Mühendislerinin 
Maaılan 

Aakara 9 CHuauıl) - Şimdi
ye kadar 22 lira ull maaı alaa 
Onaaa mlhenclialeriniİa maaılan 
30 liraya lblli eclilmiftiı. 

Vulrlerl ICadml ffz. Dl mllımaa
dar olarak taJin eylediklerini 
lllve etmiflercllr. 

Mak6 ~hch 11z. Dİn da
•lflerini pMlaklr tekilde kut
lalım•ı n .--• Mitla tehir tea
Yir eclll•il .ıw llak6 etrafuaclald 
daiJlrcll u aletler yakdmak 
.... ......... J•palmafbr. 

Batta P.111 Azerbaycan ku
mandam Şa~bahtl Hz. olmak 
llzere &-.. bahmaa farka 

Gazi Hz. 
Anlcaratla Bll.gilc Te

zalalD'at Ara.tında 
Karıılarulılar 

Ankara. 8 (A. A.) - LW
clalmr Hl. --- 1Ut 12 de 
plarimizl t~ bUJllrmuPu'clar. 
Bat•eldl l•et Pqa Hz. le Nafıa 
Veklli AU, C. H. fn.ka11 Umumi 
Katibi Recep BeJlv Gali Hz. al 
JOictaa karfda ..... cbr. 

latu1oada da blylk Erklm
laarbiye Kelli,...... Feni P.,. 
HL, dijer yeldlJer Ye meb'aalar, 
bll6mum nUletler erkim, Aa
kara Yalili " e...ıyet •lcltlrl 
tarafmdaa .ıA•lanmıflardır. Ka
labahk bir laalk kDtluJ Gazi 
Hs. ni pdcletle ıDnılamlfbr. 

HarlclJ• Vekili Te.tik Rlftl 
Be1le eald Tahran elpmiz Ha.
rev Bey ReWclmlaur Hz. nia 
refabtleriade ıellllİflerdir. 

iSTER iNAN /STER 

clfr. Din Al ult .,... Re 
refakatinde bulanan zeYat tere
fiae ŞAlabahti Hz. tarafından bir 
ziyafet Yerilmiftlr. Ziyafette çok 
amiml Y• dottaae nutuklar teati 
edllmif, iki dost deYlet reiaine 
tazim biuiyah aanulaallflar. 

* Memleketimizi ziyaret eda 
lraa Şelli•ln lh. latanbal 
Darllac....tne ( 2 ) bia lira t .. 
&.r, buJW'lllaflardar. 

Esrarlı Bir Cinayet 
Bu Kadını Acaba Kim 

Yaraladı? 
Galatacla oturan Dilb. İ9lllİll

de bir belan, karmam ~ 1..;.. er. •iv mntta 1arala olarak 
............ Kaclm ifade Yere
mlyecek bir halde hMtueye kal
clanlmaıbr. Yaralar bıçak 7arala
ncbr ve deriDdir. Dilber Hu.mm 
hayab tehlilcededlr. Klmia tara
fından vuruldutu hen.iz alatda· 
mamııbr. Zaliata ehe....,etle 
tahkikata baflaWfbr. 

.Adanadan Mabldim Geliyor 
Adana 1 ( A.A ) - Şeluimll 

hapiabuuiam ara ..... .aka. .. 
latlzamım bozaa Ye a,.klan• 
dacir •aruldata laalde yiae 
rahat dur11111u mahhkimJardaa 
2'l Iİ Adliye V eklletinin emrlle 
bu,an lttanbul hapiıhaneaine 
ıeYkedHmiflerclir. 

iNANMA! 
Damp ku-ada yapdaa ._ detltm• lseriae Ye dlkkl• Ahipleri tabelalaranı hemen alapta ettiler. 

dlldıU. ••t• .. •••lr ywlere ait IAYlla •• tabelalar- Verpnia ea fazla •adtll (300) kurut oldujuaa Ye bu 
tla• bir d.ta1a ...-. olarak Mr nrıl alıaaaktachr. 
Bu nrsf ota& lnmat'tan batl•Jar•k •• fula iç JI• ku• • kurut ta çok bunth blyGk naatau uhlplerladea 
rup kadar çılcı1or. Jalats bir defaya mahau• olarak almaeatana rlre, ta• 

Fakat kanunua detlımeel lzeria• Wr lu81m ••ta• belllanaı ....... ede• Haahn bu itteki aa•İ•İJ•tl ... 

ısr•• lllAf/! ı•r•• INAll•AJ 

- --
Politikayı 
Hitler 
icat Etmedi •• 

'-------- A. E _ .. 

Alman ihtililiadea babaedea 
fran111 ıazetelerinde, Hitlere ho
ta !itmeyecek 11fatlar nrllclitlni 
ıar&yorum. 

Ş&phe yok; Mitler kuzu d .. 
iilclir. (Benm) ile (Mlnih)te ce
reyan eden lıldiaelv de t6nlle 
ferah verecek tablolara hiç bee
zemezler. Amma ailaayet bu, 
Iİyall bir faciadır ki her milletin 
tarihinde beueriae kolayhlda 
t ... cllf edilebilir. Uuta sitm•· 
yelim n hlcliaeJI ea fazla taW 
eden fra&111zlana k•cl tarilal..W 
apmz: Saint Bartbelmp faci .... 
nm derin •e laalrlld 1ebeplm 
dini olmakta ziyade m,..ı d«tll 
mi idi? Sonra ilk frum clmlaa
rlyetl de keacliai mWafaa etmek 
baban..U. denler slbl kaa alat
mach mı? Birçok ._..,.eri .,... 
.. c1a ... ,.. katlilmlarma ...... 
tan .,,...,. .. daha olmJllllllL 

Birlaci Napoa,o. zamaamda 
li7ul .... nilder M w•ele 
flrDrlerdl? 1>11r o·.,.. ile Je-
.era1 ...................... cenp 
•ereWlirler. Fakat F,_ tari
IWade, bltla ba ................. 
de berakaalan ela •anlar. Pw 
akaldannda kadın Rek f:!:' 
kitinin billmulıakeme a 
dizildikleri tDnln &zerinden he
niz iki uar seçmedi. 

Bir baldm: 
- Ey .ı, .. t. .......... 

ne cinayetler irtlklp Millrf O.
mitti. Ne, doinJdar. 

Ştlphe yok ld, ea fiddetli 
luralan tahrikte IİJ ... t kadar 
munffak olan vuata yoktur. 

Politikacahjl geçinme velilesi 
yapan baa memleketlerin meclie
lerinde, karpamdaldae: 

- Senden iireniJoram. diye
rek haykıran hatipler 11k '* 
ıartılllrler. Bunlara IOl'llnuz: 

- Kendilerine iirenme biAinl 
,_;::.:.:...~~ ? •-: 

Samimiyet alatermekten k_,. 
maıalar: 

- Kartımdaldnin .. Ykil, flh
retl. paruL .• Demezler mi? 

Muhakkak, mulaanheleria • 
zalimuelİ clalallcle, ntaacl•tl•r 
ar•ncla çakamdar. Balarcla ada
let, merhamet Ye illlaDiJet hlaleri ............ 

Almanyacla nkaa p1ea ..._ 

dile ...... -·-· fakat .., ... 
laa1ata yeal ...._ piı•••'ı ... 
letler arumcla po1it1b ...... ._ 
ma111a kalaalar ka~ bmedlr ? 

v ............ ----
Esrarcılar 

Kozluda Oç E.rar Ka
çakçısı Tutuldu 

Zoapldak (Huaall)- • laafta 
içiacle KOiia aalllyelintle Wr ....... 
bçakçahta ..., ..... cabralautbr. 

Zabata ........... lraçak~k 
ifleril• ........ blaftei Ankarala 
..... t ....... ~ tirk•tht-
... uldi1e Pftfiata J8p8D Te .. 
ilk imiacle birini bir mlcl .... 
taberi tarauut altmda ........., 
makta idi. NU..,.t ._ .......... 
hemcl. haalara -- ıetil• 
Cevdet •ade birimi,......,. 
..vaffak olmapar. 

Kolla naW,..ı mWlrl Sl-
NJJ& Beyle jUdm ..... .... 
ve tlmrlk mahafua ..... 1an 
bu qte çok pJNt ,Wermiflertlir. 

Profesör Niunenin izahı 
Ankara 9 (Ha.asi) - Profe* Niuen Hlldmiyetl Milliye 

ıuetuiae ıGndercliji bir ••"'
tupta hariç te yapbja .... 
Uyabn zaruri •• Yicdaaı ... 
beplerle hiçhir &cret almada 
yaptatıaı " bu am.U,atm cltw 
c:errahlaiaade pek deria •• lace 
ihtaaaaa taallak ettiiiai. Aakare 
keneli t•bblllerlle .. ,allat etti
..\ ltllcllrmektHlr. 



· ı Ziraat /şleri 1 
~ı----------------------r-

1ii r kiye mi z in 
Nebatları 

Memleketimizin sahil ve yayla 
mıntakalarında kendi kendine ye· 
tişmekte olan Türkiye nebatlarmı 
tetkik ntmek için ecnebi nebatat 
mfitehassıslarmda.ı bazıları mem
leketimize gelerek tetkikat yap
maktadırlar. Bu ecnebiler arasın
da bilhassa Amerikalı ve lngitiz 
nebatiyunu nazarı dikkati celbet· 
mektedir. Bu zevat büyük mas
rafları, yorgunlukları göze alarak 
Türkiyahıo her tarafından nebat 
toplamak ve bunları memleketle
rine göndererek nebatat bahç~ 
lerini zenginleştirmiye çalışıyorlar. 
Üç dört sene evvel bir Amerikalı 
nebatatçı, Mardin hava~isinde 
tesadüf eylediği bir nevi süsen 
yani ( iris ) hakkında Şikago Da
rUlfünununda bir konferans vere
rek bir de rapor neşretmiştir. Bu 
raporu elde eden Londranın meş
hur nebatat bahçesi olan ( Kew) 
bahçesi mütehassısları derhal işe 
başlamışlar ve geçen sene mem• 
leketimize gelerek yeni bulunan 
Süsen ile beraber daha bazı 
nebatlar toplayarak avdet etmiş-
lerdir. Bu mütehassıslar bu sene 
de tetkikatlarına devam etmişler 
ve tekrar memleketimize gelmiş· 
lerdir. Bunlar gibi birçok neba· 
tatçı alimler memleketimize geliyor• 
lar ve Anadolu nebatat mecmua· 
sını gözden geçirerek ve nümune• 
ler alarak kendi memleketlerini 
feyizlendiriyorlar. 

Nebatatçı ecnebilerin bir· 
kaçı ile göriiştüm. Kendilerine 
bu sahada kolaylık görmeleri için 
tavsiyelerde bulundum. Benim de: 
Mardin, Gaziayntap, İzmir, Kon• 
ya, Dersim, Gireson mıntakala
rından toplatmış olduğum bazı 

nebatlar hakkında malumat ve 
nümuneler verdim. Bu numuneler 
karşısında hayretten kendilerini 
alamadılar, dediler ki: "Biz nere• 
lerden geliyoruz. Neler toplamaya 
çah§ıyoruz. Bu kadar masraf 
ediyoruz. Siz ise kendi memle· 
ketinizin bikir mıntakalnrında 

yetişen bu nadir nebatlara kıy· 
met bile vermiyorsuuzln Bu doğru 
ıöze verilecek hiçbir cevap yok· 
t\L Yalnız: Yavaş yavaş bunlara 
da sıra gelecekl demekten başka 
birşey söylemedim. Bu bir haki· 
katbr. Ve bu işle bugüne kadar 
hiç kimse ne resmi ne de husu• 
ıi bir mahiyette uğraşmış de
ğildir. Halbuki Anadolunun şark 
manabkında ayle kıymetli nebat
lar vardır ki bunların hiç ıllphesiz 
pek çoğu beynelmilel nebatat 
kataloklarına bile girmiştir. Der
ıimln Monzur dağlanndan, Zığa .. 
nadan .Giresun un K uşkayasından, 
Çiçek dağı civarında bizzat top
ladığım öyle nebatlar vardır ki 
bunların bir kıımım son zamana 
kadar biz Avrupa müesseselerin· 
den bahçelerimize celbediyorduk. 
Bir kısmını da hiç bilmiyor ve 
tnn:mıyorduk. Birçok nadide ne-
hatların men'şei memleketimiz 
o!masına rağmen bunların nere
lerde bulunduğunu ve bunlardan 
ne yolda· istifade edilmesi müm
kün olacağını araşbrmak bile 
aklımıza gelmemiştir. Orman ve 
yayla mıntakalarlmızda çiçek iti· 
barile yüksek bir kıymet kazana
bilecek ne güzel ve nekndnr zen
gin nebatlanmız olduğunu ben 
ya'uız değil ecnebi mütahassıslar 
dnhi itiraf ediyorlar. Senelerden
beri Garbi Anadolu mıntakasındnn 
!ngiltereye, Holnndn ve Fransnya 

önJ eritmelde olan muhtelif nevi 

E ET 
• 

RLE 
Tarihi Fıkra 

Sıcaklar! 
• 

eynelmilel 
Tarafta 

• 
zmır Panayırı Her 

Sıcaklar bastı, hem de ya_, 
basb. Hergoğüste inleyen bir 1"' 
rük seziliyor ve her ağızda renkİ 
bir dümnn dolaşıyor. Köprll, alef' 
den bir kaldırım. Üstünde bulf 
nanların yllrekleri alta geçınetı lika İle Kai-şılandı 
denize girip gün batıncaya kad' 
yıkanmek ihtiyacile kavruluy
Hulasa gUneşin göze en çir~ 
göründüğü günler. 

fzmir (Husu• 
si) Garbi 
Anadoluyu Ege 
denizine ulaşb .. 
ran büyUk ka· 
pıda, Gazi mey• 
danını önüne 
alan elli bin met· 
re murabbalık 

geniş bir sahada 

"fzmir dördüncU 
beynelmilel pn· • 

nayırı" açılayor. ~..._-«, 
Panayırın 26 mı;'J;::::::-nll!lf 

ağustosta açıl

masının milli ve 

ve büyük bir 
manası var. Bu 
tarih mi!letiınizin kurtuluı mfica· 
delesinde zaferin müjdecisi rolünO 
oynamıştı. lkbsat sahasında da 
ayni ehemmiyeti haiz olacağına 
şüphemiz yoktur. 

lzmir panagırından bir gece man:araıı 
Türk parasından emin olduğu 
için panayırda sahlan emtiadan 
200,000 liralık dövizin harice 
çıkmasına müsaade etmiştir. 

"Beynelmilel dokuz eyliil pa• 
naymm,, Başvekilimiz İsmet Paşa 
Hz. küşat edeceklerdir. Ayni 
günde yine Başvekil Paşa tara• 
fından 11Uluyol,, un küşat resmi 
ynpılacaktır. "Uluyol,, Aydını fiç 
saatte İzmire ve on dokuz saatte 
de Y alovaya bağlayacak olan 
kara yoludur. Bu yol Gaii Tür· 
kiyesinde yol faaliyetine verilen 
büyük kıymet ve ehemmiyetin 
başlı başına bir nümunesidir. 

Ecnebi Firmalar 

Beynelmilel l:ımir panayırı için 
yapılan hazırlıklar, panayırın 

Avrupanın her yerinde büyük 
bir perestiı kazanmasına sebebi
yet vermiotir. lzmir panayınnın 
Bari ve Uypzig panayırlarının 
fevkinde olması için her türlU terti· 
bat alınmıştır. Sovyet Rusya İzmir 
'Panayırına resmen iştirak etliği 

gibi Rus sanayi müesseseleri de 
ayrıca panayıra iştirake karar 
vermişlerdir. Fransa, lngiltere, 
Macaristan, Romanya, Yugoslavya 
İtalya, Mısır, Filistin, Hollanda ve 
Yunanistanda birçok firmalar 
geoit mikyasta panayıra iştirake 

hazırlanmışlar ve panayıra sahasın• 
da pavyonlar sipariş etmişlerdir. 

Bütün dilnyada ve hatta pana· 
yır yapan memleketlerde bile 
gümrük kayıtları doJayısile harice 
döviz çıkmaması için ecnebi 
ekspozanlann birçok ağır kayıtlara 
tabi tutulmalarına mukabil, bizde 
her devlet firmasının panayırda 
malını ıerbeıtçe ıatma.ına müsa
ade edilmiştir. 

Mali Şartla,.: 
Hükumetimiz, çok sağlam olan 

ve cinste çiçek·-;;;v"°;~j;;ı~~n
demidir. Lile, slimblll, oekayık, 
ıüsen, zanbak, Orkide, zerrin gi· 
bi birçok ıovan cinsleri, tezyinat 
fidanlarından pek çok cins ve 
neviler, fujer sınıfına dahil yllz· 
lerce nebat, çiçekçiliğe elverişli 
muhtelif fasilelere mensup bin· 
lerce nebat cins ve nevilerinin 
Anadolu ikliminin müsait şeraiti 
altında yaşamakta olduğunu gö· 
rüyoruz. Fakat bunlardan IAyikile 
istifade etmeyi habrımıza bile 
getirmiyoruz. Bu nebatlarm tetkiki 
için yapılacak işleri diğer bir 
yazı ile bildireceğiz. 

Lütfi AriJ 

t•) Ziraat hususundaki mtltkfillerlnlsl 
ıorunuz. Son Postama (Ziraat nıll· 
tehanısı alı:e cev p •eracekUr. 

Panayırda teşhir edilmek 
Uzere yabancı memleketlerden 
getirilecek eşya, Türkiye ile 
ecnebi hükumetler arasında mev• 
cut ticaret anlaşmaları ve mevcut 
kontenjan kararnameleri hüküm· 
lerine tabidir. Her ecnebi firmaya 
yapılan satışa mukabil 3000 lirayı 
geçmemek üzere panayır komite· 
sine döviz tevzi edilecektir. 

Panayırda mal teşhir eden 
ecnebi firmalardan 3000 liradan 
fazla döviz ihraç etme ini zarurf 
kılan hallerde, tediye müvazenesi 
lehimizde olan memleketler 
eıyası için, lk
hsat Vekale
tince bu had
din aşılmasına 
müsaade edile
cektir. Türkiye 
ile Klering mu• 
kaveleıi yapmış 

olan memleket• 
ler men'şeli olan 
bu gibi eşyanın, 
her teşhir edici 
tarafından ya· Panayır komitflıl 
pılacak sabşlan r•iai Behçel Salih 
3000 lirayı geç- Bey 
tiği takdirde bu fazlalık Klering 
mukavelesi dairesinde ödenecektir. 

Transit deposu: 

Panayıra sahası,tranıit deposu 
ittihaz edilmiştir. Ekıpozanlar, 
beraberlerinde getireckleri eşya· 
yı glimrük resmi vermeksizin bu 

depoya getirecektir. Bunlar gümrük 
idaresine bir taahhUt mektubu 
verecekler ve aablacak mallann 
gtimrllk reaimlerini bilihare te• 
diye edeceklerdir. 

Nakil Ücretlarinde Tenzilat: ----İzmir panaym, Balkan misa· 
kının iktisat bakımından ilk t~ 
zahurlanna mazhar olmq bulu· 
nuyor. Doıt Romen d~vletinin 
lktısat Nezareti, hiçbir mliracaat 
vaki olmadan, ıırf Romenlerin 
Türkiyeye 1 besledikleri yüksek 
dostluk hislerine tercUman olarak 
Romanyadan lzmir panayırına iş
tirak edecek firmalara bilumum 
nakil vaııtalannda yllzde elli ten
zilat yapmayı kabul etmiştir. 

Yunanistan hUkumeti de, de
niz yolları tarifesinde tenzilat 
yapmıştır. 

Devlet Demiryollan idaresi, 
panayıra iştirak eden firmalara 
geliş ve dönUş Ocretinden yüzde 
kırk, sergide teşhir edilecek e§-

yanın 250 kilo· 
ıundan yüzde yet
miş nisbetlnde 
tenzilat yapmıştır. 

Şark demir 
yollan panayırı 

teşhir edilecek 
eşyanın nakliye 

llcretlerinden yüz· 
de yetmiş nis· 

petinde tenzilat 
yapmıştır. 

Şark Demir
yolları panayırda 

teşhir edilecek 
eıyanın nakliye 
ücretlerinden yüz· 
de yetmiş ve 

yolcu tarifesinden yüzde elli, 
Cenup Demiryollan idaresi yüzde 
otuı, Aydın Demiryollan kum
panyası yüzde 83 tenzilat yap· 
mayı deruhte etmiştir. 

Kolaylıklar: 

Avrupalılar böyle ter döktürdl 
gUnleri mutlaka tarihe geçiriyal' 
lar; biz galiba fazla bunaldığıoııl 
için böyle bir zahmeti ihtiy.ı 
etmiyoruz, sıcaktan kurtuluoe' 
çektiklerimizi unutuyoruz. 

Mesela elimize gelişi gUzel b~ 
tarih alırsak mutlaka ıöyle bit 
cetvel çıkarabiliriz: 

( 870 ) de Almanyada mnthif 
bir sıcak oldu, tarlalarda çalışa• 
orakçıların hepsi öldü. 

993 ve 994 te yine Almanyadl 
göller" kurudu, bütnn bahklal 
helak oldu, ufunetten salgın hal' 
tahklar yüz gösterdL 

1475 de Tuna kurudu, Bodin1' 
Peşte arasında araba işledi 1 

1701 de yaz, hakiki bir c~ 
hennem ıztırabı verdi. Birç~ 
halk, kıyamet kopacağı vehınil• 
mallannı, mülklerini kiliselerf 
terketti I 

1718 de bUtUn Avrupa sıcak
tan bunaldı, çaylar ve nehirle' 
kurudu. Pariste hararet, 57 de" 
receye yilkseldi. 

Panayır sahasında posta, tel· 
graf ve Telefon santralı, şanj 

borusu, sigorta servisi, istihbarat 
ve ilanat bOrosu ve panayır ko
mitesi servis bulunacaktır. Ziya
retçilerin pasaport muameleleri 
de panayır sahasında derhal, 
alakadar memurlar tarafından 
intaç edilecektir. 

Panayır katarları: 

1811 de Avrupa yine kayna• 
yan bir kazan gibi idi. Bir kuy
ruklu yıldız doğarak sıcağı # 

_ derdi, yağmur getirdi. 
1879 da ha va, yine ateş ol

muştu, Avrupayl kavurup durU"' 
yordu. Viyanada birçok adatılt 
düşUp bayıld ğı gibi birço1' 
kişiler de çıldırmışlardı. 

Panayırın başlayacağı 26 
ağustostan iki gün evvel Aydın 
demiryolu ve Kasaba hatlarından 
lzmire panayır katarlan tahrik 
edilecektir. Bu katarlar :Iıalkı 
bllyük bir tenzilatla lzmire 
getirecekler ve bu suretle Ana· 
dolunun dört tarafından on 
binlerce ziyaretçinin lzmirde 
toplanmasını temin edeceklerdir. 

Asar1atika muhipleri Cemiyeti 
panayır günlerinde ziyaretçilerin 
lzmir hafriyatını Epkesus, Sart, 
Bergama harabelerini ziyaret et• 
meleri için gruplar teıkil ed~ 
cektir. 

Turistler: 
A;;rikada büyük bir ıeyahat 

acentası panayır komitesine pa· 
nayırın başlıyacağı glinden itiba
ren muayyen bir müddet için bi· 
lümum seyyah gruplannı lzmire 
getirmeyi teklif etmiştir. Ehem• 
miyetle karşılanan bu teklife 
mlisbet bir cevap verileceği zan
nediliyor. 

Turing ve otomobil kulübll de 
seyyahlar için bazı mUhim terti· 
bat almış, fzmir rehberi fransızca 
ve türkçe olarak tabettirilmiştir. 
Bergama, Efes harabeleri hak
kında çok kıymetli malümatı ih· 
Uva eden broşürler tabettirilerek 
hazırlanmıştır. 

Panayır reklamları: 

Almanyada bir firma, panayı
rın reklamlarını fizerine almağı 
teklif ermiştir. Bu teklif çok ebem• 
miyetlidir. Panayırın devamı müd· 
detince panayır havadisleri havai 
hatlarla ve elektrikle ıehrin dört 
tarafında ıaat, saat ilin edil~ 
cektir. 

Panayır sahasında daima ve 
büyük bir gazino inşa edilmiye 
başlanmıştır. Bu gazino, şehrin en 
vasi teşkilatlı gazinosu olacak ve 
Ağustos iptidasında ikmal edil
miş bulunacaktır. 

* lzmir panayırının memleket 

Bu istatistiği geniıletmek 
mllmkün ise de ben kısa tuttuııı. 
en mUbim sıcakları seçip aldıJJll 
Fakat bizim memleketin geçirdijl 
bilyll sıcaklan böyle kolaylık1' 
tesbit etmek mümknn değildit• 
Şimdilik içinde bulunduğumu• 
müziç havayı kaydetmekle ikti*
edeceğiz. Tabiidir ki yann unut' 
mak şartilel .. 

Hayırhkavak Yolu 

M.T 

Bitti 
Muğla, 8 ( A. A. ) - Aydın "' 

Muğla arasında bulunan Hayırlı"' 
kavak yolunun inşaatı bitmiştir• 
Yakında tesellüm edilecektir. 

Bu yolun yapılması için bil 
buçuk senedenberi çalışılmakt• 
idi. 

Afyonda Ucuzluk 
Afyon ( Hususi ) - Çekirgt 

mücadelesi bi tmiştir. Mahsul vr 
ziyeti iyidir. Her ıey ucuzdut• 
Koyun eti 20 sığır etl 10 • 15r 
biber ve domates 12, Karpuz ,,, 
kayııı 6 kuruoa satılmaktadır. 

Yakamkta Elektrik 
Yakacık (Hususi) - Şimdiy• 

kadar elektriksiz olan kazanııS 
20 gUn sonra elektriğe kavuşm~ 
olacaktır. Knblo döşeme işi Dl"' 

bayete erme~-U~er~?,!~.:...... __,
içinde gördüğll alaka çok bfiylik
tür. Bazı firmalar on, on beşet 
pavyon isticar etmek ıuretile pa"' 
nayıra iştirake hazırlanmışlardı.t• 

Panayır komitesi, Behçet Salı~ 
Beyin riyasetinde muntazam b~ 
şekilde içtimalarına devam edi"' 
yor ve mühim kararlar çıkarıyot• 

İzmir panayırı, lzmir ihrac~l 
mevsimine tesadüf ettiği için ıt
yaretçiler incır ve üzüm ima at" 
hanelerindeki planlı çalışma usul" 
lerini görmek imkanlarını etc1• 
edeceklerdir. 



9 Tcmnıur. 

Alemi 

M. Bartu 
Londraga 
Giderken 

Yalnız Frnnıınnın değil, Avrupa
nın da ihtiy r diplomat kurt] rından 

ddolun n Fr n ıı: Hariciye Naı.m M. 
Bartu ıimdi de Londra}ı ziyaret ~t
mektedir. Bu ıiya i seyahat birçok 
rnanııl r verilmekte, muhtelif tahminler 
yürütülmekt edir. fJeri ürülen b .ı şlıca 
faraziyeler ra ında bir Fransız - İngi
liz ittifakına nit sözler de vardır. 
F k t derhal öyli} lim ki M. Bnrtu-

un yeni seyehati böyle bir ittifak 
Ocut verecek değHdir. Bu yoldaki 

tahminler t m men bo tur. Çilnkü, 
t{er ıeydcn evvel kendi ticaretini dü
tUnen İngiltere, daha bir müddet bu
ııünkn çekingen 11iyaactinl muhafaz.a 
t ek karar:mdadır. ln~ltere bugün, 

Avrupanın karııık ve t mamen müp· 
hcım iıtikballi ,,. :ılyeti karıısında 
ldmıeye ittJf k saı.u y rem z y bağ
lanamaz. Bllhıısaa in ilt r efklrıumu• 
sniyeal aiyast btikba1in icar nhk o!
dutu ıu zam oda ittifaklar ıiya~etinio 
tamamile aleyhi dedir. Eaaaen lngiliz 
Haricly N zın Sir Con Simon da 
~çenle de Avam Kamara ında, lngil· 

terenin kimıey6 ittifak gijzQ vermek 
suretile borç lhna glremeyece{rinl 
lh1as ctmi ti. Onun içindir ki İngil· 
tere ter ddUttedlr v onun bu tered
dOdU dünyanın karıııkhğım arhrm k
t dır. - • -----
İng.ltere ·e Sıcaklar 

Kır arda Yangınlar 
Çıkıyor 

Loııdra, (A. A.t - Blakdan yay• 
laamd ıcaklann teıirilo bir yangın 
çıkmıı, bin kadar asi rin g-ayretila 
Oç saat ıonı: •ÖndürillmÜ§tÜr. 

Am rik n Donanm sımn 
1 1 hı 

Vaılngton, 8 ( A. • ) - Bahriy 
ezareti eski hrrp gemilerinin yol 

hızlan ı arttu a m aadile ( rpll 
l<ovanl mı çıkar •ıtır. 

uzv t T n zzUht 

ya 

Veılngton, 8 - (A. A.) - Harı .. 
c:iye Nazın Hul tarafından Ame
rikaya olan borcunu ödey Q yeglne 
devlet oJ n Finlandiyaya glinderilen 
tefekkür not ıı diter borçlu dev
letlerin ten 'tleri e utramııbr. 

AB 
Amerikada 
Grev 
Gürü/tül ri 

San Frıınaisko, (A. A.) - (45) lıin 
ameleyi temsil eden (120) st'ndiknnm 
murahha ları dün nltşam b' r toplantı 
yapmışlardır. Bu celsede, murahhaslnr, 
ekiz reye karıı (156) reyle bir "grev 
ıevkülcey i komitesi., tefkiline knrar 
vermişlerdir. Bu koınit , gı-evcilerin 
hareketlerini ldııre yliyecektir. 

Dün akşam sükün içindo geçınİf• 
tir. Mitralyözlerle mficehhez. bir kıt' 
rıhtımları muhnfaz.a ediyordu. 

Amele ihtilafl rını kongrenin t -
hirinden evvel neıredilmit olan 
nun t.evfik n halletmiye memur 
olarak kurulan komisyon, 9 m yıat 
ba lamıı olan dok omeleal grevinin 
aebeplerl hakkındııkt leni ve umurni 
tahkik tına pazartesi günD batlan • 
caktır. 

Felemen"k 
nistlerine 

Komü
Karşı 

Amsterd m, 8 (A.A., - Hükumet, 
ı,omünist Tribun g z.etcsini kapntmıı 

birçok matbu ki)'tt mllsader 
etmiıtir. Hükumet .aylıl iade için 
kat'.f bir harek tt bulunmafa karar 
vermiıfü. DGn ak m kar.ıtıklıklar 
t krar bnıladığandan :ıabıt memurlan 
nümayitçilerc nteı etmiş ve iki kiıiyl 
aktr surett yaralamııtır. Kıy mcılnr 
yeniden barik tlar vücuda ğetirmitler 
ve üzerine Sovyet bayrağım dikmİf• 

l rdir. 
Baıvekil komfinlat fırkasının kapa• 

tılm ıı için m cliatcn .al hiyet :1 ti· 
yecektlr. 

* 
Amaterdam, 8 (A. A.) - Müstakil 

soıyaUat fırk sının mCJ' e:ılnde raş
tırma y pılını , birçok vesikalar ide 
edilmiıtir. Gece yan ı • t ikiden 

onra a1ayiı y nld n temia dilmiıtir. 

Amer·ka 
Cümh':'riy tçileri 
Ruzvelt Hükumetine 

Çabyorl r 
lifiga.o, {Amerikada) 8 - Cüm• 

huriyet Fırkasaoın bir top! nbsınd relı 

M. Fleçcr bir nutuk ıöyliyerek h kümetin 
f raf iy setine ıiddetle hücum tmiı, 
hükumetin demokrasiyi tahrip ettitinl 
d vlet otoriteıinl :ıayıfletbğmı ileri 
afirmfiftilr. 

M•brrıre Sami 

ÇÖL GİBİ 
- l,to b r de bu v r. Bu Uç bineriz. K bul t. DDJ o, bir 

renk, dedt ere, belki bu on artık.. Belki 
Elimdeki kırnuuyı uzatbm: bir dab gönniyecekein b ni, 
- Bunu • nn, dedim. 

1 
d di. 

Adam i t r fa, paket 8 şım dönüyordu. Biraz. evv 1 
k ğıdı almıy geçti. G6zlerimi aap an eıilen yanaklanm , do-
"ona,. kaldırdım. Birden o kadar nmın lbnd karmcalanmalıır )' .. 
her şeyi unttum ki, deli gibi çan• pan ateı gibi bir kızdlığıa yayıl-
tamm apını burar k: dığım his ediyordum. 

- S b1 ml öylüyoııun? Gl- Ben dah ce p vermeden, 
decek misin? Yine mi? Dedim. a bcı adam geldi, be ap kAğıdım 

O t k hn bu oyuncak kısmın· uzattı. Bunu o ldı, p r yı da o 
d kim eler yolctu. Arkam d erdi galiba. Uğrun bir ıit 

tıcıy dönfiktn. Eldivenim y re bahk Y ğıoı güzel gUzel içtiğin 
dllştU, o, bunu tıp b n verir- kül hı çıngır klı, kırmızı ipek 
ken parmakl nmı vucuna ldı. n rili kukl cığın paketini rne,. 
Gözlerind , · t · w • l y phrma• divenlerde lime verirken: 
sım bilen 1 "z bir kudretle, - Nih 1 dediğimi du}rduo, 
ir demi uyufturan det manye- değll mi? Son, ıon bir defa e-
tik bir ku eti : ninle konu m ıyım. Reddetme. 

- Senini konu m lıyı Nihal Blltün ömrlinc pi§manhğmı çe• 
Birşey bul söyle, Kevseri jstnı· keceğin bir kalpslz.Uğe kalkışma. 
yona gönder. K palı bir r b ya Hem n yalv rıyorum. Gel 

POSTA 

o 
1 eni Japon 
I Baş1nda s·, Amiral 
!Bulunduğuna Göre 

Ka • • 
ınesı 

ahiyeti e ili
ği en nlaş ıyor 

Tokyo, 8 ( .A.} - Okadn kabinesi, 
l\1ıkadonuo huzudle bugün ili içti
mnını y pımıtır. Yeni lrnbin fU ıu
retle teoekkDI etmiıtlr r 

Bagv kil v Deniz.qm i l r Nnın 
Amiral Ükada, Hariciye nazıra M. 
Hirota, Dalıiliy«ı Nazarı M. Goto. 
Maliye Naurı M. Fujli, Harbiye Noı.ın 
M. Hnyashi, Bahriye Nazın M. Osumi. 
Minıeito fırkası reisi Baron Vak t
suki, yeni k blneyJ tutacağını kati en 
t min etmlftir. 

M. Bartu 
Amiral Okada 

Lo drada 
Fransız Hariciye Ve Bahriye Nazırları, 
İngilterede Neler Gör·· şecekler ? 

Londr , 8 (A.A.) - Fran1n Hari· 
ciye Nazırı M. Bartu ile Bahriye ~a
zara M. Piyetrl burnya geldiler. lkl 
de,let H riciye N nrlal".ı ar ınd 
müzakerelere )'arın (bugün) bnılan • 
caktır. Görüfmclerin mevzuu, g lecek 
11ene toplıınncak olan deniz ilahları 

konf ron mn nit haur!ık mü:ıakerde
ri ve bir de umumi Avrupa aiy seti 
etrafınd fikir teatiıidir. Deniz sil h· 
1 n iıinde Franaanın fikir ve istelde
rinin Öğrenilmeıin ehemmiyet veri
liyor. 

Diğ r t rnftan bu zlyar t mDhim 
olmakla beraber ilıl devlet nra mda 
iyaai bir ittif k vOcud~ getirilecek 

değildir. Bu görü meler, A\•rup da 
her yeni zorluklar çıktığı zaman 
Fr•naa v6 fnglltcrenin, aralarında la• 
tiıareJer y pmnları ve biribirJ rine 

= = = --==-

B itik Misakına 
Doğru 

Kavo , 8 (A.A.)- Üç B lhk devleti 
ar ıındo mıntokavi bir itilaf kti için Es-

tonyn, Letooya ve Ubnnya mllmessilleri 
raınndo bugiln iptidai bir konferanı 

toplanmııhr. Ayrıca Sovy t Hariciye 
komiserliği de apsto ta Balbk d • 
hıtl rl milmeuillerini Mosl<ov ya bir 
toplanbya çağlrmalt fikrindedir. 

cek in. Anledm mı, istiyorum, 
geleceksin. Şimdi çıkıp Kev-
erl istnsynna gönderir. Son

ra d Baznr Almandan yukarı 
doğru ytirllrsUn. Soldaki ikinci 
sokağa girersin. Çıkmaz gibi bir 
yerdir orası. Dipte, merdivenler 
vardır. Oradan iner Tepebaşıne 
çıkar ın. Araba ile seni orada 
bekliyeceğim. Geleceksin. San 
son bir defa ol un ya.kinden ba· 
kac ğım. Bunu benden e irgcmi· 
y cek in Nihal, dedi. 

Gri mi, mavi mi, rengini bir 
türln nliyamadığım çelik pırıltı
lnn ile yanan gözlerini yUzfime 
dikti ve benden vvel dükkandan 

çıktı. 
Yavaş, yava§, aanki mağaza 

kapı ına varmayı i temiyormuı 
gibi, zorla yürüyordum. Kevser 
ar bada beni görllr görmez, ya
nından mantomu kaldırdı, yer n~tı. 
Bir dımınıı kupaııın ayak ba a· 
cak yerine atmıştım bile. 

Bn ımı kaldırdım, araba ca
nıınd n, k rşı\d kaldırımda dur
mu , gözlerinin o anlnşılmaz kuv
veti ile bacaklarımın takatini ke-
erek bakbğını gördüm. 

Bu dam etime !knnımıı, da· 
marlarım , bütün v rlığı ile gir
miftl. Bir b yll gibi, her tar f ınu 
s rmı ta Elim kolum oynamıyor· 

y ki ım luı temayüllerini ifode eder. 
Birmingam, 8 (A.A., - aliye 

Nıwrı Çemberlayn bir nutuk aıöyll
y rek, Fr nı H riciye iN zınnan 
Londra seyahatini bir İngiliz - Fr nıız 
ittifakile nliikadar gösterme ve bu 
hususi halkı in ndırmıya çahımak 
f aliy lleri göründüğünil, fakat bu 
lddialnrm aab olmadığını bildirmit ve 
ıunu iliv ctmittir • 

0
- Hiç bir yeni ittlfnka girecelc 

v ıulh için yaptığımız g yretl ri 
gevf tecek detiliz.,, 

Londr , 8 (A.A.) S nd y T y-
iı g ı:eteal ıunlan yazıyor: "İngilt -

re yeni ittifaklar pmıyacak Y em• 
lyete müteallik yeni taabh tlere ı:i· 

riımiyeccktir. lngılterc bu • hada 
Lokarno mlaakile iklif edec tir. 

Avust yada Nazi 
Faaliyeti 

Viyana, 8 (A. A., - Tirol budu• 
dundaki k sahalarda naeyonal ıosy • 

llıtler çok faaliyet gösteriyorlar. Bu 
rDnl rd y nl bir tcthlt hareketine 
intizar ediliyor. F'.akat hüku t b tün 

bu h r ketler! tenkll için tetbirJer 
lmııtır. 

du. Sanki ar ı kaldırımd n o fı
ıldadı: K vseri kuşkul dımı -

mak için hemen öilerimi çevi
r rek, ben de tekr r ~ttim: 

- Sen f t syon git. Bir ah .. 
b bn ra Hadım. Şadi Beyin h re
mine. O da BnznrAlmand bir 

eyler alıyormu • Beraber terzi i· 
ne gideceğiz. Ben bet trenine ye
r irim. Bil tini d vereyim, 1, 
dedim: 

- Peki küçnkh mm, dedi. 
ntomlıı elmas m bf z l nnın 

paketini uzatb. 
- Onlar da sende k 1 ın. P -

eti iyi gözet, d dim. 
- Siz be trenine geJemez

eniz., ne yapayım? Bil timi ver• 
diniz, b n binip gideyim mi? Di· 
ye sordu. 

Hep nki ben d ğil de lmr-
ııki kaldırımdan o c v p veri• 
yordu: 

- Olur, bin git. Dedim. 
Elimdeki paketi uzattım. Kağıt 
argılarmm rasmda, anki kır· 
mıu entarili kuklanın minimini 
çmgırnkl rı titredi öttU. Ben d 
vuçlanının terini eldivenim! 
iler k: 

- Amma herhalde, y ti irim •. 
Gelirim, diye il ve ettim. ,,. 

Utare • zam nanın o teker-

s.,r. s 

Çocuğu Evsiz 
Bırakmak 
Cinayettir l 

l 

Kadıköyünde oturan Ahmet 
Rec p B y ba~ geçen en bir 

yfiyed kom uluk ettiğim bir 
zabo sergfizeştini al ttı: 

Oda vlidi, iki çocuğu \•ıtrdı, 
kendi kazancına k nsının inzimam 
ed n gelirile rahat, k ygu uz, bir 
h yat y yordu. ~ kat günlln 
birinde bazen fnn lık memb ı 
haline ge!en bir ile mecli ind 
evli bir kadınla t nı tı, sev· ti. 
Evvel o kadını koc ından 
yırttı, sonra kendisi karısınd 
yrdmıy teşebbtı tti. Mub ke
eleri henüz bitm miştir. Y lnız 

geç n gün öğrendim, ylığı yeni 
k dını g çindirmeye afi g.eJıme-
diğl içi tedrice ğı 
vurmiy b 1 mı bir 
i~nd blltnn h yaiyetinl ybe -
mlştir, ""er doğru e uif in
den de çık nim k lizer dir. 

Oğlum Ahm ti ad m ki iki 
tan . çocuğun v r, bfiyüdlllderl 

m n onlnnn ka ıın te ~ 
alınlıı çıkmahsm, davayı ite v 
k rml ban 1 

* l rok Hikmet B J 

Benim çocuğum da ıenelcrco 
vve1 li enin son ımfınd .ikmal 

ik ldı, eve geldiği zaman ğh or· 
du, Gece uyuy madığını da gör
düm. F kat hiç çıkı m dım, bil -
kis ertesi gUn onu alarak uzun 
bir gezintiye götürdüğümü ve bu 
gezinti canasındn imtihan me le-
mden bnh açmasını menettiğimi 

el' o hatırl nm. Ce retini, kuv
vetini kırmadım. Arttırmıyn çallf· 

. ugü ni de oğlumun 
yerind görüyorum, ne çıkar di-
yorum. Üç b glin ga, dol , 
ha a al ve sonra otur rak çahf, 

ylulde mutlaka muvaff k olur un. 
HANIMTEYZE 

H v n da 
Havana, 8 (A.A.) - Şi diki r ~im 

aleyhinde butün memlekete il 
olm k üz ıe bir auik art meyd na 
çılrnraldığı söylenmcl<tedir. Birçok 
tevkif t yapılmııtır. 

Y nl B r ltalyan Torplto u 
Cenova, 8 (A. A.) - 1680 tonluk 

Lileççlyo torpito u denize indirllmiıtir. 

lekleri ayrık, dingiltili kar çir
'n Ford'Jarmdan, bul nık yllıl 

rs ki n kapanmış, indirilmiı 
otomobillerinden birind , onun 
y mnda idim. 

Nereye gidiyorduk, ne söyli· 
yordu bilmiyorum. lçimd büyük 
bir korku, yüzümde utnnç kızıl· 
lığı ile sar al nrsıla, ikide bir 
onun göğıüne koluna değerek, 
omuzumu yakan sağ elinin men
genesinden kurtulamadan gidi-
yorduk. 

Ye 
0

lköy yolunun i l r fın 
fena kötn bir yo1 gidi)·orduk, 
"Nereye 7,, diye soramıyac k ka
d r kuklalaşan bir varlığ bti
rllnmliş, düşlinmeden kafamı iı· 

I tmeden otomobilin gUrUltU ll, 
onun nele i, sözJerJ ile rho 
öyl c durmadan gidiyorduk. 

Bir ıra ğaçların, evlerin, 
yoldan geçen insanların biu mi, 
biı.im mi onl r doğru gittiğlmhl 
bilmeden uça uça, ömrümün doğ• 
ru v dümdüz yolund n uıa daşa 
uz.ek} n gidiyorduk. 

Birçok yerlerden geç.ilqi. So
k klar kimi darlaştı, geni 1 ·: 
k lnbahklaştı, tenh la lı ve nl -
et ısağ yarumı:ıd d niz 

B beğe gelmiştik. 

( rka • r , 



SON POSTA 

Sinema V asıtasile Devri-1.lstanbulda 
A} S h • y ) k Yeni Bir Film a em eya atı apı aca Stüdyosu 
Bir 
Bir 

Film Kumpanyası Çok. Mühim 
Teşebbüse Girişmek Üzeredir 

Sinemanın yalnız bir eğlence 
•aııtaıı olmaktan çıkbğı hakkan· 
da geçenlerde bu ıütunda İzahat 
~ermittik. O yazıda okumuştu
nuz ki ıinemadan bazı hastalık
ların tedavisi huıusunda da latf• 
fade edilmiye başlanmııtar. Di· 
ier taraftan sinemanın bugün 
mekteplerde tedris vasıtası olarak 
da kullanıldığını, Almanya ve 
Amerikada birçok ilkmekteplerde 
tedrisatın öğretici fllimler ile 
yapıldığını biliyorsunuz. Bundan 
anlaşılıyor ki sinema artık hayabn 
her safhasında büyük roller oyna· 
maktadır. 

Son gelen sinema gazetelerin
de okuduğumuza göre bir filim 
kumpanyası, sinemanın 6ğrelici 
mahiyetinden geniş mikyasta isti· 
fada etmek maksadile çok bUyUk 
bir teşebbUse girişmek üzeredir. 
Milyarlarca dolar harcamayı icap 
ettirecek olan bu teşebbüs hak
kında ıu malumat veriliyor: 

Amerikadaki ıinema kumpan
yalarından biri yapbğı bir he1&p 
neticesinde eğlence filimlerinin 
eskisi gibi fazla kazanç temin 
etmediğini an!amıı, zarardan kur· 
tulınak için yeni tedbirler almak 
liizumunu hiısetmiıtir. Bu kum
panya, muhtelif İ§ mlitahaasısla• 
rına müracaat ederek, fazla ka· 
xanç temini için ne ıekilde ha· 
reket edilmesi la21mgeldiğini ıor
muştur. Mntabaısısların her biri 
bu sorguya ayrı ayrı cevap ver· 
mitler, fakat bir mütahassıı çok 
ıayanı dikkat bir teklifte bulun• 
muştur. Bu teklif, filim vaaıtaaile 

levriAlem seyahatleri tertip etmek
ten ibarettir, Meseli Nevyorktan 
başlayıp Avrupaya doj-ru gitmek, 
Avrupanın bütün meıhur ıehlrle
rini filme almak, oradan Asyaya 
ve Aayadan tekrar Amerikaya 
geçip Nevyorka gelmek, yahut 
her memleketin ayrı ayrı filim
lerini almak. 

lşt: bu teklif kumpanya• 
nın çok hoşuna Jlİlmiı ve 
yapılan tetkik neticesinde de 
bunuq çok kazançlı bir İf olduğu 
n~tkeaine varılmııbr. Ayni za-
manda bu filimlerin seyircilere 
çok feylcr öğreteceği de dli9ünU• 
lerek eğlence filimlerinc nazaran 
baylı iıtifadeli olduğu da öne 

.............................................................. 

Y~uu parlıgan bir lngillz •ılılızı 

~ÜrÜİm.üfiÜ~. · ' · · · ' · ' ' ' · ' ' · .. ' ' · ' .. 
Kumpanya bu letebbüse giriı· 

mek kararını vermiı bulunmak· 
tadır. Evveli bütün Amerikanın 
cografi, iktısadi ve içtimai vazi· 
yetleri filme alınacaktı: Bu filimde 
Amerika şehirleri ayrı ayrı gös
terilecek, ticari hayat, zirai faali· 
yet ve bilhassa halkın yaşama ve 
geçinme tarzları gibi içtimai 
vaıiyet tamamen tesbit edilecektir. 
Bu filmi seyredenler de Amerika da 
baştan başa seyahat etmiş ola
caklardır. Bu ilk tecrübe filmi 
muvaffakiyet!i bir netice verdik-

Haber aldığımıza ıröre, ıebri· 
mizde yeni bir ıtUdyo daha ku
rulmak üzeredir. Bu stDdyo Tilrk 
ıinemaıı sahibi Halil KAmil Bey 
tarafından tesis edilmektedir. Şiı
Jide lnşa.ına başlanan ve yakında 
intaatı tamamlanacak olan bu 
ıtndyoda yaz meV1imi biter Bit-
mez faaliyete geçilecektir, Stlld· 
yo iki filmin birden çevrile· 
bilmeai mUmkllQ olacak ıekilde 
geniı lnıa ettirilmektedir. 
Bu yeni mUesseaede ilk çevrile· 
cek filmler bakkmda timdiden 
bazı taaavvurlar vardlf. Kat'i ka· 
rar bir ay kadar ıonra belli olu• 
caktır. Halil Klmil filmlerinin 
rejiiörlüğünü kimin deruhte ede· 
ceği henüz malum deiilıe de, 
" Ankara Türkiyenin Kalbidir ,, 
filmini çeviren Rus rejiıörllnlln 
bu huıuıta en kuvvetli namzet 
olduğu söylenmektedir. 

Diğer taraftan aldıiımız bir 
habere göre, belediye de ıtUdyo 
müeuiılerile müzakereye ıırıı• 
mlıtir. lıtanbula fazlı seyyah 
celbi için, ıehrimiıin güul man· 
zaralarını gösterir birkaç _ film de 
çevrilecektir. 

Bundan baıka, yeni bir film 
ıtUdyosunun tesisi haberinden 
ıonra, Halil Kamil Film mUesae· 
seaine binlerce mektup ıelmiıtir. 
Bu mektuplarda sinema arüıti 
olmak iıteyenler izahat iıtemekte 
ve şerait sormaktadırlar. 

······························································ 
ten sonra kumpanya devrlalem 
ıeyahatlerine ait fflimler hazırlı· 
yacaktır. 

Fakat itin bir de zor tarafı 
Tardır ki bu filimlerln fazla, hem 
de pek fazla masraflı olmaııdır. 
Filhakika yapılan he.aplar, hlSyle 
filimlerin hazırlanması için milyar• 
larca dolar harcanmalı ll!ım 
geldiğini göıtermiıtir. Bununla 
beraber mUtehasaıslar böyle fillm
lerin çok kazanç ıetirecej'ini de 
ısrar ile: ileri ıürmektedirler. Ne 
olurıa olsun, kumpanya bu ite 
başlamak kararı verdiği için belki 
gelecek se.nc beyaz perde üzerin· 
de devriilem ıeyahatlerine çık
mak bi2im için mUmklln olacalrtır • 

... 

Beyaz Perdeye Ait 
Haberler Yeni Gelen 
Biri, Tırnak Yeni Yıldızlardan 

Dökülme Hastalığına Tutuldu 
....,.., .,_,. 

Holivutta ":•Efendisinin sesı,, ıs- rakamının ıeanıetine 
minde yeni bir filim çevrilmiye doğru değildir. Fakat sinelll 
baılanmııbr. Bugüne kadar Ame- yıldızları arasında 13 rakammd 
rikknın en mt!şhur tiyatrolarında korkmayan hemen hiç kimse yo 
bliyük bir töhret temin etmiş gibidir. Erkek veya kadın, büt 
olan Elizabet Petterson isminde yıldızlar ayların 13 üncü günl 
g&zel bir sahne yıldızı bu filimde hiçbir iş yapmazlar. 13 üne 
baı rollerden birini temsil ede-

gUnler Holivutta adeta umu 
cektir. Bu ıuretle beyaz perde bir tatil gUnU gı"bidir. Tasadof• 
ıUzel bir yıldız daha kazanmıı 
oluyor. Gfizel Elizabet bu filimde bakımz ki yeni yıldızlardan Der 
aldıjı roltı daha e1tvel tiyatroda- roti Del Uç film çevirmek üzer• 
da temıil etmiştir. yeni bir mukavele imzalamışbf• 

Çeri Rugles ve Meri Boland da Fakat o ıua ayın 13 n ohl11" 
bu filimde mUhim roller almıtlardır. ğunu unutan bu ırüzel yıldıııll 

lf- Amerikanın yeni yıldızla· ıonradan aklı başına gelmiş v• 
rından Betti FUrneı tırnak hasta- hemen evinden fırlayarak kunr 
bğına tutulmuttur. En meıhur panya direktörünün yanına gitmlt 
doktorların bile tedaviıinden aciz imzaladığt mukavelenin yırtılmı-
kaldıkJan bu haatalık neticesi ola· ıını istemittir. 
rak bu ıüzel yıldızın tırnak dip- Kumpanya mUdUrll bu harek.-
lerinde yaralar haaı\ olmakta ve tin ıebebini ilk hamlede kestir• 
tırnakları dökülmektedir. Şimdi· mediği için güzel yıldızın ainr 
ye kadar bu haatahk yüzünden madan çekilmek veya batka bir 
Bettinin Uç tırnağı döklllmüıtür. kumpanyaya intisap etmek kı-
Gnzel yıldız bu aebeple çok mU-
tee&1ir ve mükedderdir. rarında olduiu zannına kapılmıı· 

br. Fakat Doroti, ayın 13 ii ol-
* Meıbur yıldızlardan Doro- duiunu söyleyince mesele anla• 

tea Vlk "Çocuk Çalanlar,, ismin- ıılmıı ve mu vele de, ertesi günl 
de bir filmde baı rolü temsil bir yenııı mnlanmak ıartile 
etmlıtir. Bu film, mevzu itibarile yırtılmııtır . 
çok heyecanlıdır. Dorotea bu fil· ~ Bir Fransız stUdyosund• 
mile töbretini bir kat daha art- "Sevgim yalnız ı .:nin için,, isimli 
tırmaya muvaffak olmuı ve filmi yeni bir aık filimi çevrilmektr 
bitirir bitirmez yeni bir mukavele dedir. Bu filimde Villi TUnis isimli 
daha imzalamııtır. Bu mukavele çok güzel aeıli bir orkek farkıcl 
mucibince yakında btiyllk bir baılıca rolU temsil edecek bu su-
filme daha baılıyacaktır. retle de radyodan ıinemaya geç· * Bu devirde arhk "13,, mit olacaktır. 
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Çöp acak H diyenin Hikayeleri PUJj.ia iki Ahbap vuşlar Kov Boy 

Çöpbacak çok mutaaımp
tı. Plaja gitmif, bu kıyafetle 
denize girnı işt i. 

Herkeı hayret içinde idi. 
Don gömleğe benzeyen dan
telilı siyah mayoııile ... 

Güzel yüıüyordu. Fakat 
ıudan çıkınca herke. f&fb. 
Çünkü mayoıunun boyHı çık
mış, bembeyaz olmuıtu. 

İki ahbap çavuı'ar Kovboy 
olmııtlardı. Palıtbıyık ata 

bin mitti. 

Fakat <ıt rahat durmuyor
du. Bir çare buldular. Kuyru· 
ğuna bir gülle batladılar. 

Fakat a l tekrar •;if te atın 

ca, gü ı le "Küiltl,, diye Pala· 
bıyığm kafasına ind i. 

Vapur çapalarmı gorunce .. 
Palavracı balık - Bugünlerde 

de amma olta atıyorlar ha! .• 
Hem de büylik büyük oltalarL 

_..,..,, ................ , .. , ... ...-
Kabahat 

Fıkra 

1 
Sigara 

Babası Afacanı yanma çağırdı: 
- Gel bakayım, dedi. Sen 

bugün uslu oturmnşıun öyle mi? 
- Evet babacığım. 
- Aferin çocuğum öyle iıe 

gel seni öpeyim .. 
Babası Afacam öptü: 
- Şimdi de sen beni öp ba

kayım •. 
Afacan babasını öptü. Fakat 

babası birdenbire kızdı: 
- N~ ?. Sen Sigara mı içiyor

ıun ?. Dudakların sıgara kokuyor. 
Afacan iaşırdı: 

- Sıgara içmiyorum?. Yok 
camm baba, annem akşam Ustli 
öptüde, ondan geçmiş olacak!.. 

Akrepteki adam - Heyyyy, 
kUç.llk fırçayı verir misin?. 

Yelkovandakl adam - Yarım 
ıaat bekle.. Saat tam Uçt• ora· 
dayım, veririm. 

Fıkra 

Sahici Eşek 
Minik Ali trenle Y etilköye 

gidiyordu .. 
Kompartimanda babaıile be· 

raberdi. 
Bir aralık yoJcuJardan iriyan 

}liri Minik Aliyi sevip okıadı .. 
Kucağına aldı .. Minik Ali herifin 
dizine oturmuf, ata biner ıibl 
zıphyordu. 

Bir aralık babası sealendi : 
-Oğlum, bey amcam rahatsız 

ediyorsun.. in artık .. 
- inmem baba .. 
- Neden inmezıin 1. Amcanı 

o kadar çok mu ıevdin ?. 
- Elbet te ıevdim babacıtım. 

Baksana, dizinde aahicl efeğe 
binmiş gibi eğleniyorum !.. 

Afacan kuyunun başmda dur· 
muı, içeriye merakla bakıyordu. r 
Anneli gördü, pencereden ses· 
kndi: 

- Ne o Afacan, ne yapıyor-

aun orada? 
- Hiç anne! 
- Nasıl hiç!. İki saattir ku-

yuya bakıyorsun, ne dtişilnüyorsun? 
- Acaba bizim kedi bu ku· 

,uya dilşıe boğulur mu diye düşü· 
nllyorum. 

- Elbette boğulur oğlum. 
Af aca sustu. Annesi sordu: 
- Nereden akhna geldi bu?. 
Afacan kabahatli kabahatli 

boynunu bUktU: 
- Biraz evveJ bizim pamuğu 

kuyuya attım dal .. Dedi. 
- --===-==== 

- Bana bak, balıkçı!.. Oğlum 
balık tutacak amma, ne ile tuta· 
cağını bilmiyor.. Kova ile mi tut· 
ıun, yoksa ekmek ile mi ? 

Açıkgözler 
Aı açıkgözle çok açıkgöz, 

ııcak bir yaz. günü bir ıehirden 
bir ıehire gidiyorlardı. Az açıkgöz 
arkasına ince bir e1bise; çok 
açıkg6ı de, kalın bir kilrk giy
mi,ti. Çok açıkgöz yolda : 

- Bana, dedi, on lira borç 
Yerir misin ? 

Az açıkgöz: 
- Hay hay, dedi, amma bir 

rehin vermeliıin . 
Çok açıkgöz sırtından kürkünü 

çıkardı verdi. On lirayı aldı. 
Epey yürüdüler. Şehre vardılar; 

çok açıkgöz biraz evvel aldığı 
on lirayı iade etti : 

- Borcumu ödüyorum, dedJ, 
Yer kürkümü f 

L 

Ter döker buram, buram, 
Sokaklarda sıcaklar, 
S erinlik bize lıaram, 
Tepemizde sıcaklar! .• 

* Bu llaZ dehşet gaz oldu, 
Geceler ayaz oldu, 
Güneşte çok kalanlar, 
./'işmiş birer kaz oldu! .. 

Süpürge 
Küçük bir çocuk konakta 

uşakhk. yapıyordu. Öteye beriye 
gidiyor, çartıdan bUtUn yiyecek, 
içeceği o alıyordu. 

Evin bir hanımı vardı ki, 
dehşet mi, dehşetti. . Önüne ge
lene çatardı. Hatta Evin beyi bi
le hanımdan tir tir titrerdi .. 

Bir glin Hanımefendi, çocuğu 

çağırdı. 

- Koş, çarşıya git, güzel bir 
aüplirge al!.. Dedi. 

Çocuk kapıdan çıkarken, Be· 
yefendi arkasından yetişti: 

- Buraya bak oğlum, dedi 
süpürge almaya gidiyorsun de
ğil mi? 

Ah ga/mur gajsa gai•a. 
Sokaklar sel sel olsa, 
içinde 11ücudrımuz, 
B11ştanhaıa 5ll do/5a / .• 

* Fakat 9azik yağmur gok, 
H11p güneı, ht1p •ıcak çok, 
Allıth.ım bb:i hemen, 
Sa/ara çıkarıp sok ! .. 

OksUz Kalacaklarını 
DUtUnmUyordu •. 

J 
Hangi Taraf 

Afacanla annesi dişçiye gitti• 
ler.. Afacanın diti fena halde 
ağrıyordu. Mutlaka çektirmek 
lizımdı. Fakat korkuyordu .• 

Nihayet ditçinin merdivenlerini 
çıktılar, kabineye girdiler. 

Dişçi Afacanı aandalyeye 
oturttu. 

- Hangi dişin ağrıyor çocu· 
ğüm?. 

- Ben ne bileyim.. Bakın, 
bulun .. 

Dişçi uzun uzun bakh, bula
madı.. Sordu: 

- Hangi taraftan yemek 
yiyorsun? 

Afacan ıaıtı: 
- Hangi taraftan olacak. Ba

bam, ben, annem yemeği lokan· 
tadan getirtir, Evde yeriz!. dedi. 

---·'. 1. 1. 1 ' • • • 

cakıın 1.. Sakın öyle sert, öyle daya· 
nıklı birşey alma.. Yumuşağım 
seç.. Çünkü vücudumda bir Uirlli 
kırılmıyor, çok acıyor!. Dedi. 

Dikkat et .. 1 Niıan alırk~.n 
yuvadaki kutun baıına baka• 

- Elbette.. Yuvaya isabet 
ederse, zavallı kUçUk kutlar afağı 

dUterlerl.. 

Aptal Beygirin 

Apta] beygir ıı- ı çok ter-
cakta JÜrüyordu. lemitti. 

Henüz kalk•cak olan tayyarenin perva- l - Oh, ne güztl vantilatör .. ! 
ncııini rörüaca kotlu. Dedi. Halkın ödü koptu. 

Hademe - [Obur file) Nasıl, 
ikide birde tekne tekne su içip, 
beni susuz bırakır mııın ?. Hortu

munu dUğUmleyeyim de, sen gör!, . ............................................................ ~ 
Denize Düşmüş 

Afacan deni:ıe girmeye bayıhyordu 
Bu ıene Suadfyede bir e\' de 

tutmuşlardL .. 
.Sabahleyin evden çıkar, akşa

ma kadar denize girerdi. Denize 
ııirruealni annesi hiç iıteme2di. 
Bir gün denizden dönerken anne
sile kertılaştı. Annesi onun yli
zünden, saçlarından denize girdi
ğini anladı : 

- Gel bakayım buraya .. Yine 
denize girdin değil mi 1 

- Girmedim anneciğim. 
- Nasıl girmedin 7 Bak ıa\·~ 

Jarm ıırsıklam. 
-Denize düştüm de ondanfannel .. 

- Denize mi dUştiin ? 
- Evet .. 
- Nasıl olur 1 Elbiıelcriue 

bak kupkuru .. 
Afacan boynunu büktU: 
- Elbiselerle dUşseydim c .. 

rılacaktm anneciğim.. Ben ı c 
dUımeden evvel çıkarmıştım .. . -

- Balıklar neden ikide birde 
böyle denizin Uıtüne çıkıyorlar'? .. 

- Elbette, çıkmazlarsa n:u 
nefes alacaklar, ölürler sonra?. 

= 
Satıcı 

Cingözlin babası bir mağa -t 

ıahibı idi. Bir akıam Cingö7. • 
beraber eski bir doshıı ı 

ziyarete gitmiıti. Dostunun evin<·e 
birçok tablolar vardı. Fakat Lu 
tablolarm hepsi gayet fena ya· 
pılmışlardı. Cingöz sordu. 

- Bunla rı ıize kim sattı '? 
- Ressamın kendinden aldım! 
- Adresini bize verir misin ? 
- Ne o, sen de mi tablo ala· 

cakıın? 
- Tablo filin alacak değilim, 

bizim mağazaya becerikli bir 
ıetıcıya ihtiyaç var da 1 
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Öyle zannediyorum ki tren· 
de ayni kumpartimanda bulunan 
bir insan sizi bir ecnebi iınıile 
çağırdı. 

Genç adam güldü. 
- Evet dedi, bok• Menecer

dim Jems lle beraberdim. O, bir 
Amerikalıdır ve bir UlrlU Tevfik 
demesini beceremiyor da bana 
Teddy diyor. 

Bu ara yanlarından geçen bir 
ıartonu çağırarak o da masaya 
bir ıampanya ıımarladı. 

Şimdi muaiki yeniden baş· 
lamışb. 

- Bu danıı benimle oynamak 
lutfunde bulunur m111ınız? 

Fato~: 
- T eıekkUr ederim, diye ce· 

Yap verdi. Çok yorgunum. 
- Canım ne olur rica ede

rim ••. Tango. 
Bu .•• Tango inaam yormaz ki .• 
Sonra genç kwn kulağına 

doğru eğilerek: 
- Size bir şey .söylemek iı· 

tiyorum... Muhakkak kalkınız. 
- Peki ... 
Başlarında olan bütün UzUn· 

tillere rağmen Fatoı bu anda 
memnuniyet hiuediyordu. 

Çok şampanya içmişlerdi. Dil· 
ıünccleri ağırlık ve kesafetlerlni 
kaybetmişlerdi .•• Ve ıu anda ya
kqıklı Türk gencinin yanında ma· 
aalann arasından danı yerine doğ· 
ru giderken içinde memnuniyete 
adeta saadete çok benziyen bir 
heyecan hissediyordu. 

• Ne güzel bir tango çalıyordu. 
Hava ne hafifti... Tevfik kollan 
&l'asındaki beyaz bulutlara benzi
yen tnl elbiseleri içindeki ıu tUy 
ıibi, bulut gibi hafif aarmaıık . 
filizi gibi ince genç kızla bu mu· 
ıikinin tatlı ahengi içerainde ağır 
ağır dönerken: 

- Ne harikulade bir mahluk 
Alla hım. 

Diye düşüniyordu. Kolunun 
kavradığı bir saz gibi kıvrılan 
ıu bel hatlan ayak bileklerine 
doğru anznle, snınıe incele, ince
le inen mevzun kalçalar sanki 
musiki ahengi nesiçlerine lşlemif 
gibi kıvrandılar... Senelerdenberi 
lstanbuldan uzak yaıanuı bir 
Türk erkegi haaretile: 

- Şu bizim kadınJarımıı ne 
emsalsizdir ve hankulidedir, dl· 
ye dUşllniyordu. Ve heyecan içer
•inde onu buraya sevkedon çan-
ta meıelesini tamamlle unut· 
muıtu. 

Şimdi ona masalar1Da geldiği 
zaman Şefkatinin yaptığa yanlıf
lıgı ve bu yanlışlığın onu nekadar 
müteessir ettiğini MSyJiyordu... Ga
liba daha fazla ıeyler de ıöyliyor, 

Jyabut bu gUul vücudu göğılhıe 
doğru husu•1 bir mana ile çeken 
kolu daha fazla teyler ima edi
yoı·du. 

F atoıun kalbi de tatlı, tatlı 
çarpıyordu. Ve Tevfk kalbinin 
üzerinde çırpınan bu kalbin atış• 
larını duydukça gitgide daha 
müteheyyiç oluyordu. 

• Fatoş heyecanını gizlemek baş· 
ka bir ıey ıöylemek veya başka 
bir şey yapmak emelinde idi. 
\ralarındaki bu müşterek ıükiitu 

Yazan 
Suat Suzan 

bozmak lazımdı. Bunun için bir· 
den bire: 

- Hani bana ıiz birşey ı5y· 
Jiyecekdiniz, dedi. 

- Ha evet, Fatma Hanım, az 
kaldı unutuyordum. Sizin çanla· 
larınızın arasında bir san çanta 
var değil mi?.. Size ait olmıyan 
ve yanlışlıkla eşyalarmız arasına 

Kirmiş olan bir sarı çanta. 
Fatot: 
- Eyvah. MahYolduk. 
Diye dfiJüJ?dO. Bu çocuk, bu 

delikanlı, bu Türk nasıl olurdu 
da bir Alman sivil memuru 
olabilirdi? Yoksa Türk değil mi? 

O genç kızın heyecandan c~ 
vap verip vermediğinin farkmda 
değildi. Kendi ateşi ve kendi he
yecanı içerisinde idi: 

- O San çantayı ıi:ıe arka· 

, 

Kuledibi 
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daş.m yanlı lıkla vermlttir. O ıa
rı çanta benim çantamdır. 

F atoşun birdenbire dizleri bu .. 
küldU. Bir söz söyliyemedi. Yalnız 
rengi bir anda sapsan olmuttu. 
Delikanlı telaşla: 

- Ne oldunuz, diyerek onun 
sallanan vücudunu kuvvetli kolları 
arasında daha sıkı tuttu. Genç 
kız bu çelik gibi buular ara11n
dan sıyrılmağa uğraıırken, tıpkı 
rüyada konuıur gibi: 

- Oh.. o çanta sizin pnta
oız mıdır? 

- EveL.. Fakat llL. ılz 
rahatsızsınız. 

Neniz var?. 
- Hiç.. hiçbir ıeylm yok. 

Yorgunum... Dansı bitirelim. 
Vücudu ra'ıeler içeriainde 

idl. Belini saran bu kol unkJ 
bozuk bir kolmuı gibi onun bn
tlln vücudunu titretiyordu: 

- Katil... Katildir hal. 
(Arkaaı vu) 

Faciası 
.. • • • .. •••• il • 1 • • • .. • • .. .. 

Kocası 
Jiletle 

125 Tarafından 
Yaralanan Kadın 

Yerinden 
Anlatıyor 

( Battarafı l inci sayfada ) 
kadar evvel Fatma Sabiha 
hanrmla evlenmiş ve tam bir sene 
evvel de bu apartımana taşınmış• 
tır. Apartıman bekçisi Trabzonlu 
Mustafa efendinin ve komşuları· 
nın söylediklerine göre bu karı 
koca bal ayı yaşar gibi biribirle· 
rmı severler, daima beraber 
gezerler ve seviıirJermİf. Facianın 
vuku bulduğu cuma gtinU de 
HUsamettin Bey refika11nı koluna 
takmıı akşama kadar aparhma
nm bahçesinde gezmiı ve .hiçbir 
yere ayrılmamııtır. Hüsamettin 
beyin komsiyonculuk ve sigorta· 
cıhk yapan (31) yatlarında Ke· 
malettin Bey isminde bir de 
biraderi vardır. Htıumettin Bey 
bu biraderini çok severmiı. Son 
zamanlarda Kemalettin Bey Ba· 
kırköy akıl baataneslne yatınldığı 
için ağabeyisi bUyUk bir teessüre 
kapılmış: 

.. _ Ya Kemalettinin fena bir 
haberini alırsam ben nasıl yaşa· 
rım ... ,, demeye başlamış, ara sıra 
dalgınlıklar geçiriyormuş. 

Cuma gOnO akşam Uzeri bah· 
çeden dairelerine dönmüşler. Hn
samettJn Bey refikaaına : 

" - Karıcığım bu akşam 
erke'n yatalım demi1. Saat do
kuzda evveli Sabiha Ha~ım kar• 
yolaya uzanmış. Hüsamettin Bey 
yatak odasından çıkmıı ve tekrar 
içeriye girmiı: 

- Sabiha Hanım ben dıı 
kapıyı kilitledim anahtarını da 
pijemamm uçkuruna bağladım. Ne 
olur ne olmaz demit- Refikası: 

- Ya annem gelir de kapıyı 
açamazsa ne yapar 1 Deyince 
Hüsamettin Bey tekrar dıtarı 
çıkmış ve içeri girerek elektriği 
ıöndOrmllJ bu sırada jiletle oda· 
daki elektrik tellerini keımit 
sonra da yatağa girmqtir. Hidi
senin mabadiui dlin fngiliz bu· 
taneıinde kendiaini gördüğUmlz 
Hüımettin Beyin refikaıının •i· 
undan dinliyelim: 

- Ben dalmııtım. Birdenbire 
üzerimde 

ve keakin ve acı bir maddenin 
boğazımda dolaşbğıni duydum. 
Can havlile uyandım. 

Anne yetiş diye bağırırken 
HUsaı:nettin Bey karanlık içinde 
e inde i ji i oyuna nseme, ko • 
larıma, kalçama, göğüslerime 
sürüyordu. Ben gırtlağımı kurtar
mak için yilzüstü yattım. Hlisn· 
mettin Bey jileti boyuna enseme 
sürüyordu. Odada zifiri bir ka
ranlık hikimdi. Bir taraftan 
onunla mücadele ederken bir ta· 
raftan da anahtarı arıyordum. 
Zavallı annem de kapının önUnde 
çırpınıyor. Fakat kapıyı kıramı
yordu. Ben Allabın bir lutfile 
karanlıkta anahtan elime geçir· 
dim Ye kapıyı açarak kendimi 
dışan atabildim. Boğuşur-
ken HOsamettin Beyin de 
karyoladan eli üzerine dUşfüğil 
ve kanlar içinde kaldığını gö
rür gibi idim. Tam iki aaat sonra 
npartımanın taşlığında bekledim. 
Bir otomobil ve ecliye bulama• 
dılar. Üzerimdeki ( 125) yara ile 
beni yürüterek hastahaneye ge• 
tirdiler. 

işte gazeteci olarak ilk defa 
sizinle görüşüyor ve koııuıuyorum. 
Dün bazı gazeteler benimle gö· 
r-ftştnklerini söyliyerek : Benim 
kocama ağladığımı yazmıılar. 
Kocamı severdim. Bugün öldil· 
ğtlnü duydum. O gazeteler beni 
ağlatmıılar. fşte 'görUyonunuz ya 
hiç ağlamıyorum çünktt o benim 
hayabma ka•tetmiıtir. Belki böyle 
yapmasaydı, ağlardım ve 61Unceye 
kadar da unutmazdım." 

Müddeiumumilik haıtahanıde 
ölen Hıı.amettin Beyin ceıedini 
dUn morga naklettirmiştir, Apar
tıman defterindeki kayitlero ıöre 
HUaamettin Bey 1893 tevellütlU.. 
dllr. Sabiha Hanım da 37 yqın
dadır. Sabiha Hanımın yaralan 
hafiftir. Dnn de muharririmizc: 

" - Hastahaneden çıkmak 
istiyorum. Bu feJiket ara11nda 
gUnde iki lira da hastahaneye 
vermiyeHm., demiıtir. 

-..,.,,.----

Beşiktaş- Panatinaikos 
Dünkü Maç 1 - 1 Beraberlikle Bitti, 

Atletizmde Bir Rekor Kırıldı 

1500 Melr•d• Jcoıa11lar 

( Baıtarah 1 inci •ayfada ) hUcumla Yunan kalesine ind 1.,. 
400 metre: Arka arkaya yakın mesafeler~ 
Birinci Papadopulo• 5316, çekilen dart sıkı 1nuı ya 

ikinci Ragıp (Beşiktaş) üçllnctl kaleciıi ve mUdafileri kurtardı 
Haydar (G. S.) Denent. yar11ına dofnı Beki 

1500 Metre: muhacimlerlnhı ayaklanndan ttil, 
Birinci Çokolu 4,22,4, ikinci kapan Yunan manini eat açıkl.flllf 

Toharidi• (Pera), Uçfincll Maksut uzun bir pu verdf. Yunan takım~ 
(Pera) en iyJ oyuncuıu olan aat açık Mit« 

Cirit : klı merkeze dofru akank eq1kti 
Birinci Necdet, 47,24 ikinci kalhinlo pek 7akınlarma k~ 

Karakaş, UçUncn Müfahham. sokuldu. Onunla beraber hücum el#. 
Sırıkla atlamar ortadakilere güzel bir paa nıli-
Birincl Fethi 3,24 (G. S.) Yunanlalann Gç ortaauun ~ 

ikinci Macaropuloı (Kurtuluı) hücumu ve aol içlerhaln ayatlle l>er' 
100 X 4 Balkan Bayrak yarışı: berllk •olleriol yaptılar. 
Bu yanşı Manol Furuzan, Mtı- Bu rolden sonra Btiktq takı~ 

fahham ve Papadopuloatan mU· mildafaaııı ve muavin hnttı "'" 
rekkep olan Fener takımı 3,44,2/10 ve bozuk oynadı. Yunan takımı 1 
dakikada kazanmıştır. bundan latifade ederek hikiml 

Futbol Maçı ald~açan nihayetleriae doğru Yu_,.., 
DUn Yunan takımını Betik;. 
tat Takımı da yenemedi 

Cuma gUnU ilk maçını Gala· 
tasaraylılara karşı oynıyan Pana· 
tinaikos Yunan takımı dUn Tak
sim stadyomunila Be iktaşlılarla 
karşılaştı. Yunanlılann Galatasa• 
raya 1·2 galip gelmesi dUnkl' 
maç hakkında futbol meraklılanıtı 
haylı heyecana dUşUrmllıtU. Misa
firimiz Yunanlılann sağ açıkları. 
sağ muavinleri ve havadan pas• 
lan kuvvetli olduğu için Bekişta-
lın iyi günlerinden birine tesadl1f 
etmediği takdirde müıabakandl 
neticesini tehlikeye dUşd'rebilirdL 

Atletizim müsabakaları niha• 
yetlendikten sonra takımlar saha• 
ya çıktılar. 

Beşiktaş takımı esaslı kadro· 
.Ue dizildi. 

Hakem Suphi beyin idaremde 
oyuoa başlandı. lık dakikada 
ıoldan yaptıkları bir hUcumla 
vaziyete hakim olan beyaz siyah· 
War dakikalar geçtikçe o bikJ. 
miyetlerini daha fazlalaştırarak 
Yunanhlann nısıf sahasında yer• 
leştiler. Sağ ve sol açıklarile 

hücuma başlı yarak ortada netice 
almak isteyen B~şiktaşlılar birçok 
fırsatlan, topu havadan idare 
etmek yllztinden kaybediyorlardı, 

Birinci devrenin otuzuncu da• 
kikası olduğu halde iki taraf ta 
sayı çıkaramamıştı. Bu yarına 

ıaat zarfında Beşiktaşlııar iki 
korner ve ilç mnhim fırsat kaçır
dılar. 

Birinci devrenin nihayetine 
sekiz dakika kalarak Beıiktaı ıol 
muavini Feyzinin Yunanlıdan al· 
lığı topla hücuma kalkan Be
. iktaşlılar, soldan sağ cenaha ge• 
. en topa Hayatinin yetişerek vur· 
.ıaıile ilk sayılarını kaydettiler. 

Beşiktaşın hakimiyeti teaiı 
ttiği bir zamanda yaphğı bu gol 

Yunan takımının maneviyabnı 
iyice aarab. Beşikta§lılar da daha 
.1çıldılar. Talih•izlik yUzünden iki 
nllsait vaziyetten de latifade 
cdemiyen Beyaz-Siyahlılar birinci 
devrenin aonu geldiji vakit 1·0 
/unan takımına galiptiler. 

ikinci devrenin baılanııcında 
ı da Beşikhıthlar pek 11kı bir 

lJçadımtla rekor kıran Folgos 

blar aatdao lnitler yaparak e.,-~ 
kalcıbd bir baylı 11kı1brdılu. fak 
Hüınil'o8n yeriııde mBdabalele 
ıa71 çıkaramadılar, 

Maç bu ıuretı. 1-l beraberli1' 
bitti. 

Beynalmllel Tenis Maqf 
Vimbledoa, 8 (A. A.) - la.U~~ 

yirmi bet 1enedenberi ilk defa o 
teniate tek erkek ve tek kadın r-~ 
plyon!utunu ka:ıanınııbr. Dorotl ~ 
Amerıkah Helen Jakobe9i, .Perr•~ 
tek erkek ıampiyoaluj'unu kall""'": 
mıttır. İki tamp&yon maçtan ıo~ 
Kıral Kıraliçeye takdim edilmltl~; 

Çift erkeklerde Amerikalı Lot 
Stafen franırız Borotra ile Brll~Y;.-. 
yenmitlerdir. Çift kadınlarda M? 
Matiyea ile Riyan Madam Hanr 
ile Andrilıü yenmitlerdir. 

Muh•tız GUcU 
Tutak, 8 - (A. A.) - Mu 

.UcU blılkletçllerl Hat 19 da To 
ıelmitler H aamlmi bir tekilde 
fllenmıılardır. 
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ti r 
y 

Nuruosmaniyeki İttihat ve Te· 
rakki Cemiyeti Merkeziumumi bi
nası, aylardanberi devam eden 
sükutu muhafaza diyordu. Yalnız, 
bugün sessizce oraya gelenlerin 
adedi gittikçe arbyordu ... Bu bina• 
mn karşısına tesadüf eden ordu 
menzil müfettişliği dairesinde de 
gi.tikçe artan bir hareket ve fa. 
aliyet başlamıştı. 

Menzil Müfettişi Umumisi Kay• 
makam Cemal Beyin odasına 
bazı genç :zabitler giriyorlar, la· 
sc:ca emirler alı} orlar ve sonra 
muhtelif semtlere dağılıyorlardı .•• 
Öğleden sonra Talat ve Enver 
Beyler de ayn ayrı Manzil MU
fettİ liği dairesine gelmişler· Mil· 
fettişi Umumi Cemal Bc}le kısaca 
görllştUken sonra, yandaki oda· 
ya çekilmişlerdi. 

Bu gizli faaliyet, ne hükume• 
tin ve ne de halkın nazarı dikka· 
tini celbetmiyordu.... Hükumet 
kuvvetini yeniden elde etmek 
için bir iki gün zarfında bir ih· 
tiliil tertip eden İttihatçılar bU
tün hrızırlıklarında büyük bir 
ükiın ve itidal ile hareket edi· 

yorlar; fi'Jen alakadar olmıyanlar
dan başka diğer İtlihaçılara 
karşı bile büyük bir ketumiyet 
gösteriyorlardı. 

lhtiW tertibatının en dikkate 
ıayan olan ciheti, mahdut ve 
fakat kuvvetli bir zümreye istinat 
tmesi idi. ihtilalde fi'len amil 

olacak kuvvet, iki kısımdan mil· 
rekkepti. Bunlardan bir kısmı, 
(10 Temmuz) iolaliibındrn evvel 
Seltinikte teşekkill eden (99 uncu 
Böink) e mensup bazı zabitan 
b~şta olmıık üzere kırk elli za• 
bıtten mürel<kepti. Diğer kısım 
iıe, Kora Kemal Beyin teşkila· 
tına dahil • muhtelif zü . mreye 
Bensup. sıvillerden ibaretti 

unlardan başka, Babıaliye m;: 
mu~ ol?n muhafaza kuvvetlerinin 
Amırlen de elde edilmişti. ihtilal 
b~şlar başlamaz, Babıaliyi Har· 
bıy~ !"Jezaretine, Merkez Kuman· 
dan,ıgına rapteden ve Bnbıalinin 
k.a~ ısındaki Resne fotoğrafhane• 
ının duvarından geçen telefon 

t~lleri kesilecek ve (Matbaai Hay• 
nye) sah bi Hayri Bey tarafından 
tab'edilcn ihtilal beyannameleri 
derhal halka tevzi edilecekti. Hil
Uis~, herşey. dikkatle hesaplanmış, 
vazıfelerln ıyi tak im olunmasına 
büyük bir ehemmiyet veril· 
miştl. 

* Evvelce knrar1aşhrıldıi!ı veç-
'"' lllltUIUHIHM-•HllVll--ft 

Son Posa 
iL N FiATLARI 

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

2- Sayja ına göre bir ıanti· 
min ilan /iatı şunlardır: 

3-:Bir .. antimde vasati 
(8) kelime uardır. 

4- ince vtt kalın yazılar 

tutac l<ları yere göre 
aantiml ölçülür. 

Geç Öme • ete a ' y 

Babıali 6aıkını {lttilıatçılar, nutaklar söglügorlar; 
laalka izala edigorlar 

azigetl 

Baskın g l•n Uıak taburu {Hatip Ôm r Naci Beg, a•ker• lcarıı 
nutuk oerigor 

~il~, t tam üçe gelir gelmez önline, cemiyetin hatibi, Ömer 
ıh~lalcll r harekete geçmişlerdi. Naci Bey geçmişti. BabıAiiye 
ittihat vo Terakki Cemiyetinin doğru Ur'atle ilerliyen bu kafile· 
mukaddes bir bayrağı gibi kulla· nin arka ıno, caddeden geçen 
nılmak i tenen Enver Bey, Men· bazı müteces ia ve meraklılar da 
zil Müfettişi Umumiliği dairesinin takılmıf, kalabalık epice artmıştı ••• 
önüne indirilmiş ve orada bir kır Nafıa Nezareti (1] nin önllne ge• 
ata bindirlmişti. Bir kısmı Menzil !indiği zaman Naci Bey derhal 
MOfettişi Umumtliğinde ve diğer merdivenlere hrmanmııi o gfir 
kısmı da, karşıdaki Merkezi Umu· ve tatlı peltek esile: 
mi binasınd bulunan ittihatçılar, - Yaşasın millet.. Yaşasın 
derhal Enver Beyin 6nUnde ve lttihadil Tarakkiiili... ' 
arkasında birer af teşkil etmiş· ( Arkam v r ) 

)erdi. Otuz kırk kişiden milrekkep [1] Şimdiki İstanbul Maarif Mu. 
olan bu ilk ihtilal kafılesinin dürlüğü binası. 

ali Bi Konferans! 
Yakında f sviçrede 

Toplanıyor 
Bal~, 8 (A. A.) - Avrupıının bet· 

Jıca ihrııç bankaları mildürlerinin 
toplanmaları mGnoıebctilo önümOz· 
deki hnfta burada umumi mahiyette 
muhtelif p ra mesel lertnc, D vcıı, 

Yug iatikraz.lnn faizi ve harp borçlan 
me clclerinc, ait mühim müzakereler 
yapılacaktır. 

L hlstand Mevkufl r Kampı 
V roova, 8 ( A. A. ) - Dahlliy 

nazın M. Piyerakinin öldürillmeal 
münasebetile tcais edilen mevkuflar 
it mpına ilk k file bu ,Onlerd sev• 
k dilecektir. 

Bir Vapur Daha 
Zonguldak vapurculuk ve kö

mllrcUlük şirketi tarafından Nor
veçten Largo isminde 15 senelik 
bir gemi s tın alınmışbr. Lima· 
nımıza gelen bu yeni gemiye 
11 Kannrya,, ismi verilmiştir. Şilep 
olarak işletHecektir. 

Tarama 
Dergisinin Yedinci F asi

külü De Çıkb 
T. D. T. C. Umumi KAtipllğlnden 

teblit odihniıtir: 
1 - "0ımanlıcadan TOrkçeyo Söz 

Kartılıklıırı Tarama Dergiıl,, adıyla 
ocşr dllmcktc olan eserin 1 incl fa. 
alkQIQ de çıkmıtbr. 

2 - Bu faaikill lb formadır. P. 
harfinden T. h rfine kadar olan ke• 
llmeler bu fasikülde yer bulmuıtur. 

3 - Ankarada meh'ua beyefendi
lere datıblacak nOahalar B. M. M. 
Umumi Katipliğine göndcrllmittir. 

4 - Cemiyetin kol ve b6lüklerl 
aza11ndan olanlara verilecek nüaholar 
cemiyet mcrkeı.indeo imzalanacaktır. 

5 - fıtıınbulda kendilerine mck• 
tup gönderilmlı olan zatler Devlet 
Matbaası satı yerinden kendilerine 
it nüıhalnrı aldırabilirler. 

6 - Ankara ve İatanbuldan b ıka 
yerlerdeki ıatler bulunduklan yerin 
M arif MOdilrlüğUnden veya M.ı rif 
Memurluğundan kendi adlarına gön· 
derilen nOshalan alac klardır. 

7 - "Tarama Dergt.1., nin 
fa1ikül0 de y kında çıkacaktır. 

inci 

İstanbulda Yeni Bir Bolluk 

p·yasa, 
• 

o 
( Baştarafı 1 inci ayf ad ) 

yorAsunuz. ~e~fik Bey, bu genç 
tul~at. artıstı, çok nazik, çok 
evımlı, tulüat artistlerinin en 
mUnevv~ri ve tulünt tiyatrolarının 
yegane JÖn prömiyesidir. Bütün 
tulfıawt nrtistlerinin belki en genci 
oldugu halde nezaketi, kibarlığı 
ve :zekiisile bütün tuluatçıların 
hö~m~ti?i kazanmış, reis intihnp 
e~~lmıştır. Genç tulüatçılar reisi 
81.zı ( Hanri Gara ) yı aratmıyan 
kıbar ve Avrupai nezaket ve 
tebessümle karşılar ve şu hayret 
veren cevabı alırsınız: 

7'" Cemiyeti mi ariyorsunuz ? 
Cebımd efendim! •• 

- Cepte bir cemiyet biraz 
tuhaf olmuyor mu? 

e 
h 

adi yen 
Ed.yor 

bulun hemen her tarafında 
halk tiyatroya aat 9 buçuk - 10 
dan evvel gelmiyorler. Bir aat 
:zarfında ne oynanabilir ve kimi 
memnun etmek mümkündür ? 
Jkinci ıebep : Demir perde mese• 
le i !.. İstanbul beledıyesinin son 
karım mucibince tiyatrolar oto
matik hareket eder demir perde 
yaptırmak mecburiyetindedirler. 
Bu, tabii lafla olmaz.. Büyük 
masraf ister.. Peki bu masran 
Dnrülbedayiden başka hangi ti
yatro yapabilir ?.. B:lhassa tuluat 
heyetleri şehrin muhtelif semtle .. 
rinde ancak haftada birer gün 
~~nayabil~rl~r. Haftada bir giln 
ıçın hnngı tıyatro ahibi binasına 
bu masrnfı yapar 1 

- Tuhaf değil, komik deyiniz! 
Fakat bizce hem komik, hem • 

Demir perde yaptınlamıyacağı 
için tulüat heyetleri latanbulda 
hiçbir tiyatroda oynayamıyacaklar. 
Binaeneleyh başlarını bp lstan
bul bclediyeai hnridne göçetmiyc 
mahkumdurlar J 

d!r~md!r. Tıpkı tuluat piyesleri 
gıbı: Bır komedi· dıramf.. Belki 
hayret ediyorsunuz. Fakat siı. de 
scrgüze ti öğrenince hnk verecek-
iniz! efendim : Bizim Nuruos
manıyede çok giiz 1 bir cemiyet 
merkezimiz vardı. Orada muay• 
yen zamanlarda içtima ediyorduk 
ve. s?natk8!'l~rm işlerini, vaziyet· 
lerını ıslah ıçın hazırladığımız çok 
güzel projelerimizi tatbik için 
muntazaman çalışıyorduk. Günün 
birinde c.emiretin bulunduğu bi· 
nayı yem bır müstecir aldı ve 
bize ( ben burayı daha yüksek 
bir kira ile verebilirim. Binaena
leyh konturato munturato dinle· 
meml Ya kirayı iki misli verirsi
niz yahut ta çıkarsınız! ) dedi. 

Bu da bir komedi· dramdır! .• 
Tabii böyle birşey kabul etmek 
kimsenin aklından geçmez. Efen· 
dim, uzatmıyalım, me ele mahke
meye düştü. Fak t gllnnn birind 
değme komiklerin ağzını açık 
bırakacak bir tekerleme karşı· 
sındn kaldık: 

lcr M murları K r ı ınd 
Cemiyete birgün icra memur

lan geldiler. Cemiyetin bulundu· 
ğu katta oturan (Ahmet) Efendinin 
eşya ını tabliye etmek Ozere! 

Her holde bir yanlışlık var •• 
Ahmet Efendi değil Mehmet ağa 
olacak, Sarı çizmeli Mehmet 
Ağal.. Çünkü koca cemiyet nasıl 
Ahmet Ağa olur?! Yeni mUstecir 
bizim kah e eşyamızı, muhayyel 
bir Ahmet Efendi ileri sürerek 
ve onun aleyhine d v çarak 
t bliye kar rı almış! 

Yeniden mahkemeye mllrncant 
ettik biz Ahmet Efendi değiliz 
diye!.. Bu ralık Adliye yangını 
çıktı. Bütün evrak yandı. Yeniden 
vrakı tanzim ve dava açmakla 

uğraşıyoruz! •• 
- Demek ki biçare Ahmet 

Efendi artık ancak cebinizde i'· 
tima edebiliyor? 

- Bunun için hiçbir çare bu
lunamıyor mu ? 

Y nl Bir Te ebbU 
- Efendim.. Vilayete, y lnıı 

yaz mevsimiııe münhasır olmak 
üzere hiç olmazsa (12)ye kadar 
müsaade edilmesi için milşterek 
bir teşebbils yapmak üzereyiz. 
Belki bu suretle yaz işlerini ku~ 

tarmak mümkün olacakbr. Fakat 
kış sezonunda çelik perde haki
katta, halk tiyatrosunun ilzerin 
kapanmış olacakbr. 

- Tuluat nev'i tiyatro, sizce, 
e rı en önmeye doğru bir buh· 
ran geçir miyar mu? 

- Efendim, vakıa, tuluat 
dedigimiz halk tiyarosu 
buhran geçiyor. Bu, yalmz l t 
meselesi ve demir perde buhranı 
ile de kalmaz. f stanbulda ıon 
z monlarda komik buhranı da 
v ı .. 

Komik F zl hAı 
Fakat bu, komik azalması 

değil, bilakis komik çoğalmaıı 
yüzünden bir buhranı. Malum ya, 
tulü t tiyatro unun belkemiği 
komiktir. Halbuki son zamanlnl"" 
do lstanbulda komik "istihsalatı,, 
pek çok arbnıştır. 

Eskiden bütün latanbuld (3) 
nlh yet ( 4 ) komik çalışırdı. 
Bugün bu komiklerin miktarı 
(50) ye çıkmışbr. Gerek İstanbul, 
gerek Anadolu piyasasını lston
bulun bu yeni komikleri istila 
ediyorJ.. Bu, ciddi bir buhrandır. 
Çünkn tuluat san'atinin ve tiyat
rosunun kıymetini bu ustalaşma· 
mıı komikler düşürüyorlar... Ma· 
mafih, bOtUn bu buhranlara rağ· 
men, tuluat tiyatrosu sönmekten 
çok uzaktır. Bilakis büyüle bir 
rağbet görUyoruz. Ve bizi, cüm
lemizi yaş tan, yegane iıtinadımız 
halkın bu rağbetidir. BUtUn bu 
bnhr olar rasında ballnn rağbeti 
bizi ya ahyor. Darlllbedayi bile 
ezonlarını ziyanla kaparken v 

son çare olarak tulüatçıbğa ba 
vurmuşken!. · 

- Öyle!.. Halbuki mühim iç
timai r kdetmek ve tulüat tiyat· 
rolanm çok alakadar eden pek 
mllbim me eleleri mllzakere et· 
mck icabediyor •• Tulüat artistleri 
diyip geçmemelidir. Çünkü bu 
500 kişi,. yani, 500 aile demektir. 

Umumi Göç Z rureti lstanbal mııhab;,ı 
- Bütftn tulüat artistlerinin ...................................... - ................ . 

fstaubuldan, lstanbul belediyesi 
haricma göç edecekleri doğru· 
mudur? 

- Aşağı yukarı!. An doluy 
umumi bir g8ç zaruri gibi görü· 
nUyort. 

- Bu g8çlln sebebi nedir? 
- Efendim.. bunun iki sebebi 

var: Biri l 1 meselesi· tiyatroları 
saat 11 de tatil etmek mecburi· 
yeti var. Halbuki İit n· 
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Erkek Kadın .• 
"Nadirenin Evinden Erkek Kıyafetile Çık· 

bm, Kalbim Helecanla Çarpıyordu .. ,, 

Bir adım ıeri çekilip bak
bktan ıonra ellerini birbiriae 
çarpta. Birdenbire çapkın •e harla 
bir kadm ta•ru alarak: 

- Bir içim ıu oldun, klfir .•• 
V allabi 10kakta raıtıelen kadın
ların içini cayır cayır yakacabın. 
ŞIJle biraz yan dur, bakayım •.. 
Aman Allah.. Ben bile dayana
•yorum. 

Diye batırdı. 
Nadirenin bu zevzeldlklerial 

6alfyecek halde clejilclim... Kal
bim helecanla çarpıyor: ytbllmd• 
pDmden ateı fıtlonyorcla. Ba 
lallde yakalanacak olmam. 81-
ttla l.tanbal halkına kepaze ola
cak.. ve artık fena fGhretin • 
Mn merhal•ini bulacaktım. 

Fakat Nibadın • ve belki de 
zabıtamn • tarauudundan kurtul
aaak için bundan bqka çare 
mevcut dejildL Artık yapılacak 
Mil if, ceıaret ıhtermekten lba· 
retti. 

Nadire de çarçabuk giylnmiıtl. 
En lizımb ıeylerimden mtırekke, 
paketi bajlarken odama geldi: 

- Şimdi bak, Melek!.. Mam
ktn olduğu kadar cesur ve Hr

bHt davranacakıın. Zehrayı gön
derdim, baktırdım. Kapıcı ile ka· 
rııı yemek yiyorlarmıf. Kapı, ara· 
bkmıı. Aıağıya iner inmez, hemen 
kapıyı açar, çaka11ın. Hemen fU 
Jlllmzdaki mokaia AparllD. S.. 
arkandan yetiıirim. .• Şayet, arka
da bir fllrDltll pabrdı ifitirHn ldç 
.achrma, ylril. Ben, nziyeti idare 
ederim. Gareyim ıeni. Akm bir 
beceribizllk etme. 

Diye talimat verdi. 
Pardutımtın yakuını kaldıra

rak ıokaia çıktıiım •akit, bldı
rım tıılannın ayatımın albnda 
kayar gibi oldujıınu zannediyor, 
bir tnrlB ytırDylfllmlln muyazeae
IİDİ muhafaza edemiyordum. 

da ellerini cebine aokarak bapnı 
apartımanın kap111na doiru uza• 
tan Nibatla burun buruna ıelmi.
tim. Bir an durdum, sendeledim. 
Ve •oma elimdeki paketi, yere 
dUtDrDYerdim. Gazleri, karanlıkta 
aç bir kedi ıaztı ıibl parhyua 
Nihat; diflerl ıılcılmıı.. YUzllnln 
bitin hatlan ıerilmit-• Hır1 ye 
ıayzden ıuurunu kaybetmit bir 
halde, ayaklannın dibine yuvar
lanan pakete baktı. Ve 10nra be
nim ytlzlmll ıGrmlye vakit kal
madan, ileri doiru bir adım attı. 

Oaa ytlztımll 161teımemek için 
derhal yere ejilmiftim. Paketi 
Jerden alır elmaz, pardedmlba 
yakaaıaı biraz daha kaldırarak 
aDr' ati• ilerledim. Arkamdan lf. 
keli •e pervaaıı bir kadın ae•I, 
dik ve ktı.talı bir erkek 1eıine 
kanflyOri fU kıaa muhavere bana 
doğru yaklqıyordu: 

K•dın - Ben Melek Hanımın 
çobanı değilim yL. Nerede kay• 
bettinse, orada ara. 

Erkek - Aramıya hacet yok. 
Onu ıbin aakladığınızı biliyorum. 

Kadın - iyi ya, iıte.. uy
le lae, benden ne ıoruyoraun ?. 

Erkek - G6recekıiniz. Sizin 
batınıza öyle bir it açacaiım ki ... 
Kadın- Carrrt, kabakiğıt .• Bak· 

Ana bana .. Ben 6yle palavnlara 
pabuç birakacak kadm mıyım? •. 

Erkek - Eh, ıörlrallnUz.. 

Kadın - Senden gelecek beli, 
klfe ile ıellİD... Senin ıibl kaldı
nm kabadayılannın difleri, benim 
cebimde ıeılyor... Sen ,Ozellilde 
buradua arabanı çeker miıin?. 
Yoba fU koca burnunun tam 
ortaıına ıu çantayı indireyim mi?. 

- Ben ıizin bukadar terbiy .. 
alz oldutunazu zannetmiyordum. 

(kUll YU ) 

Tam k6pyi c16nerk•, birden- ... ,_._ ,. ... '* • • • • • • • • ' • ... • • ._ • • ..... 
lst.nbul 4 inci le,.. 111emur

Wre kalbime bir hançer aaplanch-
ıuıundanı Yeminli ehlivukuf tarafıa-

tanı zannettim. Çlnkll kötebatm- dan tamamına ilç biD befY\iz altmıı lira 

Boa Posta 
ew•I. el1a•I, H .. adla ve Halk r•aeteel 

1::1.ki.Jabtiye, Çatalçeşme ıobia. aa 
ISTANBUL . -
Cııetemiıde çı1caa yazı 
ve reıimhrria bütün haklan 
mahfuz ve pıetemiıe aiUir. 

• 
ABONE FIATLAAI 

t • a t 
Seae Ay Ay AJ 
Kr. ICr. Kr. ICr 

TORKIYE ı• 750 • t• 
YIJNANlsTAN 2340 1220 711 27t 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
desittirmek 28 kwia~ tut. 

c.ı.,. nr•lı pri onilmez. 
ilAnlarda• ..... ·uıtret alı11mu. 
Cevap için mektuplara 10 lnuu~blk 

pul ilivesa lazımdar. 

Poeta kutueuı 741 l.tanbal 
Tel9,.f : Sonpo9ta 
T•lefo11ı20203 

kıymet takdir edilen Fenerde Aptiıa
b Lfl mahallelioİD Ftntr oaddeıiDdt etki 
330 mükerrer Jeııi 298 numaralı mu· 
bahoe hanenin tamamı açık artırma1a 
konulmuı olup 4-8-934 taribiDde tut• 
nameıi dinnbaııeye talik edilenk n. 
8-934 tarihine mü1adif ÇUfUDba güııU 
ıaat 14 ten 16 ya kadar Ltanbul 4 tiacü 
iora dairtıiDde qık arttırma 111ntile 
ıatılaoakbr. Arttırmıya ittitak içia yüz. 
de yedi buçuk teminat akçeıi alııur 

miiterakim nrgi bılediye, nlnf ioare•i 
mtlfteriye aittir. Arttırma bedeli mu
hammen kıJIDttİDia yüıde yetmiş betini 
buldugu takdirde ihaleıri yapılacak akıi 
halde tD IOn arHıraıım tuhhiidll baki 
kabuk üen arttırma 15 gün daha 
temd:t ediler.k 6-9-184 tarihiDe müsa
dlf Pırttmbe gUoü aym 1aatte muham
men kaymetiaİD yüıde yetmit betini 
tutmaua aataı geri barakıbr. Kaaunuo 
2280. 9004 numarala icra kanuııunua 
116 DCI madd•iae temkaa ipotek ... 
hibi alaoaldalar ile diıer alikadarlarm 
Ye irtifak hakkı ıahipltriDİD dahi ıay• 
ri menkul llıeriodeki haklanm Ye hu• 
ıuıile faiz Ye murafa dair olan iddia· 
larını evrakı milabitelırile 29 gla içİD• 
dt iora daireıine bildirmeleri lbımclıı. 
Akit halde haklan tapu ıiciUııile ıablt 
olmadıkoa 1atıo bedeliniD paylaımuıa
dan hariç kalırlar iıbtı macldei kaııuııİ· 
ye ahkamına göre hareket etmeleri n 
daha fazla malumat almak iıtiyeıaleriıa 
983-337 d01ya numaruilt memoriyeti
mize mü.raoaat etmeleri ft&a olunur. (988) 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
Umumi Müdürlüğünden: 

Zirde miktar ve milfredab yazıh paralar .2'l43 numaralı Mevduata Koruma Kanunanun 17 "" 
madde1i mucibince muhtelif mleueHler tarafından Maliye Veklleti celileıi beaabına bankamı 
devredilmittir. 

Eıham veya virialerinin ellerindeki enakı mGıbitelerile birlikte ldarei Markeziye ve fUbelerim 
mlracaatla bu meblaj'a almalan akü takdirde bu paralann mfte11eaemize tevdii taribind• itibar 
d6rt ••ne ıonra Hazineye intikal edeceii ilin olunur. 113740,, 

Tevdiedea 
ma ..... Ura Ku. laim 

17 79 Nurettin Hllınl Ber 

1 08 Huriye haıum 
42 09 Kemal Bey 

128 50 AlekAnclre K6H otlu •e 
Y ordaki Haralambidil 8. 

71 ao Tevfik Hftıeyin Bey 
129 Mayor Grafflayn 
28 40 M. Vilbelm Homel 

158 M. Matild Behninı Luıevbert 
15 25 Alber Benezra 
13 60 Mehmet Nurettin Bey 
26 38 HGHyio Mazlum Hayri Bey 
11 Hayri Bin lımall Bey 
20 50 Mehmet Şllkrll Bey 

1,023 Kari Schrecker 
109 SO DaYit Delyon 
251 50 lzidor Modyano 
24 SO Mubafazal Aaariatıka 

144 Ttırk imece Cemiyeti 

37 70 Milli Kongre Heyeti 
269 Emin Fuat Beye 
33 82 Jorj D. Avlona• vereHlerl 

4 73 J. S. Beraha Ef. 

Şehir 
l•tanbul 

" .. 

" 

.. 
" .. .. .. 
" .. 
" .. 
" 
" 
,, 
,, 
" 

" 
840 
215 

95 Baııka memurları Fedreraıyonu 
51 E. Y oannu Hanam " 

" 
186 78 Ali bin Mehmet Efendı .. 
568 80 Jan Azema Tahran 

Aclreı 
Şebzadebqı kalenderbane V akıl paralar 
mahalleai mektep ıokak 
No. 14 
Osktldar Dolap mokak No.32 
Fatih Kızta" Pazar sokak 
No. 38 

Mtldftrllil 

,, 
" 

Kalafatyeri No. 46 Ttırldye 

"Bankut 
Galata M. AH P.... Han No. 54 " 
Mftçbul 

" Nipstuyan Han No. 21126 
Oshender Str. No. 8 Hanuber 
Yakoel Ye Ş... nezdinde Galata 
Ômer Abit Han 2 nci kat No. 18 ,, 

" ., 
" 

Anadola Han No. 14 
Meçhul 
Tllttın GlmrDk No. 32 
Meçhul 
Btlylk Abat EfencH bu No. 28 
Sabanca Hu No. 618 
Topkapa ara11 mllzeai 
Unkapamncla lbal medde• ma
halleli No. 14 
Nuruo•mani:re caddeai No. 52 

.. 
" 
" .. .. 
" .. .. 
.. 

.. .. 

" 
" 
" .. 
" .. 
" .. .. .. .. 
" 
" .. 
" Meçhul '' ,, 

Mtı.ldrat F abrika11 
Tepbane Hrilt:om Rum 
Kiliaui brpu 

Baaka Kommerçlfale 20/11/' 
ltalyana 

Triyestede Via Michelangelo 
Buonarroti 18 

Y qilkly Rakım Bey Hociç 
nezdinde 
Ynksekkaldırım Anamopulo 
hanında No. 1 

.. 
" .. 
.. 

Ekol Normal Siperiyör Memaliki Şarla1e 
Franuz Bankam 

" 

" 
" 
.. 

59 65 Barbnlı ince Alemdar Zade latanbul Kantarcılar Arap han No. 14 ., 
" 

488 
171 
59 

161 
12 

39 
50 

717 
15 
1 
3 

493 

Halil Bey 
40 Yerulmos Y er•uld• 
30 Ha1an Hayri Nogratla Zade 
70 Bedros Çaparian 

80 Pa•li Çlfço6lou 
90 lui Haneı 

25 E•angelCN Kufako• 
90 Enis F ahrl bin Muhiddin 
45 Katan Abrahan 

Klmile Hanım 
35 Mllftl Z. Mehmet Felami Bey 
26 lzaak Kohea 
94 Mme. Katrin ENmiacUa 

" 

" 

" 
" iz mir 

" latan bul 

" 
" 

678 91 Jan N. Stronıili• " 

2 
1 
1 

1 
2 

2 
49 
:ı 1 

105 

21 
126 
24 
23 

273 

45 

95 
14 

14 Jak Koa 
36 Diojen Akeatorladea 
72 Mme. lda E. Tabah 

21 Anhwa Şirıa 
43 Haiı Sinaıraa 

.. 
" 
" 

" 
" 

ıs Paaayoti Dacliraı ,. 
17 Melle Siranut der Abrallamlaa ,. 
56 Bat Mllbendiı Bilchoff Ott Meçlaal 

Obering 
80 Kllçllk Zabit Giucbmana " 

Gefreiter 
31 K. Zabit Heuche• Oefreiter " 34 K. Zabit Klbbert ., " 
83 Mtıllzim Meyer Leutaant " 
88 Ktıçllk Zabit Rhelalaader Kari .. 
14 Gla&lll Schmiclt Wllla. .. 

KrieılfreiwiWıu 
21 Spincller ini Ed. Berlln Kara.. .. 

barıt T .... kouY AUe 106 
88 Waıener Joh&IUIU 
1 ı Wleland Huıo Oberleutaut 

Mtıllzimi enel 

s.t Zippu t:: .. 
Ahmet S.1 

.. 

.. .. 

AnaaYUtldiJ 
Meçhul 
Ekol de Sk Armenien Katolik 
Sakazajaç Beyoila 

•• 
" 
" 

PaA) Hacopulo Beyotlu .. 
Asmalı Mac:it ApartliDU No. 11 ,. 
Beyoila 
Lonclra Oteli Tepebafa S.yotlu " 
ArapJU Haa 2 nei kat No. 5 " 
Meçhul 

" 
" &o.tan .okak No. 21 BAiat 

YenlÇU'fl Haranotla Apartman 
Beyotla 

.. .. .. .. .. .. 

.. 
" 
" 

" 
" 
.. 
" 
" .. 
" 
" 
" 

Apıı. ... Dllbeal IOkak .......... w,. TMal 
Be1otla Fraw ... 
Galata S.. Pı. Hu No. 11 
Atlama tafl No: 48 Olklclar 
Tozkoparan Mela•et Pqa Hu 
No. 3 S.,oil• 
Meçlaul 
Alyanak Hu l.taabal v. 
Martiblyu ef. aea.M.de 
Meçlıul .. 

" 

" 

•• .. 
" 
" .. 
•• 

.. .. 
" .. 
" 

•• 
" .. 
.. 
" 

" 

H 

.. .. 
" 
" 
•• 

.. 
• .. 
• 
• .. 

• • .. 
" 

.. 
.. 

, . 
., .. .. .. 
•• 

• 
" 
• .. 
• 

21 
60 

1.480 
71 
77 

KuantopulOI Alebaaclar 
Binba11 Muıtafa Bey 
ltellıieuH de la Pr6HDtatioa 
Rahibe 

Bat ... .. • .. " lleçlaul .. • 
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SON POSTA 

~~--~~~~~~~---r,.-.------------~ 
~~~...........,.. Denizyol ları 

Temizlik ı Sıbbat ı Oözelllk ı 

işte sizeBADYOLİN'in. hediyeleri 
Daima, Radyolin her zaman Radyolin kullanın\z. 

Dişleri inci gibi yapan RAOYOLiN 
diş macunlarmm incisidir. 

istanbul 
Komisyonu 

Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Reisliğinden : 

Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapıJmakta olan memurin 
pavyonunun 6776 lira 89 kuruş bedeli keşifli bakiyei in1aatı kapah 
zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 2417 /934 Salı gi.inü saat 
14 te ihalesi icra edilecektir. Şartname ve keşifnameyi görmek 
isteyenlerin Sanatoryom Baştababetine ve münakasa için de Ko
misyona müracaatları. "3635,. 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızhk ve kuvvet5izlik balatan'da büvük 
faide Te tesiri görülen· 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Galata İthalat Gümrüğü Müdür-
lüğünden: 
Kilo Gr. Marka No. Kap 
332 500 ) 

o 670 ) 

Cinıi eşya 
Levan ta 

C. F. 20121 2 Kokulu kağıt 
49 R. H. 3267 1 Teneke çocuk müzikaaı 

Yukarıda yazıla eşya 27 /6/934 tarihinden itibaren arttırma su
retile satahktır. isteklilerin 16171934 perfembe günü saat 17 ye 
kadar Sabı Komiıyonuna gelmeleri. (3457) 

1 

esvıreci Ustaları Aranıro 
Sümer Bank İstanbul Şubesinden: 

Uşak Şeker Fabrikamızda iki, Uç ay sürecek montaj işleri 

için 30 kadar tesviyeciye ihtiyaç vardır. Tesviyecilerin kendileri· 
ne verilecek talimat daireıinde müstakilen it yapabilecek kabili
yette b• lunmalan mqruttur. Uıağa gönderileceklere iki buçuk 
lira yevmiye ile yol paraları verileceği gibi fabrikada veya Uıak
ta yatacak yer ile ,öğle yemeği de temin edilecektir. Bu müddet 
için Uşağa gitmek isteyenlerin tercümeihal ve ehliyetname]erile 
ıubemiz Mubayaal Servisine derhal müracaatları. . (3734) 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 

Çırpıcıda Taksitle Satılık Tarla 
Esas No. 

598 

Mevkii ve Nev'i 

Çupıcıda 34 harita No.h 4 hektar 
8900 metre murabbaı tarla 

Teminat 
Lira 
400 

1 

. Yukarıda yazılı tarla taksitle ve pazarltkla aatılacağmdan ta
liplerin 12/7 /934 perşembe gün il 1aat onda şubemize mUracaa tları. 

(40~) 

Elektrik Tesisatı münakasası 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
24 Haziran 934 tarihinde kapalı zarf uıulile bilmUnakasa ihale 

olunacağı ilin edilen Lüleburgaz Elektrik tesisatı için talip çıkma
dığından şartnameleri mucibince 15 Temmuz 934 Pazar günü 
uat On Yedide ve pazarlık ıuretile ihale olunacağı ve tartname· 
leri görmek istiyenler bizzat veya vekil göndermeleri veyahut su
retlerini almak istiyenlerin posta ile bet lira ıönderdikleri halde 
aureti mllaaddakaları ıönderileceji illa olunur. 

lŞLETMESI 
Acentelorl : Knrak8y Köprübat 
Tel. 42362 - Sirkeci M.{lhfirdarzade 

Hen Tel. 22740 .,...... ... ..... 
İZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Volu 
ECE vapuru ıo 

Temmuz 
Sah 11 de Galata nhhmın· 
dan kalkacak. Doğru fzmfr, 
Pire, fskenderiye' ye gidecek 
ve dönecektir. 113721., 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 9 

Temmuz 
Pazartesi 19 da Sirkeci 

r•htımından kalkacaklar. (3722) 

T rahzon Yolu 
VATAN vapuru 10 

Temmuz 
Sah 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara illveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3723,, 

Diıleri 
Kurtarır r 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir 1 

Ağız kokusunu 
defeder 1 

Ağızdaki 

bütün 
• 

muzır 

mikropları 

0/o 100 
Öldürür r 

Kartel sulh hlkimllilnden: 
İımet ve :Esmeban hanımların ıayjan 
ve mü~tereken mutaHrrıf oldukları 
Pendikte Azaryan caddeeinde 85 metre 
murabbaı aaha i.izerinde iki odalı bir 
bap hane şuyuunun izalesi zımnmda 9 
Agu3tos 934 tarihine müsadif paroembe 
günü saat 14 te açık arttırma ilo satı· 
laoağındlln talip olanların kıymeti mu
hammeneai olan 900 liranın yüzde redi 
buçuk nisbetinde pey akçesile ve şart· 
namesini görmek istiyenlerin tarihi ilin· 
dıı.n itibaren Kartal sulh hakimliğine 
müracaatları ilan olunur. (35) 

DABCOVICH ve ŞUrekAsı 
'I'elı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanları araıında 
muntaum poıta. 

Anverı, Uotterdaoı, Hamburg ve 
hkandinavya limanları ioin yakmda 
hırtht edecek vapurları ve dUnyanın 
baılıoa limanlarında tranebor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Takla vap. 20-23 Temmuza doğru. 
Hansburg vapuru 8-10 Ağ·uatoaa 
doğru. 

Olga S. vapuru 22 • 23 Ağustosa 
doğru 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Tekla vap. 23-25 Temmuza doğru. 
Hansburg npuru 10-12 Ağustosa 
d 

~ 1 

ogru. 
Olg• S. vapuru 24 - 25 Ağustosa 
doğru . 

Fazla tafsilit igiu Galata, Frengyan 
hao umumt aoımteliğiue mUraoaat 
Tel. •4707 '8 - 41920 

(33) 

Son Poat• Matbaatu 

iabibi: All Ekrem 
Netrlrat Mlclürlı Tala&, 

f akat ıyı ce ~uruıandı ktan &o nr ı 

vuc dünüza 

NİVEA 
1/ kremi • yağl 

~----1// ı 1 e u~mağı unuımayını z J Bu 5 ilyod• 
=-- güne~te yanmak t8 h ıı kes r n ~ 
-- karşı korun m u t ol Uf au n uı. 

tenfniz taze ve sailamlaflf~ 
Cildinlz yumuşa~ ve gert'n kah•. 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskiıehirde Hililiahmer anbaranda fazla miktarda bulunan 
muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kdı galYaniı 

saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat malzemesi, eğe takım

ları vesaire az ve çok kullamlmıı, ylinlll, pamuklu, keten etya 
15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eskişehirde Merkez anba
randa kısım kıaım açık arttırma surerile satılacaktar, 

Bu eşya ve malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman 
Eakiıehirde Hililiahmer anbanndakl sattı komisyonuna, ıablacak 
eıya ve malzemenin neYİ ve miktarlarını anlamak uteyenler de: 

A) Ankarada Y eniıehirde Hililiabmer merkezi umumisi mu
hasebesine, 

8) lstanbulda eski Zaptiye caddesinde Akaarayhlar Hanında 
Hililiahmer oyun kiğıtlan sahf depoıu müdirlyetine, 

C) lzmirde Hililiahmer merkezine mllracaat etmeleri ilin olunur. 

(972) 
--~~~~~~------------~~---------------------~-----~ 

İstanbul Üniversitesi 
Komisyonundan: 

Mübayaat 

( 1 ) Tıp Fakültesi Adli Tıp binaıma kalörifer kazana Yaz'ı 
( 2) Üniversite Merkez binasmdakl ıu kulesinin tamiri 
( 3) Fen ve Edebiyat Faklllteılnin ifgal ettiği Zeynep Hanım 

nağınm su tesisatı. 
( 4) Ünivenite merkez binasının kurşunlaranın tamiri. 

Yukarda mahalleri yazılı dört kalem iı 22/7 /934 Pazar gllnll thaı. 
edilmek üzere pazarlıkla mUnakuaya konulmuıtur. Taliplerin Üni
versite Mimarlığından alacaklan vesal e bay a omll)•onuna 
mUracat edip herg{in ıartnamelerlni tetkik edebilirler. Ve ihale gl
nll aaat 15 te teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuk teminatla .. 
rile MUbayaat Komisyonunda hazır bulunmalan ilin olunur. (.ıoo!Of!l! 

~--.YEDİ KULE 

HAVAGAZi ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve aatmaktadın 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 

( merkezt teshin için ) 

( aert, orta. yumutak) 

KATRAN 
BENZOL 

( bllhaııa yol mıa11na elHrifllcHr. ) 

(bam) 

ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( Karbolinenm tipi) 

( Bilhaua demir lçln çok elverltlldir. ) 

Her türlü malumat almak için: Berollu'nda, TUnel 111e,danında 

Metro Hanında _ta, 9ubeslne mUracaat edllmesl 

~-------------------------.(9'l8)~. 
lstanbul dördUncU icra me· 

murluğundan: Tamamına dokuz 
bin yüz s1:kiz lira kıymet takdir edilen 
Beşiktaota 'feşvikiye Dl.llhalleıinin eski 
Nişanta~ı yeni Kağıthane caddesinde 
eski 104, 102; yeni 1511 No. lu (kayden 
beıyUı yirmi bir buçuk ) bilmesaha 
beş yüz altı metre terbiinde beher 
metresi on ıekiı lira kıymetli araanın 
tamamı açık arttırmaya konulmuş olup 
1-8-934 tarihinde eartnameel dinnha
neve talik edilerek 12-8-934 tarihine 
mUeadif paıar günü aaat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul dördiıncü icra daire
sinde satılacaktır. Arttırmaya iştirak 

için yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır müterakim vergi belediye vakıf 
ictireıi müşteriye aittir. Arttırma be· 
deli muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiı beşini bulduğu takdirde ibaleei 
yapılacaktır. Akıi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak Ozere 
arttırma on bee glin daha temdit edi
lerek 27-8-934 tarihine miiıadif pazar
teei günü aynı 1aatte en çok arttırana 
ihale edilecektir. 2004 No. lu icra 
kanununun 128 ıncı maddeıine tevfi
kan ipotek ıabibi alacaklılar ile diier 
alf.kadarlana ve irtifak Ukkı 

Gül ve Karanf~I 
Gül ve karanfil meraklılarının bl' 

yük bir eksikliğini tamamlamak U.ze~ 
ziraat mulıarririmiz Lfıtfi Arif B. tarr 
fmdan yazılarak neorolunan bu i~ 
kitabı çiçek meraklılarına tavıl)"• 
ederiz. Bu iki kitap on bet bin çe;A 
glilün ve iki yüz ı;eeii büyük 9i9ekll 
karanfillerin yetiştirilmesinden ve ı,..ı 
kılmasından bahseder. Gül kitabı yiil 
ve karanfil kitabı elli kunı§tur. Yalo&' 
1atanbulda Şamlı hanında muharriri
mizin 12 numaralı f eani bahçıvanl&W 
müesseseıinde eatılır, bedeli mukabr 
linde ve karilerimizden poııta ücreti 
alınmaksızın her )ere gönderilir. . ........................................................ ~ 
sahiplerinin dahi gayri menk;\J 
üzc?indeki haklarını ve hususile f-1' 
ve murafa dair olan iddialarını evrakl 
müsbiterile yirmi gün icinde icra dairi" 
Hint bildirmeleri lazımdır. Aksi haldi 
hakları tapu sicillerile ıabit olmadıko' 
1atıt bedelinin paylatmumdan hatif 
kalırlar. İfbu maddei kanuniye abki
mına göre hareket etmek ve daha f~,! 
malumat almak ietiyeDlerin 933. P" 

dosya N o. ıile mımuriyetiaıiu atlr 
caMları iliu olt&Qtar. 


