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K k k O
l k Milletlerden Evvel Ley

arma arışı_ aca mış lek-KartalHarbiBaıladı 
lngiliz Ve Fransız Gazetelerine Gör~ Bursa Tarafları L.;fİerla Doldu, Bele

tti. Hitler Kendi Kuyusunu Kazıyormuş d~~~!c:. !!~!!!ıd ... v !timlerini Toplahyor 
hnmıae ıelen yolcular mllthif 

n 
heyecanlı bir haber ıetirdiler: 

Meter Japonya ile Amerika 
harbe tutuşmadan evvel, veya• 
but, Avrupa milletleri dftnya ıul
bu~u muhafaza için son ıayret• 
lenle çal1ttıkları •ırada harp pat• 
lamıı, kan ıövdeyi g6Ub1lyormuı 

Buıürel•rtl• t.ml plc ı•ç•n Alm•n orli••rtılan lir lclf.eilı 
bizzat kendi rejimi için de pek ............... - .......................................... . 

Pari., 4 (Huıuıi) - Almanya• 
da Bqvekll M. Hitlerin Cümhur
t•laliğl vaz.ifeaini de ele alması, 
~laya ıiyueti llzerinde ehemmiyet· 
• ınlle11ir olacak baıb baıma 
bir hldi.e ıeklinde telikkı edl· 
•diliyor. 

Siya•i mabafile menıup kim
~er, endlfelerinl gizlememekte
dirler. Bununla beraber, Hitlerin 
~Clnıhur reimliji Almanya için ve 

blytık bir tehlike olarak ileri ıU
rWtiyor. Bu tarihten itibaren ya• 
kın bir iıtlkbalde Almanyada, 
6nlne ıeçllmeai çok mllıkül ola• 
cak hldiHler wkuunun beklene
bileceiinl iddia edenler ı.e az 
değildir. Bu arada Alman ordu· 
ıunun, M. Hitlere kartı alacaj'ı 
vaziyetin, yalnız Almanya için 

(Devamı 8 inci Hyfada \ 

Komşu Memlek~tlerden 
ibret Almalıyız 

•• • 

Uziimlerimizi Çürüteceğimize Harice 
Satmak Mümkündür .. Çalışmalıyız 
Her memleket buhran yü· ı ......... 

mak irin • :O lbracatmı arttır· 
• Je reni dd 1 ılirUm çareleri ma • ere •nyor. Bunların 

araıın da taze meyYa, bilh .... t 
• .b B aze uzüm ı racatı alkanlarda çok 
lnkiıaf etmiye baılamııtar. Mem
leketimiz iktııadiyatım yakından 
•likadar eden bu maddenin ihra .. 
tatı tetkike değ!r bir mevzudur. 

Geçen 19ne ihracat ofisinin de 
Yakından alikadar olduğu hu iıte 
bazı mUteıebbiılerimiz görülmüt· 
1•rdir. Fakat blltUn faaliyet, tec• 
l'Ube mahiyetinden yukarı çıka· 
lbarnıttır. Ümidimiz öntimüzdeki 
~evaimde bu yolda büyük bir 
lç~eket g6rmektfr. lıt• bunun 
lt~dir ki buıün komıu iki mem· 
lllai •tte bu maddeye verilen ehem· 
-~•t ve ilaracatta elde eclilen 
L..a~t~f bakkıqda baz.ı ralcamların 
--..eatiae mlracaat ediyoruı: 

(o. .... a ıacı .. ,,.4. ) N./la 61r Mllı•• i.._ 

Dürelcü at y•rııl•rın~• 61riracl 

6.ı.,.ı.rlid 6i,l 

Mo kova çı ı 
Kaybettı 

o 
Dünkü müsabakanın tafsilin ıpor 

sayfamızdadır. - ........ -....................... __ ............... 

r ., ' ., 
BL 

• vı-za..,.,..ıllli&.I 
' ., 'I 

t• .kimsenin haberi yok! Bir teb
JJiı reıml bile neıredilmekıizin 
Cemiyeti Akvam da haberdar 
edilmekılzin harp Hin edilm 
muharebeler oluyor ... 

Buraa ve Orhaaıazi yolcuları· 
DID getirdikleri haber ıudur: 

Bursa ve bllbaaaa Orhanıazide 1 
leylek leıleri dolu imiı. Evveli ~ 
Buraa beledlyeıi, sonra da p Orban
ıazi bf'lediyeıi yuvalarınd~ ana•ız 
babuız, kimıem kalan leylek 
yavrulannı memurlar Yaııtaaile 

toplatmıı, kaz ıtırtlleri ılbi bu 
yavruları memurların öaliade tar· 
w..a.U.tmf,•adalHCCUM 
banak teni edenk ita laarp ye
thalerilli be.ıemiye mecbar ol•uf. 

HAdl•• Neymlt? 
Hayret detil aıl? Buna ve 

Orhaaıa:d belediyelerinin mllda· 
haleıini mucip olacak kadar 
ehemmiyet alan bu taJialana 
malalyetial aala..Jr için nihayet 

Kart•ll•rl• naiitlıiı lbir mulaor• flr 
tut1110N l•gl•kl•r 

Orlıaaıaz.iden ıelen bir zati bul• 
dak. HAdUflJI sorduk. Bu zat fU 
hayret verld izahatta bulundu: 

- EYet.. Orbangazide blyle 
bir heyecan var. Orhanıaıi her 
aene leyleklerin biiyllk bir yazlı• 
iıdır. Orada hemen her evia 
damında, her bacada bir delile 
yuvaıı vardır. Diyebilirim ki 

( DeHmı 11 inci •ayfacta ) 

Bir Dolu Yağmuru Orta
lığı Alt Üst Etti 

~r.a (Huauıi) - Kazamıza bajlı Kaplan, Yukan Sedille, Aıaia 
Sedıl e, Bozkır, Taıhkayatı k6ylerfae ıece yanıı birdenbire mfl ta 
büytıklUtnade dolu yapıya baflamıı, halk uykularından bil~ ~it 
korku ile uyanarak ne oldutunu taıırmııhr. Yarım ıaat kada~ de
vam eden bu dolu yapa11ru, mahıullta hayli zarar vennlftir. Buj
day mahıultıntln . zaran dab~ blyUktür. S.dille köy8nde bir davar 
atıla olduiu fibı yıkalmıı, bır kııım hayvan telef olmuflur,. 

ı--------1 -haganır Mı Ya? 

1 

Kundura tamirciai - Ayakkaplarınızı iki iç ,Onde bir, tamire , .. 
tinfiiiaise bakabrta, Iİ• • ıalllta ı•rrimlbacllW.is. 
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Utı·lk' ~ §.!J.1 Giiniin Tarihi 

Yeni Maliye T eşki Dükkanların 
Kapanma 
Saatleri M t ti · y •• •• d S b Jatı Nasıl Gidiyor u avassı ar uzun en e - lıtanbul mantakası tabıil müdilrl 

fü geçen 933 mali sene.ine ait ,o 
Mağaza ve dükkanların akıam· 
ları muayyen eaatte ve eskisine 
DiJbetle biraz erken .kapanma· 
ları bakkinda verilen karar ya
rı#<lan itibaren tatbik edilecek. 
Eu vaziyet karşmnda halkın 
ne düşündüğünü öğrenmek is
tedik ve şunlan teıpit ettik. 

·ı G .. D •• k ee ' kat'i hHabanı bitirerek Maliye Veki 

zecı er ~zyaşı o uyor • :::;:~;;.s:t:.p~::.kl:~~·~:: . 
İzzet Bey (Fatih, Maltaça.rşıaı kar

flfıı) - Dükkan ve mağazaların er
ken kapanmaları için verilen son 
karar, bence, çok yerindedir. Her 
fıte olduğu gibi ah, verit zamanlan 
da tahdit edilmelidir. Belki, dilkkan 
ve matazaların geç vakitlere kadar 
açık tutulmaları müşteriye zarar Yer
mez. Fakat, dükkincılarm çalıtma 

ıeraitini, muhakkak ki çok güçleşti
rir. Halbuki, onların erken kapa
ma kararını tahıen Y• mllnferit 
bir tekilde tatbik sahasına koyabil· 
meleri imkanıızdı. Daimi bir rekabet 
mevzuubahı oluşu ve fazla kaz:anmak 
emeli, tablatile buna manidir. Fakat 
böyle resmi bir kararla mesele kö
kOnden halledilmi' oluyor. 

* Bedri Bey (Beşiktaş Çırağan cad-
desi 131) - Ben bu karan hiç doğru 
bulmuyorum. Ani ihtiyaçlar kartı•mda 
ahı verit zarureti vardır. Alqam 
Onrl, in.an t"hirde, böyle bir ihtiyacı 
karııhyamax, dOkkinlan kapanmıf 
buluna, zannederim zararlı çıkar. .. 

lstanbul ziraat mıntakası bu sene mühim bir 
kuraklık tehlikesi geçirdi. Buğday ve arpa mahıulü 
gibi, sebze de az oldu. Buna rağmen bu aene 
tuptan sebze fiatları çok ucuzdur. Sebzecilerjn bir
çokları altından kalkılamıy.acak kadar bllyük zarar· 
lara girdiklerini söylüyorlar. Üç dört sene evvel 
sebzecilik imrenilecek derecede kazanç temin eden 
bir meslek iken bu sene tarlalarını bırakmıya 
hazırla9-anlar pek çoktur. 

Beykoz Tokatköşkü havalisi fstanbuJa turfanda 
sebze yetiştiren verimli bir sebze mıntakasıdır. 
Dün bir mubarririmiz tesadüfen buradaki bostan 
sahiplerinden biri He görüşmüş ve şu şikayetleri 
dinlemiştir: 

"- Ben bir mütekaidim. Üç dört senedenberi 
bahçıvanlık yapıyorum. Bu &eneye kadar • arfetti• 
ğim emeğin ve döktüğüm ahn terinin mükafatını 
alıyordum. Fakat bu sene büyük bir zarar içinde· 
yiz. Sabahleyin ·saat dörtten gece saat ona kadar 

tarladayım. Kilosunu 5,5, 6 kuruşa mal ettiğimiz 
barbunya fasulyasını toptan İatanbulda 2 kuruıa, 
yüzparaya, (8) kuruta mal ettiğimiz ayıekadm 
fasulyesini 4, beı kuruşa satıyoruz. Kabağın kilo-
suna yiiz paraya, hıyarın yüzüne 50 ile 100 kurut 
arasında ancak müşteri bulunuyor. Domates patla· 
can henüz yetittirmedik. Bütün ümitlerimiz bunda· 
dır. Eğer bu iki sebze de para etmezse vaziyetimiz 
çok fenadır. 

F aaulye tohumunun kilosunu dört mecidiyeye 
aldık. Sırığın bini on liradır. Bir dönüm tarla 
10()..150 liralık gübre yutuyor. Bir döntim kuvvetli 
tarladan azami (20) küfe, kuvvetsiz tarladan (3) 
küfe fasulye alınır. Her küfe (100) kilo geldiğine 
göre hesabını siz yapınız.,, 

Fakat buna rağmen biz lstanhullular mutavas· 
sıtlarm araya girmesi yüzünden ıebzeyl el'an ateı 
bahasına yiyiyoruz. 

Eczacı Mektebi 
F armakoloğlar, Mektebin 

Islahını İstiyorlar 
Farmakoloğlar birliği bir müd

det evvel eczacı mektebinin ıslahı 
hususunda bir proje haırrlı~ arak 
bazı esaslar teahit etmiş ve bunu 
alakadarlara arzetmişti. Aldığımız 
malümata göre; birlik, eczacı 
mektebinin ıslahı meselesini bayati 
bir ehemmiyetle telakki ettiğ! için 
doğrudan doğruya Maarif Veka· 
leti nezdinde yeni teşebbüslerde 
bulunmıya karar vermiştir. 

Gümrükte 
Değişiklik 
Yapılacak 

Otobüsler 

Evvelce, muavin ve asiı:ıtanlarla 

Aldığımız malumata göre, 
şehrimiz gümrüklerinde eaaslı ha· 
zı değişiklikler yapılması takar• 
rllr etmiş ve bu hususta hazırlık .. 
lara ba,Ianmıştır. 

Rafet Efendi Gedikpaşa 33) - Bu 
karann ufak tefek mahzurlan ol
makla beraber iyi taraflan da çok
tur. Esasen, bir milddettenberi mani· 
faturacıların ısrarla <Jne ıOrdiilderi 
bu fikir, onların arzuları neticesi 
olarak karar halini almıı bulunuyor, 
itin uuında, erken kapanmadan 
dolayı pek enditeli bir vaziyet te ol
mamak lazımdır. ÇünkO, gıda mad
deleri aatan dükkanlar aaat (9) a 
kadar açık kalacaklardır. DiQ-erleri
niu (7) de kapanması da mahzur 
tetkil etmez. 

Bir Anket 
Radyo Şirketi Aboneleri

nin Fikrini Alacak 

beraber 27 muallim bulunduğu halde 
bu miktarın, müdür ve doçentler 
de dahil olduğu halde şimdi 6 ya 
inişi ve hemen biitün derslerin 
tıp f akültcai sınıflarında müştere· 
ken okutulması, mektebin vaziye
tini yakından bildiklerini öne 
sürenler arasında bir hayli endişe 
uyandırmıtbr. Kurulduğu zaman· 
danberi memlekete çok kıymetli 
unsurlar yetiştirmiş bulunan bu 
mektebin daha verimli neticeler 
elde etmeaini özleyenler bazı 

noktalar öne sürmektedirler. Bu 
hususta kendisi1e görüıtüği.imliz 
alakadar bir zat diyor ki: 

Şehrimiz · radyo şirketi, neşri· 
yata etrafında bazı yenilikler yal>" 
mıya karar vermiş ve bu hususta 
hazırlıklara başlanmııtır. Verilen 
malumata göre; radyoda veril· 
mekte olan lisan dersleri arbrıla· 
cak, baıka bir lisan daha ilave 
edilecektir. Hangi lisanı tercih 
ettiklerini tesbit için de aboneler 
arasında bir anket açılması tekar· 
rür etmişti. Şirket, ayrıca prog· 
ramlarcla 'Yeniden bazı değişiklikler 
yapmak niyetindedir ÖnUmilzaeki · 
mevsim baılangıcmdan itibaren, 
Şehir Tiyatrosu temsilleri de mun· 
tazaman radyo ile neşerdilecektir. 

litanbul gümrük idaresine ve
rilecek veçhe ve vücude getirile· 
cek yeni teıkilit üzerinde bazı 
tetkikat yapılmaktadır. Gümrllk· 
ler tarife müdUril Mustafa Nuri 
Beyle Gümrük ve inhisarlarlar 
Vekaleti tefiı heyeti reiıi bu işle 
meşgul olmak üzere şehrimize 

gelmişlerdir. Yapılacak yeni de· 
ğişiklikler llzerinde Vekil Ali Rana 
Bey de bizzat meşgul olmaktadır. 

Verilen malumata göre; yeni 
teşkilatta lstanbul gümrüklerinin 
tevhidi ve doğrudan doğruya bir 
müdürJUğe bağlanması mevzuuba~ 

bisdir. Bundan başka, bazı ka
lemlerin tevhit edilmesi ve yeni
den bir kısım ıubeler ihdası dü
şUnülmektedit. 

Ayrıca, komisyoncuların güm-

Son Muayenede Bir Kısmı 
Daha Tasfiye Edildi 
Şehrimizdeki otobüslerin fennt 

muayeneleri tamamen bltmit ve 

faaliyette bulunan otobtialere ye
niden vesika verilmittir. Yapılan 

muayenede birçok otobüs taıfi· 
yeye uğramıştır. Otobüsler hak· 
kandaki kanun mucibince, . yeni .. 
den, piyaıaya makine çıkmamak· 
tadır. Otobtlsçüler yalnız karoseri 
kısmmı değiştirmektedirler. An· 
cak birçok makineler o hale gel· 
miştir ki artık bunlara seyrüsefer 
vesikamı verilm~miştir. iki sene 
evvel şehrimizde muhtelif hatlarda 
işleyen otobüı adedi 200 iken 
geçen sene bu adet J 30 olmuş, 
&on tasfiyede de (100) e inmiştir. 

Bir sene sonra bu rakamın da 
yarıya ineceği tahmin edilmek· 
tedir. O vakit, otobüs işini Be· 
lediye üzerine almıı bulunacaktır. 
Şehrimizde otobüı işletmek imtl· 
yazı bir seneye kadar Belediyeye 
geçmiş olacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

. u - Eczacı mektebinde yapı
lan tedriaatın tıp fakültesinin 
diğer eınıflarile birlikte yürütül-
mesi imkansızdır. Çünkü, mesleki 
ihtisası hazılıyacak olan bu tedri· 
aat, zarureten sathi ve cüz'i ola· 
caktır. Halbuki bugün, fenni is-
pençiyari gibi mühim bazı ders· 
lerin de tamamen ilga ~dilmiı 
olmaaı, vaziyeti . daha ·ziyade ak
satmaktadır. Bugün, Fransa ve 
Almanyada eczacı mekteplerine 
girmek isteyen her talebenin bir 
eczahanede iki sene sitaj görmüş 
olma11 ıart koşulmuştur.,, 

rüğe kartı olan avziyetleri de 
göz<len geçirilmektedir. Komia· 
yonculann gümrUk kaçakçılığı 
hidiaelerinde müteyakkız bulun
malarını ve idareye yardım et· 
melerini temin hususunda bazı 
tedbirler alınacaktır. 

Gümrüklerin alacağı yeni te· 
kil tesliit edilirlrnn, evvelce güm
rüklerimizde uzun boylu tetki: 
kat yapan Amerikalı miitehassısla
rm vekalete verdikleri raporlar 
göz önünde tutulmaktadır. 

Muıtafa isminde biri Boğazke
sende Ester isminde bir kadının 
parasm·ı çaldığından yakalanmıştır. 

)f Kasımpafada Madmazel 
F ordilin yanında çalışan hizmetçisi 
F orniye öteberi çalarak kaçmıt 
ise de yakalanmıştır. 

lf Merkisekok isminde biri üç 
senedenberi ayn yaşadığı Mannik 
Hanımın iizerine bıçakla hticum 
ederken yakalanmıştır. 

nfsbetJeri tahakkuk miktarlarıO 

nazaran tu tekildedir: 

Yenicami ıubeai yüzde 87, Hoc 
pa,a yüzde 90, Emlnönll yüzde 9 
KOçilkpazar yOzde 80, Çartı yüzde 
Fener tubeai yüzde 70, Divanyo 
yüzde 82, Mercan yUzde 80, f ab 
yüzde 66, Kumkapı yüzde 78, Şebı• t 
debaşı yQzde 71, Eyüp yüzde 6~ 
Kocamustafapafa yüzde 63, Şehreıııi b 
yüzde 44, Aksaray yüzde 57, Edirı&:J il 
kapı yüzde 40, Yedikule yüzde ~ i 
derecesindedir. 

933 ıeneslnde yeni maliye teşkili 
işe bafladıktan ıonra bu miktar! 
bayla yüli•elmiı ve vauti bir he.al' t 

932 ıenesinde tahsilat miktan ynıd 
(79) u geçmemişken yeni ıenede 
miktar yüzde (87,5) u bulmuştur ki ı• 
rece fazladır. Sabık tahıilitı da geç 
1ene yüzde (9) iken bu ıene (11) 
yDkıelmiıtir. 

Bu •ene lstanbul tahsil müdürl C 

tllnün geçen seneye nazaran topladı h 
para miktan J 997,811 ) Ura fazla~ t 
Beyoğlu ve Uaküdar tubeleri de &~J d 
derecede fazla tahsilat yaptakl ı, 
nazarı itibara ahnıua yeni te,kilattl( f 
aonra lstanbul hazineye ( 3 ) mil)' 
lira kadar fazla bir Ylrgi ödeı!I 

demflktir. 

Hariciye Veklll 
Hariciye Vekili Teyfik Rüttü St R 

İ•tirabat etmek il.zere, dün Ankarad' d 
ıehrimize gelmittir. te 

Tramvay Şirketinde ~ 
Tramvay Şirketine 1926 mukS' I 

velesinin feshi hakkındaki karj ' 
rın tebliği dolayısile, 1923 sene : 
mukavelesine avdet edilmiştir. 

Yeni vaziyete göre, Traınv 
Şirketi yeni hatlar inşa etmi) 
cek, fakat buna mukabil şimdi d 
kadar halktan almıt olduğu f aı bı 
Tramvay paralarını hUkume 
iade edecektir. Bu paraların mi ı,. 
tan iki buçuk milyon lirayı bıM 
maktadır. 

SllAh Tafıyanlar 
Evvelki gece muhtelif aemtJt 

yapılan arama netice•lnde bazı ki 
ıelerln Üzerlerinde kama, bıçak 

saire bulunarak mü1adere edilmitt' 

Yerli Mallar 
Sergisinde 

Yerli Mallar Sergisi, yarın ak 
kapanacaktır. Bu sene ıergiye 1fÖ' 
rilen rağbet eaki yıllara nlıbeten d 
fazla olmakla beraber 11atı, vazi 
b ir baylı durgun geçmittir. 

Birçok sanayiciler, beynel111 
lzmir serglahıe iftirake karar verd 
lerl için; sergi kapanır kapanmas h4 
rekete geçeceklerdir. ,:::1: ::! 

'
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Haeaa Bey 1 çahımalan yHak edilmi• yerde kocalarını buakmıılar.. yorlarmı• fırsat bu fırsattır diye em ki koc•1~~ 
bırakblar, timdi kendilerine 1•01 

birer koca bulacaklardu. 
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-------------------0!----·------------~.~~--------~---------------------V ermeden almak ... Bug-ünkü lktlaat ka-

Üzüm 
Yalnız Yenilmekle 
Bitmez -....... 

ıJ Dernokrasi YUkseli:or -
"Prag•r Pres,, isimli Çeko•lovak 

l•z•tesinden: 

idelerine g-öre böyle şey olmaz. Vermeden 
elanlar belki aremlr:da Yardır. Fakat bunlar 
ırünün birinde a idıklarına birkaç ml•lile ce
miyete lldemlye mecbur kalırlar. Cemiyetin 
iktı•adi inkişafı, bir taraflı değll, karşılıkla 
alışveritle mümkündür, Ne gibi ? Şu yav
rula!. ki yarının dolik11nlılandır, eğer blıı: 
bui"un bunlara verme:ı:•ek yann lhtiyar
ledımtı zamau onlardan bir fey ala· 
ouıyu:. Çünkü onların yetişmeleri ve yarın 
bl:ı:im huıı.bımıza çalışabilmeleri için bl:ı:lm 
fed:ıkirhğımn: 19.:ı:ımdır. Un11tmıyalım ki bu 
fedakllrlık, cemiyet h .. abıırn bir vaııifedir, 

.,..,. -
• Üzüm bağlarınm sahipler( mtllt 
lktısat Cemiyetine müracaat ederek, 
memlekette üzüm sarfiyatını ari:tır• 
rnak için, Türkiyede bir ilzüm gUnQ 
icat edilmesini. o gün herkesi ıimen· 
dlferlerin ucuzca biletle bağlara ka• 
dar götürmesini istemişler •• 

)' I Faıizınin ne demokrasiyi, ne sos• 
• '. 1~nıi katiyetle mağlup etmediği 
t•k&rdır. Demokrasiyi mağlüp ede· 

o ;~ı:nesi; f atizmin kendi tetkilAtım 
} • l\ız cebir ile kurup modern cemi
;tin içtimai meselelerini halle çalı~
•ı 'lnasındandır. Avrupa demokra-

•i \te ı· i · · h' .ı soaya ızm çın en ağır ın ıtat 
\l.\t • 

rı geçınittlr.,, 

" lngiltere GUmrüğU 
.t Peşter Lagd,, isimli Macar wa· 
•f•sinc/en: 

i bft '' lngiltere'nin gümrük resimleri.nde 
~ 9

11 
tak~m .değitiklikler yapılmııtır. 

~· i il detıtlklıkler, evvelemirde ipek ! kleri ile sun'i ipek ipliklerlne ve 
d • 11•ucata taalluk etmektedir. Bun
I •ıı başka ipekten ve yahut sun'l 
_.P•kt~n mamul hazır elbiılerle mef-
~•t •enayiinde kullanılan etyanın 

luın "k ru rüsumu da değişmiştir.,, 

Japon Kadını 
lt " il Korriere d•lla Sere,, isimli 

Q/9a.n gazetesinden: 

'"' cı Japonya'da her sınıfa mah· 
ıa ~ ~ heykeller ve abideler mev· 
1 hu ur. Fakat Japon kadınları 
ı t llkkında yapılmıı hiç bir heykele 

> desaduf edilemez. Halbuki cihan-
,. le~ı birçok kavimler arasında mil• 
~ f ile en çok hizmet eden ve en 

,of. ~da fedakarlık gösteren Japon 
J dınıdır. Bu hal gösteriyor ki, 
f llkP?n millleti, kadmma kartı ve· 
it ar değildir. 

d Japon kadını birçok vazifeler 
~=~~Y~rsada tek bir hakka malik 
t iıldır. Japon kadını daima mü· 
e"azıdır ve tevazuunu Iütüf ve 
\ttıdıkla göstermeğe mecburdur. 

~ I Sokaklardaki yUrUyUıU, topuk· 
~ •rtnın harekatı ve intizamı, her 

e •dımda verdiği ses, musiki tem
:aıarına benzetilebilir. jopon ka

z;; ~ lllı, erkek karşısında bulunduğu 
e &~illan hürmet ve tazimle eğilir. 
f d tr adam tam manasile erkek ol· 

1 httiunu ancak Japonya' da anlıya• 
ir.,. 

t 
• Amerika Grevi 

ı,. : _Mançister Guardlgat1 ,, bimll 
lılız gazetesinden: 

•eb '' San Fransisko grevinin asıl 
lirn ebi şudur: Bu ıehir büyük bir 
it ana malik olduğundan liman 
c:I rn_elesi gayrimuayyen me11aiden 
ti aırn1i surette mutazarrır olmakta
b tr. ngiltere de bu seyyienin ya· 
1qt'ctsı değildir. Bu meseleyi tet
teti(eden heyetler bu fena sistemi 
llltt •k etmiıtir. Liman amelesinin 
ı,1 ayyen günlerde muayyen vazi
t'lc ~r alamamasından ukidenberi 

~ -~ 1Y•t edilir; buna rağmen bu 
••tenı k r k J\11ı • gere ngiltere ve gere 1e 

ltılf eb~kan limanlarında kök aal
S ır vaziyettedir. 

L" an F ranslsko dok ameleıi 
'ltı ""'hatalı ıiıtemi kökilnden kazı
t '•8 azmetmittir. Bunun için 
aı:f!n7 çareyi sıra ile çabşmak 

rnınde bulmuılardır. Ve bu 
•ıranın k d. de ~~ ~ memurları tarafın-

n tayınını tale . 1 d 
Şimdiye kada P •tmq er ir. 
l ... r patronlar J l 
iltihap huıusunda ' ~me ey b . tarn bır ser· 
h eatiye sahıp bulundukla d 
d •rgün istedikleri ameleyt1~t'h~ 
.•nı ederlerdi. Bu sistem tUphe

:1ı patronlar için mUkemmel bir 
ik~ı idi. Fakat amele bakımından 
l:lt 1 buyuk mahzuru vardır. Gayri 
,

11
ttayyen mesai uıulilntl ilelebet 

l:lt tllkleyip devam ettiriyor ve 
d '•ai saatleri veya ücret hakkın· 
.,: 8!'1eleye hiçbir talep hakkını 
h ~tnıyordu. Grev meselesinin 
b~ı·li için bir çare tasavvur oluna· 

it. 

't~ ~.v~eli iktidarsızları ayıklamak 
t~t'tl· •!ahara ııra ile çalışmak sis
tlltb'·~ın tatbiki. Her iki hareketin 
~t ~·< ve icrasına bitaraf bir hey· 
·~~li ezar~t etmelidir. Böyle bir 
)"'et·hahın federal hükumetin si· 
~i._ ınde. de uygun dnıeceği tah-

e llır. ., 

.. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Hiller Halkın Reyine Müra
caat Edilmesini istiyor 

Başvekilet Makam~na Kim Getirilecek 
Almanya ve Hitlerin vaziyeti hak· lehindeki müdahaleleri, büyük bir sine arzedilmesini de istemekte• 

.. 1 kında'.tbir;nci ve sekizinci say!alar- tesir hasıl etmiı idi. dir. Arayıumumiyeye müracaatın 
i(ı mızda tafsilat vardır.Geceyarısından 3. O kAnunuaani 1934 tarihinde tarihi henllz resmen tesbit edil-
' son~a ve bu sabah al~ığımız Rayştağ tarafından ittifak ile mit değildir. ihtimal, 19 Ağustos• 

aşegıkl telgraflar da bu malumatın k b l d'I i l A ta yapılacaktır. 
.. · ·d· . a u e ı m ş o an ve lmanya· . 

mutemmımı ır • • • · • Pazarteaı gUnil Rayştağta bir 
Berlin, 4 (A.A.) - Nasyonal nm yemden ~hya ve imarına aıt matem celsesi aktedilecektir. Hin• 

Sosyalist mahafilde M. Ruolf bulunan kanunun dördüncü mad· denburg, Tannenberg muharebe 
He11'in Baıvekalet l!)Akamına desinde şöyJe denilmektedir: meydanmdakl abidenin önüne 
getirileceği mütalaası ileri sil· "Alman hükumeti, yeni bir defnedilecektir. 
rUlmektedir. kanunu e1&si vUcude getirebilir. ,, Kayserin Çelengl 

Hava itleri nazm M. Goerin· Halkın Reyine MUrecaat Neudeck 3 ( A. A. ) - Eski 
gin esasan pek ağır olan diğer Berlin, 3 ( A.A ) - İmpara- veliaht, buraya gelmiı ve Mareşal 
vazifelerine zamimeten bu iti torluk kabinesi, dün öğleden Hindenburgun naşının ayak ucuna 
deruhte etmesine ihtimal veril· ıonra tM. Hitler'in riyasetinde Hohenzollern hanedanı namına 
memektedir. toplanmıştır. M. Hitler, Dahiliye bir çelenk koymuftur. 

M. Hitlerin devlet refıi vezai· Nazırı M. Frick'o bir mektup Ordunun Hltlere Sadakati 
ffni deruhte etmlı olduğu haberi tevdi etmiıtlr.! Berlin, 3 ( A.A ) - Büti.in 
Alman halkında bir hayret uyan· Müşarünileyh bu mektubunda Alman kıtlalarında Hitler'e 
dırmışıtır. Maretal Fon Hindenburgun Reich- sadakat yemini, bir takım 

Nasyonal ıosyalistlerin vilcude president unvanına izafe etmiş aıkeri merasime vesile vermit 
getirmiş oldukları millt camiaya olduğu azamet dolayısiJe bu un· ve bu merasim esnaıında 1914 
rağmen Alman halkının kısmı vandan vazgeçmiş olduğunu ve de umumi harbin ilanı haUraaı 
azamı Hitlerl otoriter bir fırka yalnız Alman milletinin roiıi ve tizkir edilmiştir. 
roıaı ve binnetice müsamahaya Alman Baıvekili unvanını muha· Jeneral Fon Bllomberg Hitlere 
yanaşmaz bir adam addetmekte- faza edeceğini bildirmektedir. ordunun başkumandan sıfatile 

dir.Hindenburgun Yahudilerle pro- M. Hitler, dUn neşredilmit olan kendisine sadakat yemini ettiğini 
teatan kiliaeıinde vicdan hürriyeti kanunların halkın arayı umumiye- bildirmiıtir. 

Zonguldakta 
Bir Romen Vapuru Tu· 
tuıtu, iki Amele Yandı 

Zonsıuldak 3 ( A. A. ) - Ro
manya için Kozlu mıntakasından 
kömür yükliyen Yunan bandıralı 
2 000 tonluk mazotla müteharrik 
Arko şilebinin makine dairesinden 
yangın çıkmıı iki makinlıt yanarak 
ağır yaralanmıştır. Yangın sön· 
dllrUlmUt lıe de henUz hasar 
miktarı anlatılmamıştır. 

T uluzda Büyük Bir Yangın 
Tuluz, 3 ( A.A ) - Büyük bir 

yımgın, bir antrepo ile erzak 
ambarlarını yakmıştır. Hasarat, 
~kaç milyon tahmin edilmektedir. 

Avusturgada Yeni Erzurum'da 
'T' k :./. t Yapıldı 300 Fakir Çocuğu 
ı ev ı,a Sünnet Edildi 

Viyana, 3 (A.A.) - fns~ruck Erzurum, 3 (A.A.) - Halkevl 
memurlaranm doğrudan dogruya b i l 1 ·ı ve ayır cem yet erinin yardımıy· 
Bavyeradaki Avusturya . CJ yo~· le dün 300 fakir çocuk ıünnot 
larmdan talimat alan bır tedhıt dil i t' 8 · d ld kl e m f ır. u münasebetle gece 
teıkilatımn izi üzerın e 0 u arı Millet babçeıinde muhtelif eğlen· 
haber verilmektedir. celer yapılmııtır. 

Birçok tevkifat yapılmıştır. Muhafız Gücü Bisikletçileri 
Mısırlı Seyyahlar Fatsa 3 (A.A.) - Muhafızgü-

Mısır Genç Müslüm~n,1ar Ce- cU bisikletçileri F atsaya geldiler. 
mlyetine mensup 22 ~ıtilik b!r Uzaktan biıikletciler ve Fataa 
heyet seyahat rnakıadıle sehrı- sporcuları tarafından, tebre girer 
mize gelmitlerdir. Mı~ırh . gençler ken de Kaymakam, Belediye, 
b Un Cümhuriyet abıdesıne çe• C. Halk Fırkası şube reiılerile 
ug h · ' · i k l h Jenk koyacaklar, şe rımızm. gez - aza memur arı ve alk tarafın-

lecek yerlerini gezeceklerd_ır_. -=----__ d_an karşılanmışl~_rd_ı~_._ 
- - -=' r ~ 

iSTER /NAN JSTER iNANMA! 
Bttiklatta oturan Ahmet B. iaminde bir rnüteka~t 

binbaşı Vanda bulunduğu aırada hükfimeto olan bır 
miktar borcunu ödemit ve mukabilinde bir makbuz 
almıf. Geçende Betlktaı MalmDdürlüğllnden aylık alır· 
ken bu borcu ikinci defa keaerek yine elin• bir mak
buz vermiıler. Fakat ıonradan Malmildlir6 B. yanhthk 
yapıldığını an1amıt, Ahmet Beyden makbuıu alarak 

arkasına "kesilen .... ~- - · lazımdır,, diye yazdık-
tan sonra makbuz . toymuf. Fakat mal-
ınüdürü hastalanarak olmüt ve makbuzu da bulmak 
mümkün olamıyormuf. Garibi ıudur ki Ahmet Beyden 
iki defa ödediği bu parayı, makbuz bulunamadığı 

için bir defa daha keamek istiyorlarmıt l 

JSTBR J ANMAI ısr R !NAN 
L--------~------------------------~~--~-,J 

Bir üzüm bayramı günfi icat et• 
mek hiç te fena bir fikir değil amma 
yaJmz bir günde halk ne kadar çok 
üzüm >:.ue, bağların il:zümü yine bit
mez. Uzümü halka bolca yedirmek 
için en kestirme yol, üzümü ucuzca 
satmak olduğunu elbette bağcllar da 
bilirler. Bu sene üzüm mabsuliJ pek 
bolmuı, diyorlar. Fakat biz bu bollu
ğu yalnız gazetelerde okuyoruz. Ga
zetelere inanıp ta bir manavdan, şöy
le yüzüne bakılabilecek bir üzümün 
fiatını sorarsanız, manav sizin yüzü
nüze dik dik bakarak; 

- Efendi, senin habran için kilosu 
kırk kuruşa olur !. Diye dayatıyor • 

Halbuki, Ozümiln bol olduğu aöy
lenmiyen senelerde onun, kilosu de
ğil, okkaıı kırk kuruıa idi. 

Galiba, bağcılar manavları insafa 
getire!lliyorlar da, onun için gidip 
Milli Iktısat Cemiyetini rahatsız edi
yorlar. 

* Zaten üzüm mahıulünü yalnız 
halka yedirmekle bitirmeği düşünmek 
yanho bir fikirdir. 

Bu hususta Şeyh efendinin sözünü 
bilirsiniz: Tekkenin avluıundaki üzüm 
bağlarınm mahsulünü mDritler yemiı
ler, yemişler, bitirememiıler. Artık 
üziim yiyemlyecek hale geldikten 
aonra, şeyhe müracaat etmişler, hali 
anlatmıılar. Şeyh efendi: 

Fıkaraya dağıtınazl Diye emir ver
mif. 

- Fıkaraya da dağıtılmıı1 üzilm 
yine bitmeml4, o vakit ıeyh efendiı 

- Bu mahsulün bu yıl bol ol
masında Allahın mutlaka ~ir hlkmetl 
var, demif, hele fU kalan ilzümü do 
küplere baaın1z, bakalım, Canaln 
hak no ihaan eder. 

KOplere baaılan Dı:ümden Canabı 
hakkın no ihaao etmit oduğunu el. 
bette kolayca tahmin buyururaunuz. 

* Benim anlayıııma glSre, bu yıl 
İstanbul bağlarında mahauHln bol 
olmasındaki hikmet pek a9ikirdır. 

Baksanız a, gazeteler kaç hafta
danberi yazıyorlar, istanbulda içecek 
ıu kıtlığı varmıf, ıueular ıarmnç 
ıuyunu memba ıuyu diye sahyorlar
mıt. hatta muhterem belediyemiz 
lıtanbuldaki memba ıulannın her 
birini ayrı ayrı tahlil ettirecekmiş, 
halkan aldanmamaaı için tahlil rapor-
larının kopyealni au ıişelerinln üze· 
rine yazdıracakmıı. 

Bunlar da iyi ıeyler amma, ıu 
inhisara tabi olabilecek maddelerden 
olmadıtı için, ne kadar uğnıılsa 

intizam albna g-lrebllecejini zannet
miyorum. Bakımz, içkiler inhiaara ' 
tabl oldutundan beri ne kadar intl- ' 
um altına ılrdi. 

Rakı, ıarap, likörler •• Envaı UirlO ' 
titeler içinde hem bol, hem de gayet ' 
temia olarak utıhyor. Bunlardan hiç : 
kimaenln ıilpboaJ olamıyacaA-ı için 
ıiıelerin ilzerJne tahlil raporu koy.. , 
mak ta kfmHnin aklından &•çmiyor. ~ 

"" ~ 
Batcalaran da bu hikmeti anlama• 

ları lbım. Halkı ucuz fİmendiferlerle ~ 
yahut ucuz otobüalerle hatlarına ka- ~ 
dar yoracakları, kendileri de boşuna ~ 
Gzillecekleri yerde, üzilmlerioi küplere ~ 
busınlıu, bol bol şarap yapıınlar. • 

Halk bol ıarabı bulup ta au yerine 
farap içmiye alııınca, lıtanbul bele
piyesi de bitip tükenmiyen fU içecek 
au meaeleainden 'kurtulmuf olur. 

Yunanistanda 
Muhalefet 

Atina, 3 ( Husu si ) - Ayan 
Meclisinde ekseriyet, muhalefet 
fırkalarmda olduğu için hükumet 
kendi noktainazarma göre hazır· 
ladığı kanun layihalaram geçirmek 
hutıuırnnda büyük zorluklara uğra· 
maktadır. 

Ayan Meclisinin feshi ile yeni 
intihabat yapılması imkanlarının 
araştırıldığı söylenmektedir. Fa• 
kat böyle bir karar verildiği 
takdirde tatbik imkanlarının ne 
derece varit olabileceği lizerinde 
durulmaktadır. 
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~t Memlebt M...Uaraıı 
Ulukışla Gençle
r inin Faaliyeti 

Ulukııla (Hususi) - Kiiçllk 
bir kaza merkezi olmasına rağ· 
men maarife büyük bir alaka 
gösterilmektedir. iki llç ay gibi 
pek kısa bir zamanda açılan 
(Halk okuma odası) gençliğin 
özlü ve canlı meaaisile gUnden 
güne genişleyen (470) ciltlik bir 
kütüphane halini almııtır. 

Birlik faaliyetini sırf fikri sa .. 
haya hasretmemiş, ayni nisbette 
nzvi kabiliyet ve inkişafa da yer 
vermiştir. Bunun için de bir köy 
kampı tesis edilmiştir. Kampa 
çıkan gençlerde bir zindelik mev
cuttur. 

Ayrıca haftanın bazı glinle .. 
rinde (musiki) müsamereleri veril
mektedir. 

Böyle aınmızca mUhlm lhtl .. 
yaçları her feyden önce duyan 
Ye duyuran gençlik daima teıci 
Ye takdire layıktır. 

Kayaş Ankaranın 

Mesiresidir 
Ankara, ( Hususi ) - Kayaş 

Ankara civarmdaki mesirelerin 
en güzellerinden biridir. Manza• 
rası itibarile Istaobulun Kağıt· 

hanesini andırır. Deresi Kağıthane 
deresinden daha gürdür. Kayaş 
Ankaraya 12 kilometre mesafede 
ve Kayseri şimendifer battı üze· 

rindedir. 12 beygir kevvetinde 
bir motörle kasabanın iıtasyon 
kısmı tenvir edilebHmekte, Ust 
tarafı elektriksiz bulunmaktadır. 

Arazisi her nevi zeriyata el· 
·nrişlidir. Ankara elektrik tesisab 
Kayaşa kadar temdit edilse Ka
yaf Ankaranm en kalabalık aay
fiyeleri haline gelecektir. 

Bergama Köyl Ulerinin Bir 
Temennisi 

Bergama ( Hususi ) - Ziraat 
bankası alacaklı olduğu köylüden 
harmanları dolaşarak tahsilata 
başlamışbr. Bazı yerlerde yapılan 
hacizlerde satılan malların fcra 
masraflarını bile ödemeğe yetme
diği görülmektedir. Köylü başka 
yerlerde olduğu gibi Bergamada 
da Ziraat bankasmın hiç olmazsa 
borca mukabil kilosu 4,5 kuruş· 

tan buğday almasını arzu etmek
tedir. 

Tekirdağında Camilerin Tamiri 
Tekirdağ, (Hususi) - Şehri· 

miz evkaf idaresi camileri tamir 
ettirmektedir. Bu dini abidelerin 
bedii kıymetlerini muhafaza ede
cek tekilde ve fenni bir surette 
yapılması düşUnUlmüı, abidelerin 
mu haf azasile alikadar bulunan 
memurların iştirakile bir komisyon 
teşekkül etmiştir. Camilerimiz bu 
komisyonun nezareti altında ve 
yine bu komisyon tarafından teı
bit olunacak şekilde tamir ettiri· 
lecektir. 

Gebzede Telefon 
Kebze, ( Husust) - Kazamız 

köylerinin muhabere işlerile yakın
dan alakadar olan kaymakam 
Rtdvan ve jandarma kumandanı 
Kazım Beyler köy muhtarlarile 
yaptıkları bir konuşmada bu bU-

yük işi başarmayı kararlaştırmış· 
lardır. Kışın muvasalası kesilen 
birçok köylerin bu telefondan 
çok istifade edecekleri muhak· 
kaktır. Hemen faaliyete girişil· 
miştir. 

SON POSTA 

ET HABERL RJ 
Eliziz Halkevi,Şarkta Kültür Kaynak
larının En Modern Bir Nümunesidir 

Eliziz. (Husu· 
ıi) - Elazizde, 
kııa bir zaman· 
da milli bir 
abide ile bu ka· 
dar mühim olan 
bir halkevi ya
pılmıştır. Bina 
kübik mimariye 
göre inşa edil• 
miştir. Duvarlar 
kamilen granit· 
tir. Büyük salon 
gözleri kamaştı
racak kadar gü· 
zeldir, bilha11a 
tezyinatı çok 
zevkli yapılmıı-
tar. Büyllklerimizin aureti huauıl· 
yede yapılan bliyllk tabloları, 
ceviz sntunlar Ü.Zerine vazedilen 
büstler, ışık tertibab çok mil· 
kemmeldir. Ktıtüphanesi, muhtelif 

çalııma ve komite bllroları, 
vestiyer, bilardo ve istirahat sa· 
lonları hususi bir itina ile tefriı 

ve tezyin edilmiştir. Oıt kattaki 
daireler bilhassa Gazi odası 
görillmeğe çok layıktır. 

Heyetiumumiyesi itibarile zevk· 
siz ve eksiksiz bir tarafını gör· 
mek gayri mllmknndlir. 

Eliziz vilayeti ayni zamanda 
güzel san'atlere ve bilhassa mu· 
sikiye çok aşina ve çok hayran 

Bir Batında 
Üç Çocuk 

Hafız Ahmet Ef. nin 3 gaorıuu 
ve anneleri 

Gemlik ( Hususi ) - Kahveci 
l iafız Mehmet Efendinin hanımı 
bir batında 3 çocuk doğmuştur. 
İkisi ebe Sabire Hanım, biri 

doktor Münir Halil Bey tarafından 
alınan bu çocukların sıhhati ye
rindedir, maşallah Oçll de gUrbüı
dl1r. Üçü de kızdır. Allah Uçüne 
de uzun ömürler versin ve bahti
yar etsin. 

Bisikletle Trakya Turnesi 
Tekirdağ, (Hususi) - Kırklareli 

sporcularından 8 genç bisikletle 
bir Trakya turnesine çıkmışlardır. 
Gençler Çanakkale ve Blgaya 
gitmişler oradan da şehrimize 

uğramışlardır. BirgUn burada 
kalan sporcular Trakyanın diğer 

kasabalarına da uğramak üzere 
Kırklareliye hareket etmitlerdir. 

• 

Eltiziz H11lket1i bin••• 

bir muhittir, burada en güzel 
en san' atkarane ve mahirane yay 
çeken, köy Ye halk kemaniatlerine 
tesadüf edersiniz, bilhassa her iki 
gözünll kaybeden köylü bir ke
mancının sokak ba9larında bir 
fasıl yaparak hayatını kazanması 
gibi bir miaal bu muhit balkının 
musiki istidadını çok iyi teyit 
ediyor. 

işte Elaziz Halkevi ve halk 
reisliğini yapan Vali Tevfik Sırrı 
Bey muhitin bu cevherjoi keşfet
mekte gecikmemiştir. BUtlln mu• 
siki meraklılarmı Halkevine bağ· 
lamıştır. Her akşam ekzersizler 
yapılır, konıerler verilir ve genç• 

liğin musiki is· 
tidadı mütemadi· 
yen inkişafa doğ· 
ru götnrUlüyor. 

Tevfik Sırrı 
Bey daireden 
aonra her akşam 
muntazaman eve 
gelmekte ve ça
lıımayı yakın· 
dan murakabe 
etmektedir. Tev· 
fik Sırrı Bey 
aynı zamanda bir 
halk doıtudur. 
Dairesinin kapısı 
ardına kadar a• 
çıldır. Odacı ile 

kart veya haber glSndermek 
uıuln yoktur, odacıya emir veril• 
mittir. Herkeı tetrifataız onun 
yamna girer konutur. latidas~nı 
verir, oturtmak iatemedfklerinJ 
çok nazik ve çok sempatik 
bir tavırla karıılar, dertlerini, 
ziyaret sebeplerini dinler ve giile 
güle, teşekkür ederim der, bu 
itibarla bilhassa halk tabakaaın· 
da iyi. intibalar bırakmııtır. 

Bu meıaisini Halkevine de teı..: 
mil ettiği için ev ml\temadiyen 
inkişafa doğru gitmektedir. 
BUtnn komitelerin mesaisini ya
kından takip eder. (Altan) diye 
bir de Halkevl mecmuası \=ıkmak 
(\zeredir. - B. T. 

Anadoluda Şiddetli Samsunda Biçki 
Yağmurlar Ve Dikiş Sergisi 

Yağmurlar Keıkinde Ve 
Kızılcahamamda Tahribat 

Yaptı 
Kızılcahamam, (Husuıi) - Şid· 

delli yağmurların husule getirdiği 
ıeller kır köy cıvarında hfiUln 
dere boyundaki s5ğUt ve kavak 
&ğaçlarıru yerlerinden sökllp gö· 
tlirmtiştllr. F otlıca dağından şid· 
detle inen seller Bayır karyesine 
ait iki ve Çamlı köyünden bir 
değirmeni kAmilen yıkmıt ve bü· 
tlln ankazı silrükleyip götürmüştilr. 
Bundan baıka civar köylere ait 
birçok davar, öküz ve canlı hay· 
vanat ta sellerin ceryanına kapı• 
larak sürüklenip gitmiştir. Diğer 
köylerdeki hasaratın hakiki mik· 
tarı henüz tesbit edilememiştir. 
Sellerin ıökilp öteye beriye attığı 
ağaçları bugün köylüler araba
larla toplamakta ve köylerine 
nakletmetedirler. 

Keskin, (Hususi) - Keskinin 
Maşat köyüne ıimdlye kadar 
misli görülmemlı keklik yumurtası 
bnynklüğünde dolu düşmüştür. 
Yarım saat kadar kadar devam 
eden dolunun irtifaı altmıı san· 
timi bulmuştur. K«Sy ve ihtiva 
ettiği saha sular ve seller içinde 
kaJmııtır. 164 parça 2780 dönüm 
miktarındaki mezru arazide idrak 
edilmit arpa, buğday ve bai ve 
bahçe mahsulünü tamamen mah
vetmit bir deste olıun batak 
bırakmallllfbr. Hatta yüz yqla .. 
rında aaırdide söğtlt ve kavak 
ağaçlannı köklerinden ıökmUş 
ahp götürmütttir. 

Ayni günde Olunlu, Cerltkale, 
Kökrü, Alcı, Y eniyapan köyle
rine de rahmet boıanmıı, Olunlu 
köyünden on Uç merkep, on beı 
sıgı" r elli kadar davar, üç manda 

k J
l 

götUrmtiş, bu öyden Mahmut 
çavuşun evi kıımen harap olmuı 1 
efradı ailesi gUç hal ile kurta• 
nlmıştır. Köyde zarar ve hasa• 
rın dört bin lirayı geçtiği anla· 
şalmııhr. 

Sergiden m•zan t•l•b• o• rniidürlt1ri 

Samsun, ( Huauıi ) - HA.diye 
Hanım Biçki ve Dikiş Yurdu 
senelik ıergısını açmııtır. Bu 
sergi bu Yurdun Uk sergisidir ve 
her sene açılacakbr. Yurttan bu 
aene 1 hanım kız mezum olmuş· 
tur. Sergide Meliha, Fatma, As· 
lan, Ruhiye, Mihriban, Memduha, 
Remziye Hanımlarm iıleri çok 
beğenilmiıtir. 

Nezip Halkevinde 
Nezip (Huıuıi) - Halkevinde 

hararetli bir faaliyet göze çarp
maktadır. Bando takımının tefer· 
rDat ye noksanlan ikmal edilmek· 
tedir. EY sporcuları için beledi· 
yede kiralanan bir araa apor 
sahası hlllne ifrağ edilmektedir. 

Ke,anda imar 
Keıan, (Hususi) - Kasabanın 

imarı husuıunda belediyenin sar· 
fettiji mesai halk ara1ında mem· 
nuniyetle karıılanmııbr. Belediye 
birçok yeni dükkanlar yapbrdığı 
gibi kasabanın mutena bir ma· 
hallinde ihtiyaca kifi bir derece
de güzel bir park ta yaptırmııbr. 

1 Münakaşa 
lJir 
Mektuba 
Cevap 

Nurullah Ata 
Fikri Süreyya Beyi • mllsteııf 

bir isim kullanmıyorsa • taoımalll' 
bana « Y ollarm aeıf» mecmuıınd• 
bir açık mektup yazmıştı, aonr• 
bir de kapalııını gönderdi. Bu 
lara uzunca, hatta zeyilli bir cevıı 
yazmııtım. Bu sefer bir mektub 
nu daha aldım; kendisile anlaf 
mamızın çok güç olduğunu zatı' 

nediyorum, kelimelerin manasııı' 
da bile ihtilafımız var. Meselif 
Tevfik Fikreti büyük şair sayJ1Jll 
dığım halde yine beğenmeme şat· 

yor; beğendiğim başka bir şair ha 
kında «tenkitkir kelimeler kulla 
mamı»da garlpıiyor. Beğendlki 
riml muhakkak pek büyük bu. 
duklanm arasından ıeçmessıl 
aonra onların eserleri karıuıo 
tenkit fikrinden, muhakemede 
yazgeçmemi lıtiyen bir adanı! 
nasıl konuıayım. 

Beğendikleri mi yalnız 
bnynkler arasından 
edeyim de Homeros, 
peare, Cervantes, Moliere, G 
ethe, Dostoyevaki ve daha b 
iki kitiden ba,ka muharrirleri. 
bir para etmediklerini mi söyl 
yeyim? Firki Süreyya Beyi b 
adamlarla Tevfik Fikret arasın 
daha neceleri vardır, bir düşü 
senizel Zahmet edip uzun uzıı 

yazmışsınız, bunun yerine buy" 
ıair derken, yani ıair kelime.: 
yanına bir sıfat korken bunu gtı, 
lifi güzel yazıvermediğim lhtilll1 

lini de hatırlasanız olmaz mı 1 
T enkitkir kelimeler kullanın 

ğa gelince; bu huyundan, -re 

büytik ıairlerden bahsede 
ken de vaz geçemiyeceğifll 
Hayranlığı bir esirlik telikki e 
mek istemem; en gllzel eserde ti 
hoşuma gitmiyen, şüpheli butd 
ğum şeyler oluraa niçin ıöyleıff 
yeyim? Toptan beğenmek .•. Bu 
ruı olanların beğendiklerine in~ 
mayın, Fikri SOveya beyi çüıı 
onlar dlltllnmekten feragat ediy 
«teılim» oluyorlar demektir; b" 
buki sanatte beğenmek fik 
daima faal bulunmasına, beğe 
diğimize karşı da iıtiklaliıı> 
muhafaza etmemize bağlıdır. 

Fikri Süreyya bey benim ) 
zılarımdaki sertlikten tikiyet e 
yor. "Birçok yazılar.ında ~a1'.f 
kendisinden ve eserinden babS' '. 
tiğiniz kimseyi behemehal in' 
mek istermişÇesine bir eda his 
lunuyor,, diyor. Mahsus yapını 
rum ama varsa ne yapayım? V' 
ıın olsun! Manasız bir eser, 
iddia sahibini incitmemekte 
fayda olacağını pek iyi anlıya 
yorum. Bir gün bir yazımda 
iddiadan bahsederken: "Rom 
tlsmanın en çirkin şekilleriotl 
biri 1,, demiıim; öyle buluyo~ 
ne diyeyim? Kanaatimin ak t 
olarak güzelliğini mi iddia e 
yim, yoksa dolambaçlı bir cO 
mi kullanayım ? 

Halbuki, Fikri Süreyya ~ 
Ben çok kimıeleri incitme . 
çekinirim ve bunun için keo~! 
den nefret ederim. Boilea\J 1 

«J'appelle un chat un ch~t. 
Rolet un fripon» diye bildiğt 1 

bayılırım. Yazı alemi, her1'& 
reverans yapılacak bir salorı 
ğll, dllşUndUğUmUzU olduğu ', 
ıöylememiz lizımgelen bir .ı:ı 
dandır. Böyle olmazsa kaıt 
mürekkebi harcetmeye, okııY' 
ların vaktini kaybettirmeye de 
ml? 



Büyük 
Harbin 
Yıldönümünde 

Eevvelkl srıın , dıınya tarihinde en 
kanlı bir gilnila yıl dönGml idi. 80-
)'Ük harp 20 Ha• evvel, 2 Atustos 
1914 te baılamııtı. İrili ufaklı bir yı• 
tın devlet tam dört uzun Hne bl· 
rlbirile botazlaıtılar. Hudutlar karıfh, 
bayat tartları altüst oldu ve harp 
her ıeye rağmen dlSrt uzun ıeae, 

ölOm ve ıstırap uçtı. Dört .. ne son• 
'• umumi mütareke yapı)dıj'ı ıı:amaa 
billnço, tarihin o 1rOn• kadar hiç 
kaydetmediti korkunç blr yekiindu. 
Milyonlarca insan harp cephelerinde 
pnrçalanmıf, aayısı yüz blnlerl aıaa 

kadın ve çocuk açlığın, harbin sa
•urduğu yoksulluğun, sefaletin pen• 
çeainde can verm iş, milyarları yüz
lerce defa aıan paralar, insan ka· 
tundan daha kızıl bir manzara ile 
)'okluğa ve hlçllğ6 doğru akıp gltmf f• 

Fakat daha feci olan da şudur 

ki, gözümilzün 8nilndekl bu ıstırapla 
rnfınle rağmen yirmi sene evvel 
pati yan ilk bombanın ortalığı nllak 
bullak eden iÜrOltüıO kulaklarımızı 
et•an tırmalamasına rağmen, inaanlar 
hali akılllanmamııa benziyor. Zaman 
Zaman harp l!kırdıları ediliyor, harp 
•ebcbl olabilecek ihtilaflar bir U1rlll 
halledilemiyor. Ve "aklı Hllm,, her• 
R'On bir az daha fire veriyor. Fakat 
lteıeriyetl yeni bir maceraya ailrQk• 
lernek tarihi cinayetlerin en ağın 
olacaktır. Yeni bir harp mes'uliyetinl 
kabul edecek babaylj'itler acaba 
bunu düıünOyorlar mı? 

Galiba: - Hayır - Jt-

Lehistan'da 
Sağlam Para Ve Sağlam 

Bir Ordu Siyaıetl 
Varıova, 3 ( A.A ) - Batyekll M. 

Kozlovıkl hOkOmet blokunun lçtimaın• 
da Lehiatanı• Uctt .. t programını an• 
latarak demittlr ki: 

"' - Bu protram ıu eaaaa lıtlnat 
etm ktedir. Buhrandan eYvelki tart• 
larm avdetine ihtimal olmadığından 
yeni tartlara uymak IAıımdır. Halkı 
r•çindirınek için de yeıane çarı 
dahili kapltalliıtirmedfr. Bundan do• 
layıdır k i Lehistanın esaslı ve tatmaz 
•iyaaetl ntlam para ve mGtevazln 
bUtçe teminidir. Diter esaslı bir 
Prensip te memleketin müdaf aaaıaı 
ternin edebileck bir ordunun idame• 
•ldls. ,, 

Baıvekll döviz ticaretinin aerbest 
bırakılacatını blldirmlıtlr. 

Mılli vı edebi tefrıka 

71 ÇÖL 
Si nirll titrek bir elle böyle 

)'azl\'ıt ve o küçüle kırmızı kaplı 
defterim Uıerine kapanıp, galiba 
birçok ta ailamııtım . 
k~u ıayfada tuhaf bir buru· 

ıu uk, yazılarda ıılanarak ıilin .. 
miı bir hal va G . • r. özlerıml yumup 
ben şımdi de ıu taht a masanın 

baımda, kollarım iki yana dü Uk, 
. l . w ' yıne a nımı o yapraga dayıyorum. 

Ve düşUnUyorum. 
Nisanın son günlerinde bir 

aabahtı. Gecedenberi ateıi biraz 
yükselmlı, boğazı aKrıyan küçük 
bir hastamın verdiği meraklı sa
bır ızlıkla doktorun vizit aatinl 
bekliyordum. 

O, dokuza doğru gelir, has· 
!,alarmı birer bırer muayene eder, 
oğle yemeğıni mektepte yedikten 
•onrn ın donerdi. Sekiz yaş· 
1 rı d bir og u, müdire den gti· 
ıe ni duydu um genç bir d e 
k rı ı vardı. 

Penc r den büyllk kapıyı ıı5z· 
lUyo , ııra sır da d5nllp boğazı 

aaat_cı Tll.IBArLAB 
·-

Avueturya Hidlselerl 

----------------~ 
Mesuliget 
Almanga.qa mı 
Aittir? 

Londn, 3 (A. A.) - Romadaa 
relen haberler• röre A•usturya ye 
ltalya hilkunıetlerf, Viyaaa bGkümetl· 
nin son ıuikaatlerde Almanyaaıa ıuç 
ortakhj'ını teablt edea doı~aaını, 
bOyBk devletler Berlin htlkumeti nH• 
elinde mGdahaledl bulunmak istedik· 
lerl takdude, esas olarak tellkld 

etmektedirler. 
Bu huıu.ta İngllterenln nzlyıtl, 

Avam kamarasında hariciye nazın 
Sir Con Simonun tarlf ettltl ıekllde 
kalmakta devam ediyor. fnrfltere 
hükumeti bu yolda bir teıebbGH 
a-trltmeyo hazırlanmakta detlldlr. Ve 
böyle birtey dOtilnmemektedlr. 

Bir idam Karar1 
Viyana, 3 (A.A.) - HOcum kıtaıı 

reisi Edvar Honiı, nlnde bomba 
bulunduğu için idama mahkQnı edil .. 
mittir. Cümbar reisi affetmedltf 
takdirdi aıılacaktır. 

Yeni Tevkifi er 
Viyana, 3 ( Havas ) - Llntz'den 

bfJdirHdJtlnc göre dan yeni bir Al· 
marwkuriyeal daha tnklf edilmltt!r. 
Bu kuriyenin üzerinde, bundan evvel 
tnklf edflmit olan kurlyenin Ozerin· 

de bulunan talimatı ikmal eden bir 
takım taflmat bulunmuıtur. Bu tali
mat, bllhaa1& Lıntzde bir takım 

harakit yapılmasını istihdaf ediyordu. 
Orada umumi mebanl Naziler tara· 
fından ltıal edilecek ve bu esnada 
a1llor, orduyu nruılarda tutacak idi. 

Kurlye tevkif ~dilir edilmez Llntzin 
bOttln 11ıeıru kuvvetleri meıeleden 
haberdar edUmit ve miltekayyız bu· 
lunmata davet olunmuıtur. 

Birçak ldmıeler, tnklf edUmittlr. 
Her tarafta ılkiiaot bükGm •Grmok
tedir. 

Fon Papen Meaeleal 
Viyana, 3 ( A. A.) - Kilite erki· 

nının Fon Pepenin Viyana elçlllğine 
tayini meseleainde bazı itirazlarda 
bulundukları haber veriliyor. 

Prens 
Kaya 

Bükref, 3 ( A.A ) - Kıral Japon 
Prensi Kaya'ya Leopolt nltanının 
birinci rütbesini vermittlr. 

GİBİ 
ağrıyan Saniye Ahmed• bakıyo~
dum. Çirkin, zayıf, kara kuru hır 
yavrucaktı. 

Yüzüne baktığımı gördl\kçe 
gDlümınyor, yutkunuyor, boğazını 

deneyor: 
_ Galiba hafifliyor abla ... 

Geçiyor mu acaba? Diyordu. 
Nihayet doktor gö~DktU. yanında 
"ki U defa hastaneye, babasma 
1 Ç k vı 
geldiği için tanıdığım küçü og u 

Orhan vardı. 
Hemen aıağı indim. Onları 

karşıladım. Çocuk her halde çok 
ağlamııtı. Gözlerinden arlık yaf 
gelmiyordu amma, yine de içini 
çeke çeke hıçkırır aibl sarsılıyor, 
kafası yerde, elini baba1ına vw· 

m· , yUrUyordu. 
Yetımlerın doktor babası, 

beni gör ce çocugu omuzundan 

tuttu: 
- Orhan b'r kaç gun bize 

misafır o acak. Leyli mektepler
den birine ) erleşinciye kadar. 
Benim odaya bır karyola kurdur-

Uzak Şark'ta Yine 
Kargaşalı~lar Oluyor 

Komünistler Harekete Geçti, Sovyet 
Memurları Da Tevkif Edildi 

Çi11 milli orduıu11dan 6lr görünÜJ 

Tokyo, (A.A.) - Fuıovdan 12 mU Bugün atleden sonra Futova bit 
uzakta olan Fafsbayı ltı•I etmff lngtlfz muhribi gelmesi bekleniyor. 
bulunan dahili komllniıt kuvvetlerin• Tevkif edllen Sovyet 
kartı bir ce bir hareketi olmak üzere Memurlera 
Fuıova ecnebi harp sremilerl gelmlıtlr. Moıkova, 3 (A.A.) - Kabarovsk· 

Çin kükiimetl tarafından gönderi· dan blldlrlldltine ıare, Şark Çin 
len kıtaat Fuıova gelmlıtlr. Bir Japon demlryollan istasyonlarında ıon za• 
harp gemiıi de bugün srelmiıtlr. manlarda yirmiden fada Sovyet 

Tokyo,3 ( A.A ) - 5000 komünist memuru, Japon jandarmaları tarafın· 
Fuşov ü z.erine yilrilmektedir. Maksat• dan tevkif edllmittir, Yeniden lcfltle 

K halinde Sovyet memuru ve ameleıl-
ları aylardan beri Nankin ve anton oin tevkifine de haıırlanılmaktadır. 
kıt'atının cenubi " Kinagsl tı deki Bu tevkffatıo aobebl meçhuldar, 
muhasara ederek zaptedemedlklerl bir Ancak, bu tevkifatın Çin ıark demir 
komünt•t kalesine tuz ve pirinç gön.. yollarının muamelerini bozmak için 
derllmemesi için Nankla hükumetinin tertip edilmlt olan umumi pllna 
koyduğu nmbargoyu kırmaktır. dahi\ bulundutu zanncdifmektedlr. 

-=-=-=--===== 

Amerika'da Müthiş Bir Kasırga 
insanlar Öldü, Her Taraf Karanlıkta Kaldı 

Detroit ( Amerika'da ) 3 - Şfd .. 
detli bir rüzıarla karıtık bir fırtına, 
dün akıım Mişiganın farkında 12 
kıdar ıehrf karanlıklar içinde bırak· 
mıthr. Fırtına, Flint, Den, Detroite 
kadar ağaçları, evleri devirerek, mü .. 
nakalAtı keserek her tarafı berbat 
etmlttlr. 

Flint't• 10 yaralı, hastanede cep 
elektriklerinin ziyaları altında tedavi 
allına alınmııtır. Üç kişi ölmüıtür. 

tun hemşire. Müdür beyle timdi 
konuıuyorum. Ben de birkaç 
zaman geceleri mektepte kalaca• 

ğım... çocukla beraberi Dedi. 
Bu ıözler Orhanın gözynşla· 

rını yeniden akıtmaya başladı. 
Kendini tutmaya çalıştığı halde 

ölesiye ağlıyordu. 
u _ Anneciğim! Anneciğimi,, 

Diye diye ağlıyordu. 
Doktor alışık olmadığım haşin 

bir ıesle: 
_ Ne ağlıyorsun utanmıyor 

muıun? Yukarısı kız çocuğu 
dolu. Koca oğlan ağlar mı imiı 
hiç böyle? Sana aUlıllnler de 

aör... dedi. 
Orbanın elinde dejildi ki... 

Kendini tutmaya gayret ettikçe 
hıçkırıklar göğsünü ıişirerek, 
omuzlarını ıarsa ıarsa büsbütün 
çoğalıyordu. Babasın~n da.. bir 
derdi vardı. Onun da ıçi aglıyor• 
d bunu hiısettim. 

u, -Siz çıkın doktor. Ben Orhanı 

tu Ur getiririm, dedim. Biraz 
sus r ' 

da hastaıı kalmamış olan 
sonra d b .. t"'IU b uyuz koğuşun a, eyaz or u 

01 b" · t k taklardan ırme o urmuı, oca· 
ya k ... 1 

Orhanı ucagıma a mış, 
man . ... . d 
yaşını dindirmeye, ylirecıgın en 
der dini almaya çalışıyordum. 

içini çeke çeke anlatıyordu . 
G eceleyin vlerinde bir kavga 

Zararlar bir milyon tahmin edil· 
mektedir. 

Ruzıir bir vapuru karaya .tlrtlk· 
lemlt, vapur karaya oturmuttur. 

Grev Hareketlerinden 
Şlkago, 3 ( A.A ) - Hayvan ild

rfnde muamele yapanlar, ıreYcilere 
meydan okuyarak, bu gllnden itibaren 
itlerine batlıyacaklarını blldirmit .. 
lerdir. 

olmuştu. Orhanı anneıile babası· 
aın ıesleri uyandırmıştı. 

Ondan ötesi, ondan öteıinl 
hıçkırıktan boiula boğula zoruna 
söyleyebiliyordu. 

Annesi gitmittl. Batım alıp 

gitmitti. 
Doktor gitseydi muhakkak ki 

o, bu kodar ağlamıyacaktı. Bunu 
derhal hissetmiştim. Adeta onun 
da takma bacak ı, gamh yUzlü, 
babaya garezi vardı. Hastanem• 
deki yetimlerin okadar çok sev• 
diği bu iyi yürekli doktor babaya 
annesinden aldığı tesirlerle adeta 
o da dargındı, öfkeliydi. 

- Annen nerede timdi ? ıu· 

alime: 
- Anneanneme gitti. Babamı 

istemiyoruz biz, bana annem yeni 
baba alacak, dedi. 

- Yeni baba mı? S0n biliyor 
musun bu yeni babayı? diye 
ıordum. 

- Biliyorum ya, bUyUk dayı• 

min oğlu o .. Bana neler getiriyor, 
dedi. 

Çok rastlanılan basit bir aile 
faciası idi. Görünilrde b asitti 
amma, bir ev devriliyor, b ir ev· 
lAt diri diri öksüz oluyor, harpte 
bacağını bırakan dertli bir aske
rin yUreği kanıyor, görUnllşe 
aldanmıı kafasız bir zavallı kadıo 

Gönül .. 

Annesiz 
Kalan 

işleri 
w 

iki Yavru l 
" Akıam Uıeri evime döndlt· 

jUm zaman kapım açılmadı, ku· 
lak verdim, içerden bir çocuk 
feryadı geliyordu. Duvarı atlı· 
yarak bahçeye indim, oradan 
mutfak kapısını zorlayarak içeri 
girdim. Feryat alt katta, mutat 
Ozere oturduğum odadan geli
yordu. 
Kapıya yUklendı- . kınldı ve 
ıözDme aeccade üzerinde yuvar· 
lanan iki yavru ilittl, benim yav• 
rularım, biri 2, öhürll Uç buçuk 
ya,ında, anneleri masanın 

Uzerinde: 
Bir daha dönmemek Uze

,. evi bıraktığım anlatan bir 
kiiıt bırakarak, kapıyı Uzerlerine 
kilitledikten ıonra aavuşup 
gitmif. Bir dakika ben de onların 
yanına Diz çöktilm. Ben de onlar 
gibi ağladım.,, 

Bu eatırları bir iç acısı olarak 
bir okuyucumun mektubundan al• 
dım. Ben yavruıunu bırakıp giden 
bir kadın için hiç bir mazeret 
kabul etmem. Bununla beraber 
kendi kendime: 

- Peki, fak at neden gltmiı 

sualini ıormaktan da nefsimi 
menedemiyorum . Mektubunda 
bu huıuıa dair tek bir kelime 
bile mevcut değildir. Ümit ede· 
rlm kl okuyucm beni bu hu· 
ıuıta tenvir edecek, yardımımı 
ıonra isteyecektir.,, 

Aydınd B. B. Beyes 
Bence vilayetlerde doğmuı, 

vilayetlerde bliyUmUı bir erkek 
kendi muhitine mensup bir kızla 
evlenmelidir. lıtanbulluyu tUphe 
yok ıeverim, takdir ederim. F •· 
kat Aydınlının, lzmlrlinln, alelıtlik 
bUtUn taıralının her ı•yine rağ .. 
men sarsılmaz ahJAk sahibi bir 
ev kadım olduğunu çok yakmdan 
bilirim. Tereddüt etmeyiniz. Ço
cuklarınızın anneıl olacak kadın, 
oturduğunuz 1Jehrln içindedir. 

B.Aı'HMTEYZK 
m 

da sonradan acısını çekeceil bir 
yola ıapıyordu. 

Belki yaptığı aevgl ve ıevil· 
mek uğruna idi. 

Kocaımı artık beğenmez oı. 
mu,tu. Karıısına daha genç, daha 
atetll, daha gtbel ıöylemealnl, 

daha güzel göıteriı yapmaaını 
bilen bir lnaan çıkmııtı. Aile 
direğini kırmağa, baltalamaya gi• 
ren bu UçüncUnUn hisleri battl 
belki temiz bile olabilirdi. 

Belki sahiden seviyordu. Belki 
kadın da ona ölesiye bağlı idi. 
Amma bUtlln bunlardan liıtUn bir 
ıey vardı. Sevi'ilerin en bUyüğtl 
en değiımiyeni, aaraılmıyanı vardı! 

Anne idi. 
Çocuğunun aıkını unutuyordu. 

Orhan oldukça, ondan ayrı 
bırakıldıkça, naaıl oıla bir gUn, 

bu sevgilerin en bUyUğU olan 
"asıl aşkın,, önUnde eğlenileceğinl 
unutuyordu. 

Bunu timdi değil, ıonra anlıya• 
cakh. Şimdi, öfkeıi vardı. Kanını, 
ıiitllnil verdiği çocuğun babaııne 

dan, tiksiniyordu. Onun her şeyini 
kötU hele tahta bacaklı alil vn .. 
cudunun h er şeyini çirkin bulu• 
yordu. 

Analığını unutup kaçtığı için 
hele bu kaçıım asıl sebeplerini 
de bilen, hisseden eski a ker ona 
çocuğunu göstermiyecekti. 

( Ark aı var) 

... 
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Uzümlerimizi 
Dışpazarlara 

Satabiliriz 
C Battarah 1 inci 1nyfada ) 

Komıu Bulgariıtan taze üzüm 
ihracatını bilhassa son buhran 
senelerinde arttırmıştır. 1929 
senesine kadar 1000 tona varamı
yan ihracat 1929 senesinde 2000 
tonu bulmuş ve bu yılı takip eden 
buhran yıllarında azalacağına 

bilakis mütemadiyen artrnııtır. 

Böylelikle Bulgaristanm taze lizllm 
ihracatı 1930 da 2,774, 1931 se
nesinde 3111 tonu bulduktan 
sonra 1932 senesinde bunun iki 
misline yani 6,533 tona varmııtır. 
1933 senesi ihracat yekfuıu ise 

tam on buçuk milyon kilodur. 
Bu miktar, üzerinde durulabilecek 
kadar mühimdir. Ve yukarıda 

arzolunan rakamlarla mukayese 
edilirse beş altı ıene gibi kısa 

bir müddet zarfmda Bulgarların 

taze Uzlim ihracatının on mislini 
bulduğu görlllür. 

Bu memleketin başlıca taze 
üzüm müşterilerini merkezi Avru· 
pada Almanya ve Avusturya teı· 
kil eder. Yalnız bu iki memleket 

Bulgar ihracatmın yarısından faz• 
lasını satın almaktadır. ikinci 
safta olarak Çekoslovakya, Po
lonya ve lıviçreyi görüyoruz. Şu 
halde Bulgar taze Uzüm lhraca
bnın karakteristik tarafı demir 
yolu ile yapılan ıeri nakliyattır. 
Şimendifer servialerinin muvafık 

bir surette ayar edilmiı olmaaı 

merkezi Avrupaya bizden yirmi 
dört 1aat daha yakın bulunmak 

imtiyazından iyi bir surette istifa· 
de edilmesine imkan vermiıtir. 

Yunaniıtanın da taze Uzilm 
ihracata hemen hemen Bulıarlı

tanm ihracat miktarına müsavi• 

dir. Ecnebi memleketlere 1931 
ıeneıinde 5892 ve 1932 yılanda da 
797fJ ton taze QzUm gönderen 
Yunanistan, geçen 1933 'ıenealn· 

de yeni yeni mahreçler bularak 
bu ihracatmı bir sene de iki 
misline çıkarmıı ve 14 milyon 
kiloya yakın bir miktarda harice 
Uzüm ıevketmiştir. 

Yunaniıtan taze Uzüm ihra• 
catınm Bulgaristan ihracatile bir 
fark• var. Yunanistanın mllıte
rilerinln en mühim kısmını Ak 
denizdeki adalarla bu denizin kıy
ılarındaki memleketler ve bilhas-
18 Mısır teşkil etmektedir. Yal· 
naz kendi başına Mııır her .ene 
Yunanistandan bt:ş aiti milyon 
kilo taze üzüm ithal ediyor. 

Yukarıda meydana konulan 
bu vaziyet, taze Uzüm ticaretinin 
beynelmilel piyaaalarda ihmal 
ediJemiyecek kadar mühim bir 
ıekil aldığına delalet eder. 1933 
ıeneıinde Bulgaristanla Yunaniı
tanm mUştereken yaptıkları taze 
th.üm ihracatı 24,500,000 kiloya 
varmaktadır. 

Bunda bizim de istifade et· 
memiz lazım geldiğini söylemeye 
hacet bile yoktur. Esasen bizim 
üzümlerimiz daha nefta olduğu 
için, taze Uzüm ihracatının bizi 
zenginliğe kadar götüreceğini 
kabul etmeli}iz. Yeter ki İf bilir 
eller tarafından harekete giriıilsin. 

Kadıköy Şirketi 
Kadıköy su tirketl tarife komlı

yonu Pazar günü ikinci defa topla
narak ücretleri tetkik edecektir. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 

Biliyor Musunuz: Ham 
Bir Taştan Farkı 

Elmasın 
Yoktur 

Adi 

t ... akat .. Her Taı Maaleıef Elmas Kıymetini Haiz Değildir 
-------

Elmas Borsasını Altüst Eden 
Kadmlarımı • 

zın göğüslerinde 

parmaklarında , 
kulaklarında si
yah ve sarı saç
larmm arasında 

pırıl pırıl parla
dıklarını gördü· 
ğlimllz elmaslar, 
hakikatte baya
ğı birer taı par• 
çasından farklı 

değillerdir. Her 
taş gibi onlar 
da toprak biraz 
kazıldığı zaman 
altında bulunur
lar. Yalnız bil
diğimiz taşlardaı. 
farkı ekseriye+'. 
Afrikanın Trans-
val topraklarındıt Ba ma•anın ÜHrinde mllyonlarc• altın kıymetinde 
bulunmaları ve lelAde taşlara mustatil teklinde büyük bir 
naz11ran çok sert olmalarıdır. Bu levha görUrsilnüz, üzerinde; " el-
ıertlik o derecededir ki, dl\nyada mas kulübü ., ibareıi yazılıdır. 
elması kesebilecek, kendisinden Bu kulübe, her istiyen, hattA 

H•r elmn itlrta ile ma11ge11e edilir 

batka bir maden mevcut değildir. 
denilebilir. 

Elmasın Asll Kıymeti 1 
Sırf bu noktadan elmas diğer 

tatlardan paha- · 
bdır. Fakat ona 
başlıca kıymeti 

veren keeilişlerf, 
yontu lut ları dır. 
Zira ham elma1 
topraktan çıkar 

çıkmaz, bildiri· 
miz parlaklığı 
haiz değildir. 

Ona bu ıa'ıaayı 
veren yontuluıu
dur. 

Dünyanın en 
iyi elmas yontu
cuları Amster
damda bulunur
lar. Esasen el
mas boraaıı da 
oradadır. 

Bu alelAde bir 

elmas alış veri,i ile meşgul olan 
herkes, hatta zengin de olsa gire· 

mez, idare heyetine usulü dairssinde 
bir istida vermek IAzımdır. Bu 

iıtida polis müdüriyetine gönderi
lecek ve mUsted'lnin imzası vo 

resmi Ue birlikte polis karakolla
rının duvarlarına asılacak, bir sene 
müddetle gelip geçenin gözll 6nlln• • 

de bulunacaktır. Eğer talibin 
namus ve haysiyetine bu müddet 
zarfında hiç kimse itiraz etmezae 

o zaman kulUbUn ldıue heyeti 
talibin kabulüne karar verebilir. 

Şimdi farzediniz ki bir zair 

ııfatile kulübü gezmek için mU• 

ıaade aldık. Taı merdivenlerden 
çıkınız. Kapııında sırmalı iki nö· 

betçi bekliyen kapıdan giri· 

niz. Buratı bUyUk bir aalon· 

dur, ortasında mlistatll bir 

mua ve kenarında sandalye 
vardır, bu sandalyelerde kulübün 

azaıı oturur, matanın tiıerinde 

kulüp mensubinl tarafından mli· 

zayedeye konulan elmailarla 

bu elma1ları muayene edecek 
Ye ölçecek aletler vardır. Kıymet-

leri milyonlarca . altını bulur. 

Bu odaya getirilip satılan el• 

Bir Telgraf! 
~asası 
Alınıp 

vardır. 

satılan 

taşlar orada 
aaklanır, ancak 
hariçte müşteri 

bulunduğu za· 
man dııarıya çı

karılır. 

Elmas Piya
sası 

Elmas piya• 
1ası eabit değil· 
dlr, arz ve ta• 

lehe ve bllba11a 
va1ati Afrikada 
hergl\n bulunan 

tqların mikta• 
rına göre değl· 

ıir, hele muha· 
robeden sonra 

elma. vardır ÇOK dümUş• 

tllr. Bu dUıüıUn başlıca ıebebi, 

Aferikada yeni açılan bir kuyu
nun içinde birçok elmaa bulun• 
mut olmasıdır. 

"l:imas bor•tın tıl•ltide 6ir kallptiır 

Yalnız elmas plyaaasına hikim 
olan şirket bu kuyunun da aahibl 
olduğu için yeni membaı derhal 
kapatmıştır ve fiatın daha fazla 
dUımesinin önüne geçmfıtir. 

Bununla beraber geçen ıtın 
Amıterdam bonası altUat olmut· 
tur. Bunun ıebebi Tranauval'den 
gelen bir telgraftır. Bu telgrafta 
yeni bir kuyunun bulunduju bil
diriliyordu. Fakat bereket versin 
bu teli"l'afın borsada oynamak iı
tiyen bir tacir tnafından ıeri
kine çektirtildiği çabuk anla
IJllmııtır. 

Maamafih ncıı oluraa olsun el· 
oı aı kıymeti teh
likededir, yarın 
hakikaten bir 
kuyu daha bu-
lunursa bayağı 
11ırça fiatı de
recHine inebi
lir. Bununla bera
ber emin olmak 
lizımdır ki dünya 
elmaa piyasaıum 
ellerinde bulun· 
duranlar böyle 
bir tehlikeli vazi
yetin husul bul
maması için el
bette kat'i çare· 
ler dUıUnecekler
dlr. Bu çareler 
ne gibi ıeyler 
olur? Bu ıu

kulUptür. So- Elmas kulübüne 

kaktan geçerken gözüntize çarp• 
maz, basit bir binadır. Fakat 
gözUnUı:ü kaldıradak olursanız 

girmek lttegen herkesin reımi poll• 

masları derhal binanın haricine 
çıkar farzetmeyiniz, hayır. Binanın 
zemin katında her tacirin bir 

k•rakolun• asılır ale cevap vere• 
bilmek için daha vakit vardır. 

~ 

Fakat ne de olsa t!..hlike yine 
bUsbUtun 4 rtadan kaldırılamaz. 

Ağustos 4 

: 1 Kari Melttuplt111 

Adaları Güzelleş
tirme Cemiyetinin 
Bir Mektubu 

Aldığamı:ı varak~dır : 

Bu ha(ta fçindeJ muhterem ra• 
zetenizde Cemiyetimiz hakkında ol• 
dukça iğneleyici bazı yazılar görüldU. 
Milli matbuatımızın ve o meyanda 
gazetenizin hayırhah tenkit v• 
irıatlarını her zaman minnetle kar· 
tılıyan Cemiyetimiz yanlıt görilt 
v~ tenkitlere müstenit bulunan 
ıon neşriyattan duyduğu teeıııürfl 

gl:ıllyememekt4 T• ne4riyatı vakıayı 
nizamnamealnde yazdı mevzuu tefek• 
külünün tablatile bllinememeaine 
hamletmekte teHsürünü tahfife çaht• 
maktadır. 

Filhakika Cemiyetimiz~ beledi H. 
ıiıleri ve vazifelerini fuzulen istihlif 
etmlt bir tetekkUl mahlyetl i:ıaft 

edilse idi mevzuubahı acı Ye l11tlh1&• 
kir tenkltl6r belki yerinde ıayıla• 

bilirdi! Buna ratnıen Cemlyetlmizln 
bu vadide de gücü yettiği kad., 
muntazaman calıftığı ve beledi 
mahalli tealaata nakdi, maddi v~ ffkrt 
aleddevam yardımlarda bulunduğu ve 
bllhasaa geçen kongreden aldığı direk• 
tifler dairealndo pek yakında netfce• 
pe:ılr olacak fc.raata geçtiği bu ıenekJ 
kongresi akabinde matbuatımı:ıa d• 
yapılacak bir comunique'den tamamlle 
anllltılacaktır. 

Maamafih ihtimal ki her ilk ve ye .. 
nlllkten hotlanmıyan eıkl bir adalının 
Son Poltaya dediği gibi velevkl çalı• 
nan yem borularlle olıun bet aenedfr 

ölmete yib tutan Adalara cemiyeti• 
mlz bu aene dlrlltlc:ıl bir ratbet c&)bet• 
tlrebllml9 lae yaln1z bu muvaff akly,t 
bile ktndiıl için iftihara değer bJ.r 
,.i ve teı6bbtı. muhaHali11 addedf. 
le bilir. 

Adaların en bGyOk derdi ol•n •.J 
hakkandakl telmih ve ihtarlara gelincis 

Bunlarla kızım Hna ıöylUyoruıa 

ııllnlm aen anla; mak.adı takip edlll• 
yor IH ceml1etlmlz Ada aevglılnt 

kapılarak bu yaralayıcı oklara de 
merhameblace hedef ittihaz edilme• 
ılnden adalar için faideal dokunur 
llmldile uvk duyar. 

Hatime olarak au ve temin 
edelim kt: Cümiyetimlz tamamtQ 

haabi çalııır çok: ıuurlu bir tet6kkltıl"' 
dOr ve bu va11f vô ıiaarından ayrıl• 
mayacaktır. 

Şu kııa luhımızın yarınki nGtıe 
hanııa dercini kanuni hakkımı.adaô 

&lyade kıymetH gazetenizin lutuf Ye 

zarefetin• güvenerek hürmetle rica 
ediyoruz efendim. 

.,,.., ...... anaaıııııııııu•1.&•••••._..•~··••••••••••••" 
'" 

Son Posta 
Yewmi, elyHI, H.wadiı ve Halk 11aıete1i 

l.!:ski_labtiye~ Çatalçeşme ıokıığı, 25 
ISTANBUL ' . 

CiaıetemizcJe çıkan yazı I 
\le reaimlt!rİn ~ütün hakları 
mahfuz ve gaıetemiz e aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr ------TORKIYE 1400 750 400 ıso 

' YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone l.ıedeli peşi ndir. Adreı 
değİ§tirmek 25 kuru:; tur. 

Gel•n ee1rak geri t1•rilmez. 

=;w 

H&nlardan mes'uliyet ahnm z. 
Cevap içip mektuplara 10 kuru~luk 

pul Uıivesi lüıımdır. 

Posta . kutusu ı 741 lsw.tıbuj 
T•ısrat : Sonpo~d~ 
,., etön : ~0203 



SON PQSTA 

Moskovada Yenildik 
~~~~~~--~~~~~~ 

Bizim Takım Dünkü Müsabakada 
3 _O Mağlôp Oldu 

Rusların canlı müdafauı karıı· 
sında bir netice alamamışbr. Moıkova , 3 ( A. A.) 

Sabahtan beri Moıkova bir 
~Yram ıünU ya9ıyordu. KUçUk 
llllyük, herkes aahada yer bula· 
~ilmek l~in bilet tel&ıında idiler. 
'flaç.a daha iki ıaat varken tram• 
~aylar hıncahınç dolu bir halde 
•tad7oma akın eden on binlerce 
kiıiyi taıımakla meıguldU. 

Stadyomda baş tribUnde TUrk 
lefareti heyeti, diğer sefaretler 
trklnı, bütün spor teşekkülleri 
tUesası, Karahan ve Suriç Yol· 
daşla birçok hükumet erkanı yer 
•lınıılardı. Stad battanbaıa Türk 
\te Sovyet bayraklarile ve iki 
llıernleket araıın<laki dostluğu 
canlandıran afişler ve levhalarla 
'Üslenmişti. 

Maç zamanı geldiği vakit sa· 
haya evvela Moskova takımı çıktı. 
Biıimkiler de bunu takip ettiler. 
\1 e şiddetle alkıtlandılar. Moskova 
hanıma güzel bir nutuk ira~ edi· 
lerek takımımıza bir buket hediye 
edildi. Bunu müteakıp çalınan 
istiklal marşını herkes ayakta din· 
ledi. Bizim takımımız namına da 
takım kaptanı Fikret güzel bir 
nutukla mukabele etti. Bir buket 
\rerdi. Ve ahali tarafından tid· 
detle alkışlandı. 

Takımımız sahaya fU şekilde 
çık ta: 

Avni - Nuri, Yaşar • Fikret, 
Esat, Fev:z;i - Necdet, Sait, Muzaf· 
fer, Şeref, Reşat. . 

Hakem Mustafa Beydı. 
ilk dakikalarda bizim takımı· 

llıız arka arkaya hUcumlar yap· 
llııya başladı. Fakat Sovyet mü• 
dafaaıı nihayet topu kurtardı, _ı7rt 
bir akınla inen sol açıkları hızım 
ke1e önüne geldiııe de hücum neti
t~siz kaldı. Yedinci dakikada 
bizim bir hücumumuzu favulle 
durdurdular. Fakat Fikretin çekA 
liği serbest vuruşu kaleci kurtardı. 
Oyun biraz mütevazin bir şekilde 
deva.m ettikten sonra nihilyet 
Moıkova takımının sağ açığı gll
Zel bir akınla indikten ıonra tam 
\taktinde mükemmel bir pas verdl 
\'e sağ içleri güzel bir şiltle bunu 
gole tahvil etti. . . 

Bu suretle mağlüp vaziyete 
düşmekle beraber forvetlerimiz 
tekrar hücuma geçtller. Bir çok 
a~~nlar yaptılar. Fakat Moskova 
nıudafaası bunların neticelenme· 
sine meydan birakmıyordu. Bu 
sebeple gol çıkarmıya muvaffak 
olamadık. 

v 28 inci dakikada Rm1ılar yine 
aagkdan hUcum ettiler Yine sağ 
açı temiz b" • d . . ır pasla topu ortala ı. 
ve kale?1ıze ı~inci sayı kaydolundu. 

O • 2 vazıyetin ağır olmaaına 
rağmen, takımınıız yine çah~mıya 
başladı. Yapılan birkaç hücum 
e~nasmda Muzafferin bir ve Şerefin 
hır şütii avuta gitti. Bunu mUtea
kıp Ruslar taarruza geçtiler. Bizim 
hıüdafaamız topu ancak kornere 
atabildi. Ruslar çok güzel bir 

torner çektiler. Müdafaamız bunu 
afa ile uzaklaştırmak isterken 

~op. yanlış bir f lso ile bizim ka
h~nı~ze girdi, bu suretle aley· 

1 nıııe üçiincli gol kaydedildi. 
Birinci h tayının bundan 

'?nra devam eden O}unu tarafey· 
~ın nıüt ka i akı laril gcçtise 
O e

3 
vaziy t değişmedi ve devre 

· al yhımize bitti. 
b ikinci devrede takımımızda te· 
t <ldUlit yapıldı. Reşat sol açık· 
an çıkarılarak yerine Fikret 

Bir Tezahür 
----

Türk .. Sovyet Spor 
T elakilerinin Verimleri 
Moıkova, 3 {A.A.) - Tas Ajaneı· 

nın bir muharririne beyanatta ~t~lunan 
Cev.det Kerim Bey şöyle ?emı?tır:. 

"- lnkılaoçı ve millıyetçı ~il'.k 
1..... · ;e bütiin 1'ürk milletıoın genç ıgının . fkA 

eo!Amlannı getiriyoruz. Turk e arı· 
numiyesi ve Türk devlet adamla~ı 
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aliikn göstermişlerdir. rnırkıyeye av: 
detimizde, oradıı Rus aportme~lerl_nı 
selamlamakla bahtiyar olma~ ıe~erı_z~ 
Bizim sporcularımız, bu ıelakkıle~r 
iki nıeı:nleket arasındaki dostlugu 
takviye etmekte olmasından dola) 
bahtiyardırlar. Bundan ba~kn bu, ae· 
nelik miilôkatlar, ayni zamanda. epor 
enhasıudcıki tecrübelerimizi ~engınleş
tlrnıekteclır. Her tarafta bıze kar~ı 
göeterılmiş olan iyi kabulden dolayı 
teşekkiir ederiz ,, .J L 
geçti. Merkez muhaci.m 1?evkini 
de Rasih itgal elti. Fıkretın for
vete geçmesile akınlarımız daha 
ziyade canlanmıya başladı. Fakat 
Moskova takımı bu tehlikeyi gör· 
düğü için fikreti sıkı sıkı marka 
ed;yordu. Tarafımızdan yapılan 
bu ilk tehlikeli hücumlar, Ruslar 
tarafından keaildikten sonra 10 
dakika kadar oyuna bir durgun· 
luk geldi. Bundan sonra iki ta· 

taraf ta açıldılar. Gol çıkarmak 
neticeyi ya lehlerine olarak ve~a 
lehimize olarnk tadil etmek içın 
iki takım da bllylik bir kuvvetle 
oynuyorlardı. Fakat hücum hat· 
tında bUtün gayretler neticelenme• 
den ayni netice ile, yanl 3 • O 
mağlôbiyetimizle bitti. 

Ruı takımı, canlı kuvvetli ve 

• b" oyun gösterdi. Takımı
serı ır d·ı..· 
mıza gelince, ilk devr.ed~ ye ıaı 
gollerden sonra ken~ısinı topla· 

ve geçen senekınden daha 
m~!eı bir oyun göstermit ise de 
g •••••·•••·•••·••••••••••••••••••••••••••••• ··················· 
Sovgeflerin 
Atletizm 
Birincilikleri 

Moıkova, 3 (A.A.) - Dün s~at 
16 da heyetimiz Leni 1in ttirbesıne 
merasimle çelenk koydu. 17 de 
Dinamo stadında Sovyet sporcu-
larının kendi aralarında yapılan 
atletizm dömifinal müsabakala· 
rına gitti. On iki kadın ar~sında 
uzun atlamada 5,80 ile Lenıng~at 
takımından bir kız kazandı. Yıne 
kadınlar arasında yapılan. 5~ 
metrelik koşuya 16 kız ıştlra 
etti. Dinamodan bir kız, l 1 18/9 da 
birinci geldi. 

Kadınların 600 metre yarışında 
en iyi dereceyi Leningrath bir kız 
7/8 de yaptı. 

Erkekler arasında 100 metre 
seçmelerinde en iyi dereceyi Di
namodan bır genç 10,8~10 d~ 
yaptı. Bu } arıta dostluk ~·t~nes~ 
olmak Uz ere iştirak ettırdıklerı 
Semih, 11,2/ 1 O ile ikinci oldu. 

400 metreyi 50,2/10 da D~na· 
modan bir genç, 16 kişinin iıtırak 
ettiği 1500 metreyi ~ dakika 
2,416 da Uç genç bitirdı. 

• Yarın gUreı ve yüzücülük 
vardır. Yurdumuzu hürmetle 
aelimlarız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n 

At Yarışları 
Y arıılara Dün De Velie

fendide Devam Edildi 

Dü,.kü •f garıılaruıdan iç canlı 
görinıiş 

Veliefendide geçen hafta baş
hyan yaz mevsimi at yarışlarının 
ikinciıi de dün yapıldı. Ehemmi· 

etle söylemek lazımdır ki bu 
y l •. ~ ·1 
ıene at yarış arına gos.erı en 

rağbet diğer ıenelere nisbetle 

daha fazladır. DünkU yarışlar 

ki. ve heyecanlı geçti. Beş 
ıev ı . . . l 
koşu yapıldı. Bırıncı koşuda zzet 

B · ( Meıut ) ismindeki al atı, 
eyın .. 

'kinci koşuda Celiil Be} in (Ozge) 
~smindeki doru atı, üçüncü koşu· 
da Kolordu kumandanlarından 
Salih Pa~anın ( Serdar ) isimli 

l t dördUncU ko uda Prens 
8 a ı, 

Halim Beyin ( Romflon ) icimli 

atı birinciliği kazandılar. 
Beşinci koşu Uç yaşındaki yerli 

arım kan İngiliz erkek ve dişi 
: larn mahsustu. Birinciliği Ah-
ay · (C l • ) · · ı· met Efcndinın ey an ısım ı atı 

kazandı. 
y rırışlara gelecek haf ta da 

devam edilecektir. Kazananlara 
para mUkaf atı verilmiştir. 

Sa fa .,. 

Memlekette Spor 
~--~----#-----~~ 

Çanakkalede, Alaşehirde 
V c Diğer Şehirlerimizd~ 

-----·-------
Çanakkale (Huıuıi) - Hava· 

nın pek sıcak olmasına raamen 

cuma aUnU güzel bir ıpor havası 
içinde ya9adık. Çanakkale Türk 
Oncn takımının Gönen Birliği ile 
yaptıiı maç 2 - 2 beraberlikle 
neticelendi. 

Omitstpor ile Salihli Bozkurt 
Berabere Kaldılar 

AJa9ehir1 ( Hususi ) - Şehri· 
mizde iki Uç aydanberi tatil edi· 
len spor f aaliyetl tekrar canlan
miya başladı. 

Salihli Bozkurt kulübünün bir 
maç ve bir müsamere vermek 

Uzere vaki olan teklifini Ümit
ıpor kabul etmiş ve Salihli 
gençleri Cuma günü otomobil ile 

tehrimize gelmişlerdir. Saha ogün 
epey zamandanberi maç hcyeca· 

mndan mahrum kalan şehir halkı 
ile do!muştu. 

ŞlikrU Beyin hakemliği altında 
oyuna başlandı. Mütekabil ve 
tehlikeli akınlarla birinci hafta

yım sıfıra sıfır beraberlikle nihayet 
buldu. Yalnız haf tayimin so ıla· 
rında he} ecana kapıbn Salihli 

sporcuian hakeme itiraz ettiler 
ve sahayı lerketmek istediler. 

Maamafih diğer arkadaşları onları 
teskin etti, Ü} una tekrar devam 

edildi. ikinci haftayimde Ümit 

sporlular hakim bir vaziyette oyun 
oynamasına rağmen hiçbir gol 

yapamadılar. Bu suretle sıfıra sıfır 
beraberlikle neticelenen maç her 
iki tarafı da memnun bıraktı. 

Karaman idman Yurdu-Akşehir 
Gençler Spor Yurdu Maçı 

Karaman (Hususi ) - Geçen 

cuma günü Karaman İdman 
Yurdu Akıehire giderek orada 

bir müsamere vermiş ve ertesi 

gün de Akşehir Gençler Spor 

Yurdu namı altında çıkan Konya 

Selçuk Sporun dört, Akşehir 

İdman Yurdunun liç ve San'atklr• 

lar İdman Y drdunun en güzel bir 

uyuncusile takviye olunan takımla 

bir maç yapmıt ve güzel bir 

oyundan sonra 3 • 3 berabere 

kalmıştır. 

Yorgun olarak erteıi gün de 

San'atkarlarla bir maç daha ya• 

parak 2-1 galip gelmiştir. 

Kaşta Spor 
Kaş (Hususi) - Burada 6 

mayıs 932 senesinde dahil bulun· 

duğurn bazı gençlerle Gençler 

Birliği kulUbünü kurduk. 

Birliğimiz ilk maçını o sene 

hususi bir şekilde Mcis adasın· 

daki Rum takımile yapmış bu 
maç tamame~ takımımızın ha

kiymi) eti altında cereyan ederek 

1·6 gnlip gelmiştik. 

ikinci mnçı 4 ağustos 933 de 
Fethiye Ege Gençler Birliği takı· 

mile yaptık. 6 sene ev\·el kurulan 
Ege takımı birkaç takımdan mu .. 

tcşekkil ve muhtelit bulunduğu 

halde sahada iici;ı bir vaziyete 

dfişn iiş ve mağlübiyet ramak 

l.a mışken i'dnci hafta) ımın son 

dakikalarında J gol ntmsl< sure• 
ti e beraberliği temin edebilmiş

ler ve hu suretle maçı ı- l bera• 

berlikle bitirmek suretile muvaf· 

fakiyet temin elmiş olduk. 



j a 
Bu Başı 

A k ve macera romanı - 61 -

Bunlar fena tesadüflerdir Jemı J 

bunlu ıenin aleyhinde çok fena Dflnyanın en meıbur bir katili 
en hunhar bir can.avan biJe 
çantanın bana ait olduğunu ıöy· 
ledijim uda hemen bu vasıta 
ile keıtiği bir kafadan kurtulmak 
lmkimnı dlifilnemezdi... Bu çan· 
taya kafayı Mn koymadınsa her 
halde bunu bir baıka aıkoymuıtur, 
diye düıüııelim ve bunu kabul 
edelim ... Fakat kim olabilir .. ha· 
ha!. Buldum aen çantayı boşaJbp 
tuvalete bıraktığını söylllyordun 
değil mi? 

- Peki amma bu baıı ne 
yapacağız? .• 

Diye ıordu. emmareler ve işaretlerdir. Bre.alayda 
bir kadın ölüyor.. onunla son kO"" 
nutan innn aenlİn.. oatuı ortada 
kalan çantası aenin elindedir. Sonra 
Breslav' dan Berline dönftyoruz bu
lunduğumuz trende bir dnayet olu· 
yor .. ıenin tarafından boplbldığı 
iddia edilen bu çantanın içinde 
trende öldlirillmUı kadınm bqa 
bulunuyor. Bunu kendimce naili 
izah edeceğimi bilmiyorum. Jems 
ben bunu kendikendime anlat
mak isteyorum .. çünkil ben senin 
iyi bir dostundum. Ben ıenin 
masumiyetine inanmak iltiyorum. 

- T eddy ben bu çantayı 
o genç kızlara boş olarak verdi· 
ğimden eminim .• 

- Fakat ben değil .•• 
Jemı sağlam yumruğunu 5yle 

şiddetle maaaya vurdu ki masa• 
ma tahtHı büyük bir tarraka 
ile çatladı: 

- T eddy hen namualu bir 
intanım ıöylediğim a<hderden 
şüphe edilmesine tahammfil ede
mem ... Kimsenin beni katil zan· 
netmesioe tahammU!nm yoktur .• 

Bu feryat büyük bir teeı· 
ıUr içinde olan bir insanın 

kalbinden kopup gelen ıamimt 

bir protesto idi. 
Bu sesin ahengindekJ doğru 

isyanı Tevfik te anlamıftı. Bir
den kendi sert muamelesinden 
utandı ve: 

- Jems, dedi, ( timdi sesi 
daha yumutamııtı) ıen de beni 
mazur gör... Fakat bidisat öyle 
fena bir şekilde tekevvün etmiştir 
ki ben kendi mantığımla ister 
istemez onu böyle bir mecraya 
dökliyorum. Kendi mantığımla 

demekte doğru değil ya... Her 
mantıklı muhakemenin neticesinde 
aenln kabahatli olduğuna hlikmo· 
lunur .. dellil hep senin aleyhinde· 
dir ve sen bunun alaini iıbat 
etmeye muktedir değilsin. Gel 
atsyle bana... Bu çantanın içine 
bu bat nereden girmiıtir ? 

- T eddy hugUn trenden çık· 
tığımızdanberi bu çanta artık 
benim elimde degildir. 

- Hayır bu olamaz... Bak 
ben çantayı istediğim zaman ve 
çantanın bana ait olduğunu 
söylediğim zaman genç kızın 

bana yapbğı ıeyleri anlatayım. 

Ve Tevfik muhtasar bir surette 
bir aaat evvel geçen ıeyleri 

anlattı. 

- Fakat kız seni aldatahi· 
lirdi. 

- Jemı mantıklı değilsin ... 

.......................................... _""WIJ.9 

- Son •••ta -. 
iLAN FiATLARI 

1- GcHlerıln es•u gazı•il• 
6;r •Ütunu11 iki satırı 6ir 
(santim) sayılır. 

2- Sag/asuu• gö,.e bir ıonti• 
min ilan /iatı 1Unla,.,/ır: 

eayl~ sayla say!• /•ay!• ı Diğor Son 
1 2 3 .. S yerler sayfa 

400 250 
-----

~ 200 100 60 
Krş. Krş. Krş. Krş. 1 Krş. Kro .. 

3-:Bir santimde flasali 
(8) kelime vardır. 

4- lnce cı• kalın gazrlar 
lutacokları yer• •Öl'• 
.oniimle ölçı"ilür. 

- Evet .. 
- O çantayı sana bir adam 

getirdi değil mi? Unuttunuz diye .. 
- Evet. 
- Jemı katil o adamdır. 
Jemı'in yüzü bir an ıevinçle 

aydınlandı. Fakat birdenbire 
yeniden karardı: 

- Hayır Teddy o adam çok 
ihtiyar bir adamdı. Yüzü gayetle 
iyi, nezaketle mütebessim bir 
yllzdfi. Biraz evvel bir kadın 
öldllrmüşe, kafasını kesmişe ve 
bu baıı bana ıetirmite hiç te 
benzemiyordu. Hem çantanın 
içine bir ıey koyacak kadar 
zaman hemen hemen (geçmemişti. 
Hayır buna ihtimal veremem. 

* Jems fimdi dikkatle başa 
bakıyordu. 

- Biliyor musun Teddy. kadın 
hiç te çirkin bir kadın değUmi~, 
diye mırıldandı. 

Tevfik içinden: "katil o mu? 
diye diifünUyordu. KatiJ o ise 
nasıl bu mülhit baıa bu kadar 
bUyUk aoğukkanla bakıyor?,, 

Yüksek ıesle: 

- Evet bu batı ne yapalım?. 
Polise iitmek mümkün değildi. 

Poliı bu iki tesadüften sonra on· 
lara inanır mıydı. Polise gidip hu 
batı teslim etmek demek gidip 
kendi ayağile poliıe teslim olmak 
demekti. 

Katili bulmaktan lzharıacz 
eden emnlyetiumumiye ve adalet 
için bu ne bllyük bir nimetti. Her 
iki cinayete ait bir çanta ve bir 
haf. Bu, bir insanı siyasetgiha 
götürmeye elverir bir delil değil 
mi idi? 

Tevfik Jemı'e hep sual dolu 
gözlerle bakıyordu. O. bu dostu 
Berline ıeldiği ilk ıene tanımııtı. 
Ve yedi ıenedenberi gUndenifine 
artan ıamiml bir arkadaılık ve 
doıtJukla daima beraber yaıamış· 
lardı. 

Bu yedJ sene içinde Tevfik, 
Jemsin namusıuzluğuna, alçaklı
ğına, fenalığına ve zalimliğine 

delalet edecek bir ıeye ıahit 
olmamııtı. 

Bokı rİniinde bir zamanlar 
iımi en bUyUk isimlerle birlikte 
söylenen ve bir harika gibi dövü· 
şen hatta harpten evvel yapılmış 

olan bir cihan ıampiyonluğunda 
ikinciliği kazanan bu eski bokıör, 
huauıt hayatında bir kuzu kadar 
yumuıak bir insandı. 

Değil bir inaan öldürmek, pek 
ıirret ve kavıacı bir kadm olan 
metreıi Dorfsten müteaddit defa .. 
lar dayak yediğini aözlerile 
görmnıttt 

(Arkuı nr) 

1 Borsada 1 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

.............................. ·-·-··--······· 
Oe9en hafta latanbul pıyasası, 
diğer haftalara nilbetle biraz daha 
hararetli geçti ve bu vaziyet bütün 
i. tihsal mallarımız üzerinde belirdi. 
Şu ıuhrlarda bir haftalık piya<ıa 
vaziyetini ıarahatle anlamak 
miimkündür. 

Afyon - Uyufturucu mad· 
deler inhisar idare•i bu hafta 
içinde, geçen yazımızda tahmin 
ettiğimiz gibi, tUccarm bazı tek· 
liflerini kabul ettii'ini bildirmlı· 
tir. Buna nazaren fstknbulda 
yazıhanesi olan ve ötedenheri 
Afyon iıile uğraşan tüccardan 
80 kilodan başlayarak azami 300 
kiloya kadar mal almlftır. Fiat 

morfin derecesi yüzde on bir 
olan mallar için 72 kuruttur. 
Bundan aıağı morfin muhteviyatlı 
mallar reddolunacaktır. Bu Hee 
yeni çıkan rutubet aiıternine göre 
de bu nisbet 24 olacaktır. Satan 
alınan malların ödenme tarnna 
göre para dört ay vade ile öde· 
necektir. 

Tiftik - Tiftik piyasaıı, ge• 
çen hafta içinde de son ay zar• 
fmdaki faal vaziyetini muhafaza 
etmiıtir. Sovyet Ruıyanın piyasa
da görlllmernesine rağmen hafta 
içinde J 523 balya mal satılması 

piyasanın sağlam bulunutuna en 
güzel delildir. Geçen yaıılarımız· 

da tebarüz ettirdiğimiz üzere 
kliring anlaımaıı neicesinde piya· 

aamııda bazı Alman fırmaları gö
rlilmiye baılanmıttı. lıte hafta 
içinde bu mfltteriler çoğalmıt ve 
yukarıda kaydedilen bin beıyUz 
balyalık muamele olmuıtur. Fiat 
kilo batına (41) den (45) kuruıa 
kadardır. 

Yapalı - Yapağı piyasa· 
sında hafta içinde Sovyet Ruıya 
ticaret mllmeasiJi tarafından eakl 
flatlarla yeniden yüz ton mal 
alınmıı ve ıeçen hafta k&IHyetli 
miktarda mllbaya~ edilen mallar 
bu hafta zarfında tesellüm edil· 
mittir. 

Yerli fabrikalar piyaaada alıcı 
olarak görllnmemektedirler. Tiftik 
itlerlle uğrqaa Alman firmalar 
yapatılara da alıcı olmuılardır. 
Yalnız bunlar piyasada kimHyi 
görmeyince fiati kırmak arzuaunu 
göıtermitl•rdir ki bu ıon lıtek 
muamele olmamaaına sebep olmuı· 
tur. Flat ismen 34 kurut etrafın· 
dadır. Yapağı plyaaası yerli lhti· 
yaç, Sovyetlerin mutat ahıları ve 
bilhassa bu sene yeni piyaaaya 
çıkan Alman alıcıları karşısmda 
ıailam addolunabilir. 

Hububat - Hafta içinde 
buğday piyasası geçen haftaya 
kıyasla daha canlı idi. Ekıtra 

beyazlar beı kuruı iki buçuk 
paraya kırık çavdarlılar Uç kuruı 
otuz paraya kadar muamele aör• 

Korkunç Tahminler 
Yapılıyor! 

Almanya Karışırsa 
makarıtık 

Her Taraf Kar· 
Olacakmış 

( Baıtarah 1 inci aayfada ) 

değil, dünya ılyaaeti için de ve· 
hametli olacağı neticeaini çıka· 
ranlar da çoktur. 

Harbiye nazırı Jeneral Fon 
Blombergın orduya hitaben M. 
Hitlere sadakat yemini edilmeıi 
hakkındaki emrinin yerine geti· 
rileceği şlipheli görülmektedir. 
Diğer taraftan M. Hitlerin cumhur 
reisliğine geçmeainin, Alman or• 
dusuoun rıza ve muvafakatile 
vuku bulduğu söylenerek, bugUn 
Almanyada iktidarın M. Hitler· 
den ziyade ordunun · ~linde bu· 
lunduğu iddia ediliyor. 

Bazı gazeteler, M. Hitlerin cüm• 
hur reisliği meseleıini tahlil eder• 
lerken Almanyada kanlı kargaıa· 
lıklara iıitizar edilmenin uzak bir 
ihtimal olmadığını yazıyorlar. 
lnglllz Dlplomatlar1 da Ya· 
zlyetl ŞUphell GörUyorler 

Londra, 4 (Huıuıi) - Siyaal 
mabafiJde M. Hitlerin Alman 
Cumhur Reiıliği makammı iıgal 
etmesi günün en ehemmiyetli hA· 
disesi olarak ileri slirUlüyor. Va• 
ziyeti tahlil eden diplomatlar, 
Almanyada iktidarın M. Hitler 
ile ordu arasında paylatılmıt va
ziyette olduğunu söylüyorlar. Fa .. 
kat Alman ordusu vaziyete tam 
manaaile hlkim olmak zamanı 
geldiği kanaatinde bulunduiu el• 
betle, bu yüzden önüne geçlle• 
miyecek hAdiaeler çıkacağına 
ihtimal veriliyor. 

Fransız Gezetelerl 
Pariı, 3 (Havas) - Bütün ga• 

zeteler ve efkirıumumiye, bUyOk 
bir asker ve çok ıerefli bir va• 
tanperver olan mllteveffa Mareıal 
Hindenburıra kartı derin bir bOre 
met hissi izhar ediyorlar. Gaz ... 
teler bundan sonra Almanyada 
M. Hitlerin Cumhurreiılitf maka• 
mma geçmesi üzerine endiıeH 
mütalealar yürlUUyorlar. 

" Jurnal ıazetesi diyor ki: 
0 M. Hiler, ihtiyar Mareıalin 

yerine geçmek için onun ölOmünll 
bile beklemedi. Bu reform, bir 

nevi diktatörlük rejiminin mukad
demeai gibi aörllnmıktedir. Fa· 
kat bu njlm ancak muvakkat 
olabilir. Bu diktatörlOk, ya sal· 
tanatm ladeten teaisine •eyahut 
meıruti kaidelere rucua doğru 

bir intikal devresidir. M. Hitler, 
yeni bir saltanat hanedanınm 

mUesıisl mf olmak lstiyecek, yoksa 
yeni bir cümhuriyetin bani ve 
bimiıiml olmak yolun mu tutacak• 
tır? Bunun cevabı, her ıeyden 
evvel mumalleyhln talih yıldızman 
lıtlkbaline bağlıdır. Bu yıldız ise 
halihazırda taali devresinde de• 
iildir.,, 

Maten ırazetHi diyor ki: 
•
1 Bundan böyle Hitler, Al· 

manyamn hiklmidfr. iktidar ve 
hakimiyetinin hududu, bu iktidar 

mUıtUr. Piyaaaya buğday geliıi 
kararlı ve muntazamdır. 

Arpa piyasası ihracat nokta• 
sından bir değiıikllk göstermiyor. 
Yerli talep devamlı bir hal almış· 
tar. Kiloıu iki kuruı otuz para 
olan piya1anın talebin devamı tak· 
tlrlnde llç kurutu bulacağı kolay .. 
ca tahmin ediliyor. Bu Hatlar ise 
ihracata müsait bulunmamaktadır. 

Flndık - Fındık plyaaaıı 
yeni mahıulll bekliyor. Ge~on 

ile mebauten mütenasip olarak 
artan meı 'uliyetleri olacaktır. ,, 

Figaro diyor ki; 
" Zevahire nazaran bir hnknns 

vermek icap ederse M. Hitler, 
hiçbir zaman Hohenzollern hane• 
danının malik olmadığı bir sat
vete sahiptir. Fakat Alman or
duıu yeni şefin huzurunda ej"il .. 
mek auretile son ıözl\nU ıöyliyec
eğioi gösteren hiçbir delil yoktur,, 

Övr gazetesi diyor ki: 
" Hitler, iki ııktan birini ter 

dh etmek mecburiyetlndediA 
Kendisinin lhtililci tahrikat pror 
ramını tamamile tatbik etmek 
mevzuubahs olamaz. Yeni tefin n• 
gibi bir istikamet alacatını gör 
mek için beklememiz icap eder.,, 

lnglllz Gazeteleri 
Londra, 3 (A. A.) - Gazete

ler, Almanyada biltlbı kuvYetlerln 
Hitlerln eHnde toplanmıı olmatl 
dolayısile biraz endiıe izhar 
ediyorlar. 

Umumi intiba, ıu merktzdedir: 
Bütün kuvvetlerin bir araya 

gelmHI, Alman rejimi için kor 
kunç ve hattı meıum bir lmtf .. 
handır. 

Nen Kronlkl, M. Hitlertıı 
tehllkell bir yol tuttutunu yaza• 
rak diyor kh 

«M. Hitler, reiıicümhurun halı 
olduj'u nüfuzun himayeılndeo 
mahrum kalmııtır ve relıicUmhur• 
Juk makammın h.ayıiyet ve oUfu• 
zunu ılyaai ihtiraılarm içine 
atmııtır. 

Deyll T eJgraf, liitler lçla 
imtihan devreal hulUl ettltlnl 
;yazıyor. 

Deyli Ekıpreı diyor ki: "Ordu, 
kendi intihap edeceği aaatte, 
vaziyete hikim olacaktır. » 

Morning Post, « Mareıal Hin• 
denburgun UfulO, Nazilerin ıuku• 
tunu tacil tni edecek, yoksa tehir 
mi? Bu, vali mikyaıta, ordunun 
hatta hareketine bağla bir ıeydir., 
diyor. 

Amerikan Gazetelerl 
Nevyork, 3 (A. A.) - 0 Nev• 

york Tay mis,, gazetesi Almanya· 
nm M. Hitlerin idaresi altındaki 

lıtikballnden balıaederken diyor kls 
11Harlci idareıizlllderde nıiyade 

M. Hitleri dahili karıııklaklar 
tehdit etmektedir. Aylardanberl 
hükumeti idare edenlerin ıiblnlr 
rlnf iıgal eden ve halkı ağır en· 
dlıeler içeriıinde bırakan yiyecek 
ve erzak. harici ticaret, aanayl 
ve maliyeyi alakadar eden meae
lelere bir hal çareıl bulunmuı 

detl1dil'. Bu meHleler, timdi eli 
y&kıek aaliblyeti elde tutanı, 
kendisi veya mft9avirlerl, tealrlr 
rlnl hafifletmek için bir ıeyler 

yapamadıkları takdirde, bir kara 
bulut gibi takip edecektir. 

R•yftag Toplanıyon 
Berfin. 3 (A. A.) - RaYttag 

Pazarteai ııtınU öğleden ıonr• 
toplanacaktır. 

seneden kalan mallar çok azal
mııtır. Bunların kiloıu 32 • 33 
kuruı arasındadır. Fakat plyaaad• 
bunlar Uzerlne muamele gayet 
azdır ve 20 • 30 çuvallık kUçUk 
partilere inhisar ediyor. 

iki mahsul üzerine alivre sa" 
tıılara tesadüf olunmıya baılaO

mııtır. Bu ayın ortaaına doğr11 

piyasaya çıkacak malların eylül "' 
teırinievvel teslimi kilosu 35 • 36 
kuruıa muamele görmektedir. 
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Nasıl Doğdıı ? .• 

Nasıl Y aıadı ? .• 

4 • 8 • 934 Nasıl Ôldü.? 

~========"'Ziya Şakir• • 
Mahmut Şevket Paşa ile Ber~ber Ya-
ver lbrahim Bey De Vurulup Olmüşt~ .. 

1 mağrur görünen bu zatın rıkkat 
Silih •eslerini itltir ifitmez . ı k t• d · üzlerce mi· ve naza e ıne aır _,y 

durdu. Kemal Beyin yüzüne ha- · il 'k d" l dı 
k k d 

aa er zı re ıyor ar • 
ara sor u: 

- Acaba tabanca sedası mı? •• 
Kemal Bey cevap verdi : 
- Hayır.. Hiç zannetmem .• 

Ya, kilim silkiyorlar.. Yahut çivi 
çakıyorlar. ' 

Bu cevap, Cemal Beyi teskin 
etmedi. Her an nahoı bir hfidi
seye intizar etmekte idi. Beı da· 
kika sonra kapı açıldı. Cemal 
Beyin sadık hizmetçisi Ramazan 
içeri daldı: 

- Paıayı vurdular. 
Diye bağırdı. Cemal Bey, bir 

•ıçrayışta sofaya çıkh : 
- Hangi paşayı .. Kim vurdu .• 

Nerede? .• 
Diye haykırdı. Ramazan : 
- Babıaliye giderken.. Beya· 

zıt meydanında.. Kim olduğunu 

bilmiyorum. 
Cevabıoı verdi... Cemal Bey, 

aftr'atle ikinci kata indi. Harbiye 
nazırlanna mahaua olan merdiven 
başında, kucakla odasına naklo
lunan ve, vUcudUnden ııpır şıpır 

kanlar damlayan Mahmut Şevket 
Paıaya tesadüf etti. Papnm rengi · 
balmumu gibi sararmışb. Baygın 
olmuına rağmen hafif hafif inli· 
yor; bu lıazin inilti onun 
ne derecede bOyilk bir ıstırap 

çektiğini ihsas ediyordu.. Neza• 
ret dalresindeld yatak oda8111111 
karyolası nzerine yabrıJdıj'I za
man dudakları hafifce kıpırda· 
mış... Fakat ne söylediği duyula• 
mamııh. O esnada sıhhiye daire
ıinde bulunan doktor Lambeki 
Paşa sıhhiye reiıi Besim, Süley• 
man Numan Beyler pansuman 
yapmak için hazırlanmıtlardı. Fa· 
kat maalesef, geç kalmıılardı. 
ÇUnkü Mahmut Şevket Pap, 
ıon ve büylik bir ııbrap ile: 

- Amaaan .•. 
Diye inledJkten ıonra haflfce 

gözlerini açmıı: 
- Millet ... Hainleri ••• 

Diye mırıldanmış.. Ve onu 
mtlteakip, aralarından bir dRmla 
yaş sızan göz kapaklan, hayata 
karşı ebediyen kapanmıştı. .. 

Zavallı Mahmut Şevket Paşamn 
Yilcudu, beş kurşunla delinmiıtl. 
Yaralarının hepsi de mühliktl. 
Kurıunuo biri, aağ kulağının bir 
aı: üatlinden girmit, ıol kulağının 
Yine bir az üstünden çıkmıştl. 
Diğer bir kurıun aağ omu
zuna girmİf, OçUncOsll sağ 
kol kemiğini parçalamııtı. Dar
düncU Ye beıinci kurşunlar 
ise sağ kllreglle bel kemiğine 
iaabet etmişti. Fakat bilhasaa 
öJümU intaç eden, sağ kulağınm 
Ustündell giren ve dimağı tahrip ............................................................. 
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Sadar.t gao•ri hahrig• rniiltizimi 
91erlıan lbralılm B•g (Son resmi) 

eden mermi idi... Yaver lbrahim 
Be aldığı iki cerihadan derhal 
~ M is 

yefat etmişti. Kau• aga e, 
sadece omuz baıına yediği bir 
kurıunla bu kanlı felaketten ucuz 

kurtulabilmişti. 
Mahmut Şevket Paşanın vefa~ 

h b• dairesinde pek acı bır ar ıye . . d 
tesir husule getirmiıtı. Bır an a 

h taraf hıçkırıklarla dolmuş, 
er b'l 

hatti teessUründen bayılanlar ı e 

l tu Şu anda onun dostla· 
o muı ... . . d 
rile düşmanları bile biribınn en 

ayırt edilmiyordu. Paşayı yakın· 
dan tanıyanlar, onun zahiri haş· 

. 1 d bfiyllk met Ye azemetı a bn a ne 
ld ., nu ıöyliye 

tevazu mevcut o ugu . 
aöyliye bitiremiyorlar; haşm ve 

Harbiye nezareti bu teessür 
içindt:t çalkanırken, Beyazıt mey• 
danında başhyan bir korku de~ 
hal Istanbul, Beyoğlu, Üsküdar 
semtlerine yayılmış; herkes 
korkunç bir ihtilll veyahut 
kıtalin zuhurunu beklemeğe 

baılamışb... Halbuki, harbiye 
uezaretinin merdiveninde Malı· 
mut Şevket Patayı kanlar içinde 
gören Cemal Bey orada bir da· 
kika bile durmadan dairesine 
koımuf.. Bir anda latanbulun bü· 
tlln asayif ve inzıbatına hakim 
olmuştu.Vak'amn llzerinden yarım 
a.aat geçmeden İstanbul, Beyoğlu 
Üsklidar sokakları stlvari ve pi
yade kollarile dolmuş.. KatiUerio 

en şeriri ve en şayam nefreti 
olan Topal Tevfik, polis Avni ve 
inzıbat zabitlerinden Nedim Beyle 
arkadaşları tarafından Gedikpaşa 
civarında (Aşiret ham) nın ab
deıeneıinde tutl\lmuıtu... Katil-

lerden ilk ve ikinci kurşunu atan 
Naı:mi, otomobil ile Akaararaya 
inmif, Topkapıdan çıkmış;, Mal· 
tepe he&tanesi, Ramiz kuılası, Eylip 

tarikile oradaki Yeni hana gel
miı.. Orada otomobilin ıuyu ta· 
a.alendikten 80ııra Silihdar, Ki
jıtban, ff Brriyetiebediye tepesi, 
Şifll Btlytlkdere caddesinde izini 

kaybetmifü. 

Nazminin bu tekilde kaçması, 
Topal Tevfiğin de firarını mil· 
teakip derhal yakalanması, 
bu katil ıebekesinin planlarım 
altliat edivermişti. Hemen hepsi 

de bayatlannı içki ve kumar 
maıalannda geç.irmit olan bu 
basit ve iptidai kafalı insanlar, 
hiç şüphesiz ki bir inkılap değil, 
hatti adi bir ihtilal bile yapacak 
ruh ve kabiliyetten mahrum ol· 
dukları için hadise ve vaziyetin 
azameti karfH;ında bir anda sar· 

sılmışlar, şaşırmışlar; ipin ucunu 
derhal ellerinden kaçırmışlardı. 
Be ant cinayetinin • maatteessüf
ta~ bir muvaff akiyetle İcra edil
miş olmasına nazaran, Talat ve 
C mal Beylerle Manuel Karasu 

e Nesim Roso EfendiJeri öldür· 
ve 1 ·ı b. · memur o an canı er, ırer 
mı ye 
tarafa dağılmışlardı. 

( Arkası var ) 

H.1,.,1. h er Hastabakıcı Hemıireler 
ı a ıa m 

1 
.. v •• d 

k b. Müdür ugun en: 
Me te 1 

tll bir 1,tıkbal ha:ıarlıyan mekt•blmize 

G 1 
'

erefli, emnlye 
enç kız arımıza l i e batlanmıtbr. 

talebe kayit ve kabul rnuııme 81 0 
· 

Kabul tartları : • ti t baa1ından olmak. 
l - Türkiye Cumburıye (30e) dan yukarı ohnanıale 
2 _ Yatı (18) den a9ajı k. 
' _ Orta tah•ill ikmal etmlt olma rılnuı iıe çocuğu lmlunmamak) 
4 _ EYii olmamak (nHlce ••lenmitb:e a~enelik mecburi hiameti ikmal 
5 _ Mektebi terkettiti veyahut kf Idı'" takdirde mektep ma8fa• 

k ttıx-ı veya çı arı a· k 
etmeden evvel mealeğl ter e a addak bir kefaletname verme • • 
fını ödeyeceğine dair noterden muı (1 62) den atağı olmamak. (Tıbbı mul-

6 - Sihhati tam olmak ve boyu ' 
ene mektepte yapılacakbr.) 

1 
olup tahıll müddeti iki aene alb 

y Mektep Hilillahmer cemlyetinlo mdal. h tamamen Hililiabmer cemiyeti 
~ ı ilbas ve te rıaau 

aydır. Taliplerin l•kan, .at~ ce barçlıtı da yerilir. 
tarafından temin edUdlğ~ ııbl ~yhkS e ~ül 1934 tarihine kadar Cumadan maada 

Mektebe ılrnıek lıtıyenlerın 1 y ddeainde mektep idarealne milraca-
ber gln, l.tanbulda Ak .. rayda Haaeki ca (1548) 

atlerl Uin oluDW'• 

.. ,,. 9 . 

TALEBELERE 
Tatillerden istifade ediniz. Bir ASRI LiSAN O~RENINIZ. 

1 Ağustostan 30 Eylüle kadar T. L 8,50 

BE, l>L/T '7 J her liaan için kunlar açılmııtır. 
ft .l L.. ue Hususi derslere bu m&ddet iç.in 

MÜHiM TENZiLAT... KAYDA BA,LANMIŞTIR. 
İstanbul Ankara 

37~ istiklal caddesi Konya caddesi ~--~ 
•. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 - Aksaray Sofular Cami avlusunda Dört oda ve bUyilk Sofa. 
2 - » » » yanında bahçe ve derununda odalar. 
3 - Mahmutpaşa, Servili mesçit, Cami avlusunda iki oda. 
4 - Beşiktat Sinanpa9a, vapur iskelesi 21/23 No. lı dtıkkin • 
5 - Üsküdar Küçük çamlıca Faikbey sokağı 17 No. Jı dükkAn. 
6 Zeyrek Ferhatağa 14/120 No. lı dlikkAn. 

1 Galata Şehit Mehmet Paşa ÜstilpçUler 13 No. Jı baraka. 
8 Çelebi oğlu AIAettin, Yeni cami avlusu 127/19 No. b kahve• 

hanenin yan tarafındaki mahal. 
9 Eyüp, Cezeri Kasım baba Haydar Arsa. 

Balada yaz.ıh emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya 
verilmek üzere m~zayedeye konmuştur. İhaleleri Ağustosun 8 inci 
Çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olmak isteyenler 
Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (4220) 

Kıymeti 
Muhammen esi 

Lira K. 

* * 

800 00 Ortaköyde Dereçıkmazı sokağında eski 18 mllkerrer 
yeni 9 No. lı 77,5 metreden ibaret kirgir hanenin 
tamamı. 

600 00 Ortaköyde Dereçıkmazı ıokağında eski 18 yeni 20 
No. lı 232 metreden ibaret ah9ap hanenin tamamı. 

92 00 ÜskUdarda Tavaşihasanağa mahalle.inde Karacaahmet 
caddesinde eıki 151 yeni 429 No. b 115 metreden 
ibaret arsanın tamamı. 

2691 00 Sultanahmette Üçler mahallesinde meydana nazar 207 
metre terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

30 00 Silivrinin Edirne ve ve İstanbul caddesi Ozerinde Hü
kumet daireıi karşısında 39 küsur metre terbllnde bu· 
lunan arsanın tamamı. 

500 00 Mahmutpa,ada Süruri mahallesinde Sultanodalan soka
ğında 21·23 No. b dükkioın tamamı. 

600 00 Dayehatun mahalleılnde BUyUkyenihanda ikinci katta 
38 No. h odanın tamamı. 

1212 00 122 metre terblinde bulunan Sirkecide KarakihUseyin 
çelebi mahalleıinde Nöbethane caddealnde 9· 11 No. lı 
anamn tamamı. 

945 00 Aksarayda Valdecamii karşısında 3UI metre terbiindekl 
muhterik Y akupağa camü araasımn tamamı. 

1080 00 Fatihte Kirmastı mahallesinde 206 metre terbiinde 
Kirmasb camii araasmın tamamı. 

584 00 Edimekapısında Hacımuhiddin mahalleıinde Acıçeşme 
caddesinde eıkl 45-47 yeni 41 No. h 84 metre terblin· 
de bulunan arsanın tamamı. 

66 99 Fatihte Haraççımubiddin mahalleıinde eski Mıhçılar 
caddeıinde eski 9,9 ve mükerrer ve Tulumba ıokağın· 
da 1 No. lı hermucibi çap 22 küsur metre terbllndekl 
arsanın tamamı. 

4095 00 2047 metre terbilnde bulunan Kadlrgada Şehıuvar bey 
mahallesinde Kadirga limanı caddesinde 53 No. arsa 

ve üzerinde mevcut barakamn tamamı. 
Yukardaki emlikimahlüle yirmi gün müddetle ilana konmuştur. 

ihalesi Ağustosun 9 uncu Perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin 
pey akçelerile beraber Mahlulit Kalemine müracaatları. (4032) 

------

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Şartname ve resmi mucibince "3000,, adet demir bidonun pa

zarlığı 8/8/934 tarihine müsadif Çarıamha günU saat ''16,, da icra 
kılınacaktır. . 

Taliplerin şartnameyi almak için bergiln ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 teminatlarile birlikte Cibalideki 
Alım, Satam Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3929) 

* * 
Cinsi Miktarı 
istimale gayri salih Tahminen 300,000 kilo 
tahta parçası 

Bot eter ıiıeti 
Boı ıişe ile sair mal· 
lardan çıkan hurda 
kanaviçe çuvalları 

Tahminen .. 
140 adet 
639 kilo 

Bulunduğu mahal 
Cibali fabrika~ı san
dıkhanesinde bir sene 
zarfında çıkacak ve 
peyderpey teslim o
lunacak. 
Cibali fabrikasında 
Paşabahçe fabrikasında 

Muhtelif çuval Tahminen 5756 kilo Paşabahçe fabrikasında 
Köhne çul parçE.ları ,, 500 ,, Cibali Levazım am· 

barında. 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı köhne eşyalar 18/8/934 tari· 

hine müsadif Cumartesi günü saat (10) da pazarbk suretile satıla· 
cağından taliplerin mezkir eşyaları bulundukları mahalde gördükten 
ıonra pazarlık için tayin olunan günde % 15 teminatlarile bitlikte 
Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (4364) 



~!~~~standaki Gizli
11 
Kuvvetlerin içyözii 

- - 4-8-934 
Vakıa bu yüzden arada basıl 1 karıı gölge bir sarı lirayadır. I sultanı olmaktan çıkmışt beynel· 

Dlan soğukluklar her iki tarafı da Ibnissuut ta, Veliahti de, diğer milel kıymet ve ehemmiyeti olan 
müteessir ediyor, fakat bütnn oğulları da oradadırlar. Fakat bir sahaya girmiş, bir kıral ol· 
(i(ayretlere rağmen uzlaşma, an· kimin nerede olduğunu görebil· muş tur. · 
laıma imkanı da bulunamıyordu. menin imkanı mı var? ( A k r ası var ) 
Bu husustaki muhabereler, mjki.. Bir ana baba günüdür gidiyor. • ........................................................... .. 

l ,r 
11 BİKiYE L Bn satanda Bergin 

•• •• İtalyancadan nakleden: H. Rau/---

AR TJ K OLUYORUM ... BANA ACI ................................................ 
Bir sürpriz yapmak için stüd· 

yoya giren Klaudia kocasını ke· 
derli görmüştü. 

yorum Klaudia seni seviyorum. 
Başı yasbğa düştü. Y orulmuı, 

dudakıarl morarmiştı. Kadın ha· 
reketsiz durdu. Ölmek üzere bu· 
lunan bu adamın feci itirafı onu 
yıldırım gibi çarptı. Bir şey söyli· 
yemiyor, b;r şey anhyamıyordu. 

Haherl•rl l 1 

-=-ı------------~,-- ı 

lemeler, tavaasutlar hep suya işte Mısır mahmeli de geldi. 
dllşüyor, iki taraf gazetelerinin Süzgün bakıılı bir devenin 
dünyama öbür ucundaki hıristiyan sırtında küçük bir ehram gibi 

- Marsel hasta imiş. Şimdi 
F.oransadan telefon ettiler. Git· 
m !~ isterdim amma, yarma Ama• 
re tı davasının son müdafaasını 
yapacağım. Yerimden bile kımıl· 
dayamam. Sen gidebilir misin? 

Klaudia kocasmın verdiği bu 
haberden ziyade, yapmış olduğu 
tekliften alıklaşmıf, yüzüne bakı
yordu:- Ben mi gideyim? Sebep? 
Arkadaşları var... Onu yalnız 
bırakmazlar ki ... 

- Seni darılttım mı sevgilim? 
Sana hiçbir şey söylemiyecektim. 
Saadetini bulandırmak istemez• 
dim... Fakat ölliyorum... Beni bir 
daha göremiyeceksin. Bu kederli 
saatleri onutacaksın. Habram sili· 
n~cek. Mes'ut ölmem için senden 
hır şey istiyorum! Bir buıe, yalnız 

devletlerle anlaşabHdiği halde iki sallana sallana gelen her tarafı 
komşu ve kardeş milletin bu sırma ile ltlenmiş örtülerle kaplı 
halde bulunuşu ( bir ayıptır ) mahmel, güneşin altmda parıl 

demelerine rağmen aradada ihti· parıl parlıyordu. 
Iaf devam ediyordu. Ve birden bir kıyamettir 

Bu halden müteessir olan koptu. 
Mısırlılardan büyük bir kısmı Silah sesleri .• 
lbnissuuda, Hicaza Ebul Uuruba Yaralanan, düşüp ölenler •. 
., Arapların babası • Ahmet Zeki Ortalık allak bullak oldu. bir 
Paşayı gönderdikleri ve bu pek an kan gövdeyi götürdü. Ve 
muhterem ihtiyarın her türlü anlatıldı ki Vehabiler Mısırlılara 
çalışmasına rağmen de yine mUs· ateş açmışlar : 
bet bir netice elde edil~memişti. - Kafirler.. Diye bağrışarak 

Arapların babaaı Ahmet Zeki Mısırlılara saldırmışlar, 
Paşa Türkiyeye çok muhip, ve Onlar da bilmecburiye muka· 
Tlirkleri pek sevmekle meşhur bele etmişler. 
olduğu kadar umumi harpten İbnissuudun küçük oğlu ve 
sonra (Arap ittihadı) için çalışan· naibi Emir F eysal (3) koşmuf, 
ların. da. başında bulunan bir ateşi kestirmiye çalışmış, muvaf· 
ıahsıyettır. fak olamamış .. 

Maiyetinde birçok tamnmıt Bunun lizerine bizzat lbni&1uut 
zavat ve bir hayli Mısırlı gazeteci ortaya atılarak Mahmelin önüne 
ile gelip lbnissutla uzun uzadıya geçmiş ve Vehabilcre: 
temas ettiği halde Arap ittiha· - Evveli beni vurun!.. Diye 
dma vakfı n~fsetmiş bu zat, ne• bağırmıştır .. 
den Mısırla Ibnissuudun arasını Eeğer ıbniasüut oraya yetiı· 
düzeltmiye bile mavaffak olama.. mese idi, kim bilir daha neler 
mıttı. olacaktı. Hac meydanı kanla re-

lşta karşılaşbklan vakit Mısır van olduktan sonra bu haber 
konsolosunun Mister Filby'ye, Mısıra çabuk ulaştı. 
manidar bir bakııla: Müteaesıplar, El'ezhercilerı 

- İnte muıibe ya Filbyl - KAbe yolunu, hac yolunu 
Demesinin ve : bize kapamak istiyorlar, Vehabi· 
- Ben dostlarımın biribirlerlle ler zaten zalim ve kafirdirler, 

dost olmalarım kıskanırım! dediler. 
Cevabmı almasının sebebini Milliyetperverler: • 

biraz anlamıı oluyoruz. Fakat - Bu, Mısırın şeref ve na· 
daha iyi anlıyabilmek için biraz musuna bir tecavüzdür, diye glln-
izah etmeliyim. lerle, haftalarla abp tuttular. 

lbnissuut Necltten akın ederek lbnis1Uut ise: 
Hicazı işgal ettiği ilk senenin - Bu bir kazayi ilahidir, diye 
hac mevsimind"yiz. feryat etti. 

Vehabiler bütün isliim alemine Filhakika Vehabi mezhebi 
Hicazı herkesten iyi idare ede· ipekliye, altın müzeyyenata, içki· 
bildiklerini göstermek maksadile ye, sigaraya, kabir önünde dua-
bu hac günleri için hazırlanıyor• ya, sakal traşma ve daha birçok 
lar. feylere olduğu gibi çalgıya da 

Senelerle yapılmış propaganda süıe de düşmandır. Bu sebeple 
ha1ebile Vehabilerden Urken bir buglin Hicaz gümrüklerinden bir 
çok mUsllimanlara davetiyeler gramofon bile geçiremezsıntı. 
gönderiyorlar, ve Hicazın bütün Hatta şarkı ıeylemek bile yasak· 
mllslümanlara açık olduğunu llln tır, şarkı ıeainl duyan polis ka· 
ediyorlar. pıya gelir dikilir. 

Mısır hükumeti de • •enelerle lbnissuut diyor ki: 
devam etmiş olan bir adet ve - Höc için buraya yeni ge· 
anane icabı • bu hacce yine Mısır len Vehabiler Mısır muzikasını 
mah.meli ile iştirak ediyor. ve parıl parıl gelen Mahmeli 

Önünde askeri muzlkaaı, mu· görünce kendilerini tutamamışlar, 
hafız askerleri, bir gelin gibi galeyana gelerek onlara aaldır-
ıUslü develerin sırtındaki kıy· mışlardır. Ancak ben işten ha· 
metli örtülere aarılmış mahmel berdar olur olmaz canımı bile 
ve arkada binlerle Mısır ha- tehlikeye koyarak bizzat önlerine 
cısı ile bu Mısır mahmeli Hicaz atıldım ve bu facıanın bUyümesine 
sokaklarından geçerek Arafat mani oldum. Bu hareketimden 
yolunu tutuyor. daha büyük tazminat ve tarziye 

Arafat dağları beyaz ihram• olur mu 1 
[arına bürünmüş on binlerle hacı Bu doğrudur. 
ile kaplıdır. Fakat gelin de siz iti Mister 

Bir tarafta biraz sonra keai- Filby'ye anlatın bakahm 1 
lecek, kurban edilecek binlerce işin aslına faslına vakıf olanlar 
koyun melemektedir. Yakan, şöyle anlatıyorlar: 
kavuran çöl günesinin altında, - Mister Filby lbnissuut ile 
yalçın kayaların üstlinde dünyanın Necitten Hicaza gelince başarı· 
dörtbir tarafından gelmiş mümin· lacak birçok yeni meselelerle 
ler erecekleri en bUyük sevabm karıılaşb. 
eşiğindedirler. lbnissuut artık çölde, kendi 

Artık bütlln hasis keseler halinde bir aşiret reisi, ve çöl 

fisebilillah açılmıştır. Bir desti 
ıu bir gümtif mecidiyeye, 

Evvelki sene resmen Ankarayı zi• 
bir l yare~ etmiştir. 

Fransanın 
Harici 
Ticareti 

F ransanm haziran 1934 
ihracat ayni, ayına ait dış ti· 

ithalat caret istatistik· 

1 
leri neşredilmiştir. 

aza ıgor Fransız efkArıu· 

mumiyesi vaziyetten çok mem· 
nundur. ÇUnkU bu senenin ilk 
altı ayında F ransanın ihracat kıy• 
meti bir sene evvelkinin hemen 
aynı olarak 8 milyar frank ka· 
dardır. (670 milyon Türk lirası) • 
ihracat geçen sene ile aynı sevi· 
yeyi muhafaza ettiği halde itha
lat miktarı üç milyar frank eksil· 
miştir. 1933 senesi ilk altı ayında 
Fransaya sokulan muhtelif ecnebi 
mahsulat ve mamulatı umumi 
kıymeti 1 S milyar frank (bir mil· 
yar yüz milyon lira) iken 1934 
ıenesi aynı müddet zarfında 

12.614 milyon franga (bir milyar 
lira ) düşmUşttir. 

Fransızlar, umumi dıı ticare• 
tinde bir azalış olmasına rağmen 
memnundurlar. Çünkll bu azalış 
ithalat kısmında olmuı, ihracat 
aym kalmış ve böylelikle dıı ti .. 
caret bilançosu Uç milyar frank 
lehde olarak düzelmiıtir. 

* Brükselden bildiriliyor: Balçi· 

Belçika 1 ka pamuk fabri-
k katörleri araaında 

pamu •
1 

bir anlaşma temini 
sanagı için konuşmalar 

yapılmaktadır. Fabrikatörler, buh· 
ranın önüne geçmek için iatihsal 
miktarını azaltmak istiyorlar. 
Şimdiye kadar birçok müessese• 
ler bu huıuıta mutabık kalmıı· 
tır. AlAkadarlardan bazıları buna 
taraftar görUnmUyorlar. Fakat 
fabrikaların yUzde aekıen beıi 
bu anlaşmaya dahil olur olmaz 
geriye kalanların ister istemez bu 
birliğe girecekleri mubahkakbr. 

Birliğin ne ıuretle çahıacağl 
ve istihaalatı azaltmak için ne 
gibi tedbirler alacağı henliz bi· 
linmiyor, maamafih umumi bir .a• 
tıı bürosu teıkill ıimdideu dllfll· 
nlllmektedir. 

• 
Haber verildiiine göre lngil· 

Maden kö- tere hükumeti 
·· .. d maden kömürün· 

ımk urubn. •n. den çıkarılan ben• 
an ~nzın . . f h 1 inhisarı zın ıs ı sa ibm 

•------• kontrol altına 
almak arzusundadır. Böyle bir 
hareket esasen sanayi muhafilin· 
qe de beklenmektsdir. Ticarat 
Nezaretine, maden kömürü mm· 
takalarında bu iıe mahsuı fahri· 
kalarm kurulması için salahiyet 
veren bir kanun projesi hazırlan
mıştır. Bu suretle hem lngiliz 
kömürlerine yeni bir sarf yeri 
bulunmuş, hem de ilerideki her 
hangi bir harp için hazırlanılmıı 
olacağı söyleniyor. 

--· .. ö~.· l<EP.1.ii: N.ÜRİ ·~-

Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassısı 
Bevollu: Rumeli han 16 

'l'el : 40153 

- Hayır canım, doktor bana: 
" Mars el sizlerden bat ka kim

seyi istemiyor.,, Dedi. Yani seni 
ve beni, yegane ve en çok sev· 
~iği arkadaşları biziz. Klaudia, 
rıca ederim, şu iyiliği yap bana. 
Bilirsin ki onu bir kardeşten daha 
ziyade ıeverım. 

- Peki Jak giderim, bu ka· 
dar müteessir olma, ağır bir şey 
olmadığım göreceksin. 

- Hayır yavrum, çok hasta 
imiş. Daktor telefonla her şeyi 
açlkca söyledi. Hatta kurtuluı 
ümidi olmadığını bile. Bu haber· 
den ne kadar müteessir olduğu· 
mu tasavvur edemezsin. . 

Adamcağız korkutulmuı bir 
çocuk gibi idi. Arka.daşının öle· 
ceğini düşündükçe fazlasile özülü· 
yordu. Marsel ile çocukluğundan
beri arkadaştı. Tam manaaile 
mtistesna bir arkadaşlık... Mek· 
tepte " Veruli V edelkanto ,, 
hariçte "Jak ve Marsel,, ayrılma .. 
sı kabil olmıyan bir riyaziye mua· 
delesi teşkil ederlerdi. Hep be
raber sevmiılerdi. Mutlaka ya iki 
kız kardeşle veya iki arkadaıla 
tanışırlar ve yine beraberce ay• 
rıhrlardı. Yalnız bir defa arka· 
daılıkları muvazenesini kaybat• 
miıti. O da Jakın Klaudiaya aşık 
olup onunla evlendiği zamandı. 

Marsel ilk zamanlarda Klaudia· 
yı beyenmemişti. Fakat sonraları 
onda, zeki ve rubu okşayıcı bir 
arkadaşlık kabiliyeti bulmuıtu. 
Böylece uzun seneler hep bir 
arada yaşamışlardı. Şimdi iıo 
ölümün tehdidi ile k.ntılaııyor· 
lardı. 

- Hayır, hayır doğru değili 
Otuz yaşındaki bir insan ölmü:ı 
değil mi Klaudia? ' 

- Evet camml MUaterih ol. 
Derhal hareket ederim. Bu akşam 
aana telefonla iyi haberler vere· 
ceğime eminim. 

~ 
- Madam, hasta sizi istiyor. 
Klaudia sıçrayarak uyandı: 

Gidiyorum • dedi - fazla 
yorgunum da ..• Biraz uyuklamışım. 

- Ne yaparsınız aabretmell. 
Hayırh bir it yapıyorsunuz, belki 
ıaf ağa kalmaz ... 

Odanın hafif ziyası içinde, 
Marsel karyolaya uzanmıı, yUztintı 
kapıya dönmüttlt. intizarın vermiş 
olduğu sıkıntı ile yorulmuı göz· 
lerl sanki Klaudia'dan bayabmo 
iadesini istiyecekmiş gibi bekli· 
yordu. Klaudia ylizUnü sahte bir 
sakinlikle canlandırarak ona yak· 
laştı. Ateş gibi yanan alnını se· 
rin ve taze elile okıadı. Gözleri 
yaıarmıya başlamıştı. 

- Ağlıyor musun? O halde 
ISleceğim doğru, değil mi? Ne 
yaparsın kader... Beni dinle 
Klaudia: Ölmeden evvel seninle 
konuşmak ve sana bazı itiraflarda 
bulunmak istiyorum. Bu sırrımı 
mezara götUremiyeceğim. 

Klaudia titredi. Müphem bir 
his onu büyük bir hidiıenin vu· 
kua geleceğinden haberdar etti. 

- Ne istiyorıun Marsel? Sa· 
kin ol yarın kocam da gelecek. 

- Ondan bana ne! Ben seni 
yalnız seni istiyorum. Altı senedir 
çekiyorum. Altı senedir sllkütle 
~endimi yiyorum. Fakat timdi.. •• 
Ölümüm karıısında.... Seni ıevi· 

bir buse!.. Artık ölüyorum ... Bana 
acı... Bunu senden son nefesinde 
bulunan zavalh bir hasta istiyor. 

Klaudia müthiş bir azap için· 
de ona bakıyordu. Bu yalvarışbm 
kalbi parçalanıyordu. Marsel ölü• 
yordu ve onu seviyordu, ona bir 
buse için yalvarmıştı. Hiç tered• 
düt etmeden hastamn ağzına 
doğru eğildi ve .•• Arzusunu yerine 
getirdi. 

>f 
- Mucize 1 Hakikaten bir 

mucize r 
Hastabakıcı, bir çocuk gibi 

ellerini çırpıyor ve hiç Umit etme· 
diği bu hal karşısında mutat sa· 
kinliğlni kaybediyordu : 

- Düşününüz ki dlln akşam 
haletinezide idi. Karınız ona hayat 
bahşetti. 

Avukat Jak karısını göğsünde 
sıkark: 

- Te.şekkür ederim Klaudlal 
ve hasta bakıcıya dönerek: 

- Görebilir miyim? dedi. 
- Geliniz ban size refakat 

edeyim. Klaudla bekleme odasan• 
da kaldı. Zihnini kurcalıyan niha
yetsiz dUıUncelere daldıl Marsel 

iyileıiyordu. Her tehlikeden uzaktt. 
Ona ilk defa bu haberi verdikleri 
zaman ıevineceği yerde korkmuş• 
tu. Marsel hayata dönerse na 
olacakta ? O gece! o ttirafl 
buse! Nasıl tamir edilebilirdi. 
HAia dudaklarının üzerinde Mar• 
aeJin dudaklarının ümitsiz taz• 
yikını, titreyişini ve ateıli nefesini 
hissediyordu. Hasta adam lakayt 
iki dudak öpmemifti. Aralarında 
bir günahın gölgesi ve ıadakat• 
sizliğin nlıanesi vardı. Marsel de 
hayata kavuşacağı için mllteeı• 

ıirdi. Tekrar yaıamak zevki, za• 
afının sebep olduğu vicdan azabı 
ile mticadele ediyor ve mağlup 
oluyordu. lyileımeai arkadaıının 
mevcudiyetini ve ıaadetini altOıt 
edebilirdi. DUıUnmeden yapbğı 
bu hareketten bir mücrim ıibl 
utanıyordu. Ah... O geceki ıöy· 
lediğl ıözlerl geri alabilmek, •il· 
mek, onları mahvetmek kabil 
olıa idi... Jak onun yanında otu• 
ruyordu. Elini avucunun içine 
almıı ona karısmdan bahsediyor• 
du. Öltimll bu kadar yakından 
gö.ren bu adam birdenbire ken• 
dini topladı ve: 

- Klaudia mı? Karm burada 
mı? dedi. 

- Bilmiyor musun? Dört gUn· 
dür hep yanında idi. Ben ancak 
buglln gelebildim. Şu Amarettl 
davaaı... Arkadaşının ıaıalad•ğını 
görerek: 

Nasıl olur.. batarlamlyor 
musun? 

- Ne dlyonuo canım? Klau• 
dia mı? Karm? Halbuki ben 
onu Elda zannetmiştim. 

- Metresin mi? tamam, onun 
hastalığından haberi bile yok. 

- Garip ıeyl bak ateş ne 
teairler yapıyor ... 

O halde karından af dilemek 
mecburiyetinde kalıyorum. Onu 
Elda zannederek kimbilir neler 
ıöylemiıindlr. Kusurumu affetıio ~ 
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pliikları, 23 musahabe, 23.05 mu· Ekrem, Ruşen, Cevdet B. ler ve Ve• 
5 A§uatos Pazar 

18,30 J>Iak ne~riyntı, J 9,20 ajanı 
lıaberleri, 19,30 Türk musiki neşrfyab, 
(kemani Re9at, Mesut Cemil, Muzaffer 
Beyler, Vecihe, Vedi11 Rize. Hanımlar, 
21 Ateo - GünelJ kulübiinden naklen 
konferans, ajans ve borl!IB haberleri, 
21.30 orkeatra karı~ık program. 

Bükreş 364 m. - ll .30 Dini neo· 
riyat, 12 öğle konseri, 18 pl6k, 13.45 
taganni, 14,15 haberler, 14,40 plak, 18 
kouferanı, 1 , 15 Romen musikisi, 18.30 
musahabe, 18,45 köl lü neşriyatı, 19 
konferans, 20,45 pliik, 21 konferans, 
21,15 l panyol mul!ikisi, 22 konferanı, 
22,15 operet parçaları, 22,30 spor, 
22,40 operetler, 23 lıabeiler, 23,SO Lido 
banyolanndnn nakil. 

Vartova 1345 m. - 19,15 orkestra 
konseri, 19,45 musahabe. 20,15 Polo· 
nez musikisi, 21.12 konserin devacnı, 
21.85 konferans, 21,50 haberler, 22 
mu nhabe, 22,02 I~embcrgten naklen 
DC§elİ neoriyat, 23 plill:t, 23,12 dana 
plikları, 24 musahabe, konferans, 24,10 
dane plUkları. 

Moskova Stalin 3Ci0 m. - 17.lO 
musııhabe, 18,80 musahabe, aktüalite, 
~O karışık konser, 22 dans musikisi. 

Belgrat 437 m. - 20,80 Kuartet 
konseri, 21,15 reklamlar, 21,30 musa
habe, 22.10 karışık havalar, 22,40 
•aberler, 23 Zagrepten naklen konser. 

Peşte 550 m. - 20,20 "Sabinlerin 
kaçırılışı,, isimli radyo tiyatrosu, 22 ha
berler, 22 30 atıkeri konser, 23.45 ılans 
musikisi, 24.4S Donnpahıtadan Sigan 
musikisi. 

I"üksemburg 1304 m. - İngiliz 
ak§amı, 21,30 }ıaberler, 22 pliik, 23 
kanıık konser, 23,80 dans musikisi. 

Vjyana 507 m. - 21 musahabe, 
21.05 Alman operalarından parçalar, 
23 musahabe, 23.05 haberler, 23,20 
dans musikisi, 24,45 Peşteden naklen 
Sigan musiki i. 

6 AQustos Pazartesi 
18,30 Fr. dtırs, rn Profesör Dr. 

Fahrettin Kerim B. 'l'. konferanı, 
19.30 Türk musiki neşriyatı, Ekrem, 
Rugen, Cevdet, kemani Cevdet, Şeref, 
İbrahim B. ler ve Vecihe JI.. 21.~0 
ajans ve borsa haberleri, 21 .30 Bedri
) e Rasim Hanımın iştirakile tango ve 

caz orkestra11. 
Bükreı 364 m. - 13 Plfık lınber· 

leri 14.15 haberler, plnk, 19 hava ra· 
poru, 19,0S karışık konser, 20 konfe· 
rnns, 20.15 Radyo orkestra11, • 21 kon
ferans, 21,15 oda mu~ikisİ, 21,45 kon
ferans, 22 taganni1 22.80 piyano kon
aeri, 23 kahvehane konaeri. 

Varıova l34ü m. - 21.12 Polonez 
musikisi, 21,uO haberler, 22 02 zirai 
nmaahabe, 22,16 Polonez musıkieinin 
devamı, 23 harp hatıraları konferans, 
23.15 Poznandan naklen konser, 24 
nıusalıabe, 24,05 konferans. 

Moskova Slalin 360 m. - 17 mu· 
ınhabe. 18 çocuk musikisi, 19,30 bir 
harpten naklen Senfonik konser, 22 
dana musikisi. 

Be1grat 437 m. - 21 musahabe, 
21.30 Verdiuin Troubadour operası 
plak müteF kıben dans musikisi. 

Pe.şte 550 m. - 20,40 şiirler 21 50 
UçUnoü perdenin nnkli, 22.:)0 h~berİer 
28.10 plak konferans, 24.15 dan~ 
musikisi. 

Ltikeemburg 1304 m. - ftalyan 
•koamı, 21,20 tagannili İtalyan mu iki
•i, 21,35 haberler tagannili konserin 
<l~;amı, 22 Org konseri, 22,30 Seufo
nı J.lAklar, 23.10 dans plakları. 

ıyana r>07 m. - 21,16 konser 
Clemens Graue, V. Ureuleac, opera 
koroıu, Salzburgtan naklen 23,05 Faks 
~chönherin idare inde radyo orkestra• 
11, 23.SO haberler, 23.50 konserin de
~amı, 24,30 tagaonili dans musikisi. 

7 AOustos Sah 
18,80 Plak neıriyatı, 19 çocuklara 

nıasal, rn.so Tlirk musiki neşriyatı 
Stüdyo enz heyeti ve Rıfat B., Belm~ 
Meliha n. lar, 21.20 aJ n ve bor a 
haberleri, 21.30 Rııd~ o orkestrası T. 
karışık proğram. 

Bükreo 364 m - 13,15 Gündüz 
neşriyatı, 19 Ra t haberleri. 19,05 kn
rııık haberler, 201 O 'Cniv r ıte, 20,46 
pliik, 21 konferans, 21.15 radyo orkeı
traıı T. enfon"k konser, 22,16 konfe· 
ran , 22. O enfonık konıerin denmı, 

S haberler, 23.30 plik. 
Vartova 13~5 m. - 21.25 ~iirler 

• 1 ıre, 2l,85 haberle, 21,55 Bay;ettaa 
aı. en Wagnerin Siegfried iıimll 

22.36 kooferau 2t 40 dan• 

sahabe. cihe, Nazan Feridun, Nedime Il. Jnr 
Moskova Stalin 360 m. - 19.80 Övrik Ef • 21.20 ajanı ve bor a ha· 

bir konser nakli, 22 dans musikisi, berleri, 21.80 radyo ork~trası T. 
24.05 1spanyolca neşriyat. musiki. 

l3elgra.t 437 m. - 21 Viyol?ns~l ~ükreş 864 m. _ 13.15 gündüz 
konıeri reklumlar, 21.40 radyo pıyesı, neınyatı, 19.05 ekeolik musiki, 20 kon-
22.15 pİak, 23 mueababe müteakiben feraas, 20.15 radyo orkestraıı, 21 kon· 
kuartet konseri, 24 kahvehane kon- feranı, 21.US piyano konseri, konfe

rans, ~2 taganni. 23.80 plak. 
sen. . v 

Peşte 550 m. - 20.30 neoeli mu· arşova 1345 m. - 20.15 Soliıtlcr 
sahabe, 21 mueiki merasimi, 23 haber- konıeri, piyano keman taganni, 20,50 
ler, 23.40 halk şarkıları. . spor, 21 haberler, 21.10 Salzburgtan 

Lüksemburg 1304 m. - Belçıka naklen Brüno V alterin idaresindeki 
akşamı, 20.35 Akordeon muıikiıi, 21 filharmonlk .konser, 23.15 musahabe, 
haberler, 21.20 plak, 21.35 haberler, 23.30 dans plakları, 24 mueahabe. 
21. ıo pliik, 22 tagannili konser, 21.35 Moskova Stalin 360 m. - 17 30 
Senfonik plnklar, 23,15 dans plaklan. musahabe, 19 musikili neşriyat,' 20 

Vi~ana 507 m. - 20,55 Radyo Ruı musikisi, 22 dans musikisi. 
orkestrası, 21.40 neşeli sözler, 21,5? Belgrat 487 m. - 21.15 Zagreptcn 

2 15 l k • ha6erlcrı naklen temıil, 28 haberler, 24 kalıve-hafif musiki, 2, mem e e. ' 
l ~kl hane koneeri. 

22.35 oda musikisi, 23.15 dans P a. ~r~, 
23,30 haberler, 24,50 dans muııkıeı, J>eşte 550 m. - 21,15 Salzburg-
1 Sclırammel Kuartet takımı. tan naklen :fiıharmonik konser Brüno 

Valterin idaresinde, 23 haberle~. 23.20 
8 A§ustos Çar,amba s· 

İstanbul 18.30 Fr. dere, 19 monolog 0~~~:n~usikisi, 24,10 konferans, 24.25 

Selıir Ti) atrosıı artistlerinden Muam L-k b - d u u ıem urg 1304 m. - Felemenk 
mer D., 19,30 Ruşen, Cbv et, ıuu11- k 2 
tala B. lcr ve Vecihe Seruiha H. lar, 

8 şaıııı, ı.2o piyano musikis,i, .21.35 
30 musahabe, 21.40 piyaoouuu devamı, 22 

21.20 ajans ve borsa haberleri. 21. keman koaeari, 22.35 pldk, 28 hafıf 
Stüdyo tango ve caz orkestrası. orkestra konseri. 

Bükreş 364 m. - 13.15 Gündüz YI 
05 yana 507 m. - 21.15 tilharmo-

neı:riyatı, 19 rasathane raporu, 19, "k k 
y ıtt 5 nı onser, 2,15 akşam konseri 28 30 

radyo orkestraııı, 20 uoivereito, 20.1 eon haberler, 23.50 akşam ko:aeri~io 
radvo orkestrası, 21 konferans, 21.15 d 24 ı k evamı, .~O dnns musikisi. 
keman ile Homen musikisi, 21.45 on-
ferans, 22 taganni Madam Aida Helta, 

11 Ağustos Cumartesi 
22.SO Triyo konser, 23 haberler, 23.30 18

·
30 

.Fr. derı, 19 plak neıriyatı, 
kah \•eharıe konseri. 19·

30 
Türk musiki neşriyatı, Fahire H. 

Vareova 1345 m. - 21.12 hafif v.e Refık, Fikret B. Jer, 21 Eşref Şe-
orkel!tra mu iki i, 21,50 haberler vesa- fık B. T. konferans, 21.30 Stüd.}o or· 
ire, 22,12 Polonez musıkisi ( senfonik ) keetrası tango ve caz. 
orkestrası tarafından, 28 musahabe, Bükr41ş 864 m. - 13.16 Gündüz 
23,15 dans pl8kları, 24 musahabe. neıriyatı, 19.05 Homen musikiei, 20 30 

Mo.skova ~tnlin 360 m. - 17,30 konferans, 20.45 plak, 21 konferans, 
musahabe, 18 çocuk neşriyatı, 19 güzel 21.15 Balet musilciıi 22 posta kutuım 
Hnat]ar, 20 karışık konser, 22 dans 22 20 kanşık konser '23 haberler 28.30 
musikiıi. Kontiuantal lokantı:sındıın kone;r. 

Delgrat 437 m. - 12 .Tubliyadan Varşova 1845 m. - 21 Chopiniu 
nakil opera veya tiyatro, 23 haberler eserlerinden konser, 21.30 musahabe, 
plak, 23,50 kahvelınne konseri. 21.40 Tenor muganni 'l'. şarkılar, 22 

Budapeşte 550 m. - 20 keman kon- musahabe, 2.2.02 haberler, 2i.12 hafı( 
seri, 20,40 mu anabe, 21,15 Flederm· nıusı ki hon eri, 28 aktüalite, 2 .10 
rue opert:ti, 22,10 hnt:>crler, 23,35 raeat- daus pliikJarı, N musahabe, 24 05 

dans muııikitı". 
hane raporu, 23,30 Sıgao musilciııi. 

I~iıksemburg 1804 m. - 20,85 çocuk Mo kova Stıılin' 360 m. - 16 kon· 
musiki11i, 20,45 musahnbe, 20,50 çocuk ser. 17•30 musahabe, 18.30 musikili 
konseri devamı, 21 haberle, 21,20 koro amele neşrıyatı, rn.30 aktüalite, 20 

karışık konser, 22 dans musikisi. 
kon eri, 21,3j musahabe, 21,40 koro 
konserinin devamı, 2~ askeri konser, Bel.g~nt. 43 7 

m .. ~ fl Dio Sclıöp-
fung ıeınılı Hauydının morator.} umu 

28 plfık, 23,25 dans plilkları. 23 haberler, popüler şarkılar. 24,10 
Viyana 507 m. - 21,25 orkestra dans pliikları. 

konseri, 23 bando muzika, 23,30 haber- Peşte fı50 m. - 19,45 pltik 21 
)er, 23,50 konserin devamı, 24,30 e•pa- .Miekolc şehrinden naklen milli tiyat-
rantoda, 24,40 plak kons rı. ronun kurtulut gflnüni\ tcıit, 22.40 

9 AGustos Perşembe haberler, 23 Signn musikisi ve halk 
İstanbul - 18,30 p)ak neşriyatı, şarkıları, 24 Hajterin idaresinde opera 

19,10 ajans haberleri, JQ,35 Türk mu· orkestrası. 
sikisi neşriyatı ( Kemal Niyazi Azmi Vh ana 607 m. - 20,20 musikide 
beyler ve Hayriye, .Müzeyyen hanımlar) gillüş pliik, 2~,80 evlilere mektep 
21,28 Selim Sırrı hey mrtıfından kon- isimli bir koınedı, 23.30 haberler 23 SO 
feranı 2130 Nurullah e\ket bey ta· J{'uartet konseri, 24.50 gece ko~eerl. 

J ' • 

raf.ndan tuganni ve orkestra konserı. 
Bükreş 364 m. - 13-15 gündüz 

ne~riyatı, 19 raBathane raporu, 19.05 
kanıık konser, 20 15 konferans. 20,30 
keza, 20.45 Balet ile V crdinin eser!~ 
rinden Rigoletto operası. 

Varşova 134!> m. - 2Q.15 piyano 
konseri, 20.50 Rpor haberleri, 21 mu~ 
sahabe, 21.12 hııfıf musiki konserı, 
20.40 zirui Jınberlcr, 21.50 haberler, 
22.12 Le Grcpuscele des dieui isimi~ 
Y ngnerin operasının üçiincll perdesı 
HRyreuttan naklen, 2S.80 konferans, 
23,45 dans musikisi, 24 musahabe, 

2.J,05 musahabe. 
Moskova • ' tnlin :3fi8 m. - 19.30 

Senfonik konsf'r, 22 dane mu ikiıi. 
Belgrnt 437 m. - 21 Kral orkes• 

trasının aakeri konet'ri, 23 orn alıabe, 
lıuberler, 23 50 kalıvelıırne konseri. 

Peşte r,5o nı. - 21 kiiçiik rndyo 
tivntrosu 22 dans muaikisi, U.40 ha
b~rlcr l3 Peşte koııser orkestrası. 

LUksemburg 1 O! ın. - 20 pliik, 
20 15 koşu haberleri, 20,20 pltik, 20•46 

hikfi)O 20 50 plik, 21 haberler, 21 20 

pluk, ' 21,85 hnlıcrler. 21.40 plıik! ~~ 
pıvano konseri, 22.85 oda musıkısı 
p i k, 23.15 dnns pliiklnrı . 

V 1) ana 607 ro. - 21 .1 O rady~ or
ke traeı soliet konı~eri, Malca Selıoulıe-

.d "nde 22 50 halk 9arkılan, 
rın ı are ı , . 
23.30 haberler, 23.60 Org konıen, 
24.S?O dans muRikıei. 

10 .A§ustos Cuma 
t8.80 Pliik nelf" , ah, 19.20 •janı 

haberleri, 19,30 1'tirk musiki neşriyab 

Deniz Ticareti 
Kalkınması 

Deniz ticareti işlerimizin tet· 
kikı için İktıınt V ekileti Deniz 
ve Hava Müsteşarı Sadullah Be· 
yin riyasetinde olarak toplanma .. ı 
tekarrUr eden .komisyon bugiin· 
lerde faaliyete geçecektir. 

Aldığımız malumata göre, ko· 
misyon deniz ticaretimizin inkişafı 
huıusunda ve Türk sularında va· 
pur işletmek hakkının istimal 
tarzı üzerinde bazı mühim karar· 
lar verecektir. Bundan başka, 
1stanbul, Samsun, İzmir, Merain 
gibi baflıca ihraç limanlarma 
hurnsi bir şekil verilmesi tasav· 
vurları etrafında da görliımeler 
yapılacaktır. 

Bu limanlara verilecek yeni 
şekil, bilhassa deniz ticareti işle· 
rimizin tanzimi hususunda büyük 
bir ehemmiyetle telakki edilmek· 
tedir. Jktııat Vekileti, komiıyo· 
nun mesaisi etrafında alakadar· 
)arca bir rlpor hazırlanmasını da 
istemiştir. Bu ilibarla, komiıyo· 
nun vazifesini ıUr'atle bitireceil 

anlatılmaktadır. 

Son Moda 
Otomobil: 

- Necati, Necati otomobilin 
içindeki sen mhıin yoksa baıkıı 
mı? 

Sayfa 11 

Diinga Sulhü 
Tehlikede l .. e 

( Baş tarafı 1 inci .._ayf ada ) 

Orhangazi en çok leylek yaıı· 
yan memleketlerden biridir. Bu 
aefer bütün leylekler birden• 
bire yuvalarını terkedip orta
dan kayboldular. Gayet gariptir 
ki leyleklerin yuvalarını böyle 
umumi terkediılerl hiç görülm~ 
mistir. Eaasen çok garip bir hu• 
ıuıiyeti de leyleklerin bu sefer 
kamilen yuvalannda yavrularını 
bırakarak gitmiş olmalarıdır.. Bu 
hayvanların böyle hep birden 
yuvalarını yavrularile beraber bı• 

.............................................................. rakıp gidişleri çok nazarı dikkati 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Çocuk 
Bakıcı 
Mektebi 

Mektep Himayel Etfal tarafından 
idare edilmektedir •e Ankaradadar. 
Deralere Teşrinievvel iptidasında bat· 
!anacaktır. Çocuk Bakıcı Mektebi 
leyli ve meccanidlr. Ameli ve nazari 
tedrisatı iki aenedir. Mektebi bl tircn
ler Hlmayei Etfal müesaeaelerlle diğer 
mile1&eaclere, aileler yanına çocuk 
bakıcılık ve hastnbnkıcıhk itlerine 
yerleştirllirler. Mektebe llkmektepten 
ıahadetname almıı •eya ortamektep
lerle liaelerde tahall görmilt 18 ya• 
tından 2S yaıına kadar evlenmemiş 
hanım kızlar kabul edlUr. 

Ortamektep veya Use tahıill ıör· 
müt olanlar tercih edilir. Mektebe 
kaydedilmek için bir iatida :ile An. 
karada Himayel Etfal Cemiyeti umu
mi merkeıl reisliğine mfiracaat edi
lir. Bu istida ile beraber nüfuı cüz. 
danı, mektep tahadetname veya tas
diknamesi, hüsnühal mazbatası, sıh
hat ve atı raporu, üç fotoğraf gön
derllir. Koydi yapılanlar Cemiyet 
tarafından haberdar edilirler. 

Cevaplarımız 
Aydın Sıtma mücadele kntıplerin

den Suphi Dündar Beye : 
- Yatınız tahıil çağından uzak· 

latmııtır. Size tavıiye edeceğimiz her 
nıektep nihayet 18 yaıınıı kadar 
olanlara kabul eder. İstediğiniz 
gibi leyli meccani bir mektep bula
mauınız. Ancak nehari liulerden bi
rine gire bilirsiniz. 

Manieıı. karilerimizden Hauf Yekta 
Ye l:\ ev~ehir karllerimizden Ç.elebi zade 
Halit Beylere: 

Mevzuubah1ettiğlnlz mektep için, 
mıntakanmn tam heyeti sılıhiyeli 
hutanelerinden birinde muayene ola
bfllrıinlı. fatıda ve nrakınıdı bu ra• 
poru da ilive ederek derhal mektep 
mOdOrfine gönderiniz. Mektep, ta]e. 
bealnln aul hali veya mektebi terki 
halinde bOtün maarafı kendiıine 

ödetir. Bundan batka hiçbir taahhilt 
yoktur. Talebe mektepten ç.ıkar çık
ma7. hayata atılır. 

Siz Ortaköyde "Yükeek Deniz 
Ticaret Mektebi,, mildür!Uğüne bir 
mektup yuarak 12 kurtluk pul glSn• 
deriniz. Sh:e mektep neşriyatından 

"Deniz ticaret mektebi hakkında ma· 
lumat,. isimli kftçük bir broıilr gön· 
derirler. 

Balıkeairdı Aıri kunduracı Mahmut 
Bakkıl be) e ı 

Her aıkeri mektebin kayıt ve ka
bul t•rtnameleri aakeri ıubelerde mu
hakkak aurette bulunur. Maamafih 
•öyledlğiniz mektebin kayıtları Ağuı
toa on bette bitecektir. Bu mektep
ten çıkan talebe uıtabaşı olaraJ< ye· 
tiıir ve ordunun kıymetli bir uzvu 
lour. Balıkesir atkerlik tubesinden 
daha fnz.la malumat alabilirsiniz. 

Şışlide Karilerioıizclen Heşnt Beye: 
Menuubahsettiğiniz mektebin mü

sabaka imtihanı yoktur. Talebe fazla 
müracaat etliği takdirde mezuniyet 
derecesine ehemmiyet verilir. Siz yine 
aakerlik ıubeaine giderek bu mekte
bin mufaual tartnameaini iıteyinix. 

Çilnkil her 9ubede vardır. Enakmm 
huarladıktan aonra ıube naıtuile 
kaydolunablllrıiniL 

celbetti. Sebebi araştırıldığı za• 
man ani şıldı ki bu le; tekler 
BursadakiJerle beraber muhare• 
beye gitmişler! .. 

Harp Yetimleri 
Orhangazili zat bizim hayre

timizi ve inanmak istemeyifi:ıl 
görünce gülerek ilave etti : 

- Hayretinizi ve böyle bh 
feye pek inanmak ı t nediğinlzl 
gö.rüyorum. Ben d sizin gibi 
lnanmıyanlardanım. Ancak gözle· 
rimizle gordüğUmliz şu hakikatler 
var: Bir defa yuvalarında anasız 
babasız kalan leylek yavrularının 
mühim bir kısmı açlıktan öldü· 
ler. Orhangazi bundan dolayı ler 
lek yavrusu leşile doldu. Sonra 
haber aldık l<i Bursada da ayni 
hal vaki olmuı ve Bursa Beledi· 
yasi yuvalardan leylek yavrularını 
toplatıp bağırsak dağıtarak besle
miye mecbur olmuş. Bunun üzerine 

Orhangazi belediyesi de leylek yav 
rularının sağ kalanlarını toplatoıı• 
ya ve belediye memurlarile bek• 
çilerin önünde bu zevalh harp 
yetimlerini sürU halinde tarlalara 
sevkederek orada beslemiye lü
zum gördU. 

Harbin Sebebi Neymiş? 
- Efendim, bu mUthit muha• 

rebelerin acaba sebebi ne imiş?., 
- Yine bu merak sahipleri• 

nin mUıahedelerine göre her (40) 
ıenede bir leyleklerle kartallar 
arasında bUylik bir muharebe 
olurmuş. Anlaşılan bu, kartalların 
leylek yavrularına musallat olma• 
aından çıkmıı bir efsanedir. Çün• 
kü bu sene (Çırpıcı) cıvarlarına 
kartallar geldiği anlaşılıyor. Bu 
kartallar o havali leyleklerine bİr 
iki akın yapmışlar. Bundan gazaba 
gelen leylekler biribirJerini haber• 
dar ederek kartallara karşı bir 
hücum yapmışlar ... 

Harp Sefaleti 
- Mücadele, her halde birkaç 

gün aüren sürekli bir meydan 
muharebesi şeklinde oldu ki ley• 
lekler yuvalarına ve yavrularının 
yanlarına dönmekte geciktiler. 
Bu yüzden Bursa ve Orhangazl
de b0 r harp sefaleti ve açlık baı 
göıterdi. Vefiyat hnylıl .. 

Klmler G llp? 
- Tabii,· buyurduğunuz gibi 

bir tebliği resmi neşretmedikleri içil 
kimin gnlip ve mağlup olduğunu 
bilmiyoruz, Ancak birinci meyden 
muharebesinin bittiği muhakkak• 
tır. Çünkii leylekler tekrar yuva• 
]arına avdet ettiler. Fakat epi te· 
lefat verdikleri anlaıılıyor. ÇünkU 
birçok yuvalarm leylekleri dön .. 
mediler. Bu meçhul kahramanla .. 
rm maktul diiştiiklerine \ e ley• 
)eklerin hayli telefat verdikle· 
rine ıUphe yok. Ancak parl, k 
bir hakikat var a şudur: Le • 
}ekler Orhangaziye (4) kart. l 
getirdiler. 

Ot han gazili zatı hayret ve 

dehşet içinde dinledik. 
Ne dersiniz, dUnya sulhu teh .. 

likede değil mi? Allah vere dtt 
bunca ldünya sulh misaklarınl 
Hiçe sayan bu hayvancağızlar 
insanlara fenn bir nUmune olma• 

aalar ..• 
lstanb•l Muhabiri 



y E D t KULE ~---.,''VAPURCULUK' 
HAVAGAZi ŞiRKETi TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 
KATRAN 
BENZOL 
ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( merkezi teshin için ) 

( 1ert, orta, yumuşak) 

( bilhassa yol inşasına elveriılldlr. ) 

(bam) 

( Karbolineum tipi) 

(Bilhassa demir için çok elverişlidir.) 

Her tiirlü maliimat almak için: Beyoğlu'nda, Tünel meydanında 

Metro Hanında satı, 'ubesine mUracaat edilmesi , ______________ _.(928)-

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 

Esas No. 
500 

Kapalı Zarfla Satılık Arsa 
Mevkii ve nevi 

Galata'da Kemankeı mahallHinde Kemeralta ıo
kak ve tramvay caddeıinde eski 83 ve yeni 4-6 

Teminat 

numaralı eski Voyvoda karakolu arıası 1110,-
Yukarda yazılı arsa bedeli peşin tesviye edilmek ıartile ve 

kapalı zarfla arttırmaya konulduğundan taliplerin Şubemizden bir 
lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak teklif mektuplarile bir4 
likte ihaleye müsadif 1118/934 Cumartesi gUnU saat onda Bankamı4 
za tevdi eylemeleri. ( 419) 

% 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsldık halabndı büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK T 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satdır. 

l 

lıtanbul AcentalıA"ı 
Liman Han, T elefonı 22928 

Mersin Yolu 
İNÖNÜ vapuru S 

Atuatoa 

Pazar rünü aaat 10 da Sirkeci 

rahbmıodan kalkacak. Gidiıt• Ça
nakkale, lzmir, KQJUlk, Bodrum, 
Rodo•, Marmari•, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, Alan
ya, Menine gidecek. Dönüıte: ayni 
İ•kelelerle beraber Ta,ucu, Anamur, 
Kuıadaeı ve Gelibolu'ya utraya4 

cakbr. · 

l'rabzon Yolu 
DUMLUPINAR vapuru s 

Atuatoı 

Pazar ınnn aaat 20 de Galata 

rıhbmından kalkacak. Gldlıteı 

Zonguldak, fnebolu, Ayancık, Sam-

aun, Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizeye. Dl:lniltt• 
bunlara ilaveten, Of ve Silrmeneye 
utrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ınnleri saat 20 de Tophane rıhh· 

mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
dönUıte mutat iskelelere uğrar. 

İZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

gllnleri bir vapur aaat 9 da, Top• 

1
, hane rıhtımından kalkar. 

Son Posta Matbaası 
Sahıbi: Ali Ekrem 
Neıriyat Mildürüı Tahir 

ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. lımine dikkat buyurulması 

KoğAmP''E'mL"'L" 1 
(Cappelll) film plak ve kıiğttlarını kullanınız. Paranızı ta•arruf etmekle 

beraber, daha açılc, daha canlı reıimler elde edeceksiniz. Bayiinizden 
muıırran ist~iniz. 
Umumi aceı:ilası: Umberto J. Reforzo Posta kutusu 2295 Telefon: 44840 

~....................................................... (10~) ----

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

· Deniz nakil v&11taları iıletmeılnden 73 kalem ve tamir fa .. 
lından 24 kalem malzeme ayn, ayrı münakasaya konulmuıtur. 
Münakaaa 26 Ağuıtoı 934 tarihine mDaadlf Pazar gUnü aaat 14 
te Galatada Karamuatafapaıa ıokatmda lıtanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye merkezinde mütoıokkll komiıyonda yapılacatından ıtt .. 
yenlerin ıartnamolerini sıörmek Uzoro Ankarada Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhuipliğl ile mezktir Merkez 
Bqkitipliğfne mtiracaatları. "4336,, 

Bir Müdür Aranıyor 
lstanbul'a yakın bir yerde tefekkUI eden bir 

kooperatif idareye muktedir tahsil görmUt llsan• 
a,ına tecrUbell bir mUdUr aranıyor. Bu evsafı haiz 
olup ta tellp olanların tercUmel hellerlle bulunduk· 
lar1 itlerden aldıkları vesaik auretlerlnl ve ne gibi 
teralt ve Ucretle bu ı,ı deruhte edeblleceklerlnl 
fotoğraflle blrllkte lstanbul, 176 No. p9ata kulusun• 
(Kooperatif) rumuzlle göndermelerl. Kabul feraltlnl 
haiz olmıyanlaran gönderdlklerl evrak •dreslerlne 
iade olunacekt1r. (1606) 

1 lstenbul Belediyesi llAnları 1 
Lı--------

25,000 adet eınaf muayene cüzdanı teclidi kapalı zarfla mil• 
nakaaaya konulmuıtur. Talip olaalar ıartname almak Qzere Leva• 
zam MlldUrUljllıae müracaat etmeli, mtıaakaaaya airmak i9in da 51 
liralık teminat makbuzu ile teklif mektuplarını 6/8/934 Pazartesi 
sıllnü saat on boıe kadar daimi encümene vermelidirler "3945,, 

Biralık Otel 
Buruda Gazi Pat• caddHlnde havada Ye ltlek mevkide bulunan 

HALK OTELi kiraya Ytrilec•tlnden talip olaalar otel altındaki Luça 
Zade Kardeıler matua11na milracaatlerl rica olunur. (1462) 

M O B • LYA Salon, Salamanje ve yatak 

1 odalarının enYamı 
ucuz fiyatla 

lstanbul'da Rize Pata yokutund• 86 numarah 

ASRi MOBiL VA mailazasında 
~·--•bulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMl!4f F~VZI ·--"' 

Bir Muhasip Aranıyor 
H•rlçte bir fabrikanın muhasebe kaleml ••fllğlnl 
yapabllecek tecrUbell, yUksek tahsll görmUf bir 
muhaslbe ihtiyaç vardır. 180 llraya kad•r maaf 
verllecektlr. Tallp olanların tercUmel hallerlle 
ellerlndekl vesaik suretlerlnl ve muvaz•ah •dresl 
ve totolratını lstanbul 176 No. post!I kutusun• 
( Fabrlk• muhasibi) rumuzu altında göndermelerl. 

"•---------------. (160S) 

r DABCOVICH ve ŞUrekaaı ' 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

.1nuP• n Şark limanlan araıında 
mun'-sam poıta. 

Anverı, Rotterdam, Hamburı n 
Iekandloavya limanları loin yakında 
Jaarektt edeetk vapurları n dth:ıyanın 
batlıe' Um nlarında trauıbor demen 

Yakında geleoek vapurlar 

Hanaburg vapuru 15 • 18 Ağuıtoea 
dotru. 

Denizyolları 
1ŞLETMESl 

AHntelerl ı KarakGy KöprOb~~ 
tel. 42382 - Şlr.kul MQbtlrdaraade 

Hu feJ. ı2740 
......... 49 ..... 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 4 
Aauıtos 

Gumarteel t7 de Sirkeci :kında har f ıt edeo!Jf vapv,rlar 
M u fil apuru 1S-i2 Atuıtoıa rıhtımından kalkacak ·ve Ay· 
do r»· valık y9lul\UD mutat lakelelerine 

alla '6t.ll&\ ltln Galata, Fr•nıyaıı ui'fayak lzmir'• aldip dön .. 
Uo qQl.U~ aqptelitlne müraoaat cektir. "4J9 I,, 
'l'ıl. UTOf/a. 41HO ------------r 

--.. ----· (1496) ~' ... 


