


% Sayra 

( Ha-/kın 
lhtikô.r 
Ve Halk 

Yazın ııcağı herkeıi boram bu
ram terletırken odun ve komtir 
fiatlanmn haklı olarak hi.ll 
yukaelc olduğundan şikiyet edi
liyor. E"asen 1 tanbulun \le 

umumıl etle memleketin şikii) et 
ettigı jhtikir d&\'Ut bir garipçe 
me8 •lcdir. Dakınıı. bu iddialar, 
halk araamda naeıl bir akia 
bırakı;} or: 

Nurı B. ( Ilf'yazıt TavfantlHıı 121 ) 
- İhtikir komisyonu cok 96k8r bu
SÜD toplaoacakmıf. lhtikir Kanunu 
çtkahdanberl lıtanbul mahkemelerin
de tek bir muhtek'rin ceu aör
dilğünil ltitmedik. Fakat latanbulda 
ihtikar vardır. 8 mu herıün g-az.ele
lerde okuyoruz. Sebze, meyva Jribl 
odun Ye kömür fiatlarında niıbetılr 

bir yGkaelik .ardır. 

Eter yeni komiayon da ibtikiran 
8n6ne reçeme21e mubt~kblerln ce
ureti artacaktır. Zaten .erbeıt piya
Hda lhtikir olamaz lifı ortaya 
çıkalıdanberi latanbulda ihtikir ideta 
tet•ik edildi. Eanaf aralarında bir 
tröat yaparlaraa bal aibi lhtikb da 
olabilir. 

* İrfan Hey ( Beykoz yahköy 84) -
Muharrir bey! Sıcaktan buram buram 
ter dökerken aorulacak mevzuu am
ma da Hçmlf8İn haf. Odun Ye klimilr 
lbtikirı var mı demek te lif mıdır. 
Ebette nrdır. Ben k6mOrG mahallede 
(S,5) kurup alıyorum. Odunun çeki•i 
(350) kuru .... HerkH yıkanacağı ıuyu 
ıüoeıte 111bp dökGnlrken kömGrGn 
kiloaunun bet buçuk kuruıa aablmaaı 
lhükir detll de nedir? Bu aiditle kıııa 
kJlosu (15) i bulacata benzer. Bu ite 
hledlyenin müdahale samanı l'el-

•'ttfr. • Hakkı Bey (Binbirdirek 25) - Be-
lediye iktıaat mlldilrO mecmuala
nnda bir makale ) azmıf. fatanbulda 
kat'iyen lhtiklr yoktur Ye aerbut pi
)'Halarda ibtiklr olma•na da lbtl
mal nremem diyor. Re1mi kanaatini 
bu ıekilde izhar eden Belediye lk
bıat mldilrlütOnBn odun Ye kömOr 
lhtlklnna da inanauğına da ben ina
namam. Piyasa aerbeattir. Fakat odun 
•e kömGr depolara bir tröat yapar
larsa o nkit te 1erbe•t piyaaada 
lhtikl.r olmaz, kanaatine aaplanm•• 
aın hiç manaaı yoktur. Bu mevslmdı 
kBıniirlin okkaaı dejil klloau bet 
kuruıa satılmaz.. Eter Belediye ve 
diter alakadar makamlar timdiden 
bunun ~nOne l'eçmek l•temeılerae 
kıtın baıları çok •lrıyacak u yGz 
bulan mubtekirler kendilerini dlnl~ 

mlyecekler ve biz daha yazın bunua 
kiJoaunu (5,5) almıtbk timdi •a 
eatm•kta h•klnmı% nr derler. .. 

Ali R17.6 Be~ ( Babıiıli eaddeıi 
İhlao kıruthaneai) - Heaabını, lota
lnnı yapmıılar iatanbulda 220 kuruta 
odun ve (8) kurut• da klJmOr aatı• 
lana pek lll kaı.anç temin edumlf. 
Bu mevsimde odun 350 ye, kömlr 
beı buçuta eabldıj'ıaa ıöre fiatlarda 
yarı yarıya bir zam Yardır. Bea bu 
fahit zamma ihtlklr diyorum. Eter 
lhtıkirın bııka Ulrll bir mınaıı Yar
•• ODU bilmem. 

SON POSTA 

• 

Oniversiteden Yeni Haberler 
Müessesenin Yeni 

Bey Salı Günü 
Öğrendiğimize göre, doktor Nq't Ömer Beyin 

çekilmeainden aonra Üniversite rektörlüğOne vekile
ten tayin olunan Ankara hukuk fakültesi profesör
lerinden Cemil Bey salı annü ıehrimize gelerek yeni 
vazifesine başlıyacaktır. Cemil Beyin Üniversitedeki 
vaziyeti eyice tetkik ederek ortada halledilmesi 
lazımgelen meaelelerle derhal uğraşması muhte
meldir. 

Rektörü Cemil 
işe Başlıyacak 

için yeniden Is ecnebi profeaörle muka-.eleler 
yapılmııtır. 

Diğer taraftan Üniversitenin muhtelif fakülteleri 

Yakında ıehrimize geleceklerdir. Bu profesörler 
tıp faklilte•İ rontken ordinaryllı profeıörtl Leaaner, 
tıp faknlteıi ikind dahiliye ordinaryn. profea.Srll 
Frank Te hukuk faklllteai medeniye hukuku pro
fesörü Şrartstır. Hukuk fakültesi ceza hukuku 
profeıörlilğO için ıetirilecek olan profmr ~oer 
hakkında çıkan ıayialar uılaızdır. 

Ticaret Ve 
Sanagi Bankası 

Konkordato Karan 
T aıdik Edildi 

Tasfiye edilen ve bu taafiye 
neticesi mahkemece konkordato 
aktine karar verilen Ttırk Ticaret 
ve Sanayi Bankası hakkındaki 
mahkemenin bu konkordato ka· 
rarı Temyizce tasdik edilmiılir. 
Bunun deticeıi olarak bir hafta, 
on güne kadar hak sahiplerine 
tevziat yapılabilecektir. 

Orta Tahsil için 
Orta tedrisat muallimi olacak 

yüksek mektepler mezunlarının 
müsabaka imtihanlanna bu ayın 
23, 25, 26, 28 inci günleri Üniver
sitede başlanacakbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şişli ile tramvay deposu ara• 
ıında vatman lbrabimin idare
aindeki tramvay ile Muradın ökUz 
arabaaı çarpışmıf, tramvay ba· 
ıamaimda bulunan Yusuf iıminde 
biri düıerek yaralanmııhr. 

• Arapcamiinde oturan Didar 
Hanımın 10 yaşmdaki kızı Güzide 
pencereden 110kağa dllşerek ya• 
ralanmııhr. 

• F ranıuva isminde bir b~ 
yacı, Tlinel batında bir dUkkinm 
taYanım boyamakta iken düprek 
yaralanmııbr. 

Eski MUdarriıler 
Açıkta kalan aabık Darlllflinun 

müderrialerinin temmuz maq)an· 
nın tevıiiııe dair henüz Üniverai
teye tebliiat yapılmamıştır. T ev· 
ziatın teahhure uğramasının sebebi 
bu mliderrialerin bir aenelik 
açık maaılarını aldıktan sonra 
nasıl bir muamele görecekleri 
hakkında benUz kat'ı bir karar 
verilmemit olmasuhr. 

Hava Postası 
lstanbul - Brendizi Ara
•ında Büyük Bir Tayyare 

lıliyecek 
İstanbul ile Brendizi arasında 

tesis edilen yeni tayyare posta
Jarmdan birincisi bugün BOyük· 
dereden kalkacaktır. 

Aero ekspres tayyare tirketi, 
bu seferler için J 8 kitilik \'e Uç 
motörlO bllyUk bir tayyare tahsiı 
etmiıtir. Bu tayyare saatte 260 
kilometre katedebilmektedir. ı .. 
tanbul - Brendizi yolunu allı sa· 
atte alacaktar. 

Şehitlerimiz 
Çanakkale Ziyareti için 

Müracaatler Çoğaldı 
Çanakkle fehitlerini ziyaret 

iç.in bu aene de ayın 26 ı~da 
Gülcemal vapurile Çanakkaleye 
gidilecektir. Şehitlikleri imar 
Cemiyeti tarafından tertip edilen 
bu seyahate pek çok kimseler 
ittirak arzusunu göıtermi~lerdir. 

Çanakkalede Trakya sahiline 
çıkılacak ve otomobillerle Meh
metçiğin abidesine fidilecektir. 
Burada bllyUk meraaim yapıldık• 
tan ıonra ıebitlikle.- gezilecek ve 
cumarteıi sabahı latanbula avdet 
edilecektir. 

C. Halk Fırkasmın Yeni 
idare Heyeti Reisi 

Camhuriyet Halk Fırka11 ı .. 
tanbul Viliyet idare heyetinin 
yeni reiıi doktor Cemal Bey 1alı 
gUnll ıehrimize gelecektir. Cevdet 
Kerim Bey temmuzun yirmi alt .. 
11na kadar burada bulunacak, 
yeni Reiı Cemal Beyle birlikte 
çalışacaktır. Cevdet Kerim Bey 
temmuzun yirmi altısında bir 
ıpor kameıi ile birlikte Ruıyaya 
gidecektir. Rusyadan kafile 18 
ağustosta avdet edecektir. 

At Cinsinin 
Islahı için 

Atların Çift lılerinde 
Kullanılmaıı isteniyor 

Memleketimizdeki at cinalerl
nin ıallhı için çift itlerinde kul• 
Jamlmalarının temini hususunda 
Ziraat Vekiletinden baytar ml
dlirlllklerine bir tamim ıCSnderiJ. 
miıtir. 

Baytar müdlirUikleri bundan 
sonra bu itle yakından alikadar 
olacaklar ve köylOnftn atla ziraate 
teıviki için lizım ııelen tedbir
leri alacaklardır. Bu arada köy· 
lüniln tenviri ile de meııul olu
nacaktır. 

400 Seyyah 
Geliyor 

içinde bulunduğumuz Temmuz, 
Ağuıtoa ve Eylül aylan içinde 
ıehrimize dört bin seyyah daha 
gelecektir. Bu seyyahlardan bir 
kısmı İtalyan bandıralı Roma va· 
purile bu ayın otuzunda, Oranya 
vapurile Ağustosun aekizinde Ye 
Oseanya vapurile Ağusoıun 20 
sinde ve yine O.eanya vapurile 
Eylülün ikiıinde geleceklerdir. 
Seyahat meYIİmİ olduğu için bu 
Uç ay içinde daha birçok seyyah 
vapurlarınm lstanbula uğrıyacağa 
vapur acentelerine bildirilmiıtir. 

Dağcıhk KulUbUnde 
Dağcılık kulnbn her hafta bir 

gezinti tertip etmektedir. (Ônll
mthdeki Cuma glinn de kulüp 
azaıı hep birden Y akacıia git• 
miye karar vermiflerdir. KulDp 
aıuı bu gezintileı için buıull 
hafif bir elbise de kabul etmiıtir. 
Yakında Edirneye Ye Bursa ya 
kadar da birer yllrllyUı yapacak
Jardır. 

ihtikar Komis 
Toplandı •. 

ftatlklr komiayonu din ~ 
Mublddla Beyin rlyuetlnd• 
•lfbr. 

Komiayon prf88a .... a 
flat Uıt•lerinl ve fiat lıtati 
tetkik edecek, o ata tekr•r 
nacaktır. 

Belgrat etçlntlı 
BeJpat elçimiz Ha7dar 

.. luimlze selmit •• alqam 
sitmlıtir. 

T•kslm Bahçesi 
Yeni llaale edilen Belediye 

bahçeai bir haftaya kadar bütil9 
Halan ikmal edilerek umuma 
caktır. 

Tututan Otomobll 
Şofar Sadullah ef eadlnin o 

Tophanede kontak yaparak tu 
ime de derbalJ aöndClr61miiftOr. 

Gazi Lisesi T•leb• 
Ordu, 14 - Tetkik aey 

pkaa Ankara Gazi U...i taleb 
btt izci dOa ıehrlmiae l'•lmi 

Şehir itleri Tah 
Edilecek 

DahlUye Veklleti HD zam 
tehir itleri hakkıada .. azetel 
teaklt •e tlkAyet yamJanaan 
miyetle auan itibara abaarak 
.. kkıada •lr'atle talaldkat y• 
mnı belediyeye bildirmittir. 

Nasll Ceza Görecekl 
Zabıtal belediyede tec:dyui 

laftınlan memurlann ••ldikJerl 
lelere balalacakhr. Eter me 
enelce poli• kadroauadan l'el 
H polia diYanaaca cezalandı 

lardır. BeJediyeden ~elealer bel 
ce tecziye edileceklerdir. 

Heybeti S.natorro 
Heybeliadadaki sanator 

yeniden bir pavyon iliYeıi t 
rOr etmiıtir. Bu pavyon rn 
lara tahai9 ve tefrik edilece 

lnıaata geçilmeai için 
eden hazırlıklar tamamla 
heredir. 

it OstUnde Tutuldul• 
EvYelki gece Fatihte de 

gezen polisler, ellerinde boh 
geçmekte olan Yusuf ve C 
ilminde iki kafadan yakal 

lardır. Yapılan tahkikat ne 
ainde o civarda otaran SUle 

Efendi iambacle biriaia e 
çalmdığı anJqıllDlfbr. 

Haınit Bey 
Ankara da 

Belediye Rei• mua.lnl Hirnlt 
din Ankaraya rltmittir. Hlmit 
bu aeyahatinln Burdur vaU 
taJiaHe allkadar old•tu tahmla 
mektedir. 

1 Son Posta• nın Resi•li Hflcigesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor 

Haaan B. - Yine yükaelmi7• bat
.. dı. 

lliteaaçl - Boruda ealaam mı? 
ltaRD 8. - Yok caaı• term .. 

•tıeı 

Tellal - Otua iki, otuz. iki buçuk, 
otuz üç, otu d5rt 1 

HaHD 8. - Allalaatkıaa dopu 
.a,ı. •11a •• HbJOllUD 7elcaa ..... 
• ... 1r.,e INlup laa~etia JlkMI• 
Mlfal •I ekuyemaa ? 

HaNn B. - Şu 7az glnlerinde ka
tlı• ol•adafı••. Jlabia k•re plımaa 
ohıy•ru•I 

- Ylae ne JUIJOnun l.tat?. 
- Bir romu Huaa S.7 I 
- Yudıtaa ro•aaıa adı ae ? 
- S.rlale,e1I• dJ7e •Şl•al K.t• 

...... bulan., ...... . 

/ 

./Q.-
1' 

• Ha .. n 8. - oı.,ada bu ~ 
... Mhlbla•ea 4au •••at ~ir 
YU duluH iaaa•a•I 



Temmuz 

Yine Tazelenen 
Bir Balkan 
Meselesi 

« -
ge Denizinde Bulgarlstana 

Mahreç 
Atinada çıkan hükumet taraf

tarı Katimerini gazetesi, Bulgar 
ıazetelerinde ı iktibas suretile 
Ege denizinde Bulgaristana veri· 
lecek mahreç hakkında, yakında 
Bulgaristan ile Yunanistan ara· 
~ında müzakerelere başlanılaca· 
gmı yazmaktadır. Ayni gazete, 
Yugoslavya hariciye nazırı M. 
Y evtiçin de, Belgratta M. Bartu· 
ya, Ege denizinde Bulgaristana 
verilecek ikbsadi ve ticari mahreç 
hakkında Yunanistan ile Bulga· 
riıtan arasında yakında bir an· 
laıma vukuunun çok melhuz ol· 
d~ğunu ıöylediğini kaydetmekte· 
<lır. M. Y evüç 11lkbaadi ve Malt 
Ajanı,. muhabirine de ayni tarzda 
beyanatta bulunmuıtur. 

Venizeliıt " Eleftron Vima ,, 
ıazetesi M. Y evtiç'in bu bey•· 
nabnı beğenmemektedir. 

F ekat Katimerini gazeteai bu 
muhalif gazeteye cevap vererek 
töyle diyor: 

«Halbuki M. Yevtiç bu beya· 
natı ile Yunan hükumetinin her• 
kes tarafından bilinen noktal na· 
zarını ifade etmit ve kendiliğin· 
den hiç bir tahsi fikir ilive eyle· 
memiştir. Eıasen dört Balkan bil· 
kumeti arasındaki teşriki meıai, 
aralarındaki münasebatın inkişafına 
o derece hizmet etmiştir ki (EJef· 
teron Vima) nın hoşuna gitmiyen 
ve bu gazete tarafından gayri 
tabii görülen bu vaziyet, haddi· 
zatında, gayet tabii ve çok iyi 
bir hareketten baıka bir şey de· 
ğildir. 

Bulgariılana Ege denizinde ik· 
tısadi bir mahreç verıJmesi Yu· 
nanistana hiç bir mütkUlit vere· 
mez ve Yunanistan, hiç bir za· 
man komşuıunun iktisadi bir ta• 
lebini reddetmemiıtir.,, 

•• Katımerial ,. ıazete•i bu 
makalesini §öyle bitirmektedir: 

11 Yunanistan bu meıelede fik· 
rini biç bir zaman değiıtirmiye· 
cektir.,. 

Gazi Hz. 
Kızılcahamamı Teşrif 

Buyuracaklar 
Ankara 15 (Hususi) - Reisi 

c:Umhur Gazi Hz. yann çamlıkta· 
rilc me§hur Kızalcahamamı teırif 
buyuracaklardır. Gazi Hz.ne 
Başvekil Paıa ile Dahiliye Vekili 
Beyin refakat etmeleri muhte· 

nıeld ir. Gazi Hz. nin Kızılcahamam· 
dan ıonra Gerede yolu Uzerinden 
Adapazarım ve oradan İzmit 
yolile lıtanbulu tetrifleri muht•· 
ıneldir. 

Telefon Şirketi 
Satın Alınıyor 

Ankara, 14 ( A.A. ) - Nafıa 
Vekili Ali Beyefendi bir muharrl· 
rimizin sordukfarma cevaben fU 
beyanatta bulunmuşlardır : 

.. lıtanbul Telefon Şirketinin 
aatın ahnmaıına pertenbe glinU 
içtima eden Heyeti Vekile de ka
rar verilmiştir. Nafıa Veklleti bu 
ausuıta icap eden teıebbllalerde bu· 
lunacaktar.Bu ıeoe zarfında Ankara 
iıtasyonunun yeniden yapılmuına 
karar verilmiıtir. Projeleri tertip 
ve tanzim edilmek üzeredir. Bu sene 
zarfmda inıasma başlanacak olan 
Fiiyos·Çatalağzı kömUr hattmm ya· 
rın münakaaaıı yapılacaktır. 

Afyon • Antalya hattının birinci 
kısım etllt ve istikıafı bitmit olup 
bugünlerde bu kısmın da mlinaka· 
&ası ilin olunacaktır. Diğer kı· 
•amlarm istikşafı bittikçe müna· 
kasalanna devam edilecektir." 

Nafia Vekili Ali Bey bu haf
ta lzmire gidip f zmir • Kasaba, 
Balıkeıir, Klitahya hatlarını, Es
lciıehirdeki tesisata ve müteaki
ben !Uraaile blltün hatları teftiş 
edecektir. 

SON POSTA 

Resimli Makale il Hangi Devirdeyiz? 11 

Sur'at.. Her oeyde, makine Yt ınHu enerJiıinde, duıü
nüıte, me!afelerin aıılmaıında cehennemi bir ıUr'at, bu 
devrin rakipsiz aembolüdür. Yirminci aaır inıanı, agır aksak 
hareketlere tahammül edemiyor. 1 !tekim iptıdai ınsanların 
bugunkiı makine ve insan enerjisinin hızına tahammül 

edemi) ecekleri gibi'.. Dınaeual•) b ıir. de hareketinizi bu 
ıiır'ate uydurunuz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Trakyada Yahudi Meselesi 

Neşredilen 
Ve 

Resmi 
Alınan 

Tebliğde 
Tedbirler 

Hadisenin lçyüzü 
Anlatılıyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
Gerek bu ilk haberler va 1rerekae 

temmuzun üç ve dördüncil gilnleri 
birdenbire genitliyen cereyanlar üze
rine 4 temmuzda hilkümetin aldığa 
müeasir tedkirlerle hadiıeler kat'i 
olarak. durdurulmuttar• 

Şimdiye kadar olea YUkuet fU 
ıuretle hulba edilebilir: 

A - Trakyadan •e Çanakkalede 
mncut olan yerli ve yabancı 13 bin 
kadar yahudiden ceman 3 bin kadar 
nufuıun İıtanbula hareket ettiği tah
min olunuyor. 

B - Kazalarda H Edirnede boy• 
kot teıebbOılerl olmuı ve bu teteb
bOıltre mektep çocukları karııtarıl· 
mak iıtenmlıtlr. 

C - Kırklarellnde 3/4 temmuz ıe· 
cHl çapulcu ana11r harekete ıelerek 
Yahudi evlerine tecavible hır•ıır:· 
hta ve ıoygunculuta koyulmuılardır. 
Soyıunculuk çarııya Ye dükkanlara 
ıirayet etmeden baatmlmıı ve bu 
eınada 65 u aoyıunculuta utra· 
mııtır. 

D - Blltiln bu hidiıat eaııaaanda 
bir jandarma tehit olmut ve bir Ya· 
hudinin yaralanmaaından baıka nO· 
fuıça zayiat veya yaralama vukuata 
olmam1thr. _ • 

Yukardaki vukuat üıerine huku-
metçe ahnan tedbirlerin bu1rünl"l va
siyeti de ıudur : 

A Her yerde memurlar her 
tOrliJ propagandalar tesirinden zihin· 
lerlni kurtararak vaziyete ciddiyetle 
hiklm luhnmıtlar ve hidi1Bt e1na1tn• 
da faaliyetleri kifayets~ıı: ve ha!ilt•: 
vurlara mOıRmahaklr gbrillenler ıdar& 
ve adli muamelelere marus tutul· 
muılardır. 

B _ Kırklareli hidiıeıl tlddetle 
takip olunmuı ve devam edilmekte 
bulunmuıtur. 3/4 temmuıı: Te 4 tem· 
muzda yahu dl evlerinden ala nan ve 
~ahnan etYanın ıimdlye kadar y~ıd! 
yetmiı beıinden faduı ıdarı 
ve adli tedbirlerle maydana 
~arılmıf ve aahlplerine iade ettiril· 

mittir. Müddei umumi mütevvikleri fiyette hükumet muvaffak ola· 
ve mOtecavlxlerl cllrllmlerlne göre cağına ve müşkilatı iktiham ede· 
tnklf ederek adli takibata batlamıt· . . .. . . 
tır. Hidiaeden heyecana dilıüp kor· cegıne kamdır. Turklerm ekserı· 
kularmdan çekılen yahudl vatandat· ı yetle Yahul vatandaşlara gizli ve 
lar ndet etmekte bulunmuttur. ·kir d t k liL_•t C - Dijer taraflarcla 1a.... ap yar ım e me ve m rrı 
b1Dı kuerek Yeya korka ile çe- zehirli propa~andalara kal'fl Ya• 
ldlmit olanlann avdetleri için biç· hudileri korumak için aarfettlk· 
bir mani olmadığı herkeae anla- leri gayreU Ye tecavüz tetebbu .. 
talmıt ve anlablmakta bulun~l- ler!ne kar91 hissettikleri nefret ve 
mu~t~r. Kırklareli soygunculup iıtikrahı vaziyetin ıllr'atle ıalihı 
harıcınde her tllrlll alam sa· • . . 
bm ve alacak verecek mua· ıçm eaasla amıl addetmektedir. 

melelerini hOkflmet münhaıı• 5 - Tilrkiyede vatandqlar 
dliyeye taalluk eden aahada aleyhinde tahriklere ve dGtmanlık 

~~::ektedir. Hadlaatın bugünkll te~kinleri~e bllkümet mllaaade et• 
vaıiyeti yukarda ıöylendikten mıyecektır. HUk6met, ?1atbuattan 
sonra bükümet atide takip ede- vatandatlar araıına nıfak koya· 
ceği hattı hareketi hiçbir tered- cak aalgmlara kartı mUte~a~kız 
dUde mahal vermiyecek ıurette v~ basiretklr olmalarana ıntızar 
tekrar ve tasrih etmek vazifeain· e er6. M 1 b '-. - emur ar, lla6metin 
dedır. hatta hareketini tahakkuk ettir· 

1 - Hükümet her ne nbep mek için botun kuvvetlerini 
ve ı~kil altında olursa olıun ıarfedeceklerdir. C. H. F. kltibi 
hicret tazyiklerine ve boykot umumtliği, vaı.ifeainl eyi yapmamıt 
.hareketlerine mani olacaktır. olan idare heyetlerini tahkik 

2 _ Adliyenin el koyduğu etmektedir. Fırka bakamından 
bütün su lar ıl\ratle lntaç edile· yazifelerini suiiıtimal e.tmiş olanlar 

. ç hakkında fırkaca ıcıp eden 
cektır. . • • muamele yapılacaktır. 

3 - Yerlerıoden çekılmıt olan Fırka teık·ı~t bUkA ti k . r l . d 1 1:1 ı, ume n no • 
Yabudilerde.n 11 ıyen erın av et· tainaıarı ile tam bir mutabakat 
lerine manı olunma1ına mahal halinde memurlara kendi aaha· 
•erllmiyecekti!. • . larmda her ıuretle yardım ede-

4 - HOkumet ıçin en mUhım cektir. 
mesele vatandatlar araaında eyi HUkümet hadiseleri ve ted· 
geçinme ve emn!yet ~ç~nde ya~a- birleri olduğu gibi naklederken, 
ma bavaaının ıadesıdır. Dahıli, vatanda9lar için ediıeyi mucip 
harict tebeplere ve propagan· bir vaziyet Ye meaele kalmamıt 
dalara maruı olan bu key· olduğunu beyan eder. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 
Operator Mim Kemal Bey ecnebi prore~orler meH: 

leBlne temas eden uzun bir makale yazmış. Bunda eonebı 
profesorlcre karşı batı kimseler tarafındllu ııtıuan tavur• 
tara daıli~erek: 

'' ı ın mi, tıp fakulteıine e nebi getırdık ,. :)u.ahuı 
oru or ve buna ) ine bir tak ım ıuallerle <'e vap verıyor. 

Dı)or ki: 
··Muhterem meslekdaşlaruna ve e ki Darulfununun 

lıo alınına db orum ki, Turk fakülte ıne ecnebi profe 
urli getirmek aebepsiı: midir". Bun ı yapmak bır gUna.h 
mtdırt 1 ;er bu teı,ebbiuün g ınahı n rsa, bunu kendı· 

I •• /NAii I 

mizin lıariclnde aramak dalıa dogru mudur?. 
Beoce bunun maddi ve manevı metuliyeti ne funda, 

ne de bundadır.. Bizzat kendimı del... l•akat, evveli 
ıizde, sonra biıdel.. Neden bn acı hakikati teslim etmek 
iıtemiyoruz 1 •• 

ilim adamları kadir inu ve lıakpere1t olurlar. 8ız 
,.tatlarımız eski Tıp fak ulte~ıııin gazete ıutuolarında 

destan edilen zaa ı, kira,> ttb · li i hakkındaki ıddiaları 

neden iılıyatınızla red ve <'erh etmedin· .. 81 hocaları
mır., yapılan mıatlara ned n ılın ı, mtl bet eserlerinizle 
ıuet ır ı ı cevap1ar vermedınıı~' ... , 

r INA 

Herşegde 
istikrar 
Lazım ... 

Sarf• s 

A.E-
Guetenin neıriyatından dotmuı 

bir davanın takibi mecburiyeti, beni 
geçenlerde unlıı bir Anadolu ıehrlne 
yolcu yapmııh. Ne wGzel, ne tirin, 
ne cana yakın bir yerdi. Sakinleri d• 
ne tatla insanlardı, fak at hiç kim••· 
ainl tanamadığını:ı bir muhitte geliniz 
de 12 Hat tren bekleyiniz. 

Gazeteci İHniz yapılacak ıey ba· 
•ittir; hükumetten baılar, halkla ala· 
kadar küçük mOeaaeaelere kadar iner, 
ıörüp anlamıya çalaııraınıı., yalnız 
muhit mahduttur. Çabuk biter ve 
aıkınta tekrar baflar, fakat bereke\ 
veuin belediye reiılnef 

• Kahve içiyorduk, birdn mUeaha· 
btyl keaerk •ordu: 

- Blltlln bunları bırakalım, 
aiz lütfen bir defa daha yilzlimo 
bakımı:. Beni tanıyor muaunuz? 

Öyle bir aual ki, içinden: 
- G6ı:Om ıamyor, cevabile 

çıkmak mtlmklln deiildir. MUshet 
veya menfi kat'iyet iıter. 

Belediye Reisi ıarar etti: 
- Size bir dakika mliaaada, 

dUtünUnüzl 
Ne lizllcU, ne aıkmbh bir •ad· 

yettir bu, kafamzı yorarsımz, ha
tırlamaya çahıırımız, hatırlar gibi 
olursunuz. Evet amma kimdi, ne 
vakit nerede görmllftüm? 

Nihayet aczimi itiraf ettim. O 
zaman muhatabım bana L.2 sene 
evvel liıeden ıahadetnamelerim .zi 
aldığımız gün vedala9tığımaz bir 
çocuğu hatırlatb, ne kadar 
deilımiıtl. Mliıterek hataralan 
andık, yekdiğerimizi gözden 
kaybettiğimiz müddet zarfında 
hayabmızda geçen bldiıelerden 
yekdiğerimizi haberdar ettik ve 
ben dütUndUm ki artık bu ıehır 
benim ıçm yabancı olmaktan 

çıkmııtır, içinde hlç olmazsa 
bir tane tanıdığım varmr. Hem de 
mektepten, çocukluktan tanıdıgım 
vardır. 

* Çocuklukta mektep •ıralaranda 
mlitterek hayat yqamaaıa lnıanlan 
yekdljerine ne derece yaldathrabile· 
cetinln reni bir mi•alinl din lataabul 
Uae•l meıunlaranın aktettlkleri koa• 
rrede 1r6rdOm. 

Bu toplanbnın Hbebl lıtanbul 
Ll•ulnln leylt kıamının llt.edllmeel 
ve talebHinln Haydarpapda açılacak 
yeni blr Iİ•eıe rlnderllmeai hakkında 
bir ta1a•vur mevcut oldutunua iti· 
tllmHldlr. 

l.tanbul Liıeel mezunları cemiyeti. 
tıpkı Galatauray Llaeel mesunlarına 
benzer. Mekteple, aenelerce eYYel 
çıkmıt olmalanna ratmen aralannda 
r6rUnme:ı blr bat Yardır, mUna· 
sebet hiç bfr ıamaa ketilmeı, aıoa
ceye kadar denm eder. Mektepte, 
aevinilecek veya ilzGIGnecek bir hi· 
diae oldumu onun akal teıirinl Hld 
talebeainin kalbinde hlıHdereiniz. 

Bu itibarla llaenln leyli kumıaı 
lltvetme taaavvurunua eıki talebe 
aruında umumi bir tee11ür uyandara• 
catı tabıi idi. Fakı\t bu tuayvur ha· 
kile.ten var mıdır Ye nereden çıkmı .. 
tır, anlayamadım. 

lıte latanbulun, Galataaarayla blr· 
Uktt! en feyizli bir liHal ki. Haelerce 
aı çok llkıntıh yerlerde barındıkta• 
ıonra nıhayet kendiılne mabau., el•· 
den ıüael, ferah, mubt•m Wr bina• 
ya HhV. olmuıtur. Ve daha ••çea 
Hne yü& bin Ura aarfederek tedrl• 
leYaıamını tamamlamıtbr. Bu IİHnl• 
leyli k11nu birdenbire datıbyor. 
talebui de yeni açılacak bir llaeye 
rönderillyor. 

Dün kongrede sabık bir 
mezun: 

- 5ebebini anlayamadım, de

mıı. 

Kendisile beraberim. Maarif 
siyasetimizde, llkmektebinden Üm
veraitesıne, kitabından binaıına 
kadar ber4eyde istikrara ihtiyaç 
yardar. istikrar ve terbiye aiıto
minde de yekneaakbğa, ıayeıd 
dlfhtilmllf blr proırama. 
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Hususi idarelerin 
Borçları 
Nasıl Ödenecek ? 

Vilayetler hususi idarelerinin borç
lanwn Maliye tarafından ödenmesine 
dair Millet meclisinin tatil gününden 
biraz evvel bir kanun kabul edilmişti. Du 
kanunun ana hatlarını neşrediyoruz: 

l - Huıust idarelerin 1933 
mali senesi ıonuna kadar ödeye• 
medikleri maaı ve ücretler yekii· 
nu olan (597000) lira aşağıdaki 
ıekilde Hazinece tesviye olunur: 

A • 1933 mali senesi sonuna 
kadar umumi biitçeye dahil me
mur ve müstahdemlerin maaş ve 
ücretterinden kesilip merkezce 
hesabı kat'ileri neticesine gö· 
re tevzi edilmek üzere ahko· 
nulan ve nazım hesaplarda 
kayıtlı bulunan paralar ait olduğu 
mahallere bakılmaksızın mezkur 
hesaplara masraf kaydı suretile; 

B - (A) f ıkruı mucibince tediye 
edilecek kıaımdan kalanı, 1935 
amumi bütçesinde (Hususi idare
lere yardım) namı albnda açılacak 
bir fasıldan mahsup olunmak 
bere hazinece temin olunacak 
kredi ile. 

Bu madde hUkmUne göre ha
zinece yapılacak tediyeler, 1934 
ma)'l9 sonuna kadar :ıimmetlerin· 
de tebeyynn edip te isimleri ve 
borçlarının miktarları Dahiliye 
Vekiletince tasdiki cetvelde göı· 
terilen viliyetlere yardım ıeklinde 
•erilir. 

2 - Ankarada yapılmakta 
olan viliyetler evinin taahhOt 
bedelinden karplığı bulunmayan 
(334,000) liralık .kıamı Hazinece 
deruhte edilir. Bu miktar tediye 
edileceği ıeneler bütçelerine 
konulacak tahıisattan mabıup 
olunur. 

3 - % 10 muallim mektepleri 
lnpatına muavenet hissesi 
olarak VilAyet huıusi idare• 
lerinin Maarif Vekiletine öde
yecekleri paradan ( 100,000) 
liraıı mezkôr hiaseden olan borç• 
lan nisbetinde vili.yetlere tevzi 
olunur ve hUkümetçe bu vilayet· 
lerin 1934 blltçelerinin masraf 
kısımlanna ilive edilir. 

Bu hisselerden 2098 numaralı 
kanun mucibince ödemeleri lazım· 
ıelen borç bakıyelerinin bu 
( ı 00,000) liradan maadaıı vilayet
lerden alınmaz. 

4 - 1934 senesi yol para• 
sından viliyetlerce Nafıa Veki· 
leli emrine verilecek para (800,00J) 
liradır. Bu miktar 1934 bütçeleri 
nakti yol parası muhammenatı 
De mUtenasip olarak Hükumetçe 
viliyetlere takıim ve bütçelerin 
masraf kı11mlarmdaki miktarlar 
o ıuretle tesbit olunur. 

Şose ve köprUler kanununun 
22inci ve bu kanunu tadil eden 1882 
numaralı kanun ikinci maddesi
göre yol parasından tahakkuk 
eden % 50 ve % 15 Nafıa Vekl
leti hisselerinden 1933 mali ae
aelİ ıonuna kadar vilAyetlerin 
zimmetinde kalan alacaklar Yili· 
yetlarden istenme:ı. 

Viiyetler ( 800.000 ) liradan 
birinci fıkra mucibince ayrılan 
hiuelerinl, her ayın yol parası 
tah.Uibndan Nafıa Vekiletine 
ait miktar niabetinde olmak O:ıere 
nihayet erteai ayan on beıine 
kadar me:ıkfır vekilet emrine 
vermek auretile öderler. Bu mik· 
tan miadında vermeyen ita imir
lerile muhaaiplerden maaılan nia
betinde verilmeyen miktann % 
10 u kadar para ce:ıası alınır. 

5 - Mmtaka sanat mektep
lerinin vilayetlerden 1933 mali 
acnesi sonuna kadar alacakları 
o]an (422580) liradan bu mektep· 
lerin geçen senelere ait ve evra
kı musbiteye müstenit olarak ta
hakkuk eden (126 701) liralık 
borçlarından geri kalanı husuıt 
idarelerden istenmez. ( 126701}lira 
mezkur hisseden borçlu vilayet
lere borçlnn nisbetinde tevzi ve 
hükumetçe bu vilayetlerin 1934 
bütçeJeri maı .. af kısmına ilave 

• 

Nazillide Belediye Ve Sulama İşleri 

Dalca Kanalından Çok istifade Edildi 
Bütün Arazi Sulanıyor 

Na:ıilli, (Hu
ıuıi) - Bugt\nün 
belediyecilik teı· 
kilatında kasaba 
ve şehirler hal
kının bilhassa 
sıhhati ve istira
hati ön ıafta 

gelmektedir. Na
zilli belediyesi de 
bntçesinin kud
reti nisbetinde 
memleketin ima
n ve halkın hu
zuru iılerile meş• 
KUi oluyor. Bu 
arada ıu zaruri 
ihtiyaçlann da 
temini diişllnlllmektedir. 

1 - Kasabanın basık bir y~ 
rinde binlerce lira aarfile meydana 
geürilmif güzel bir (Millet parkı) 
vardır. Fakat parkı rüzgAr az 
tutar. Kafi derecede su ve kana• 
pe de mevcut değildir. Hallan 
Cuma ve tatil saatlerini bol çiçek· 
Jer, ıular ve muliki nameleri ara
sında geçirmesi için parkta icap 
eden tertibabn alınması takarrllr 
etmiştir.Parb:ta hiç olmazsa Cuma· 
ları alqam ıerinliğinde birkaç aaat 

Samsun Halkevi
nin Yardımları 
Bir Köylü Kadının Kör 

Olan Gözleri Açhrıldı 
Bafra, (Hususi) - Yan Pelyit 

köyünden Naaub karısı F atmanın 
gözlerine per
de lnmiıti. Dok
torlar en az• 
dan altmıt 
lira ma1raf 
edilerek ka· 
panan gözle
rin açılabile
ceğini ıöyle
mişlerdlr. Fat• 
ma bu parayı 

Amellgatl• ıözle~i urfetmek ik· 
açılan Fatma H. tidarma malik 
olmadığı için kör kalmıya mah• 
kum bulunmuıtur. Semt ıemt, 
köy köy dolaıarak halkı tedavi 
ile uğraşan Samsun Halkevi tet
kilib F atmaya da görmllf, bu 
kadının gözlerinin açılmasının 
kabil olduğunu anlayınca Beledi
yenin yardımını temin etmif, göz 
hekimi Osman Nuri Beyin de 
ameliyat yapmasını temin ederek 
F atmaya beı para bile aarfettir
meden gözleriııi açhrmııtır. Şimdi 
Fatma dünyasını görmekte, Halk· 
evine, Belediyeye, göz hekimi 
Osman Nuri Beye gece ılindüz 
dua etmektedir. .............................................................. 
olunur. 

6 - Mmtaka yatı mektepleri
nin viliyetlerden 1933 mali Hnul 
ıonuna kadar alacaklan olan 
(116,908) liradan bu mekteplerin 
geçen senelere ait ve evrakı mUı
biteye mu.tenit olark tahakkuk 
eden (39,619) liralık borçlanodan 
geri kalanı buıual idarelerden 
istenmez. (39,619) lira me:ıktir 
hisselerden borçlu villyetlere 
borçları niıbetinde tevzi ve bll
kumetçe bu viliyetlerln 1934bütçe
leri masraf kısmına ilave olunur. 

7 - Nakti karşılığı olmaksw 
1934 veya ati ıeneler tahsili tın• 
dan ödenmek üzere yapılagel· 
mekte olan devri tahsisat usulü 
ilga edilmiştir. Ancak bunlardan 
bu kanunun neırine kadar mu
kaveleye bağlanmıt olup ta 1934 
veya müteakip seneler içinde 

Dalca k•11alı üzerlnd• lcöpra 
terennfim edecek bir ıaz ve ban
donun temini ve bug6nUn medeni 
ihtiyacının karıılanması içln teıeb
bUsler yapılacaktır. 

2 - Nazilli gibi bUy\ik ve 
güzel bir kasabada tek bir hamam 
vardır. O da noksan teıkilltlı ve 
gayri ııhhidir. Belediye hamamda 
aıhhi nizamnameyi tamamen tat
bik ettirecek, belediye doktoru 
ve sıhhat memuru tarafından aık 
ıık kontrol yapılacak her tnrln 
temizlik ve iıtirahat temin edile-

Balık esirde 

ı:ektir. 
Bu ucuzlukta 

hamamın fiat ta .. 
rlfesi de paha
lıdır. 

Çocuklar 10, 
bllyllkler 20 ku· 
ruş olması mu· 
vafık görülmek· 
tedir. 

* Nazillinin Dal· 
ca ovasında bir 
sene evvel 50 ki
ıilik bir şirket 
tarafından açı• 
lan aulama kanala 

ıu ıırada köylUyll çok memnun et• 
mektedi. 2500 lira Hnnaye ile 
başlanan bu iı gittikçe geniıliye
cek, daha müfit bir hale gele
cektir. Halihazırda Uç bin dönüm 
arazi ıulanmaktadır. Evvelce kup
kuru olan ve mahsul yetiımiyen 
yerlerde timdi mükemmel, dönll
münden beıyllz kilo ko:ıak vere
cek pamuk yetiıtiriliyor. 

Yer yer kanallarla birkaç se· 
ne ıonra Menderes bütün ovayı 
ıulayacakbr. 

Gardenparti 

Gardenpartitl• balıınanlardan bir •rap 
Bahkeıir (Huıuat) - Himayel 1 hoş vakit geçlrilmiıtir. Himayei 

Etfal menfatine Balıkesir Kız Or- Etfal gardenpartiden aldığı ha· 
tamektebi bahçesinde bir garden• ıılata bir miktar UAve ederek 
parti tertip edilmiştir. Garden• fakir çocuklar için bir ıUnnet 
partiye Balıkeıirfn birçok güzide dilğünU yapacaktır. Cemiyet ıon 
aileleri iıtirak etmiş, sabaha ka· iki ay zarfında 4 bin çocuğa muh-
dar muhtelif eğlenceler, danalar, telif ıekillerde yardımlar yapmıı, 
zeybek oyunlan oynanmıı, pek 62 çocuğu da giyindirmittir. 

Malatyada 
8- 10 Senede Görülmiyen 

Bir Bereket Var 
Malatya, (Huauıt) - Y eai ar• 

pa ve buğday mahıul6 pazara 
gelmiye bqlamıtbr. Arpanın ki
loau iki, buidayın lıiloıu 3 kuruı 
30 paraya aatılmaktadır. Bu aene 
ıerek viliyetimi:ıde gerek civa• 
nnda mahsul çok bereketlidir. 
8-10 senedenberi bu derece anzel 
mahıul alındığı g6rUlmemittir. 

Malatyada Bir Çocuk 
Boğuluyordu 

Malatya, ( Hususi ) - KtiçUk 
Hüseyin bey mahallesinde oturan 
terzi lbrahim Efendinin 3 yaıın· 
daki kızı bahçede oynarken 10 
metre derlnliğindeki kuyuya dUı· 
mUıttır. Bu dlltlif bir batka ço
cuk tarafından görillmllş, lbrahim 
efendiye haber verilmif, İbrahim 
Ef. kuyuya inerek çocuğunu bay
ğın bir halde kuyudan çikarmıştır. 
Yapılan tedavi sayesinde yavru· 
cuk ölUmden kurtulmuftu. ................................................... , .....•..... 
istimal edilebilecek olanları bu 
hükümden milıteınadır. 

1 Trabzonda 
Kooperatif Muhasebecileri 

Kongresi Yapıldı 
Trabzon (Hususi) - Zirai kredi 

kooperatifleri; bu aene daha 
eıaalı ve şumullll bir ıekilde klSylO 
ile alakadar olmaya baılamışlardır. 
Adedi 19 u bulan mıntakamız 
kooperatiflerinin batlannda mu
h&1ebe itlerini hep Orta ticaret 
mektebinden mezun ıençler yap
maktadırlar. Bu çalqkan muha· 
ıiplerin ayrıca kt:ndilerine mah• 
ıuı bir birlikleri Yardır. Ge
çenlerde birlik fiçUncll umumi 
kongresini Aneni zir koopera• 
tifi muhasibi Abdülkadir Beyin 
ldareıinde aktetmif idare he
yetine 135 No. lu Mesarya 
kooperatifi muhasibi lbrabim Bey 
reisliğe 137 No. lu Arıenizir koo· 
peratifi muhasibi Abdülkadir Bey 
umumi kitipliğe 138 No. lu Kal
lafka kooperatifi muhasibi Muzaf
fer Bey Veznedarlarhğa 137 No.lu 
Arıenizir kooperatifi reisi O. Cudi 
Bey tabii azalığa ve 50 No. lu Sa· 
maruksa kooperatifi muhasibi Mem
duh Bey azılıta aeçilmiflerdir. 

Memleul Manz~ 

Bursada 
Neler Gördüm 

Bursa (Husust) - Saba 
gün doğduktan ıonra ol 
hızlı bir çıngırak sesi ile uyan 
Merakla penceremin per 
kaldırıp ta sokağa baktığını 

man çıngırağı çalanın bir • 
olduğunu gördUm. Tertemiz 
ğümlerini bir merkebe yukle 
mahaUe aralanı1da dit satlyo 
Bursa Belediyesinin gürültü 
mücadele hususunda f staJI 
Belediyesine takaddüm ett" 
düşündüm ve kalben bu ye 
alkışladım. Bugünler BursanıJI 
kala balık mevsimi, kesif bir k6 
tabakaaı koza satmak için şe 
akın ediyor. 

Koza küfelerinin ağızları, 
gibi beyaz çarşaflarla sarılıp 
dan muhafaza edilmit. 1( 
hanına müthiş bir hücum 
Tüccar çekingen bir vaziy 
ttıccar simsarlan zaten patr 
nndan icap eden talimatı al 

Birdenbire köylUnün Uz 
dUımUyor. Küçük bir fiat v 
çekiliyor, diğeri geliyor. L 
ağızlar hep birlik, o da diğeri 
ölgOn bir fiat teklif ediyor. V, 
len fiatler kırk beıle elli arası 
biçare köylO, aylardan beri 
nip meydana getirdiği mab 
nün kilosuna böyle qağı bir 
verildiğini görünce can evin 
vurulmuı gibi mahzun ve ü.ı 
Çepe:ı dedikleri lekeli kozal 
kilosuna da yirmi betten f 
veren yok. 

Komsiyoncular: Bu Sf"ne 
rupada ipek ucuz nakaratııe b 
daha sokuluyor ve birkaç 
daha fiati yUkselderok ıabab 
beri dikilmekten ayaldanna 
ıu inen köylü ile bayırlaşıyorl 

Dikkat ettim; en gllzel 
aağlam kozanın kilosunun 
bq atmıı kuruıa satıldığını 
dnm. Mahsul çok fa3la. K 
hanının içi ve dışı köfelerle d 
Civar kazalardan gelen kamy 
lar dolusu kozalar da hep 
piyasaya arzediliyoı·. 

Kozasını satıp ta eline par.,; 
alan köyllller, evveli kebapç~ 
ondan sonra da manifaturacıl8P'" 
lair esnafı ziyaret ediyorlar. ....&. 

Piyaaada az çok para oynıY"' 
alıı verit biraz yolunda. Her 
IU eanafın yllzü gtılOyor. 

Gündüz bu suretle vakiti 
bir hayUhuy içinde geçirenler 
celeri de gllzel yaşamanın yol 
buluyorlar. 

Kaplıcalara gidiliyor, hav 
da yti:ıülllyor, aylardan beri 
lenen vücutlar, banyo ile terıl' 
leniyor. Avdette otobüale Top~ 
ne parkına geliniyor. Sekiz ~ 
den mürekkep bir sa:ı be1""' 
icrayı ahenk ediyor. 

Bir kadeh buzlu duble blf' 
on bet kuruf. Keyifler çatılı~ 
ve it yorgunluğunun birkaç ar 
acısı bu suretle çıkanhyor, kJI' 
lar dinlendiriliyor. Bir takııol~ 
da belediye bahçesinde aralll~ 
zin, ilkin köylü besabw biliY•' 
parasına iıraf etmiyor. lktııat ~ 
lannı peklll öğrenmiı. Ba~ 
da pek mfttevazı ve eski elbı~ 
olduğu için ileri ıokulam•1:. 
methalde oturmakla iktifa edi1"' 

J{. ş. 

Gemlikte PIAj 
Gemlik (Huausi) - GeırıliJıl' 

Tersaneye doğru uzanan k11d" 
aalın plij haline ifrağı tek~ 
etmiştir. Bu hususta Vali "' 
B. de lazımgelen muaveneti Y~ 
mayı vedetmiştir. Fazlı ~~ 
halkın ihtiyaçlarını karşıla dl 
huıuaundaki alika11 ve al~l\k' 
tedbirler muhitte büyük bir r 
ranJa karıalanmaktadır. 



Sipıd Alemi 

Siyasi 
Hadiselerin 
Yanıbaşında 

Okuyucularıma buıtiu, beynelmi· 
le) politika sahnesinde son olup 
bit.en siyaıi hidinlerin dünya 
matbuaaada gozime iliou balı 
kısa tabliieıİllİ okubDayı faydalı 
bulclwn. ODiarı, Dll 8UHU. hiıdi
ıelerden doğrudan ôoğruya neti
ee çıkarmaya ıevketmiı olacagımı 

•bhk lnglllz h•n flloflln 
-~ Ex,,....Rr. 
-l.pitwe tlGa ..... ecaebi .... 

letia uke.rl ve ıdYil ..a..ı.w.ri bu
•nanda •• bllJlk matuuaDın .tt· 
"81wini •pnlftrr. B• .. ,._ 1hn
..... tappn .., •• •hr. T .... 
4!dilaa mallar ı..,w .......... ... 
lanayHnla en ıon mocl.Deridiı. Sab
edar Hbhk malan sff•terlrkea 8llm· 
le .,..,.. en ..wr plletl.r aaan 
4'llckMi nAwtw:lıllr• T-.Mr edilen 
tan...a- ( 48 ) ..llhif ..... ve 
(250,000) ln,Ul:ı llruı ıu,..etındedir. 
Beygir kuYntl...... ••l"'UU ( 18 , 
blacur ................... ,, ... . 
fabdkatarlıerl ce•İJ•tl tarafı...ı-
•çılmıfbr. 

" ....... pllotı., .., Hn4ak1 ...,_ 
teıilılıa• ....... t.et-dhw* 'Pa, 
bindikleri tayyareler ile en zor "ak· 
robaıilerl., cambazhklan yapmıtlardır. 
ŞUHiye kadar rieude rmrilea hi~ 
bir ........ bu kadar ••ftff•,..U 
olıaam11tır. Tayyareler claba ı•re 
lameden birkaç ytlz hin llrwhk kont· 
rallar~F ........... 
llirJ. bir eaaebl mUprW. yanma 
•Dyon iagtllz Hrahk bir ıiparlt vaadi ........ 

"Ecnebi .,, ieel ....... dMn' 
••.....ıa l'as.11 Ortla MYa b•ntleri 
rfllal Y. T. Alkal... Almaa felt ma
.....ıa Baroa Mamerhei•, Japon jen•· 
..ı. R. Ande ft ÇW.W Kanton me• 
aUiial temnl edea Miralay De. Senn· .......... ., .... " 
Mnoltnt Ye AhıH1t1 l..._lerl 

Pariıte çıkan 11 Oetnn ., ı•sete
...._ ._. _ ..... i .-..mk -..ı.aa 
..... ...,._ lall o •" h Al=- ,.. 
••ld laldlHleri Bitler ı,ın l'•Jri mi• 
ıalt bir vaziyet teltldd ettitlal bildi-
n,or. Mu80lfnl h •ıc1t..teri Hftlerln ••6-a cl.ql addebulde • ft'I ... 
mluuktMIL Alıd ... s • ta. =' D 
baklandaki mhıkerelert denm edil
mektedir. ltalya dlplomatfk bir mu· 
ftffaldyet ehle etmek içi• keadJ 
ıiyaaetini ln,Uteıellİll siya.eti ile Wr
lettlrmek arıuıundadar. 

Sovr•t 0.111plnll MI? 
•Je-nal .. C..•erce...ı..: 
"Baltık memleketlerllule ltuey...., 

ı.,..,.,. ...... ,.,...,.. ' 250 ) 
tt.a. &.tla , .. mlk_.. ot ..... 
~ka. ... na batlak edlliyer. 

" S.v1et llcaıet mlm•••lllit' M 
Projenla tahakkuku içfa bGtlD tedbir· 

aaatcl l'llılB&rL&B 

Silahsızlanma 
Meselesi 
Ve Bir Takrir 

ı...ua, 14 (A. A) - Sllihıı-..
ma konier ... uua tali komitHI tara• 
fındaa aiWa ti•ntl •Mkwcla kallul 
olnlNUI ......... ,.. .. ;. t 1 11..-. 
nazarı dikkati celbetm•k wre, 23 
lnsilia c ... ,_.. '-safuMI• imza etil• 
.... bir ............. ...... 
ve M. Huderıona ftl'llmlttir· 

Bu eemiJıetlM ..-....ıan takN• ,., .... , .. ........ ..,_ .... 
nunlJet bir ıurette halli için luaıuıi 
ıirketlır tarahndıaa ..W. ticareti Y .. 
pılmaaının -•••elf ..,. Mimi-. 
metlir tarafından ıilib imal •• tlca• 
retW. ti. lallYafık .. kilde bir ber 
nel..a.& u.tnl ..._ .im= 19-
t~mektadiııler. 

Roman yada 
Memurlar Biıdea Fula 

Vazife At.-1acaH· 
......., 14 fA.A.) - ... _ 

MeclWae .... - qıWı't l •" • 
ve Wtla •utfan lırat1 -•• talt-
dit .... im .._. ... ,... .... 

mip. HiıWr - ..... e --
Jey4ea fut. ...._. ....., ..... . 

Japonyadaki Fe
yezan Felaketi 

.. -

Korkutan Tehlike 
Müstakbel Muharebede, Tayyare Dün
yayı Titrete Bir Vasıta Olmupur 

T~ 14 fA.A.) S- chhibe'a 
halMr almclapaa ıin, ••Yele• bildi- Oııuul • ..a. ü.rifte ""-"•-" ..,__. .r.M fi••hhn titr ... ı.r *',.. •• 
rlliın laa1arattaa ltaıka, ftikova .,.,. 

=~n.!i!'*.-1::,'::.Hse~ Almanya Heyecana Düştü! 
1.ı.s 4 a ut ua...w. 

Flor!::~ (~~'":! .. tancl• Londra Go .. rue• şmelerinden 
Nepal Mihraceef Bebaclır Cmık ltal-

1A'lm:n; V. Mik- Sonraki Yeni Vaziyet 
l MU ~esı~· ~ifi!I ~~--JM~ıJla 4 ( A.A ) - lnJ! Ryıyanın hareket tanları me,laulcllr. 

llliıllliliiı.,. ıc :c&. -11, • )(...., ,.._,.. & e4erelr kuirl n tıı 6ır •'- ,. .. • o' la • 
Taaetr.t c~= apmn _.. t..baclaif ı:ra.. ...... tirit- .. ıtı.n. ', ıli ... M •• .... 
rop ba1'1 yapflll• tliW Wr ntelerlaln Htlcelerlal .......... R--. 14 ( A.A ) - ..... ., • .......,. 
lapb mubarrl.ıi tarafı.._ -tAJa i ..-. 
atılan veılkalarm tamamH uydurma V•to"• lt ( A.At - Yan w.ıal taly• ......._ ..,.. .. ,..ı Wr 
o1dupnu yauyor. Gueta P.ı.ka JaD,.r: 11 lasnt-MU.. taahllılcle ıtri ... )"eftk. fakat ~ 

-· • ... • .. ""~ •..... .., '"' -· · - c...k miH1gM mllait lcar .... maaını mhilka proj1111ıi mlıı't Mr tanıla 
lerl ahyor. Eter nnnffak oluru v- 2 _.. B.atık altcıt.n lı9 Ru. F-' _...._ haarlaJM Loadra ..... ..,melerf, Fraa- tellldd ..... tir. 1 , ....... ... 

lnımz •• Amerikan arabal..- ~-- ıaama ül&hmlaa•• aha•ncla yapbjl ,_.. Şull m' H ....... .. •• ,. 
ffatın alacaklardır. Ripclakl Fort t..tdw tltlne eMlcllti t.Winle, ,.ın1 4etlı 'ı " A'•• > - ı...bk ...... 
acentalan iN arabalana, Forll •.but- bir •niJ9t .... et.ait cleflWir. Le- v~ ( A. A. ~ C:'':; 
nmehri ır. phtdan N1Jm1 Nnp- biıtan ...... , .aiJetlad• kalaeM:br. iç ::-C:. ..._,. ~-k •l•lnm 
rol•..wtllnl hmiD ......... • it i _...___. Mit .,... ar&NJvın 1930 Amvlkaa Fordu ..- U.1 in llllla • YU J•~ tetkik mi ...._, 
Jedia• benı.edlti ıi1lmi1or ·• eL Sıtlr. Fakat laeda IAI-..,._. " ( DeHmı 9 W1I •1f• • 

ylılJOl'clum· Bu davann mu· 
&JYeD fualaW'la, pintili enliz 
oyu fibi bir yerleri Yardı. 

• .., - -, ...... 1 Dl,. 
sor ela. 

- ...... mektep ili? 
- Eftt Darlle,tam melrt.W, 

dedL 

lfl•Jr-are Sarni 

Çok yorulmuttum. Bwalardan 
birin• otarduaı. arkamı dayadım. 
Kartı kaldırımın 1cenannda bir 
poU. kulllbelİ, daha atede bir 
karakol, yanda da ajaçlann ara· 
aına ııkıımaı, bir cami Yarda. 

Ortak6yle Betlktaı araunda 

« Darlileytam » kelimeıbıia 
daha '!WM'em pek ulameclaiı 
glrillilyordu. Karflllldald çekik 
ılzlll. eamer çd'cuğa içimden iaim· 
ıiz bir acıma hini l&f& tqa 
baktım: çOL GİBi 

Go"zl ı de kendi kendi- ı - Ôp Aluut, ip teyzenin er m yer , , . el"ni D ..J! ille: etejuu, ı ... eaa. 

- Kafamı aokacak bir yerim Hemen eii!dim, kDçlk e;ıanı 
olıun! Diye tekrarladım. ıötıllme çektim: Elimi 

r - k ··-· .ı.. u.uı - Ôyla deiil Alunet.. ....,eu yallllDA 1011W1U11· • • • 
U.•· 1 ki b bJır.... ulatmak eteiimi dejjL.. Annem uperm11 

va, san &rlf •- • be · İatiyormuı aibi etejime elini 11D1 ytizllmll öp aea nım .• 
l&rdü. Bqım kaldırıp, g&zleri Dedim. 
... tea kalllAfl81f tfbi mpik· 
lirini oçıp kapayarak y6zlba• 

.. 
hıkb: 

Parmaiımda, niklh Judkamıa 
'8tünde tek bir ylzllillm vardı. 
Çıkanp kadına uzatbm: 

- Saaa iatedliin aibl 1ardun 
ebaome imkln yok. Al bu yll
f~... Ahmede hediyem ollua. 
Pek kıymeti yoktur ama, ..tar-

a, Hna elden ditme bir m .. 
ldae olam alaltilİI'- Dedim. 

Bir aa ....... E'fftll ylil .... 
--· yllzllH, u aon.ra da çocv
hıaa balda. Abmedl tutto, ,azıe-
ıll.aden yatfar akarala 

Kati• bir elinde bollıpsa, bir 
eliade otlu ile ifil atd aevinç 
dOla ,nzlerl• kalc:bnmdan bJr 
tramvaya binip aitti· Ahmet, 
cama iki avucunu, minimini bur· 
nunu dayoda. tramvay d6nüp 
kıvrıbncıya kadar baktı. 

Ytiztbne, tertuaiz, alA ıibl 
bir çocuk ajml• depelİllda 
aldat•• 1.... v• seçici bir ılddın 
u)'Ulukluju içinde yine yUrGmeye 

bqladım. 
Daha epeyoe sfttim. Upuzwa. 

ytbek bir ıaray ihvan Y,oyuaca 

bir yerdi buruı. 
Kulatıma çocuk sesleri aelcll. 

Dialedim. Yalan yanht bir mek· 
tep prlu• ı&ylDyorlardı~ Baıımı 
kaldırdım, baktım. Duvar y&k· 
sekti; bir teY g&Dnmüyorclu. 
Biraz yl.rOdlm. iki yana açılmıf, 
beyaz boyalı, geniı bir aaray 
kapım 6nllnd• durdum. Kapıcı 
kulftbeai boftu. Giren olmasın 
diye, kopaDIDlf, kafes kafes 
ikinci tahta bir kapı daha Yardı. 
Alçak bir ıeydl bu. Dayandım 
ve baktım. Yüzleri sapsan, ıaç· 
lan iyi taraıunamıı, sekiz on kız 
çocuk, kartımdaki bahçede kol 
kola vermifler, prkı aöyliyerek 
dolapyorlardı. 

Ea b&ytllderi 12 yatındo kadar 

varda. 
Beni 16rlnce, durdulor. İçle· 

rhaden bir taaelİ aynldı, ıelcli. 
- Hala• Ata, Mldire hanı· 

maa y•••J sittl. Kapı kapah. 

- Sealıı annen yok au? Adua 
ne? Dedim. 

- Adam Nana Ali. Amıe• 
yok. Dedi. 

Arkadan ıelecek suali bilmit 
gibi, bu eorplara artık ahpk 
olmanın verdiii bir kayıtaızlkla: 

- Babam da yok, dedi. 
öteki kllçllk kızlar ela korka 

korka kapıya sokulniUflardı. Saı 
benizli bir taneli ne zannetti, 
bilmem. 

- Kimin annesi lmit? Çom
iunu mu ıöı"meye gelmif? l(bm? 
Diye 10rdu. 

Ötekiler slWller, blağma 
ejilip ıaliba elbiaemi, lolatımı 
ıhtererek: 

- Buraya çocujunu ıirmeye 
ıelen böyle slWI pllll anne 
var ma? Der ılW bakıpalar. 

0 Malak bir kaÇlfmtl .... 
Kaptya • yaldapa kiti" im-

( G~~~ /ıleri 
Tereddüt/il 
Vaziyete 
Nihayet Veriniz I 

:\ umiye Hanıma : 
Slairl«iaizi bozmak ve bozuk 

.:.irterin tesiri albnda bilihara 
lrendlntzln de bejenmeyecejlnia 
hanketlerde buhınmak Wemiy ... 
sanız bu tweddltlft nziyete bir 
an evvel nihayet Termeniz icap 
eder. Ark.Mlqnuzı mfttenaıt ola· 
ralı kullanmayınız. Ve bitin ce
saretinizi toplayarak bizzat aonı• 
D112: Sizinle mefrU bir rabrta tesiıl 
etme anuıunda mıdır, clegil mi? 
Tek kelime ile cevap nrmeHdir. 
Nifanlanmayı ve nifanlı· iken 
baıbap dolaımayı anlamam. Bir 
genç lnzı uçuruma g&türebilir. 
mhbet cnep nnliti takdirde 
aktiniD ~erhal h9cil ettiriniz, 
maddi mllflddlt ftna, aktia 
teacHbHlen IOlll'll birleflllenizi hir 
m8ddet geciktirmekte mahnr 
ıöremem. 

\!Jık okuyucum D. O. M. Be~ ec 
Askerfijinizi bitirip hayatınızı 

temin yoluna girmeden ta.ahide 
ıiriımenizi hOf bulmadım. MOm
klinae mekteblnizi ikmal edinceye 
kadar vaziyeti muallakta tutunuz. 
Kı.a mektup ıöndermeniz hem 
tehlikeli, hem ele çirkindir, oıba
yet kat'i karar verlyoraanıı fifa· 
hen anlotamz. 

* Galip Beye: Yavrum, seni telı· 
ilkeli bir yola girmİf g&rD· 
yorum. Vikıa m.uhakemen doi· 
ruduı-. Paraya İIÜDat edilemez; 
..... n ftl'cluo, ,.,1n yok olabilir • 
Fabl: yaıamk için yine ou m• 
tacız. Eğer maaşından eline ,.. 
ı•.:a miktar bir aileyi mütewau 
lılriıllmıl• J•ti' ;a ldfi ••111•. 
..1m,..,.tete"bllletme. Fulı 
.m.tı lçimtle • kuvvetD bir ... 
Wle y .... az. Seal ihtlyota daYet 
etleri-. 

"" D Baau•: •ıüa A,.. (15f l 
Gelec:ell ., tam b.... WllİJetİ .. .... •llllu eclmrelr b._ ,_. 
-.WrçanW-ya~ ..... 
O ..tat• bdar ınclea iıtediifm 
mutlak sabırdır. 

HAı'iIMTEYZB 

dan ba1ka hepsi ele «GeU,orl 
Geliyorf» diye bajnprak daiıl· 
dalar. 

Gelen, bu «memnu mataka• 
nın,. iWu, Huan Aia idi. 

Çekik ı6z1a eımer kızın yllzll. 
kıpkuauzı oldu, vaziyetial kur-
tarmak içia: . 

- Hu.. Ap, kapaya kilitle
miflin. S ulmdit• ele oetm içia 
a.ldm. .. atım. 1a • ..,.. P-ec• 
....... Wi " kolan katlana• 
altmclan tera ten bakan d.v ya• 
ptll kapıcı, •nahtan cebinden 
çıkanrken o da usulca aıVlfb. 

Kapı açılmıştı. Bilmedea, an
lamadan ben de girdiin. Tqtan 
kemw gibi bir ıeyin altıaclaymk. 
Kapw. alacı 16zll ile f&yle bar 
ta .... Mai .... Bu imli-
-- iyi .... ,. kuan-. 
olacapm ki : 

- Gelin bakalım, dedi. 
Korpma geçti, elini kolunu 

ullıyarak Mldlrlyet odaaına nual 
ıideceiimi tarif etti. 

Bu büynk kopıtlu rift1e• 
bahçeaia Hk loamı, ağa~h " t..a.
lara bllllun81t yolları ela çaldl 
diteli idi. Bunu bir yüll dıdn 
blık• klçlk Wr Wna, laMp 
aıeclince de ajacı u, lıllJlılc: Wr 
..u. ....... ..,. • .,... 
t.1711l Wtı bin tlaha ftl'4t. 



: .,. J_D_ünv_a_Hı_tıd_ıs,_ı,,_, ~t Bılıç Yat~D Adam •• 

Koca iki Kılıcı Sapına Kzdar Yenikapı 
Boğazınıza Sokabilir Misiniz? :~:;:~e Kum 

Kari M11lıtaphlt 

Emir in 
Cep Harçlığı 
Tükendi 

Erden Emiri Londrada bir 
ondra fa•I aydan fazla kal· 

L dıktan aonra mem-
ıca~, para•ı leketine d&ndD. 

•rltigor Hareketini mil· 
teakıp bir lngiliz pzeteslnde 
fU •abrları okuduk : 

«Emtr, Erdenden geçen baYa 
•e petrol yolları hakkında lnF 
tere ile bir muahede akti için 
gelmittf. Üç hafta müddetle bü
kümetimizin misafiri olacakta. 
ikamet müddeti bunu geçince 
kendi cebinden harcetmiye bat· 
ladı. Oturduğu otele gtlnde 20 
lngiliz liraıı veriyordu. Medeni· 
yeti güzel, fakat fazla masrafla, 
Londrayı ,nzeJ, fakat parayı he· 
men eritecek derecede aıcak bul· 
mıya baıladı. Cep harçhğı da 
tUkenmitti. Yola çıkmayı kalmaya 
müreccah buldu. " 

* I• talya boka federaayonu Ame-
rikaya bir heyet ıöndermiş-

arnera g•· tir. Bu heyetin 
• . maksadı geçen· 
ıldı ml, g•· lerde Amerikada 

nilmetll mi? bir müsabaka ya· 
pan ve yenilen meşhur ltalyan 
boks fampiyonu Karneranın ha· 
kikatte yenilmediğini ispat etmek· 
tir. Heyet bu makaatla mllaabaka 
esnasında alınan filmlerden fena 
çıktıkları dUşilnceıile kesilip göı· 
terilmeyen parçaları araıhracak, 
astın alacak ve bunları tam bir 
film halindıe mlltehauulara ıöı· 
tererek miltalealarını alacakbr. 

lngilizlerin mUtalealanna ı&re 
bu, baıaralamıyacak derecede 
gtlç bir ittir. 

* 
Şikagoda Miı Patricia Maıuir 

isminde bir pnç kız 1932 
ile.. dl ıubabnda uyku 1 ••n• r hallalığma tutu-
agugan lcız larak yatata dlt-

milştll. O zamandanbari por
takal turubu, Yumurta ve .nt 
fUlnıaJarı ile ıun'i surette bule· 
Diyordu. Bu kız ıeçen hafta ilk 
defa olarak gözlerini açmlfhr. 
Huap Edildijine ıare uykuıu 
29 ay ıUrmüfttir. .. 

tnıiliz bapiahanelerlnde ılzl 
g&rmeyen bir tek mahk6m 

özii ıörml vardır. Adı Sam· 
my dir, Iİcilde 

• 11 malı/eli numaruı 415. Bu 
zat bir amele aileıinden doj'llluft 
ıençJiiini µılu, :alalb ıeçiimiı 
Ye tıp1Cı baba11 ıilti bir fabrikaya 
perek 32 yaıına kadar muata
um bir bayat yaıamıflır. Fakat 
o zaman görme llaıu11 ebiliace 
fabrikadan çıkmıı par .. ı k.ımı., 
afak tefek cOrilmler ya.,._k bir· 
çok defalar bapialaaneye pmlftir. 
Londra lmllar cemiyeti bir mtlcl
det evvel bu adamla atikadar 
olmuı iae de kendiıini 11JAha 
muktedir olamamıftır. 

Sammy'nin mabkümiyetl bu 
defa iki senedir. Gizleri ılrme
dlii için hapishanede it yapma• 
makta ve amilara mabıuı kitap
ları okumaya çahıarak vakit ıe
cirmektedir. 

* 1 ondra ıazetelerlnde 16rdO-
~mOz haberlere nazaran 

.,...1'_a_d_ı_n_t_•_d __ ... lngiliz mlle11eae· 

rlcen •fi• lerinde kadın ifçi 
kullanalmamaaı le-

llönm•ll hinde tiddetli bir 
cereyan batlamııtır. Ve birçok
lannda kat'ı kararla verilmittir. 
llaamafib kadınlar derhal itlerin· 
tlea çıkanlacak dejillerdir. Şim· 
tliki halde yapılacak ıey bir ka
tlmclan vazif. inbittl etti mi OBU 

•ket- •ermekten ibarettir. 

Hokka - ~- \ baz Mehmet da:.!=;; .. Bir .. t. 
nalarla ıetirttiji kumlan 

Ziya Ef .: · Tam 1300 Hü- ~.,:::. ::; ... ::.~ 
8•1 • ~ maktadır. Bir kere bu k 

ner ı ı - rim. Hepsinin ~:: t:~:: .. ÇJ:.;.~: 
D K - d • G •• K betalz hareketlerde bulun e en- ıne ore ıy- Ye cuma tonleri etlenmek 

aabile dikilen halkı da 

metl. Var d o· •diyorlar •• Alikadar maka 
ır' 1 yor.. hu kum dikmeyi mennettirJD 

Zi•• Ef. rn•lıteli/ ,,._.,/air1i 
jid.,.lr .. lcrlıç- ••t•r&n 

Aman yarabbi, innn ak· 
hnı bozar.. bir buçuk metro 
uzunlupnda kaim, kocaman 
bir demiri "Luuup,, diye yut· 
mak •• yalnız bir tane mi ya?. · · 
Arka11ndan biri daha!.. Ta 
upına kadar boraza ıeçlr
mek?. 

E•et bunu yapan bir hok
kabazdır.. belki •İz de billr
ainiz. Ara ııra Beyazıt kahve· 
lerinde ıezer. Baıınızdan ıap
kanıza alır, içinden koca iki 
yumurta, dört beı civciv, bir 
lakarpin, bir dOzUne kravat, 
36 tane yaka, 12 mendil, 
2 kadın fistanı, bir ıapka çı .. 
karır.. blltUn bu hengimeler 
içinde ıiz gözlerinizi dört aça• 
rak fAf&r, kahraınız. 

Hokkabaz yalnız. bununla 
kalmaz. Şapkanızın içine iki 
yumurta kırar, ödünüz kopar, 
" Eyvaaab, bilim ıapka gitti 
ıürllltUyel ,, diye yerinizden 
ııçırar.ıoız.. o kemali ıUku· 
netle baılar yumurtayı çalka
lamaya, omlet .ha oldu, ha 

-

~" 

olaeakf.. Fakat hlraz 1 
110nra ıapkamzı Iİze la· 
de ettiği zaman hiçbir 
t•Y göremezainlz. Ufacık 
bir ıaı bile ... 

-o zaman ılzde de tabii pfak atar •• 
ç&nkl aaatinlz burdabaı eclilmfr 
tir. Hokkabaz aize parçalannı 
kınklannı gCSıterir.. eh, aaat git-
ti diye ıap un keıilirliniz.. fakat 
hokkabaz biraz ıonra, ıizin o par
ça parça olmut aaatinizl ıapa 1&i· 
lam verlrH ne der, ne yaparaımz?. 

Soma ateıi aiza.na 
alır, alevler ağzının dört 
tarafını sarmıı, ha yan· 
clı, ha yanacak!. 

Siz bu ellr'etia fAf" 
lnnhğı içinde iken ltok· 
• ~baz, zeytin çekir· 

detlnl alıp fidan çıkarır. Yumurtayı 
eline ahr, kulaiına g6tilrtır, dinler, 
ıonra yavqça kırarak canla civcivleri 
ılzlbılzln inine tutar .• daha 110nra 
taw;u yatınr, kıbr, kıtır keaer, fakat 
ukm ha, tavuk artık öldtı demeyin 
biru ıoma ayni tavuğu dip~iri lnl
ahe koyaru, ıaııp kalmayın. Hok· 
kabaz eline bir bot ıepet ahr: 

- Efendiler bakınız, bu aepetin 
içinde hiçbir ,ey yok deiil mi? Ufak 
bir uman ç&pll bile .. ipe, lize zengin 
olmanm yolu.. Bir dakika, iki dakika, 
iç dakika .. Sepetin kapağım açıyoru6a •. 
Neden taıtınaz? Evet gUvercin .• Bunlar 
ılvercin. Sayın bakalım .. Bir, iki, llç, 
dlrf, beı, alb, ye.di, ıekiz · ·· . 

Ve Hokkabaz 16 ya kadar uyar, 
G ~Of aepetln içinden tamam 16 ,.._.. 
el~ çıkar. Fabt durwı, daha bitm~ 
di.. Hokkabaz yine MSyliyor: 

- Efendiler, ıabarh olunuz, bu 
ıtıverdnlel' piıtar ıayılırlar.. itte ba· 
kın, elimi Mpete ıokuyorum.. Sayın 
bakalım: Bir, iki, eç, dart, bet. alb,. 
Tamam aiti tane uat.. Daha Yar .. 
Şimdi, bu, yeni çıbrdıtıma, i.at~niz 
ıidip tarbnaz .. Tam 16 kilo apbjın
dadar. itte .• Evet zincir .• 16 kilo atar
btında zincir •. 

Hokkabazlık bir ~hünerdir. Metru 
bir hilenin dojurduju bir meılek ..• 
Fakat bu meşru hileyi yapmak ta o 
kadar ! gUç, o kadar gtlç birtey ki, 
her babayiiitin yiyeceği yojurtlardan 
değil .. Siz yapılan hileyi halle çalıflr· 
ken içinden çıkamazıınız.. Me1eli, 
hokkabaz yanınıza ıelıe de, yeleğini
zin cebindeki aaati itaret ederek: 

- Lütfedermisinlz? Deıe, tabii 
çıkarır, verirsiniz .. Hokkabaz bu yep
yeni, altm ve ihtimal ki otuz liralık 
aaati bir havana koyar: 

Bakınız efendiler, ,Jikkatte ba· 
kımıl diye batlar uatl tlatmeye 

• Hiç unutmiyorum.. Çocuklu-
...._ ;Wrk4ç .,. Sellaikte •• 
miıti. O zamanlar şehre bir Av· 
rupala hokkabaz ıelmiıti. Ş6hreti 
vaıl, mahareti barikullde idi. 
Bir,On, pazarda yumurta utan 
bir klylDye yaklqtı, yumurtala· 
nn kaça oldutunu ıordu. On ta
neıi bir kurut olduğunu anlayın
ca f8fb: 

- Bu kadar ucuz bal .• Deli· 
miain? Bunlar hazine bel. Dedi. 
aonra yavq yavaı yumurtalan 
lnrmıya batladı. Kırdıkça yumur
tanın içinden bir ıarı alhn çıka
rıyor, cebine abyordu .• k6ylll do
nup kalmlfb. Nihayet bir yerinde 
hokkabaza mani oldu. "Satmıyo
rum!" Dedi .. zavallı k6yl0, biraı 
ıonra bir klfeye çekilmif, bq
lamıı yumurtaları kırmıya.. fakat 
tabu içinden albn cle;il, bir me
teJlk hile çıknaa•f. 

• 
EvYelki gön matbaaya ••mer 

ytlzlO bir genç ıeldi: 
- Bendeniz kılıç yutan De

nizlili hokkabaz Mehmet Ziyal.. 
- Mllıerref olduk!.. Dedik •. 

' Oturdu.. konuımıya baıladı: 
- Efendim, ben tamam 22 

Hnedenberi bu mUlekteyim .. ıa
rOyoraunuz ya, ne kadar yıpran
dım.. timdi 33 yquıdayım.. ta
mam 11 yqımda iken bu meıle· 
te abldım.. benim hocam Taba 
Beydir. Birglln ben denizlide iken 
uatam ıeldi. Hünerler gösterdi •• 
bende mllthlı bir teıir bırakb. 
Onun bu hllnerlerini öirenmek 
için her ıeyi fedaya razı idim. 
Taba Bey nihayet beni yanına al
maya karar verdi .. 22 sene evvel 
Deizllden çıkhk. Gereyg6ne, 
Kaledavaz, Ynk .. kkum yolile 
Mil6ıa, oradan da Radoı, ve 
Arabi.tana geçtik.. Arabistanda 
birkaç ay meııul olduktan ıonra 
Hlndiltana siftik Dörf .seae 
Hiadiataada kıW.k.. Uata•la 

rica ederiz efendim. 
Yenibpı, Sandıkbumu ıakinl · 

Zilhtü, Kabnoi Mustafa 
T ekaaı Mııtlırı Hakkı 

Bir ıotalea 
Ayni rltbe ve1a derece 

ılade etkiden teka&t edilmlf 
memur ve zabitlerin maaılara 
yeni teblt edilenlerin ma 
uuuada pek bBy&k bir 
vardır. Yeni tekalltlerin r 
niıbetinde eıki tekaBtlerin ıı 
Yardır. Bp e11d •• yeni t 
maqlanmn naatili bulunarak 
HYiye &zerinde maaı verilae 
yerinde Ye isabetli bir bar 
olacajl kanaatindeyim. 

Amasra: Mütekait binbaşı F 

Ceıaplan•z 

Adapazarmda Bıhriye 
Gülıüm Hammaı 

Mektubunuz ilin mahiye 
oldutu için dercedilemedi efe 

* Menin Liman Şirkttınde u 
BllH,U. SıtD Be,.., 

Küçilk aan'atların Tlrk va 
dqlanna hun kanununda 
maranıozlar da Yardır. 
Emniyet dair .. inden 
alabllininlz efendim. 

• Nif&lliqında Cümhuriyet 
ıinde Ruhi Beyeı 

Mektubunuzu Sıhhat Mil 
lllğüne g6ndermeniz muvafa 
Eğer mufakat ederaeniz ıla 
diplz mektubu bia Sıhhat 1 
ıine teYdi edelim. 

* Kachkoy Huanpqa 
Giiltelria Beye: 

Teri kumek 11hhate ......... 
Ancak bu ifrazabn kokuaunu i 
etmek zaruridir, bunun içio 
herıtn antl Mptik abwd 
yık anınız. 

····················"································ 
beraber blltlln hünerleri, ho 
bazlaklan ben orada oğrendialo 

- Kaç tGrlO hlner ght 
bilir Iİnlz?. 

- 1 SOO... Saymakla 
Ah qyam yanımda olıaydı 

ıhterirdim •• 
Deniz.lill hokkabaz Mefa 

Ziya Efendiyi, bizim matba 
tra11na çıkardık.. Birkaç ou 
ra•ını plterdi. Sonra eline 
kir kılıç aldı.. Kılıçların Uze 
uki torkçe ile.. "Allah bizi 
diri"' yazıh idi., Mehmet 
Efend~ bunları ılk6oetle aj 
aoktu, baıbrdı, butırdı, haı 
Ti ıapıaa kadar ıoktu . 1 · 
kılıcı da ayni tekilde ıoktu. 
leri yavq yavaı açılıyor, 

kızarıyordu. Nihayet resim ç 
di. Ve hokkabaz Ziya Efe 
kılıçlan ağzından birer birer 
kardı. Fakat blliyor mu111adf 
Kılıçları hlr bez.le •İlerken 
lerindiki yqı IJtze fhterm• 
içia batım çe•İi'mifti. - Jf-
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Amerikada Hizmetçisi Olmıyan Küçük Oteller F ranaada Bir Hakimin Ôlüm ü Etrafında Açılan 
Tahkikat Hili Bitmedi ! 

Hayali Değildir I 
Doktor (Şarl Riıe) nin ıon on 

Mnellk dünya tevelltidatı &zerinde 
J•pbjı bir tetkikttan anlaıddıpa 
lln en fula çotalan ll'k, un 
ll'ktar. Bu ırkın batında da Ja
ponlar gelmektedir. Amapahlara 
nazaran çojalma kabiliye~rl 1 
il& 6 defa fazladır. Buna maka• 
bil en az: çotalan ırk ta MJU 
•ktır. Bu menfi ulıada birincilik 
ile Franıızlardadır. 

Dr. Şarl Rifeaia idtliuma na• 
laran Çia de japonlan taldid• 
llll'llepcek •• hutahldana lala• 
ıeçecek olur.. bet •• IOlll'• 
AYnıpa kıt'a11ada beyaz ark kaı. 
••yac:ak, yerine •n ....... 
lraim olacaktır. 

Demek ki ıarı t•hlik• •• ...... 
rirlerin .. dece hay~aiaeleria&le 
deiildir. Fl'len me•euttur. 

9 Kilometreden 
Sesi işitilen Adam l 

Amerlkama Nebıaaka ~ 
• yapılan bir mllla"haka ..... .. 
tla Jamu Aa•ard ........ bir 
•dam ltajudıjı zam•• 1ePI 9 
ldlometreden ifittlrm•Y• 11111Yaffak 
•l111aıtur. 

Yapmıya 
Başladılar •• Miiteveffamn Oğlu Sabık Başvekili V 

teklindedir. tçind• mutfa- Müddeiumumiyi Katillikle itham Ediyor 

Aaerikada kuvvetli Hrmayey• 
malik bir pup, bazı .. lairlerl 
plrdlprlerlae betlıyaa f01elerln 
nwalup dola,..Ue otomobU yol· 
culaiu yapan .eyyahlann mlfldl
lata ujnyabileceklerini dOıllumlif, 
laem bu çefit aeyyahlara kolaylık 
patermek, hem de bu ıayede 
para kuumak &midile yol boy· 
lannda kliç8k k&çDk oteller yap
brmaya karar Yermİf, fimcliden 
faaliyete ıeçmiftir. Bu oteller 
ancak ldfer odala birer k&tk 

iJ, Ye bany01u vardır. Bu· 
•• mukabil karyolHı ubit 
Ye yatakaızdır. 

Ba otellerde hizmetçi 
weya bekçi namına hiç 
ldmıe yoktur. Yolcu içeri 
tlrmek latecli mi kapıun
cla ..... balunaD bir kutu-

••• lcine madeal bir para 
atacak •• kap k•dili-
thaden aplacakbt. 

Yolcudan iatenilea 
Y•ılne teY otelde ancak 
bir ıece kalıp aitmeai 

" liderken de ortahjı lilip 
dplrerek temiz bırakma11• 
dlr. 

Şirket timdiye kadar yapbrt• 
bla otellerde herkesin bu ıarta 
riayet etmekte olduğundan mem
nuniyetle babaetmektedir. 

G&rlllftyor ki, dtlnya tamamen 
makineleımek yoluna IİfDIİttİr ve 
kim bilir belki eW ıene 10ara 
bu,an laaanlar tarafından yapıl· 
makta olan itlerin belki yan11 
makinelere intikal edecektir. 

le l..l tertip Jlla ,.. .,.,.,,.;,H•• •ır latı6• 
Jloraf• ., e;eaincle oku- ecWmemektedir. Kimler eldup belli 

Bir Alm!a ı9u 1.0 
htlk6metl delildir. Yiaebu AlmanıazeteıiniD 

njumaza ıvre er 1 pre dhiz tedarildaia 
dl•iz Yermemek ıuretlle Alman• JUcltiaU . 

• b tı-~ ·1 takv1t lmldauzlılt delayuile: Almanya. bmn laance ıeya a anu ~- l • y 
L--1.- M te-Karloya TlrldJ•· •cnatan, uıoalayYa, ettikten uawa-• on 

• · blUblltiia uak etmlt· Finludlya, eç, Norveç tebaa• 
sitmelennı b b" Y baft• ı .. ı.. una llu plıirde raıtplmek mim-
tir Bunun M e ı aoa • " ' Oy k . 

· .ki Alman milyonerinin -Monte- kin clet!ldii'. wıcwarm e .. rı· 
de ı baneainde biltUn aer- yetini ltalyanlarla, Franiız •• 
Karlo kumarb :-ı. • 1 _.-....... ..ı.- 1a .. en ele Cenubi Amerilıalalar 
vetleriai ma vedDlf o Bl•n1nuu-. ~ 
Fabt &u iki AummD riiiilWt ... t.,Mt . 

Dünyanın En Genç Nin 
..... ela ADaak 36 Yqmda 

Bir Nine Bulundu 
~ ..... il" 

kan ( Aaerlkea ... ..... ) ... 
auua •r•da 
en PM afııık 
kla OWapa• ............. 
... Wr ..Ut . ........... 
1..\ Htlc_.... 
de aruulaa b
dıma ••erlkada 
olcluia aabit ol
muıtur. 

Bu kadın (En· 
cliyana)da (Korç) .... , •.. ,.... 
maktadır. Acb 
Hlbert ithv
ttır, yqa 18 dır. 
Bu paç kadm -17 ya11nda eyı..- ı eHri olarak •ota çoeuk ,... 
mlf, bir 1ene aoma dlayaya ltlr kızdır. H..ap ecllldltlae fire 
luz çocuiu ı•tirmif, bu im ço- liıı çocuju da 18 ... 10Dra 
cup da bpla anaeai ,tlal 17 ya- ı lenine .. Echucluı tabii--~ 
pacla. eYleamlt ve. bir ._. ıoma ...... toru119aterwıuD'l MflHJ 
aw......_GaripJtif lf .-......... . 
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e 
"B~yaz Felaket,, Onu A "" 

_a_pa_ı_m_?_J famak çin Fı~sat ~ekliyor 
Yuzan 

Suat Suzan 

15· 7.934 ( Bat tarafı 1 inci sayfada ) ı 

kundura boyacılarına kadar her 
aınıftan betbahtlar görfrlmektedir. 
(20-21) yaşlarmda Üsküdarlı genç 
ve temiz bir aile kızının eroin 
tedariki için namuaunu aatmaya 
kadar ileri vardığı, eroin yüzün
den zeniİn aileleri tarafmdan 
kovulan eroineman aençlerin hır
sızlıklara kadar yuvarlandıkları, 
l.atanbufun maruf bir ailesine 
mensup bir gencin tıbbıadlide mli
ıahede altında iken bile mliesae
ıenln dolaplarından eroin çalmaya 
te§ebblis ettiii elim ••lr'alar ola
rak tubit edilmipir. 

dir. Vakıa hUkiimetimizin açtıi' 
mücadele çok feyizli neticelet 
veriyor. Fakat mücadele ıiddel• Bu gece de sarhot milislerin 

kapının önUnde yüksek s~le ı 
iörüşmeleri bir nevi kavgaya 
allrHkleyici tetvik mahiyetinde 
idi. 

Yüksek sesle ıöylenen sözlerin 
içinde kartı lokalin müdavimle
rine savrulan siyasi tehditler ve 
amiyane istihzalar vardı .•. 

Fakat iktiyar adam bu ıü
rUltOye1 ve bu aarhoı yaygara ve 
kahkahalarına bakmadan ilerledi. 
Rabakoviç te aağa sola ehem
miyet vermeden onu takip etti. 

Postdamer köprüsllniln yanına 
sıelmişlerdi.. ihtiyar adam yana 
Hptı... Spree nehrinin bir kana
hm takip ederek ylirümiye bat· 
ladı: 

- Allah... Allah ae yapa· 
cağız. 

Gece sakindi. lri ağaçlar ka· 
nalm üstünü tamamile örtmUıtU. 
Atağı yukarı bir yarım saat da
ha yürüdükten sonra batka bir 
yoldan yeniden Wittenber~ mey· 
danına Çlktalar •• 

Bu adam neden böyle d~ 
laııyordu? 

Bu gezinti arltk hakikaten 
nazarı dikkati celbedecek bir 
mahiyette idi. 

Bu adam bayle gezinerek 
vakit geçirmek niyetindeydi gali· 
ita •. Her halde bu ıayritabii bir 
ıeydi... Bir ıeye mi intizar edi· 
yordu. 

- Neden vakit ıeçirmek 
iıtiyor? 

Ne bekliyor? •. 
- Kimi bekliyor? .• 

• Birden kuvvetli bir vaveyla 
tehrin sokaklarını sardı: 

- Tempo ikinci tabı .• 
Nahtau•iabe Tempo ikinci 

tabı. 

bulunuyordu, ihtiyar adam o villa· 
nm kapısı önünde tevakkuf etti, 
cebind~n çıkardığı anahtarla 
bahçe kapıaım açb ... içerdcn bir 
köpek havlıyordu: 

- Haraı, Haras, ıus.. ıuı 
bakayım. 

Karanlıklardan ııyrdan kurt 
aınıanı iri bir Alman çoban kö .. 
peği sevinçle efendisinin üzerine 
atıldı. ihtiyar adam bahço kapısını 
örttü.. Ve bahçenin kumlu yolla
rından ilerledi... Biraz ıonra evin 
kapısını açını§ ve içeri girmişti. 

Köıebaıında bir müddet te
vakkuf eden lvan Rabakoviç 
iıerledi ve yavaş yavaş köşke 
yaklaştı. 

Bu bina iki katlı idi. f ri ağaç
ların dalları arasından göriinen 
ve bir kuleye benzeyen yuvarlak 
kısmırun peuçereJeri açık ve içerisi 
aydınlıktı. 

Fakat bu açık pençereden 
birşey görünmiyordu. Yalmz kır
mızı kağıtlı duvar görwnüyordu. 
Ve bu duvara ışık oyuniJe nis· 
betslz irileımit olan bir inaan 
gülgeaf aksetmiıti. Bu gölge 
elinde bir iazete tutuyordu. 

l•an Rabakoviç: 
- Gazeteleri okuyor, dedi .. 
54»nra bapnı kaldırarak kapı· 

nın üzerindeki bronz levhaya 
yazılı olan İRmi okudu: 

"Pro/•aör Sel.miti., 
Ivan Rabakoviç: 
- Profea5r Scbmitt, diye 

tekHarladı. Acaba bu hangi pro
fesör Schmittir. AH mühendia 
mektebindeki mi ?. Yoksa bp 
falctıltesindeki mi?.. Evine bakıla .. 
cak olursa meşhurlardan biri 
olmalı yoksa ıu musiki profesörü 

Fener -

Schmitt olmasın? 
Tahkikabru ertesi gUn yapa· 

bilirdi. Şimdi berşeyden evvel bu 
cinayeti öğrenmek Jizımdı. 

* 
lvan Rabakoviç caddeye indi. 

Aydınltk bir kahvenin tarasaıı 
önünde duran genç bir gazeteciye 
yaklaştı: 

- Akşamlar bayrolıun 1 
- Akşamlar hayrolsun efendi. 
Ve gazeteci elini gazete yığı-

nına uzattı : 
- Hangisini vereyim ? .. 
- Hiçbirini doıtum. 
Gazeteci başını sert ıert öbür 

tarafa çevirdi. Beyaz Rua ta gitti, 
tam onun yanında durdu. Sırtını 
demir parmaklığa dayamıştı. Yan 
gözle adamın elindeki gazeteyl 
okumaya başladı : 

" 1 tanbul - Berlin ekspresınde bır 
facia . Kafasız oeset... Kafa nerede 
l\alil kim' l'olis, bu müthiı cinay~t 
failı pe,İndedir. ,, 

Ve daha aşağıda küçük punto 
ile ıöyle yazılı idi: " Ta/sildi 
dokuzuncu sagf adadır. ,, 

( Arkuı var ) 

Lehisfanda 
Büyük Grev 

Va~~ou, 14 (Hususi) - Bir sanayi 
belduı olan Loç tehrinde bir k111m 
amele bir aydanberi srrev halindedir. 
Dündeı:ı itibaren de umumi srrev ilin 
edilmiştir. 

Almanyayı Protesto 
V •tin&ion, 14 (A. A.) - Huiciy• 

Nazırı, Ameri~'nın Berlin sefirini 
Yung va Davea lıtikrazlarının Ame~ 
rikan hamillerine karıı yapılan zarar 
verici muameleyi Almanya nezdinde 
tiddetle protesto etmiyc memur et
miıtir . 

M. Harrlson Berllnde 
BarJln, 14 (A. A.) - Nnyork Fe

deral Bankası MüdürG M. Harrlson 
buraya l'•ldi. 

Cinayeti yazıyor.. Ekıpres 
cinayetini. Yugoslav 

--~---
- Kafasız cesedin hlkiyeıinf 

yazıyor. 

- Kafaya alıp kaçan katili 
yazıyor. 

- ikinci tabı .. Tempo .• 
ihtiyar adam beklediği bir 

dostuna tesadüf etmiş gibi birden 
tevakkuf etti. Hemen gazetecileri 
yaklaştı. Üç akşam gazeteıinl de 
birden aldı. 

1van Rabakoviç memnuniyetle 
titredi. 

- Gazeteleri bekledi, dedi •.• 
Gazetelerin bir ikinci tabı nqre-
deceğini biliyormuı Kibl... Bunu 
naııl tahmin etti. 

- Bunu katil olduğu için taJa. 
mia etti. 

- yahut ta srazetecl oldutu 
içia. 

- Belki de bu bir tuadllhür •• 
Gazeteleri katlayıp koltujıınua 

altına sıkııtıran ihtiyar efendi 
timdi adeta dalsa seri adımlarla 
yirUdO. Yine kiliaenin meydanını 
•eçti ve Kurfiratendonım 'un yan 
ıokaklal'ından biri olan Meinecke 
sokağma saptı 

lvan Rabakoviç te sokaj'm ba· 
fH18 kadar ıeldi ve durdu. Bu, 
kııa bir sokaktı, hem de tenha 
icli. Burada lıepıl beı katlı apar· 
tımanlar vardı. Bunların ara&1nda 
i~e >ldukça geniı bir bahçe ıçın-

. afsılsa orada kalnnı bir vllli 

ikinci intikam Maçı 
Kadıköy ünde 

Bugün 
Yapılacak 

Yine 

Cuma sl•I Fenerbahçe ile 
ilk mlıabakamnı yapamıı olan 
YugoalayYa takımı, hir revanı 
mahiyetinde olmak lbere ikiacl 
ml\ıabakaDıa da yine Fenerbahçe 
ile yapılmasa arzuıunu izhar etmit 
ve bu talep Fuerbabçe tarafın-
da11 kabul edilıaiftir. 

Bu :sebeple ikiacl maç buıiin 
Kadıköy •tadında Fenerbabçe ve 
Yugoslavya takımları araıında 

icra edUecektir. Hakem K•m•l 
Rifat Beydir. 

Misafirler ayui alqam Konvaa· 

ıiyonel trenllı ıehrimlzden ayrı
lacaklardır. 

Edlrn•y• Giden Sporcular 
DöndUler 

Edirae muhtelitlle bir futbol 
maçı yapmak Oıere Edfmeye af
dea Vefa, lıtanbulıpor, Beykoz ve 
Snleymaniyedın mDrekkep İıtanbul 
muhtelftf dün ııhrlmize d6nmUı· 
tur. Dlln dt bildirdiğimiz ıibl bu 

maç cuma aliaU yapılmıı, yedi 
aayı ile ltlanbıtl ltbine netlttltn• 
mlfli. 

Yeni Eroin Alma Moda91 
Eroin eskiden toz halinde 

buruna çekilmek veya ağza alın· 
mak ıuretile kullanılıyordu. Fakat 
son zamanlarda tiddetini arttıran 
zabıta takihahna karıı eroin alma 
modası değiımiştir. 

Eroin müptelaları polisin na
zarmdan kaçabilmek için hususi 
iğnelerle pantalon (}zerinden vll· 
~utlerine şiringa etmektedirler. 
Bu suretlo kolayca ve dikkati 
celbe:tmeden eroin kullanılabil· 
melcte, zabıtanın nazarından kur
tulunmaktadır. 

Son zamanlarda mUıahede ve 
tedavi altına alınan erofnemanlar 
araamda gtinde (3) grama, hatta 
(S) grama kadar alanlar görü) .. 
mektedir. 
Ayaklarnızın Altını Öpeyim! 

Eroin iptilası, genç kadın ve 
erkekleri İf hayabnda çıkarıp 
slratle zaif dlflrdftlrten, kısa 

bir müddet zarhnda bitap 
bir hale getirdikten baıka akliki 
cinayetlere ve sukutlara sürükle· 
mektedir. Üaklldarda Şakir Ef. 
i9minde biriai eroinden &lmutttır. 
23 yaımda ıenç bir ıoför "Alla
hqkına beDi kurtann f ,. diye 
atlayarak bmarhaneye biızat 
mliracaat etmiftir. 

Eroin dttkDnlerinin miifahede 
ve tedavi albnda gösterdikleri 
aclkh lıaller son derece fecidir. 
Bu bedbahtlar pnlerce yemek 
ylyemiyor, iatifralar içinde buna· 
lıyor, fiddetli bir ishale tutuluyor 
Ye buhran halinde : 

0 
- Ôlftyorum 1 Ayaldarımxın 

albnı öpeyim !.. Allah nzası için 
olaun 1 .• Boğuluyorum !.. Boğazıma 
bir ıey tıkanıyor !.. Bana bir 
morfin yapın, beni kurtann 1 ,. 

F ıryatlarile kendilerini dok· 
torların ayakianna abyorlar. 

F•hrettln Kerim B. Ne 
Diyor? 

Yetil Hilil • içki mUcadeJe 
cemlyetile, neıriyatla ve bizzat 
ıınçlijin bu beyaz madde muha· 
rebeaind-. ön safta bulunan 
Dr. Fahrettln Kerim B. heroin 
harbi hakkındaki heyecanla b~ya· 
natını t6lece hülaaa edebiliriz: 

- 8u Heroln denilen beliyı 
dlnyanı11 batına Amerikalılar 
ıardılar, Bu işteki muazzam kir 
blltUn dünyadaki mUcadeleye 
kartı duran en bUyUk amildir. 
Kiloıu (400) liraya alınan heroiui 
perakende halinde (1200) liraya 
satıyorlar! Bu yüzden blltün diln· 
yada senevi herotn iıtihıall (20) 
tonu geçlyorr.. Müşahedelerimiz 
aöıteriyor ld gençler araaında 
btroln delilljlnln dehteti art .. 
mıştır. Çocuk baba ve analarile 
mürebbilerin bu felikete kartı 
çok dikkatli bulunmalaıı elzem .. 

Jendirilmelidir. Çünki feliket giill" 
den güne daha bUyUktUr. Mlic•• 
deleyi ayni zamanda telkini ff 
ahllki cihetten de açmalı, bıl 
ölBm ve tereddi zehirini dört ta• 
raftan boğmalıdu. Eroinin renç
lcri avlıyan tek bir tarafı var: 8d 
zehirin ( bal ayı ) denitebilerek 
olan ilk zevk devresi, fakat gayet 
kıaa olan bu devreden ıonra arr 
da da bir aptılama, bir (teredclt 
devreıi baıhyar, ondan ıonra d9 
marazi bir iptili devresine airilİ' 
yor. Bu devrede artık bu zehirİll 
koyuıuna bulaDDUf bulunurlar· 
Uzun mUddet kullananlar ,nnde 
bir ıramda kalıyorlar. Fakat gün
de (3,5) grama kadar pkanlat 
çoktur. Bu mel'un zehir bir iiley• 
girince birkaç kişiyi btili ediyot• 
Avrupada en fazla garson, musi
kitinaa ve artistler araıında kul
lanılıyor. Fakat bizim memleke
timizde kundura boyacıaı, hamal. 
şoför ve mDnevverJer araaınd• 
dolqmaktadır. 

Eroin avam araaında ( mal ) 
ismi Ye rumuzile anılıyor. Biz, te
davide baıtayı Duhem uıuUI• 
Eroinden birdenbire keaiyoruz. 
Hak banyo, zeytkifuru enjeksiyon
ları yapayoruL ( Luminal) veriJO"' 
ruz. Kııa zamanda aallh eld• 
ediyoruz. Fakat hastalu seririyr 
tımızdan çikınca namusları nzeri
ne söı alınmıı olmaama rafmen 
yine muhitlerinin t .. iriae kapılr 
rak Eroin bulabiliyor ve kullanı
yorlar. Seririyatımıza bir iki defa 
aelenler çoktur. içki m&cadel• 
cemiyeti azalara, bu zehirle telkin 
vuatalarına nıilracaat ederek. 
mekteplerde konferanslar tertip 
ederek mücadele ediyoruz. Hatta 
cemiyet azaıı Eroini kullananlara 
bu zehiri tedarik edenleri hDkiı
mete haber vermiye mecbur
dırlu. Fakat bu zehir bir moda 
ıalgını halinde huımanlar ıa · 
dthınekte, genç zeki ve hay t 
kuvvetlerimizi mahvetmekte bt • 
devamdır. Alınan tttdbirler k i 
sayılamaz. Mücadeleyi resmi J 

nim resmi telkin, propagan c.a 
kanallarile geni§letmek elzemdir· 
Zira tehlike günden gllne bU
yUmek felaketi göstermektedir. 
Var kuvvetimizle hUkfımetimh.iP 
ve aile babalarımızın nazarı dik
katini bu büyük felaketin kur 
banları üzerine celbetmeliyiz." 

/~tan.bul Muhabiri 

Haydut Mecit 
Tutuldu 

( Baıtarafı 1 inci Hyfada ) 

sinde yakalanmıştır. Mecit jaP" 
darmamıza karıı ailAh lculJanrnıt 
ve gördUğU mukabele netice.i 
yaralı olarak elde ıdilmiıtJr. - -il 
Dlyarıbeklrd• K•lpazanl•' 

Diyarıbekir (Huıuıi) - Geçell 
Mne burada. oturdukları bir evd• 
kalp 23 kuruşluk yaparken aletleri 
ile birlikte yakalanan Kilitli 
Abdullah, Halil ve AbdUlvebıba• 
muhakemelerine devam edildi
Mıhkeme, bu paraların kalpbk
larının ıllrDlllrken kolayca anl.
ııbp anlatılamıyacatııu Darp..,. 
nedea aormıya karar verdi •• 
muhakeme bqka bir ({in• br 
rakıldı. - * 
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Padişah, Kabine Teşkiline Mahm t 
Şevket . Paşayı Memur Etmişti .. 

Babıilide bu velvele devam 
derken erkAnıharp binbaşılann· 

dan fsmail Hakla Bey (1) Üskü
dar cihetine geçmiş, Mahmut 
Şevket Paşanın evine giderek 
aziyetten kendisini haberdar et· 

mişti. Mahmut Şevket Paşa, he
ııfiz fsmail Hakkı Beyle bu mevzu 
etrafında görüşürken telefonla 
acele acele araydnn istenilmişti. 
Bu telefonun gelmesi; Enver Be
)'İn padişah nezdinde teşebbfisJe• 
rinin iyi neticeler \•erdiğini his• 
•ettirmişti. Bunun fizerine Malı· 
nıut Şevket Paıa bllyllk bir 
memnuniyet hissederek derhal 
karşı sahildeki saraya l'eçmİŞi 
Padiı h t rafından buzu~a ka· 
bu) edilmiş.. Sadrazamlığın uhde· 
ıine tevcihine, ve kabinenin teş• 
kiline dair olan iradeyi istihsal 
ettikten sonra geç vakit Babıôliye 
gelmişti. 

Talat Beyle Cemal Bey, Mah· 
nıut Şevket Paşayı ıadaret dai· 
resinin iç kapı&ında iatikbal et• 
nıi lerdi. Mahmut Şevket Paşa, 
henfiz beş cesedin kanlar içinde 
yatbğı bu daireye girerken bis
•olunacak derecede bir memnu• 
niyet ve cev\•aliyet göste
riyor, ıllr'atle Sadaret odasına 
doğru ilerlerken, kendisini takip 
eden Cemal Beye ıu emri veri· 
yordu: 

- Derhal lstanbul muh fızh· 
ğını deruhte et. Şehrin inzibabnı 
muhafaza etmek için, dakika ge
çirmeden ne mümkünse yap. 

Nazım Paşanın vurulduğu ve 
Kamil Paı nın d istifa namesi• 
ne imza koyduğu andan itibaren 
vsziyete hakim olan TalAt Bey 
rafından hertürlil tedbir ittihaz 

edildiği için, şimdilik hadisat 
intizar edilmekten başka yapala· 
cak birşey kalmamışb... Ancak, 
fU nda ittihat ve Terakkı rüe
ıasının zihinlerini icıa!tl eden ~ ;:I 

bir mesele vardı. Bir iki aaat eY· 
\'eJ, millet muvacehesinde, va• 
tana ihanetle itham ettikleri 
ıabık vükeli heyetine karşı ne 
7apılacakb. Bunları tevkif etmek, 
ihanet telakki edilen faillerinden 
dolayı i&ticvaptan geçirmek fikrini 
ileri sürenler arasında; bu mesele 
ile meşgul olmayı bir müddet 
tehir eylemeye taraftar olanlar da 
vardı. Bilhassa Talat Bey, daha 

az busametkArane davranılma11nı 
istiyor, bütnn arkadaşlarına itidal· 

[1] Buran V el iliğinde vefat etmiştir. 

"""nu11111111ıtw ...... ••; .... -

son Posta 
iLAN FIA TLARI 

1 - Gazetenin esaı P~11il• 
6ir sütunun ilci sotıtı 6ir 
(santim) ıogıl"· • 

2- Sayja1öıntı göre bir ıanlı• 
min ilan Jialı pınlar4ıt: 

eayia 1 sayfa ~nyfa Uığer Soo 
2 3 4. 5 yerler sayt~ 

r---ı--2-50-1-2-0o 100 60 30 ' 
Krş. Krş. l< ı,. 1 Krş. Kro. J 

3-'Bir 5antimc!e saıi 
.(8) kelime fJllrdır· 

4 - ince o• /,a lın gazı/ar 
tutacakları geril ör• 
santimle ölçülür. 

den aynlmama· 
Jarını tavsiye eyli· 
yordu. 

ihtilalin buh-
ranlı saati geçip 
te he.r taraf sil• 
kfınet kesbettiği 
zaman, sabık vll• 

kela heyeti, sak· 
)andıkları yerler
den birer birer 
çıkmışlar, Kamil 
Paşanın bulun· 
duğu odada top--

lanmışla.rdı. Babı· 
ilinin etrafı, he
nüz coşkun bir 
halk klltlesile mu
hat bulunuyordu. 

Bunların ara• 
aından geçilirken 
tecavüze uğramak 
ihtimali vardı. 

Talat Beye en Edirn•tle •ilah altıııa aluıan Talat B. 
çok endişe veren, (Çadır 8nliad Döbet beklerken.. J 
o aırada Babıallde bulunan ecn~ lngiliz, ltalyan, Rus istasyonerle· 
bilerdi. Filhakika evvelce tanzim rindekl bütnn efrada ı.ilih başı 
edilen program mucibince, ihtilil emri verimiş, ve hatta bunların bir 
baılar başlamaz Atina aablk anda Tophane nhtımına çıkarak 
sefiri Muhtar Bey [JJ doğruca Beyoğlu cihetini iıgal etmeleri 
sefarethanelere Kf tmiş, yapılan için blittin sandalları denize indi· 
hareketJn mahiyeti hakkında rilmişti... Bu tehlikeli vaziyette 
malumat vererek ecnebilerce bir tek ecnebiye karşı yapılacak 
telaşı mucip olacak hiç birşey tecavüz. hiç şilphesizdir ki çok acı 
olmadığını bildirmiş ise de, o sıra• bir netice verecekti. Buna binaen 
da latanhulda bulunan Fransız, hariçteki vaziyetin tamamen aükun 

[1] Ahıren Vaşıngton sefirliğinden bulmasına intizaren bu ecnebile-
tekaüt edilerek Kastamonu meb'uslu· rin de bir müddet Babıalide kal· 
ğun intihap edilen ve ıon günlerde maları ten ip edilmişti. 
vefat eden Muhtar Bey. ( Arkaaı var ) 

A manya eyecana Düştü 
( Bııttıırafı 6 lnd ıayfada ) 

1 - Misakın, Almanya aleyhinde 
olmadıfı hakkında teminata Hhip 

olma11,I 
2 - Misakın, Almanya için mü· 

ıavat hakkını tamdık' kanaatinin 
m~vcut bulunmaıu, 

3 - ltalynnıo, Şark mlıaklJe, 
tıpkı İngiltere gibi yeni bir taabhGt 
albna glrmemeai. 

Gazeteler, Fransanın, ltalya tara· 
fından müsait bir ıurettcı tetkike il· 
yık bir misak projesi hazırladığını 
haber veri)•orlar. 
Almanya Misakı Şiddetli 
Bir Heyecan ile Kartlladı 

Berlin, 14 (A.A.) - İtalyanın 
Londrada Fransız· lngiliz görüı· 
melerini mUsait bir surette kar
ıılaınası, Alman siyasi mehafilin· 
de ıiddetli bir heyecan uyandır· 
mıştır. 

Alman gazeteleri, Şark miaa· 
kının, herhangi mütkül bir vazi• 
yet karşısında karıılıklı yardım 
taabhndn ile başladığım, bu ıu· 
retle askeri icraatın en tabii bir 
şeymif gibi en an safa geçtiğini 
yazıyorlar ve umumiyetle diyorw 

lar ki: 
" Binaenaleyh, Milletler Cemi· 

yeti miıakının teminab yerine 
kaim olacak olan bu miaak, 
icabında Fransanın şark Avrupa· 
ııındaki skeri müttefiklerine ant 
ve hep birden harekete geçmek 
imkanını vermek itibarile hakika· 
ten askeri bir misaktır. Vakıa 
nazari olarak bu misak, ihtilaf 
h~Iinde muhtelif kombinezonlar 
derpiş etmektedir. Fakat fiilen 
söz. Fransa ile Sovyet Ruıya, 

kUçUk itilaf ve saire arasındaki 
hususi mukavelelerin teşkil ettiği 
ıebekenin olacakhr. 

Misak projeleri Milletler Ce
miyeti miıakmı baltalamakta ve 
gerginliğin gayri askeri bir su· 
rette hal imkanım endi§c verici 
bir tarzda azaltmaktadır. 

Cenevre mllzakereleri de ha· 
diselerin seyri üzerine tesf rini 
kaybedecektir. Buna rağmen, 
misaklarda Almanyanın Milletler 
Cemiyetine avdetinden babıedil· 
mektedir. Anlaşılıyor ki, bu mi· 
ıaklan yapanlar Milletler Cemi· 
yetinin herkes tarafından tanınan 
ıılahı JQzumunu eıassız addet-
mektedirler.,, 

Zira milletler cemiyeti tema· 
men Fransız hAkimiyetiniu ıiyasl 
bir teşekkillll haline kalbedilmek 
lıteniliyor. Bu ıiyaset daha bu 
ınnden kendini g6atermektedir. 

Zira Uç devlet, muhtelif dev• 
leUerin itiraılannı bile bile 
Sovyet Ruıyanın milletler cemi• 
yetine gtrme1ine karar Yermi .. 
}erdir. 

Şu halde bundan böyle Anu
pa için bOtlln mllhim kararlar 
Fransa ile Sovyet Rusya arasında 
verilecektir. Binaenaleyh bir em• 
rivnki siynsetine, bir askeri siya· 
ıete intizar edilebilir. 

Maalesef lngiliz teıebblisU 
yalnız Alaıanyada değil, aym za· 
manda ltolya, Lehistan ve diğer 
memleketlerde bu temayUlata 
kıır§ı ileri sUrlllen mtıhim itiraz· 
ları naıan itibara almamaktadır.,. 

Lyla ..9. 

M. itler Konuşuyor 
Diyor Ki;--y~pfıkl-;rı;-ın Bütün 
Mes'uliyetini Üzerime Alıyorum 

( Baştarafı 1 inci eayfnd;)° . • 
lktısadi hayatın her sahasında 
yeni yeni yollar aramıya mecbur 
olduk. eğer Alman milleti bizimle 
ça~ışma ortaklığı yapmasaydı me· 
ıaımlz boşa giderdi. Bununla 
beraber menfi un urlar Almnn 
milletinin mnsbet gayretlerine 
engel olur. Bu unsurlar şunlardır: 

1. - Bfitlln memleketlerde 
tahrıkit yapan beynelmilel boz· 
guncular, 

2 . - Milli Sosyalistliğin iktidar 
mevkıine .. gelmesile, mevkileriniµ 
kayboldugunu gören siyasi adam• 
lar, 

3 - Daimi ihtilaller yapmak 
isteyen ihtıllilciler, 

4 - Milletle hiçbir teması 
olmıyan. ve t~feyliler gibi yaşayan 
fakat~ ~ır neva asabiyet do&urmı· 
ya hadim olmaları itibarile tehli· 
keli bulunan aylaklar. 

Geçen mart ayındanberi, Al· 
maı_ı mi!letinin ikinci bir inkılap 
ıayıalarıle zehirlenmemesi için 
tiddetli bir propagandaya teves· 
aUI etmiıtim. Hficum kıtaatı saf• 
larında lnhiUH alametleri görüldü. 
Bu kıtaabn ıeflerj ikinci bir ihti· 
lAlden bahsediyorlardı. 

Suiiatimallerl bildirilen Röhm 
bunlara inkar etmiye çalıştı ve 
hücum kıtoatına karşı perde al
tından hücumlar mcvzuubabs oldu· 
ğunu bildirdi. Hücum kıtaatmın 
baıı rüesası tarafından, bu kıtaat 
ile Milli Sosyalist fırkası ve dev• 
letin diğer müeS1eseleri arasında 
bir uçurum kazılmışb. Bunlar ten· 
kil iç.in yapılan teşebbüsler Röh· 
mUn mukavemetile kar§ılanıyordu. 
Röhmün hulusundan şüphe etmi· 
ye başladım. 

Röhm benim malumahm harf· 
cinde, Fon Şlnyşer ile temaıa 
geçmişti. Fon Şlayşer rejimin de· 
ğişmeaini elzem addeden bir plan 
tcsi• etmişti. Röhm MHh Müdafaa 
ve bütDn milli teıekküUer nazın 
olacak ve Fon Papenin yerine de 
Fon Şliyşer geçecekti. Ben bu 
planın tatbikına hiçbir 1.aman 
muvafakat edemezdim. 

Röhm, benim muhalefetime 
intizar ttiği için tasavvurlarını 
cebren tatbik için bir plan dU
tUndU. Bu plana göre, hücum 
kıtaatı orduya karşı tahrik edil
miye başlandı, bunun için de 
ordunun benim tasvibimle hücum 
kıtaatına dağıtılacağı ileri &ürüldü. 
Hücum kıtaatı buna mani olmalı 
ve ikinci ihtillli yapmalı idi. Röhm 
~u. maksatla ?"lyonlarca mark 
ıhtıliis ve tedhış usulleri tatbik 
ed~cek hususi gruplar teşkil ey· 
lcdı. Bundan başka beni de orta· 
dan. kaldırmıya karar vermiıti. 
Benı öldlirecek şahsı bile tayin 
etmişti. Bu " Uhl ,, isminde bir 
hücum kıtanh ıefidir ve tamamen 
itirafta bulunmuştur. Karnrlaşhn· 
lan isyan, hUkiimet dairelerine 
taarruz ve benim tevkifimle bq· 
lıyacak, yıldırım darbeıile yapıla· 
caktı. Röhm ve şeriki cOrUmleri, 
lıyanın kan dökülmeden ve gün· 
Jerce mlicadeJe edilmeden tat• 
bikına imkan olmadığını anladı
lar. Yalnız ben mlieuir 
bir ıurette harekete geçebilirdim. 
Eğer herhangi bir kimse benden 
aailerin niçin adi mahkemelere 
aevkedilmediklerini ıorarsa vere
ceğim cevap ıudur: 

O dakikada Alman milletinin 
mukadderatından mes'ul ve buna 
binaen milletin en yllk11ek hAkimi 
bulunuyordum. 

Örfi kanun tatbik etmek li-
zımdı. Herhangi bir kimse dev• 
Jete el kaldırır a onu bekleyen 
akibetin muhakkak ölüm olduğu
nu millet bilmelidir. 

Ceza şiddetli oldu. Hücum 
kıtaahnın on dolrnz yUksek ıefi, 
(31) şef ve azası ve himaye Ja. 
taatı şeflerinden de Uç kiti kur
ıuna dizildi, Tevkifleri esnasında 

• ....... . ..... cı .. 

mukavemete teşebbüs eden (13) 
kişi de öldürüldü.,, 

M. Hitler, ecnebi mntbutı ta• 
rafından verilen tahrikiimiz ha• 
berlerden bahsederek dem iştir ki: 

" - Nazır Fon Papen, Seldte 
ve diğerlerinin suikastçilerle ali· 
kadar oldukları hakkındaki iddi· 
yı vakayi t~kzip etmii\ir. Zira 

asiler onların da katlini tasavvur 
ediyorlardı . ., 

Başvekil, Fırkaya itimadını 
bildirerek ve bu cinnet eserinde 
erik olanlarm hepsini affederek 

nutkunu şu suretle bitirmiştir: 
••- Hayabmın en acı karar• 

!arını vermek mecburiyetinde 
kaldığım bu saatlerin bUtün mea
uliyetini tarih huzurunda üzerime 
almıya hazırım.,, 

Sonra, Rayştağ "eiıi M. Gö
ring kıaa bir hitabe Irat ederek 
Alman milletinin M. Hitlere 
medyunu filkran olduğunu beyan 
etmiş ve celse tatil edilmiştir. 

Gerek başvekil M. Hitlerin 
nutku ve gerek M. Göringin 
hitabesi ıürekli alkıılar)a ka111-
lanm1ştır. . .... .. ...... 

Emir Zeyt 
Irak Kirahnın Amcaıı 

Siyasetten Ayrılıyor 
Bağdat, ( Hususi ) - Irak 

HOkiimetinln Kahire Sefiri Emir 
Zcytle kıral hanedanı araaındı 

bir izdivaç yüzünden gerginlik 
olduğu söyleniyordu. Bu gerginlik 
unutulmuş gibi idi. Fakat Emir 
Zeyt Başvezaretc gönderdiği bir 
istida ile sefirlikten istifa ettiğini 
bildirmiştir. Vezaret Emir Zeydin 
istifasını kabul etmiştir. Emir Zeyt 
istidasında art•k siyasetten çeJd.. 
leceğini ve Yunanistanla Türkiye
de bulunan Haşimi ailesine men• 
sup emlaki idare edeceğini zik· 
retmiıtir. 

[ Son Posta - Eruit Zeyt, daha 
vvel Jrnkın Turkiye sefiri idi. 

32,5 Derece ! 
Dün Senenin En Sıcak 

Günlerinden Biri İdi 
Rasathaneden tebliğ ed ilmiıtfr: 

DUn sıfır derecei hararete e 
deniz seviyesine indirilmiş baro
metr sabah saat 7 de 759, 14te 
759 milimetre, derecei hararet 
7 de 22,5 ; 14 tc 29,5; azamı 
32,5; asgari 19 du. 

Rüzgar, lodostan esmiıtir. 
Azami sUrati saniyede 4 metredir. -... . 
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Ayrılık Kararı •. -----"Nadirenin Teyzesinin Yanından Ayrllmıya 
Karar Vermiştim. O Beni Bırakmıyordu •• ,, 

. 
Erken dönmeye gayret et. Beni 
yemeğe bekletme. Eğer sen gel· 
mezıen yediğim yemek içime 
•İnmez. 

Cevabım verdi. Bu temiz ka· 
dın, bu gidişimin muvakkat oldu
iunu zannetmiıti. 

- Fakat teyzeciğim.. Ben 
Jıtanbula, ,UnU birliğe inmiyo
rum. Artık bUtUn blltlin gidi· 
yerum. 

Derdemez, birdenbire yerin• 
den aıçradu • 

- A.. a.. a... UıtUme iyilik 
aağhk.. vallahi de olmaz.. billlhi 
de olmaz... Alimallah, ıuradan 
ıuraya gidemezsin. Geleli ne ka· 
clar oldu?. 

Daha dlln bir, bugün ikL •• 
Kalkmıı lıtanbul gibi yerden bu· 
ralara kadar gelmişıin. Hele fÖy• 
le bir iki ay daha otur kızım. 

Diye bağırdı. 
Onu ikna etm~k için bir hayli 

uğraıtım. Muvaffak olamadım. 
Onun bu kadar iyiliğine kartı da, 
çarşafımı baııma örtUp kaça· 
mazdım. 

Nadireye derhal bir mektup 
yazdım. Aldığım mektubu ve bu· 
radaki vaziyetimi anlattım. Ve 
sonunda da: 

"Nadire! çıldıracağım.. AlJah· 
~ aıkına buna bir çare bul. icap 

eder.se, git herife rica et. Beni 
bu fellketten kurtar.. Bir kadına 
bu kadar eziyet etmek günah 
cleiil mi? .. 

Diye yalvardım. 
10 Ağuıtoı 

Üç glin Uç gecedir sllkunet 
içindeyim. Geceleri penceremin 
altına doJaıanlar kayboldu. Beni 
iz'aç edecek baıka birşey de yok. 

Nadireden beklediğim ceYap ta 
bit& aelmedi. Okadar merak 
içindeyim ki .. 

* 28 Ağuıtaı 1840 
Kadınlar Tev.k.ifhaneai 

Duvarlarana çarpa çarpa dllt· 

lttl•ttn ... lftttlllllHlllttla .. --...-•Htl•H••••-

Son Posta 
"Y; • .;i, •lyut, H~• ve Halk gaıett.t 

Eeki_Zabtiyc, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

Gaıetemiz<le ~ıkan yaıı 
ve resiml~rio btitün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

..... 
ABONE FiA TLARI : 

1 • 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Je,, Kr. 1(, 

TORKJYE 1400 750 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Adreı 
değiotirmek 25 kuruitur. 

Gelen ce1rtık 6t!l'i CJt!rilmtJz. 
illnlerdan mea'uliret ahnmaa. 
Cevap içio mektuplara 10 kuru~lvk 

pul ilavesi lazımdır. 

" Po•ta kutuauı 741 utubui ~ 
Telgraf :Soopo,ta 

.. 1' elefon : 20203 

tUğUm derin kuyunun, artık ta• 
.mamen dibindeyim... Üç glin ev· 
vel Adi bir fahişe idim. Bugiln .. 
Bir cani bir katilim... Biraz 
kendime gelir gelmez hemen şu 
defteri elime alıyorum. lstarapla 
malimal olan hayatımın, -ıUpheıiz 
artık en son olan - bidiseıinl 
yazmıya baılıyorum. 

Sabahleyin henüz gözlerimi 
açmııtım ki bir anda acı acı kapı 
çalındı. Ve sonra kapının önünde 
birkaç kalın erkek aeıl, birbirine 
karııtı... Hemen pencereye fırla· 
dım. Perdeyi aralık ederek bak· 
tım. iki Poliı, bir sarıklı adam. 
Yanlarında bir de bekçi... O 
anda dUıUp bayılacaktım. 

Sesi mutfaktan gelen teyze· 
hanım; mutat olan ıuafi soru
yordu: 

- Kim o?. Kim 00000? ... 

Dııardan ıert ve merhametsiz 
bir ıeı cevap verdi: 

- Hele az buraya gel, ha
nımteyze ..• 

T eyzehanım söylene ıöylene 
söylene mutfaktan çıkıyor, ka· 
pıya gidiyordu. 

- Allah, Allah.. Sabahleyin 
bu da kim acaba?.. Hayırdır, 
inıaHah ... 

Ve sonra yarı içerden, yarı 
dııardan fU muhavere baıladı: 

- Hammteyze.. Darılma, gü
cenme.. Evi arıyacağız?. 

- Evi mi arayacaksınız.. O 
da ne demek?. Ne varmıı bınim 
evimde? .• 

- Ne :zamandanberi kaçak 
bir kadın aranıyordu. Şimdi onun 
burada aakh olduiunu haber 
aldık. 

- A .. A .. A.. Deli mi oldunuz 
ayol... Benim evimde kaçak kadın 
ne arar?. imam efenaL. Söylesene, 
aen.. Beni kaç yıldır bilirsin. 
Benim evimin önünden şüpheli bir 
kedi bile geçmez. Hak kuru 
iftiradan saklasın. Benim evimde 
vakıa bir kadın var amma ... 

Artık sabredemedim. Birden· 
bire yerimden fırladım. Merdiven· 
lerl üçer, beıer atladım. Teyze 
hanımın hayreti arasında derhal 
kapıyı açtım: 

- Efendilerf.. Aradığınız ka
dın, benim... Likin bu zavalb 
kadın tamamen masumdur. Ben 
onu. aldattım . Ve burada Hklan• 
dım. Bu ıaf kadıncağız hakkında 
en küçük fena bir fikre bile ka
pılmayınız. Ne yapacaksanız, bana 
yapınız. 

Diye bKğırdım. 

Polisler, biribirine bakııtılar. 
Benim bu hareketinıi biraz hayret 
ve biraz da istihza ile karşıladılar. 

* Karakoldan karakola ılirllk· 
Jenerek polia müdüriyetine .. 
Oradan da (bir müddet tahtı mU· 
ıahedeye alınmak Uzere, emrazı 
zlihreviye haataneaine) 1evkolun· 
mam birkaç gün sürdü. Son 
merhale olarak haataneye girdiğim 
zaman, yorpn ve bitkin bir 
halele idim. 

(Arkuı nr) 

- OJmaı, DllJ=i= 
dedi. Am· 
mı ben ça
remlıal bu• 
lurumt 

- Buldum! 

- Yazlık 
Bir Rop 
isterim. 

••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••aeea•H••••••••··---

1 
Yunanistan 
Bira ihraç 
Ediyor 

Yunanüıtan zor hububat yetfı· 
Halhulcl bl· tiren bir memle· 

kettir. ihtiyacının 
zlm 11ıuı,,,t bir kıımını dııa• 
şartlarımu rıdan tedarik eder. 
dalı• •l- Bu arada bizden 
Pt1riıll de buğday ve em· 

ıali hububat alır. Buna mukabil 
Türkiye dünyanın en iyi biralık 
arpalarını yetiıtiren memlekettir. 
Bira aanayii memleketimizde an· 
cak yerli sarfiyatı karşıhyabilecek 
bir verimle çalııır ve arpalar ha• 
riçte bira yapılmak üzere, ihraç 
olunur. 

Dünya buhranı ve bunun ne
ticesi olarak (iyi) yerine (ucuz)un 
rağbete geçmesi biralık arpala• 
rımııa müşteri olan birçok pazar· 
ları adi arpadan bira yapmiya 
sevketti. Biralık arpalarımızın ih· 
racab azaldı. Son aylarda lstan
buldan ihracat bUsbUtlln durdu. 

Diğer taraftan bira sanayiimiz 
de de biraz fazla hareket ve kuv• 
vetll bir ihracat teıebbUsU yoktur. 

Fakat komıumuz Yunanistan 
tabiatin kendisin• bizim kadar 
yardım ctmemeein rağmen bira 
lbracahna ehemmiyet ve inkiıaf 
veriyor. 

lnhi1arlar Umum MUdürlUğUn· 
den aldığımız malümata &öre 
Yunanistanın bira ihracatı 1932 
seneainde yalnız ( 26 ) bin kilo 
iken bu memleketin çahımaaı 
sayesinde bu ihracat geçen 1933 
eenesinde ( 203 ) bin kiloya çık· 
mııtır. Yani on misli artmııtır. 

Bu giditle daha da artacağl 

tahmin olunmaktadır. 

Komıumuzun biralarını eatın 
alan memleketler Suriye, Mııır, 
Arnavutluk, Adalardenizindeki 
hal~an adaları ve Kıbrıstır. Yu
nanlstanda bira itinin ileri git· 
metine Ye ihracatın artmasına 

Fikı ılrketi amil olmaktadır. 
Darısı baıımıza 1 

... ~ • 1 • t 1 ' • • 1 •••••••• ' .... ... .. 

Yeaı Neırırat ı 
Kaut2klye göre Sosyalizm -

DUo v11 Yarın kütüphanesi külliyatının 
be1tinci eıeri Kautz.kiye göre Sosyılizm 
bugiio çıkmıştır. 

Bu eeer Sosyalizmi anlatan en meı· 
hur enrlerden biridir. Mlellifi Sosya
lizmio eo büyük ilimlerinden Kautıki, 
miitercimi Sabiha Zekeriya Hanımdır. 

Soıyalizmin ne oldugu, na9ıl doğa
cağı, nasıl bir cemiyet kuracağı hak
kında tam bir fikir edinmek iç.in buıı
dıın eyi bir e38r olamaz. mevzu gayet 
aade bir liıanla ve herkesin anlıyabi· 
leceği ıekilde yazılmı~tır. Fiatı 76 
kuruıtur. 

Nafıe ltı•rl Mecmua•• - Na· 
fıa V ekAleti neşriyat ve iıtatiıtlk ıu

b.ıi tarafından bu iıimde mesleki bir 
mecmua Qıkarılmaya batlanmıvtır. Ha· 
ziran tarihli biıiııoi ıay111 mesleki ha· 
berter, tebliğler n yazılarla dGludıır. 

---
!Musevi Vatandaşlarımızı 

Yardım Derneği 

Musevi vatandaılarımızın teı· 
kil ettikleri tayyareye yardım 
derneği dlln Tayyare Cemiyeti 
merkezinde toplanmııtır. Dernek, 
Yuda Alalof (reia), Moiz Paralt 
( reia vekili ), Vitali Bahar (fahri 
murakıp), izi Kazea, lzak Mlyego, 
Benaiyon Ye Sabatay Benardidl 

Beylerden mürekkeptir. 
DUnktı toplantıda Tayyare Ce-

miyetine azami şekilde yarm
temini için lizımgelen 11asl8' 
tesbit edilmiıtir. 

Haber aldığımıza ıöre Ru .. 
vatandaılar da böyle bir dernek 
kurmak Uzeredlr. Reımimiz dtınkt 
toplantıyı ı&ıteriyor. 

Elektrik Saatleri Meselesi 
( Baıtarafı 1 inci .~-;f :d";··;· ............. b~d~İl .. ~di0I"; de ayrıca (25) kur uf 

memleketimizde bize çok ağır alıyor. Yani elektrik kullanaD'" 
ıartlar kabul ettiriyorlardı. Baıta lar her ay ıirkete havadan (50) 
Halaçyan efendi gibi çok yu• ve (75) kuruı veriyorlar, demektir. 
muıak bir adam bulununca ka- Abone Mlktar1 
bul ettirdikleri imtiyaz muakave• Yapılan son bir iıtatiıtlğ• 
lenamelerinin nekadar ağır ola· göre Iatanbulda (75) bin elektrik 
bileceğini tahmin etmek pek abonesi vardır. Bunlardan baık• 
kolaydır. Bu ağır imtiyaznamenln da soğutma, motör, fınn, banyolat 
ıaat kiralarına ait olan (29) uncu için de aaatlar vardır. Havagall 
maddeıl sudur: şirketinin lstanbulda ( 10 ) bio 

"Abonelere verilecek kudretielek- kadar abonesi vardır. Yuvarlak 
trikiyenin miktarı me1abaya mahsus bir hesapla elektrik ve bavagall 
olarak sahibi imtiyaz tarafından istimal ıirketlerinin Iıtanbulda (100) biıl 
olunacak saatler Nafıa Nezaretince saati var demektir. 
tasdik edilecek nümunelere muvafık Bu hesaba göre lıtanbullulaı 
olacak. n nezareti müşarünileyha işbu ıirkete her ay (75) bin lira veri-
.aatların haddi cevaz dahilinde adde- b • 
dilecek olan miktarı talıavvülünli tayin yorlar ki ıenede tam (900) 111 
ve tahdit eyleyecektir. lira eder. Saatlerin kıymeti (6) pi 

Masarif abonelere ait olmak üz.ere lira olarak kabul edildiğine g&rf 
ıaatların tedarik ve mahallerine vaz'ı ıirket saat iÇin (600) bin Ura 18P 
ve kurşunlama ve hüıniimuhafazaaı fetmit demektir. Arada kala• 
sahibi imtiyaza aitıir. Her aboneye 
verilecek aaatın iktidarı abonenin aza· ( 300 ) bin liralık fark ıirketiD 
mi sarfiyatile miitenaaip olacaktır. cebine giriyor, demektir. Halbuki 
Sahibi imtiyaz abonelere ıaat für~! tirket bu parayı 1910 seneainder 
etmekte veya ıehri bir ücret mukabıli 

beri muntaıaman alıyor. 24 HD• icar eylemekte muhayyerdir . ., ,, 
Saatlerin kiralama meselesini içinde halkten aıgart (22,600,000, 

gösteren maddenin son fıkraama lira almııhr. 
göre ıirket saatleri abonelere H· Bu şirketin imtiyazı 90 HD• 

tabileceği gibi ufak bir licretle olduğuna ve her sene de aaat 
de kirahyabilecektir. adedi arttığına ıöre bu müddet 

Bir Mutalla içinde lıtanbullular ıirkete an as 
Madde, tirketi muhayyer bı- (90) milyon lira ödemit olacak• 

rakmııtır. Dnn bir muharririmiz lardır. 
allkadar bir zatten bu maddeyi ( .. ~ ... ·T·o·p .. 18.~n·t·ı: . 0 

. . 
8
. v . . 8.t~ı.·,· ~) ıormuıtur. Aldığı cevap ta şudur: ~ _ 

u Madde çok aarihtir. Bu hu· t 
susta şirkete bir ~tercih hakkı ve· Meb'uslarımızı Dave 
rllmiıtir. Yani tunu da yapabilir- Altıncı Yerli mallar ser9I" 

lı·n, bunu da yapa bilinin? Demiş- sinden: Al tancı yerli mallar ••rıi.& 
18 temmuz 934 çarıamba ,.OnO aaal 

tir. Bir işte muhayyer kalmanın 16 da açılacaktır. latanbulda bulun~~ 
manası yapılacak iki itin ayni de· muhtereın meb'uılarımmn adr11l•• 
recede menfaat temin eylemetidir. bize• billnemedltinden namlan11• 
Şirketin koyduğu saatlerin bedeli davetiye rönderilememlıtir. Sergi11l11 
altı liradır. Aboneler her ay ya· küıat meraaimine tetrifleri rica olunur• 
rımışar lira verseler bir ıenede T•clrlerl Davet 
şirket saatinin parasını alır. Eğer Tlirkofiaten teblir edllmlttfr: 
ıirket saatleri bu şekilde satmak Moakova ticaret lconHylitine tayf• 
iıtemiyorsa bunu abonelere kira• edilen Mümtaz vo Praı konaeyllgi11Ü 
lar fakat dünyada kiralanabilen tayin olunan Avni Beyler, mahal 

h bi · · · b' l'k memuriyetlerine hareket edeceklr ıeylerin iç rııının ır aene ı rinden, hareketlerinden evvel tQccal 
kiraaı maliyet fiahnı •ımaz. Bunu ve allkadar zevatla tema• arıuıu•'" 
biç bir iktıaat kaidesi kabul ede- dadarlar. ıs ve 16 temmuz 934 p•-
mez. Bunu tirket te pekili bilir. ve puarteaı rllnleri TGrkofiı İatall'" 
Fakat timdiyekadar saltanat bU· bul ıubHlnde sabahtan akıama kadal 
kumetlerinin za'fından iıtifade bulunacaklardar. . ... • . ,_,, 
ederek bu muhayyerlik hakkını " · · · · · · • · · ' · · ' · · · ' · ' · 
halkımızın aleyhine kullanmııtır. 
'.Bu paraların istirdadı lazımdır.» 

Şirket mukavelenamenin çok 
urih olan fU maddeıi karıısında 
mukannen bir saat ücreti çıkarmıı 
ve timdiyekadar da halktan hiçbir 
reımi t&1dika iktiran etmiyen bir 
Ucret almııtır. 

Ayda küçOk aaatlar için (25) ve 
bUyilk saatlar için de (50) kuruı· 
tur. Şirket bundan baıka her 
abonedell ayda ıube pulu icar 
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BIBiYI 
; 1 Bir Sinema 

San' atkô.rımız 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın

alma Komisyonu Reisliğinden: 
Ba Sltaada Bergin 

----- Almancadan tercüme eden: Halle• Hatip __ ... 
Akliye ve Asabiye hastaneıi hastaları için kıtbk elbise ve 

palto ya~tırılmak Uzere }Uzum ıöıterilen 5000 metre yerli kum~ı 
o~baptakı nUmune ve prtnameai veçhile Ye 24 Temmuz 934 Salı 
günU saat 14 to kapalı zarf nsulile muamele yapılmak tizere miinaka· 
saya konmuıtur. l•teklilerin müracaatları. "3435,, 

ÜÇ KIRMIZI GÜL 
--·--.. ·-------··--· _,_._ 

içeri girdiği zaman keskin bir çıkhğmı hlasetti. Elleri, birden 
hastane kokuıu burnuna ve gırt- çiçekleri attı Ye ıelim bile .... .,... 
lağma doldu. Başı biraz döoO- meden kapıdan dıfUI çıktı. 
)'ordu. Y atakban•nin kapısı önün- * 
de tevakkuf etti. Beyaz yaıtıldarın araıından 

lçerdeki beyaz karyolalardan Anjela daha uzaktan ona gtllme· 
birinde genç karısı yatıyordu. ye başlamıştı. Yatağının içinde 
Kendisini görür, görmez sapsan doğruluyordu. Gözleri memnuni· 
ve zayıf yüzü sevinçle tebessüm yet ile parlayordu. Ellerini biribi-
etmişti. Kunz ona eğildi, hararet· rine çarpıyor Ye : 
ten ve nöbetten çatlamış dudak· - Canım, sevgilim benim, 
larma uzun ve muhabbetli bir bana bu kadar glhel çiçekler mi 
buse kondurdu. getirdin, diyordu, Kunz gırtla· 

- Nasılsın ıevgilim, kendini ğanda birşey düğUmlenmişti. 
b "Genç kadın gelen çiçeklerle 

iraz daha iyi hissediyor musun? adeta mes'ut olmuştu.,, Kocaıımo 
- Oh.. evet... elini ok§ıyor ve : 
- AUaha çok tOkUrJ Daima beni, düşündüğün için 
- Daha bet hafta kalmıf.. sana teıekkiirler ederim, diyordu. 

beş hafta... f * Kunz başını öbür tara a çe· 
İlk hafta mag"' mum ye bomboı virmeğe mecbur oldu Lisellotte'· 

uın hayasız ellerile atılan bu üç 
geçti. Kunz yaı.ıbanesinde biribiri gül burada ne kıymetli bir bedi· 
arkaaı sıra sıgara içiyordu, gayetle 
dalgındı ve it ona pek güç geli· ye oluyordu. 

Göı.lerinden yaşlar akmıya 
yordu. Öğleden sonrayı zor edi· başlamıştı. Karısı hep çiçekleri 
yordu. Hastanenin ziyaret saatine okşıyor ve hep: 
~eç kalmamak için müthiş te· _ Sana teşekkürler ederim, 
laş ediyordu. diye tekrarlıyordu. Gözlerini bir 

Ve hakikaten o, hastaların an kocaama kaldırmııtı ve o anda 
yanına giren ilk, "e yanlarından bu gözler hayretle doldu ve: 
çıkan ıon ziyaretçi idi. Hasta _ Ağlıyor masın? diye sordu. 
bakıcı daima: Şu anda zevcesini ne kadar 

- Bu adam kocaların en iyi- kuvvetle aevdiğini hisseden Kunz, 
ildir, diyordu. utancından ve vicdan azabından 

Jfı. hıçkırıyordu. 

San'etlciir Siifegmon Zeki Beg 
1925 ıeneainden 1928 senesine 

kadar Paris ve Berlin atüdyola· 
rında çevrilen filimlere iıtirak 
ed~n san'atkirlarımızdan Sliley· 
man Zeki Bey 1928 senesinden 
geçen sene sonuna kadar Buda· 
peştede illüzyonist artistler mek
tebinde tahsilini tamamlamıştır. 
Artist ve illüzyoniıt olarak pek 
iyi derece ile diploma almıf olan 
bu gencımız. lstanbula avdet 
etmiı ve Ankaranın sinema 
tirketi ile temasa geçmiştir. 
lstanbulda da temsiller verecektir. 
Bundan ıonra yakında büyük 
suvareler vermek üzere Anadoluda 
turneye çıkacakhr. 

inhisarlar 
2000 kilo makine yağı 
6000 

" " " 5000 ,, gaz yağı 
200 ,. Dinamo yağı 

u. 

1600 ,, Bir ve iki numara 
damga kurşunu 

200 ,, Tutkal 
400 ,, Reçine 

Müdürlüğünden: 

2817/934 Cumarteai ıaat 15 te. 

2117/934 Cumarteıi saat 14 te. 

Balada yazılı malzeme hizalarında yazıh günlerde pazarlıkla 
salın ahn~c:ıktu. Taliplerin ıartnameleri almak tizere hergiin ve 
Pb?z~rlık ~çın. de . tayin olunan gün ve saatte ~o7,5 teminatları ile 
ırlıkte Cıbalıdekı Alım, Satım Komi yonuna müracaatları ilin 

olunur. "3775" 

İstanbul Üniversitesi 
Komisyonundan : 

Mübayaat 

Üniversite Merkezi ile FakUJteJer ve mUıtemilitıom aenei ma• 
llyesi için "Maden, kok, mangal kömürü ile odunu" müzayedeye 
münakasa kanununun maddei mahıusasına tevfikan lSn/934 tari· 
hinden 5/8/ 1934 tarihine" kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin hergUn Mübayaat Komisyonuna müracaatle 
fBrlnam~Ie.rini . tetki~ edebilirler. Talipler teminatlarını bir glln 

· evvel Ünıversıte Muhasebesine .. yabrmalara ve ihale gUnii olan 
5181l934 Pazar ııUoU 1aat 15 te Universite Mübayaat Komisyonun· 
da hazır bulunmaları ilan olunur. "3843 

" 

ikinci haftanın baılangıcında ••• • _. •••• il 

Denizyolları 
ŞLETMESI 

lstanbul ikinci icra memur
lu§undan: Bir borçtan dolayı paraya 
~evrilme ı mukarrer olup yeminli ehli 
vukuf tarafından tamamına (bin dokuz 

ı 
,TaşköprU Sulh Hukuk Mah· 

kemealnden: TaıköprOaUn Karaealt 
mahalleainden Kııkıı otlu İımall 
Efendinin Pulçular mahalleeiadea liıelotte'ya rast geldi. 

Daha ilk nazarda Kunz bu 
kadının kendiaini bili alakadar 
ettiğini bi&1etti, bu kadınla es
kiden bir münaaebeti olmuştu, 
o daha tiyatro mektebinde tale
be iken Kunz ona kendisile ev· 
leneceğini vadetmişti. Fakat son
radan bu te;clif Liselotternin istih· 
zaıına aebep olmuıtu. Eski maşu
kasına yeniden tesadüf ediıi onun 
kanını kaynatmıştı. Hatta ona 
evlendiğini söylememişti. Sorduğu 
zaman inkar etmiş ve: 

- Llselotte ben daima ıizi 
bekledim. 

Diye cevap vermiıti. Ve gl\· 
zel kadın billur gibi öten bir 
kahkaha ile glilerek: 

- Fazla beklemişainiz. Arbk 
geciktiniz. 

Diye cevap vermiıti. 
Kunz kızarak karısını dtıtün· 

Dıliş ve biraz sıkılmıı bir halde 
liaelotte'nin elini sıkarak çabucak 
yanından ayrılmııtı. Fakat daha 
ertesi gtınil genç kadının adre
ıini tiyatrodan almıı bulunyordu. 

Ve Haataneden çıkar çıkmaz 
doğruca Strauı sokağına gitmişti. 
liıelotte onu oldukça ıoğuk kar· 
tılamıştı. 

Gözlerini kapayarak karıaının 
Jatağına kapandı. Zavallı hasta· 
ıının yUzüne göıUne bakmıya ce
ıareti yoktu. 

- Daha iki hafta var ..• 
Ve Anjelanın bir deri, bir 

kemik kalmıf omuzları titreyordu. 
Yeni hayat nmidi onan yanak· 
lannı tutuşlurnıuftu. Kuru elile 
kocasının ba,ını, elini oktıya~ak: 

- Zavallı kocacığAm, dedı. 
.. Perıembe gfinl\ Ku~z. daha 

lgleden evvel yaııhane~ı~ı. terk· 
etti. Elbiıelerini degıtbm>•k 
&zere telitla evine zitti ' 
Biraz ıonra ıokağa çıkmıı· 
b. Bir çiçekçi dükkAnınm önünde 
tevakkuf eitl. Ve tlç tane kan 
lihi kızıl gtll aatın aldı. Ve onu 
l.iaelotte'ye g6türdll. Genç. kadın 
•a:ıbi bir hareketle gllllerı onun 
elinden aldı. O, şımarık bir. k~· 
dındı ve çiçekleri beğenmemııt~ : 

- Siz hakikaten çok nazik 
hir erkebiniz dedi. llİm gtlnDm
de bana yaı.:ız ilç tanecik glll 
•I f . friyoraunuz ?.. . . 

B.J ı6zleri söyleyerek çıçeklerı 
kı;,nz'un bqma attı. 

DID ltqmA 

-· . ~ 
lstanbul be,ınci icra memur· 

luAundan: Tamamına ) eminli üç eh
livukuf mnrifetile 5500 lira takdir edi
len İstanbulda Ahiçelebi mahalleııinde 
yemiş iskelesi caddesinde eski 6, 8, 10 
ve yenı 8, 10 numaralı dükkanın 960 
hisse itibarile (j[i hisseıi a~ık arthr· 
ınıya çıknrılmı~ olup 1 8-34 tarihinde 
~arlnnmeei divanhaneye talik edilip 
16-8-934 tarıhıne mtisad f P rıembe 
günü aaat 14-16 ya kadar latan• 
bul beşinci icra dairesinde paraya 
çevrilecektir. Arttıamıye i§tirak için 
kıymeti muhamminenin % 7,5 niabetin· 
de pey akçesi alınır. Müterakim verg~ 
belediye, vakıf icareıi mü§teriye aittir. 
Arttırma muhammen kıymetinin 'o 75 
şini bulduğu takdirde ibalei kat'iyeei 
icra edilir. Akı\ takdirde en ıon arttı
ranın taahhüdl ~aki kalmak üzere art· 
tırma 15 gÜll ıiaha temdit edilerek 
1-9 34 tarihine müıadif CumartMİ gti• 
nü saat 14-16 ya kacıar ikinci arttırma 
olarak müzayede icra edilir. 200.J nu· 
maralı icra ve ma. kanununun 12t3 ıncı 
maddesine tevfik.sn ipotek. aahibi ala
cakluarla diger alikaduanın n irtiIHk 
hakkı ıahiplerinin dahi gayrımenkul 
üz.erindeki lıakları; buııuıı]le faia ve 
maaarife dair olan idJı~ ev~akı 
müsbiteleriJe 20 giin ıçinde ı~a daıre· 
ııine bildirmeleri lazımdır. Aksı takdırde 
haklan tapu ııcilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylqmasıu~an harıç 
kıılııcııkları ve alakadarların ~şbu mod· 
dei kanuniye ahkamına tevfıkan ~art>
ket etmeleri ve dslıa fazla malumat 
almak iatiyenlerin dairemizin 83/2:6 

aralı dos'-·aııını müracaatları ılnn 
num ~ (1137) 
olunur. 

Acent lerl ı Karak8y K8prllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarznde 

Han Tel. 22740 ••111111--• ......... 
Trabzon Yolu 

CUMHURiYET vapuru 17 
Temmuz 

Sah 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıt• Zonpl· 
dak, lnebolu, Sinop, Samaua, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
Jara ilAveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. 113876,, 

IZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
IZMIR vapuru 17 

Temmu:ı: 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. "3898,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
•apuru 16 
Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhlımından kaJkacakhr. (3899) 

Zayi: I 'dirne aakerlık ınbesinden 
alclı~pm terhis tez.keremi kaybflttim, ye
nısini alaoağıro(lan hükaıü ) oktur. (46) 
S~O dogumlu Amanakay oğlu Hüsttı:a 

) üz eli ) lira kıymet takdir olunan 
Be~ oglunda Jt"eriköyi1nde Kurluluı 
Cllıldesiode l,G,8 numaralarla murak· 
bın ve ( 130 ) metre murabbaında 
lıulunaa bir kıta arsanın taman:ıı açık 

arttırmaya vazedilmiş olup 18·8·934 
miısadıf cumarteai günü saat 14 ilıl 16 
ya kadar dairemızde birinci açık art-
tırması icra kılınacaktır. Arttırma 

bedeli kıymeti mulıammineainin % 
yetmiı beşini buldugu surette mezkı1r 

gayri menkul miııteriei uhdesine ihale 
olunacaktır. Aksi takdirde son arihra• 
nm taahhüdü bakı kalmak üzere 
2 9 934 tarihine mlisadif pazar günll 
sııat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak olan ikinci açık art
tırmasında dahi arttırma bedeli kıy· 
meti muhammioeeirıın Y. yetmit be
tiııı bulmadıgı takdirde aatış 2280 
numaralı kanun alıkamıoa tevfikan 
geri bırakılacaktır. Arttırmaya ııtirak 
etmek iıteyenlerin mezkfır gayri men
kulıln kıymeti muhamnııne1111ın % 
yedi buçuğu niıbetinde pe) akçeai ve 
ya milli bir bankanın temin t mektu· 
bunu hamil bulunmaları lbımdır. 
Hakları tapu ıicillerile ıabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer aliikadarla
rrn irtifak hakkı ııabiplerinin bu hak· 
}arını hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddıalımaı ilan tarihinden itiba
ren yirmı giio zarfında evrakı müebi· 
tel~rile lıirlikte ıiaireye bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdırde hakları tapu 
ıicillcrile ııabit olmıyanlar satıı bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
.Müterakim vergi, vakıf icare11i tanzifi-

Kesayak otlu Kazım Efendi aleyhine 
ikame eylediti alacak davasının 

yevmi muhakemesinde hazır bulunmak 
U:ııere röoderllen davetiyeye ikamet
gfthı meçhul bulundutu bildirilmlt 
olduğundan Kastamonu gazetesinin 
18/6/. 34 tarihli nüıhaıının ikinci ıay• 
fuının 4 OncO aGtunuada ilanen teb. 
Jigat yapıldıtı hald6 müddeialeyh 
kanuni bir ikametrlh ira• etme
diği aibi 1evmi muhakemede 
hazır bulunmamıt ve Hkil de g6n• 
dermemit olduğundan hakkındaki 
mı.ıhakemenin gıyaben lcrRSına kuu 
verilerek devamı muhakeme 12 e1lll 
934 çarıamba pnO aaat ona talik 
lnhnmıt oldutundaa milddeiale1h 
mumalleyhln bet rla içinde itbu 
karna itiraz etmeel ve reYmimuhaker 
mede hazır buluamaaı Yeya tarahndiD 
bir vekll ıöndermHI akil takdirde , 
bir daha mahkemeye kabul cdilmlye• 
ceti ve gıyabında feç•n bütiln mua
melatı kabul etmif addUe muhake• 
menin rıyaben intaç edileceği rıyap 

kararı makamına kaim olmak Uzer• 
ilin olunur. 

)'C ve tenviriyeden mütevellit belediye 
rti<ıuınlan miııteriye aittir. D ha fad4 
maliımat almak iıteyeıılerin 21-7·934 
tarıhinden itibaren herkesin gorebil· 
me i için dairemizde açık bulunduru· 
lacak elan arttırma ıartnameıite 
!133/232 numaralı doayuında mevcut 
ve mahalli mezkurun evııaf, ıneeah~ 
ve sairesini havi vaziyet ve takdiri 
kı) rııet raporunu görüp anlı,:raLılecek· 
lerı illa olunur. (1118) 

Emlak 
No. sı 
3 

Hiueye göre mu
hammen kıymeti 

125 T. L. 

istanbul Ziraat Bankasından: 
Sokağı Cinai Hisaesi 

Sıra 

No. 
1125 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 

Semti 

Kadıköy 
8Dyftkada 

" 
ti 

" 
" ,, 

Beyoilu 
fener 

Mahallesi 

Cafer ağa 
Cami 
Nizam 

" Karanfil 

" 
Maden 
Hn.eyin•i• 
Karabq 

Köıeofılu eski, Ali Suavi yeni 

Tep•köy 
Kılınç (Akakça) 
Niıam 

Tımyana 

Karanfil 
Tepeköy 
TarJabafl caddul ve Altınbakkal 
Cibali Y enikapı 

Aqap hane 1/24 
Ahf&p hane ve bahçe Tamamı 

Aht•P hane 296521138240 
Ahıap hane ve bahçe 101160 
Ahşap hane 112 
Ahıap hane ve bahçe 2/4 
Klgir hane ve bahçe Tamamı 

Depo ve ana 6/10 
k.igir Uç hane 1/4 

17 
4 

43 
1 eaki, 8 yeni 
4 J eaki, 1 yeni 
10 
82 
1-10-8 yenl, 
10-12-10 uki 

1200 
43 

100 
400 
600 

1500 
2400 
1800 

" ,, 
., 

" 
" 
" 

" 

H kö Abdtıuellm Turtucu Hane Tamamı 2 1000 ,, 
1163 y :• dy yazıh ıayrimenkullerin ihale bedcllerile ylzde yedi buçuk pey akçeleri nakten veya ıayrim6badil bonoıile &denmek üzere 
1 - m:l~;e:leri aabfa çıkarılmıı olup ilaaleleri 1617/934 Puarteai ,Onü Hat on beıteclir. 

2 
Mkayedey• p.cekleria poy akçelerlni 111•~• ,Unl aaat on d&rt buçup kadar tevdi etmef.,ı IA11mdlr. Şarblame Bankamk& 

- a11l•fbr. Sea•i k•HJ• yerpile belediye rnlmleri •lfterly• aittir. 

kapıaına 
(3381) 



Siz de 

İŞ BA.NBA.Sl'ndan 
bir kumbara alınız 

paslaDDHJ biihuunası. aıidea.ia. 

nhatsuıagıaa allmdtir. Tabii 
Mzmi temia w iA)dt.ıdy mtltıe• 
welllt avarudaa ai•f ~.,.. 
edecek olaa &ao•s "l"nit Satt .. 

mcıstahzanıu almak içlo. m'1hHlr 

~bon~ 
okşetm btr 
bardak su 
derunundO 
blr kahve 
tallOı mılt· 
don lı6fidir. 

Başlıca ve kıymetli Muhassenatıı 

FL• TOKS Sinek, sivrisinek, tabtakuruıu, pire, I • : Kllve, hamamböcıği vı kanncalara 
kartı mutlak ve kat'i bir teairi haizdir. 

FL• TOKS Cihazı teneffUıi için pek sıhhi ve I • : ıayet Jatif bir koku neıreden ye· 
rlne haıarat öldörUcü mayidir. 

istanbul Milli 

FLi-TOKS 
Sıkıldıktan sonra odayı kapamak 
ihtiyacını mesaetmeyen ve sizi hemen 
ıofranızın batına oturmaia veya 
yatağmıza girmeğe müsait ktlan 
yegine haıarat aldUrücü mayidir. 

FLi -TOKS 
Lllif bir koku notrederek bilumum 

haıaratı öldürür. 

FLi • TOKS 

Emlak Müdürlüğünden: 

SON P08TA 

1 Ş bankasından kam
ltara alan on binlerce 
vatanda,, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer ıermaye ve 
iı sahibi olmuılardır. 

LOKANTA ve BAHÇE 

O TN 
Beyoğlunun en gtiıel yeri 

TAZE BiRA 
Kadehi 2 Z 1 / 2 Kuruf 

En iyi yemekler 
HER AKŞAM MUZIK , 

DABCOVICH ve ŞUrekAıı 
11elı 44708 • 7 • 41220 

A nupa n Şark limanlan araınoda 
muntaıam poıta. 

A.uvere, Rotierdam, Hamburg n 
Jakandinavya limanları l9ln yakında 
hareket edeoek vapurları Ye dünyanın 
baıhoa Umanlarıoda transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Teki• vap. 16 'l'emmuza doğru. 
H•nsburg vapuru 8-10 Ağustosa 
dogru. 
Olge S. vapuru 22 - 28 Ağustoaa 
doğru 
Yakında hareket edeoek vapurlar 

Teki• vap. 18-2i Temmuza dofru. 
Hanaburg npuru 10-12 Ağuatoıa 
dogru. 
Olga S. vapuru 24 • 25 Ağu11toıa 
doğru. 

Fazla taf11il&t igin Galata, Frengyan 
ilan umumi aoeotelij'İn• müracaat 
Tel. '4707 8 • '1920 

(33) 

PETROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir illçtir. 
Saç dökülmesini ve kepekleri 
durdurur. 

Muhammin bedeli 61---• Doktor~---.._ 
Lira Kurut 
165 60 Tophane Karabaı Çubukçular caddesi 89 eski 81 

yeni numarah üstünde bir odalı mevcut ahtap hane. 
Yenicami Hoca Aliettin Yeni Fmdıkçılar eski 144 00 
Sabuncu han caddesi 34 numaralı eski 8, 10, 12 
yeni numaralı ahşap dükkanın 67211680 hissesi. 

Yukarda evsafı yaz.ılı emlikin hizalarında göıterllen kıymetler 
üzerinden 25 Temmuz 934 Çarşaqıba iÜnll saat On dörtte peıin 
para ile satılacaktır. Talipleria yüzde yedi buçuk pıy alcçelerlle 
müracaatları. " M.,, 113853,, 

HORHOR UN/ 
H er gii.n akşama kadar ltaıtalarını 
füninonü \'r ali(le kıraatlıaneıi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 
~--• Telefon: 2418 • (286) .... __ .............................................................. 

•o~ Poate M•tb•••• 
s.hıil: Ku Ekr•• 
Netrlyat Mldllrll ı Ta.U, 

61-• Karaciğer .. Mide· Bağırsak - Taı, Kum hastalıklarına 

L içmeleri ve 
------- OT Eli 

29 Hazirandan itibaren Köprüden 6,80 • 7 ,3S - 8,0S • 9,SO • 11 • 13,tS 
lS,10 • 16,45 te Haydarp•f8Y• l'İden vapurların treıalerl i~melere gide 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsii 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enıtitllsllnlln kalöriferlerll binalarile aobala bld' 
larınm beı aylık teıhini kapah zarf uıulile mUnakaaaya konulmur 
tur. Talip olanlar ıartnameıinl ıörmek için Enıtitll muba1ebeaiae 
ve mftnakaaaya ittirak için de ~o 7,~ temlnatlarile, lbale ıDnll ol .. 
4 Aj'uıtoı 934 tarihine müaadlf Cumarteal ı&nll aaat 15 te Enatitl 
idare ve ihale komisyonuna müracaatları. " 3892 ,, 

Tarafından VERESiYE satılao 
elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MACAZASI: 

Metro Han Beyoğlu 
Cumhuriyet meydanı Taktim 
Necati Bey caddesi Salı Paı.an 
Elektrik Evi Beyazıt 

Telefon 
,, 
" 
" Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 

Şirketi Hayriye iıkeleıi Üıküdar " 
" 

44800 

::ı 
24377 
80790 
80311 
56128 23 Nisan caddesi No. 19 BUyUkada ,, 

'-----------~ (950) ~ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-

lüğünden: 
Yüksek Ziraat EnıtitliaUne ait Ankarada Yeniıehir civarı~ 

Sakıenberg şarap fabrik&11 namlle maruf olan fabri~a 31 Mayıs 
tarihine kadar icara verileceğinden taliplerin ıartnameaini Körııı~ 
~ere Enıtitft muhasebesine ve 0 o 7,5 teminatlarlle, :5 aj'ul..,, 
9M mUaadif pazar ıünl aaat 15 te Enstitö ldare ve ihale ko~ 
yonuaa müracaatları. .,3891. 


