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Bir Harp T&hlikesi Var Mı? 
Politikacılar Ha .. 
raretli Bir Faali- · 
get içindedirler 

hapHtmiılerdir. Bu ıırada Ba§ve· 
kil M. Dolfüs'le hükumet komiseri 
M. Fey ve Milli :Mildafaa Nazırı 
.M. Karvinaki ictima halinde bu
lunuyorlardı. 1ütecavizler böyle· 
likle baıvekalet dairesinde dehşet 
1açarlarken radyo istasyonunu 
idare eden arkadaşları da 

bütün memlekete DolfUı kabine· 
ıinin iıtifa ettiği ,haberini iıae 
ediyorlardı. 

Bu ıırada hükumet polil ihti· 
ili hareketinden ve radyo iıta .. 
yonile Baıvekilet binaamın iıgal 
edildiğini haber alarak_ mukabil 
harekete geçmiı, ilk hamlede 
radyo ietaayonunda faaliyete bat
lanmıı, biraz sonra da iıtal)'On 

hükumet kuvvetlerinin eline geç
miıtir. Bu eınada çok tlddetli 
mllıademeler de olmuttur. 

1914 mah•r•H•İ•• .... P [ol•" Gaorll Prençlp 60•11•d•, Aout•r•• .,.lialatı Arılflilc Ferlli11•nılı illlürd•lrleıa 
.. nra iıte 6ö•l• t•oli/ •tlilJ11i1fl 

Poll• Acl• 
Fakat poliain BaıvekAlet dai

resini mütecavizlerin elinden kur· 
tarmaeı kolaylıkla mtımkDn ola• 
mamııtır. ÇUnkU polil tarafından 
buraya yapılacak bir bticuİn 
hareketi eınaıında mütecavizlerin 
elinde esir vaziyetinde bulunan 
Baıvekil ile diğer hUkümet 
erklnUIUI lldilrnlmui ilatlmaU 

Dünkü 

saat bir aıralarında llç yüz kadar 
milli soıyaliat bir lise binasında 
bir toplantı yapmııtır. Bunlar 
kaımen re1mi polia kıyafetinde, 
kıımen de asker elbisesi giymis· 
lerdi. 

Bualar lw toplaab eana .. uda 
ailAhlanmıtlar ye cephane de 
aldıktan ıonra binadan aynl
mıılardır. Pürsilah bir vaziyete 
girmiı olan bu "uç ytiz sahta poliı 
ve askerden yüz elli kadarı, so
kaklar tenha olduğu için hiç 
kimıenin nazarı dikkatini celbet• 
meden Ravag telsiz istasyonuna 
gitmiıler, binadan içeriye girerek 
iıtuyonu işgal etmiılerdir. MUte· 
ca.Uler bu sırada hatırı ıayılır 
bir mukabele görmemişlerdir. Yi· 

Facia 
~~~~~--~~~~~ 

Kamyon Bir Yavrucağın Başını Bir 
Ezdi, Boynunu Kopardı 

recek ıekil ve mahiyettedir. Bir 
muharririmizin gllzll önUnde cere
yan eden bu yürekler ac111 facla 
töyle cereyan etmittir: 

s.1111.ı.t ... ,,, dii•r gavrusil• 
6era6er, l•ei•tl•n .orera 

Dün Divan Yolunda bir oto
•obil facaua daha olclu. Fakat 

Sultanabmet civarında Hoca 
ROıtem aokağında 21 numarala 
evde otoran Muhıin efendinin 6 
yaıında Y aıar isminde bir çocuğu 
vardır. Anne1i dün ötle vakti 
kUçUk Y aıarı buz almaya ıön· 
dermiı, Y aprda Divan yolundan 
karııya pçmiı, buz almıı ve 
tekrar evine yollanmııtır. Fakat 
çocukcağız tekrar kartıdan kar• 
ııya ııeçec•ti ıırada mllthiı bir 
sademe ile olduğu ıibi yere 
yuvarlanmıf, bir IAhze sonra da 
zavallı Y aıarın batı ile gövdeıinln 
biribirinden ayrıldığı görülmilttür. 
Bu 1&demeyi yapan, kireç yUkltı 
koca bir kamyondur. Kamyon 
süratle gittiii için Yaşara çarp· 
masile yere yuvarlanması ve altına 
alması bir olmuttur. Çocukcağız 
derhal ölmUı ve cadde de kan 
l inde kalmııtır. Çocuğun beyni 
ç il ·~ F dı yerlere ıerp mı..... amaya 
.. bep olan kamyon Alman taba-
•nclaa Pom lamiade bir toflrlll 

Dev- • taci .. ,,. .. , 

Aoıı•t•r•• ,,.un •o•g•listl•rl tar•· 
/ıred•• altllril•n Ao•d•r~• 

Baıoelclll /il. Dolfl• 

ltalyanların 
Askeri Tedbirleri 

Loratlra, 26 ( A. A.) - Dail, 
T•leırapla'ıra Rom•d•n öjreadiiln• 
•öre, s•f•rb•r luıll11tl• taın teclli· 
zatlı llıl Italı•• lcolortl .. • A11a•• 
tıırg• luıtlatl•n• tlojru ll•rle11&ttlc· 
tetlir. Dil•r bir lcolortlu ti• laazır 
6•lıı1tın•k içlll elflir •lmııtır. Tre11• 
tire cioarıretl• ti• aslc•rt lıazırlıklor 
laa6er 11eril••kt•dir. 

- ... · ~ . s~~aklara 

Karşı 
Tedbirler 

Sacaklann ıiddeti ~l'ao devam 
ediyor. Bu mlnaıebetle okuyueu
lanmıza buı tavıiyelerde l:iulqD• 
mak İllSİL Fula ııcaldardaa 

c Denmt • iael .. ,, ... \ 

ne ayni aaatte geri kalan yliz elli 
milli ıoıyaliıt de Başvekilet bl
naıına gitmiılerdir. Baıvekilet 
muhafızları niçin ıeldiklerinl sor
dukları zaman, kendilerini takviye 
için gönderildikleri cevabını ıl· 
mıılardır. Sahte pollı ve askerler 
h mretle hftblr mabYemet n 
ırOçlllk çekmeden Baıvekilet 
binasını da iıgal etmft bulunu• 
yorlardı. Fakat bu 150 kitlllk 
ıillblı kafile, aradan henüz bet 
dakika bile geçmeden Baıvekilet 
muhafızlarına birdenbire hücum 
etmiıler, muhafızların hepıinl de 
ıllihtan tecrit etmiıler, ayni za• 
manda binanın bUtUn katlarını 

Ye koridorları lıgal etmitlerdir. 
Bu arada memurlan odalarında 

Sporcu 

.. aöz6nllnde tutulmuftur. Bunua 
tlzerinedir ki mlitecavizlerle mtl
zakereye geçilmif, fakat mUza• 
kerelerden bir netice çıkmadığı 

için asilere saat iki buçuğa kadar 
başvekilet dairesini terketmeleri, 
aksi takdirde mukabil harekete 
geçllecej'i bildirilmiıtir. MUteca• 
vizlere bu ültimatom verildiği 
dakikadan itibaren de baıvekilet 
binasının etrafına da mtıhim mik· 

( Devamı 7 inci aayfada ) 

Kafilemiz 
Dün Rusyaya Hareket Etti 

Sovyet Ruıyada muhtelif mtitabakalar yapacak olan 49 sporcudan 
mörekkep kafilemiz dün aqam Franı Mering vapurule Odeuya 
hareket ettiler. Kafile, dün de haber verdiğimiz gibi, C.Ydet Keriıma 
Beyin riyasetinde futbolcu, gllretçi ve yUzUclllerimizden mBrekkeptir. 
Sporcularımız, reıimde görlıldUğll gibi, hep yekneuk kıyafettedir. 
Bu elbi1e gri ceket ve pantolon, beyaz keten ka1ket, ıiyah vizyer 
ve kHketln ortaıında da kırmızı zemin Ozerinde beyaz ay yıldız 
vardır. Kafile ayın otuzunda Moskovaya varmıı olacakbr. 

Kafileye Fenerbahçeden iıtirak eden futbolcular Fikret, Eut 
Muzafferden ibarettir. Galataaaray atletlerinden Semih'te lıtirak 
etmektedir. Bunlardan baıka maruf yilzilcnlerden Leyli ve Cavidan 
H•nual•rda kAflle arHındadır. 



( Halk1n tSesi) 

M. Dol/üs' ün 
Katli 
Ve Halkımız 

Siyasi cinayetten Son Posta 
müteneffirdir. Bunu, biz, bu sii
tunlarda defeatla kaydettik. A vus
turyada öldürülen Avusturya 
Başvekili Dolfüs'ün ölümü müna
ıebetile bu nefretimizi bir defa 
daha tekrar ettikten ve fikir mü· 
cadelesinin yine fikir zaftırile 
hnlli lüzumunda ıc,rar ettikten 
sonra Viyana vukuRtının 'l'ürk 
efkarında hiisıl ettiği nkislere 
intikal ediyoruz. Bakmız, balkı· 
mız ne diyor: 

Sami Bey (Koska Haennpaşa so
kağı 34) - İ\vusturyada yine bir ih· 
tilil çıkmıı. Ba,vekil M. Dolfüsle bir 
nazır öldürülmiif. AhaJiden ve polis
lerden de birçok ölenler ve yarala
nanlar •armıf. Geçenlerde do Alman
yada bir ihtilal bastırıldı. Fakat bir
çok kimseler öldü. Benim kanaatime 
köre siyasi cinayetler, bağlanılan 
mefkurenin zaafını gösterir. Fikrinin 
doğruluğunu ve hakikate uygun ol
duğunu iddia edenlerin ölümden 
batka müracaat edecekleri birçok 
yollar vardır. Fikirlerini, si1asctlerini 
gazetelerle neırederler.Efkarıumumiye 
tasvip ederse meclisler do bu fikri 
benimıerler. Mecliıler tarafından 
ekıeriyetlo kabul edilen bir fikri ta· 
9ıyaolar da bu ıuretJo kan dökme• 
den iktidar mevkiino çıkmıt olurlar. 
Medeniyet yolunda çok ilerlomit olan 
garp milletlerinde fikir için, ıiyasd 

için adam BldUrülme1inl çok ayıp 

sayıyorum. 

* Numan B. (!'aksim Sıraserviler 97) 
- ln1anlar alyaai cinayetlere kartı 
bir mOtareke ilin etmelidirler. Hayat 
hakkı hakların en büyüğildilr. Hiçbir 
fikir ve hiçbir kanaat lnıanlan bu 
haklarından mahrum edemez. Kanun
larda ölilm cezaları da Yardır. Fakat 
onu mahkemeler verir. Siyaset postu 
için adam öldOrülmemelidir. Son 
zamanlarda Avrupada ıiyut cina
Je.tler tevali ediyor. Bu cinayetleri 
prk milletleri l1le1clerdi, kim bilir 
ne kadar ayıplamrJar. lptidaWkle 
lttiham edilirlerdi. 

İhsan Bey ( Kadırga Güngörmez 
ıoknğı .38 ) - iptidai insanlar ufacık 
bir ıebeple de biriblrlerinl boğa..:.U

lardı. Fakat okumuf, yazmıı hayatın 
manasını anlamıt yüksek ademlarm 
•iyaset için biribirlerine silah çekme
lerini hoı görecek bir in1an tasavvur 
•demem. Dolfüıil ve nnırlarından 

birisini öldilrmiltler. Baıvek4lete ka· 
dar yilkıelmif bir adamı yok etmenin 
manuını bir lilrlU anlamıyorum. 

Eğer bu adam hainıe mahkeme onu 
a1abillrdi. Eğ'er bu adamın fikirl~rl vo 
ıiyaaotı beğenilmiyorsa gazeteler, 
meb'u.an meclisi bu adamı tenkit 
ederler ve nihayet birgDn ademi 
itimat beyan ederek yuvarlarlnrdı. 

Biz büyilk bir inkılip yaptık. Hu· 
rafeleri, tekkeleri, medreıeleri yıktık. 
Her ıenui bir asırlık tekamülü kar
tılıyan bir hızla da bu yolda yOrGyo
ruz. Fakat Tilrkiyede ılyaset için tek 
bir adamın burnu bile kanadıta yok
tur. Demek ki biz birçok aahalarda 
garp milletlerini bile geçtik. 

SON POSTA 

Kasimpaşa Cinaye.tinin Yeni 
ipuçları Bulunuyor 

Kasımpadıı metresi Nazmiye Hanımı öldürmek
ten auçlu Rizeli Osman Çavuı henüz lneboludan 
getirilmemiıtir. Buna rağmen mllddelumumilik ve 
polfa tahkikatı derinleıtirmekte ve yeni yeni ipuç· 
lan elde etmektedir. Tahkikata el koyan mtiddei
umumi muavini Şefik Bey, cinayetin işlendiği 
odada Hamidiye gemisi efradından Yuıuf Ziya Ef. 
tarafından Nazmiye Hanıma gönderilen bir mektup 
ta bulmuştu. Polis, Yusuf Ziya Efendiyi bulmuş ve 

.. - Nazmiye H. mektubu yazdığım haftanın 
cuma gtıoll bana gelecekti. Fakat gelmedi. Ben 
evine gittim, Osman çavuştan sordum. Osman 
çavuı telitlandı, ylizll kızardı Ye titrek bir dillo 
bana kısaca : 11Nazmiye yjne kaçb. Ne yapalım.,, 
dedi. Nazmiyenin gömüldüğil yerin iiatllne bir kar
yola kurulmuı ve alboa da ufak, tefek ıeyler 
doldurulmuş ... ,, 

ifadesini tespit etmiıtir. Yusuf Ziya Ef. ıu şekilde 
ifade vermiıtir: 

Müddeinmamllik Osman çavuıa mektup yazan 
Haftzın da adresini bulmuştur. laünabe suretile 
Hafızın da ifadesi alınacaktır. 

Bir İtiraf {Liman işleri 
Bir Yığın Şey Kırmış Am- Yeni idareye 
ma, Kapı Falan Kırmam11 D d• . 

Kasımpaşada manifaturacı evre z/ıgor 
Osman Kizım Beyin mağazasının Aldığımız malumata göre; 
kapısını kuarak birçok manifa- yeni teıkiJ edilecek lstanbul 
tura eıyası ve yine ayni aemtte limanı inhisar idaresi, teşrinievvel 
Zekiye hanımın pençere camlannı başlanğıcında faaliyete geçecektir. 
sökerek bakır kaplannı çalmak- Uman ıirketinin tasfiyesi ka· 
tan suçlu sabıkalı Hilminin mu· rannı verecek olan heyeti umu-
hakemesine dün asliye Uçüncü miye önümüzdeki ayın 12 sinde 
ceza mahkemesinde devam edildi toplanacaktır. Bunu müteakip 
ve phitler dinlendi. Şahitler, teıfiye itine beılanılarak bütün 
Osman Kazım beyin dükkanın- işler, esasları hazırlanan mülhak 
dan çalınım sandıklar dolusu bütçeli bu yeni idareye devredi-
•iyamn Hilminin kız kardeşinin lecektir. 
evinde bulunduğunu söylediler. 
Hilmi ise: Şimdiki halde, İstanbul limanı 

_ Ben hırsızhğımı itiraf edi- inhisar idaresinin, Uman Şirketi-
yorum. Fakat dükkanın kapısını nin bugOnkü faaliyetini doğrudan 

doğruya üzerine alması mukarrer-
husust aletle ve tazyik ile kırma· dir. Ancak Hükumetle Rıhtım 
dım. Açıkm1ş, girdim ve aldım, 

Şirketi arasında cereyan etmekte 
dedi. uhakeme, müdafaa için 
talik edildi. olan müzakereler neticelendiği 

takdirde bu ıirketio itleri de 
yeni idareye geçecektir. 24 Saatin 

Hadiseleri 
Bilytikderede Muzafferin ara

bası 2 yaşında Hazaros isminde 
bir çocuğa çarparak yaralamıştır. 

lf Vatman Hayrinin idaresin· 
deki tramvay arabası Eminönünde 
Petro isminde bir ihtiyara çarpa
rak ağır surette yaralamıştır. 

lf Bulgurluda 10 yaıında 
Luhal isminde bir çocuk, komşusu 
Makbule Hanımın bahçesinde oy• 

namakta iken ağzı açık olan bir 
kuyuya dllşmUş ise de kurtarıl· 

.mııbr. 

lf Şoför Nevzatın idaresin
deki 2272 No. lu otomobll Beşik· 
taşta Onnlk isminde bir sirkeciye 
çarparak ağır surette yaralamııtır. 

Kim Bırakmış ? 
Kurtuluşta Bozkurt caddesinde 

bir arsaya terkedilen bir ayhk 
bir erkek çocuğu bulunmuıtur. 
Polis, çocuğu terkedenleri ara
maktadır. 

Liman inhisar idareal, Maliye 
Vekaletine mtrbut olacak, tarife
lerin tanzimi hususunda iıe lktısat 
Vekaletinin emrinde bulunacaktır. 
Ümammızm inkişafı için hazırla· 
nan proje ile, bilhassa kömllr 
işlerinin asrilettirilmesi ve yeniden 
kömllr depolarile tesisat vtıcude 
getirilmesi de tekarrür etmiştir. 
Bu iılerle de inhisar f daresi 
meşgul olacakbr. 

Aldığımız malümata göre, 
Liman Şirketi heyeti umumiyeai
nin 12 Ağustosta yapacağı top
lantıya eh fazla hisse sahibi bulu
nan Maliye Vekaleti ile ıktısat 
Vekileti namına birer murabbaı 
iştirak edecektir. Tasfiye faaliye
tinin iki ayda tamamlanabileceği 
haber verilmektedir. 

Yeni Bir Profesör 
Meşhur alman profesörlerinden 

dahiliye mUtehassisi Frank ile 
mukavele imzalanmıştır. Profesör 
iki hafta ıonra Almanyadan şeb· 
rimize gelecektir. 

Süngercilik 
Yeni Şirket Namına Şim
diden Faaliyete Geçildi 

Türk suJannda sünger avla· 
niak llzere bir tirket teıkil edil· 
mek üzere olduğunu haber ver· 
mit tik. 

SUngecilik tirketi henüz rea
men teıekkül etmemiş olmakla 
beraber, ihzari faaliyete geçilmiı 
ve bir allngcr ekibi Marmarada 
avlanmıya çıkmııtır. Sünger say
dına teşrinievvele kadar devam 
edilecektir. Şirketin asıl faaliyeti 
gelecek mayistan itibaren başlı· 
yacak, aYlanan ıllngerler harice 
aevkedilecektir. 

Verilen malumata gare; ıirket, 
halkı alinger istimaline ahştırmak 
ve !>u ıuretle lstihllld artırmak 

jçin geniı mikyasta propaganda 
yapmıya karar vermi,tir. 

Tahkikat 
Yapılıyor 

Milli mücadele esnasında ku
vayi inzibatiyede vazife aldığı ve 
bir müddet sonra da barice kaç• 
bğı söylenen Aakif Bey isminde 
birisi ıehrimize gelmiştir. Fakat 
polis memurları kendisini tanıya
rak yRkalamı9lar, memlekete nasıl 
girdiği hakkında tahkikat yap
mıya başlamışlardır. 

Üniversite Rektörü Tetkikat 
Yapıyor 

Üniversite rektörü Cemil Bey 
dün fen fakültesi enstitlllerini ve 
liboratuvarlannı gezmiştir. En .. 
titlilerin noksan olan ihtiyaçları 

için yakında 200 bin liralık mu
bayaat yapılacakbr. Bu mubayaat 
için muhtelif Avrupa fabrikelarile 
muhaberata girişilmiıtir. 

Bir Sandal Parçalandı 
Cemal Bey i11111inde birine 

ait bir motör Balat açıklannda 
Muharrem iıminde birinin aan
dalına çarparak parçalanmıştır. 

Temmuz 

Giinan Tarihi 

Telefon Paraları 
Geri Alınıyor 

Dün Emir Geldi 
Telefon tlrketinde, fozla mükll .. 

me Gcrotlerindon dolayı birikmit olaa 
220 bin liranın tirketten alınmasa •• 
yapılan ha.tane projesine göre Hrfr 
dilmesi hakkmda dün AnkarodaD 
belediyeye emir i'elmiıtir. Belediye 
cumarteıi gOnQ derhal faaliyete geçe
rek parayı tirketten alacaktır. Yapı• 
Jan proje he HaHkl n Cerrahpa .. 
ha.tanelerine birer pavyon lliye 
edilmekt~dir. 

Kotl ÖldU 
Paris 26 ( A. A. ) - Amidi P3pl 

gazoteaini kuran M. Koti 61 yaıında 
olduğu halde ölmnıtür. 

Vall Bey Yalovada 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 

Ye Muavin Himit Beyler diln Yalova• 
ya gitmiılerdir. Yarın ıehrimlıe 
döneceklerdir. 

Maarif MUste,ar1 
Maarif Milıteıan Rıdvan Naflı 

Bey bir ay mezuniyetle Ankaradan 
ıehrimize gelmiftir. 

lbrahlm Tall Bey Şehrlmlzdt 
lkinct umumi milfettio lbrahlm 

Tali Bey tedavi edilmek Ozere ıehrl
mize gelmiıtir. Birkaç ailne kadar 
Bur1aya gidecektir. 

Türklüğü Ve layraGı 
Tahkir Davaları 

Bir gazeteye gönderdiği bf, 
neıredilmesl üzerine TürkUlğü tahkir 
ettiji iddia olunan Üni•eraile talebe
lerinden Sabri Efendi dGn ilçOncl 
ceza mahkemesinde ıorguya çekli .. 
mlıtir. Sabri Efendi, o yazıyı bir 
Bulgar gazete1inden tercGme ederek 
ıadece bir kaıım Bulgar gazetelerinin 
TGrklGk aleyhindeki oe~riyahna bir 
mı..ı olmak Clxere ırazeteye gönder
mif olduğunu, fakat yaunın mutlaka 
gazeteye srlrmeaini iıtemlf olmadığına 
o a-azetenin bu yauya kendiliğinden 

neıretfği ıöylemif, bu vaziyet kartı• 

aıoda kendlıinln t •uçlu olmadığını 

ileri silrmllttOr. Neticede iddia 
makamımn cevap vermesi için muha
keme baıka bir güne barakılmıftır. 

Bundnn baıka bir de Türk hayra• 
ğını tahkir davuı g<SrGldU. Bunun 
ıuçlusu Ali Bey lıminde bir gençtir. 
Şahitlerin çağnlmuı için muhakeme 
baıka gilne kaldı. 

Bir ea,ıangıç 
Radyo orkealrosunun .. bık maylı· 

troıu Necip Bey Ye 2'i1zide arkadaı• 
larının Beyojlunda Novotni bahçeıin• 
de bil yük bir muvaff akiyetle icrayı 

terennOme baıladıklan haber aha
mışhr. 

Dil 
Çalışmaları 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umu
mi kitiplitinden: 

TUrk Dili Tetkik Cemiyeti merkez 
büroıu, dUn ötleden eYTel ve ıonra 
Umumi Kitip ibrahim Necmi Berin 
reialiğl albnda iki içtima yapmııhr. 
Bu içtimalarda Kurultay için a-önde
rllen tezlerin okuomasına devam 
edilmiıtlr. Merkez bGroıu, pazar 
gilnU ötledon enel tekrar toplana• 
caktır. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
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Sokaklarımız rastgele delik deşik ediliyor - Gazeteden -
Haaan B. - Aman Allah.m turadan Hl eall111 eve gftmek için bana bir Kanat lhaan •Jle 1 
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Avrupa 
Müthiş 
Açığz 

.. 
r 

--~ 

ittihadı ..• 
Bir Bütçt1 

n Resimli Makale D Adaletin Eli a 

.. -
A. Muhtelif Avrupa devletlerinin, 

Vrupa ittihadı hakkında r.ıevcut 
~kreya?ların mümessilleri bir bir-

hahnde Viyanada bir konfe
;ans aktetmişlerdir. Bu konfe· 
b~nsta Avrupa ittihadı hakkında 
I> ır Program tanzim ediJmiştir. Bu 
t t~gramda Avrupa birleşmesi 
f ezı,. bUtUn partilerin programları 
deı,kkıne çıkarılmakta ve aşağıdaki 

0 uz maddeye istinat etmektedir: 

11
• 1 - Bütün Avrupa devletleri· 
111 

hukukan mUsavi oldukları, 
b~niyet ve istiklallerinin mUteka· 
(~en tekeffül edilmesi suretile 

"rupa devletleri ittihadı) teşkili. 
2 - BUtUn Avrupa devletleri 

tasındaki ihtilafları hal ve fasl 
Çın bir ( Avrupa ittihadı rnahke· 
llıesi) teşkiJi. 

3 - Sulhu temin ve silahları 
~Usavi dereceye tenzil için mUş-
1.~ek . hava inzibat kuvvetine ma· 
1 hır Avrupa cemiyeti viicude 
retitilmeıi. 

h 4 - Bir Avrupa gümrük itti· 
adının tedricen yapılması. 

t S - Avrupa devletleri müa· 
trnlekelerinin müştereken ıslahı. 

6 - Müşterek bir Avrupa 
Patası ihdası. 
. 1 - Bütün Avrupa devletleri· 

~ın miUt kültürünün Avrupa itti· 
adının esası olarak takviyesi. 

8 - Avrupadaki bütün milli 
Ve dini akalJiyetlerin ırilfi cere· 
}'anlardan uzaklaştmlması huıu· 

ha~nda . plan tatbikatına karşı 
ımayesı. 

9 - Avrupanın diker miHet· 
~e~Je bir cihar. birliği çerçeveıi 
lçınde teıriki mesaisi. 

"' _Dünya milletleri, elan şiddetle 

1 
MüÔıi~;-~ii;-ı dnam eden ikti· 
Bü " ~, d! buhr1tn kar· 

_ tçe .-4ç•l!,_ şzıında hu~e.ytfa" 
h~vel H~t~~ mUvazenuiae td-1:· Uk 
ır ehemmiyt:t veriyorlar. BngUn 

bütçesinde açık olan devletler 
Pek azdtr ve her d .. \it/ mali 
nıUvazeneaini temin içiı~ bUthr 

fedakarlaklara katlanıyor. Fafrnt, 
~~nyamo en zengin ve 'eriıı.ıH 
ıt memleketi olan Amerikada 

tütçe a~ığı, akılları durduracak 
~dar mUthiıtir. Son malômata 

~ore Amerika hükumetinin bütçe 
açığı (4) milyar dolat dır, ki bizim 
Para ile beş bu\:uk milyar liradır. 
~ani bizim bütçenin yirmi misli 
adar muazzarr. bir yekfiu. 

Fakat şunu da söyleyelim ki 
bu nıüthit açığa st:bep, hUkôme· 
ti~ işsizliği ortadan kaldırmak ve 
tııılli kalkmmayı temin etmek için 
giriştiği birçok teşebbüslerdir. Bu 
suretle her senekinden daha fazla 
ınasraf yapılmıştır. Şimdi Amerika 
hükumeti, milli kalkınma uğruna 
harcadığı milyarlerce doların 
semeresini beklemektedir. 

"Fenalıklar cezasız kal• 
nıaz.,, öyle fenil hareketler yaparı;ınız ki bunu 
kimse duymaz, kimse bilmez. Hatta bu fena
lığı vicdanınız bile mazur göstermenin kola-
yını bulur gibi olursunuz, fakat unutmayınız ki 
adaletin kulakları ıağır, gözler kör değildir. 
Ve adaletin demir eli, günün birinde, hiç 
ummadığınız bir zaman Ye mekinda ıizla 
yakanıza yapışır. 

::_~ 

ı .' 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Fransız Gazeteleri Avustur
ya işlerine Müdahale istiyor! 

Paria, 27 (Hususi) - Avus
turya hadiıeleri ve hele Başvekil 
M. Dolfüs'Un öldürülmesi, gerek 
efkarrnmumiyede, gerek siy&1i 
mahafilde büyük bir heyecanın 
doğmasına sebep olmuştur. 

Gaıetele bu hadiseyi, Alman· 
larat;; tertibile yapılmıf ~ğıı· bir 
po;. Hka. cinayeti taV1if edi\lor)e.ı. 

Fiyaro gazetesi çok şiddetli 
v~ iehdit edici bir makale yaza-
~ .a!, diyor ki : 

« Avustury cinayetind Hitler 
hükumetinin meıuliyeti çok bğ'ırdır. 
Avrupa artık bu şekilde siyasi 
haydutluk karşısında susmıya
caktır. Fransa, İngiltere ve İtalya 
herhalde eli kolu bağlı durmıya• 

caktır. 
Jurnal gazete, Avuaturyanın 

müstakil kalması meselesinde 

Bir 
iş için Hususi Müracaat 

Kabul Edilemez 
Ankara, 26 (A. A.) - Maarif 

Vekili Abidin Bey tarafından 
gönderilmiştir: 

Maarif hizmetlerinde nakil, 
becayİf, tayin ve mekteplere 
kabul gibi itler için mütemadiyen 
hususi mektuplar almaktayım. 

/ 

ısrar ederek diyor ki : "ltalya 1 
derhal tedbir almalı ve ordusunu 
harekete getirmelidir. Almanların 
bundan daha haşin bir cinayet 
irtikap etmelerini bek~yemeyiz.,, 

Gazeteler, daha ağır bir feli· 
ketin önüne geçilmek isteniliyorsa 
ıimdiden harekete geçmek lizım· 
geldiğini ileri slirliyorlar. Yalnız 
Sosyaliat Fırkaaımn fikirlerini 
neşreden Popüler gazetesi ıu 
ıatırları yazıyor : 

"Katil, katledildi. Avusturya 
sosyalist ve komUniatlerinin cel
IAdı, layık olduğu akibete duçar 
oldu. O, menfaatlerine çalışmış 
olduğu kimıelerin elinde maktul 
düşmüştür. 

ltalyan Gazetelerl 
Roma, 26 (A.A.) - Italyan 

gazeteleri, M. Dolfüsün katli do-

Sıcaklar Yüzünden 
Kişi Öldü 

Üç Kiıi Ölüm 
Ağır Yaralar 

Halinde 
Aldılar 

Dün akşam ÜskUdarda cadde 
üzerinde Mihal isminde biriıin gaz 

Çanakkale 
Ziyareti 

Çanakkale şehitliklerini ziyaret 
için şehitlikleri imar cemiyeti 
tarafından bu sene de bir teşeb· 
büs yapıldığım yazmıştık. Ziya· 
te.te iştirak eden yüzlerce kişi f lin Gülcemal vapurile Çanakka· 

Bu hususi mektuplar hiçbir 
muameleye konulmıyacaktır. Her
hangi bir dilekleri olaolarm yalnız 

reımi şekilde miiracaatları lazımdır. 

San Fransisko, 26 ( A. A. ) -
Amttrlkada sıcaklara kurban ola11-
ların miktarı 1012ge baliğ olmulfur. 
Mısır rekoltesi, 1901 senesindenberi 
en zayıf olan ,..koltedir. Yalnız 
başına Missori mıııtakasında 89 
milyon buçel reolclte nokıenı flar
dır. Atlas Okyanusunda sağnaklar 
oldıığu lıaber verilme/etedir. 

deposunda infilak olmuş Dimitri, 
Marko ve Kanber isminde Uç kiti 

ölüm halinde ağır yaralar almış· 
lar, hastaneye kaldmlmıtlardı. 

İnfilak, bir tenekenin lehim· 
lenmesi esnasında ateşin tesirile 
olmuştur. 

eye hareket etmiştir. 

Bir Köşk Yandı 
<l Dün gece ErenköyUnde Üskü· 
k~t caddesinde Süreyya Paşa 
0şkl.inde Nazım Beyin oturduğu 

0~8tıın perdeleri tutuşarak yangın 
~1 rnıı ve köşek tamamen yandığı 
illde ıöndürlilmüştllr. 

r 
iNAN /STER 

r 

lNANMA! !STER 
Bir muharrir, esnaf-müşteri münasebetine temas ' bat~alarının nazarında enayi meYkiine düşmemek kay. 

etmek iiuretile içtimai yaralarımızdan birini detiyor ve g.~.sıle, satın aldığımız herhangi bir şeyin hakiki fiatinl 
diyor ki: ıoylemekten adeta utanır, daima eksik söyleriz. Bu 

.. . • paznrlık denilen kurunuvusta adetinden henüz kur~ 
"Bizde muşterı, bır mal satın alıp ta dükkandan tulamadınımız içindir Dükkan 1 ·ı Ü t J k k 

. . . d b. .. " .5 • c ı e m f er ' artı nr-
çıkhğı zaman daıma ıçı~ e ır şuphe taıır; Acaba fıya geçmlf iki kurnaz düşmandır. Sanki her iklılnin 
ldandım mı?.,, Arzu ettığl, pek hotlandığı bir metaa de gayesi şu veya bu malı alıp utmak de~ll de b' 1• 

:ahip olmak :zevkini tamaml e tFiaR BirYNl' birlerini k fese ko~ tı n Al ır 

L-------------·------------~~---------------------' 
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Bence Mavi 
Mürekkepli Madam 
Haksızdır 

.. Jf- -
Bir zamanlar böyle intikam işleri 

zaçyağı ile görülürdü de, kadın yahut 
erkek birçok ı.avalhlarıo yüzleri ya-
nıktan yamrı yumru olurdu. Birkaç 
senedenberi de Paris madarnları • 
malııkenıelcrdeki jüri heyetlerinin mü
samahasına güvenerek - silahla inti
kam alıyorlarmıf. 

Bereket versin ki Beyoğlundaki 
nıftdarn ne pek e.ki, ne de pek yeni 
uıullerden hiçbirine müracaat etme
miş te, kocasının ve rakibi olan genç 
kızın üzerine yalnız mavi mürekkep 
dökmüt.. ıilah kullanmak her baba
yeğidin iti değildir, fakat bu madam 
öfkeyle ya zaçya~ı dökmü4 olsaydı? 
Mavi mürekkep •ayesinde yalnız ka• 
narye .arısı fistanını kaybetmekle 
kurtlmuş olan, bir güzel kızı çirkin 
yapmıı olacaktı. O vakit te ne kadar 
yazık olurdu. 

,... 
Bu madamı zaçyağı kullanmamıt 

olmasından dolayı tebrik etmekle 
beraber, doğrusunu iıteneniz, mavi 
ırürekkeple ıokakta lüzumsuz bir 
nümayiş yaptığından dolayı da ayıp· 
lıyorum. 

Geçenlerde Avrupa gazetelerinin 
birinde okumuftum: Bir adam şimen• 
diferde bir yere giderken iki kompar
tıman arasındaki pencereden yanın

daki kompartımanda karısını yabancı 
bir adamla görür. Bu şimendifer 
vagonu eski usul vagonlardan, yani 
bir kompartımandan ötekine geçile· 
miyecek surette, yandan kapıla 

vagonlardan imif. Adamcağız rakibi
nin üstüne hemen ablamadıtından, 

tehlike itaretinl çeker. Şimendifer 
birdenbire durur. 

Şimendifer durur durmaz bütün 
tren memurları tehlike tıaretinin 

çekildiği kompartımana katarlar. 
Fakat tehlikenin neden ibaret olduğu 
anlaıılınca feftren kızar: 

- Ayol, der, kocalarından ayrı 
olarak yabancılarla giden madamların 
her biri için treni durduracak olsak 
hiçbir vakit şimendiferler doğru dilrilst 
İfliyemezler. Böyle şeyler için timen
diferl durdurmak, halkı teJiıa dütilr· 
mek ha&..ız bir ittir. Onun için, tehlike 
ltaretini haksız yere çektiğinizden 

dolayı nİıamen lhımgelen para ceza
ıını vermeye mecburaunuzl 

* Bir madamın kocasından ayrı ola-
rak timendifere binmesi pek olağan 
bir it olduğu gibi; Beyoğlunda bir 
erkeğin kar11ından ayn olarak genç 
bir kızla gezmeai, batta fotoğrafını 
çektirmeei de her vakit olağan fıler
dendir. 

Güzel bir kadını yalnız bir kocaya 
bırakmazlar, dHltr, meıhur bir ıöz
dür. Erkeklerin di gilzeUitl zenginlik
lerile ölçülür... O halde milyoner 
karı11 olan madam <Syle zengin koca· 
ıını yalnız kendisine bırakmayacak
larmı anceden tahmin etmeliydi. 

Son Poata Madamın iyi ev kadmı 
oldutunu da haber veriyor. Son 
Postanın bu haberinin pek doğru 
olduğunda tabii ,üphem yok amma, 
benim fikrimce, iyi bir ev kadınının 
biraz da ruh itlerinden anlaması 

lizımgelir. Mavi mürekkepli Madam 
da ruh itlerinden anlamıı olsaydı, 

habercileri kocaaının filin güzelle 
birlikte filin fotoğrafçıda reıim 
çıkarttığını kendiıine haber verdikleri 
vakit : 

- Tilkinin dönüp dolatbktan sonra 
geleceği yer yine kilrkçü dOkkinıdır 1 

Diye, hiç taaa çekmez: ve eviniu 
itlerine bakmakta devam ederdi. 

HergDn görülen, adet olmuı bir 
ıeyden dolayı hakıız yere öfkelenerek 
Beyoğlu caddeıinde ilemi rahatsız , 
etmekte mana yoktur. 

Kaı-ılarından ayrı olarak güzellerle 
görüten kocaların hepıioe mavi mO
rekkep dökmek lazım olıa buna 
dünyadaki mavi milrekkebln hepıi • 
bile yetitmez f 

Yerli Mallar Sergisinde 
İktısat Vekili Celil Bey dün 

yerli mallar sergısmı gezmiş, çok 
alakalı ve etraflı bir tetkik yap
mışhr. Sergide Celal Bey şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. 

Türk - Japon 
Ankara, 26 (A. A.) - Türk • 

Japon ticaret itilifnameleri dün 
Hariciye Vekaletinde imzalandı. 



Çankırı 
Köylerinde 
Son Posta 

Çankırı, ( Husust) - Uluköy, 
yayla köylerindendir. Bu köyUn 
başlıca geçim vasıtası arıcılıktır; 

iptidai ıekilde olmakla beraber 
Uluköyde arıcılık epi ilel'l~miı ve 
ve köylülerin hemen he1!'1en ye• 
gane geçim vasıtası olmuştur .. 
Köylüler her yıl aldıkları balı 
Çankırı ve Kaıtatamonuya geti· 
rip satar. 

Bu dağların doruğuna yerleş: 
miı insan kümelerinin okudnr 
zevkli bir yaşayışı vardır ki, insan 
büyük şehirlerde bile bu zevki 
tadamaz. Köylüler misafir seven 
ve misafir için can verecek kadar 
fedakarlığa katlanan kimse!erdir. 
Cumhuriyetten sonra maarif nuru 
buralara kadar girmiştir. 

Uluköylln işgal ettiği vaıi 
dağm tapesinde daha birkaç köy 
vardır. Bu köylerin baılıcalan: 
Karaıat, BeyköyU, Akbaş ve Yü· 
rük köyleridir. Hepıi arıcılık vo 
odunculuk yaparlar. Ziraatleri 
kendilerine yiyecek kadardı. Bu 
Köyler, imkan olsa da fenni koğan· 
lar gösterilse ve bugünkü çalışma 
•İstemleri Islah edilse mühim bir 
istihsal yolu açılmış olacaktır. 

Uluköylln ihtiva etmediği bü
yOk yayladan aşağı indiniz mi önü· 
nüze Kanlıçay denilen büyük bir 
ırmak gelir. A11l adı Soğanlı olan 
bu ırmağa köylnler niçin Kanlı
çay der bilirmisiniz? Bu çay her 
yıl o cıvarda bir iki biçarenin 
kanına girer de onun için.. Köy· 
lUniln itikadına göre burada bo
ğulmak ve boğulanın dikkataizli· 
ğinden değil hakkın takdırine ka· 
vuşmaaındandır.. K6yln bu derin 
derin akan suyun her ıene iki 
kişiyi boğmasına okadar alışmıı· 
tır ki bu cıvarda bu hal bu çay için 
bir hakkı müktesep olmuştur.Kan· 
lıçay Çankırı hududunu geçtikten 
Zafranbolu hududuna dahil olur 
ve Ovacık yaylaaile Çerçen yay· 
lasının arasından geçerek Kara· 
bükte Filyos ırmağile birleşir ve 
Filyos ağzından Karadenize dö
külür. 

Uluköy yaylasını geçip Soğanlı 
çayına geldiniz mi çay kıyısında 

kurulmuı büyücek bir köyle kar
şılaşırsınız. Bu köy Kızıl ubruk 
köyüdür. Bu köy bol bol sebze 
yeti tirir. Bu köy de ziraatta ileri· 
dir. Kızılubruk köyünde maarif 
plenlanna uygun çok güzel bir 
ilkmektep vardır. Bu mektebe 
civar köylerden de çocuklar gelir. 
Köyün çay kıyısında kurulmuş 
olması yüzünden ahalisi epey 
zengin olmuştur. 

Buralarda zenginli~ para bol
luğu değil, zahire bolluluğudur. 
Zahiresi bol oldu mu, yağ, yoğurt 
ve yumurta bedava olduğundan 
artık onun için ölüm yok demek
tir. Buralarda akşam oldu mu l· 
deta köy odalarına misafir bek· 
lenir ve bir hafta köye misafir 
uğramaması bir nevi uğursuzluk 
addedilir. Köylünün itikadına g&
re misafir tann misafiridir. Rız· 
kile gelir ve kendi nzkını yeri •• 

Mehmet Enver 

Adanada Buğday Fiatı 
Yükseliyor 

Adana 26 ( Hususi ) - Yeni 
buğday talimatnamesinin neşri 
çiftçinin ümitlerini uyandırmış ve 
buğday piyasasını biraz yükselt· 
mi}tir. Talimatnamenin tatbike 
konulduğu ve buğdayın kHosu 
4,25 kuruşa nlmdığı zaman fiat· 
Iarın daha fazla artacağı beklen• 
mektedir. 

SON POSTA 

• 1 Maarif işleri ,-
Muallim 

Uşakta Mektep 
• 
ihtiyacı Mektep Ve 

imtihanlar BeJediye Şehir Sokaklarını 
Halli D~ Bir Gün 

Tamir Ettiriyor. Su işinin 
Meselesi Halindedir 

Maarif Vekili Abidin 8ef 
muhtellf maarif itleri haklaD .. 
şu beyanatta bulunmuftur : 

Uşak (Huıust)
Uıak belediyesi 
( 45.500 ) liralık 
bütçesile ıehrio 
umumi ihtiyaç
larını temine ça• 
!ışırken bilhaHa 
elektrik ve yol 
işlerine fazla e· 

hemmiyet ver· 
miştir. 

Adeta yeni 

baştan kurul· 
makta olan ıe

hir gfin geçtikçe 
yeni yeni cadde 

ve binalarla bir 
kat daha güzel· 
lik kazanıyor. Memleket dahilin
de dumanından bulut yapan fab
rikalar Uşak kasabasının sanayi 
faaJiyetini göstermeye kafidir. 

Herşeyi tam olan kasabamızın 
yalnız su ihtiyacı temin edileme
miştir. Kasabamızdan birkaç ki· 
lometre mesafede bulunan Çok· 

ragan suyundan istifade hususu 
dOtünUimektedir. Bu i§e de kat'ı 
bir karar verildiği takdirde mem• 
leketin su ihtiyacı da temin edil· 

Kayseri de 
Lozan Günü 

Kayseri 26 ( A.A ) - Lozan 
sulhu imzası gününün andacı ol• 
mak tizere Halkevl tarafından 
tertip edilen Lozan gecesi yeni 
sinema binasında binlerce vatan• 
daşın içten gelen sevinçlerile 
kutlulanmııtır. İlk önce beş hanım 
kız . tarafından İstiklal marıı 
okunmui sonra dil tarih komitesi 
reısı tarafından Lozan muahe
desi ve onun fçyüzü hakkında 
bir konferanı verilmiştir. Ve bun
dan sonra özsoy piyesinden beş 
ıarkı okunmuş ve temıil veril· 
miştir. 

Havza TenezzUhlerl Rağbet 
Buldu 

Havza (Hususi) - Cuma gUn• 
leri Samsunla Havza arasında 
işleyen tenzllatlı tenezzüh tirenleri 
fevkalı'ide rağbet görmüştür. 
Geçen cuma günil yakın bir 
hesapla iki bin yolcu nakleden 
tenezzUh treninde ayakta kalan 
yolcular ekseriyeti teşkil ediyor
du. Buna rağmen erkenden istas· 
yona gelen yDzlerce yolcu yersiz 
ve biletsiz kalmııtır. 

Demiyollar idaresinin bu teha
cüm karşısında icabeden tedbir· 
lerl alması zaruri görülmektedir. 

Gilzel Havzaya göıterilen bu 
artımlı alaka karşısında beledi· 
mfz ciddi tedbirler almış; halkm 
temiz ve ucuz bir gezinti yapması 
için mUmktin olan her yenihği 
göıterm iştir. 

Havza kaplıcalalarının ıon 
tahlil neticesinde yüksek ıifa 
hassalan gösterdiği anlaşılmııtır. 

Gellboluda Ozum Bol 
Gelibolu, (Husuıi) - Bu sene 

bağlar çok iyidir. lstanbuldan 
üzüm mübayaası için tüccarlar 
gelmeğe başladı. Bu sene mUbaya• 
atın rekabetli olacağı aulaıılmak· 
tadır. 

Uşakta ida•go11 cadd•ai 
miş olacaktır. 

Belediyemiz b nuk olan ma· 
halle yollarını yaptırmaya batla
mıştır. Halkevi parkının da son 
hazırbklorı bitmek üzere olduğun
dan pek yakında açıla.caktır. Se
neye bir de ıaat kulesi Ye 

çocuk bahçesi yapılması düıU· 
nUlmektedir. 

Nahiyelerile beraber 100 bin 
kilsur nüfuslu kasabamızın ih· 
tiyaçlanndan birisi do mektep 

• 

roeseleaidir. 
Kazamızda çok 

canlı ve parlak 
bir maarif ha
yatı mevcut olup 
beı ilk ve bir or-

tamektep vardır. 

lıkmektep ihtiya· 

cana bu 5mektep 

kafi gelmemekte

dir. Bu mektep
lerden her sene 

80 - 90 talebe 

mezun olmak· 

tadır. Şehrimizde 

mevcut ortamek· 
tep mezunları da 

vaziyetimaliyeleri dolayııile diğer 
yllkaek mekteplere gidemeyerek 
tahsilsiz kalmaktadır. Bunun için 
bir liseye ıiddetle ihtiyaç vardır. 

Çocuk velileri ıimdiden akın 
akm mektep batmuallimliklerine 
müracaat etmektedirler. Mual· 
limler bu akın karşısında pek 
dar vaziyette kalmıı bulunmak· 

tadırlar.Bu sene bu mektep ihtiyacı 
temin edilmediği takdirde birçok 
yavrucağız açıkta kalacaktır. 

Bartın Gençler Birliği Kongresi 

Ko11peg• lıtirak edenler ve .Birlik r•i•i lbrahim Cemal· Beg 

Bartın ( Hususi ) - Gençler reisleri, ıonradan toplanarak, 
Birliği fevkalade kongresini idare heyeti reiıliğine lbrablm 
yapmışbr. Samancı oğlu Kemal Cemal, muhasip ve veznedarlığa 
Bey kongre reisliğine, maliye A. Cemal, katipliğe de Hüseyin 
tahsil müfettişi Osman ve maliye Cehit Bevleri seçmiılerdlr. 
memurlarından Ziya Beyler de Konuşma bittikten sonra, Ke· 
katipliklere seçilerek konuşmalara mal Beyin teklifleri üzerine bil· 
baılanmıştır. yüklere kongrenin saygılarını sun• 

Kemal Bey, milli teşekküller mak vazifesi idare he~etine tevdi 
ve Gençler birliğinin gayesi hak• ~lun.ar~k toplantıya nıhayet va-
k d j h . t• B rılmıştır. 
ın a za at vermış ır. undan K b. ik 

d h · · H . ongre ıtt ten ıonra motör-
sonra, f are eyetının, alkevlerı le ı b v k d b' · i . , . r e ogaza a ar ır gezınt 
nızamnamesını esas tutarak hazır· 1 dı T Ub k 

v • • •• yapmış ar r. enezz , ço sa• 
ladıgı yenı nızamnamenin muza· mimi bir şekilde geçmiı, bu "im· 
keresine başlanmışhr. Yeni nizam· tiyazsız ve sınıfsız,. beraberlik de· 
name madde madde okunarak rin bir memnuniyet uyandırmışhr. 
aynen taıvip ve kabul olunmuştur. · Yeni kabul edilen nizamname-

Budan sonra, yeni nizamna· ye göre, çalışma kolları reisleri 
meye göre, çalışma kolları reisle- kendilerine dörder çalışma arka· 
rinin seçimine geçilmiş ve dil• datı seçerek kol hey'etleri tamam· 
tarih - edebiyat kolu reisliğine ladıktan sonra çalışmıya başlaya-
Bartın gazetesi sahibi Alit oğlu caklardır. Bu teşkilAtın da kurul· 
İbrahim Cemal, spor kolu reisli· maaı nihayet bir iki haftalık bir 
ğine eski belediye reisi Samancı iıtir. 

Bu sene muallim kadrolarııull 
pek mübrem sıhhi Ye idari _. 
beplerle bfttçemlzin zaruri kıJacaf 
hususlar müıteına olmak Dsert 
esaslı bir değişiklik olmıyacaktll'• 
liselerin dört ıeneye ve umaOd
yetle orta tahsilin yedi sene,. 
çıkarılması ve mnfredat progr~ 
larında bu vaziyete nazaran I~ 
zımgelen değişmelerin yapılm,.a 
için esaslı tetkikata başlandlll 
ve bu tetkiklerin neticeleri alıO' 
dıktan sonra mevzuun ehemad' 
yetine binaen Maarif Şürasında 
mDzakere ve münakap11 lftzu1111C 
görlllmüştnr. • 

Kat'i karar, bu meseleler mit' 
arif 1iira11nda mlzakere edildir. 
ten sonra verilecektir. 

Geçen ıene bapnda açalauf 
olan orta mekteplerin, muallilll 
kadrolarımızın darlığı dolayJIİ)I 
ikmal mektepleri halinde ve apjl 
yukan orta mektepler programile 
idamesi tekarrur ~tmiı ve bd 
mekteplerde muallimlik edecek 
olan namzetler seçilmeye bqlan
mııtır. 

Bu sene yüksek muallim mer 
tebile Gazi terbiye enatitüsllndeıl 
mezun olan ıençleri mekteplerimİ" 
ze muaJiim olarak tayin edecejis
Mubtelif den gruplan ehliyetnr 
mesi almak llzere Oniversited• 
açbğımız imtihanlardan iaten•ll 
netice abnmıı değildir. Diğet 
taraftan yllkıek mektep mezar 
ları içinden muallimlik meslegin• 
girmek istlyenler için Onivenited• 
bir imtihan açmıı bulunuyoruz. 

2517 numaralı kanun orta 
tedriaat muallimlerinin haftada 
en çok 24 aaat der• okutmalarud 
kabul etmiştir. Bu tekil, muallim
lerimlzin fazla qle yorulmalanna 
mani olmak ve okutulan deratell 
zaman ve keyfiyet itibarile talll 
istifade temin etmek bakımlana
dan çok mlihimdir. 

Eıasen çalışkan, vazifelerini 
ıever olduğuna yakından phil 
olduğum muallimterimlzin bu ka• 
nunla tedria ve terbiye işlerini 
daha geniş bir imkin içinde mu
vaffakiyetle bqaracaklanna emi
nim. 

Birçok dedikoduyu mucip ol
duğu söylenilen bu seneki bazirao 
mezuniyet imtihanlarının neticeleri 
tetkik nazanndan geçirilmiftir. 
Bu neticeleri doğuran ıebepler 
pek çok ve muhte:if cephelidir. 
Biz eylUI mezuniyet imtihanlan 
için ayn ve gelecek seneler içia 
daha esaslı ve ayn ıekiller te .. 
bitile meıgultlz. Bu ıekiller her 
ne oluua olıun herıeyden &ıce 
talebemizin derslerine esaslı ye 
dikkatli ıurette çahıması lizıın-

dır. " 

M. Kemalpaşa Spor Sahası 
oğlu Kemal, mUze ve sergi kolu 
reisliğine ince Alemdar oğlu 
lbrahim Rahmi, mllaabaka ve 
temsil kolu reisliğine Bank oğlu 
mahmut Nedim ve kütüphane .. 
neşriyat kolu reisliğine Ibadi oğlu 
Hüseyin Cahit, Güzel Sanatler 
kolu reiıliğine hastane idare 
memuru Fınncı oğlu A. Cemal 
Beyler seçilmişlerdir. 

idare heyetini teıkil eden kol 

M. Kemalpaşada Koza 
M. Kemalpaıa, (Hususi) - Bu 

ıene kazamızda kasırga ve dolu 
dut yapraklannı döküp mahvet· 
mif, bu yüzden kozacılar bir kı· 
ıım böcekleri dııan atarak telef 
etmişlerdir. Buna rağmen kazada 
69, 776 kilo koza istihsal edilmiş 
ve bunlar 33476 liraya ıatılmışhr. 
Bu afet olmasaydı iki misli koza 
istihsal edileceii muhakkaktı. 

Kemalpap, (Huauıl) - Kay
makam Refik Beyin tqebbüaile 
Gençler birliği için yeni yapılaa 
ıpor sahasının reami küşadı icra 
edilmiı ve bu mllnuebetle futbol 
maçı yumurta, çuval ve merkep 
koşuları yapılnuşbr. Gençlerde 
apora ıevgi ve allka pek çoktur 
gelecek hafta Karacabey kazall 
futbol talama davet edilecektir. 



Avusturgada 
Hükumeti De
tJirme Teşebbüsü 

BABICI TILGBArLAB 

C. Avuaturyada kanla bir lhtllll çıktı, 
~n haberlere .. ~,., Avullurya 
Ü. •rcllerl tarafından patlablan bu 
6ld~I netfceaiade Baıvekil DolfUı 
d 'killmüı ve bugllnktı hllkümetin 
'"rllmeaı maluadı j'tldBlmOı. 

ola Bu ihtlJilin zahir! birçok sebepleri 
bilir. Fakat hakiki Mit.bit Al• 

~•ya • Avusturya lttlhadntı t~ml• 
~ektir. 

L...~bukJ, bu ıDtwıda dalaa avnl da 
-...ltifimJı aibl AatiH dellİ.leD 
~an • Avulturya ittihadına baıta 
~•nıa olmak Ozere, ltıJ1a ve ktlçlk 

lf devJetlerl raa dejlldlr. 
e\haÇtlnkQ bu dnletler, bir Avuaturya• 
..._ ~" ittihadı aetlceslade tıldlf rf lııl 
-JUk bir Almanya imperatorlujıınun 
~ut bulma11na tahammal edemlyofw" 
it • Böyle bilyök bir lmperatorluta 
.:~dl hatları için bir beli tellkld 

1Yorlar, 
Neticeye ıellnce; anlattıtmmıı ka• 

"'•tt• olan bu deYletler, Aıruıturyada 
!:!:ercUerln iktidar mnkU.e l'•çme

kartı ,.az yummayacaklar Te :1•t bayle blr ••z11et haaal oluraa 
.U tl&tıturyada Hitlerclltj'f devirmek için 

ttlnden srelen her çareye bat l'Uf&• 

.. ldar. 

t1I S<sylemlyı tuzum yoktur ki Avuı• 
'Yada Hltlercllifln tktldu mukilne 

~~•al demek, Almanya il• Avu .. 
~-yaıun bir idare ve bir bayrak 

hada dırlaal blrleım••I demektir. 
b Bundan dolayı Avuıturya BaıveklH 

olfiıılln 810mll ve Avuıtur7a ıuilU 
b~ıyallatlerlnln ıon lhtilll teıebbOıO 
d ırçok nhlm hldlaat vt lhtllitat 

0 tureblleeek mahiyettedir. - * 

M. Şotan Hakkında 
Yeni Bir Karar 

Parls, 26 (A.A.) - Staviıkl 
komisyona 9 hmmnda, M. Ş-.. 
llfn hayıfyet ve namuaana kal"fl 
herhangi ıDpheyl bertaraf eden 
bir karar yermlt olduğunu hatır
latan ve bu karann aleyhinde 
'eni hiç bir ıehadet vaki o1madı
inu bildiren yeni bir karar itti
haz ctmfttlr. 

Bir Altın H1rsızhlının F•lll 
Kahire 26 ( A.A ) - 2S kilorram 

lltuı çalmıı olaa Ermeni yakalaamlf
tir. ffırnzıa ifadellae ,an, dlter bir 
lıkun kimHlerde bu tıte methal· 
dırdır. 

Şark 
Misakı Ve 
lskandinavga 

Parl•, 26 ( A.A) - Tu Ajan11, 
So•yet HariclJe Komllerl M. Utrino• 
fun fıkandfnaYJa memleketlerini Şarlc 
misakın• iftirake daYete lrarar vermlf 
olduju baberbal tekzip etmektedir. 
M. Lltvinof, ldmHye bayi• bir teklif. 
te buluamadıtı rfbl böyle ltlr teldlfl 
lılç kim•• ile •lrltmlf detlldJr. 
Hatta mıatakaYI Şark mlukuu lakaae 
dlnav1• memleketlerlnla de kabul 
etme.ı..ı dGılamemiftir. 

Kısırlaştırma 
Meselesi 

ltalyanların itirazını 
Davet Ediyor 

Roma, 26 ( A. A. ) - Alman1ada 
oturaa yabancılll'I da kı11rl•tbrma 
kanununa tibl tutmak kararına kal'fl 
11 Lıvoro Faaiıta,, ıaı•tHf, fnkal&dı 
ıjddetlo proteıtoda buluamaktadır, 

Viıbadea'de otman bir lta11an bu 
kanuna kurbao sitmlftlr. Bu ıazete, 
Almanyanın böylece İnHniyet haricine 
çıktıtı netlculae yarıyor. 

Deniz 
Konferansı 

Ve Jngiltere 
Loudra, 26 ( A. A. ) - Batyekil 

Muavini M. BaldYin d•nlz konferanıı 

hazırlık görüımelerinin ltalya ile 
eylulde, Japonya ile de teırlninvelde 
yapılacafını aByJemlıtlr, 

Belçlkada Hav• Man•vralara 
BIJrilksel, 26 ( A.A ) - Hava htl

cumlarına kartı mtıdafaa manevralı· 
r111111 5 .,.... il• 7 e,.teW. yapılman 
telaırrlr •tmlflir. 

M. Dumerg 
Cümhuriyetçiler Birliğin

den itimat Reyi Aldı 
Paril, (A. A.) - Cümhuriyetçi 

Federasyon grubu toplanmlf, 
Bqveldl M. Dumerıe iti•adını 
tekrar teyit etmiftir. 

Radikal-809Jaliıt grubu da M. 
Şotana emniyetini tekrar beyan 

et mittir. 

Milll ve edebi tefrika. 
63 

Jldrure Sami 

çOL GİBİ 
sarı benizli çocuk ordusu, kDçllcllk 
göğUılerinl ıermek bahasına da 
olsa, sizi ye ıilihh nefeY"lerinizl 
içeri aokmamıya karar verdi mU· 
Jizim efendi. Ejer DarUleytam 
çocukları ile de barbetmek ade
tinde )seniz, bunu da• teref sa· 
yarıa milletiniz, kumanda veriniz 
de davransınlar, dedi. 

• Size bir 16zllm daha var 
1blUlZ1m ehnd~ dedi. Va:dyetimizl 
bir an için tenine çevirin. Buraaı 
bir lnglllz DarOleytamı, bu yerin 
ana.. kadm et. ihtiyar bir lngiliz 
ıınW, meMIA •eldeniz ol1an; ba 
kadının karttmna bir dlfman 
tabitini dikin ve dftfOnln bakalım. 
!abitin ne yapmHh'll l•t•rdiaiz 

ıcaba? 
Miiliıım kırbacını bir iki kere 

daha bacağına vurdu. 
Bahçenin içindeki her Ttlrkln 

lcalbi ve göıt1 tek bir can kesil· 
llliftf. Kapının dıtında, içeri 
•okulmağa emir almadıkları için, 
iade bakıpp bir ıeyler ı6ylemek· 
le ka!an tftfekli a1kerler ıırıta 
ltrıta bakı11yorlardı. 

Müdire Aziz devam etti : 
- Düpnanınız olan bu m~ 

laayyel zabitin ne yapmasını lıter• 
diniz, ve bu vaziyette kalan İn· 
llliz Darllleytamının çocuğu ne 
>'•pardı? Bilmem amma, TOrk 
lak..-tnin yetimi, ıu ı&rdUillnüz 

[Böyle IMiylediği, blzeni ıonra· 
dan anlatayordu] 

Mllllzim, Mndire Aziz'in o 
•zeb aiiHhueyİfİDİ kaybeden pey
gamber aurunu alm&f ylbtlae, 
arkadaki, aiyab 6nlük1U, birkaçı 
da gecelikli, boy boy çocuk or
duıuna baktı. Muhakkak kl o 
dakikada Tllrk çocutunun, Türk 
kadınınm iman ve kudretini k11-

kanarak, içinde hayranlık ve hür
metle onlara baktı. 

Sonra da elini kaıketine aö-
tUrdU, hiç bir ıey demeden 
müdireyi ıelimladı. Geri döndll 

ve kapıya yllrildll. 
Aıkerlnl baflket• lıaıırhyan 

.. ~ -

Sar Hakkında 
Kamarasından 

Avam 
Bir Sual 

• 

İngiliz Hariciye Nazırı Sir Con 
Simondan izahat istenildi 

Sılc sık ,,.;;1aım lıatliı•ler 

Yakında Sar havzaaında arayı 
umumiyeye mUracaat edilecek, 
bunun neticeıinde Sar balkının 
Almanyayı mı, yoksa Fransayı mı 
tercih ettiği anlaıılacakbr. Şimdiki 
halde Sarda sık sık hidiıeler 
vuku bulmakta ve bu bAdiaeler 
diğer memleketlerde de akiıler 
yapmaktan uzak kalmamaktadır. 
lıte buna ait yeni bir telgraf: 

Londra 26 ( A. A. ) - lıçl 
meb'uslardan M. Vedgvoot, Sar 
meHleai hakk••da tekrar mOda
halede bulun11n11 ve ,. Sar poU
ainio tarafkir bir zihoiyete 1ahip 
olmaamdan dolayı,, beynelmilel 

Sovyetlerin Bir 
ıreklifi . 

Berlio, 26 (A. A.) Sovyet Rua-
yanın Berlin ıefirl tarafından, Alman• 
yanın ıark hudutlarının tekeffQJ altına 
alınmuı hakkında Hariciye Nezareti
ne yapılan teklif alaka ile kartılan-

mamıftır. 

emri verdikten sonra Müdire 
Aziz'e tekrar yakl8fh : 

- Gidiyoruz Madam, rahat 
olabilirsiniz, görüyoraunuz ya, 
lngiliz milleti centilmendir, dedi. 

Başı örttılU, siyah yeldirmeli, 
beyaz 1&çh, nur ytiılü insan hiç 
korkmadı, bozulmadı: 

- Daima b8yle kalmaz, mü· 
}Azim efendi, dedi. 

Geri dönen aakerlerinin ayak 
ıesleri araaında, bu ıözll mlUizlm 
efendi duymamazlığa Keldi, yürüdU 

aitti. 
Darüleytaman saray kapııı ka· 

pandı. Çocuk orduıu, sevinç 
batntmalan içinde mekteplerine 
doğru koştu. Haıtalarım entari· 
lwi bacaklarına dolana dolana 
yataklarına döndü. 

Mödire Aziz de kirpiklerinin 
ucuna kadar gelen iki damla 
yqı dlıllrmemiye muvaffak oldu, 
hastaneme doğru yürllyerek: 

- Hepiniz ıelin... Şuraya 
oturuverelim. Bana biraz au ge
tirin de, herife aöylediklerimi, 
aiz• de anlatayım, dedi. 

Verdiğim ıa ile beraber, ak· 
mayan bUtnn ıöz yaflarını da 
içti, bağrına ıindirdi. 

Yllzll, dudaklan Mmbeyazdı. 
Herkea oturdu. Ben, bir de 

mektebin ıenç eczacııı ayakta 

cer•gan •tl•n Sarbriilc ı•lırl 

bir polisin yardımı ile tedbirJer 
alınıp ahnmıyacağını ıormuıtur. 

Bu suale cevap veren Harf• 
clye Nazırı SirCon ılmon, icap 
ettij'i takdirde poliı ve jandarma 
kuvvetlerini arttırmanın komlsyo• 
na ait bir mesele olduğunu söy• 
lemiıtir. M. Vedgvood, Sar'da 
evvelki gün yapılan cinayetten 
ıonra, İngiltere hükumeti için 
bitaraf bir pollı kuvveti teıklli· 
Din kabil olup olmadığını ıor
mqtur. 

Sir Shnon, bunun da komi .. 
yona ait bir ıey oJduğunu a6yle
miştir. 

Alman Harbiye 
Nazırı 

Estonyayı Ziyaret Etii 
Taliha ( Eatonya) ~6 - Almanya 

Harbize Nazırı M. Fon Blomberl' bu· 
raya gelerek Eıtonya Harbiye Naıırını 
:ziyaret etmittir. 

==== == 
duruyorduk. O söyledi, anlattı. 
Biz de auıtuk ve dinledik. 

lıte Nesrin, 16 mart 1920 
gtıntl Darüleytamdan, haıtabalucı 
Naıanın ömründen böylece geçti. 
Mildir• A.%1zin nefesi ile mektepte 
yaıayanların gönül kıvılcımı bu.
bütün tutuşmuştu. O, yalnız, ev· 
lltlanm diye çağırdığı öksUzlerin 
ruhunu hazırlamak, onlara yurt 
aevgiaini aplamakla kalmıyordu. 
Sultanahmette, Beyazıtta verditl 
Ye iıgal kuvvetlerinin menetmeje 
muvaffak olamadıkları iki mitingle 
de birçok Ttırk kadınının, erke
iinin gözllnden Y•t j'etirlyor, 
kalplerine iman ve kuvvet daiı· 
byordu. 

T eblikoll bir itti bu. Şllp
heler uyanmlfh. ·Alaancağa ıarıh 

bir ldln6ntln batından, ağlıya, 
atlata söylediği 9eylerle, ltı•l 
polisinin, sopasını, düdlljlial, 
kabbını, kıyafetini unutturacak 
kadar TUrkU coıturau, liyah 
çarıaflı ihtfyu kadını her tarafta 
anyor ve aratıyorlardı. Kim 
olduğunu henllz öğrenmemiflerdi, 
ŞDphelenmlflerdl amma, korku 
verici eaaılı bir ıey yoktu daha. 

Bu yüzden MDdlre Aziz arbk 
Heybeliye, ojluna gid.emiyordu. 
ÔksUz ve yetimleri sokata çık· 
maması, bir ild ay olsun ortalar-

,. 

Gönül 
'!. 

Bu, Bir 
Salon 
Kızıdır! 

lıler; 
"'#:{ 

Bana hergUn postacının getfr
dij'i mektuplu ara1ında azim 
ekseriyeti göntıl lılerlnde mtır 
kDIAta uğrayanların mUracaatlan 
teıkil eder. Fakat bazen benden 
hi,bir naıihat istemeyenlerin ya• 
11Jan ile karıılaıırım. Bunlar 
bende, bir nulhat dejil, sadece 
bir muhatap bulurlar. Benimi• 
ıerbeat 1erbet haıbibal yaparlar. 
Bakmu ılze bu çqit mektuplar
dan bir tanuini okayayım : 

"Teyzeciğim J Ona ilk defa 
olarak, BilyDkadanın ilk defa 
olarak davet edildiğim bir knt
knnde g8rdilm. Bizim gözlerimlı 
ekaeriyetle siyah ve kumral Uze· 
rinde açılmııtır. GördilgU renk 
bazen beyaz olabilir, fakat yüzde 
doban pudralanmıı esmerimsidir. 
Kar11mua ean, hakikaten aan 
saçla mavi veya yeıil ıöz çıkınca 
tlzerlmizde mıknatıı teairl yapar. 
ben de öyle oldum. 

GiSrOtmelerimiz ııklqtı, ta
nıımamız arttı ve bana öyle geldi 
ki, teıebbnı etsem bu kısı 
ala bilirim. 

Fakat dtııttndUm ı Bu hanım 
kız frenkleriu (monden) dedikleri 
kibar hayab yaıayan bir ail•nlo 
çocuğudur. Tahsilini bir Fransa 
llıesinde yapmııtır. Bir salon 
kızıdır. Benden bekleyeceği, 
•!lesinden gördnğn hayatı, mllm
kllnae daha geniı mikyasta ge
tirmc.kliğim olacaktır. Allaha 
tUkUr, vasıtam var, yapabilirim. 
Fakat benim dUşUndllğUm ve 
iıtedi&im bu değil, yuva istiyorum, 
çocuk istiyorum, ev kadını isti• 
yorum. ÇUnkll sadece salon kadım 
olarak kalmak isteyenlerin, ne 
1.adar temiz oJurlaraa olsun, hatti 
litife teklinde naaıl vakit geçir
diklerini bilirim. 

Teyzeciğim; bu, ıekll itibarile 
muhakkak hayalimin kızıydı. 
Fakat vazgeçtim. İstemeye iıte
meye, ftzüle Uıille vazgeçtim. ,, 

Okuyucumun mektubuna ml
talea ilive etmeyeceğim. Bir kwm 
erkeklerimizin, ümit ederim ki 
yllzde doksan dokuz buçuğunun 
nuıl dfltllndüklerini g6aterm..t 
de benim için kafi bir kazançtır. 

HANIMTEYZE 
x ::wı 

da gözükmemesi için ona yalvar
mıılarch. 

Bu gönlerde mektep ahçısının 
mutbakta yamaklık yapan iki 
genç oğlu, kapıcı Huan ağanın 
kardeşi daha 18 yaşını doldur-
mamıı Kanber, genç eczacımızla 
beraber Anadoluya geçtiler. 

Tarihlerde bir •ti daha 
görlllmemiı olan bllyftk ıavaşm 
nice gönUHUıtine onlar da katıl• 
dılar. 

Kapıcı, koca boyu ile Kan
berin önüne dikiliyor: 

- Ulan Kamber, ne yaJ>91n
lar ki orada seni?'. Otur otur
duğun yerde... Yaramazaın aea 
onlara! diyordu. 

Kamber ayak direyor: 
- Yaramam mı hiç? ... Neye 

yaramıyacakmııım? Adam deiU 
miyim ben? diye ağasına karıı 
koyuyordu. 

Dev yapılı Hasan Ağa, çocu
pn al al yanaklarına, ıaf g&zl~ 
rlne bakarak baıını sallıyor: 

- Ulan Kamber... Sen ba
tanda çapa sallamaktan gayri n• 
bilirain? T&fek kullanabilir mUla? 
Glvurun herifi bir lokmada yutar 
•eni! diyordu. 

O, bunlann hiçbirini dinlemedi, 
müdlrden de aldıgı ku'f'ftt de .. 
teğine güvenerek: 

(Arkuı YA1') 



: 1 Bilmecemiz t= 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 
lstnnbul 2 iııci 1H,rutktep 3 3 ~hı· 
amrııer, h R) seri m~pkez kumımdBnı 

1 Zeki Be)! o.~lu 'ı alı) a, lstanbul lise· 
sinden 505 Seyfettın, A 11kara 'l'tirk 
1\1 ııarif ('eıuiyeti ana ilk ortamekt"P 
muha ibı Hamdi Bey kızı Fetlıiye 

Huı mı ve He~ ler. 
Birer kutu oyuncak alacak· 

lar. J,.tıınbul 4 iincii .İlkrm·k 1 ı:p 29 
Perihan, rı.ıersin ithalat gllmrugtiude 
muha ebe kiiubi l•'ııat Bey kızı ~Ona, 
İstanbul Davutµaşa ortamektep tale
beQinden 11:? Ali, Fzunköprii zahireci 
Osman Bey kızı l'\e.,ibe Hnnım \'e 
Beyler. 

Birer şişe kolonya alacak· 
ları l.stanbıı[ O ılaıa St!u JorJ Avuı;· 
turyn mektebi 5 inci ınnıf Gert;On 
l"rnnko, 1 tanbul Akaaray Sofular 
caddesi Hağıpbey sokak .ı. ro. 6 da 
Seher, lstaubul L6.leli Mimarkemalet
tin mahalle11ı . eref ıokak Ko. 22 
Şaziye, l tanbul muhtelit Btzciyan 
talebesınden Sırvart Şalıbazyau Iln· 
ııım ve Beyler. 

Birer muhllra defteri ala· 
caklar: Ödemış ortamektep 4 liucü 
ııoıf talebesinden Reşat T cvfılc, letan
bul Beyhcliada sanator.}oın1ıuda Salim 
Halil. Akhisar Aliıefikbey ortamektep 
talebesinden ımııf 1 de 90 Müfıt, ls
tanbul Çamlıca kız ortamektep 162 
Gülsüm İbrahim, Ka~ seri kolordu Bin· 
başı Süleyman bey kızı Celfidet, İs· 
tanbul Kasımpaşa Hacıferhat Xo. 14 
te Naciye Meral, Çorlu Oavavekili 
Şakir Bey mahdumu Yusuf Zi,} a, 
latanbul 61 inci llkınaktep 145 ismet 
Cemile, İstanbul Oerrahpaşa Açıkgöz 
&okakta Recei, !\uilli Hecepbey İlk
mektep talebesinden Osman He} oğlu 
Orhan Be} ve Hanımlar. 

Birer büyUk suluboya ala· 
cakları lııtanhul Kadıköy !\lısakınıilli 
ıokak No. 74 Fazıl, İstanbul Beyler· 
beyi • Üsküdar 43 üncii İlkmektep 7 
Sabit oglu Ziihlu, Balıke<cir o ıocı 
diviziyonda kmm 41 şefi lbrnhim Bey 
oğlu Suat, İstanbul 'rt1kirsaray cad
deıi No. 196 da Moiı, Utak 6 inci 
kmm fen mumuru İsmail Hakkı Bey 
oğlu Adil Bey ve Hanımlar. 

Boya Kalemi alacaklar: f •· 
tanbul kız Jiıe1inden 53 Semiha, fı
taubul Çengel.köy Talimhanede No. 
1 de Macidtt Halit, İzmir Buca 3 iincii 
mektep bal} muallimi Oıman Bey oğlu 
Mt>lib, f stanbul Nnrnoaroaniye Gaıi
ıinanpaşa sokak No. 12 de Feyyaz, 
Ödemiş Zafer mektebi muallimlt>rindeu 
Sadık HulUsi Bey vasıtuile A. Şükrü 
Bey ve Hanımlar. 

Birer mUrekkepll kalem ala· 
caklar: lstanbul Vezneciler 6 ncı 
mektep talebeıinden 90 Sabahat H uı· 
nü, lıtanbul Unkapanı ZPyrek cadde1i 
No. 99 da tiittincu vaııtasile Hikmet, 
latan bul ~amat~ a Pamuk9u ıokak 
No. 57 de ı 'ecmiye, 1.tanbul Galata 
Arapcaınii ~lahmu<liye caıldesi No. 
197 de t'elnl, İstanbul Gelenbevi orln• 
mPktep 312 lbrahım • allhattin Be~ ve 
Hanımlar. 

Birer küçük sulu boya ala
caklar: Samsun lrmnkcaddesi :\e 1 
de Muzaffer, İstanbul Fatih 13 üncü 
İlkmektep Xo. M!9 Feridun Nec let, 
İstanbul Mahmutpaşa Rastıkçı ıokak 
No. 16 da Hüse)İu, Salihli Altın
ordu llkıııektep 597 J\azım, htaubul 
Beyoghı halyoncu caddesi .. o. 39 da 
Rıza Be} ve Hanımlar. 

Birer llstlk top alacaklar: fs
tanbul N ışauta,ı kız Ortnmektebindcn 
818 Semahat, latanbul 10 uncu İlkmek
tep 4 iincü ıuıftan 204 Peıan, İstan
bul Kocanıulfafapaşa cadıiesi .. ·o. 1 O 
de .,.emsettin Nazım, letanbul Bakırköy 
Kartaltepe Küçiikbaglar N'o. 16 da 
Oğuz Bahri, İstanbul san'at mektebi 
talebesinden 51 Hediye Avni Hanım 

n Beyler. 
Birer kurşun kalemi alacak· 

lar: İstanbul Sarıyer Korucu mahnl
lesinde 17 .No. da ~lalıide, letanbul 
Küoükpazar Eoznne caddesi mektep 
sokak No. 19 de Suat, İstanbul Burgaz 
caddesi Gezinti soknk .ı: o. 12 de Saliha 
Sevim, latan bul Bozciyan mektep 2 nci 
ıınıf Nazik Şulikyan, İstanbul Galata 
Postahanesi Halit Fikret Hey ve 
Hanımlar. 

Birer kart alacaklar: Buraa 
( Devamı inci •ayf ada ) 

Taribl MGsababe 
-------

Kadıyı Nasıl Kafese Ve 
Sonra Mahpese Koydular? 
Hacı Mehmet,HacıMeh 
Doğru su Sizi Ta 

met 

nıma dım 
Evlat .. 

Kerli, ferli mollanın bu işe rıza göstermesini temin ıç1r1 elini, etelini d• Öp•r oe gaçlikle muvafakat c•vabı alır 
"Pek bii\ iık kı~ mE>tli Tıırklerden maca doldurur, bir hamalın mazsınız ? Yolculuğa çıkarken 
Nızamülmiilk'lin İl nııetnnme adlı sırtına yükleterek kacınm evıne siı.e Uç güğüm altın emanet hıra• 
bir e f"tı vardır. Fens <iilıle ya- taşıhr. kan Hacı Mehmet ! 
7.ılnıı~lır. ~luarif \ ııkiılcti f;OJl iki 
gıırılerde bu eserin dilımize çev- Aradan bir sene, sene Kadı, acır gibi görUnUr : 
r:imesiııi degcrli profe ör ve kadar geçer, yolcu ıeyahatini - Vah zavallı, der, iyi saatte 
fılozoflarımızdau birine havale bitirir, yurduna döner. Gittiii olsunların şerrine uğramıtıın. Bir 
etti. Biz de bııgiinkii nıP\'rnll· yerden tedarik ettiği güzel ve nefesi kuvvetli adama okun, bel· 
muzu o eaerden alıyoruz,, kıymetli bir armağanı koynuna ki kurtulursun. 

M. T. sokarak, gelitinin ertesi gün, kadı Ve Hacı Mehmedin sızlanma-
Sclçuk oğullarından evvel efendiyi ziyarete koşar. ya baılaması üzerine el çırpar, 

Bağdat, Btiveyh oğullarmın ntifuzu AUah Allah. Kad1 efendide gelen adamJara herifceğizi göı· 
altında idi. Şimdiki İran da yine tuhaf bir yabancılık var. Herifi tererek ıu emri verir : 
bu aileden yetişen emirler tara· ilk görüyormuş gibi bir donukluk - Delirmiı, saçma sapan 
fından idare olunuyorc!u. Bunların ve hatta soğukluk içinde. Üç söyleniyor. İncitmeden kapıdışarı 
içinde Adidütdevle, büyük bir güğüm altm sahibi, mollanın ken- edin ! 
şöhret almıttw. Sebebi de bUtUn disini tanımadığına zahip olur, Zavallı Hacı Mehmet, kime 
işlerde ıon derece pratik hareket nefsini tarife kalkııır: dert yanacağını da bilemlyerek 
etmesidir. Bu zat, o devirlerde - Efendim, der, Hacı Meh· ıokak sokak dolaımıya, gecelerini 
dahi hayli kök aalmıı olan kırla· met bendeniz. Galiba ıeyahat de ah içinde, figan içinde geçir• 
ıiyecllikten iğrenirdi. Her mas· Uzüntüıü biraz yüzümü değiıtirmlt miye baılar. Herkesin temiz de-
laha lı en k11a yoldan görUr ve olacak .. Birden tanımadınız. diği ve elini öpmekten ıeref 
gördUrUrdU. Molla, düıünür gibi yapar, duyduğu bir adama dolandıracılık 

işte bu zatin hlikümeti ııra· 
ımda temiz yürekli ve az görgülü 
bir adamcağız, uzun bir seyahate 
çıkmak mecburiyetinde kalır. O 
tarihlerde banka yok, banker 
yok. Herkes paraıını ya emin 
tanıdığı birine verir, yahut ta bir 
yere gömerdi. Yolculuğa niyet 
eden adam da düşüniir, taşınır, 

parasını emniyetli birine emanet 
bırakmak ister. 

İyi amma kime bıraksın 1.. 
Sağdaki komşu faizci, soldaki 
komtu yalancı tahit. Karfıdaki 
ailenin hayatı karanlık. Bu se· 
beple kafasını birhayli yorar ve 
nihayet kadıya gidip paralarını 
lütfen yanında saklamasmı rıca 
etmeye karar verir. 

Kadı efendi, filhakika her 
gözti kapacak bir huıusiyete sa· 
bip. Bilgisi derin, görlinüşü gayet 
temiz. Karınca} ı incitmekten 
korktuğu yürUytişllnden beUL Za· 
ten ona toz konduran da yok, 
herkes iffetini, istikametini met
hedip duruyor. 

Yolculuk namzedi adamcağız, 
aldığı karar Uzerine bir ıabah 
kadının evine gider. Helecan 
içinde, heyecan içinde ricaaını 
yapar, kerli ferli mollanın bu işe 
rıza göstermeaini temin için eJinl, 
eteğini de öper ve güçlükle 
muvafakat cevabı alır. Artık 

adamın ıevincine had yok, nihayet 
} ok. Koşa koıa evine gelir, tiç 
bUyUk ıUğUme çil altınlarını ııva· 

mmldamr : isnat etle, gUlUnç olacatını ve 
- Hacı Mehmet, Hacı Meh· beJki dell1ikle lttiham olunacaiuıı 

met, Hacı Mehmet. Tanamadım sezdiğinden feliketini bir doıtu· 
ev]At. Sizi tik defa gördüğüme nı da ıöyliyemiyor. 
eminim. işte bu vaziyette bir iki ay 

Altanların sahibi teJiş içinde geçirir, nihayet bir dostuna ıırrını 
hüviyeıtini ispata çahşır: açmıya yol bulur, ağhya ağlıya 

" - Aman efendim, nasıl tanı· vak'ayı anlatır. O adam, inıaflı 
nn••tn-•nttı111111H•HHH ... _ıı111111•11otlH veya tecrübeli olacak ki Hacı 

Son Posta 
Yevmi, ılyaat, H•ndiı ve Halk ıaıetui 

T rl"' .... 

Ga:ı:etemiıJe ~ıkan yazı 
ve resimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gatetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIYE 1400 750 4öö° ıso 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Ad reı 
clesi§tirmek 26 kuru~tur. 

Gelen e"""" geri fl11rilmez. 
Uinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul iluvesi lazımdır. 

Posta kutusu ı 741 utanbul 
Telgraf : Soopo!ta 
Telefon : 20203 

Mehmetle eğlenmez, Mollanın le· 
hinde bulunmaz ve ona Emtr 
AdidUtdevle'ye müracaat etme· 
sini tavıiye eder. 

Emir, dolandırılan bedbahtin 
hikayesini sükunetle dinler: 

- Sen, der, beni gördUğtinU 
kimseye ıöyleme. On gün sonra 
yine buraya gel, Mollayı benfmr'' 
yanımda oturmuş göreceksin, te· 
liş filin göstermeden paralarını 

iste. 
Ertesi gün de kadıyı davet 

eder, memleket dahilinde uzun 
bir seyahate çıkacağından, bu 
seyahat sırasmda askeri bazı 
teşebbüılerde bulunmak ihtima• 
linden ve bu ıebeplc de bir kazaya 
uğramak imkanından bahsedn, 
ıonunda kadıya ıöyle bir teklifte 
bulunur: 

- Bizim kuvvetimizin temelini 
hazine teıkil eder. Bu seyahat· 
ten olur ki dönemem, o Yakit 
evladımla akrabam arasmda poıt 
kavgaıı yüz gösterir. Ben hazine
min mühim lbir kısmını ıize ema• 
net edeceğim. Şayet ölUrtem ılz 
bu emaneti bUylik oğluma tt1lim 
ederalniz. 

Ve Kadı Efendiyi, hazine oda• 

Kari Mektuplan 

Çeşmemizin 
Suyunu 
Kesmesinler 

Kadıköylinün Haaanpaıa dl 

halleıinde cami önünde Kayışda 
ıuyu çeşmesi vardır. Birkaç 
denberi bu çeımenin ıuyu 
dtizleri az, akıamları vasat der 
cede akıyor Ye halkan da sal 
lerce beklediği halde ıu ihtiya 
temin edilemiyor. Bunun sebe 
belediyenin belediye hi11esini 
mak için lkbaliye çeımesini sak 
lara hasretmiş, diğer çeşmeler 

de halkan ihtiyacına bırakıl 
olmaaındandır. Bittabi herk 
bizzat çeşmeden ıu alamamald 
bu hususta da ıakalar ateş b• 
hasına bir lhtlkir yaparak b 
buçuk tenekelik bir fıçıyı 2 
kuruıa satmaktadırlar. 

f stanbulda tanıdığım helll 
yalan doğilae muhtelif semtlerd 
60 ı mütecaviz menba ıuyu v 
dır .Şehirde bu kadar ıu bol ikell 
mahallemizde de bize tahsis e · 
miş bir çeşme varken iki bin 
yakın sakini olan bir mahall 
susuz bırakılır mı? Belediye var 
datını kaybetmemek istiyor• 
bu çeşmeye bir memur ikanı 

etıin. Halkın ihtiyacı olan suy 
kesmekle alınan tedbir doğ 
olmasa gerek. Çok rica ederf:ı 
ıehrin olan ve halka tahıis e 
len bu suyu kesmesinler. 

Kadıköy Haaanpata mahalle1ind• 
Oıman 

TUrkça Kanunu llzım 
Ankarada Cebecide 12 num 

ralı evde oturan Mete Hakka Be 
lf6ndercliji bir mektupta meml 
kette TOrkçe konuımanm mecb 
tutulmaıı ltiıumundan bahıll 
Ankarada bile telılz civarında 
lerin kllrtçe, Yahudi mahallesini 
yahudlce, umumi hapiıane cıY• 

rının boıuakça konuttutuna 
ret etmekte va tOrkçeyi hlki 
kılmak, btıtün Türk vatandaşlar 
nın ıadece tUrkçe konuıması 
temin etmek için bir kanun çık 
nlmasının muvafık olacağı kan 
atinde bulunduğunu bildirme 
tedir. 

ıına götürüp altınla dolu 
bUyUk gUğlim gösterir: 

- l,te, der, size vereceği 
paralar. Siz hemen kendi evinizd 
bir mahzen hazırlayınız, bunla 
on &üne kadar taııhnız. 

Molla, Emirin gösterdiği itima 
da teıekkUrle saraydan çıkar 
etekleri zi1 çala çala evine gider 
vakit 1ıeçirmeden amele tutar 
kireç ve taş getirtir, bir mahze 
vUcuda getirmiye koyulur. 

Onun muayyen olan glind 
saraya gittiğini ve yUz gtlğU 
altını evine taşıtmaya hazırlanı 
ken karıısında hacı Mehme 
gördüğlinll söylemiye hacet yok 
lieğil mi?.. Molla bu sefer heri 
ceğlzi pek güzel tanımış ve h 
men parasını almıya gelmesin 
ıöylemiye lüzum görmüştü. 

Hikiyenin mabadı üç gtiğU 

altm dolandıran Mollanın En1İ 
tarafmdan verilen emir üzerin 
hapıe atılnıaamdan ibarettir. Ni
zamUlmtilk bu hiklye ile emniyeti 
ıuiistimalin bilhasaa sahte vekal 
adamlar tarafındun yapılmakt• 
olduğunu göstermek istemiştir. 

Sade olmakla beraber pratill 
it görmekteki zevkli i1&beti gö, 
terdlği için dikkate değer bit 
maıall 

M. T 



Temmuz 

1934 Senesi 
1974 Senesini 
Andırıyor Gibi .. 

( Battarafı 1 inci aayfada ) 
darda asker ve top tahşit edil· 
ıniye başlanmıştır. MUtecavtzler, 
ınukabfl hareketin kendilerine hiç 
ili,rneden Almanyaya gönderil· 
lbelerini ıart koşmuşlardır. 
Nazırlar Toplu Bir Halde 

BütUn bu hadiseler esnasında 
hazıriar Viyana belediye reisi vo 
Polia umum müdürünün de itti• 
rakile milli müdafaa nezaretinde 
İçtima etmiş bulunuyorlardı. Yal• 
llız batvekalette mevkuf olan 
nazırlarla İtalyada ıcyahat et· 
inekte olan baıvekil muavini 
Prens Stahremberg içtimada 
Yoktu. Kabine devlet reis ile 
telefonla a-örlittlikten ıonradır ki 
asilere kartı ıiddetle hareket 
etnıeğe karar vermiştir. 

Kabine ayni zamanda mem· 
lekctin diğer taraflarında aaayiıi 
lnuhafaza için tedbirler almış, 
katolik teiekk8llerle vatanperver 
te~kilita, hazır vaziyette bulun· 
rnalara bildirilmiştir. Mütecavizler 
hl\tün gün baıvekilet binasında 
kr.I nışlar, ancak saat yirmide 
hükumet kuvvetlerine teılim ol· 
llluşlardır. 

DolfUs'Un ÖIUmU 
Başvekil M. Dolflis'iln ölilmU 

çok feci olmuştur. Binaya itgal 
edenlerin nisi, yanına on kişi 
•lmış, baıvekilin kapatıldığı oda· 
Y• girmi9lerdir. Reis tabancasını 
çıkarmış, baıvekile hiç kımdda
ınamaaını söylemit ve sonra iki 
el ateı etmiştir. Kurıunlardan 
~iriıi .baıvekilin göğsünü delmit· 
tir. Cı11ayelten ıonra mütecaviz· 
fer odadan çakmışlar ve içeriye 
M. Fey'i getirip kapamıılardır. 
M. DolfUı bu •ırada kanlar için· 
de yere yuvarlanmıt bulunuyordu. 
Ve ölUm iniltileri araaında yanm· 
da bulunan M. F eye vasiyetlerini 

yaıdırmııtır. 
M. Fey, feci ııtır•plar i~inde 

kıvranmakta olan M. Dolfliı'ün 
acılarım dindirmek için bir dok
tor çaimlmaımı, hiç olmazsa 
ölüm eınaaanda dini meraaim ya· 
pılmaaını mUtecavizlerden rica 
etmit, fakat bu ricalar kabul 
olunmamışlardır. Ve Baıvekil bu 
feci vaziyet içinde gözlerini ka· 
pam,ıtır. 

M. Fey'ln izahatı 
M. F ey bu kanlı hadiaeden 

bahsederken ıunları ıöylemiıtir: 
" - Başvekil et binasını baaan 

aıiler Baıvekil ile beni ve Harbi· 
ye Nazarını yakalayıp hapıettiler. 
Kendilerine, bizi ıerbest bıraka· 
cak olurlarsa Alman hududuna 
kadar sağ ve salim olarak gön· 
derileceklerini bildirdik. Müteca
\'izler bu teklifi, Alman ıefirinlo 
tavassutu üzerine kabul edecek· 
)erini bildirdiler ve bu tavassut 
temin edildi. Fakat yalnız beni 
ve Harbiye Nazırını serbest bırak 
blar, Başvekili öldUrdüler. ,. 

Batveklltn Hizmetçisi 
Anlat.yor 

Viyana 27 (Hususi) - Başve
kil M. OolfUsUn öldürUldüğü 
ıırada yanında buluna~ ihtiyar 
hizmetçisi Laybhart fecı s~i~aat 
hakkında şu malümatı vermı~tar: 

" Başvekalet binasını . ış~a! 
ctmiı olan asilerden on hır kışı 

· d"l yanına Başvekilin odasına gır ı er, 
üç metre kadar yaklaştılar v~ 
sonra içlerinden birisi ateş ettı . 
çıkan kurşunlardan biri M. 
DolfUsUn göğsüne, diğeri de 
boynuna saplandı. M. Dolfüs 
yaralanınca boğuk bir sesle 
•• imdat ., diyebildi ve hemen 
arkasıüstü yere yuvarlandı. Sonra 
beni kolumdan tutup dışarı 

SON 

Avusturya Hidiseleri 
M. Dolfüs Nasıl Öldürüldü, Vaziyet 

Şimdi Ne Sekil Almıştır ? 

~ 

1914 t• vurulan Arşiddk Fransuv• Ferdina-,rtlın Buıiilıkü A•ustargo kabltteslnln iki rükrtü: Solda: 
sırtından çıkan kanlı ü11i/ot<ma M. F•g ve Prtms Şlarlr.•mbcrg 

attılar ve kendileri bir müddet r ' rıfıklıklar eınasında Avuıturyaya 
daha içeride kaldılar. Devletlerden yar- avdetierini men için Avusturya 
Prens Ştarhemberg Yolda • hududunu kapatbrmııtar. 

d 1 ·ı d• Bcrlin, 26 ( A. A.) - Havaa 
Venedik, 26 (A. A.) - ~urada im Steni me 1 a1·ansı muhabirinden: Alman iı· 

bulunan Avusturya Başvekıl Mu· 
avini Prens Ştarhemberi' Viyadaki Viyana, 26 (A. A.) - Rumi ma- tihbarat bürosu neşretmiş olduğu 
ıuika•t haberini ahr almaz bir h•fllin bildirditine 111Jre, hGkümetin uzun bir tebliğde, DoJfUı • Fey • 
layyareyo atlayarak Viyanaya ecnebi devletlerin mGdahale.ini Pnın• Stahremberg hUkkümetini 
hareket etmittir. Viyanada 40 i•tediti hakkındaki ıayialar henüz F ev kafide tahkir ve kendilerini 
kadar Hitlercinin idam edildiği menim•lzdir. adi yalancı, halk Cf'lladı ıribf 
bildiriliyor. Viya09, 26 ( A. A. ) - İyi haber ııfatlarla tavıif etmektedir. 

Viyana, 26 (A. A.) - Hüku- alan •İyui mahafil• göre, M. DolHı. Parlatekl Aklaler 
h'k

. defnedilmeden evvel, kabinede hiç 
met vaziyete tamamen ım Paris 26 ( A. A. ) - Slyaıt 

H k k bir değltildik olmıyacaktar. 
bulunmaktadlr. il umet mer e· mehıfı"lde Avuı'.urya bAdı"ıelen· 

d Rel•icilmhur M. Niklaf, bu Hbah 
zinde ve bütün Avusturya • fevkalAda bOyük bı"r ehemmı"yetle 

d 1 · M · Viyanay• dönmGıtür. Siyaai mGu-
aükun tcıis. e i mıştir. uavın kerelere bGtün gün devam edile- takip ediliyor. M. DolfüaUn ölümü, 
polis tqkilitı tarafı.ndan tekviy~ cektir. baıhba9ına mühim siyasi neticeler 
edilen federal pohı ve aaken vermekten ıeri kalamaz ve M. 
kıtalar• BatvekAlet dairesini, k b" · t" DolfUıUn yerini kimin alacatı 
telsiz telgraf istasyonunu asilerin bir a ıne ıç ımaı neticesinde 
elinden almışlardır. tevkif edilmiş ve Milli Müdafaa meselesi çok nazik bir İf olacakbr. 

k nezaretine ıevkolunmuıtu. M. Rin- Hariciye Nazırı M. Bartu 
Asiler hapishaneye ıev olun· telin, bu aabah intihara teşebbUı Par:ıteki ltalya sefirile Avusturya 

muşlardır. M. Dolfüs, ra~alarmı!1 ederek kendisini göğllünden ya- hidiselerini görlitmUştür. 
neticesinde vefat etmıştır. Ası- lngllterede MUtale•lar 
lerin elinde mahfuz bulunan diğer ralamış ve ağır bir vaziyette haa· 
nazırlar, M. Fey ve M. Karvinski taneye k.ldirılmıştır. Londra 26 ( A. A. ) - Deyli 
ile başvekalet memurları kurtarıl· intiharından evvel bir mektup Telegraf diyor ki: 
mıılardır. Bütün memlekette örfi yazan sefir, ıuikastçilerle alikası " Avusturya hidise)erinin 
idare ilan olunmuştur. BUtUn suç· olmadığını bildirmektedir. Sefirin ehemmiyeti meydandadır. 
fular divanıharplere sevkedile· dostlarından birçoğu tevkif edil· Fakat bunun beynelmilel ehem· 
cektir. miştir. miyati daha bliyUktür. Avustur-

Maarif Nazıra, başvekalet va· Madam DolfUs'Un Vaziyeti yanın siyasi bir ehemmiyeti haiz· 
zifeıini ifa etmektedir. Nazır bU- Rimini, 26 (ltalyada) - Ma· diı.» 
tün ecnebi sefirleri kabul ederek dam Dolflis, rengi uçuk, bitkin Taymiş gazetesi de tunları 
kendilerini son hadiseden haber- ve gayet mliteessir olarak Ricci- yazıyor: 
dar etmiıtir. one'den, yanında M. Mossolini «Almanyn tarafından Avus· 

F
evkalAde Mahkeme olduğu halde, ot.omobille ~uray.a turyaya karşı alenen yapılan ka-

l · t' Sonra ıtalya hUkumetı ba ve sert hareketlere ecnebile· 
Viyana, 27 ( A. A. ) - Poliı g mış ır. ' • 

müdlirU alakadar memurlarla nin emrine verdiği bir tayyare ile rin müdahalesi ile nihayet verıldi. 
' k 1 k h h · · Viyana'ya hareket etmiştir. Fakat Almanya, hususi olarak 

mutabık a ara , er angı ısyan 
suçu için idam kararı verilmek Alman Sefiri Geri Çağrtldı Avusturya hükumetine düşman 
üzere gayet muhtasar ve seri bir Berlio, 26 (A.A.) - Kendi· Nazileri teşvik etmekten hiçbir 
muhakeme usulü tatbikini emret· lerine dokunulmamak ıartile AI- vakıt ge,;ıi kalmadı. Mevcut ha· 

d · il · t kl"f' diselere göre, dünkU maceranın miştir. man budu unu geçır mesı e ı ı 
Sokaklarda toplanmak yasak· üzerine Viyanadaki Alman sefiri, mcs'uliyetini Alman hlikumetine 

tır. Kahveler, lokantalar ve evler tevasımtunu iıteyen suikastçilerin atfetmek doğru olmaz. Fakat bu 
saat 20 de kapanmıı olacaktır. bu arzularını kabul ettiği için is~anın Almnnyadan gelen daimi 
Bu emirname, bugünden itiberen Viyanadaki Alman ıefiri geri teşvike bir şeyler borçlu olduğu 
tatbik edilecektir. çağıralmıştır. muhakkak inkar edilemez.,. 

1 S Alman hududunu geçecek I eu şlerl Roma eflrl mi olan suikastçiler derhal tevkif talyeda Teessür 
y pt1rmış? edilerek haklarında takibat ya- Roma, 26 (A.A.) - Ossorva• 

Berlin, 26 (A.A.) - Avustur· pılacaktır. tore Romanodan başka dUn ak· 
yanın Roma sefiri olan ve şimdiki Alman Hududu Kapall ınm çıkan Itaiyan gazeteleri 
h lde Viyanada bulunan M, Rin- ( R Viyana hadiselerinden bahsetmi-
t:ıen'nin tevkif edildiği haber Berlin, 26 A.A.) - esmen 

tebliğ edildiğine göre, Alman) a yorlardı. 
verili~or. 

26 
(AA.) _ Avua· hükumeti, Almanyaya iltica etmit Yarı resmi mahafil, Viyana 

Vıyana, ' u R' 1 «>lan .Avusturyah AlmanJarın ka· haberlerindenden ıiddetle mUte· 
Italya sefiri -"'• ınte en 

turyanın 

Politikacılar Ha
raretli Bir Faali
yet içindedirler 
essir olmuşlardır. Tethiş hareki· 
tına kartı nefret, matbuatta, son 
günlerde artmı~tır. 

Perıembe günü yapılacak olan 
Riccione mUJikab, gayet ehem· 
mivetli bir mUlAkat telAkki edi· 
liyordu. Bu mUlakat M. Musuliniye, 
hakiki vaziyet hakkında bi.zı:at 
malumat almak fırsatını hazırla-
yacak ve ne tekilde tedbirler 
almmaıı icap ettiğini gösterecek 
mahiyette telakki olunuyordu. 

lf-
Morning Post diyorki: 
((italya'nın endiıesi, ayni za• 

manda Fransa ve ingiltere'nln 
de enditesidir. Bütün unıurları 
nazarı itibare alırsak, Vaziyebn 
ciddi olduğunu ıöylemekte milt· 
knlit çekmeyiz. Eğer Avusturya 
hükumetine kartı yapılan bu 
taarruzun dahili bir hadise oldu• 
ğu lıbat edilebilirıe, buhran bu 
tekilde belki halledilebilir. Diğer 
taraftan, eğer bu teıcbbllı Al· 
manya 'yı~ da aJAkadar edene, 
ayni zamanda bntün Avrupayı 
alakadar eder.>> 

Deyli Meyi, şöyle yazıyor: 
"Birçok ıeyler, Avusturya hU· 

kumetinin vaziyetine bağlıdır. 
Hükümet mutedil ve tedbirlidir. 
Avrupa sulhü için büyük bir teh· 
like henüz bertaraf edilebilir • ., 

Amerlkada Akisler 
Nevyork, 26 (A.A.) - Herald 

Tribun gazeteai, "Avusturya ifJiı 
etti., baılığı albnda yazdığı bir 
makalede M. DolfUı hakkında 
methi mütezammın ıözler söyle· 
dikten sonra, İtalyanın artık 
Avuıturya hadiselerine alelAde 
bir seyirci olarak kalamıyacağını 

yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: 
0 8inaenaleyh, bUtUn Avrupa, 

İtalyan mUdahalesinin, doğurmak 
ihtimali olan akaülimelJer neticesi 
olarak bir •ıra buhran daha ge· 
çirecektir. Bu müdahale olma· 
dan, Avuıturyamn tamamiyetinin 
tdameaini temin, belki gayrıkabll 
olacaktır. 

Nevyork 26 ( A. A. ) - Bura 
ırazeteleri, Romadan ve reıml 

menbalardan gelen haberleri 
mevıubaı ederek tunları yazıyor· 
lar: 

" AYuıturya hükumeti, Anu
pa devletlerinden, Avuıturyanın 
temamiyetini dman altına alma• 
Jarmı i•temiıti. ,, 

Hltler MUnlhte 
Mlinih, 26 (A.A.) - M. Hlt• 

ler, Avuıturya nazi lejyönünün 
erkinıharbiyesinin bulunduğu MU· 
nihe gelmiştir. 

Aaller Mevkuf 
Berlin, 26 (A.A.) - Viyana• 

dan gelen haberlere göre, bUtün 
Viyana aıilcri tevkif edilmiştir. 
Bunların arasında M. DolfUs'tln 
katilleri oldukları iddia edilen 3 
kişi de vardır. Hudutlar kapalıdır. 
Asilerin mahbus bulunduğu kışla 
mitralyözlerin muhafazası altın· 
dadır. Kışlanın etrafında kıtaat 
vardır. İçeri girip çıkma yasaktır. 

lngllterede TeesaUr 
Londra 26 (A.A.) - Avuıtur· 

ya Başvekili M. Dolfüssün katli 
hAdisesi, bütU lngilterede derin 
nefret duyguları uyandırmıştır. 

Dün gece, bu haber, rad} o vası• 
tasile ıayialar olmaz, müteveffanın 
hatırasına hllrmen bütün lngiltere 
telsiz idasyonları birkaç dakika 
sükut etmişlerdir. 

BugUnkU gazeteler, hemen 
bilaistisna, dünkü hükumet daY. 
besinden ve Baıvekil Dolf llıiln 
katlinden mes'ul bulunan Avuı· 
lurya Nazilerinin Almanyadan 
yardım görmüş olmalarından, 
zımnen veya aşikar surette 
bahsetmektedirler. 



8 Sayfa 

Yazan 

Yava a le, fakat s n'ki fer:- J 
yat eder gibi uz y n btr h nld 
tekr rhyordu. 

u t SUzan 

eçtl. Asansör 
değildi K ndinl - Sakm h L. Sakın dokun• 

m ymız iz b n !. 
- Ban buk dar kırgın mısınız? 
- Birakınız \> ni... ili meyiniz 

ban . 
- F tma H mm in nınız .•• 

Ben bu çantayl ize venn k v 
ıtzl bu ur ti darıltmak lateme• 
dim. Buna ebep yalnız rkada• 
ımdır. Bu çantanın liniz ge'• 
meıindeki bahat h p onundur •• 
Öyl olmasa idi, b bu "8ntayı 
alm k için bu kşam ılz 

S llr miydim? 
- P ld, peki.. Sir.e dargın 

değaim.. Y elnız beni bırakınız. 
Artık yukany gitmek (sterim. 

- F tın Hanı yu rıy 
.ıtmeden evvel bir an beni din• 
l yiniz. inanınız bana ben tze 
hf ç bir f nalığın geldiğini iıt mt .. 
yorum... Sizi çok a-z v çok 
kıs bir zamandanberl tanıyorum. 
Siz beni hiç bilmiyor unuz... Siz 
n ıöylesem ynlan gelecek .• Fa
kat yanınızda duyduğum heyecan, 
ıöılerinizc b karken ... 

Ah işte kadın katili na ıl ken• 
dlıint g6ıteriyordu. Bütnn kur· 
bant nna Uphesiz ki bu sur tle 
lisan kullanıyordu. 

- Oh kAfi d di. Susunuz .• 
Yeter artık bıralunız beni. 

Bu d mın ne de kuvv tli bir 
kolu vardı. 

Fatoş tıkanıyordu. Baıı daha 
tlddetli dönüyor, ulakları dah 
fazl uğuldayordu. Di:ıl ri gev e• 
mit uyuşmu hı : 

- Yalvarırım ixe... Y lvara
nm Tevfik B y.. Bır kmız Beni .. 

Hol tenha idi. Hatt apıCJ 
bile yerinde değildl. 

- Ne kadar gllıel ini.ı Alla· 
hım ne harikul de, ne harikulad 
gUzlesiniz. 

Genç kız şimdi onun elleri~ 
den kurtulmuştu. Saçlannı dnzcl
tiyordu. 

- Ha) di, dedi, çantayı alıp 
hemen gidiniz. 

- Hemen gidiyorum, Fatm 
Hanım. Fakat yine geleceğim. 

Bu, bir tehdit mi idi?.. Ken• 
dlsini oldürmek için bir d ha 
geleceğini söyleyen katil bunu 
bir dnha buluşacaldanna öz veren 
bir Aşıkın t th a 'le bildiriyordu. 
Bu delik nh ne diretlcar bir hay
duttu ) ar bbi. 

Beraber hole çıktdnr. 

Şimdi hem onun, hem de genç 
kum yüzü snbte birt'r tebessfiml 
sil 1enm işti. 

Ved etmek için g nç kızın 
eli 1 öperken: 

- Yin geleceğim, diye 
lelcrarladı. Pek yakında ve ize 
bu çantayı bu çantanın ırrmı 
öğreteceğim. 

Tevfik bUyUk kapıdan dı arı 
çıkmıştı. Fato holü ciddi ve Jô. 

r . 
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Akfam 12 - J9 32 
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ıe=:r zam r:rr 

o naör ul nan ~ocu-
i temlyordu. 

erdi 1 çıktı. 
Jf 

- O... mat zel d b uyu
madımz mı?.. Biz da sld lngiliı 
usulü k çhnız 2 nn itik. 

Bu 6zleri ıöyleyen poti mfi. 
feW,I Her W ld u idL 

Fato n bu tes dftf fena 
hald canı sıkıldı. Çok yorulmu 
tu. F k t bütün kudrctile cebri 
n fs derek bunu b lli etmemey 

ayr t etti e ehemmiy t izce 
ce p verdi: 

- H yır k çmedım. Y lnız 
yap ac k bir qim vardı. Aşağıy 
k d r indim • 

Y pbğı iş h klanda fazl iza
hat v rmeyi belki Poli Müfetti i 
W dou t l bamlcdebillrdi. 
Onun için bu özü kı c erek 

• • 
evsımın At 

•• 
arı ı ug n 

BoA' ziçind De Kürek 
Yarııları Yapılacak 

Buglln öğleden onr Veli fen• 
di ko u ye.rinde y z mev iminin 
ilk t yan l rı y pılacak, Diğer 
haftalard d vam edilecektir. 
Öğrendiğimiz göre, bu sene 
)'&rııl g çen enelere nisbetle 
d ha çok t ittir k ed c ktir. 

Y nş gllnleri Sirkeciden Ve
llefendiye tenzil!Uı treni ha· 
reket edecek, bu treni r diğor 
ista yoniard n da yolcu t • 
caktır. 

Ur 
Bugün Boğaz içinde nıev imin 

ikinci kürek y n ları yapılacak· 
tır, Bugilnkli yenşlar , eu por

lnrlle m~gul olan blitUn kulüp
ler iştirak etmektedir. 

YUzm Yarı 

Şehrimizdeki su ku· 
lübU, yafnız kendi mensupları 
aras nda y pılmak tizere bir yliz· 
me müsnbakası tertip etmiıtfr. Bu 
mli ababakalar önümUzdeki p • 
ınr glinU Modadaki ytlzme ha· 
vuzund sa t 10 ile 12 ara ında 
yapılacaktır. 

Bur ti tlerl 
Burs da tletizim blrincllilderl 

mU b kalannd çok lyJ der c .. 
ler !an Bursa an 'atkAraıı gücll 
atletleri dün kalabalık bir k file 
holind ~ehrhniıe ,.fl lmlşle.rdJr. 

Bur nh atletler, bugün T k im 
atadınd Gal ta aray , Pera, 
kurtuluş ve Şlşll lrutuplerine 
m up atletler ile muhtelif et• 
lelik mUsabak lar yap cakl rdır. 

Muh fızgUcU Blslkl tçi rl 
Rlz de 

Rize, 25 (A. A) - Muh fız• 
gUcli bi ikletçJleri M p vrl v 
GUndoğdu nahlyel rf sınırlarında 
Nehiy mUdUrJerl ve halk tara• 
fından hararetle karşılanmı§ ve 
uğnrlanmı hırdır. 

Bi ikletçiler saat 13te Y eıll ı 
Rizey ge1ml 1erdir. 
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ordu: 
ı H r W aldou, aiz 

bur: rd n yapıyoraunuı. Y okaa 
i:r: d ~ vfik Bey gibi kaçıyor 

mu unuz? 
Bu •uretle Tevffki giirdUifinll 

a6yleml oluyordu. Belki mtıfettiı 
bcr ber olduklar1111 biliyordu. 

- V kit artık çok geç detfl 
mi matm zel? 

- Bilm m, uzun yoJculuiuma 
rağmen ben daha yorulmadım. Hal• 
buld Tevfik Bey de sizin gibi vak• 
tin clkml olduğunu iddia etti. 
O u yok rı çıkarmıya bfr ttlrlO 
ikna edemedim. Siz do ç.ıkmaı• 
sanız, sizi d kandır mazaam bu 
gec k ndl kandim karıı çok 
m b~up ol c ğım. ÇünkO ne ka• 
dar manasız bir genç hız oldu• 
ğumu byacağım. HaydJ Her 
W ldou kendi hakkımda bu ka· 
dar fe bir blikllm vermemek
liğim iç:in bir çeyrek ıaat olsun 
yuk rı çıkalım: 

( ArkHı var~ 

Bilmecemizi Doğru 
H Uedenler 

( B t rafı 6 ıncı sayfada ) 
6 inci llkm ktep talebesinden ve Velet

riri ım iıalle !'-.o. 20 de ~ennin Z1}-S, 
Esklfehir manifatura Rıza efendi oı:.;ıu 
Sabri, Vay eri askerlik ~ubesl muaR 
mele memuru Nuri bey kızı Fatma, 
A ne. d miryol muhasebesinde Hilmi 
bey oğlu Biılent, Kırklareli lıusrsuıi 
muhıı he müdürü Refik bey oğlu 
Metin Knya, Sı vaa in at d ircai birinci 
oubcd~n Sıtkı bey kızı Hü•niye, Lıtan· 
bul Şışli Iecidiyeköy llkmektept.en 
Oaman Zeki, Balıkesir ııakerlik şubesi 
katibi Ali Rıza bey kızı • -ebabat, 
Edime O.:rnınnlı bankaemde· Mestan 
efendi kerimesi Şukriye, Gebze ha• 
mamcı Mu af efendi oğlu \li Vebpi, 
Kayseri :kolordu basec.z. cısı ka~·makam 
Hilşım bey C\glu Necde, Ankara mu
h ebei hueus.iye müfettiıi Etem bey 
kerimesi Meliha, 1 tanbul Vefa lise i 
4!5 Behı:at, Sıvaı İnhisarlar muamelat 
ıubeei nmiri ~auruıtnh bey oğlu Vedat, 
Çorlu . 'eonattin mektebi ta1ebeainden 
91 M. gmin, Bolu ziraat mücndele ka
tibi m htumu Sadettin, Salıbli Namık. 
kemal mcl.1 bi sınıf 4 ten 61 Mustafa, 
Tarsus Hayat eca:aoesinde Hasan, Kay. 
eri merkez malmüdüril :Mustafa bey 

kızı ezibe, Samsun tiiccnrdan Beyazıt 
zade A\i bey kızı Servet, Salihli maliye 
daireıind Ahmet Muhtar bey oğlu if. 
Oğuz, • amsun hiildm Ltltfi bey kızı 
Mıte, Aukara ltfaiy meyil~urtuluş 
partımauı 2 nci kat 4 üncü daire 

Mahmut bey kızı Yakut, Uzunkôprli 
zahireci Osm ıı bey oğlu Necdet, Sa· 
libli Mıtntpaşa caddesi padacı Ki.zım 
vasıtnııiJe Ayhan, ]~met kahveci Ali 
Rıza yanında Mustafa, lzmir l'opecik 
muhabere alay.ı 4426 N o. Mustafa, 
~iğde Paşak 1ıısı muhallesi Dumlupınar 
mektebi 4 üncü ımf 264 Bnhaettin, 
hrnir İkic~melik caddesi N o. 516 d 
Huınü, Kay eri yollama memuru Ali 
Rıza b yin mahtumu Zeki, İzmir Gü
zelhiıar m ~ znsı Kavukçu zade Meh-
met Y olbede ten ı 9 da l.ea, İzmir Bor
nova pulcu l\lust.afa mahtumu Ya,ar, 
Adana Qıikurmesçit mahallesi No. 64 de 
f. J{adrı, İtmir Kur taı Ralitn'fatpaıa 
cadd ıl H dibey okak No. 6 da F..ım.in, 
Edirne erkek li e&inde 50 Cemal, De
verck lımetpaşa .Mahallesinde Eskicaml 
me)danında 1 0. 5 te Ahını\ oğlu Sa· 
lalı ttin, Muğla Z man terzih,n11i Meh• 
ınot et ndi asıtuile Cemil, İzmir Gor.· 
tep D niob y aokak N'o 18 te A. Ce
mil, Nazilli Aydın demiryolu kumpan• 
yaaı tenekecii.i Şükrü efendi oğlu Hu-
t·~·in, Edremit V sat rnahall iİDde Dr. 

Osman bG~' oğlu İh.s n Bey vı 
Hanımlar. 

* Bir okuyuoumuı.ıu 
8 lıuide okuyuculanmızdau Kadir 

C'aıı beyeı 

Gonderdiğ'iniz bilmece iyi tertip 
edılmiştir Fakat halledilmesi ki.içlik 
okuyucularımıza oo'k .ıorluk verecctı 
için itifade cdemadik. Dııh kolay ha1-
loditec it bılmec lırin1 i bekliyoruz. 

Sıcak ara Karşı Tedbirler 
---------------

( Baı\arafı 1 inci ıs yfada ) 
müteessir olmamak liçin alın • 
cak Uk tedbirlerden blrJ bol 
elbise giymek, yUıılU giymemek 
pamuklu ve keteni t rcih etmek, 
mide ve bar aldara tealr ettiği 
için fazla ve bilhas a çok soğuk 

.eu .i~emek, abur cubur nıeyva 
yememek, deniz b nyos da itida1 
tlıere istifade eylem k izımdır. 

DUn Bavaıaniar 
Dllnkn ııcaldann tuirlle bir 

•ty:ıll efer memurile lblr zat ıletl 

memuru 6jlenden aonra bayıhnıf• 
tır. Bayılan memurl r derhal te
davi altııae ahnmıflaro.r. Belediye 

ıubelerlnde sıcaldann teıirlle r•· 
pllan daha birkaç memur oldutu 
anlaplmııhr. 

Memnrların Mesalal 
Sıcaklar bu ıf ddetl devam 

etUği takdird belediyede mcıal• 
nln sabah ıaat 8 den ildy kadar 
yapılmaaı için Vekil t nezdinde 
lctebbiisatta bulunulacakbr. lzmlr 
Ye Edirnede memurlann 6if enden 
aonra ~ahşmamalan i'1n mllsaad 
verilmiıtir. 

Adanada Derece 41'5 
Adana, 26 (A. A.~ - Sıcakhk 

dalgaıı dün fimdiye kadar gört\I• 
memİf derecede artb. Sabah e,. 

mlye baıhyan ıPOyraı öileye ka· 
dar eımif ve ıonra sıcaklık 41,5 
dereceye ytikıelmı,tir. 

Bu hal nkıam snat dokuza 
kadar devam etmiştir. 

Diğer Yerlerde 
1'.a§köprU, {Hususi) - Bir 

haftandaberi şiddetli sıcvklar hU-
lcüm sürmektedir. Halk ıerlnle• 
mek i(:in ırmak kenarın d6kUI• 
mflttllr. 

L yl 1 r D ees lr 
Kır ğaç, (Husu ~) - Sıcak· 

lar ~ok fiddel:lenmiı, bu sıcak 
havalarda leylekler bile mlltee1&ir 
olarak yavrularını yuvalannda 
bırakıp ka~mışlardir. Ziraato çok 

foyd&11 olan ve tarlalardaki mu• 
zır haıerelerl toplayan bu hay• 

vanlann bu sur ti kaçmalan 
halkı mUteessir etmiıtir. Yuva• 
larındn bırakılan yavruların mtı• 
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hlm bir kısmı ölmU tllr. Bir lc11• 
mını da halk bnkmaktadır. 

Bergam , (Hrısusi) - Hava• 
larm ld1ğı çok artmışbr. Sı• 
caklık gi>Jged 39 dereceye 
çıkmıfUr. Leyi itler IC kta ö} .. 

mektedir. Bir kı m 1 }Jekler de 
yavrularını yuvalarında bırakarak 
kaçmışlardır. Leylek ölüleri be
lediye tarafından toplatbrılmak• 
tadır. 

Merzifon, (Humrt) - Bir haf• 
tadanberi !bava1ar cok sıcaktır. 
Sıcaklık g'6!gecle 32 derecedir. 
Mamafih 11ıcaklar mahıule zarar 
vennemektedir. Burada buz fab
rikuı olmadığı için ha1k sıcak-
lar çok binr olmaktadır. 
Amarlkada 1079 Kiti ÖldQ 

Bayılll (Amerika) 26 - DltQ 
ılddetll bir fırtın olmuftur. 11 
kiti boğulm ıtur. Z'Brar, mtlyon
larca dolar yiikıelmiıtlr. Riizgb 
zıım za an aatt 80 mi) 
ıllratle e m1ıtfr. 

Sıcak dala-ası. blltll AmerJr 
kada flmdiye kadar 1079 ôlUme 
sebep olmuıtur-

Rasathaneden tebliğ edilmlıtir: 
Sıfır derece! hararete ve deniz 

sevj,Yealne Jndfrflmlj barometre 
dun sabahı Saat 7 dı 'i54,5; 
saat 14 tı 7:51,5; d recal hararet 
aaat 1 de 24 ı 6aet 14 to 34 J 
azami derecel harar 35,3; asg ri 
derecel harare 21.,5. 

RUzglr mUtehavvll smlıtlr. 
Azami sllratJ saniyede 8 mette,. 
çıkmııtır: 

Dünkü Facia 
( Baıtar h 1 inci 1ayfada } 

idar si dedir. Şoför P.om faeıadaı 
ıonra ka yonunu birkaç metre 
kadar ileri de durdurmuı, fakat 
k dl l k ç ~tır. Anc k y pılau 
arqbrm Ozeri b raz ıonrı 
yak anmııbr. 

O civarda çocukcağızı t•n~ 
yanlardan birisi, annHt A,f, 1 
lı ıma haber g<Stll 11 :ıa vaalb 
kadın hela yerin gelipte çocu• 
ğunu bqı g5 d ıtnd n ayni ı 
!IÖrli c.ı d Jllp bayı i eımfttlr. 

Hadi eni ta kikab d vam 
etmekte ·r. 
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ITTİBAT ve TIBAKKI 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doldu? .. 

Beıinci Kısım No. 9 
~:~~~~~~=•Ziya Şsf~~·-.......... _ .. ___ ... -... - .. ---

Na•ıl Yaıadı ? •• 
27 - 7 - 934 Nasıl Ôldü?. 

Prens Sabahattinin Hükômeti Devir
mek İstediği Meydana Çıkarılmıştı .. 

Yalnıı: Satvet Lfıtfi Bey ele 
geçmemişti. Nihayet, Avusturya 
aefareti tercümanlarından La.zarın 
aparlımanında ihtifa ettiği anlaşıl
dı. Kapitülasyonlara rağmen bD
yük bir cür'ati medeniye gösterile
rek apartıman basıldı. Satvet Liıtfi 
Bey de yakalandı. O da arka
daşları gibi divamharp huzuruna 
dayandı. 

Bu hidisenin tahkikab f11 ne-
ticeyi vermişti : Sabahattin 
Beyle arkadaşlan lttihatçılan 
deTirecekler. Hükômeti ele geçi
recekler. Sabahattin Bey, sada
ret mevkiini alacak. Biltün anaaın 
hopat edecek olan lliyaai progra
mmı tatbika baılayac&k.. Rumeli 
muhtelif muhtariyetlere ayrılacak 
ayrılacak. Osmanlı imparatorluğu 
yeni bir ıekillc idare olunacak. •• 

ı ir 

Sırp Kıralı 6ir lıastan•ıi zigarett•11 dö11•rk•r1 

baskınında idarenin ittihatçılar - Bu lıte ölmek var.. Dan· 
eline geçmesi üzerine de mem· mek yok. 
lekeli olan izmite giderek bir AbtO peymanile ilk teıekkül 
köteyc sinmişti. KAzım Bey, Is- vücuda gelmişti. 
tabuldan verilen emir Ozerine Kizım artık Iatanbul muha-
lzmıt kumandanı Celal ~~f8 • t~· fızlığına 'giderek teıliın olmıya 
rafından kolayca ele gepnlmıştı. llizum bile görmemişti. O, derhal 

Tram.vay 
Ücretler için Bir Komis

yon Toplanacak 
Tramvay firketile 1926 da 

aktedilen itilifnamenin hükumetçe 
fe1edildiğl malumdur. Bunun 
yerini 1923 mukavelenamesi ala· 
caktır, 923 mukavelesinde tram• 
vay Dcretleri, birinci mevkide 
iki kıt'a için 5, ikinci mevkide de 
yOz paradır. YaJmz, bu tarifeye 
Gazi köprllsU ve vesaiti nakliye 
vergileri de ilave edilecektir. 

Maamafih, 926 ve 923 tarife
leri araaındaki fark mühim görül
mektedir. Çünkn, 923 tarifesinde 
kıtalara nazaran ücretle bir hayJı 
ucuzdur. Aldığımız malumata 
göre, ücretlerin tesbiti için bir 
komisyonun toplanması icap 
etmektedir. 

Doktor Barbut Bey 
Hapııhane hastanesi operatörü 

ve Balat Musevi hastanesi mU• 
dllrli Jak Barbut Bey tetkik için 
dUn Avrupaya gimiıtir. Evveli 
Viyana, sonra Pariae uğraya• 
caktır. 

iRTiHAL 
Huzur hocalan11dan Hacı Emin 

Efendinin kı:u, fabrikatör Multafa 
Beyin refikası ve "Cümhuriyet. refi· 
kimizin muharrirlerinden Rilıtn Beyin 
valdeai Seher Hanım, dün saat 11 de 
bir aydanberi yatmakta olduğu Or
taköy Şifa Yurdunda vefat etmittir. 

Ccnue.ri bugün Bebekteki evin
den kaldmlacak, Rumelihisarında bu
lunan aile kabriatamna defnedile• 
ccktir. Merhumeye rahmet diler, aileıl 
efradına beyanı taziyet ederiz. 

.,,. ' 
Su Hilesi 

Kuyu Sularını Bile Sah,. 
Çıkarmışlar 1 

Bazı menba ıulan kaplarınm 
damgasız oluğu yapılan muaye
nelerden anlaşılmııtır. Bu suretle 
resim nokta1mdan belediye za• 
rar gördüğü gibi, bu kabil su
lar da gayrisıhhi olmaktadır. Be• 
lediye milfettitleri memba nla• 
rına damğa vuran memurlar ve 
sahipleri hakkında zabıt tutmuş· 

lardır. Memba suyu diye birtakım 
acı kuyu sularının ıişelere dol• 
durularak satıldığı anla§Jmaktadır. 

Bir Hırsızlık 
Sabıkalı Niko Elmadağında 

kahveci Alinin dükkanından öte· 
beri çalarken yakalanmıştır. 

• •• t • • - -· • ~_, ... __ 

(-Toplanll, Davetler ) 

MalQI Gazileri Davet 
• Ankara malul gaziler cemiyeti 
latanbul ıubesi riyasetinden: 3-8-9 4 
cuma günü saat ( 1J ) de Darulfüoun 
konferans salonunda tubemiz ilk 
koogreaini aktedecetinden ıubemiı.e 

menıup bilumum malfll gaıileria 
gelmeleri ilin olunur. 

Ressam Sırra Beyin Serg'• 
Necati Bey muallim mektebi res~ ..& 

muallimi A. Sırrı Bey AlayköıkOnde 
bir rcaim sergisi açmııhr. Sera-Ad• 
aan'atkirın kendi çalıtmaalle hazırla· 
dıj'ı (65) parça kadar tablo vardır. 
Sırrı Beyin eserleri arasında bilhaaaa 
Futürizme gfüe birçok kıymetli eaor• 
ler gö:ıe çarpmaktadır. Bunlardan 
"iıkeletleri n raks", "kahkaha,, , "ba
lo,,, "kibusn, "sarhoı,, tablolan gilzcl 
ve ince bir bulutun milvellididirler. 

Sırrı Bey memleketimizde, bu 
sahada ilk adımı atmasına ratmeo 
cidden muvaffak olmuı bir aan'at• 
lcirdır. Keodia!ni takdir ederiz. 

Bu küçük teşekkül, hiçbir 
eebir kuvvetine istinat etmiyerek 
maksatlannı sadece propaganda 
vesaire ile yilrütmek istediği için 
ele geçenlere divambarp tarafın
dan mutedil cezalar verilmiı.. 

Sabahattin Bey hakkında da kuv• 
•etli bir delil mevcut olmadığın• 
dan ona hiç. ilişilme mitti ••• Yalnız 
bu hidiK, ittihatçıların nazarı 
dikkatini celbetmit; Sabahattin 
Bey ile onan muhitinde bnlunan
lann daha pddetle tarasauduna 
sebebiyet vermişti. Bu takib bn 
derhal farkına Yllran Pnn• Saba
hattin Bey, - o, eStJada lttifıat-
Terakki Fırkası Katibi Umumi· 
liğini deruhte etmiş olan • Talat 
Beye haber ıöndermiş; müşterek 
bir programla beraberce çalışıl· 
mamu teklif etmifti. Talat Bey, 
bu teklifi reddetmemiş; bilim 
büytlk bir hUanllniyet göstererek 
Sabahattin Beyle mlizakerata 
giriımek istemişti. 

Fakat lsta~b~la . mevkufen _gön· izini kaybetmiş. (Arkası var) 
deriJmemesını nca etmesı ve c::::1-==ı:,_;-=====:c:s:=======================-====-=-====:::::ıı:ıı==:::::s::ı--

Bu sırada bu siyasi hareket 
ıahnesinde yeni bir aktör zuhur 
etmişti. Bu da yüzba~ı Çerkes 
Kizım B~ydi. Kazım Bey işreti 
ve kuman aeven, vaktile 
biraz pehlivanlık eden, arka· 
dafları arasında kabadayı geçi· 
nen oldukça cesur ve fazla asabi 
bir zattı. Evvelce koyu bir itti· 
hatçı iken •011radan ne kadar 
ıiyaai cereyan varsa hepsine gir
miş; ve hep iude de muhalefet . 
mevkiine geçmişti. En nihayet 
Hürriyet ve 1 tilaf fırkası Reisi 
Sadık Bey tarafından iğfal edil· 
miş (Haliakiran) grupunun ele· 
bqılan ara.mıa girm'şti. Babıali ......... u••-----------"111 
- soa Posta 

ıl.AH FiATLAAI -
1 G •tenin esas gazıail• 

- G%<> L• 

bir ıiitanan iki •'"' u,, 
(santim) sayılır. • 

2- SagJası11.11 göre bir ıa11t&• 
•İn ilôn Jiatı şunlardır: 

ıa)ia eayfa sayfa 1 ea) fa Uiğer So~ 
2 3 S }·erler ı say a 

1 - ı 400 250 200 100 60 30 
Kış. Krş. Krş Krş Krş. Kro. 

3--Bir ıtmfimde 11asalİ 
·(8) 1ı~linae t1ardır. 

4 _ ince 11• lcolın gazalar 
lalacakl"" ıer• ,er. 
•nli•le ölçiillll'. 

. 

batta hiçbir tarafa firar etmiye· 
ceğine dair namusu üzerine 
ıöz vermesi haaebile Kazım bey 
sadece inzibat zabiti tarafından 
trene bindirilmiş ve o dakikadan 
itibaren - aözüne itimat edilerek -
"-eli baliae terkedihnifti. 

Kbm Be,, hakikaten l.tan
bula gelmiıti. Ve, verdiği •öz 
üzerine doğruca lstanbul muha· 
fızhğına giderek kendisini teslim 
edecekti. Fakat lstanbula muva· 
salet sa&tinin geç olması, bu ka· 
rarmı ertesi güne tehir ettirdi. 
O akşam hem yol yorgunluğunu 
çıkarmak, hem de (ahvaliileme ) 
dair lhususi) haberlu almak için 
akrabalarından mülizim Mehmet 
Ali Efendi ile amimi doatlarm
dan ve en mütehevvir muhalif· 
)erden Nazmi, (Alemdar) gazete
si menauplarmdan Hakkı, Hakkı
nın biraderi Ziy? ile birleşti. 
Bol bol rakı içi di, ve tabiidir 
ki bütfin müsahebe mevzuu, 
ittihatçılara küfürler ve lanet
ler yağdırmaya hasredildi... Esa
sen Çerkeslik dolayısile Nazım 
P~anın katlindeki acıyı bir türlü 
unutamı an Kazını, asabım bi' a
btitün tahr·k eden bu mevzudan 
ilham alarak derin bir kin ve 
gayz ile: 

- Böyle boşu botuna söylen
mekten ne çıkar?.. Biz de bu 

herifleri apar teper birer çukura 
yuvarlayamaz mıyız? .. 

Diye bağırdı. Bu sual derhal, 
mfisbet ve mllntekim cevaplarla 
karşalandı... O zaman KAzıma 
Pertev Te•fik Beyin aparhma• 
nındaki ictimalardan, Prens Saba• 
haddin Beyin bir inkılap yapmak 
için el altından çalışmalarından 
babıedili. Bu bahisler, Klzımın 
dimağında çakan ıemıelderle kızıl 
renklere bfirünerek onun heyecan 
ve tasavvuruna kuvvet verdL 
Nihayet sabaha karıı bu işret mec
lisi dnğılırken, ittihat ve Terakki 
rüesasının bir anda lmhau hak· 
kında Kazı~ın verdiği karar bli· 
tün arkadaılar tarafından kabul 

edilmit: 



Arabistandaki Gizli Kuvvetlerin İçylzü 
Yazan: « * 

Bu vapur San'anın iakelesi ı 
(Htideyde) ye giderken b~:ka İs• 
keldere de uğrardı, ve bu iskele· 
)er hep kml denizin garp kıyı· l 
ıında, İtalyan müstemlekelerinin 
lskeleleridir. 

Eritre müstemlekesinin belli 
başlı limanı Musavvada vapura 
gelen bUyUk rütbeli İtalyan me• 
murları, Valiiumumi Sinyor Zoli· 
nin selamını, iltifatını arzettikten 
ıonra Mahmut Nedim Beye: 

- Buyurunuz, diyorlar, Va• 
liumumt Hz. zatıililerile müşer• 

ref olmak istiyorlar, kendilerinin 
misafir hassısmız, hem de şehri 
gezmiş olursunuz ... 

Büyük bir nezaket ve miaa· 
firperver1ikle önüne düşüyor ve 
Mahmut Nedim Beyi kaıaya çı• 

karıyorlar. 
Faşiıt selamları arasında Ne· 

dim Bey Eritre'nin merkezi As· 
mara'ya giderek trene bindirili· 
yor. 

Hani ıehir gezilecekti, hani 
\'aliiumumi? 

Valiiumumi Asmaradadır. O· 
raya gidiyorlar. 

Valiiumumi Sinyor Zoli Malı· 
mut Nedim Beye okadar iltifat 
ediyor, okadar ikram ediyor ki. 

Kendisine hUkümetin misafir· · 
hanesinde bir daire tahsis edilen 
Nedim Bey maiyetindeki mihman· 
darlarla ge:ıip dolaşıyor. Orada 
bir ay misafir ediliyor. 

Ziyafetler, nutuklar reımika• 
buller. 

Ve birkaç gün içinde Sinyor 
Zoli Mahmut . Nedim Beyi bir 
lcardet gibi sevdiğinden bahse· 
derek samimiyeti son haddine 
ıetiriyor. 

Eyi amma, Nedim Bey Eritrede 
oturmıya gelmit değil ki.t Ye· 
menden, oraya gideceğinden bah· 
ıettikçe, onu gezdiriyorlar. Niha• 
yet: 

- Gitmeliyim artık, sizi fazla 
rahatsız ettim, misafirperverliği· 
nize teşekkür l ederim, deyince, 
akan sular duruyor. 

Bir gün, Valii umumi Sinyor 
Zoli, (kardeşi) Mahmut Nedim 
Beye diyor ki: 
- - Yemene gidip te ne yapa• 
caksmız? Bu yol sizi yo!acaktır, 
beyhude bir zahmete katlana· 
caksmız, yazık değil mi ? 

Ve başkaları diyorlar ki: 
- lngilizler ıizin Yemene git· 

menızı istemiyorlar, ltalya bu 
hususta lngilizleri kıramaz. 

Ve ne oluyorsa oluyor, Mah· 
mut Nedim B. Eritreden geri 
dönüyor. 

Onun bu ıeyahatina mani 
olan kimdir? 

ltalya mı, lngiltere mi? 
Orasını allah bilir. 
Y almz şu kadarını biz bili· 

yoruz ki; Mahmut Nedim B. Ye· 
mende çok bUyük bir nüfuz sahi· 
bidir. Halk orada onun elini öper, 
karşısında emir bekler, bir dediği 
iki olmaz. Bu kuvveti o nasıl 
iktisap etmiştir, burada bunu 
tahlil etmek müıkUldür. Ancak 
vaziyet budur. Ve bu hakikati 
Yemen hakkında yazılmış lngi
lizce eserlerin hepsinde göre· 
bilirsiniz. ltalyanlar da bunu 
bilirler Mahmut Nedim Bey 
istediği kadar " Yemen de bazı 
hususi işlerim var, oradan aleli· 
cele ayrılırken eıyamın büyük 
bir kısmını barakmııtım, işlerimi 
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tesviye edeyim,, diye dursun, hu· 
nu ltalyanlar anlayamazlar. Belki 
karşı sahilde ufukları gözetleyen 
Mister Filbi de böyle düıUnür. 

Sonra Mahmut Nedim Beyin 
lbniısuutla dost olduğu da hesaba 
katalmıı olabi:ir. 

Mahmut Nedim Bey Eritreden 
Hicaza geçmiştir. Ve Hicazda 
lbnissuutla göri.işmüştür. 

Bir gün lbnissuut)a konuşur
larken, Filbi de gelmiş, Ihnissuut 
Filbiye Mahmut Nedim Beyi 
göstererek : 

- İşte senin hakkından ge• 
lebilecek yegane adam! demişti. 

Şakayı seven lbnissuut o gün 
Filbiyi bir hayli UzmftştU. Fakat 
Filhi piıkindir. 

ileride Filbinin Mahmut Ne• 
dim Bey ile mücadelelerini g(). 
receğiz. Şimdi, şuracıkta Nedim 
Beyi acaba İtalyanlar mı Yemene 
gitmekten menetmişlerdir, bahıe 

bir lahza avdet edelim: 
Unutmamahyız ki İtalya tam 

o sıralarda Yemene atılmış elini 
daha kuvvetle, daha ileri uza
tıyordu. 

Yemene işleyen İtalyan vapur• 
ları, Afrika kıyılarındaki ltalyan 
milstemlekelerindent Asya kıyıla· 
rındaki Yemen limanlarına yalnız 
mühimmat, yalmz eşya değil, 

para da, çeşit çeşit ltalyan mü· 
taha111s)arı da götürüyorlardı. 

San'ada bazı İtalyan fabrika· 
!arının temeli o zaman atılıyordu. 

Yemen ıehirleri İtalyan tacir· 
lerle doluyordu. Bu tacirlerin 
arasında Sabi Melikesinin diya· 
rını keıf etmeğe, Yemen içlerinde 
tetkikat (!) yapmağa giden aivil 
giyinmiı zabitler de vardı. 

Aıya kıtasının kaç kapı11 

vardır? Bunu hesap etmek haylı 
gUçtilr. 

Ancak Musolininin zortı:aığı 

Yemen kapısı onu fazla yorma• 
mış az bir himmetle ardına 

kadar qplmıı gibi ibi. 
Senelerdenberi kendi başına 

değil, fakat baıkalarının işareti 
ve nasihat. ile yürüyen ve öyle 
yUrümeğe ahımıt olan İmam 
Yahya Hamidüttin, bahusus ha· 
vadan gelecek parayı da pek 
sevdiğinden Muıoliniye fazla naz 
etmemiş görünüyordu. 

Yemen zannedildiği gibi ku· 
rak, çorak bir kıt'a değildir. 

Bilhassa dağlık kısım, iç taraf· 
lar çok münbit ve mahsuldardır. 
Orada hububat, sebze ve meyva· 
nın envaı bol bol yetişir, hayva· 
nat mebzuldtir. Ve biraz himmet 
sarfedilset Yemen az bir zaman· 
da Brezilyaya müthiş bir rakip 
olabilir. Dünya pazarlarına nefiı 

kahvesini vapur vapur sevkede· 
bilir. Bundan başka Yemen dağ· 
farında her çeşit maden bulun
duğunu ltalyan mühendisler çok· 
tan Romaya bildirmiılerdir. Ye· 
menli ise mükemmel bir mütte• 
ridir. Ona herşey satabilirsiniz. 

İtalyanın aradığı da nedir ? 
Bundan başka bir şey midir? 
lngilizlere gelince ; onlar ltal· 

yanın Yemen de bir nlifuz mınta· 
kası tesis etmesine razı olmuı 
görünebilirler, ancak Ceziretüla• 
rabm bir ucundaki Hindistan 
bekçileri (Aden) dedirler ve Aden 
Yemen ile Hemhuduttur. 

lngiltere senelerle bir ihtilif 
membaı olmuı olan (dokuz nahi· 
ye) yi ele geçirmedikçe, yahut 
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buradan tamamile emin olama· 
dıkça (Aden) i tehlikeden kurtar• 
mış olamazdı. Bu tehlike bedevi 
hücumu da olsa müz'içti. 

Ve Mahmut Nedim Bey öyle 
bir zamanda oraya gitmek iıti• 
yordu ki... Ingiltere tam bu sıra· 
da imam Yahya ile bu dokuz 
nahiye meselesini halletmif, iş 
imzaya kalmıştı. Ve lngiltere bu 
meseleyi öyle halletmiıti ki, se• 
nelerdenberi bundan daha mü· 
kemmel bir şekilde halledilehile• 
ceğini hatır ve hayale bile getir· 
mek imkansızdı. 

~rkuı nr) 
······························································ 

Diinga llctı•al Habt1rl•rl 1 

Holanda 
Hindistanında 
Vaziyet Fena 

1 

Amsterdamise Bank tarafından 
Halkın üç ayda bir neı· 

redilen risalenin 
son sayısında ban-

geliri 

azal ıgor kanın Cava işleri 
müdürü tarafından yazılmış dik· 
kate değer bir yazı vardır. M. 
Llghtart Holanda Hindiıtanının 
iktısadi vaziyetine ayırdığı bu 
tetkikinde çok bedbin görünüyor: 

« Holanda Hindistanmda aha· 
linin geliri çok az bir kıymete 
diiştuğü halde umumi borçlar çok 
ağırlaşmıştır. Diğer tarafta son 
yapılan kauçuk istihsalini tahdit 
işi de bu vaziyeti daha fena bir 
hale sokmuştur. ihracat gün geç· 
tikçe azalmaktadır. ( 1928) ıene· 
sinde takriben (690) milyon Türk 
lirası kıymetinde olan ihracat 
( 1933) senesinde bunun dörtte 
birine yani bizim paramızla tak· 
riben (170) milyona dütmüştür. 

Diğer taraftan bu memleketin 
servet kaynakları olan çay ve 
kalas istihsalAtı ve satııı da be
ğenilecek bir halde değildir. » 

* Romanya Maliye Nazlrı Pariate 
Paris bulunmaktadır. A· 

likadarların tah· 
borsasında 

minine göre na· 
Romanya zırla harpten ev· 
talıvil leri velki Romanya 

borçları hakkında bir anlaşma 
yapılmak Uzeredir. Bu anlaşmaya 
dahil olacak borçlar eski inhisar 
sandıkları ile Bükref ıehrine ait 
olanlardır. 

Diğer taraftan ve müspet ha· 
vadisler borsaya da tesir etmek~ 
ten geri durmamııtır. Yüzde (7,5) 
faizli Romanya tahvilleri (256) 
franktan (272) franga yükıel· 
miştir. 

* Bu sene Londrada yapılan 

Dünga pa· btiyük yün müza· 
yedelerinde elde 

zarlarında edilen fiatlar dü· 
gün /iatleri şüktür ve her 

müzayedede biraz daha aşağı bir 
seviyeye inmektedir. 

Temmuz ayı ikinci haftasında 
yapılan bu senenin dördüncü 
müzayedesinde bazı mallar üze· 
rindeki fiat dUıkünlUğU yüzde 
yirmi niıbetini bulmuştur. 

Ayni fiat temevvUcatı diğer 

beynelmilel pazarlarda da görül· 
mektedir. Bu fiat gerilemesinin 
sebebini alakadarlar bu seneki 
dtinya yün kırkımmm mübalağalı 
olarak tahmin edilmiş olmasına 
atfetmektedirler; bunlar, bu ıeneki 
rekoltenin, söylendiği gibi, geçen 
yıla niıbetle 150 bin balya fazla 
olıcağma ihtimal vermiyorlar. 

Matbaamızda Bir lllüzgonist ••. 
·~~~--------~~-

Süleyman Zeki B. Büyük 
Hünerler Gösteriyor 

İğne Yiyor, Ağzından Ateş Fışkırıyor 
Ve Daha Neler Yapmıyor 

Y asefin oğlu, 
Portakal oğlu, 
Çiçekçi oğlu ... 

Çoğumuz bu 
isimleri duymUJ, 
hatta sahiplerini 
de görmüıUzdür. 
Her hareketleri· 
nin sonunu: 

- Ne sihir· 
dir, nı keramet, 
el çabukluğu 
marifeti 

T ekerlemeaf. 
le bağbyan bu 
Uç meıhur bok• 
kabazın öyle nu• 
maraları vardır 

ki inaanı hem 
ıaşırtır, hem de 
gUldürUrdU. 

Ben sünnet 
olurken • bun• 
dan yirmi beı 
ıene evvel .. eve 
Portakal oğlunu 
getirmişlerdi. Ya• 
nındaki palyaço• 
ıile beraber sa• 
babın onundan Sül•gın.a11 Z•kl aeg bir JHtsigegl ortadan gok ederken 

gecenin on ikisine kadar bir yığın ıUt, ötekinde de kahve görmeye-
oom~a p~. ~mW 

Feı içinde yumurta kırıp Biz duna hayret edip dururken 
pandispanya · piıirdi, baıkasmın Süleyman Zeki Bey göğllmlerln 
cebinden alıp hepimizin gözft içindekini yetil fincanlara dökerek 
önünde havanda tuz buz ettiği bize slitlti kahve takdim ediyordu. 
bir altın aaati iç içe girmiı kırk Fakat biz fincanları elimize aldı-
bir kutunun içinden ••pauğlam ğımız zaman içlerinde klj'lt 
çıkardı ve daha birçok hokka kırıntılarından baıka bir ıey 
oyunlan oynadı. Hepsinin so- olmadığını, sütlü kahvenin ise 
nunda da : yerinde yeller estiğini görünce 

- Ne sihirdir, ne keramet, apıfıp kalıverdik. 
el çabukluğu marifet! tekerleme• 1f. 
ıini tekrar etti. İnce bir boru.. Süleyman Zeki 

Ben bütUn bu itlerin sırrını Bey bunun içine yine bezil bir 
onun iri bir salyangoz kabuğuna kadın ıemsiyeal koydu, ağzına 
benzeyen düdüğiinde buluyor ve iyice kapadı. iki dakika sonra 
içimden: borunun kapağını açtığı zaman 

- Ah.. Şöyle bir dUdUğüm femsiyenin kayıplara karııtığıni 
olsa da ben de hokkabazlık görmiyelim mi? 
yapsam, diye hasretleniyordum. Soruyor~unuz: 
Halbuki İf, ne düdüktet ne de: - Şemsıye ne oldu? 

- Ale.. hop.. bir, ki, Uç 1 O, Cevr~. ~ermiy.e lüzum gör• 
tekerlemesinde idi. Mesele basit meden yelegımn cebınde koskoca 
bir el çabukluğundan batka bir bir şemsiye çıkararak sizin aklı· 
şey değildi. mzı durdurup çenenizi kilitliyor. 

Fakat bu çeıit "hokkabazlık,, Jıf 
artık tarihe karıştı. Onun yerini Sağ elinde bir avuç dikit 
"illüzyonist denilen garp hokka· iğnesi, sol elinde de bir makara. 
bazcıları aİdı. Süleyman Zeki Bey evvelA 

illüzyonistler el çabukluğu dl· iğneleri ağzına atıyor ve büyük 
hiliğinde eıki hokkabazlardan çok bir iştiha ile bu siv~i ~!'d~nlerl 
ileridedirler. Bunlar elektrik am· yutuyor. Arkasından ıplıgı agzına 
pulilnün içinden serçe çıkaracak, alıyor ve hast~ .tavukla~ın ıa~~ı· 
küçük cep saatinden kaz uçuracak s~~ yutmaaı gıbı, gırtlagını ıışıre 
kadar ileriye gidiyorlar. Bu garp şışıre. yutuyor. k k 
hokkabazları memleketimize za· Sız hayret kved or u içinde· 

siniz ve kendi en inize : mani zaman gelmişlert inaanı 
eğlendirmekten· ziyade derin bir ·- Eyvah, diyorsunuz, zaval· 
hayrete düşüren marifetlerini bize lmm barsakları delik deşik olacak. 
göıtermitlerdir. Hayır .. Ona hiçbir şey olma· 

iki gün evvel Avrupadan mışhr. Çünkü bir dakika aonra 
döndükten sonra matbaamıza ka- ağzından uzun bir ipliğe teker 

teker geçirilmiş yUz adet iğne 
dar gelerek bize birçok marifetler çıkarıyor. 
gösteren artiat Süleyman Zeki Siz derin bir 
Bey de bu sahada hakikaten eşıiz 
bir illllzyonisttir. 

* iki tane küçücük güğUm. iki· 
ıinin de içi bomboş. Süleyman 
Zeki Bey bunları bizim önümüze 
getirdi, masanın üstline koydu. 
ikisinin de içine birer parça kağıt 
atarak kibritle tutuşturdu ve an· 
lattı: 

- Hindistanda kahveyi böyle 
pitlrirler. 

Ve beş dakika sonra bu gö· 
ğümlerden birinin içinde kaynamıı 

hayret arasında 
yine soruyorsunuz: 

- Fakat bota lan makara ? 
Süleyman Zeki Bey gUlümıi· 

yerek cevap veriyor: 
- Makara mı? O da sizin 

ceketinizin sol cebindedir. 
Filhakika elinizi cebinize attı• 

ğmız zaman makarayı buluyor 
ve hayretten kalbinizin durma· 
ması için bir bayii küçlük çeki· 
yorsun uz. 

Süleyman Zeki Bey, muhakkak 
ki memleketin ilk sahip olduiu 
fenni bir illlizyoniattir. 
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BiKAYI 
Bu Sltaada Bergin 

L Yazan: ismet Haliisl 

KADIN VE OTOMOBİL 
Ali Zevki Bey genç, gUzel 

•yni zamanda çok .zengindi. Ser· 
\'etinin yekfuıunu binlerle, on bin
lerle, yUz binlerle ölçmiye imkan 
Yoktu. Ona milyoner derlerdi. 
Belki de birkaç milyona sahipti. 

Ali Zevki Bey servetine ıer
'fet katmayı arayan, metelik gl· 
decek diye yüreği oynıyan zen
ginlerden değildi. Zevki için pa
ra sarfetmekten biç çekinmezdi. 

- Ne olacak, derdi, Allah 
hana parayı yesin diye vermiş. 
Ben de yiyorum. 

Ali Zevki Bey giizel bir ka· 
dınla beraber yaşıyordu. Bu, es· 
iller yth:lü, esmer vücutlu, siyah 
l[Özlli bir kadındı. Seksapel yahut 
da cinsi caz"be dedikleri sıfatı 
•anki Allah, biriktirmiş, biriktir· 
lllİf te hep ona vermişti. İnsan, 
)Üreği titremeden yüzüne baka· 
ınazdı. Bir kere sesini duyanın 
bu sesi ömrü oldukça kulakların· 
dan gitmezdi: Bir kere eline eli 
C:leğen kendini dünyanın en hah· 
tiyarı addederdi. 

Ali Zevki Bey güniln birinde 
bu gllı:el kadından ayrıldı. . 

- 1htimal geçinememişlerdir. 
Dediler. Fakat bu düşünce 

Yanlııb. Zengin bir erkekle, mtl· 
kemmel bir kadının ayrılmalarının 
ıebebinl geçimsizlikten ziyade 
daha baıka feylerde aramak icap 
ederdi. 

Ali ZevkJ Bey bir otomobil 
almıştı. Otomobilin rengi kanarya 
sarısı, yalnız t ekerleri mavi idi. 
Siyah saçb, s iyah gözlü kadın bu 
otomobille tezat teşkil ediyordu. 
Saçları kanarya sansı gözleri 
ınavi bir kadın lazımdı. 

Ali Zevki Bey otomobiline 
bindi. Saçlan lı:anarya sanS1, 
gözleri mavi bir kadın aramaya 

-=::: 

l 
çıkh. Bazan saçları kanarya ıa• 

rısı kadını buluyor amma gözleri 
mavi olmuyor, gözleri mavi ola· 
nın da saçları kanarya sansı 

olmayıver:iyordu. 
Otomobili son sliratle şehir-

den şehire, memleketten memle· 
kete koşarken dtişfinllrdll: Yine 
kendisi direksiyonda oturacak; 
sağında saçları kanarya sansı 
kadm bulunacak, otomobil :rüz· 
gar sliratile ilerlerken kadının 
saçian dağılacak, kıvırcık dal
galar halinde ıuç.acak ve görenler 
kanarya ısan~ı boyah, mavi teker· 

leldi otomobildeki kadın için; 
- Ne güzel, ne yakıımış. 
Ali Zevki iBey için de: 
- Ne zevk sahibi adam. 

Kimbilir ne bahtiyardır?. deye-
cekler... Bu dilşünce kafa-
sında dönüp dolaştıkça ben· 
%ini bir kat daha açar, oto
mobili bir dev süralile koştu· 
rurdu. 

Nihayet aradığını buldu. Bua. 
1Cluğu k:adın umduğu kadından 
hile güzeldi. Gözgöze geldikleri 
:zaman eridiğini hissetti. Saçlarına 
bakarken gözleri kam~b ; 

- Oh, arbk mes'udum. 

Beraber otomobile bindiler. 

Görenler, kadıo için : 
- Çok güzel amma, bu oto-

mobile hiç yakışmamış 1 
Ali Zevki Bey için de : 
- Ne zevksiz adam 1 

DedHer. 
Çünkil Ali Zevki Bey arzu· 

aundan vazgcçmemİf amma; o, 
farkında olmadan :seneler geç
mişti. Otomobilin kanarya sarısı 
rengi kirli blr ı1yahlık peyda 
etmiş, bilhassa mavi tekerleklerde 
mavi renkten eser bile kalmamıştı. 

l
1 
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Bu Da 
Düşünülür Mü ? 

- Doktor bana sabahları bol 
bol tereyağlı ekmek yememi 
tavsiye etmiştı. İki sabahtır tav· 
siye&iııi tutamıyorum. Halim ne 
olacak? .......... -··············-·----·······-· ... ········· ..... 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Halkalı 
Ziraat 
Mektebi 

Halkalı Ziraat Mektebine talip 
olanların Ortamektep mezunu 
olmas1, .yaşı 19 dan yukarı bulun· 
maması, arazi sahibi ve çiftçi ev· 
ladı olması,I tam sıhhat, ht\snühal 
ve Türk olduğuna dair vesaiki 
bulunması lazımdır. 

Me'ktep lise derecesinde mes· 
fek mektebidir. Bnradan mezun 
olanlar Ankara' da bulunan Yük· 
sek Zir:aat Enstitüsüne devam 
edebilirler. 

Cevaplarımız 
Aalat' t\ knrilerimizden Nusret Beye: 

- .Asri Ueelere ikmaf•iz yani 
doğrudan doğruya geçmiş orta
mektep mezunlanm alırlar. Sizin 
bir ikmaliniz olduğuna naza
ran maalesef bu sene gire
mezsınız. Esasen imtihanınızı ve,.. 
mit olana kadar da kayitler ka· 
panır. Namzet kaydedilmesine 
imkan yoktur. Ancak tekrar (9) 
uncu sınıfa girmeniz şartile (8) 
inci sınıf meırnnu olarak Konya 
Erzincan askeri rtamekteplerine 
-veya İstanbul Kuleli, Maltepe ve 
Bursa a11keri liselerine müracaat 
edebilirainiı. Bu snretle bir sene 
kaybederek mekte~e girmişw .ol~
caksınız. Size tavsıye edecegıml.% 
mektepler de, - ikmalinizi berta
raf etmek prtile • Nafıa Fen 
mektebi, Halkala Ziraat Mektebi, 
Yüksek Deniz 'f.icaret Mektebi, 
Hava Makinist Mektebi, İstanbul 
ve Çorum Küçük sıhhat mektebi, 
Yüksek tktısat ve Ticaret mek· 
tebi Ameli Hayat mektebi, An· 
kar~, Musiki Muallim mektebi 

ila... d b. ı_" Bu mektepler en ır ıusmmın 
kayıt ve kabul prtlan gazete
mizde çıkmıştır.. Diğerleri de 
çıkacaktır. 1' ens:p edect:ğiniz 
mektebin kayıt ve kabul şeraitini 
bizden sorarsanız kısaca bildi· 

ririz efendim. 

* Tophane Sefe-rkiihya mahallesi 
Ortnıealtı enddesinde Fatma B.anımn : 

_ Size tavsiye edeceğimiz 

şudur: Bu sene leyli meccani 
liselere 1000 talebe alınacaktır. 
.Sıkı bir çalışmadan sonra açıla· 
cak müsabaka imtihanlanna iş
tirak ediniz ve iyi bir derece 
alarak kız liselerinden birine 
(eylt olarak giriniz. Bundan baş· 
ka Ebe mektebi, Haata Balucı 
mektebidir. Bu son iki mektep· 
ten birine girmek istediğiniz tak
dirde gazetemizi takip ediniz. 
Şerait nefl'edilecektir veya edil
miştir. Geçmit nliahal~ da tel· 
kik ediniz. 

İstanbul Telefon Abonelerinin 
Nazarı Dikkatine 

Nafıa Vekiletinden • • 
lstanbul Telefon Şirketinin 1 Temmuz 1932 tarihinden itibaren 

1 Kanunisani 1934 tarihine kadar mukavele haricinde abonelerin• 
fazla aldığı tahakkuk edip iadesi lazım gelen paraJarm Haseki ve 
Cerrahpaşa hastanelerinde yapılması dilşUnülen yeni inşaata sar-
fedilmek üzere Belediye bütçesine tahsisi düşünülmektedir. · 

Ancak Hllkfimet, bunu düşünürken tamamile abonelere alt 
bulnnan bu paraların bu şekilde Hükumetçe tasarruf edilmesine 
abonelerin muvafakatları olup olmadığım öğrenmek lüzumunu 
histetmitlir. Binaenaleyh, paralannın kendilerine iade edilmesini 
isteyen abone varsa, bu ciheti en çok 10 Ağustos 1934 tarihine 
kadar doğrudan doğruya Ankara'da Posta, Telgrai ve Telefon 
Umum MüdürlilğUne gönderecekleri bir istida ile beraber verme• 
leri rıca olunur. (4179) 

[ h _____ ı_._ıa_n __ b,u __ ı __ e_e_ıe_d_i~y~e_s~i--l~li~n~l~a~r1-----I 
Kart~} Emirli köy mektebi tamiri Teminat 22,5 Lira 

" Kurt ,. ., ,, : ., 17 ,S u 

,, Kurna ,. ,, ., 2,5 ,, 
" Yayalar ., ,. ,, 32,5 ,. 
" Yakacık ., ,, : ,, 17 ,. 

Beyoğlu 26 ıncı ,. ,, : ,. 19,5 ,, 
., 7 " ,, ,, .. 35,5 " 

Yukarda yazılı mekteplerin tamiri açık münakasaya konulmuş
tur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve keşif evrakını görmek üzere 
Levazım Müdfirlüğüne, Münakasaya girmek için de hizalarında 
yazılı teminat makbuz veya mektubu ile 3017 /934 Pazartesi günO 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. • '3739,, 

* * Resmi Bayiliklerde buzun beher kilosunun perakende olarak 
yüz paraya sabldığı fazla fiat talep edecekler hakkında muamele 
ifa edilmek üzere en yakın zabıtai belediye memurluklarma müra· 
olnnmas1 muhterem halkımıza ilan olunur. 114202 IJ 

YAZ 
GÜNEŞi 
Cildi yalnız e.smerletmekl• 

kalmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 
kabarcıklar. sivilceler ; 

lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Kallananlnr için bundan 
endiıey• lüzum 9oktur. 

Bu harikulade krem gii· 
İıeşin ciltte tahribat yap
masına, kat'iyen meydan 

vermez. , .................... ~ 
Denizyol ları 

'ŞLETMESl 
Acenteleri ı Karaköy K8prl\bııt 
Tf!I. 42362 - Sirkeci Mühürdarude 

Han Tel. 22740 ,...... ~ ....... 
Mersin 

ANAFARTA 

Yolu 
vapuru 29 
Temmuz 

Pazar 10 da Sirkeci rıh· 
bmından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye. Kalkan, Kaş, F;nike. 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
nlifte bunlara ilaveten Taşucu, 
Anamur, Kuşadası. Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. "4184,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN v.;::':ı!z8 

Cumartesi 11 de Sirkeci 

rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğyarak lzmir'e gidip dönecek
tir. "4185,, 

TÜRK TiCARET ve SANAVi 
Bankası Taıdlye Memur• 
luğundan: 

Hali tufiyede bulunan Türk Ticare\ 
ve Sanayi Bankasının alacaklılar ile 
akdeylediği konkordatonun birinci 
Ticaret Mahkemesince taadikine dair 
aadır olan karar kesbi kat'iyyet eyi .. 
diği cihetle ltonkordato mucibince te• 
diyat icra edileceğinden alacaklıların 
alacaklarını ve hüviyetlerini müabit 
vesaiki hamilen 30 Temmuz 934 ta• 
rihli Pazartesi gftnilnden itibaren her 
gün sabahlan saat 10-13 e kadar Tat 
Handa beşinci katta kiin Tesfiye 
Memurluğuna müracaattan lüı.umu 
ilin olunur. (1414) 

lstanbul dördUncu icra me· 
murlu§undanı Tamamına ehli vu
kuf taraf ıudan iki bin beoyüz on beı 
lira kıymeti muhammene Boğnziçind• 
Anadoluhisannda Göksu Yeni mahal
lede Göksu elyevm Kuyu ıokağında '1 
mükerrer eski yeni 18 numaralı maa 
balıçe bir bap ba.nerıin tamamı açık 
arttırmaya konulmuş olup 2617 /984 
tarihinde şartnamesi divanhaneve talik 
odilerek 28-8-934 tarihine müse.dif sah 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Lıtanbul 
dördüncü icra dairesinde açık arttırma 
ile sBtılacuktır. Arttırmaya iştirak için 
% 7/5 buçuk teminat akçası alınır. Mü
ternkim vergi ve belediye vakıf icaresi 
müşteri~e aittir. Arttırma bedeli hisse
ye isabet eden muhammen kıymetinin 
% 7/5 yetmiş be,,ini bulmadığı takdirde 
ihalesi yapılacaktır. Aksi lıaldtı en son 
arttıranıu taahlıüdil baki kalmak üzere 
arttırmıı 15 gün daha temdit edilerek 
12-9 934 tarihine müsııdif çarşamba gü• 
nü ayot eaatta muhammen kıymetin '6 
7n şini tutmazsa. satış geri bırakılır. 
200-t numaralı icra kanununun 126 ıooı 
maddesine tevfikan ipotek salıibi ala
cak l ılur ile diğer alakadarların ve irtifak 
hrıkkı ı:ıahiplerinin gayri menkul üze• 
rindeki haklarını ve hususile faiz ve 
ınt>sıırifo dair olan iddialarım evrakı 
miis ı itelerile 20 gün içinde icra dairee 
siııe bildirmeleri lazımdır. Ak:.ü halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarlar i~hu mcvadı kanu· 
n iye ahkfimına tevfikan hareket etme
leri ve daha fazla malumat almak iste .. 
yenlerin 934 - 714 No. lu dosyasile 
memuriyetimiıe müracaatları ilan 
olunur. ( l40S) 

~ Dr. ibrahim Zati 
Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi 

Çatalçeıme ıt0katı No S 
Herırüa ötledem .oara haatatann ı 
kabul eder. 



12 Sayfa SON POSTA 

Para, her kilidi açan bir anahtardır! 

Siz de 

İIJ BANKASl'ndan 
bir kumbara alınız 

• 

İstanbul Vilayeti Baytar İşleri 
Müdürlüğünden: 

Hükumet damızlık aygırlarına çekilen kısraklardan doğacak 
tayın babası safkan arap ise bir ay ve diğer aygırlardan ise alb 
ay zarfında kaza baytarlarına müracaat ederek menşe ıahadetna• 

Umeai talep etmeleri ve iıbu müddetten sonra menşe ıahadetname· 
alnin ° Pediğri,, verilmiyeceği hayvan sahiplerine ilan olunur. 11408311 

• SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

~~ 
.;A 

~ 
~ .,, 
~ .. 

iŞ bankaıından kam
ltara alan on binlerce 
vatandaı, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç ıene 
f çinde, birer sermaye ve 
iı aahibi olmuılardır. 

Adapazarı Gençler Birliği menfaatine 
3 Aluatoa 934 Cuma gUnU 

büyük alaturka 

Pehlivan Güreşleri 
icra edilecektir. Bilumum meı· 
bur pehlivanlar bu müsabakaya 
davet olunduğu gibi hakemlik 
vazifesi Türkiye Ba9peblivana 
Kara Ali pehlivan tarafından 
yapılacaktır. Y evml mezkiirda 
lıtanbuldan hareket edecek 
tenezzüh trenile gelecek zavat 
bu müsabakai fevkaladeyi 
seyredecektir. 
Tenezzüh treni A<la.pntnrına 3 üncü 
mevki gidip gelme yUz kuruştur. 

~ Tafsilat el ilanlarında.dır. ---

DABCOVICH ve ŞUrel<Aıı 
'l'elı 44708 • 7 • 41220 

Avruı>a n Şark limıı.nlan araeında 
muntazam poıta. 

Annr1, Rotterdam, Hamburg n 
Iıkandinavya limanları ioin yakında 

hareket edeoek vapurları ve dünyanın 
baılıoa limanlarında tranebor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vapuru 8 • 10 Ağustosa 
doğru. 

Olga S. vapuru 22 - 23 Ağuetoıa 
doğru 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Hanaburg vapuru 10-12 Ağustosa 
doğnL 
Olga S. vapuru 24 - 25 Ağuetoıa 
doğru. 

Fazla tafıilAt için Galata, [i'rengyan 
han umumt acenteliğine müracaat 
Tel. 44707 8 • 41220 

(33) 

--------

SAYFiYEDE RAHAT 
KEDPETEN Gif>~ 
JiKER 
AT.Alt-YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han Beyoğlu 
Cümhuriyet meydanı Taksim 
Necati Bey caddesi Salı Pazan 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No. 83 JSadıköy 
Şirketi Hayriye iıkelesi Usküdar 
23 Nisan caddesi No. 19 BUyükada 

Telefon 

" 
" 
" 
" 
tt 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 

" 55128 

-..-----·--------~ (1226) .... ----·# 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsline ait Ankarada Yenişehir civarında 

Saksenberg şarap fabrikası namile maruf olan fabrika 31 Mayıs 935 
tarihine kadar icara verileceğinden taliplerin ıatlnamesini görmek 
üzere Enstitü muhasebesine ve ~o 7,5 teminatlarile, 5 ağustos 
934 müıadif pazar günü saat 15 te Enstitü İdare ve ihale komiı· 
yonuna müracaatları. .. 3891 .. 

............................................................... 
Son Poata Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neırlyat MOdürüı Talüı 

1934 MODEL 1 

YINIKODAK 620 
616 

Fotoğraf makineleri 
K O D A K 620 : 6/9 [ Makinelerin 
KODAK 616: 6.50/11 en ufağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir dala giriniz. 

En tık 
En sağlam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlak 

Mekanizmaıı daima ıabit 

o;oıoo muvaffakiyet 

kopyalarınızı "Veloks,, kağıdına bastırınız 
Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, aeoelerce 

1ararmadan dayamr. 
Kopyalar1n arkasında "VELOX,, kellmealnl 

teminat olarak arayınız • 

l•ter yağım, ister rOzgir euin, umurumda 
detil, terkibindeki " Krema k8pllğil " 

ıayeelnde "Tokalon,. pu~raeı ., nın her tOrll 
havaya dayandıtını iyi biliyorum. Cildim yatlı, 

ama, "Tokalon pudrası,, diğer adi pudralardan 4 defa 
ziyade cilde yapııık kahr, tere dayadır ve meaamatın g•nl .. 
lemesine mani olur. 
Ne yapsanız, gilndüz güneıinde veya gece aydınlıtında bulun• 

unız, harikulade güzelliğin tabii tenin size verebilecek ve parlaklık eHrl bı· 
bırakmıyacak ye gine pudra "Tok alon,, pudra&ıdır. Kuru bir cilt için "Tok alon,. 
Petelia pudraaı,, nı, yağlı ciltler için "Tokalon Pero pudruı,. nı kullanınız. 

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

budur. ismine dikkat buyurulması 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

f atan bul Acentalı~ı 
Uman Han, T elefonı 22928 

Trabzon 
TA Rİ 

Yolu 
vapuru 29 

Temmuz 

Pazar günil saat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Giditte: 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam· 

•un, Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
Görel6, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara illveten, Of ve Silrmeneye 
utrayacakhr. 

r Doktor 
411
---• .. 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar lıaBtalarını 
Eminönü Valide kıraathane•İ yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

~--•'l'elefon: 24181 • (236) 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata • istanbul • izmir 
Deposu : lst. Tütün Gümrüğü 

ir Her türlü banka iıi * 


