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AvustUryada _Dahili Muharebe 
Milli Sosyalistler Vuruşuyorlar 

Almanya lttihamları 
Vaziyetin Karı
şıklığı Hô.lô. 
Devam Ediyor 

Viyana, 29 ( Huıuıi )- Mem• 
leketin cenup k11ımlannda milli 
ıosyaliıtlerle blildimet kuvvetleri 
•rasındakl dahili muharebe çok 
tiddetli bir ıekll almııtır. Milli 
ıosyalfıt kuvvetlerinin mükemmel 

Şiddetle Reddediyor 

aurette ıilihlanmıı olmaları ve 
aaebzul miktarda cephaneye malik 
\ulunmaları nazarı dikkati celbet• 
•ektedir. Muharebenin tiddetl• 
lrukUm ıUrdllğtı yer, cenubi Avur 
turyada İtalya ve Yugoılavya ile 
laudut teıkil 'eden Karintiya mın· 
takası dır. Milli sosyalist kuvvet• 
leri toplu olarak Balayburg ,eh· 
tlnde bulunmaktadır. Karargih· 
ları da bu ıehirdedlr. Hnkumet 
kuvvetleri dün sabah Blayburf 
ıehrine karıı tiddetle taarruz 
etmişler, bu taarruz çok kanla • 
bir muharebeye 1ebep olmuıtur. 

/fal11•n hava kııvvet/11ri lıutlutta, /•alig•t• amade bir laaltl• 
- · • •:s.I • •• ---... .... ......... .. r. • •• ~ 

Şu dakikada muharebe bütün 
ifcldetile de•am ediyor. iki tara• 
!an da yüzlerce maktul verdiklerine 
d~ir haberler aell)•or. Halk büyük 
bır korlilf •• heJec:An ~· 
Hükumet yaziyet• hlldm olmak 
için bUtUn gayretini 1arfediyor. 
Çarpıtma Dev•m Edlror 

Viyana, 28 (A. A.) - Röyter 
ajanaınm muhabiri lıiid:ı-;yor : 

Karintiyadaki Nt..:H.,. ı 1 l•:&ılimİ 
karargAhlarını Blayburgda i~~:ı 
'11tmitlerdir, HOkfımet kıtaatı, ıa· 
fakla beraber ıehre btıcum ec-
~ler ve ılddetll bir mubı.rebe 
olmuıtur. 

Harp devam etmektedir. Her 
= 

Yunanistan 

Afl..:sturganın v•zig11tini ve "ornı•
leruun lautlatlerıru ıö•t•rir' /ıarit• 
iki tarafın zaylab b&yDktOr. 

Lavamllnd ile Volıoberı ara• 
( Devamı 6 ancı aayfada ) 

Kavruluyor . 

Çiftçiler lılerinT Bırakh, Halk 
Göl2elere İltica Ediyor 

Atin• holksrmı Çllllfl• ve ı•tlırv•rtlard• .,,riraleglıl 

Atina, 28 ( Huıuıi) - Blltün Diter tehirlerde hararet dere• 
Yunanistan, şimdiye kadar miıll CHi iki atin evYel ıöyleydl: 
ıörülmemiş mUthiı sıcaklar içinde Halkia 45, Atalantit 44, Voloı 
kaynıyor. Atinada hararet 43 44, Serraı 46 derece. 
dereceye kadar çıktı. Öğleden Sıc.aklann teairile bir çok 
ıonra aokaklar ve bllyük cadde· ormanlarda yangınlar çıkmııtır. 
ler bile bombot kalıyor. Herkeı Teaalyadt' l!lilthif ııcaklar yUzlln• 
evine çekiliyor. Birçok klmıeler den çift91ler itlerini bırakmıya 
de ormanlık yerlere, ıahil kaaa• mecbur otm~ılar, orak ve harman 
balara akın etmiılerdir. Şehirde itleri durmuştur. Muhtelif ıehlr-
bir kısım halk parklara hilcum }erde "birçok kimuler ,nnq 
ediyorlar, oradaki tadınanlarda çarpmalı yüzt\nden aokaldarda 
IU ile ıerialeniyorlar. (Dev•"'- ' aaca •rf•4a \ 

" . . -.. 

Bir Delinin 
Cinayeti 

Bir Kadınla Y.lftlluau•u 
Sopa ile Öldürdü 

Soma, (Huıuıl) - Şehrimize 
bağlı Kalem köyllnde Muatafa 
isminde bir deli feci bir cinayet 
lılemiftlr. Bir müddet evvel ha.
tanede yatarak lyileıen Muıtafa, 
ıon ,Unlerde tekrar delirmit ve 
evvelki ,aa birdenbire k6y camii 
&ntln• çıkarak ön6ne ıelen ço
cuklu bir kadına bUcum etmiftlr. 
Neye utradığını anlamayan kadın, 
çocuğunu bağrına baıtırarak kaçe 
mak isterken Muıtafa, elindeki 
ıopayı her ikilin• de hızla vur
muf, zavalh kadım ve ya.nııunu 
canllZ olarak yere 1ermiftir. Deli 
katil, cliter bir kadını da yarala· 
dıktaa aonra göç halle yakalan-

mıtbr. - lf-

Oaireler O çte Tatil 
Sıcaklann ıiddetle devam et

meıi Uzerine, memurların sabah
leyin aaat (8,30) ta İf8 bqlama
lan ve ütleden ıonra saat (l~) 
te tatil ;apmaları hakkında Da· 
biliye Vekuletinden müsaade 
ıelmiftir. Ancak her kalemden 
ve daireden bir memur akpm 
ıaat 17 ye kadar nöbet tutacak 
ve nöbet sıraya konacakbr. Ker 
fiyet dtln villyetten bnttın kay
makamlıklar• ve belediye ıub• 
(erin• tamim edilmiftlr. Bu mlsa• 
adenln kaldırılma11 hakkındaki 
karar ayrıca tebliğ edilecektir. 
Methur ÇalJ•pln l•tanb· · 

Gellyor 
Meıhur Ruı muıanniıi Çalya

pin Eylal içinde şehrimize ı•le
cek ve birkaç konıer verecektir. 

w TiDiaiii· iDGiiuAli-
$imdiy• kadar çıkmamış han~ulide f<>4 
toğraf n v11ikalarla CEMAL PAtA 
nuı .on aftıılerini neırediyor. Çaqamba 
ıi1Di1 YEDICION'de okuyuııuı. 

• 
lstanbulda Cüzam Tehlike•i 

Tam 200 Hasta Şehirde 
Serbest Dolaşıyor 

Zabıta, Aylardanberi Bir Cüzamlıyı 
Arıyor Amma Bir Türlü Bulamıyor 

Cüzam denilen baıtalık iıml 
l.tanbul halkına pek yabancı de
lildir. Çünkü evvelce Üıkndarda > 
bir " Miıkinler tekkesi ,. vardı ki 
töhreti hlli hafızalardan çıkma
mııtır. Ttırkiyenin her tarafı dan 
bu mOthit haatabia yakalanmış 
bedbahtlar bu tekkede toplanır, 
orada vakıf ve hayrat paralarile 
yer içer ve ömürlerini yine orada 
ikmal ederlerdL Miakinler tekk~ 
ılndekl cftzambların ıehre çıkma· 
lan, halkla tema• etmeleri tiddet· 
le yaıakb. 

Ctızam hastalığı, dllnyadaki 
haatahkların en m8thltlerinden 
biridir. Ve, maalesef, Tababet ile
minin biltlln terakkısine rağmen 
eıki dehıetinl bllA muhafaza etmiı 
bir hastalıktır. Cüzam bastabtın
dan halk dalma o kadar kork• 
muştır ki bir c\lzamlıya değen 
haıan derhai cllzama tutulur veh· 
mi aaırlarclan beri devam etmlt
~· Cllzam lautalıjı yakalachfl 
ın111nı yavaı yavaı kemirir Ye 
uzuvlarım birer birer çllrlltap 
döker. 

Halbuki geçenlerde bir cUzamh 
matbaaları dolatıp 11tanbulda 

Bize 6azı malGmat v•r1111 Sıhlaal 
işleri Miitlürii Ali Rız• 8•g 

clizamhların serbeıt bırakıldıkla
naı ötede beride dolafbldanm 
ıayliyerek flklyette bulmm'lflu. 
bu iddia doğru iıe, demek ki, hir 
çok cUzamlı latanbul balkı ara• 
ıinda serbestçe dolqmaktadtr. 
Binaenaleyh bir dilenci veya bir 
seyyar satıcı cüzamlı olabilir ki 

(Duamı 8 inci aayfada) 

Divan yolu 

Mes'ul 
Faciası Münasebetile 

Bir Kişi Mi ? 
Div~nyolunda evvelki ıln bir kaza oldu. Bir kamyon of6röa dlkkatlızce hareketi neticeılnde alb yqında b' 

1
x.. b lbt 

ezildi ve boynu koptu. ır yanuca •• n afi 

Bu faciayı ~n. PoJta ıltualannda okuyan bir kari bil 1..1 ... 

mektup a6ndermııtir. Diyor ki: • .,... 
.. Geçen gllnkn nllıhanızda, alta-yqında bir yavrunun Sultaaah ett 

( Devamı 8 inci 1ayfada ) m e, 

Sulh Perlal - Ômrlla ı lla koptu, ha kopacak .U:r• korka ı .. •-de 
ıeçlyor. ~ 
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( Ha·llcın 
Vergıl 
Hataları 
Ve Halk 

Son .zamanda ,..ergi bataları,aık
~- Bir adamdan iki defa 
vergi iatenmui, bn yü:ıden hac
ze kadar gidilmesi gayrivaki 
değildir. Bir sabah gazetesi, 
bu münasebeti• dün, garip 'bir 
hadise ne,retti. Bu lıi.diae.ııiıı 
ha.'lk arasında bırakbğı intıöı da, 
biz şu eekilde te.bit edebildik: 

Şakir Bey ( Sultanahmet Y ereba· 
tarı mahallesi 18 ) - Alamet Efendi 
isminde bir ıoförden (926) senesinde 
Yerdiği bir \'era-i tekrar istenmiı. Verl'i 
tahsil ve icra memurlan erine gide
rek etyasma haciz koymak istemİf· 

ler. O vakit Ahmet Efendi ude 
detilmit- Refikası: 

- " Biz; bu parayı nrdik. Makbuz 
lıocamdadır. Yanna kadar milsaade 
ediniz de gösterelim demi~. Memurlar 
ısrar etmitler. i::uanızı haczedip .. t. 
••ya pldik demitler ve nihayet 
'kadıncatu: ( 11,5 } lirayı bulmoı. 
lluvallat lbir makbuzla kendiler1ne 
Yermİf. &teai pn :Ahmet Efendi mak-
1.uila lkendiainden parayı alan memur· 
!ara aıllracaat etmiı, paranın tabail 
edildiği aDla11lmq. Fakat nfikHınm 
'ftl'dıti ıpara derhal keııdiıine iade 
eCfflmemif. Ve bu parayt Hrebilmek 
lçiD Maliye Vekaletinie emri 1izam· 
Cbr, Clenmif, ıverfı'İ lbir vatan borcudur. 
Her TGrk bunu •eve ın·e Yerlt. 

Şu buhranla zamanda verai me
murlarının bu ıl'ibl iitiraıtları teddk 
için daha miiıaadekir davranmalan 
lizımdır. ~ter bu Laber ıdotru iae 
Yerpini ödememlt lbir ntandaf1 lboı 
rere iza~ eden menıurlana ıtecriyeleri 
llı:ımdır. 

* Taıat Bey (Beşiktaş Aknretler93)-
• Alacajına ıahin verece,ğine karza " 
bu söz saltanat devri hükumetleri 
için aöyle.nmiıtir. O lhiikümetler 
halktan alacaklarmı bin bir bl%yık ile 
alırlar bor~ııu vennezlerdL Cüm
huriyet idare•l balkı hakim kılan bir 
rejimdir. De:vle.tin alncağı ile vereceği 
mtisavi4ir. Devlet elkl devirlerdek1 
Teçhile na1ıncı 'keseri gibi hep kendi 
tarafına yontmaz. Teruinin bir gö
Ztmde balkın bir gözünde de devletin 
hakları ıvardır. Bir vatanda9tan haciz 
taı:yiki ne Ud defa {17,S) lira a~ın•ıt 
tabii hu vatandllflll ııerefl rencide 
edilmiftir. Bu manevi _yara kifl 
değilmiı gibi memurlar bu mükerrer 
alınan parayı derhal iade e.tmem:ifler. 
ladenin nlh 11y lkndar sürebilecek 
bir merasime tabi olduğu da •öy:len
mit- Ben bu habere ·nanmıyMum. 

YaıWı lbeı p Bafdattan -döner. Bu 
hesap ta derhal diinmeli ve vatan• 
data taniyrı Cle -nrilmeiidir. Yıeai 
Maliye tetkilltında bu gibi aJı.uklık
lar olmamalıdır. 

llkmektep Muallimlerjnin 
Geciken Ay1ık1arı 

Bazı vilayetlerde ilkmektep 
muallimlerinin l'eciken mayıs ay
lıklarının tediyesine başlanmıştır. 
Bunu müteakip. barlran ve tem• 
muz maqlan ödenecektir. 

Şimde.n soor.a, iilkmektep mu-· 
allim1erinin maaılan ıeciktiril· 
miyecek, nk:tiıİde verilecektir. 

•• 
Olen Kadının Kanlı 

Çavuşla ları Osman 
Eşya
Çıktı 

~~~~~~~---

Polis ve müddeiumumlfik Kasımpaıada metresi l deiumumiliği gönderdiği bu kanlı eıyadan başka 
Nazmiye Hanımı feci bir mrette öldürerek oc!a Osman çavuşun üzerinde vo çantasında Nazmiye 
daşemesi altına gömmekten suçlu Rizeli Osman Hanıma alt altmıı parça daha eşya bulmuştur. 
çavuı hakkındaki tahkikata ehemmiyetle devam Bunların lizerinde leke bulunmadığı için dosya içine 
etmektedir. Osman çanı lneboluda yakalanmıı ve koymamıştır. &olar Osman .çav~Ja beraber latan· 
l~ebolu mtiddeiomumiliği tarafından isticvap edilmif- bula getir:ilecektir. 
tır. Inebolu müddeiumumiliği dün Istanbul müddei- Diğer taraftan Osman çavuş, üzerinde Nazmiye 
umum.iliğine .içi kanlı eıya ile dolu büyük bir dosya Hanıma ait birçok kanlı eşya ~ıktığı halde &uçunu 
göndermiıtir. Bir torba bdar büyük olan bu dos· inku etmiı ve: 
yanın içinde Nazmiye Hanıma ait olduğu :zannedilen u - Namıiyeyi ben çok severdim. Onu ben 
ıkanh ve yırbk bir entari, yine kanlı bir çift çorap, öldürmedim. Bir gece be im yanımdan kaçh, öldn-
Uzerinde 1kan lekeleri bulunan ve Osman çavuşun ğiinü de sizden i§itiyorum. ,, Demiştir. 
Nazmiye Hanımla beraber çekilmiı bir fotografı, OsmlUI çavuıa kanh e1>ya göaterildiği zaman da 
!Nazmiye Hanımın kana -bu1anmıı cnzdanı, Nazmiye boynunu bükmekten b a birşey yapmamı§hr. 
Hamına Osman çaYuşun ıarapça harflerle yazdığı Müddeiumumilik foebo1udan geJen kanh eşyayı dün 
son mcktıup, Osman çavuşa .ait ıkan'h terhis tezke- Tıl>bıadli mtieaseaesiae göndenniıfu. Bu karuann 
resi, yeşil kınlı bir saldırma ile Inebolu mllddei- ıinsan ikam olup olmadığı tetkik edılecektir. Osman 
umamiliğiniıı ıisticvap varakası vardır. 1 ebo1u ımlid- çav ta iki gün sonra buıada bulunacaktır. 

Kalp Para 
Mangırı Yaldızlamış, 

25 lik Y apmıı ! 
Çarj1kap1da oturan Pakize 

Hanım ismindebiriıi polise müra· 
caat eder.ek, Calal efendi iamin
de birisinin kendiaine elli kur~ 
yerine beyaz yaldızla boyanmıı 
iki mangır para verdiğini ıidoia 
etmiıtir.. J>olis te CeliJ efendiyi 
yakalıyarak mangırlar .ile beraber 
Müddeiumumiliğe :vermiıtir. Maıı
gırlaran birisi l27i1 ve bir.isi 1200 
tarihlidir ve J inni bet kur.uıluk 
bUylikl~ündedir. Tıahkikata de
vam edilmektedir. ,.. 

Mehmet efendi iamindebir.i 
tarafından Beıiktqta bilet almak 
için tramvaya verilen bir 10 
kur.uşluğun aahte olduğu anlaşı
larak tahkikata başlanmışbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför Abdülkerimin İdaresin
deki 3 976 numaralı otomobil 
1Niıantaşında Makbule isminde 
bir kıza parparak ağır surette 
yaralamıştır. 

• Azapkapıda Mehmedin y.ük 
arabası 35 yqında we henüz 
hilviyeti teabit edilemeyen bir 
adama ıçarpar:ak a}ır .surette 
yaralamı§tır. 

• Sirkecide Tiyatro cadde
.inde Osman .E.f. i&minde birinin 
balkonundan düşen bir ısabı o 
sırada okakho geçme'kte olan 
Ayadis isminde bir çoa.ığu ya
ır:alamıfbr. 

ic Karag6mr:ükte sabıkalı 
Mustafa ıaerboı ve elinde kama 
olduğu halde Veli Ef. nin kahve
aine taanm; eder.ek camları kı
ra.iken kınlan cam parçası ile 
elinden yaralanDDfbr. 

Kamyonun 
Cinayeti 

Kaza T ahkikab Bir 
Sürprizle ctice~endi 
P be günü Oivanyo nda 

. buz al ya gid Bakırköy -
O::.mnniye !kireç §:dceline ait kam
yon altı-ıd kalarak feci tekilde 
ölen küçük Yaşarım ölümü tallki
katı beklenmeyen lbir etice ver
miştir. O gün, mu rin yerinde 
oturan şoför muavini Bilill kazayı 
fQför Po1ün )'aplığını ve sonra 
kaçtığını söy:lem· i. Dör.diincü 
şubede asapoıi ıy.aptırrrkeo zabı
taca tevkif edilen şoför Poliin, 
Bakırköy - Osmaniye kireç şirketi 
toförlüğünden l\Jir hafta evvel 
çı:kqğl ve memlek :tine g it ek 
üzere bulund ğu, kazanm da 
Bılal tarnfmdan işlenip -şoför 
Po ün üz.erine atıldığı .anlaş.ılmıftır. 
48 saattenberi me\•kuf tutulan 
Alman şoför Po1 dün tahlıye edil
miş, onun yerine muavin Bilal 
teVkif olunmuştur. 

F-abrıka bibi de tofôr P.olün 
mtiessc:ses· den .çıktığmı, binaen
aleyıh amyonu idare etmesine 
m.ıı.ddeten foıkan bulunmadığwa 
beyan eyJemişlir. Hakikatin bu 
şekilde tezahür etmesi üzerine, 
muavin Bilal itirafta bu1unmuş ve 
dem"ştir n: 

- Kazayı ben yapbm, fakat 
korkumdan '&Ô} lemedim. 

Son Posta: Btı uıese1e hakkında. 
birt~i tmy!amıı-Cla 6)7ıca İr oku~"tıcu 
me bu ·ardrr. 

Son P@stamn Tese1 kürU 
Gazetemizin Leş:nci yaşına 

ha ıımı tebrik etmek lfıtfunda 
bulunan ( Milliyet ) ve ( Vakıt ) 
refilderimiz~e meMup ve telgraf 
göndermek, hatta matbnamıza 
kadar gelmek zahmetini "htiyar 
etmelc sure'tile 8 aka gösteRn 
dostlarımıza hassaten teşekkOr 

ederi~. 

Salih Paşa 
Ko:ordu Kumanaanımızın 

Vaziyeti Mükemmeldir 
J Bu dan bir müddet evvel 
~ ır.ahatsıilanan ve doktorlanmız ta• 
' rafından ameliyat yapılan 3 tindi 

lko1or.du !kumandam Salih Paıaya, 
görillcn lüzum üzerine evvelki 
gün yeniden IDUYaffakiyetU bir 
-ceıraht müdahale :rapllmt§br .. 
Yıüzbaıı dOktor Fehmi bey 
tarafından yapılan ameliyat pok 
kolay olarak geçmiıtir. Salih 
Paıanm ııhhati mükemmel bir 
"~niyettedir. Bq .. ddl Paıa, dftn 
Salı1ı papnm .ahbati hakkın
da 'telefonla aW.mat istemiıtir. 
Genç 1kumandanımm dün Ki
um, F ahrettm, Galip, Kemal, 
Amm, paşalar ve Recep ıBeyJe 
eski kAtibi unnıml Saffet Bey
ler nyaret et:miJlerdir. Bundan baı-

Jca 8üyllk ErkAnıharbiye Reisi, Millf 
Müdaf.aa Velcili Zekai Bey ve İz· 
ıeddin Paıadan dUn telgraflar ge1· 

iş, afiyet temenni olunmuwtur. 

Yakalamış 
Pataklamıı 

Arapcamiindo otur.an Hidayet 
isminde biri bir hafta evvel ıap
kasını çalan Hasan isminde birini 
yakalayıp bir hayli .dayak attık· 
tan sonra poliae teslim etmittir. 

• Seyyah Geliyor 
Roma vapurTie buglln şehri

mize .:550 .seyyah gelecektir. Son 
zamanlarda gelen seyyahlar baza 
alış veriş yapmaktadirlar. Geçen
lerde bir seyyah ,ehriaıizde (20) 
bin liralık halı mubayaa etmiştir. 

Doğru Değil 
Üniversite kadrosunda yeni

den değiıiktik yapılacağına 
dair şayialar li%erine tahkikat 
yapbk. En selihiyettar makamdan 
aldığımız malümata göre Oniver
~te 1934 kadrosu henüz yirmi 
gün evvel gelmiştir. Gelecek 
seneye kadar her hangi bir de
ğişiklik menuubahs değildir. 

( Glin.ü Tari ; ) 

Belediyenin Ve 
Valinin Davası 
Belediye ile vaU Muhiddin Bey 

tarafından Milliyet gazetesi netrlyat 
müdiırü Etem İzzet ve muharrirler• 
den Burhan Cahil Bey aleyhine açıl• 
mıı olan davaya dDn de ÜrDncll 
ceıa mahkeme.inde devam edileli. 
Cel&e açılınca Vali Beyin vekillhln• 
den bfrJ hazırladığı liyıhayı mahke
meye verdi. Layihada, Etem İzzet 
Beyln Şehir Meclisinde ıöylediği söz. 
lerde vali Beye hakaret kasti oldut.a 
ve valinin kabahntll olmadığının &n• 
Jaııldığı, bilakis Etem Beyi kukla 
nziyetine ıetirenterin tebdil edil
diği ileri sllrlililyordu. 

Etem Juet Beyin a\'Ukab Eımif 
Banka sı raporunu yazanlarm tahit 
olrmık çağrılmasını utedl, mahkeme 
bu talebi reddetti. Sonra Etem iz. 
zet Bey, vali Beyin bu davayı aç· 
makla matbuat hOrrlyetfne taham 
mülil olmadığını isbat ettiğini aÖy• 
ledi avukab da dedi ki: 

• - Etem İzzet Beyi kukla va-
ziyetine getiren damın kim oldu-
tuou söylesinler. 

Veli Beyin avukatı; 

- Tnnıdıklım adamdır. 
- Hayır •• Tanımıyoruz:. 
- Sarihtir. Bu iıml söylemem, 

de.dl ve mlbıakqa da bl>ylcce bfttl. 
Muhakeme de :suçlu vekillerinin ce
vap verm al Jçin 4 atuatoaa bıra• 
kıldı. 

Bakla ihracatımız 
Tilrkofüiten tebliğ edilmiıtir: 
Fran1a hilkümetl tarafından 1934 

1eneai tıç aylık devre için rnemli
ketimiz hissesine ayrılan 24.000 
kental bakla 42.000 kentııle lblat 
edllm1ttir. Aym devre :zarfında nohut 
hfHemh; de 15.000 kentaldir. 

Fındıkçllara Yardım 
Giresun, 28 (A. A.) - Fındık 

menirninln yaldaıma11 •uebile zira
at banli&1ı, Yiliyetlmhde mevcut 4B 
kooperatife ılmdiye kadar 50 bla 
lira ikrazatta bulunmufbu. 

Takllkell Bir Vaziyet 
Evvelki aünkU futınadan, beled&. 

nin yanında caddeye bakan, büyük,, 
ahfap bir bina çökmek tehlike•inl 
ıöstermittir. Bu vaziyet fiz:u ine bina 
derhal tahliye Htlrilmiıtir. Bina bu. 
ıilnlerde yıktırılacaktır. 

Fransayı Ziyaret Eden 
Talebe Kafllemlz 

Paris, 28 - Buraya lr"Jen TGrk 
b.ci ve muallimlerinden mürekkep 
kafilenin ziyareti mlna1ebeliJe Bllylk 
Elçi Sı.ıat Bey bir kabul resmi tertip 
etmiı, birçok f.ran.ıa: diplomat1arı, 
Alimler ve edebiyat alemine menaup 
mümtaz ıahııiyetler hazır bulunmuıtur. 
izciler fıtiklll marıı111 ~e Maneyezl 
söylemiılerdir. Kafile lisede kat. 
maktadır. 

Cami Dıvan Dibinde 
Mahmutpaşada Haclköçek 

camii duvan dibine tcrkedilmiı 
üç aylık bir kız çocuğu buluna· 
rak DarUlicezeye JC~Dderilmiftlr. 

Nafıa Vekili 
Balık esirde 

İzmir, 28 (A.A.) - Birkaç gündea
be.ri ıehrlmiz:de tetkikat yapmakta 
olan Nafia Vekili Ali Be), a-ece 
yanlilndan sonra hu•usi trenle Bah
ke•lre mtltevecclhen baret etmiştir • 

._l _S_o_n_R_o_s_t_a_"n_ı_n_R_e_s_im_l_i_M_a_k_a_l_es_i_: ___________ ._R_a_z_a_r_O_la_ll_a_s_a_n---.:.B_._D_iy_or_Kı_i_:_:I 
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llM• B. - A..ı• Allalıll11. P. •J'l.8 bue.ı.. J ,ea dalaa kald&.. Sen bl&l ka.ıatı.a bıluıı 
reni •1a çı :.ar. 
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Y eaıe Hanım - Bu ae bi~m dua, Ha.an Bey ? 
- Ne 1ap111ı11 karJC1t11a. TtcrGbeJew aö•terCI ki temmuıı: teametli bir ayd!r. Batınuı.a i>a, 

beJI fetlrmedtD çıkıp lfİtmeaiDe dua ediyorum. 



M. Do/fÜ•Ün 
Çocukları 
Henüz Babalarının Ölü

münden Haberdar 
Değillerdir 

Riccfone (İtalyada), 29 - M. 
DolfUılln burada bulunan çocuk· 
ları babalarının ölUmUnden henuz 
haberdar olmamıılardır. 

M. Mu1Solini, çocuklara ıef· 
katle bakmaktadır. Madam Dol· 
fU.s, buraya önUmUzdeki pazarteai 
günü avdet edecektir. 

Pamuk Üretme Çiftlikleri 
T eıis Edildi 

Ankara, 28 ( A. A. ) - Milli 
Pamuk ıanayiimizin muhtaç ola· 
cağı yüksek vaııflı pamukların 

ttıemleket dahilinde yetiJtirilmesi 
rnaksadile ziraat Vekaletince, 
Adanada pamuk tohumlarını 
tiretip çifçiye dağıtmak için bir 
Uretme çifliği açılmıştır. Ayni 
zamanda Ege mıntakaaı ihtiyacını 
karıılamak üzere de Nazilli' de 
diğer bir üretme çifliğl teais 
edilmektedir. 

Mağazaların 
Kapanma Saatleri 

Şehrimizdeki manifaturacıların 
•çılap kapanma saatlerini tayin 
için Dahiliye Vekaletine müracaat 
ettiklerini yazmııtık. 

Öğrendiğimize i'Öre umumiyet· 
le mağaıa ve yazıhanelerin saat 
sekizde, zaruri maddeler aatılan 
mağazaların da 9 da kapanmaları 
tenıip edilmiıtir. 

Valiler AraıınJa 
Kocaeli valisi Eıref Beyin 

Burdur valiliğine, yerine de An· 
icara Belediye Muavini Mustafa 
Adli 8 Beyin • tayinleri mukar• 
terdir. Bir valiliğe tayin edi· 
lecek olan. lıtanbul Belediye 
Reis Muavini Hamit Beyin ye· 
rine de Beyoğlu kayamakamı 
Sedat Beyin getirilmeıi muhte· 
in eldir. 

Ayrıca Adana valiliğine Em· 
rıiyet lılerl Umum MUdlirU Tevfik 
Hadi Beyin, Emniyet Umum MU· 
dUrlUjilue de Trakya Emniyet 
Mnıavirl ŞUkrtl Beyin tayinleri 
llluhakkak gibidir. 

Kuruçeımede Bir 
Müsademe 

Dün gece Kuruçqmede bir 
otomobil-Tramvay mliaademeai ol· 
nıuı, ıoför Ali Zeki Efen• 
dinin idaresindeki otomobil 
Kuruçeıme iataayonunda duran 
tramvaya çarpmııbr. Mftaademe 
neticeıinde otomobUia an kıımı 
parçalanmıı, tof6r AH Zeki Ef. 
ile yolculardan llıaan Ef. yara· 
lanm19lardır. 

____________________________________ ....,.. ________ _... ___ ___ 

Resimli Makalt! 

fnHnlar nrdar ld çalı9madan kazanmak, hiç didinme• 
den milyoner olmak ıeydasandadırlar. Bunlar her menfaa
tin bir zahmet karıdıj'ı olduj'u hakikatini anlamak i•te
miyen tembel klmaelerdir. Zahmetıiz kazanç, hele bu 
aıırda olamaz. Armut pif atzıma dilt darbımeHli ... 
dece miıklnlerln harcıdır. 

il Zahmetsiz Kazanç il 

SON TELGRAF HABERLERİ 
! 

Avusturya Hidiseleri Bor
salara 

Son Avusturya hidiaelerl 
Paris, Berlin, Lmdra borsalarında 
tahvilat kıymetlerine teıir etmif, 
fiatlerde dUımeler görülmllştnr. 
TUrk borçlarının 933 de tevhit 
edilmit tahvilatı da Paris boraa· 
aında yllzde 3 nisbetinde dlil'" 
mll9tllr. Son fiat 294 franktır. 

Istanbul Boraaaında da bu 

Da Tesir Etti 
tahvilit 28 lira 25 kuruıa dftı· 

mUıtOr. Cumarteıi gtınleri Berlin 
ve Paris borsaları kapalı olduğu 
için yeni fiat te1grafları gelmemiıtir. 

Fiat dOtkOolllğll Anadolu de
miryollan tahvilAb Gzerine de te-
air yapmaıtar. 

Anadolu demiryolları bonolan 
49 lira 75 kuruştan 48 lira 10 

kuruıa, tabvilita48 lira 40 kuru.
tan 47 lira 20 kurup dOtmUtllr. 

Eıham ve tahvilat üzerindeki 
bu sukutun yerli esham ve tab· 
vilita bir tesiri olmamıştır. 

Borsa ve alakadar mali ma• 
hafiJ, eabam ve tahvilAt llzerinde 
yeni bir fiat ıukutu olmayacağını 
ve bu aiyasi tesirlerin a-eçici 
olduğunu söylOyorlar. 

At-la_ O_t_o_m_o_b_il-in- Ölen/eri Düşmanını 

Yarışı Diriltmiş/er l Öldürdü 
Netice<fe Kaza Oldu. iki Baza Maliye Memurları Sonra Domuz Sandım, 
Hayvan Bir lnıan Yaralı Suçlu Vaziyetinde Dedi 

Bartın, ( Hususi ) - Burada Ôlmllş kimselere ait maaı Soma, ( Huauai ) - Buraya 
feci bir kaza olmuttur. Afağı cüzdanlan mukabilinde, aabipleri bağlı Tekell ftıklar k6yllnde bir 
lhıaniye köyünden muhtar HllıC"" ölmemiş ıf bi hazineden para cinayet iflenmiı, bir adam domuz 
yinin küçük oğlu RUttO, iyi cinı ahnmaaıoı temin etmekle suçlu zannedilere1' öldlirülmüıtDr. y 

8 
.. 

bir at llzerinde otomobillerle yarıı bazı kimaeler hakkında adliyece pıl~n ta~kikat neticesinde hAdi-
yaparken, ıoıe kenarında bulunan tahkikat yapılmaktadır. aenın bır kadm maaeleainden 
bir mandaya çarpmıı ve ağır Bu ıuretle hazineden 2430 lira çıktığı ve cinayet olduju anla· 
ıurette yaralanmııtır. Bundan B li 1ılm11br. Köy aakinlerı'nden M .. -
baıka at ve manda da ağar yara· alınmııbr. ir ma ye memuru __ 
lar almıı, mandanın kemikleri tevkif edilmiıtlr. Ayrıca dört maliye tafa otlu Ibrahim, kendisine kia 

b dl · d b 1 k ·ı ki f 1 1 k hatladığı Kadı otlu Mehmedi, bir irine gir ği içın er a esı .. memurile i aarra auç u o ara 
mittir. Rnıt8 haataneye kaldırıl- aorguya çekilmektedir. Bunlardan a-eceleyin bir tarla kenarında 

v kurıunla öldllrmOıtür. Katil cina-
mııtır. - 'T" baıka 19 Maliye memurunun va· . ki 

F b •k yetı. mlitea "p yalmlanmıı, Meb-
Kayseri a n aıının ziyetleri de tetkik edilmektedir. medı domuz nndığını ve bu 

Mnkincleri Geliyor iz mir Telef on Şirketi yüzden ateı ettijinl M5yliyerek 

20 Mahkum 
Adana Hapishanesinden 

Buraya Getiriliyor 

Moskov~ 28 (A.A.) - Atııs· fzmir 29 (Huıusi) - Şehri· kurtulmak iatemiıtfr. 
tosun birinci gliııü Zyrianin vapu· miz Elektrik Şirketinin mukaveleye Adapazarında Y ~fmur 
ru, Kayaeride yapılacak mensucat muhalif hareketlerde bulundutu- Adapazarı, 28 (A.A.)- Bütlln 

Aldığımız malumata göre, bu· 
fünlerde Adanadan tehrimize 
20 mahkum getirilecektir. On bet 
run evvel de 22 kişilik bir kafile 
getirilmiı ye ıehrimiz hapishane· 
•ine teslim edilmiılerdi. inzibat 
\'e emniyeti bozdukları için 
Adliye Vekiletinin emri üzerine 
~eh~imize gönderilen bu . ikinci 
~a~le de, mahkumiyet müddetle· 
~nı Istanbul hapialıaneıinde ge· 
Çıreceklerdir. 

fabrikalarımn inşaaı için lazım na dair yapdan tahkikat bitmi,tir. i'ece fasılalı olarak bol yağmurlar 
i'elen eıyayı Türkiyeye naklet· Şil'ketin batah vaziyette olduiu y11ğdı. Gölgede sıcaklık 37 de-
mek üzere tahmUe baılıyacaktır. söyleniyor. receden 36 dereceye dUıtO. 
7~~==~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~=-

f STER /NAN /STER iNANMAI 
Biliyonunuz ki geçenlerde muallim Ye talebelerden 

mDrekkep lSO kitlllk bir kafile FraD1aya hareket etti. 
MakHtları, Fran1adakl irfan ve teknik mile11e1elerlni 
rörmık ve tetkik etmektir. 

Anadolu ajan11nıa Parilloki muhablrl kafilemizin 

INAlf 

Fran1adaki aeyahatleri lntlbalaranı telgrafla bildirirken 
"Talebe Ye izciler li•ede kalmaktadırlar,, diyor. 

Parl.te 88 tane Iİ•e oldutuna ve hepıinin de ayrı 
ayn lılmleri bulundutuna göre, bu irfan kafilemizin 
barekltanın >:•kından takip edllditine biz inanmadık. 
Sen de ey kan 

/llA#llAI 

Maarif Vekilinin 
Gönderdiği 
Tebliğ! 

·--------- A. E -
Bir dostum anlattı: 
" Bana kuvvetli bir tavsiye 

olmadıkça her hangi bir itin ya• 
pılamıyacağı kanaati o derece 
kat'iyetle telkin edilmiıti ki, ne• 
zaretin kapııını geçerken cebim• 
de liç mühim zatın birer mektu· 
bunu hlmil bulunuyordum." 

"Bugün üzerimde insanlıktan 
küçük bir eser varsa onu hayabn 
eıiğinde yaptığım bu ilk müra· 
caatin verdiği neticeye borçluyum. 

.. Hiç unutmam, bakınız yene 
gözlerimin önüne geliyor: Evveli 
birer birer tavsiye mektuplarını 

açtı, defaten okudu. Sonra isti
dama, daha sonra da yüzüme 
baktı, verdiği cevap yine kulak· 
Jarımda tmlayor: 

- "Siz istediğiniz mevkie 
liyık değilsinizi. 

Üzerimden bir soğuk rUzgir 
geçti, sarııldım. Bu adam beni 
bilmiyordu, öğrenmemitti, buna 
rağmen büküm veriyordu. Göz· 
lerimde hayretle dolu bir sual 
mi gördii; bilmem. Devam etti: 

- Aksi halde ceplerinizi tav· 
ıiye mektupları ile doldurmaz, doğ
rudan doğruya i'elir, istediğinizi 
hak olarak isterdiniz! Buyurunuz, 
iıtidanızı da, mektuplannızı da 
iade ediyorum. 

Bu, benim bu tekilde ilk ve 
son müracaatım oldu: Hiç kim· 
senin önünde baş eğmedim. Belki 
kaybettiğim ıeyler vardır. Fakat 
insan olarak kaldım .. 

Jf. 
Maarif Vekilinin Anadolu ajanıı 

vaaıtasile gazatelere gönderdiği 
tebliğ, bana tam on baı sene 
evvel dinlemiş olduğum bu fak· 
rayı batırlatb. 

Yazı müdOrünilo yerinde ol· 
saydım, en iri harflerle d zdirtlr, 
i'azetenin en baı ı6tununa kor• 
dum: 

"Maarif Vekili maarif hizmet• 
lerinde nakil, becayiı tayin ve 
mekteplere kabul gibi itler için 
mtemadiyen huıusi mektuplar 
almaktadır. Bu hususi mektuplan 
hiçbir muameleye koymıyacakhr; 
herhangi bir dilekleri olanların 
yalnız. resmi tekilde mOracaatlan 
lazımdır. 11 Derdim. 

Fakat acaba bu, klfi midir? 
Dikkat ediyorum, tebliğde mev
zubah• olan tavıiye değil, usulıliz 
milracaattır. Yalnız öyle de olsa 
bu uıulıllz mllracaatlerin hepimize 
nilmune olması lizımgelen yerler
den gelmesi teesaürll mucip değil 
midir? Üzerlerinde, yırtıp sepete 
atmaktan baıka yapılacak mua
mele yok mudur ? 

-tc 
G6r0yorum ki 1 S 1ene evvel 

mevcut olan aatlam karakter, ih
timal çok fazlaaile bugtln de mev· 
cuttur. Doğru yolu bırakıp bilva· 
aıta yollara aapanların da mevcut 
olduğu gibi. 

Fakat ne yaparsınız? bk tav· 
aiye ilk inaanlann zamanında bal'" 
lamııtar, aon inaanlara kadar ali· 
rlip gidecektir, önüne ıeçilemez, 
meğer ki yapanlan ve yapbran• 
ları teıhir etmek mlimldln olal 

923 Mukavelesi 
Karar, Tramvay Şirketine 

Tebliğ Edildi 
.A:nkara, 28 - ITramvay Şir

ketının 926 mukaveleainin feshile 
923 mukavelesinin tatbikine dair 
~ekiller Heyetinin karan Tramvay 
Şırketlne tebliğ edilmiştir. 

ltalya Sefiri 
Ankara, 29 ( Huauai ) - Ola 

buraya gelen ltalya Sefiri Hari
ciye Vekili tarafından kabul 
edilmlt Ye Sefir akpm latanbula 
dlnmllfttr. 



i MemleUt ,,,,,...,.uı~ 
Barlın Yolunda 
K.ögliiye ikram 
Köylüye 6 Kazan Et 7 
Kazan Plav fkram Edildi 

Barbn (Husuıi) - Bir buçuk 
ay kadar evvel iopsma başlanı· 
lan t 9 kilometrelik Kozcuğaz köy 
yolunun açılma merasimi parlak 
bir şe.kilde icra edilmiştir. 

Sabahtan itibaren otomobiller, 
atlarla ve yaya olar.ak, kasaban 
ve cıvar köylerden binlerce halk 
Kozcuğaza gitmiştir. Yolun Koz· 
cuğaz tar:afından başlangıç kıs· 
mında bir tak yapılarak bayrak· 
Jar ve defnelerJe süslenmİf, büyUk 
Gazinin foroğrafları da takın 
Uıtüne konulmuştu. Evvela Vila· 
)'.Ct daimi encümeni azasından 
GUneş Bey; sonra sabık Belediye 
reisi Samancı oğlu Kemal B. 
birer nutuk aöyleyerek bu yolun 
yapıİi',:ındaki mu~affakiyetten 
bahsetmişlei"dir. Bilhaa a Kemal 
Bey, kaymakam beyin takdire 
değer azmini ve köylülerimizin 
çalııkanlrğ'ını öğmUşttir. Mllteaki· 
ben, kaymakam Nazım Bey, kısa 
bir nutukla, bu eserin kendine 
ait değil, cumhuriyet devrine ait 
olduğunu ve köyfünlln emeğile 
vücut bulduğunu ıöyleyerek 

alkışlar arası da kurdeleyi kea
miş ve bu suretle Kozcuğaz köy 
yolu resmen um a açılmışbr. 

Merasimi mUteakip davul Ye 

zurnalar çalmıya baılamış, köy· 
IUler grup grup eğlenmiye koyul· 
muşlardır. Eğlenceler akıama 
kadar devam etmiştir. 

Yolun açılmaaı ıerefine ola· 
rak, yolda çalışan ve merasime 
gelen bl\tün köyliilerep o gUa et 
ve pilavdan mürekkep bir öğle 
yemeği verfüniştir. Pilav alb vo 
et yedi kazan içinde pişirilerek 

köylUlere dağıtılmıştır. 

Bartın da 
Balta ile Adam Öldüren 

Ana, Oğul Mahkôm 
Oldular 

Bartın (Hususi) - Bundan dört 
ay kadar eYVel S'ütlilce köyünde 
feci bir cinayet olmuş, Hanife: · • 
mindeki bir kadın, O man ismin· 
deki genç oğfu ile &eraber Laz 
Aliyi balta ile, kendi evlerinde 
öldürmlişler, sonra cesedini uzak· 
lara götürerek çalılar arasına sak· 
in ımşlar dı. 

Bu mtithiş cinayetin muhake· 
mesi bitmiştir. Bartın Ağır ceza 
mahkemesi suçu sabit örerek 
Hanife ile Osmamn on beşer sene 
ağır hapse,., cesedi saklamakta 
onlara iştirak eden lsmailin de 3 
ay hafif hapse konulmalarına ka· 
rar v-emıitfu. 

Ancak, makf 1 Uz Alinin ge· 
celeyin habersizce evine girerek 
onu Itolondan tutap çehmek iııte· 
mesincfe llaksız bir tahrik görül-
düğünden, ana ile oğlun cezala· 
rının yarısı indirilmiştir. On sekiz 
ynşı ı bitirmiyen Osmanın ceza• 
sından ayrıca dört buçpk senesi 
indirilmiştir. Bu suretle Hanife 
fılen 7 buçuk, Osman da 3 sene 
ağır hapse mahiım olmuşlardır 
lsmail de yaşı küçük olduğundan, 
cezaiınm yarmı idirilmiştir. 

r utl da Yangın 
Armutlu (Hususi) - Sultaniye 

ile Hayriye aras ndaki Polis man· 
dırası denilen yerde bir koruda 
yangın çıkmış ICöylül rin ve kasaba 
hal n ya dım ve gayretlerile 
söndurülm-ştür. Yangının kimin 
tarafından ve nasıl çıkbğı malum 
deği.dir. 

( 

T 
Nazilli öylerinde Mevsim Faaliyeti 
İncirler Kemale 

İyidir. Para 
Er mi ye 
ederse 

Başladı. Pamuk 
Köylünün Yüzü 

Mahsulü De 
Gülecek 

Nazilli ( Husu• •1}ya varlık yara· 
si ) - Bu sene tacaktır. Pamuk 
havalar da neka· çapı 1 ırı bitmek 
dar kurak geçti. üzeredir. Çapaya 
Hali bir damla " giden ve yevmi 
yağmurun serpe· ' 1 .r 25,30 kuruş alan 
lediği yok. Eğer amele yüzünden 
bu aybaşlannda sade Hacıbeyli 
gtızelce bir yağ· köyilne yaz ayla• 
mur olaaycL ka· nnda bin kUsfır 
vun, karpuz, mı• lira girmektedir. 
sır, pamuk. •• Her ~ Pamuk çapasına 
şey bir misli ekseriyetle köylU 
fazla verimli ola- kadınlar gidiyor. 
caktı. Fakat ol· Böylece yaz gün· 

d T lerinin kavurucu ma ı. emmuz ... 
Buraların en sı• "' J sıcaklarında gfin· 

cak zamanı ... Ha· de 8 saat çalışa• 
raret 38 • 40 de- rak aldıkları az 
recey:i buluyor. Nazillide pamuk ı•lalı i•tasgo11a İn#a edilirken para ile mübrem 
Hiç eksilmeyen poyraz ve deniz meyvalar kııın hiç dökülmeden ihtiyaçlarını temin ediyorlar. 
yeli de olmasa insan sıcaktan duruyor. lıkbaharda aynı ağaçta Yaz günlerinde köylerin 
bayılacak. Blltün incir bahçeleri yeniden çıkan ve bllyUyen incir- manzarası neşelidir. Çalışan ame .. 
artık erme devresi de. Bir ay- leri bu ebeler aşılayarak dökil· le, harman kovan, çiftçi, evde, 

bahçede kalan köy kızları kendi 
danberi mütemadiyen incir ağaç• lüyor. Sonra bn yeni büyüyen aleminde şarkı söyler, eğlenirler. 
larından birer beşer ergin incir erkekler de haziran iptidalarında Etrafın ıssızlığı içinde ıöyle 
bulunuyor. Fakat bunlar esas bahçelerdeki ıncır ağaçlarına beyitler kulağa çarpar: 
incir değil. Y elinciri, çürük incir, birer ikişer asılıyor. Bunlar da Şu dağlar bizim dağlar 
temel inciri, sarı incir. esas incirleri aşılıyor! hUIAsa Lalesi soluk dağlar 

İncir, ağaçlarma • iylek • atıl- incirin uzun bir sUlalesi var. Senden aynlan kızlar 
1 i k b · d Yazmuını ıoluk baflar 

dıktnn kırk gün 80nra erermf f· ne r, pamu u mevsım e 
İylek atılalı da kırk günü geçti. çiftçinin dört gözle beklediği * 

ti h il O 1 Onlarda gök pamuk 
Bu iylek atılma iti de ayrı Bir kıyme i ma su er... n ann para Uçan kutları tutabk 
garabet. Erkel incir ağa~rında etmesi veya etmemesidir ki köy· Al gilnl yarim beni 
sonbahara doğru meydana gelen lüniin bir senelik hayatında refah Ula datlara kaçalık.. 

Kaş Kazası Bigada Nümune Olacak Bir Köy 
Nasıl l:Jir Yerdir? 

Kaş, (Hususi) - Kaşt 20 bin 
nufuslu ve 61 köylü bir kaza 
merkezidir. İlci nahiyesi vardır. 

Ekseri yerleri dağlıkt'ır. Büylik 
ormanları vardır. 

Halk tamamile ziraatle mliıta• 
ğıl(Jır. 

Kazanın iktısadi vaziyeti çok 
iyidir. Başlıca iktısadi mfivazenesi 
ve ticari hareketleri ICömür, pala· 
mut, buğday ve arpa üzerine 
temerküz etmektedir. 

Kalkan nahiyesinde- pirinç ve 
Kale nahiyesinde mebzul portakal, 
limon yetişir. 

Esen, Kasaba, Demre çayları 
kaza dahilinden geçer. 

Köylerin ekserisinde memba 
suları bulunmadıIDndan kuyularda 
hirilttirilen sular i(ullanılmaktadır. 

Kazada 8 sene evvel bir. zel
zele olmuş o zaman Andifli fena 
bir şekilde viranlaşmışb. Fakat o 
günden bugüne kadar Andifli 
Akdeniz sahillerinin küçük ve 
fakat izin bir beldesi haline 
gelmiştir. 

Kaş • Ç8tallar yolu bittikten 
soura Andifli tomobile do ka
vuşacali.fır. 

61 köyfimilzlln ancak yedisin· 
de mektep bulunmaktadır. 

Kaşın maarif hayatına hız vermek 
lazımgelmektedir. Kazada hfikii· 
met tabipliği, Sıtma Mticadele 
Heyeti vardır. 

Bitliste ucuzluk 
Bitlis (Hususi) - Bitliste ha· 

yat ucuzluğu vardır. Bir kilo ek· 
mek 6 yağ 20, et 12, kabak 2 
kuruştur. Meyvalardan ekserisi 
bedavadır. Bawka yerlerde dut 
para ile satılırken burada para
sızdır. Burada ayda tam 29 lira 
97 kuruşla beş nfifuslu bir aile 
müreffehen geçinmektedir. 

Karanti köy mektebi talebeleri ue hocaları 

Biga ( Hususi ) - Şehire iki 
saathk bir mesafede liulu· 
nan Karanti köyUnün küçük 
bir kasabadan farkı yoktur. 

Yllz yetmiş beş haneden iba
ret bulunan bu kö}tin ahalisi 
tamamilo Filibelidir. Medeni gör· 
gülü maarife meraklı misafirper· 
ver insanlardır. 

Evleri eskiden yapİldığı için 
elberiyetle birer kat, ve fakat 
sağlam ve üstleri kiremit örftllU 
muhacir evidir. Son zamanlarda 
yeniden yapılan evler asri ve 
ikipr katbr. 

Bu kö:r halkı başka köylere 
nisbetle oldukça varlık içinde 
yaıamaktadır.. Çünkü gelir kay· 
nağı yalnız hububata munhasır 
değildir. Kendileri sebzecilik ve 
meyvacılıklada meşgul olmakta 
ve bu ~Uzden de para kazanmak• 
tadır. Birkaç seneden beri pamuk 
ziraatine dahi hafla mıtlar ve 
kozacılığa da el uzatmışlardır. 

Umumi harpte bakımsızlık 
yüzUnden bozulmuş olan bağla
rım da ihya etmeye b Iamış

lardır. 
Müteaddit bakkal ve manifa· 

turacı esnafı bulunan bu köyde 
bir şehir gibi ne aransa bulu· 
nur. Bundan başka her cuma 
gUnU köyün meydan yerinde çok 

kalabalık bir pazar kurulmakta 
'Ye etraftan bu pazara her tfirlii 
eınaf ve -seyyar sahcı gelmekte· 
dir. Ba köyde kurulan pazarın 

ne kadar kalabalık ve alıı veriıin 
ne derece hızlı olduğunu anlamak 
için yalnız sahlan hayvan rfisl.l'
mundan köy sandığına haftada 
seksen lira gibi ~iibimce bir 
varidahn temin ofunduğunu zikret• 
mek kafidir. 

Bu paraların, köyün hayırlı 
işlerine aarfolunduğunu söylemeye 
hacet yoktur. Bu sevimli köyün 
Uç dershaneli çok mlikemmel bir 
mektebi vardlr. ialebesi yüzü 
mUtecavizclir. Muallimi lbrahim 
Bey le rc:flkaaa muallim Seher 
Hanım iki seneden beri bu köyün 
çocuklarını tenvir etmekte ve 
halka da her hususta rehber• 
lik yapmaktadırlar. 

Herkt:a geceli gündiizlll hum• 
malı bir didinme ile çalııır. 
havası ve auyu iyi olduğu için 
halkın ve l>ilb.assa çocuklarının 
ıimaları sevimli ve yakışıklıdır. 

Evvelce bu köyün civarında 
" Karitin ,, tabir edilen ve man· 
daların yatmasına yarayan bir 
nevi çukurlar varmıı. işte bu 
sebele köye ° Karantl ,, ismi 
verilmiştir. Kaza dahilinde bu 
köyiln mektebi gibi elverişli bir 
mektep yoktur. - H.Ş. 

Köyden Mektupl~ r 
Çavuş Üzümü 
Bağcılarının . 
Canı Sıkıldı 

Tavşancıl (Hususi}- Dünyanın 

en nefis çavuş l&tlmlinil yeti ti .. 
ren köyümüzde bu sene üzlinl 
mahıulii geçen aeneye nis&efüı 
daha mebzuldür. Geçen yıl Al• 
manyaya yapılan üzüm ihracabnıtl 
ba yıl daha geniş bir mikpsta 
devam edeceği Umit olunuyor. 811 
ihracat, köylüye birçok cihetler• 
den istifadeler temin etmektedir. 
Evvela bu ıayededir ki satışlar 

doğrudan doğruya yapılıyoı: ve 
köylü mutavassıtlara vereceği 
komiıyondan kurtuluyor ki bunun 
köylümüz ~ büyük bir ehem
miyeti vardır. 

Fakat fUDU da söyleyeyim ld 
Geçende ye•mi gazetelerden biri 
bu sene Çavuş Ozümünün on ku .. 
rnşa düşeceğini yazıyor ve bu 
yazısını me1va aabı işlerile ala• 
kadar bir zatin aözlerile teyif et .. 
miye çahtıyordu. Biz köylüler 
memlekette berfeyİn mUte-
nHİp bir vaziyette ucmla· 
masını herkesten fazla eriz. 
Ancak hiçbir esasa istinat etme
den henfiı idrak olunmamış bu· 
lunan hir mahsulün fiab hakkında 
kehanetle bulunmak doğru bir 
hareket olmasa gerektir. Bu gibi 
mevliınılz sözler ve iddialar piye.• 
sayı karıştırmakta ve hem 
k&ylüyll, hem de müşteriyi şa11rl .. 
maktan başka bir işe yaramaz. 

Çavuş nznmonn yetiştirmek 
için köylünün çektiği ıılhnb ve 
.,aptığı masraf gözönfine getiril· 
meden lııayle, isabet deTeceıi 
fftpheli tallminferde -.ııunmak 

müstahsile çok zarar verir. 
Esasen mutavassıtların ellerin· 

den eliman çeken matahsiller 
de bu gibi vakitsiz sözlerle iirkU
ttUürse, 1tu vaziyet memleketin 
lldısadi lnkipfı hesabına a eyhte 

" neticeler doğurur. 
Köylü nz &er,eyden enel 

mutavassıt mueleslnin halledil
mesini dilemektedir.. - E. 

Gemlikte 
Çarşaf, Kafes Ve Yabancı 

Dil Yok 
Gemlik (Hususi) - Çarşafla· 

rm ve bfealerin kaldırılması te· 
karriiı etmq yapılan propaganda 
sayesinde halk hiçbir talimata 
mahal kalmadan bunların ikisini 
de kaldırmıştır. 

Bütün halk sadece türkçe ko
nu,mıya baılamışbr. Yabancı dil· 
le konuşan tek bir vatandaş 
kalmamıştır. 

Tirede Necippaşa KDtUphanesi 
Tamir Ediliyor 

Tire (Hususi) - içinde çok 
kıymetli eserler bulunan Necip 
Pqa Kütüphanesi Maarif Me .. 
murluğunun ve Evkaf Müdürlü
ğünlln teşebbüslerile mlitevelli 
Yusuf Haşim B. tarafından tamir 
ye uılah edilmektedir • 

Somada Oğlak Hırsızhğı 
Soma (Hususi)- Kırkağaçtan 

60 tane oğlak getirmekte olan 
Ha1an oğlu lbrahim yolda raat• 
ladığı Kasıma ait 17 oğlağı da 
kendi sürüsüne katmış ve sakla· 
mıştır. Fakat hırsızlık bilahara 
anlaşılmış, lbrahim yakalanıp 
Adliyeye, oğlaklar sahibine teslim 
olunmuftur. 

Afyonda Yeni Mahsul 
Afyön (Hususi) - Yeni mah• 

sul pazara ç.ıkmışbr. Buğday 70, 
arpa 25 kuruıa &atılmaktadır. 



Kılıçlar Kın/arın .. 
dan Yarı Yarıya 
Sıyrıldı •• 

Avusturya hldiHlerl, .JyHf bir 
lal.ltıe mlHade nncek derecede 
lnkltaf etmlı bulunuyor. Birçok 
~erkezlerdeo evvelce ••len telgraf-
lrlll bize l"etirdikleri habe.lere ıöre, 
loıı hidiuler mllli soayaliatler tara
f.adan çıkanlmııtar. Fakat aon mafft::•t ve Alm•nyanın telcaipleri, t.a 

... 
lııerleri c.rlıetmekte4ir. Alaanyanıo 
lıt• rol opayıp oyaamachtı IM•h 

~buldu. Alıaaa tablitlerine bak .. 
lfrea. Alman1a, Avu•turya bulaalı•na 
ı.&çt>ır teair yapmıt dejildir. Fakat 
.... ibtillli çıkarmak latayanleria 
lbu\'affakıyetile lltltmif olHydı iktidar 
'-nd•lyealne millt aomyaliatJ.r, yani 
A•uaturya Hltlucllerl oturauı ola
taktı. Bu nzlyat Avuaturyanın AJ. 
;-•nya ile bbleımesi demektir. Bu 
htt111al, dlaya aulhGnla Avuaturyamn 

ltttlrllliae baj'h oldufıına Heri aftrea 
Pranaa, italya Ye lnstltere Ue kl~alıs 
ltUu devletleri içi• çok korkunçtur. 

Bu korlnıaua aetleemdllo ld ltalyaya 
•lU bln ldtlllk bir orduyu A vuaturya 
laududuna yıjdudı. Franaız ıautelerl 
dı bir Alman • Avu.turya ittihadının 
f.aüne geçmek için hemea mttıterek 

! müdahale yapıJmuını lıtiyorlar. 
atta bu lat•ktı okadar Ueri aidlyor

kl icabında .Uihlı kunetlerla bile 
'-rıkete sıçmui mea,ully6tlnin yük-
1 .. llmeal teklif olunuyor. 

Sllihh kuvvet.. Dlnya auJhu için 
korkunç bir heyüla. 

Emin olmahyız ld ,.Unöa birinde 
Aı•anya ... Avunurya lttlluıdlaa ıa.rel 

~
ak için pathyaeak bir tek kurıun, 

ikettea fel,kete a4rOldeaea dinya· 
batına muauam bir umumi harp 

1a11 daha açabilir. Çlnkl kılıçlar 
foktan kınlınndan yan aıyrılmıt ve 
loplar ateı vaziyetine ıetirilmiıtır. 

>f 

Şako Muharebesi 
Silahlara Ambargo Kon

maaı Ne Halde ? 
Vaıla,.ıtoa, 28 ( A.A. ) - Cümhur 

ftl• M. ltuzvalt Bolivya lle Praguvaya 

E
ılacak alllblara ambargo koyduj'u 
dirde may11 ayından ev.,.ı Bolivya 
aabına alparlı edilmlt olaa üç mll
n dolarlık mtlhlmmatın rllnderftm•

'1ne mnıaadı edflecektfr. 

lrıendada Gazeteler Grevi 

Dublen, 28 ( A. A. ) - Gazeteler 
trni devam ediyor. 

"it 

aaatcı 
Milli Sosyalizm Ve 
Alman Kanunları 
Devletle Hitler Fırkası 

e;rdir, Deniyor 
MBnlh, 28 ( A. A. ) - O.wl•t lla 

mfUi sosyalist fır.lrasınıa Wrliti Hen•• 
duam ecieD Baıvekll M. Hltler, 
fırkayı kanualana tanal•i•• lttfrak 
etilimek malua.&ilt, ltltln aea,.t
lerde kanualar tana• edllirkea 
fırkanın hflkumet nezdiadeki mim ... 
•Uf M. Hea'f 11 veya dit• mlm...U
l•rin haJıır IMtJunmaaını emretmiftlr. 

Fırkada TelBlzllk 
Berlin, 28 (A.A.) - lllilll aoejaliat 

hleum kıtaJan erkAnı harbiye reW 
M. Lube W. mlllkat Hnauau 
demiftir ld: 

"- Hlcum kıtaleraada yapılacak 
tenlkabn l'ayfff, bu .lataJarı ıüplaeli 
uaaarla..t- teablemek Ye Hki zl~ 
niyeH iade etaektir. Yeni reliler 
eaki •• teulbell mı• aoayaliatler 
aruından Hçilıcık ve erklnı barWye 
azaaı da mafümatlı unaurlara fahfnr 
ettlrflecektlr.,, 

Bir Ziyaret 
Bir Sovyet Hava Filosu 

Lehistana Uçtu 
Moakowı, 28 ( A. A. ) - So919t 

Hkeri hava kuvYetlerl heyltimurah• 
haaaaı Kıınlordu Erkilubultlye Reia 
Muariai Mejealaof ua riyaNti altına 
t.u aa9aiıı Dç ta1yare ile Varıonra 
hareket otmiftlr. 

Heyete hava kuvvetleri Erkinı

harbiye Reiai Krlpln de dahildir. Bu 
seyahatin makaadı, Lehlatan aalreri 
ve •lwfl han kuY•etl~ri mtlme .. ill•· 
rla)a Sovyet Ruayaya yapm•f olduk• 
ları Jıiyaretl iade etmektir. 

Amerikada Orman 
Yangını 

PaHclena ( Amel'ika ) 21 - Şehre 
alrayet tehllkeal göateren bir orman 
yangıaını ılJndUrmek için iki bin kiti 
çalıtı yor. ( 35 ) yaralı vardır. Zarar 
milyonlarca dolardır. 

Alman Filosunun 
Manevraları 

Kiyel, 28 ( A.A. ) - Alman filoau 
28 atuato•ta Baltık denizinde manev
ra yapacakbr. 

Yeni Bir Söz 
........... -----······---·---· .... 

Harici Muharebe Y apamıyan Milletler 
Dahili Harbe Giriılyorlar 

M. Norman Davia Amerika· 
mn ea maruf ve O.tin diplomat• 
)anadan biridir. Amerikayı lliliJa. 
lan bırakma konfwamaacla, dalaa 
llOIU'& da Londrada ~ c:Nnb 
aiJAJa.lan koafel'anaı için yapılan 
huırhlı aörtltmelerind• tem.O 
etti Ye bir hafta eyyeJ d. A•e
rikaya dindi. Dla ı•lea teJınf
Jar bu zat tarafında balz erta
ya ablan yepyeni bir fikri ele 
beraber K•tirdüer. M. Normu, 

bazı mem&.ketlerde dahm ilatl
IAflann kanh mahiyetlerini telmih 

ederek. kolllfUlarile harp edemi• 
yen bir kı.um devletlerin, dahilde 

kudt kendilerim bojuladaldanm 
ileri .Oröyor. Yani milletler kana 

•M•lf, demek ister ~bi bir t•Y· 
T eiıralı okuyunuz: 

V afİDston, 28 ( A. A. ) -
Amerikayı alll~an bırakma kon• 
feran8111da temall eden M. Nor
man Davia, A nupa milletluiudea 
ekseriıinin harp yapabilecek ve-

M. Nw1r1e• Da.U 

aaite malik olmadıiındau kom• 
ıu.unu 6Jdörecek yerde kendi 
milletinden bir takım unıurlan 
tecziye ettiklerini aöylemiftir. 

-"""""=-===-=====--====~===~ ====--===----

Şark Misakı 
Devletleri 

Etmiyorlar 
Lehistanla Baltık 

lıtirak 
Buna 

-- ........... ...._ 

Varıova, 28 ( A. A. ) - Riıada 

bulunan Harlc1ye Nazırı M. Bek, 
Letonya Hariciye NazıriJe muhtelif 
.,., .. ı..ıı.ı muelelerl l'Ödltmltl• 
ve mutalnk kafmıtlardır. Bu ~rilf· 

meler arasıada, ortada tevauuh •tmft 

bir vaziyet olmadıtı ileri ıUrUlerek 
ıark mi1akına Baltık dnl•tleri il• 
Lehutanıa tlmdUlk lttlrak edeml7e• 
celclerf netfceafnı varılmııtır. 

--""""'-=os-.=--..-a=---~--~~-==---c==,,,_ __ -----=-...... =-==--==T==~--=----

Bir lnf ilak 
................................................ 

Paris Yeraltı Treninde Bomba Patladı 
Pariı, 28 (A.A.) - Yer alta timea• 

cliferinde \,lr bomba infilik etmiıtir. 
Bombada heniz mahiyeti anlatılaını· 
yan lafllik edici ıayet kuvvetli bir 

• 5 =!IS&Z zz a 

Bu bir haftayı gömen aaat• 
lerdeki düşlincelerde : Ya burada 
ölilraem! korkusu da çok vardı. 
Bu korku ölmekten değil, burada 

aJmektendi Nearin ! 
Bana öyle geliyor ki, hapisha· 

ı 
madde var idi. Şayet bomba yolcu
ların tehacOmüaün ziyade oldutu bir 
aaatte lnfllik etmit olaaydı bir çok 
kimaelvin telefine Hbebiyet vereceft 
muhakkaktı. 

"' 

65 ÇÖL GİBİ 
ne duvarları içinde yaıamak aibi 
ölmek de bambaıka, güç bir ıey 

yetmezse, eğer öleceğimi anlar· 
larsa, son dakikada benl tutup 
kapırwı d1tına, hapishanenin eşi
gıne, yaralı bereli, tik&inilmif 
buta bir kedJ gibi buakıvenin· 
Jer, razıyım ben buna, aon nefe
ıimi verirken olaun ıu tepemdeki 
taş tavam, clört yanımdaki taı 

duvarı •örmiyeylm... Yer yüztı 
iuanlaranın tenefftiı ettikleri ha· 
vaya deieyim de, öyle 2kleyim, 
eliyorum. 

Kömllr çarpDUftı. 
Burada hiç aldırış edilmiyen, 

.. tti yadırıalanmıyan bir hidiıe 
idi bu. Onlann hepıi de arbk 
kömürün ıazma, yanarken çıkan 
ma'rimıi aleYlne ıerbetlenmiıler 
Nesrin. Zehlrlenmelr f6yle dursun, 
baıları bile totmazmı9. Onun için, 
aardiyan da, meyd~ncı ElmH da, 
Sudak bUkllp geçtıler, köy deti-
kanlısımn çelimsiz gördUğll bir ... 

lıir çocuğuna alay ederek bakıfUU 
andıran 16zlvie hallme acımak 
deiil de, hayretle bakıp ıittiler. 

Ben de adeta ayıp bir ıey 
)'apbğıma inandım çocuğum. Öyle 
)'a, düıllo bir kere, öteki koğ"uf· 
lardaki mahpuılardan hiç birinin 
baıma gelmiyen bir rabataızlaoııa 
benim hakkım olabilir mi idi? 
Hem Fatmanın eöyledijine bak~ 
braa, manial pekilA da yanmııtı! 

Sade biraz alevi vardı UıtUnde 
amma, «oncatıza» da ktHO aerpl, 
ıerpivermiıtl! Bu kadar bir ıeyle 
laiç inaan renkten renıe girip 
laayıhr, morarır mı idi? _ 

işte kısmet olacak. Ben bu 
kabahati Lifleyivermiflm Nemn. 
Bir daha yapmıycağama ·sanki 
yapan benmiflm ve elimde bir 
,ey varmış gibi- IÖz verdim. Sade 
yine her hald• fazla mahalfebici
Iikten olacak ki, bir haftadır 

yataktan kalkamadım. Üstümil 
batımı destideki su ile ıslattık
larından, galiba biraz da Üfllm&
ınm. Epl aka1rıp tık11rdım. Eh, 
ne olacak ... Annen artık kocakarı 
oldu. YBfimı kendim bile unutu· 
yorum. Galiba heaapta bir yan· 
hfhk olacak. Kırkına gelmemİf 
bir kadın bu kadar çökmeı. Mu· 
hakkak bir rakam hatası var, 
ben büyük annelerden, ninelerden 
bile daha ihtiyarım, diyorum. 

Bu yattığım günlerde, ıözUmU 
hep kapalı tuttum Nurin. Neler 
düttlndtım neler... Bunları una 
yazmam bile. içim öyle yufka ki, 
daha aklıma ıelirken, yaşı tüke
nen zavallı göılerlm yanıyor ••• 
A(byamadan ıancıyor . •• 

olacak. 
Ömrün bu sönUıü, tükenlti 

çok tabii bir netice ile erip• 
bile, bana öyle · geliyor ki, ha· 
plsbanede ölınek; suda, aazde 
boğulmak gibi takana tıkana, 
ııbraph bir t•Y olacak. 

VllcudUn, kanm, damarlano, 
hele bilha11a damağın son kuvveti 
hep dqarıyı, haıretin.i çektiği 
ııayleri 108 bir defa olaun görmek 
iıteği ile didinecek, çırpınacak 
ve boiu .. cak. 

Belki de bu biı bana, kümlir• 
çarpılmak felaketini işlediiim iÜn 
geldi. O güakU q.ab: boğuşmadan 
kaldı bu. 

Çok korkuyorum timdi. Uyu· 
duğum zamanlar, bazen öldilğUmU 
aanıyorum. Garip bir rftya içinden 
çırpınarak uyanıyorum. 

Burada ölmek iıtemiyorum. 
DDıOnllyorum ki, meydancıya, 
iardiyana, müdüre yalvarayım, 
eğer aade 7 ayı giden önllmd~ld 
koca yılları aeçirmeye ömrüm 

Yer yftzll lnsanlann havası de
diğime tatma Nesrin. KilitH ka• 
pıların, koca koca duvarların bu 
yanındaki hava bile, bizim içti· 
ğiıniz hava bile bqka. Bu hava· 
da koku, zehir, acılık var. Bwıu 
ne parmaklıkh pencere deliiln· 
den firen gUnq, ne ara aara da
ıarmın tozunu bize getiren rUz
air temizleyip gideriyor. Burada· 
ki havada, yolunu ıaıırmıt, ki· 
re çamura dlitmliı dertli bir slirll 
kadwn iç çekitf erinden bulaıma 
ağır garip bir ıey, clığerlere ha .. 
yat dep, ölüm veren buruk bir 
tat var. 

Bağrımıza çektiğimiz her ne
feate bir esefin 11 ah ,,ı ıöyle olay
dı, böyle olmıyacaktıf zikrinin inil
tiai var. lç çekme! işte bizim al
dığımız da ajzımızdaa çakardap. 
maz: da hep hu ateı gibi nf ea. 

( Gönül /,!er_( J 
ilk 
Göz Ağrısına 
Dair •. 

" Gözlerinin daldığını ıHrU
yorum, alnının kır11an hatları ge-
riıind• muhakkak bir dU,ünce 
vardır, diyorum, evvelce daha 
ıendi, biricik çocuiumuza karp 
daha kayitHdi. Şimdi değiıti, bu
nu pek iyi hiaaediyorum ve kendi 
kenclfme aoruyorum: 

- Niçin, ne oldu?,, 
Bu, fid8tJi bJr ruh ısbrabına 

tutulan bir ukek okuyucumun 
g6aderdiği mektubwı ilk ıabrla
nchr, okumaya devam edelim: 

" Y akaıı maziyi cliiıünüyorum. 
bu dejiıiklijin aebepleriDJ bul• 
mıya çalıııyonım: 

" Apartlmanımızı deiiftirdik. 
Y eal tqmclıjımız yerde bir ailey-
le t&IUflık. Oç b.. el.fa koaut
hık, birlikte iki defa baloya git• 
tik. Şlatli pek iyi luabrbyerum. 
taDlfbjlaaz ailenia erkeği zeyc .. 
DM k8J11 ae mtUteflt danaaıyor
du, tohbetleriade d• ne çabuk 
bir anlatma vardı, ıakıa diyorum. 
aebep bu olmuın 1,, 

Dikkat ediyor muaunu.z? Bu oku
yucumun •tinde ıUphelerinl detU. 
eadJteJvinl haklı paterebilecek 
Aiçbir sebep yoktur, bir dUılhK:.U 
tavur, bir allk&ıet, muvakkat bir 
likaydi, dejifi)dik ihtimaline Yl
cut veren •clece buadaa ibaret l 
Fakat kadının küçük bfr .lwplık, 
baait bir hastalık ıeçirmediğl ae 
malim? Bea dQflnörlha ki bu 
kadın ilk aılom bu erkekt• ıiır• 
mllft .. , anne olmak saad.tial oaa 
borçludur, ilk •öz airısım mDcbu 
bir ıebep olmadıkça unutama. 
Okuyucuma endi .. leri.Di açığa 
vurarak. lOzumauz bir kıskançhk 
çıkararak rahatını boımamaıın& 
tavsiye ederim. Fakat mademki 
y..& t&lllfbiı aileden pek mem• 
ama dejildir. T .. uı hı.ettir ... 
den keameai, hattı Wr yolUIMI 
bularak apartımaaı cleiittinaeıi 
mllmkilndllr. Sık stk baloya git
meye, çay toplantıları yapmıya 
gelince, benim gibi aaçlarıua çok· 
tan ak düten bir kadın, bunlara 
aacak haddiaqaıide cevaz ver .. 
IXlir. Hem hacldiaıgaride, hem de 
kat'i mechurly.t olduju za.....
Jarda. 

HANIMTEYZE 
ucuz 1X& 1 :CW 24 4!UC X -yandaki njufta, büylkte 

kOçOkte, hep bu. 
Onun için ben •on dakikamda 

olsun ciğerlerime dııarının, yer 
yüzü inaanlarının havasın1 çek• 
mek iıtiyorum, onun için burada 
ölmekten, denizde, gazda, kapah 
bir dolapta boğulmaktan korkar 
aibi korkuyorum. 

Keadi kendime: Y arabbl, di
yorum. Görüyorum ki, bir tek 
geceaia zaafına, ıuçunu hill af· 
fetmadilı. Çekimi bili hafiflet• 
medln. Ne oluraa olaun Allahlm, 
o kadar ökstbe, yetime, yaralaya 
aızıhya, çocuğa, aıkere son da· 
kikalarmda vwmiye çalııtığım 
iyilikler ylbU ıuyu hlrmetlne 
olıun burada can verdirme banal 
Hatti bapiahane kapıaının eıiifn
de öleyim amma, burada deiU 
yarabbi r Diyorum. 

itte bir haftadır, Közlerim 
•ıDY&kı yumulu, kirli yatajımın 
içinden, ben hep buna yalvan· 
yorum Nearin. 

Dün ziyar•t ıünU idi. Necdet 
geldi. Ona birkaç .atır yazıp 
g6nderdim. "Biraz ha.tayım. M .. 
rak etme. Bana Nearinden bah
ıet. Bunu getirene pua ver, 
kontroldan geçirtmeden bana ya• 
zacağını verirl • dedim. 

'Arkası Yar) 
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Milli 
Sosyalistler 
Vuruşuyorlar 

( Baıtarafı 1 inci •ayfada ) 
11ndaki mıntakayı diğer Nazi 
kuvvetleri ltgal etmektedir. 

Bunlar, aöylendiğine ıöre, 
Yugoslav hududuna yDrümekte
dirler. 

Hükumet kuvvetleri Klagen
furta girmişlerdir. 

ttalyanlar Hududu 
Geçmeml9ler 

Belgrat, 28 ( A. A. ) - Hari
ciye Nazın dün Kırahn tedavi 
edilmekte olduğu Nit ıebrine 
g~tmiştir. Aktam Uzeri ltalyan 
müfreze!erinin hududu geçtiğine, 
Avuıturyanı:ı Stiri mıntaka11nda 
artık vaziyete hikim olmadığına 
•• Avusturya kıtalarınıa, Bavyera 
Nazilermin Avusturyaya bir bö-
cumunu püıkürtmek vaziyetinde 
kaldığana dair pyialar çıkmıftır. 

Teeyyüt etmemekle beraber, 
bu haberler Belgratta büytk bir 
heyecan uyandırmııtar. 

Küçük itilaf devletleri mazli
hatgtızarları, vaziyeti tetkik için 
toplanmıılardır. 

Koçuk itillf mehafili, ltalyanın, 
Franaa ile mutabık kalmadan 
m8dahale etmiyeceğini 8mlt et
mekte ve bu takdirde k8ç0k iti
llfın muhakkak ınrette reyine 
mliracaat edileceji kanaatinde 
l:»ulunmaktadır. 

Roma, 28 (A. A.) - Sallhi-
J•ttar mehafil, ltaly a kıtaatının 
laududu ıeçtiğinl kat'iyen tekzip 
etmektedir. 
lnglllz Memb•larına Göre 

Londra, 29 (Huıuıl) - Kuv
•etli bir ltalyan kolorduıunun 
Avuaturya hududu civarında top
landığı bildlrilmektedlr. Gelen 
bberlere ılre ltalya hDkômeti 
AYmturya vaziyetini dikkatle 
tetkik etmektedir. 

hzller Yurutuvorl•r 
Viyana, 28 ( A. A) - Cuma 

pil, Hldn ıeçmiıtir. Bununla 
heraber, Almanyadan ıelea mek
tuplarda b•ıveldl muavini pren• 
Starlıemberıe ıuikaat yapılacaiJ 
Wldirilditinden, batwekllet binuı 
Haymvehren'lerle poliller tarafın
dan kordon altına abnmıtbr. 

Karlntiyada tenkil ameliyeai 
tlewam ediyor. Haymvelaren, 
lerin tayyareleri, N•zilerln iııalin
de bulunan yerlere, M. Hltlerin, M. 
Fon Papen• yazmıı olduğu mektun 
kopyelerini atmlf)ardır. Fakat 
Naziler aillblarını yine bırakma
mıflardır. Garbi Karintiya dai
lannda 9rd u, harekAta ittir ak 
etmektedir. 

vm., civarında muhar•beler 
olaaaktadar. Bu akıam her tarafın 
ıulha kavuımuı olacaiı tahmin 
ediliyor. 

Tevkltat Berd•v•m 
Viyane, 29 (Huauai) - Sui· 

kut auçlularile milll ıoayallatle
rin elebqal•nmn tewldfleriae de
wam ediliyor. 

* Viyana, 27 (A. A.) - Polia, 
.. Montan· Al pin,, iıimli Stiri ma-
den umum tlrketinin mldliribıli, 
milli aoayaliıt tarihçilerden M. 
Menlaıer ve Alman· Avuaturya 
ittihadı ,.cemiyet reiıl ile profe
aör Hozelman'ı tevkif etmittir. 

Polis bir t•harrf eınaıında 
aıilerin tertip ettiği kabine llstHl
ni bulmuıtur. Bu liıtede mevkuf 
Roma sefiri M. Rintelen Baıvekil, 
Jeneral Bardolf Milli MOdafaa 
Nazın, sabık Viyana Belediye 
Reiıi M. Brandl Emniyeti Umu
miye Nazırı ve matbuat Mtıd8r0, 
M. Perl Dahiliye nazın olarak 
ıhterllmifti. 

Bir itiraf 
Viyana, 28- ( A. A. } - Dol-

Çanakkale Önünde 
- ---- ---

Şehitlikleri Ziyaret Seyahati, Bu 
Sene Çok Daha Heyecanlı Oldu 

Dünkü nllımız
da vakit mll•ait 
olmadığı için Ça· 
nakkale tehitlikJ .. 
rini ziyaret haberi· 
ni kı•aca verdik. 
Bu meraıime itti· 
rak eden arkadqı· 
mızın intibalarını da 
bugiin neırediyoruzı 

Çanakkale, 
[ Sureti mahsueada 
giden muhabirimiz
den] Her aene 
bOyük bir heye
canla ruhlan ta• 
ziz edilen Çanak• 
kale ıehitleri, bu 
aene daha f8zel 
ve daha candan 
olarak, ziyaret 
edildi ve iç Abi
delere kadar bir 
çok yerlerde 
mevlütlar okun
du, çelenkler 
kondu. 

(300) ziyaret
çiyi ta91yan Gül-

füa8n katillerinden biriıi olduğun
dan tüphe edilen bir aıi itiraf· 
lard• bulunmaktadır. 
Devletlerlfl MUz•k•r•l•rl 

P•ris, 28 (A. A.) - Avustur
yanın vaziyeti F ranaa, ltalya ve 
lnıiltere ara11nda noktainazarlar 
teattiaine aebep olmakla beraber, 
ıimdild halde herhanıf bir diplo
matik harekette vesile olmıyacak 
fibi 16rtınmektedir. 
· Almanyanın Tekziplerl 
· Berllo, 2R ( Ha••• ) - Y•n 
re•mi Koreıpondan Politik ı•ze
teai, Avuaturya hidiaelerini Al
man yanan hazırladığı hakkındaki 
haberleri tiddetle tekzip ederek 
diyor ki: .. Alman hükumeti Avuı· 
tury anın dahili politikasına le arif· 
mayı hiçbir zaman aklından ıeçir-
memiftir. Almanya, Avuıturyanın 
iıtikllllni hiçbir wakit tehdit et· 
mlı değildir. • 

Nazilerin gazeteıi olan «An· 
ırif» gazeteai de, Avuıturya hi
diaelerini çakaranlann milli ıoaya· 
liıtlikle hiçbir allkalan bulunma
dığını, aıiler tarafından baıvekl
lete ıetirilmek iatenen M. Rinte
lenin mUli ıoıyaliıt olmadığım 
anlatarak fUnlan yazıyor: 

«Almaa blk6metile Nazi 

-=:c.._,. 

olmayan aıiler arHmda hiçbir 
rahata olmadığı teabit edilmiftir. • 

ltaıva11ların FlkPI 
Roma, 28 ( A. A. ) - lt•lyan 

matbuatı, bir ccAvrupa tek cep
heıl» teıkili ile bu cephenin aade 
tifaht proteatolarla değil, icabın
da filiyat ile de Avuıturyanan 
mlidaf•aımı Ozerine almHını 
istemektedir. 

Viyana, 28 (A. A.) - Muvak
kat hllkümet Reiai Prena Sta· 
remberg, yeni kabinenin M. 
Dolfliı'On proırammı aynen de
vam ettireceğini, Avuıturyanan 

. iatiklil prensibin• ıadık kalaca
ğını ıöylemiıtir. 

Prenı tunları da ill•e etmif tir: 
.. - Alman lhtillfını ortaya 
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çıkaran biz değiliz. Biz, her zaman 
için bantmıya hazırız. BunuDlabe
raber, Avu.turyanm iatildlli _. 
riai aonuna kact.r · ı&tlrmeyl, M. 
Dolfla'lln habra11na borçluyuz.,, 

Fon Pepen'ln YIJ•n• 
Hflrl me .. l•al 

Berlin, 28 ( A. A. ) - Bqwe
kil muavini M. Fon Papen'in 
Viyana Elçilitine tayinine Cam
hurreiıi M•rqal Hindenburı mu
Yafakat etmittir. Bu tayin eneli 
hayret uyandırmıı, bu teklifi ne 
Fon Papen 'in ve ne de Avuıtur
yanın kabul etmiyeceği zanne
dilmiıti. 

Fakat ıerek Fon P•pen, ıe
rek A vuıturya hükumeti bunu 
kabul etmiftlr. M. Fon Papen 
aefirllk wazifeaini, M. Hitlerin 
kendhine 16nderdiği mektupta 
fevkallde aellhiyet vermeai oz .. 
rlne kabul etmiftir. 

Belırat, 28 ( A. A. ) - M. 
Fon Papenin Viyana Hflrllğiae 
tayini buradal hayretle karıılan
mıtbr. Bu tayin Almanya tara
fından Alman • Avuaturya ittiha
dına temin için yeniden ıayretler 
aarfetlllecetJ• Wr ilatimal olarak 

Sıcaklar 

Yunanistan 
Kavruluyor 

( Baıtarafı 1 inci Hyf ada ) 
bayılllllflar, polla tarafından to.P' 
lanarak hutanelere aevkedilmlr 
lerdir.- A. V. 

Biz De lae 
Alpullu (Huauıl) - Bir hafb' 

danberi devam eden müthll 
11caklar herkeal bezdirdi. Göl 
de hararet 39 dur. Klmür tah
mil we tahliyeai yapaa amelel 
den albıı aıcağın teairlle bayılmlfı 
tedavi edilerek aydblmışlarcbr• 
Bllhaua tifmanlar aıcaktan çok 
mllteeuirclirler. - Jf. .. 

Gemlik, ( Husuıi ) - Şiddetll 
ııcaklardan btitün leylekler yuY .. 
lanada yavrulannı bırakıp kaç
mıtlardır. Belediye yavru leylek
leri parka toplamıt ve beılemiıtit• 

* Tavtanb ( Huauıi) Şitdetli • 
caklar devam etmektedir. Nefe• 
almak bile fÜçleımiıtir. Hararet 
derecesi 38 dir.- Jf. 

* Malatya ( Huauld ) - Birkaf 
gön enellalae kadlr aerin ıfdea 
havalar birdenbire ıunmıı, suhu
net derecem (33)e fırlamifbr. Bir 
kıı aerinlitlnden birdenbire c~ 
henaemi bir hararete tahavvDI 
eden hawalann bu hail halimi 
11hhatiai mlteeuir etmiftir. - >1-

R• .. th•nenln Teblllı 
latanbul, 28 ( A.A. ) - Safır 

derecei hararete ve deniz ıeYlye
alne ladirilmif barometre bJ 
aabah: Saat 7 de 758, 14te 758, 
derecel hararet aaat 7 de 21, 
14 t• 27, 7 azami derecel hararet 
27.2 "1118..-i ~ laarue\ 18,5. 
Rtızglr yıldazdan eımlftlr. Azami 
ılir' ati ıaniyede 8 metreye çık
mı,tır. 

·········-··· 1111 ....... -. .. --·-···-··-··-----ileri ıllrlilllyor. 

Geri Çelırll•n .. tirin 
sazıerl 

Berlia, 28 (A. A.) - Alm~ 
yamn ıeri çajrdaa Viyana Mftrl 
M. Rlt, Awıtul}a laldiHleriae lalt 
kantmacLIJm alyUyerek demir. 
tir ki: 

.. - Bqvekileti lııal edea 
a.ıler beni telefonla çatırdılar. 
Fakat laicliaelere kanpaak iltee 
medltlml a6yllyenk reddetti& 
Fakat uilerln ellnde bulund 
Nazır M. Fey'ia ricua lzeria' 
binanın anin• ıittim. Orada ...,. 
b Nazırlar da varda. M. Dolfll'fa 
&ldDrlldltlnD ve alilerin Al.....
laududuau ıeçmek prtlle telllm 
olmak teldiflerlnl bana bilcllrclUer. 
Bu mal6mata aadece bir j8blt 
..tatile dinledim. Oradan aynhr
ken kap1D1n arahjından uiler 
reiıine teklifleri hakkında malii
mat aldıiJmı alyledlm ve bu iti 
•dece AYUlturya hlkimetlnia 
muwafakatl Ue ve kan d6kmemek 
için yaptım.,. 

Fr•n•ız Gazetelerlnln 
MUt•leaaı 

Paria, 28 ( A. A. ) - Blttla 
F ran11z gazeteleri M. Fon Pap .. 
nin Viyana elçllitla• tayinini, 
Almanyanın Alman• Avuıturya 
ittihadını eakiai gibi kuvvetle 
temin etmek ıayuind•a aynlara~ 
bu iti artık diplomatça bqarmak 
mıkaadına atfediyorlar. Gazeteler 
M. Fon Papeain bu İf için biçil
miı bir kaftan olduiunu, çok 
nazik we kibar hareketlerle gllzel 
manevralar çevirebileceğini yazı
yorlar. 

HUkOmetlmlzln T•zlyetl 
Ankara, 28 ( A. A.) - Harfe 

clye Vekili Tevfik Rliıtli Bey, 
Avuıturya Baıvekill müteveffa 
M. DolftlıDn feci bir aurett• 
vefabndaa dolayı, Avusturya 
elçialne Tllrklye Hlkümeti namına 
beyanı tezlyet etmit ve Ttırldyr 
ala derin t•lllrlal blldlnaittlt• 
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Bir Tanesi 50 Bin Liraya ;;;;;;;~:·o;·;a:;;_ Büyük Babasının Çocuk
Mal Olan Dört Uskur ! da Bir Aktarma luğunu Y aşıyan Veliaht 

lngllizlerin iki aeoedenberl 
70,000 tonluk muazzam tranıat· 

lantik vapuru yapmakla mtıfiUI 
olduklarını bilirainlz. Mali mUtkO· 
lAt dolayısile inıa ameliyeıl bir 
nıUddet için yavaşlayan bu vapur· 
da, ıon zamanlarda tekrar faali 

yetle çalı,ılmıya batlamıftır. Bu 
resimde gördUğünUz muazzam uı· 
kur, bu transatlantiie konulmak 
Uzere Londrada yapılmıştır. T aymiı 
kenarlarından vapura yüklenerek 
Clyd' daki tenaııeye gidecektir. 
Madeni manıanezli bronzdır, aiır· 

lıiı 33 ton gelmektedir. Kıymeti 
takriben 50 bin Türk liraaıdır. 
Curnarder adını taşıyacak olan 
translantiğe bunun gibi dört tane 
uıkur konulacaktır. Demek ki 
vapurun yalnız uıkurlarının kıy· 
meti 200,000 Türk lirasıdır. Ye· 
kfınunun kıymeti (5!},000,000) elli 
milyon TUrk lirasını geçecektir. 

lngilizler ıibi Franıızlar da 
böyle muazzam bir transatlantik 
intaaile meıguldurlar. Onlarınki 
Ingilizlerinkinden (5000) ton faz· 
laaile (75,000) ton olacakhr. 

Bir GÜ~lek 1500 Liraya! 
Arnerikada · Hatıra Meraklıları Günden 

Güne Artmakta ! 

insan Kanına 
Parçası 

Bulaşmış Bir 
Elli Lira ! 

Amerika zabıtası 14 1 numaralı 
halk düşmanı,, iınıi verilen met· 
hur haydut (Dllinger) i llyık ol· 
duğu ikibcte kavuıturdu. Tafli
litmı ajans haberi olarak yazdık. 
Okumuşıunuzdur. Fakat mesele 
hakkında Amerikadan gelen ha· 
berlerde öyle mütemmim maJümat 
vardır ki, okurken insanın hayrete 
düımemeıi mümkün değildir. Me• 
seli: Haydudun itlaf edildiği ha· 
heri t•Yİ olur olmaz hitıra topl•· 
mak merakında olanlar derhal 
ubıtaya müracaat ederek hay· 
dudun enasının müzayede ile ıa
blmaıını istemitler, kanlı römle· 

-······1·4·o·····y~·ş~·~-~I~"·••••ooo 

•Bir Zenci 
Cenubi Amerikanın Rio dö 

Janeyro tehri belediye hastane· 
ıinde tedavi edilmekte olan Ri
bero Jsminde bir Zenci J 40 ya· 
tında olduğunu iddia etmiştir ve 
1842 ihti;aline karıştığım, 1865 
tarihinde de Paraguvay'a karşı 
harp ettiğini söylemiştir. 

Bu Zenci de bizim rahmetli 
Zaro Ağada olduğu gibi doktor 
( Voronof ) un meıhur uıulU ile 
tetkik edilecektir. 

ı 500 lira vennitlerdir. Zabıta bu 
ltalebin ilerde tetkik edilebileceil 
cevabını vermiştir. Hitıra merak• 
lıları istediklerine kavuıamayınca 
haydudun düştüğü yerdeki kal· 
dırım tatlarını söktUrmU9ler ve 
üzerinde küçUk bir kan lekeıi 
bulunan her parçaaına 50 Türk 
liraaı vermişlerdir. Bu paraya, 
belediye nizamlarına muhalefet· 
ten dolayı ödenen para cezaıı 

dahil değildir. 

Yine Amerikadan ıelen 
haberlere ıöre hayatında 14 
cana kıymıt olan bu cana· 
var, ilk vak'a1ını herhangi bir 
ailAhla değil, boyanarak revolver 
tekline getirilmit olan bir odun 
parçaaı ile yapmııtır. Söylendi· 
gme göre Dilinger elinde bu 
tahta parçaaı olduğu halde blr 
bankaya girmiş aayısı (35) i bu· 
lan memurları korkutmuı ve pa· 
raları cebine doldurarak savuş• 
muştur. Fakat bu misal de gös

teriyor ki, ~nı~nların ilih~ ad~
let dediklerı akıbet belkı gecı· 
kebilir fakat muhakkak gUnUn 
birind~ saati hulül eder. De· 
iJımez bir kai~edir: .. insan. kanı 
döken ayni tekıldc olecektır. 

Död gün evvel lngilteren\n Pley
mouth limanına varan Felemenk ban• 
dıralı Venezüella vapuru Londraya 
haıta bir lngiliz; zabiti getirmiıtir. lıı· 
giliz gazetelerinin verdikleri tafsilata 
nazaran bu vapur Okyanusun ortasında 
İngiliz bandralı Maideokead vapurun
dan bir S.O.S iıareti, yani imdat talebi 
alır. Muhabereye girişir ve öğrenir ki, 
İngiliz vapurunu başmakinisti hastalan
mıştır, derhal ameliyat yapılmasına ih
tiyaç vardır, fakat vapurda liizımgelen 
aletler mevcut değildir. 

Venezüella vapura lüzum görülen 
aletlerle operatör kendiıinde mevcut 
olduğu için hemen lnailiz vapuruna bir 
rendevu verir, deniz ortasında buluşur
lar, haıta Felemenk vapuruna geçirilir 
ve orada ameliyatı yapılarak lugiltere
ye getirilir. 

Haftada 1000 
Türk Lirası Kaza
nan Aktris •. 

Nevyork Operasının Prima 
donnaaı Miı Lili Ponı birkaç 
temıil vermek Uıere Londraya 
gelmittir. Miı Lili Ponı Nevyork 
operaıında haftada ( 1000 ) TUrk 
lirası kazanmaktadır. Fakat Lon· 
dra seyahatinde gelip gitme ve 
oturma masraflarından gayri be· 
her tcmıil için ( 1500) lira ala· 
caktır. 

Miı Uli Ponı Londrayı pek 
eyi bilmez, öğrenmek . için boı 
zamanlarda yaya olarak dolat· 
makta ve yolu kaybedince poliı 
memurundan ıormaktadır. 

IJir De Bizimki
lerle Mukayese 
Ediniz I 

Franıanın istaayon büfelerin· 
de bir ıişe siyah ıarap 25 kuru· 
şa bir fişe beyaz şarap 30 ku· 
ru~a bordeau nevinden olanlar 
ise 9o kuruta satılmaktadır. Tabii 
buzlu olarak. Fakat Fransız ga· 
zcteleri bu fiatleri tahammül 
edilemiyecek derecede fazla bu· 
larak feryada başlamışlardır. Büfe 
haricinde bu fiat yarı yarıya ek· 
ıik olduğuna göre bizimkilerle 
bir mukayese ediniz! 

İngfüı veliahb hafta bapnda 
Coventry villyetinde bir aezintiyo 
çıkm19tı. Humbert adını taııyan 

biıiklet f abrikaaı tarafından mil· 
eneaeyt iezm•y• davet edildi. 
Orada prenH büyük babası kıral 
Edvardın takriben yarım aaır ev· 
vel bindiği Uç tekerlekli voloıpiti 
aöaterdiler. Prenı şimdiki zarif 
ve hafif biıikletlerin babası olan 
bu Alete bUY,ilk bir allka göıter· 
di •• derhal bununla bir tecrtibe 
yapıp yapamıyacaj'ını ıordu. 

Müıbet cevep aldı ve bi.tklet 
mUe11eıe1inin aıtizHlnin bahçe• 
ıine çıkarıldı ve pre08 orada bu 
iptidai alete athyarak birkaç de· 
vir yaptı ve höyük babaıının 

gençlik zamanını nuıl eilence• 
lerle geçirmiı olduğunu düşündü. 

Müeasesenin mUıtabdemini bu 
müddet zarfmda bahçeye toplan• 
mı9lardı, p~k sevdikleri veliaht· 
)arını memnuniyetJe seyrediyor
lardı ve o da onların araıtında 
kendilerinden biri a-ibi bulunuyorllu. 

Siı Korkulacak Şey Değil 
Markonl Mikro - Ondeı ismini verdiği Ye 

Bir Mevce Keıfetti 

Kaptan Vapurunu K.amarasından 
İdare Edecek 

Me9hur Alim ( Markonl ) bir 
haftadanberi Londrada bulunmak· 
tadır. Ay ıonunda ltalyaya döne• 
cektir. 

Markoni elyevm Mikro· Ondea 
ismini verdiii, uzunluğu bir met
reden çok kliçük herç mevcelerile 
ittigal etmektedir ve bu mevceler 
vasıtasile kullanılacak gayet haa
aas bir cihaz icat etmiıtir. Şimdi 

tecrlibelerini son aafhada yapmak 
ile uira9maktadır. Pek yakında 
neticeyi fen aleminin istifadesine 
arzedecektir. Verilen malumata 
nazaran bu ciiaaza malik olan bir 
geminin, hatta bir tayyarenin artık 
ıiıten hiçbir korkusu kaJnııyacak 
ve gemi kaptanı, yahut tayyare 
pilotu kamaraamdan çıkmadan 

vapurunu ve tayyareaini kimileıı 

kullanacak, en ıiıli, en karanlık 

havalarda lıtediği gibi limana 
girip çıkacaktır. 

Markoni son tecrübelerini ken
di yalında yapmıı ve yat gayet 
kısa mesafeye konulan iki şaman· 

dıranın arasından, hiçbirine çarp• 
madan kumanda köprüsünde hiç 
kimse olmadığı halde geçmiştir. 

Denizcilik ile uiraıanların tah· 

minlerlne 1'6re bu yeni aletin 
denizaltı gemilerine de müfit 
olması ihtimali aaliptir. Bu tak· 
dirde denizaltı gemileri periıkopa 
ihtiyaç görmeden aeyrUıefer ede· 
bileceklerdir. 

Markoninin ketfettlği cihazı 
satın almak için timdiden mille· 
addit f nriliz, Amerika ve Alman 
tirketleri müracaatta bulunmuı· 

lardır. Fakat ilim cevabını talik 
et mittir. 

······················-·· .. ·······························--
Bir Memur Bu Pa
rayı Nasıl Bulur ? 

Franaada meıhur Stavi~ki re• 
zaleti münaaebetile açılan tahki
katta mühim rol oynamıf olan 
poliı memurlarından M. Bony 
vaktile bir terziye yaptırttığı bir 
elbiseyi vazife dolayısile mli· 
nasebette bulunduğu bir maznuna 
ödettiği iddiasile zan altına alın· 

mıştır. İıtintak hakimi bu memu· 
run evine gitmiş, bu evin ayda 
300 liralık bir varidatla yaşaya· 

bilecegine kanaat getirmiştir. Ma· 
aşı 150 liradan ibaret olan m•· 
murdan aradaki farkı nereden 
bulduğunu ıormaktadır. 
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Bu Başı 

Aşk ve macera romanı - 56 -
Ne Yapahm? 

29. 7. 934 1 
- Yok canım.. Aleyhinizde 

deiilim... Siderin de kendinize 
göre faziletleriniz vardır ... Sizlere 
atıvenilcbilir... Çabuk atet. alev 
ve yangın olmazsınız amma, bir 
kere yandınıı mı?. Ateıinizde 
u-ıun, uzun ıaınılabilir... E.uen 
Avrupa erkekleri deyince hepinizi 
bir cins telikld etmek te doğru 
deiildir ya !.. 

Bir ingiliz erke~l kadına baı· 
ka ttırlU muamele eder, bir Fran• 
ıız yine bqka... Ruslar baıka, 
Almanlar bqkadır.. Haltl Al· 
manların içinde Bavyeralı ile 
Pruayalının qkı arasrnda fark 
yok mudur sanıyor:ıunuz? 

Bestekir kahkahalarla ılilU
yordu: 

- Oo, dedi, bize çok gtiı.el 
ıeyler öJretiyoraunuz. 

Münevver tam bir l.tanbul 
kntbanbeyl olan babasından te
varfi ettiği bir pitkinlikle .. 

- Gnı;el mi, çirkin mi, bil· 
miyorum, dedi. Fakat bu biltOn 
ıabai tecrilbelarimden aldıtım 
neticedir. Olnyanıo bftyUk ıebir· 
lerini tek başına dolaşan bir 
rekkasenin herhalde bu hususta 
oidukça zengin bir tecrnbeıl 
vardır. 

gülüyordu: 
- Maamafih bUtUn bu bil· 

diklerimi genç kızların yanında 

anlatamam... Baıka bir akıam 
lnıallah ılze s5ylerlm... Size çok 
enteresan bir ıey... ihtiyar bir 
lniiJiz Lordu naııl bir kabare 
artistini baıbaıa bir supeye davet 
ı<ler... Size bunu anlatırım. 

W eitmann ısrar ediyordu: 
- Haydi ştmdi anlabn\z. 
Şehrazat: 

- İniİIİZ Lordunun gftlfinç 
ol•aaı ihtimali ılzl pek kızııtırdı. 
Aziz dostum... Fakat ben başka 
ıeyler de bilirim. Meseli ben 
naayonal ıosyaliıt hücum taburu 
ıefi kadına nasıl muamele eder ? 
Merkez fırkaamdan bir Prusya 
nazırı kabare dansözUno nasıl 
llanıaık ederdi ? .. 

Bir Alman prensi bir kadını 
kırmızı otomobilile Tirgartende 
iHdirirken naaıl ilamaık eder? 

- Kırmızı otomobil.. Fakat 
Şehrazat, bana övUnUyorsunuz 
af bi geliyor. Kırmızı otomobille 
Tirgartende dolaşan çok bilinmiı 
bir şahsiyettir. 

- Vallahi iÜnün birinde Al
manya imparatoriçesi olmak 
emelinde deiilim .. Ve bahsettiğim 
kız.ıl otomobil de tahmin ettiğiniz 
deitldir. 

Weitmann t 

- Fakat bir gazeteciye hu 
kadar bir ipucu vermek Ueride 
onun bundan istifade etmesi için 
kifibir. 

- Haydi camm, Almanyada 
ipucu.. Şu kafa kesen hayal bir 
tek ipucu da bırakmıyor mu? 
Ayol Emniyetlumumiye bile iplerin 
ucu elinde olduğu halde katile 
kadar eritemezken .. Bir gazeteci, 
hem de münekkit. 

100 kilometre sür'atle giden 
kızıl bir otomobilin izini nasıl 
kaybetmez? 

Bu ıöz, yine bahsi cinayete 
döndürmüttü. Atağı inmek mev
zubabs olduiundanberi titremekte 
olan küçUk Fafanın asabını peri· 
tan ediyordu. Polis mt.Hettişl 
Y/aldon: 

- Yine Alman Emniyetiumu• 

Yazan 
Suat SUzan 

miye&lne bUcum, dedi. Bu katti 
sanki sizin çok yakınınız olan bir 
insanı öldUrmllı kadar cinayetle· 
rln faili ele ~•çmedltf için asa• 
bislnlz. 

- Naııl aaabi olmam azizim. 
Almanyada hiçbir kadının bayatı 
tahtıemniyette dejiL.. Bir gön 
bir varyete danslSzllnil öldUrme
)'eceği ne malum... · 

Mfinuver aıabi asabi gftlti· 
yordu: 

- Vallahi batıma çok kıymet 
veririm. Baıım vUcudumu okadar 
iyi idare eder ki.. bir an onauz 
kalsa acaba ıu kafasız vllcudum 
ne olur lrimbilir? 

- Polisin elde kalan ipuçla
rmdan istifade etmediğini ne 
biliyorsunuz? 

Bu da ne demekti?. Fatoşun 
kalbi fiddetli ıiddetll vurdu ... 
Polis mllfettiıi Waldon bu ceva· 
bile ne murat ediyordu? Neyi 
anlamak istiyordu? 

- Polis izdedir. Emin olunuz 
v bu gece m11ıterib uyuyunuz. 

- Teşekkür ederim dostum. 
Beni temin ettiniz. 

Masalar şimdi tamamlle bo
şalmıı~: Kapellelerden biri ıit· 
ll'lftl. Oteki mtıziıiyen1er de mu
siki aletlerini kutulara yeri et tir
mekle meşguldtı. Fatoı: 

- Daha nekadar duracafıı? 
Burası bopndı. 

Demindenberi bahsi alaka ile 
takip eden resaam Wilke: 

- Haydi, diyordu, gecenin 
mabadını da benim atelyede ge• 
tirelim... Benim tam keyfim geldi. 

Fafa bu ıeyi ~endi hesabına 
bUyUk bir memnuniyetle kabul 
edecekti. Fakat Fatoı okadar 
heyecan içerisinde idi ki.. Bir 
an evvel odasma çekilmek ve 
kendiıile baıbaıa kalmak ihtiya• 
cında idi. Bunun için bu teklifi 
evveli ıiddetle reddeden o oldu: 

- Aman çok yorgunum. 
Münevver de yorıundu: 
- Yok yok baıka bir a-Un 

diyordu. Şimdi gidip uyuyacağım. 
Fafa Şefkati Beye döndU: 
- Çok yoriunum, fakat bu 

akşam hiç uykum yok .• 
- Sizin sinirleriniz bozulmuı 

Fafa Hanam, odanıza gidince 
sinirleri teskin eden bir ıey içiniz. 

- Benim ainir llicım yok ki.. 
- Bir bardak ıuya birılcaç 

damla kolonya damlatınız. 
Şimdi hepsi yerlerindan kalk· 

mıılardi. Ağır ağır asans6re 
dogru gidiyorlardı .. Güya uyumıya 
gidiyorlardı. Fafa 11ne yapacağız?,, 
timdi diye titreyor ve Fatof, 
Waldon ne söylemek i~tedi, diye 
endiıe ile kıvranıyordu. 

* Oda kapısını açtılar. Fatoı 
limbayı yaktı. F afa daha arkada 
idi. Fatoı odaya iki adım attı, 
tevaklrnf etti. Arkadan F afa 
ıiddetJo bağırmıştı: 

- FatOf .. Fatot dolaba bak .• 
F afanm bulunduğu dolap ar

dına kadar açıktı. Fatoı da bir 
tellt taklidi yaparak: 

- Aaaa... Diye bir hayret 
feryadı çıkarmıya mecbur oldu. 

( Arkası var ) •................... , ....................................... .. 
Elektrik 

Ücret Tesbiti lıinde 
ihtilaf Çıktı 

Elektrik tarife komiıyonu dün 
toplanmıştır. Bu toplantıya Şlrket 
Komiıerl Ovanıir, Nafıa Baı· 
komiseri .lbrahlm ve Belediye 
namına lkbaat MOdOrU Aıım 
SUreyya Beylerle Şirketin MüdürU 
M. Hanaenı iıtirak etmiılerdir. 

Dünkü içtimada, elektrik ik• 
retlerinde tenrilil yapılması me
sele&I etrafında görliıUlmUı, fakat 
bir anlqma temin edilemediti 
f çin meselenin Nafıa Vekil etine 
bildiriJmeıi tekarrür etmiştir. 

Şirket, amele llcrctlcrinln 
artbğmı 6ne ıllrerelc !kilovat 
Ucretinin 16,5 kuruı olmasında 
ıırar etmif, tarife komiıyonundaki 
Nafıa komiıeri ve Belediye mu• 
ralthaaı ite llcretlerin bugllnklln• 
den yirmi para daha azalblma· 
sını ve t S kuruşa fndirilmeainl 
llerJ ıllrmtiılerdir. 

Bu vaziyet karıısında ihtilaf 
Vekil ete bildirilecek, ılrket te 
ayrıca noktainazarı etrafında bir 
rapor hazırlıyacaktır. 

Saat Klralar1 indi 
Komisyon dfinldl içtimaında 

saat kiralannı tetkik etmiıtir. Bu 
tetkikat neticeıinde muhtelif tip 
saatlerin llcretlerl birer miktar 
indirilmiıtir. Yapılan tcnıllita 
göre ı O amperden fazla tek 
aatıhlı eaatlerln kirast 30 dan 25 
kuruıa, 20 amperlik Uç ıafhalı 
saatlerin kirası da 50 kuru,tan 
30 kuruşa, 20 amperden büytık 
üç safhalı saatlerin kirası da 
50 den 40 kuruşa indirHmiıtir. 

Divanyolu Faciası Münasebetile 
( Baştarafı linci aayfada ) 

bir kam} on altında kalarak can 
vermit olduğunu tee11Urle okuduk. 

« Arabalarını böyle aon eür:atle 
idare edenlere aiır ceza verilme· 
dikçe bu aibl vak'alarm önllne 
geçmek mümkün dejildir. 

« Seyrüsefer mtrkezinde ıoför· 
ilik imtihanı verildiii zaman şehir 
dahilinde 20, köprU Uıtüode 12 
kilometreden fula aüratle gidil· 
miyeceği ehemmiyetle kaydedilir. 
Nizamın bu ıartını hangi şoför 
tatbik ediyor ? Buglln hangi oto· 
mobil tehir içinde 20 kUometr& 
nin UıtUne çıkmamazlık yapıyor? 

« Bence ya bu nizamname 
tatbik olunur, yahut insan çiğ· 
nenmesinin devamına göz yumulur. 
Buglln en vicdanlı bir tof6rUn 
bile 30 • 40 kilometreden aıağı 
bir stiratle hareket elmediiine 

l sizi temin edebilirim. Maamafib 

ayraca ıormak istediğim bir nokta 
da ıudur: 

" Bir ana, alta yatındaki çocu• 
ğunu yalnız başına na1ıl ıokağa 
salıverir. Benim, biri on dokuz, 
diğeri on yedi yaılarmda iki ço• 
cuğum var. Sokağa çıktıkları 
zaman kendilerine binbir naainat 
ederim. Otomobil ve tramvaylar• 
dan naaıl sakınmaları lizımreldi· 
ğini defaatla anlatırım. Maamafih 
eve dönllnceye kadar da gözüm 
yolda katır. Nerede kaldı altı 
yaıında bir yavru l 

"Bu kazaya sebep olanın cUrmU 
nisbetinde ceza görecekf muhak• 
kaktır. Fakat mutlak bir zaruret 
olmadığına göre • çUnkU buz 
almıya g5nderllmfıtlr .. altı yaıın• 
daki bır çocuğu yalnız baıına 
sokağa bırakanlann hiçbir batası 
yok mudur? ., 

S. Kıllı 

....... 
lstanbulda Cüzam Tehlikesi 

Tam 200 Hasta Şehirde 
Serbest Dolaşıyor __ _...,_~------

( Battarafı 1 inci ayfada ~ 

bu ta'kdirde İstanbul halkı ara· 
aında en :müthit bir tehlikeyi 
ıerbestçe dolaıtmyor, demektir. 

Bir tahmine nazaran da latan· 
bulda (200) kadar cUr.amlı olduğu 
iddia edilmektedir. Yani, tehlike 
az da dejil. 

Diğer taraftan ıelırimizdeld 
cllı:amblar emraı.ıaaabiye ve ak· 
liye mUeueıealne nakledilmif1er •• 
Orada aynlan hususi bir yere 
yerJeıtirilmit bulunmaktadırlar. 
Halbuki bu mlleueaede bulunan 
cllz:amlılann yekunu (25) tir! 

CUzam naatl geçer 
Bu cl\ıamMar meselesi etra• 

fındaki diier aarfp bir nokta da 
mllracaat ettiğimiz bazı cildiye 
profeaörlerfmizln bu menle hak· 
kında beyanatta bulunmak lıte
mtyiıleridir. Maamafih bunlardan 
biri, bizi aydınlatmak vaıifesbıl 
kabul ederek bu cftzam meaelell 
hakkında ıu izahatı verdi: 

- Ctbam yalnız bizde dejil, 
Avrupada ve Amerikada, yaDI 
bütün dünyada vardır. Bundan 
birkaç sene evvel (Kopenbag) da 
bir ctızam konıreat yapılmıt ve 
doktorlanmazdan biri de bu kon• 
greye lıtlrak etmlıti. Bilhasaa 
Amerikalılar ıon zamanlarda bu 
haıtabğa çok ehemmiyet vır• 
miıler, çok tecrli be ve tet• 
kiklerde bulunmuılardır.'! Ctızam 
haatahtmın mikrobu ( HanHn ) 
denilen bir mikroptur. Fakat naıd 
ıirayet ettfil henUz tamamlle an• 
latthaıı değildir. Bu baatabkta 
b ·ny• kabiliyetinin ~ok bUyUk 
rolü var. Cllzam hutahğmm afra• 
yeti maalesef kolay da anlatılmaz. 
ÇUnkU haatabiı aldıktan (10-20) 
aene sonra bile hastalık meydana 
çıkabilir. Bukadar uzun ( t•frih 
devresi ) vardır. Binaenaleyh bir 
adam (20) Hn• cüzama yakalan• 
dığından habersiz olarak yaıaya• 
bilir. CUzam, bµgünkU kanaate 
nazaran, tedaviıi kabil olmıyan 
bir haatabkhr. Maamafih hu has• 
talığın tabiat eaasen dHımanıdır. 
GUnef, hava, temltlik, iyi tegaddl 
hastalıkla kendi kendine mücadele 
ediyor. latanbulda çok miktarda 
cllıamh olduğunu zannetmem, 
Maamafih ne de olıa bunların 
ıehlrden ayrı bir yerde tecrit 
edilmeleri ve en çok inlyet 
amil olduğu için nesillerinin böyle 
ııf cllzamlılar için yapılacak bir• 
k~yde mahvolmalarını temin et• 
mek lazımdır. 

Cüzamın basit bir temasla al· 
rayetl de umumi bir zan olmaıına 
rajmen pek dotru birıey dejlldir. 
Çttnkü cüzamlı kocalar g6rdök ki 
seneler geçtiği halde haatahk 
karısına geçmlı detildfr. Ve biz 
doktorlar clizamldarı, haıtalandık
ları vakit. her hangi bir hasta 
gibi, kendilerin• değerek muaye
ne edlyoruz.f Maamafih, bu temas• 
fardan, hastahk ahp almadıj-ımııı 
da anhyamayız. Olabilir ki ( 20) 
HD• ıonra hatalık bizde de ıu• 
hur edebilir. 
Tımarhanede CUzamlllar 

Kolutu 
Bunun üzerine tımarhanede 

cüzamlılara ayrılan hususi mahal 
hakkında doktor Fahrettin Kerim 
Beyi gördUk. F'.ahrettln Kerim 
Bey do ıu izahatı verdi: 

- Aıabi ve akıl haıtahkları 
mUeaaeaeainde cüzamlılar için hu
ıuıt bir kotuı ayrılmııhr. Vakıa 
cüzamın a11bi haatalıklarla bir 

' 
münasebeti yoktur. Fakat henUı 
onlara mahsus ayrı bir mUesseae 
olmadığı için bizim nezaretimiz 
altında bulunduruluyorlar. 

Cüzam, hastayı çalııamaz bir 
hale getirdiği ve bayatta faali-
yette bulunmak, it yapabilmek 
kabiliyetini mahvettiti için onlann 
öltınceye kadar böylece bakılma• 
ları llzımcLr. Buıtın müeu...
mizdeki cDzamhlar kojıaıunda 
( 25-30 ~ cUzamlı var. Maamafib 
cUıamlılara mahauı yeni bir pav• 
yon yapılmaktadır. 
Sıhhat ltlerl MUdUrU 

Ne Diyor? 
Şu hale nazaran, hatta evlen• 

mif olan cüzamlılar a&rUlllyor ve 
tımarhanede kendilerin• ayrılan 
yerde ancak (25-30) u mevcuttur. 
Diierlerl nerede? Doktorlar, bil• 
ton sari haıtalıldar aibi cllzamh· 
lan da haber vermeye mecbur 
dtfll mldlrlu ? Bu noktalar hak· 
landa lıtanbul Sıhhat lılerl 
MOdürii de ıu lzahab veriyor : 

- Matbaalan dolaıan cttza•· 
lıdan haberimiz var. Fakat bu 
zatı bizzat biz arıyoruz ve 
bulamıyoru~ Keyffyetl lıtapbul 
poliıioe bildirdllc. Bu cilzambnın 
neıedo iae aranap mutlaka bulun• 
nıaaıni istedik. HenUz buluna• 
madı. İstanbulda ne miktar cll• 
ıımlı bulunduAu hıkkıııda kat'I 
blr ıey ı6yJiyemem. Yalnız biı 
çtııamlı1arı aaabiye ve 'kllye 
haıtaneaine gönderiyoruz. Orada 
(JSO) kiıilik yeni bir pavyo11 
yapılmaktadır. 

- fstaubulda ıerb11ço dola• 
ıan cüzamlılar olduğu iddia ed'4 
llyor? Mıktarlıarı (200) il buluyqr
muı .• bua1ar hakkında bir teıebe 
btlı yapılmıyor mu? 

- Hariçte cnzamh bulunduju 
iddia ediliyona niçin bi%e llıbar 
edilmiyor?. Doktorlar cllıamhlan 
ihbar etmekle mUkelleftirler. 
Vana biz• bildirsinlar. Biz ha· 
ri~te olduğundan haberdar ota .. 
blldiğ-imi:ı tek bir cUzamlıyı bul• 
durmak için İstanbul zabıtaalle 
aratıyoruz .. 

Sıhhat itleri mUdtlrU beyin 
verdiği izahata nazaran cUzamt .. 
nın izi kayip. Şu halde cUzamlı• 
larm izlerin 'kaybettlklerJ ve ıak• 
!andıkları anla~ılmaz mı? •• 

Yani, laanbul halkının içinde 
dolaıan bu tehlikeye karıı sıkı 
bir takibat yapılmak ıerektir. 

/ıtanb•l M•1ıalllrl 

Veni Tefrihhanede Eksik 
Taraflar Var 

Üniverait• bahçesinde yeni 
inta edılen teırihhane blnuının 
teslimi henüz yapılmamııtır, Maa• 
rif Vekaleti namına evvelki l(ÖD 
bina gezilmiJ, bazı nok1&nlar bu· 
lunmuıtur. Müteahhide tebliıat 
yapılmlf, bu noksanlar ikmal 
edilmedikçe tealim muamelesinin 
yapılmayacağı bildirilmiştir. ,,.. ' 

DABCOVICH vı fUrekl11 
l'elı '4 708 • 7 • 41220 

Avrupa n Şark limanlan araeında 

muotaıam poıta. 

Anvert, Rotterdam, Hamburg n 
X.kandinn)'• limanları loln yal!.nda 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
haıhoa lfmanlannda tranabor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hanaburg vapuru 8-10 Agutto a 
doğru. 

Olga &. vapuru 22 • 23 Ağustoıa 
doğru 
Yalanda hareket edecek vapurlar 

H•naburg vapuru 10-12 AguatoH 
doğru. 

Olga &. vapuru 24 • 25 Ağustosa 
dotru. 

Far.la t&ftil&t loin G&lata, F reuıyan 
han umumt aoeutelltiııe mllraoaat 
Tel. 44707 8 • '1120 

(S3) 



Tem.a 

iTTİBAT ve TIRAKBI 
- Her hakkı mahfuz dur -

Kısım No. 11 

Son Posta • cm 
iLAN FiATLARI 

l - Gazetenin esas gazııile 
6fr sütunun iki ıaltt'ı bir 
(santim) s11gıl,, ... 

2 .... Say/asın• göre bir ıanli· 
min ilan /ialı şunlardır: 

tayfa ••Yf• l ••)'l• / ••Yl• ı liiğer Son 

1 ~~ 3 • . S yerler 
sayfa 
_:_ı 

400 250 200 100 60 aoJ 
Kr ş. Krş. Krş. Krş. j Krş . Krş. , 

3-:Bir santimde 11asati 
(8) kelime flardıT. 

4- lnce Vtf kalın gaz.ılar 

tutacakları !Jd'" 6Ör• 
Hnlimle ölçiilİİI'. 

Nasıl Doğdu 7 •• 

( Arkası var ) 
•• ıııa- • -- 1 ...... .-.. · - • · ---·-

,,. FERHAT PAŞA 
ÇiFTLiGi KiRALlkTIR. 

Topkıtpıya bir saat mesafede dört 
bin küsur dönüm arazi ve mer'a ve 
köşk ve fenni ahır ve havuz ve bos-
rnn ve anbar kiralıktır. lstiyenlerin 
Eminônünde Valde Hanında Noter 
HÜSAMETTIN HAYDAR Be~ e 
~--• müracaatları. • (1466) .--

lstanl>ul beşinci icra me· 
murluAundanı 'I'amamıua yeminli 
üç ehJi vukuf mıırifetile ( 1700 ) lira 
kıymet takdir edilen Sürmene lima
nına mukayyet (1061) No. da mukay
yet üç rusuın tonilıitoluk Deniz yıldızı 
nam motorun tamamı açık arttırmaya 
çıkarılıp 20-8-934 tarihinde şartname i 
divanhaneye talik edılip 1-9-934 tari
hine müaadif cumartesi günü eaat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul be~iııci 
icra dairesinde paraya çevrilecek tir. 
Arttırmaya iştirak için kıymeti mu
ha.mminenin % yedi buçuğu nisbetiıı
de pey akçesi teminat olarak alı-
nır. ~[üterakim vergi ve li-
man borçları müşteriye aittir. 
Arttırma muhammin kıymetin '9 yet
miş beşini bul?~ğu ta~dirde. ihalei 
kafiyesi icra edılir. Aksı takdırde en 

100 arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 16-9-934 tarihine müsadif Pa.• 
ar günü aııat 14 den 16 ya kadar 
~nci arttırmaaı icra edilir. 
( 2004 ) No. lı icra ve iflils 
kanununun 126 ınoı . ~addesine tev· 
fik ipotek ıahıbı alacaklılarla 

d 'tan alakadaraaın ve irtifak hakkı 
ı er k 1 . 

.ahiplerinln dahi gayri men .u Ozerın• 
d k. hakları lna;uı;u ile feız ve ma-

tı 'fı dair olan iddialarının enakı 
ıarı e • . 
müıbitelerile 20 giln içinde ıcra daıre-
. bildirmeleri l!zımdır. Akıl halde 

11ne il ., b' l adık hakları tapu ılci era.ıe aa ıt o m ça 
aatıo bedelinin paylaımaaındaa hariç 
kalacakları ve alAkadarların ltbu 
maddei kanuniye ahkamına tevflk~n 

h k t etmeleri ve daha fu:la malu· are e . • . 
mat almak lıley•nlerın dalremızm 

933143 No lu doıyaaına mllracaotları 
Hlzumu ilin olunur. (1478) 

Galatasarayda Ne Var ? 
İdare Heyeti İstifa Etti. Bu İstifanın 

Hakiki Sebebi Şayanıdikkattir 

~ 

J,~ % ~·~ ~ 
1 

Muhahz GUcU Trabzonda 
Trabzon, 27 (A. A.) - Mu• 

hafız GUcU bisiklet kafilesi aaat 
17 de Trabzona geldiler. Trabzon 
gençliği namına bir blaiklet ka• 

DUnkli gazetelerde Galatasaray 
kul~bUnün bir tebliği vardı. Bu 
tebliğ, kulüp idare heyetinin iati· 
fasını kaydediyor ve yeni bir 
idare heyeti seçmek Uzere 10 

filesi sporcuları Çoruh, Trabzon 
viliiyetJeri kavu~uğunda lcartıla
mışlardır. Gençlerin göğsünde 
Fırka rozeti, bu kavuşma çok 
manalı bir heyecanla sarmıştır. 

Sporcular Odesaya Vardılaı 

Ağustos saat onda fevkalade biı 
kongre toplantısını haber veri· 
yordu. 

Hadise] bekleomiyen bir şeydL 
Bundan dolayıdır ki tetkikat 

yaptık. Vardığl.llllz netice ıu oldu: 
Bugünkü idare Aheyetine dahil 

buluo~n Tevfik Ali Bey gibi, 
İpekçı Ihsan ve Naci Beyler gibi 
bazı zevat vardır ki şahsi me~
galeleri fazlacadır. Bunlardan 
meseli Ihsan Bey yakında lzmire 
gidecektir. Bu meşgaleler kulübe 
fazla zaman vermelerine mani 
oluyor. Vaziyet daha çok ve 
faydah bir surette çahımayı 
icap ettiriyor. Galatasaray idare 
heyeti, işte bu neticeyi temin 
etmek içindir ki müşterek bir 
surette istifa etmiş ve yeni bir 
heyetin seçilmesine imkan bırak
mak istemiştir. Maamafih hu cihet, 
itin zahiri tarafıdır. lçyüzü ise 
fUdur: 

idare heyeti azasından bir 
zabn vaziyeti, heyetin diğer aza-
sını memnun bırakmamaktadır. 
Bu zat, kulübün ikileşmesine amil 
olan zihniyeti taşımakla lltiham 
ediliyor. Açıkça müdafaa edeme-
diği bazı düşiiocelerini el altından 
aza kazanmakla temin etmiye ve 
y·~rütmiye çalııtığı söyleniyor. 
lslifanın bir sebebi de işte budur 
ve bu zah idare heyetinden çı· 
karmak istemektir ki bu müşterek 
istifaya sebep olmuştur. Bu zat 
kimdir? 

Onu da fevkalade kongre efki
numumiyeye tanıtacaktır, deniyor. 

... ~,,~~ 
~.- ./ ......... -.~

-İ!!l'llll&:!.J 1.-;Mlr• " - ~·-·'~ 1;3-: ;ı•--~ 
Odesa, 28 ( A. A. ) - Türk 

sporcuları buglin 12 de Odesaya 
muvasalat etmişlerdir. 

Limanın dışında yelkenlerinin 
Uıerine << Dost Türkiye aporcula
nna selamlar )> ibaresi yazıh kot• 
ralar, sporcularımızın vapurunu 
kartılamıtlardır. 

Odesa rıhtımında muhtel f 
spor te~kktilleri ve halk sporcu· 
Iarımızı hararetle karşılamış, muM 
zıka istiklal marşını çalmıştır. 

Kafile, ssat 21 de Moskovaya 
hareket edecektir. 

Su Sporlar1 
Istanbul Denizcilik heyetinden: 

Macaristandan yeni gelen yüzme 
antrenörü badema aıağıclaki gün· 
lerde yiizikülerimizi çalıştıraca
ğından idmancılarmıııa. gösterilen 
mahalde kendisine müracaatları 
tebliğ olunur. 

Pazar, Pazartesi, Cuma Moda 
Banyolan. Cumarteai, Çar.şamba, 
Perşembe Büyükdere Beyaz Park. 

Fransa Turu 
Paria, 28 (A. A) - Fransa 

bisiklet turu dün iki yarım mel'
bale ile yapıh, ordu. Birisi Laruva
bel-Laroı Süryon rasında 88 ki
lometre, ötekisi Laroş Sür Yon 
ile Nant arasındaki 83' kilometre 
idi. Fransız Many, bugünün biri~ 
cisi olmoftur. 

• • 
Istanbul 4 üncü icra 

emurluğundan: 
KadıköyUnde Oamanağa mahallesinde Huliisibey sokağında Şükrü 
Bey aparbmaoının 9 uncu dairesinde mukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Naime Hanıma. 
N~ime H~~ı.mıo Emniyet sandığına bin lira birinci derecede 

ipotek ırne ethgı Şehzadebaşında Eminnurettin mahallesinde Şeh· 
zadebaşı caddesinde. eaki 257, 259, 261 } eni 207, 209, 211 numa• 
rah bir ev ve altında iki dükkanın tamamını 1183 lira 17 kuruşun 
13/ Şubat 934 t arihinden itibaren % 9 faiz ,.., 3 kumllayo!l bil· 
ctiml.e mafra~ ve ücreti vekaletle birlikte temini tahsiJi için ipotekli 
gayrımenkulün paraya çevrilmesi yolıla Emniyet Sandığının ita 
ettiği 28 Şubat 934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gönde
rilen ödeme emrinin mübaşiri taraf1ndan verilen meşrubattan mez· 
kur adreste olmadığınız anlaşıJarak ilanen tebligat if ama karar 
verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında yukarda yazılı 
borç ve masrafları dairemizin 934/534 numaralt dosyasına ödeme
niz lazımdır. Borcun tamamını veya bir kısmına ve yahut alacaklının 
takibat icrası hakkında bir itirazm12 varsa yine bu müddet içinde 
yazile veya ıifahen bildirmeniz lizımdır. Bir ay :zarfında borç öden• 
mez veya itiraz olunmazsa ipotekli ga}nmenkullin sahlncağı ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (4ıJO) 

Sabık Radyo Orkestrasından 

Maestro eci B. 
ve arkada9ları bugünden itibaren 

Her akşam 

NOV Ni 
Bahçesinde 

NErls KO LER 
VERECEKTfR. 

PET iZAM 
Saçfan kuvvetlendirir - uzahr. 
Kepeklera ve yagları izale eden en 
iyi sı:.ç ilacıdır. Butün eczanelerde 
bulunur. 

ı 
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Arabistandaki Gizli KavveOeria İçylzl 
Yazan ı if * 
Filbf bunun üzerine lbniasuut· 

tan haberaiz bazı kabile şeyhle· 
rini elde ederek bu paralı TUrk 
kafilesini durdurmak iıtedi. Ve 
bu ıtı yapacak olan bedevi 
ıeyhlerine vurank alaca~.ları 
Türk altmlarmdan başka birçok 
İngiliz liralan da vadetti. 

Fakat lbnissuut onu adım adım 
kollayarak her hareketine mani 
olduktan sonra: 

- Bu çölde benden habersiz 
hiçbir şey yapamazsın ve bir daha 
rızam hilifına bir harekete cür'et 
edersen aramızda mevcudiyetinden 
bahsettiğin dostluğa bir nihayet 
vermiş olursun, demişti. 

Filbi yine yılmadı. 
Fakat Tilrk zabitleri yola çık· 

mı ı(lardı. 
Ve çok geçm1tden Yemene, 

San'aya vasıl olmuşlardı. 
Vali Mahmut Nedim Bey çöl· 

leri aıarak gelen bu gllzide zabit· 
lere sarıldı onları alınlarından 
öptü, göğliılerine nitanlar taktı 
ve o vakit öğrendi ki karşıaında 
Filby vardır. 

Filby bir taraftan lbniııısuudu 
istediği gibi idareye çalııırken 
bir yandan da Yemeni yormak, 
arkadan vurmak için elinden ge• 
leni yapardı. 

Onun bu halini yakından bilen 
lbnissuut, nihayet her i• düzelip te 
aradan zaman geçtikten ıonrn 
sofrasında Mahmut Nedim Beyle 
Mister Filby'yi iki doıt gibi karşı 
karşıya oturttuğu vakit bilhassa 
Filby'ye takılırdı. Bir gUo Filby'nin 
Mahmut Nedim Beyi yemeğe da· 
vet ettiğini duyunca: 

- Birkaç sene evvel aç bırak· 
mak istediğin dostuma bugün 
ikram ediyorsun, aen ne biçim 
adamam Filby? demitti. 

Filby gülerek: 
- Aç değil, onu sadece pa· 

rasız bırakmıya çalıımıştım, 
aiz isteseydiniz aç ta bıraka· 

bilirdin, fakat bir tUrlU razı 
olmadınız. Yemene karı• büyük 
bir zaafmaz vardı, cevabını ver· 
nıişti. Tuhaf değil midir ki, bugün 
Mister Filbl İbniasuudun yanmda 
Yemende bulunmaktadır. 
Fakat timdi kartııında bir Türk 
valisi yoktur. 

O kaç defa, hatta Mahmut Ne
dim Beye: 

- Yemende daha çok itimiz 
vardı, yazık ki artık orada sizinle 
karıılatamıyağız demit ve gülüt· 
mütlerdi. 

Miıter Filbi geçen tene fstan 
bula gelmiıti. T okatlıyanda üç 
glin kalmıı tekrar Londıraya, ora· 
elan hicaza dönmilıttt Garip değil 
midir ki Hicazda tekrar ( Seyit 
Abdullah ) olan bu zat oradan 
ayrılır ayrilmaz yine (Mister 
Filbi ) oluyordu. 

O, son iki seneyi lbnissuudu 
hep Yemene saldırtmaya teıvik 
ile geçiriyordu. Belki gecen sene 
Mahmut Nedim Beyi Tokatlayan· 
da aratması, ona bu itte nihayet 
·meline ermek Uzere olduğu 

müjdeıini vermek içindi. 

* Dört duvarının dipleri sıra ile 
yan yana bağdaş kurmuş, dizle· 
rinin üzerine oturmuı, çömelmiı 
ellerinde tüfekleri, bellerinde 
hançerleri, başlarında kırmızı 
akil kefiyeleri, hep sakallı yanık 
yüzlü Vehabilerle dolu büyük bir 
sofadan, dar bir kapıdan geçiyor, 

-11 -
evvelkinden büyük yine öyle 
hepsinin fırıl fırıl dönen gözleri 
Uzerlerimize dikilmiı tunç suratlı 
Vehabi muhafızlarla dolu bir 
baıka odaya giriyor, döşemeyi 

ba9tan başa kaplıyan acem halı· 
ları üzerinde hiç seı çıkarmadan 
yürüyoruz, nihayet lbnissuut'un 
bulunduğu odaya dalıyoruz. 

işte İbnissuut kınalı ayakları· 
na yanları lastikli iskarpinlerini 
geçirerek ayağa kalkıyor. 

Bu çöl reisinde, kral olduktan 
soura bile, çölün an' anevi misa· 
firperverliğine, demokratlığına 
sarsılmaz bir bağlanış var. 

O, seferden yeni gelmiştir. Fa· 
kat yorgun değildir. Otomobile 
pek düşkün olan lbnissuut bindiği 

bu arabaları o kadar insafsızca 
koıturur ki, böyle çölde tozu 
dumana katarak son hızla yapı· 
lan ve saatlerle, hatta gUnlerle 
süren seyahatten sonra yorgun 
düımemek mümkün değildir. Fa· 
kat o otomobile deve ıırh gibi 
alıımıştır. 

- Yavaf gidene rahatsız 
olurum, der. 

Misafirlerine ikram ediyor ve 
bağırıyor: 

- Şay !.. 
Ve şay (çay) seıl, odalarda 

akisler yaparak, en son kapı ve 
oradan kahve ocağına kadar bağ· 
rıla bağrıla gidiyor : 

- Şay 1.. Şay !.. Şay !.. 
Bol şekerli, şerbet gibi çaylar 

küçUcük kadehlerde dağıtılıyor. 
yoldan, sıcaktan, sudan, çölden, 
otomobilden, deveden bahse· 
diliyor. 

Bu sefer Kıral lbnissuut Hz. 
ba9ka bir emir veriyorlar: 

- Ahva ... . 
Ayni sesler, ayni şeyi tekrar 

tekrar biribirlerine emanet edi· 
yorlarmıı gibi, odaları çınlatarak 
en son kapıya ulaştırıyorlar : 

- Ahva.. ahva.. ahva!. 
Ancak dizkapaklarma kadar 

inen belleri birer ince kutakla 
sıkılmış beyaz entarileri altında 

sırım gibi sert ve gergin adaleli 

29-7-934 

l baldırları, ayakları birer oyuncu 

1 
kız gibi mevzun adımlarla ilerle· 
yen siyah gölieler .. 

Birinin elinde birbiri içine 
konmuı bir dizi kulpsuz fincan, 
ötekinin elinde parıl parıl parlıyan 
kahve ibriği, dumanı tuten ka· 
kuleli acı kahveyi dağıtıyorlar. 

lbniasuut anlatıyor : 
- Bu sefer yine Uç tormobll [1] 

kapaklandı. 
Mister Filbi: 
- Beni:nkiler değildir, diyor. 
- Seninkiler zaten hızlı git· 

miyorlar ki.. .. 
- Kapaklanmadansa yavaş 

gitmek daha hayırlı değil mi, 
ya hazreti Melik? 

(Arkası var) -------[1] Orada başta lbniıısuut olmak 
üzere herkes otomobile {tormobil) der. 
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Denizyol ları 
iŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy Köprllb•t 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhOrdanade ı 

•---•Han Tel. 22740 1 

~--T rahzon Yolu 
ERZURUM vapuru 3 J 

Temmuz 
Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
F atla, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "4236,, 

İZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

vapuru 31 iZMiR Temmuz 
Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, 1akenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "4234,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 30 

Temmuz 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4235) 

ı, ______________ _, 
~ ~-=-==.:..-= --::....:-:...:-=-==.:.. 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 1 
1 Aksaray Sofular Cami avlusunda Dört oda ve büyük Sofa. 
2 - » » » yanında bahçe ve derununda odalar. 
3 - Mahmutpaşa, Servili mesçit, Cami avluaunda iki oda. 
4 - Beşiktaı Sinanpa9a, vapur iskeleıi 21/23 No. lı dUkkin. 
5 Üsktidar Kilçftk çamlıca Faikbey sokaj'ı 17 No. h dUkktn. 
6 Zeyrek Ferbatağa 14/120 No. h diikkln. 
1 Galata Şehit Mehmet Paıa ÜstüpçUler 13 No. lı baraka. 
8 Çelebi oğlu Aliettin, Y enicami avlusu 127 / lD No. lı kahve• 

hanenin yan tarafındaki mahal. 
9 Eyllp, Cezeri Kaıım baba Haydar Arsa. 

Balada yazılı emlak 935 ıeneıi Mayıs nihayetine kadar kiraya 
Yerilmek Uzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri Ağustosun 8 inci 
Çarşamba gilnil saat 15 te yapılacaktır. Talip olmak isteyenler 
Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (4220) 

lstanbul Mın takası Varidat 

~ğrıların ve soguk alg ı nlığ ı nın seri ve 
kati tesirli devası .. ambalaj ve komprime• 
lerinde Et) alameti farikasını fasıvan h•· 
kiki ASPİRİNdir. 

lsrarla tASPİR• 
2 ... e '20 kompr me k amo a :ıı IHOa ıı.ı .. ıı.ır -.. ...... -. 

Ambalaj larda ve komprİ· 
melerin uzerı nde @ 
markasın ı n mutlaka 
bulunmasına dik
kat edin iz ı 

istey1nTZJl 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından temamına (24645) lira kıymet 
takdir edilen Hocapaıada Hndavendigir sokak eski 36 Mükerrer 
36 yeni 17, 19, 19/1,7 No. lı maa dükkan ve Bodrum bir kigir otelin 
tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 5-9·934 tarihine müıa· 
dif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bed~li kıymeti muham• 
minenin °o 75 ini bulduğu takdirde müşteriıi üzerinde bırakılacak· 
tır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 20-9-934 tarihine müıa• 
dif Per9embe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 
pılacak ikinci açık arttırmaıında arttırma bedeli kıymeti muham• 
minenin °o 75 ini bulmadığı takdirde satıf 2280 No. h kanun ab. 
kamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe9indir. Arttırmaya iıtlrak 

etmek istiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmalan 
lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı Ye 
hususile faiz ve maaarife dair olan iddialarını evrakı mllsbitelerl 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dair .. 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar ıatış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mll
terakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye ruıumu 
medyuna aittir. Daha fazla malümat almak iıtiyenler 20-8-934 ta• 
ribinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu
rulacak arrttırma şartnamesi ile 934-1134 No. lı dosyaya müra• 
caatla mezkôr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri illa 
olunur. (4219) 

İstanbul Üniversitesi 
Komisyonundan : 

Mübayaat 

Üniversite Merkezi ile FaklHteler ve mftıtemilitının aenei ma• 
liyeıi için " Maden, kok, mangal kömllrli ile odunu " müzayedeye 
münakaıa kanununun maddei mahsusaıma tevfikan 15/7 /934 tari• 
hinden 5/8/ 1934 tarihine kadar kapalı zarf usulile mllnakasaya 
konulmuştur. Taliplerin berglin Mübayaat Komisyonuna müracaatle 
şartnamelerini tetkik edebilirler. Talipler teminatlarını bir glln 
evvel Üniversite Muhasebesine yatırmaları ve ihale gllnll olan 
5/8/1934 Pazar 2Unü saat 15 te Üniversite Mübayaat Komisyonun
da hazır bulunmaları ilin olunur. 113843,, 

Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Mercan Maliye Şubeai Mıntakaaı dahilinde kiin olup sahiplerinin ikametglhı meçhul olan veya sahipleri bilinemiyen bioalann mevki •• 

eysafile umumi bina tahririnde takdir edilen iradı gayri safileri ve vergi niıbet ve miktarları apj'ıda göıterilmittir. 
Mezkôr iradı gayri aafilere yarından itibaren on beş gün zarfında « resmi tadil günleri hariç » itiraz olunabileceği bina vergiıi nizam-

namesinin 29 uncu maddesi deliletile Hukuk Usul Muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince ilin olunur. (4229) 
Tahrir N. Mahallesi Sokağı Kapı No. Takdir edilen nevi iradı aayri ıafi miktarı Mülk aahlbi Vergi Miktarı 
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Temmuz 

Semti Mahallesi 

Galata Okçumuıa 
,, Kemankeı 

Kandilli Kandilli 
Beyoğlu Kamerhatun 
Boğaziçi Arnavutköy 
Fener Abdiıubatı 
Edirnekapı Çakır ağa 

Balat Kara hat 
Arnavutk8y Amavutkay 
Eminönii Ahiçelebi 
Bakırköy Zeytinlik 
Büyükada Karanfil 
Başa bahçe lncirköy 
Yedikule imrahor 
Beykoz Beykoz 
Burgazadası Burgaz 
Kocamustaf apawa Hacıhilseyinağa 
T opkapı Beyazıtağa 

Bebek Bebek 

" 

Yeniköy 
BllyUkdere 
Edirnckapl 
Boğaziçi 

" 
,, 

Biiyllkada 
Bebek 
Edirnekapı 
Bt!yoğlu 

" Büyükç roı 

Kocamustaf 
Edirnekapı 

Beyoğlu 
Boğaziçi 

Ortaköy 
Üsl<ndar 
Bakırköy 

" Ortaköy 
Bü}ükada 

,, 

p oa 

Edirnekapı 

Ortaköy 
KocamustafapD-SA 
Beyoğlu 

" 
" 

Boğaziçi 

" 
ti 

Galata 
Boğaziçi 

Beyoğlu 

Boğar.içi 

Heybeliada 
il 

Burgazadası 
Büyüknda .. .. 

" 
Heybeliada 
Eyüp 
~akırköy 

" 
Divaııyolu 

" 
Boğaziçi 

" 
" 

Bilyilkada 
Galata 
Fener 
Heybeliada 
Ortaköy 

" Büyükada 

" 
" 

Üsküdar 

" Divanyolu . 
Boğaziçi 

il 

Bebek 
Beyoğlu 

" 
" 

,, 

" Yeniköy 
Büyükdere 
Çakırağa 

Kandilli 
Beykoz 
Yenimaball 
Karanfil 
Bebek 
Avcı bey 
Kamerhatun 

" 
Bodrumhan 
Sdncaktarhayrettin 
Avcubey 
Kurtuluş 

Çengelköy 
Ortaköy 
Selmanağa 

Cevizlik 
Zeytinlik 
Ortaköy 
Karanfil 
Yalı 

Çakırağa 

Ortaköy 
HacıhUseyinağa 

Yenişehir 
Hüseyinağa 

Yenişehir 

Sarıyer 

Büyükdere 

il 

Beyazıt 

Tarabya 
Kame·rhatun 
Büyükdere 
Yalı 

il 

Burgazadası 

Cami 

" 
Yalı 

" 
Heybeli 
Topçular 
Cevizlik 

,. 
Atikalipaşa 

il 

farabya 

" 
" Karanfil 

Hacıaman 

Abdisubaşı 
Dağ 
Ortaköy 

it 

Nizam 
Cami 
Maden 
Altunizade 
imrahor 
Atikalipaşa 

kediye 

Tarnbya 
Yenimahalle 
Bebek 
Hacım imi 
Kamerhatun 
Hüseyinaia 

t s 
Sokağı Cinai Hissesi Emlak Hisseye göre mu· 

No. sı hammen kıymeti 

Savcı çıkmazı 
Karaoğlan 

Mektep 
Irmak 
Büyilkayazma 
Ayazma 
Kuyu 
Balat köprüsü 
Kireçhane 
Yoğurtçu 

Odabaşı 

Karanfil 
5ultaniye 
Hacımanol 

Kilise 
Yenikuyu 
Narlıkapı 

Bakkal 
Dere 

Kirglr bina 
Kargir Uç hane ve bir dnkkln 
Hane 
Arsa 
Ahşap 

Arsa 

" 
il 

il 

hane 

Kargir mağaza üstn odalar 
Arsa 
Arsa motresi 831 
Arsa 

" 
" 
il 

iki hane 
Ahşap hane ve dükkan 
Ahşap hane 

Tamamı 5 
14/96 13-15-16-18 
6/10 

Tamamı 
,, 
ti 
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" 
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il 

" 
il 

" 
" 
" 
it 

ı/2 
Tamamı 

" 
" 

33 
103 
159 

15 
30 
44 
14 
6 
5 

55 
97 

117 
6 
1 

74176 
7-9 
45 
20 

" 
Btbek caddesi 

" Arsa Metreıi 418 
Ahşap hane 

,. 

" 

128 eıkl 
6 

Kürkçü 
Çöpçü 
Kuyulu 
Kilise 
Kavnkdere 
Birinci bağlar 
Zeytinlik 
Dereiçi 
Pastırmacı 
Şirket 
lrrnak 
Bodrumhan 
Kocamustafapafı 

Türbe 
Nişan taşı 

Arsa 

" 
" 

" ,, 
Ahşap hane 
Arsa 

" 
" 

Kagir oda 
Arsa 

" 
" 

" 
" 
" 

16/30 
Tamamı 

" 
" 
" 
" 
" 

l/4 
Tamamı 

" 

" 
il 

45 
28 
1 

60 
12 
30 
12 
14 
25 

125 
6 

238 
6 
6 

21 Kilise 
Dereboyu 
Bülbtilderesi 
Orta 

" .. 
Kagir üç dUkkAn Ustii odalar 
Arsa 

" 
il 

ti 

176 
21-15-17-1711 

49 

Fırın 

Karadağ 

Hekim 

" 
il 

Hane ve arsa metresi 631 
Arsa metresi 363,50 

" 
79/184 
9/fl 
314 

56.50/120 
Tamamı 

32 mükerer 
19 eski 
56·58 

Miseyani 
Papazzade 
Dere boyu 
Karagöz 
Paçacı 

Mumhane 
Taşçılar 

Kaptan 
Yazıcı 

Eskenavi 
Eski Blllbül yeni Serç& 
Soğuksuyolu 
Şirket 

Dıvarcı 

Berberoğlu 
Belediye 
Çmararalığı 

Doğramacı 

Çakırçıkmazı 

Yazıcı 

Ayndimitri 
Bostan 
Kışla 

Bostan 

" 
Sofucuhanı 

" Ayazma mevkii 

il 

Arsa 
Arsa metresi 2 ı 5,08 

Arsa 
,, metresi 76 
Ahşap hane 
Kagir dlikkan 
Arsa metresi 570 
Arsa 
Arsa metresi 240, 16 
Kagir hane ve dükkan 
Bağ 
iki arsa 
Ahşap hane 
Arsa metresi 39,64 

" 137,56 

" .. 
" 
" 
ti 

Dtikkan 

" ,, 

" 
" 
" 

53,:!0 
68,40 
89,50 
51.50 
63,50 

Hane ve arsa 
Arsa metresi 328, \6 

563.92 ,, " Oda orta kat 

" Bağ dönümü 5 
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.. 

" 
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14 
13 
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eakJ 

" Arsa metresi 453,72 Tamamı 7 mükerrer 
Arsa 9/16 6 eski 17 yeni 

" Kalfa 
Çeşme meydanı 
Fener caddesi 

Arsa bugUn çivi fabrikası 2/3 284 
Arsa metresi 83,60 Tamamı 3 mükerrer 

Bahariye Tarla do··nu··m18 evlekl metre 176,32 ,, 35 mükerrer eski 
Ambarlı dere 

,, Çiçek bahçesi 65İİ 92 1 ~ 
Fabrika Ahşap hane 12/16 15 
Çakırçıkmazı Hane 168/252 21 
Şalcı Arsa 
Çifteçınarlar ,, metresi 139,8 Tamamı 14 

D 
v 1 " 157 

ogancı ar ti " 8 
Sofucuhan Alt kat dükkan " 1 

Beyogv lu caddesi Arsa 
314 2

16
4 

Tamamı 
Mercan ,, J/3 86 
Kilise " Tamamı 79-99 
yazıcı " d b 2/5 18 
Bostan (Bahç_e) ı{agf r ınllced et an_• 
Irmak Ah~ap hane 1/8 43 

( Devamı 12 inci sayfada ) .. 
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Gi ece 

Askeri 
Liseler 

ek ebe 
iniz ? .. 

Her sene olduğu gibi bu sene d 
lıtanbulda bulunan Kuleli, Maltepe 
ve Bursadaki Askeri Uıelerile Kon• 
ya ve Erdncan Askert Ortameldep
lerine talebe alınacaktır. Askeri 
llıeler 9, 10, 11 inci Ortamektepler 
6, 7, 8 inci sınıfları ihtiva etmektedir. 
Almanca okuyan talebeler tercihan 
alınmaktadır. Liı;elcrfn (11) inci ıınıf• 
lanna iyi nlmanca bilen talebeler alı• 
nacaktır. Bu talebeler illeyi ikmaldea 
ıonru yapılacak müıabnkn imtihanın• 
da dıı muvaffak oldukları takdirde 
askeri mühendis ve fen memuru ye 
tlımek üzere Almanyaya gönderi• 
lecekler, müsabokayı kazanmndıklan 
takdirde Harbiye Mektebine giderek 
z bit çıkacaklardır. Aı1teri Lise •• 
Ortamektcpler (leyli n meccanidir. 
T alebcnin in e inden bnoka giydirll• 
mesl, techizab, kitapları hükumete 
Aittir ve her ay talebeye bir miktar 
maaş ve,.llir. 

Liıseyi büyük bir muvaffakıyetle 
bitirenlerden nrzu edenler müsabaka 
imtihanına girerek yukarıda bildir• 
diğimiz askeri mllhendls "e f n 
memuru yetiştirilmek üzere Alman• 
yay gönderilirler. Arzu etmeyenler 
de Harbiye mektebine gid rler. BiltOn 
mekteplerde kayıt ve kabul, mektep
lerin bulunduğu yerlerde ( 1 ) tem• 
muzda bnılnr vcı ajuıtoıun ( 1 ) inde 
biter. Fakat kndroda mllnhaller kalır 
ise ders senesinin devamı müddetince 
ısivil lise ve ortnmekteplerden naktl 
suretile talebe alınmıya devam olunur. 

Bundan baıl<a mekteplerin bulun• 
duğu y rler haricinde askeri lise vcı 
ortamcktepl re kaydedilmek isteyen
ler temmuz rıonuna kadar bulunduklan 
askeri yerlerin Aıkerllk Şubelerine 
milrncnat etmelidirler. 

Kayıt ve kabul şartları askeri llae 
ve ortamektcplcrlle A kerllk Şubel•· 
rinde mevcuttur. 

Cevepl ramız 
i 1.mirdo Salepçi oğlu oamiı yanında 

Kıbrıslı lbrnhlm Nevzat Beye : 
Askel'i linler hakkında kayıt ve 

kalul ocraitini bugün yazıyoruz. Deniz 
lisesi kayıt •e kabul feraitini de bir 
kaç güne kadar bekleyiniz efendim. 

* İıı:nir Karantina BUrhauettın Bey 
kızı Argon Hanıma: 

Size tavsiyemiz oudur: Bu sene 
Maarif Vekaleti muhtelif liselere leyli 
meccani 1000 talebe alacaktır. Fakat 
bu talebe çok ııkı bir imtihandan 
geçlrJlir. En çok ve en iyi derece 
alanlar, muvaffak olmuf sayılırlar. 
Siz çok sıkı bir tekilde çalııın ve bu 
mtihanlnrdan birine girin. 

Bundan baoka size g6stcreceğlmfz 
mekteplerden biri de Hastabakıcılık 
mektebidir. MOddeti iki buçult sen • 
dir. ilk mektebi bitirenler jmtihanla 
alınırlar. Mektepten sonra beş 11enl 
mecburi hizmet vardır. 

'* '"" 

( TebllQler ) 

Keş Sahll Sıhhiye idare 1 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum MüdUrlliğiinden: Akdeniz
de Kaş Limanında açılan Sahil 
Sıhhiye idaresi 25 temmuz 1934 
tarihinden itibaren sıhhi muame• 
leye başlamıştır. Bu limana uğ· 
rıyan gemilerin pratika ve vize 
muameleleri mezkur idsre memur· 
luğu tarafından yapılacaktır. ..................................•........................... 

S1cak yaz gecelerinde 

RAHAT UYKU 
rahat karyolada uyunur 

HALiL SEZAi 
Karyola ve Madeni e ya 

fabrika ı 

mamulatından karyolalar rahat 
sağlam ve ucuzdur. 

Y rll Mallar S rglslnd 
bir kere görUnUz. 

SATIŞ YERLERi 
Yerli Mallar Sergi ı 
Yerli Mallar Paznrlar1 
Sel nik Bonmarşesi 
Ata Refik ticarethanesi 
Beyoğlunda Luvr maftaza&ı 
Ebussuut caddesinde fabrika 
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Siz de 

1934 MODEL i 

YENi KOD K 
Fotoğraf makineleri 

620 
616 

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

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir defa giriniz. 

En şık 
En sağlam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlak 

Mekanizması daima sabit 

010100 muvaffakiyet 

İŞ. BANKASl'ndan 

iŞ bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatanda,, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye ve 
i~ sahibi olm uılardır. 

kopyalarınızı "Veloks,, kağıdına bastırınız 
Reıimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, aenelerce 

1ararmadan dayanır. 

bir kumbara alınız Kopyaların arkasında " VELOX ,, kellm••lnl 
teminat olarak arayınız. 

200 Adet Karyola Yaz münasebetile 

ADALAR 
~-· Karaciğer - Mide - Bağırsak - Taı, Kum haatalıklarına 4m-• 

1 stanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için lüzumu olan 200 

adet karyola o'.baptaki şartname ve niimunesi veçhile ve 1 Ağus
tos 934 Sah günü saat 14 te aleni mi\nakasa suretile ihale edi
lecektir. isteklilerin Komisyona ve nümuneyi göruıek isteyenlerin 

Rakısı nefaset ve ucuzluğu 
dolayııile neşe ve zevkinizi 
bir kat daha arttırır. 

T U Z LA tçm~~:rt ve 
Hergün Köprüden 6,80 • 7,35 • 8,05 • 9,SO - 11 • 13,15 • 15,10 - 16,45 te 
Haydarpafaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

~üesseseye müracaatları. "3961 ,, 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzllit yapllmıtbr. 

Sıra 
No. sı 
632 
641 
642 
644 
662 
672 
675 
707 
711 
712 
715 
727 
730 
731 
732 
739 
740 
760 
772 
773 
774 
778 
782 
789 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
805 
806 
825 
828 
834 
841 
853 
854 
857 
877 
874 
905 
919 
993 

... ~ ..-• ., •• (1248) .. 

( Baıtarafı 11 inci Sayfada) 
Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu• 

No. sı hammen kıymeti 
Burgazadası Burgazadası Karakol Ahşap hane 891240 15 445 T. L. 
Ayvansaray Atikmustafapaıa Papas Kagir hane 1/5 3 300 ,. 

,, ,, Bostan ,, iki hane 1/2 5-7 1000 ,. 
Yeşilköy Şevketiye Eksidi Ahşap iki hane Tamamı 56-58 3700 ,. 
Balat Hacıisa Mahkemealtı Kagir fırın 1/4 6 600 ., 
Beyoğlu Yenişehir Kilise Ahşap hane 661720 45 120 ,. 

,, it Keresteci Arsa 1/4 18 60 ., 
Kocamustafapaıa Hobyar Haseki Ahşap dükkan J /16 101 15 ., 
Beyoğlu Hüseyinağa Mum bane ,, hane 112 24 200 ., 

il tt ,, tt 1 /2 26 200 " 
Heybeliada Yalı Kuyuoaşı ,, iki hane 1110 2·2 miikerrer 360 ,, 
Boyacıköy Boyacıköy Mektep ,, hane ve bahçe 1/2 S.10 1000 ,, 
Arnavutköy Arnavutköy Yağhane çıkmaz ,, hane 1/5 18 120 ., 

,. ,, Yenimahalle ,. ,, 115 101 100 ,. 
,. ,, Büyükayazma ,, hane ve dükkin 1/4 161-163 250 ., 

Yeniköy Ayanikola Bahçe Hane ve bahçe metresi 1239,56 112 4 SOQ ,, 
,. ,, Ayanikola Ahşap hane 1/4 59 100 ., 

Arnavutköy Arnavutköy Dere ,, 1/3 54 167 ., 
Yeniköy Panaya Birinci sokak Ahşap hane 1/6 36 134 ,, 

11 ,, İıtefanos Arsa 7 /8 4 eski 100 ,, 
Arnavutköy Arnavutkö,· Yenimahalle Ahşap hane 1/4 81 113 ., 

" ,, Ayanofri ,, 4/7 78 571 ., 
Yeni köy Ayanikola Köy başı Kagir dükkan ve bahçe 45/ 120 244 450 ., 
Kandilli Kandilll Mezarlık Bağ dönüm 14 1/3 21 250 
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Yeniköy Panaya Köybaşı Tarla metresi 23898,26 2/4 6-8 ZOOO ,, 
Arnavutköy Arnavutköy Büyükayazma Ahşap hane 2/6 131 100 ,, 

" ,, ,, ,, 116 13~ ı 100 ,, 
" ,, tt " 112 167 250 .. 
,, ,, Ayazma mevkii Baraka ve bahçe 114 1 1 eski 50 ., 
it ,, Kondorl Ahşap üç kııım hane 28/72 40-42 yeni 32 eıkl 1560 ,. 

Boğaziçi Yeniköy Köybaşıarkası Muhterik hane arsaaa Tamamı 1 462 ,, 

" ti " " .. .. " 5 450 ,, 
Eyüp Eğrikapı Hacıhusrev Eğrikapı lmallthane 112 65-67 750 ., 
Edirne kapı Kemankeı Arpacı bakkal Arsa Tamamı 31 100 ,, 
Galata Beyazıt Marya eıki Revani yeni KAgir hane ve arsa 2/6 15-17 2000 ,, 
Samatya Hacıhamza Sarayönü Ahıap hane t/4 5 75 ,, 
Boğaziçi Yenimahalle Pazarbaşı Ahıap ıahilhan• ve dükkln 1/5 56-58 600 ,, 
Kadıköy Osmanağa Aziziye Kagir hane 1/3 13 734 ,, 
Kocarnustafapaıa Çırağıhasan Çukurçeşm• Ahşap hane 1/4 48 50 ,, 
Beyoğlu Hüseyinağa Macar Arsa 3/4 37 eıki ve yeal 300 ,, 
Kadıköy Caferağa MlihUrdar Kagir hane ve bahçe 1/5 6~ 5000 ,, 
Ayvansaray Atikmustaf adaıa Papas Ahşap hane 48/ 108 3 · 654 ,. 
BUyUkada Karanfil Karakol ,, 1/68 26 2S ,, 
Beyoğlu HUseyinağa Sakızağacı Cad. Kigir hane 2/5 67 12000 ,, 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mUlkiyetleri pazarlıkla satııa çıkarılmış olup ihaleleri 3017/934 pazarteıl günU ıaat on beıtedir. MUza• 
yedeye iştirak edeceklerin herglln Bankamıza mUracaatle pey akçelerini yatırabilirler. Senei haliye verfİılle belediye resmi mtııteriye aittir. 
Şartname Bankamız bpııına a11lmı1br. (3554) 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayesi: T. L. 1.200.000 
lhligat : 130.000 

MERKEZİ 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

-

BANf>lRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZÜYÜK, BURSA, DÜZCE, 
ESKIŞEHlR, HENDEK, IZMtr, KARA· 
MURSAL, KÜTAHYA, MUDURNU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEKIROA('._ ÜSKÜDAR, YENiŞEHiR 

• 
lstanbul Şubesi: 

4 Uncu Vakıf Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata. şubesi ı 43201 
ÜHkiida.r ıubesir 60590 

• 
Alüsait şartlarla: 

Tahsile senet alır - ikraz muamelesi 
ya.par-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri miidiriyette 
görü~ülcrek tesbit edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevi ticaret emtiası satışına 

delfılet eder. 
rreı. 23623 

---.::==::-:-:-::-:::-:=============:ı 

iTiMADI Mi LLI 
Bankanın k•ndi aigortasıdır. 

Tel. 41937 

, Doktor._ __ __ 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama. kadar hastalarını 
Eminönü Valide kıra.athaneai yanın· 
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

.. '11111 .... •.•. •.~• .... ~?l~~~n.: .2~~~~ ~ ~~3.6~ ... ~ 
Son Po•ta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekreıa 
Neıriyat MGdürih TalW 


