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_Avusturyada Çarpışm~ Bitmedi 
Politika Alemi Heyecanda 

• 
~~~~~~~~~~---~~~~--~~~~~ 

Ölü Ve Yaralıların Miktarı Her 
Geçen Saat Kabarmaktadır 

Bazı ita/yan Ga- ı 
zetelerinin Neş-
,. ;gatı Asabidir 
1 Viyana, 30 ( Huıuıt) - Milli 
ıosyalistlerle bUkümet kuvvetleri 
arasındaki dahili muharebe, tid· 
detini kaybetmit değildir. Fakat 
lıaberler müphemdir. Bu yUzden 
balkın korkusu gittikçe artmak· 
tadır. Dalili harbin devam ettiği 
hııntakadan gelen haberler endişe 
\re heyecan ile karşılanıyor. 

Diğer taraftan burada va dl· 
ier yerlerde tevklflere devam 
edilmekte, bunlar derhal husuıi 
divanıharbe sevkolunmaktadır. 

Dun gece mevkuflan kaçır· 
inak için gizli bir hareket yapıl· 
dığı rivayeti çıkmıştır. 6aşv

0

eka· 
let dairesi de çok sıkı bir kor· 
don altındadır. Herke•, dahili 
Çarpışmanın neticesine ve yakın
da muhakemeye başlayacak olan 
Divamharbın vereceği kararlara 
heyecan içinde intizar ediyor. 
Son gelen bir habere göre, milli 

( Devamı 8 inci sayfada ) 
Vlgana radyo dairesinden öllller çıkarılıyor 

Sabık Efgan Kıralı Hak:_ 
kında Bir Dedikodu · 

lngiltere, 
Tahtına 

Amanullah 
Çıkarmıya 

Hanı Efgan 
Çalışıyormuş 

Son günlerde Sovyet Rusya 
lbatbuatı yine Efganistan hakkın
da bazı haberler neşretmekte ve 
bariz bir surette endiıe göster· 
bıektedirler. Bu neıriyat meya
nında bilhaasa ••Mujik,, gazetesi
nin Italya muhabirinden aldığı 
bir mektup vardır. Muhabirin 
bildirdiğine göre, son günlerde 
ıabık Efgan Kıralı Amanullah 
Han ile, kendisine Mister Borduk 
lımini veren bir lngiliz arasında 
sabık kıralın tekrar tahta çıka
rılması için müzakereler olmak
tadır. Muhabir bu lngilizin uzun 
boylu, geniş omuzlu olduğunu, 
basit bir elbise içinde ötede beri
de görUndUğünli söylemektedir. 

Yine muhabirin iddiasına göre, 
bu adam hakikatta lngilterenin 
Hindistan siyasi memurluğunu 
Yapan Miıter Sluarttır. Ve Ama-
nullah Hanın tekrar Efgan talı~~ ............................................................ . 
gelmesi üzerinde kendisile teınal
larda bulunmaktadır. 

Mujik gazetesinin muhabiri bu 
temaslardan Ingilterenin Efganis· 
tanda yeni bir ıiyasi manevra 
Çevirmek istediği neticesini çıkar· 
lllaktadır. Ezcümle diyor ki: 

" - Son on beş gUndenbori 
Atnanullab Hanın ikamet ettiği 

( Dennu 11 inol sayfada ) 

Sıcaklar, 
M6'$ai Müddeti 

-?.. • 

Ve , Bayılanlar 
· Sıcakların ıiddetle deYam 
ıtme1i· Uıerine dairelerde, ııcağa 
taham~UlU olmayan zayıf bünyeli 

( Devaınl 11 iııoi 1ayfada ) 

IJir Öliime Sebep 
Olma iddiası 

lstanbul Adliyeıi bir « ÖlUme 
sebep . olmak » iddiasının tahkl
katile meşgul· 
dür. Bu iddia 
ile ortaya ah· 
lan suçlu, Ca• 
ğaloğlu Acı• 
musluk soka· 
ğındaki Fran• 
sız rahibeleri• 
nin dispanse· 
rinde çahıan 
Sör Katerin- Agı• H. 
dir. Bu rahibenin dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik neticesi ölUmUne ıe· 
hep olduğu ileri sörUlen de Ye· 
rebatanda Yarmaıeftall ıokağm· 
da bir numarala evde oturan 
Ayşe Hanımdır. 

Adliyeye yapılan mUracaat Yo 

açılan ıahst davaya göre, Ayşe 
Hanım basur hastalığına tutul
muf, tedavi için bu dispansere 
gitmit ve koluna Sör Katerin ta· 

( DeTamı 11 inci sayfada ) 

········································· ..................... "' 
Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

~ -
Bütin mlkteplerln k•gıt .,. kabul 
şeraitini .,,.0 il• •azıy~ruz. Aradı· 

ğınız malutrıatı lıerııı,. 11 inci 
•agftınıızd•n t11kip •diniz 

l.. . .................................... ~ 
...YEDİGCN MECMUASI 
Şimdiye kadar 9ıkmamış harikulade fo. 
toğraf n veei~a~arla Cf:MAL, PAŞA 
nın son .ıünlerını ntfrtdıyor. Çarşamba 
günü YEDiGÜN'de okuyunuz. 

Adaları G. Cemiyetine Maşallah 

o, '' Sade 
bar,, la 

Kelimı Ki
Meşgul 

Halbuki Adaların 
Denecek Kadar 

Derdi Büyük 
Büyüktür 

lstanbul hal· 
kına me1al gibi .... 
değilse de her• 
halde bir bilmece 
gibi gelir: dört 
tarafı ıu olup 
ta suıuzluktan 
çatlayan mahluk 
nedir bilir misi
niz 1 Nafile ara• 
mayın: BüyUkadaf 

Istanbuldıı ~u 
herıeye burnunu 
sokan moda, ni· 
hayet, sayfiye in· 
tibabına da gir
miştir. Burası mu-
hakkak. lstanbul lkı her sene 
ıehrin bir 11ayfiyeltne fazla rc;ğ
bet gösteriyor. Niçin? Bunu kolay 
kolay izah edecek babayiğit 
yoktur. 

Fakat, meseli, evvelki sene
lerin rağbet göreni SUadiye, asri 

Hegbeli plajı 

pliijile, hemen çarçabuk çır· 
piştmlan yepyeni kötklerlle, 
döknlen bunca masraflarla bu 
seno apışıp kalını blr haldedir. 
Niçin? ÇUnkU bu ıene Adalara 
gitmek moda J 

( Devamı 11 inci Hyfada \ 

lğf al Eden Kim ? 
Bir Apartıman Kapıcısı, Bir Çocuğu 
Berbat Etmekle Zan Altına Alındı . 

Polis dün Taksimde Firuzağada bir aparhmanın kapıcı odasında 
bir cUrmUmeıhut tesbit otmfıtlr. Bir apart.manda kapıcılık yapan 
(45) yaılarında Ahmet Ağa (9) yaıında Sabahat lıminde bir kız 
çocuğunu odaıına ve yatağına almış. Bu ıırada da memurlar odasını 
basarak çocuğu Ahmet Ağanın yanında yakalamıılar ve mnddelumu· 
miliğe göndermiılerdir. Ahmet Ağa mliddeiumum1likte verdiği 

( Devamı 11 inci ıayfada ) 

Maslak Yolu = Ahret Yolu! f --------------------------' 

- Acaba niçin belediye esri mezarlığı Zincirlikuyu taraflarında 
yaptırmıt? 

- Ahret yoluna yalan olduj'u için ' 



2 Sayfa 

( a· kın S~sı)I 
Cüzam 
Hastalığı 
Ve Halk 

Dünkü Son Po-ta'da ellzam 
ha&tahğı hakkında dikkate çok 
d ğer bir bent vardı. Bu bendin 
intiş n, etkin umumiyetle müh1m 
bir akie bırakmıştır. Bu akiıi, 

dün aşağıki satırlarla tesbit ettik: 
Neomeddin Bey ( Beşiktaş Ihlamur 

addeei 23) - Eakt in.anlar hastalı
ğın sari olduğuna pek inanmazlardı. 
Tıırihi devirlerde bp ilerledikçe aira
yetfn mana11 da anlnııldı. Peygamber 
Hazreti Muhammet bir hadisinde 
aynen: Bir ciluımlıdan nalandan kaçar 
gibi kaçınız, demiıti.r. Cüznm insan
lar tarafından ilk iketfedllen bir 
hastnhktır. Hindistanda cllzamlılar 

için k punz kaleler vardır. Cilznmlı
lar bellerine ip bağlanarak buraya 
atılır ve ölünceye kadar burada kalır
lar. iatanbuld Boğaziçinde Sütlilcede 
muazzam bir cüzamlılar yurdu ye 
Karacaabmetle'd• bfr cilı.aaılılar 
tckkt>ıi vardı. 

Dedelerimiz bu hastalıktan çok 
lıorkarlarmı4. Şimdi latanbulda ara
mızda cüz.amhlann dolefbğını oku
dukç tnylerimiz Orperiyor. Polia 'H 

a.ıhhiye te§kilabmız. bu &eyyar tehlike 
ile ciddi bir surette mficadele etme· 
lldlt. .. 

İrfan Bey ( Karagümrük Akseki 
mahallesi 72) - Geçenlerde gazeteleri 
dolaıan cüzamlıyı poliı hllA bulama
aıtf. Henüz mlkrop ve apıı keıfedil
mJyen bu mOthlı hastalığa tutulanla
nn latanbul içinde aerbed dolaıma
lan, bu h atalığı yaymalan demektir. 
Sıhhiye teıkllab bu gezgin tehlikeyi 
derhal ynkalamalıdır. 

'Jf 
Nuri Bey (Beykoz lshnkağs ma

hallesi) - Cfizam lnBanın her uzviye
tini elma gibi çürüterek döken mtlt
hif bir hastalıktır. Fen bentlz bunun 
ilacını bulamadı . Yakalananların eki· 
beti pek fecidir. Her taraflnrı liyme 
llyme dökOlerek ölfiyorlar Sira• 
yeti de pek kolayını§. Mikrobu kolay 
kolay 6lmezmiı. Eski insanlar cüzam
dan çok korkarlar Ye derhal onu 
tecrit ederlermı,. lstnnbnlda btr cn
nmlı bir aydanberi nrllndığı halde 
balunamıyormuı. Bu lf poliı tetkilat 
iti değildir. Herkesin işidir. Cüzam• 
hyı t nıyanlar vana derhal poliıe 

haber versinler. Bu, blr memleket Ye 
111hhat itidir. 

• Kudusi Bey (Firuzağa 121) - Ce-
iyet lçlnd cilz.amlılar kanrren ol

muı azuvl ra benzerler, ont.rı feda 
etmeyince cemiyetin sıhhati temin 
edilemez. Cüzamlıları polise haber 
vermek vatanı seven her TDrkiin blr 
yazlfesl olmalıdır. Bunları saklamak 
umumun aıhhnttne kundak koymak 
d mcktir. 

GUmrOk Vekilinin Tetkikleri 
Gilmrük ve inhiurlar veldli All 

Rana Bey diln inhisarlar umum 
müdürlilğünde meıgul olmuştur. Ali 
Rana Bey, mütehass ısların hazırladık
ları ıslahat projelerinin tatbikatından 

iman neticeleri tetkik btmektedir. 

SON POSTA 

L 

Kanlı Bir Kavga Oldu 
Bir iskambil Oyun-; Esnasında Bıçak
lar Çekildi, Bir Derkanlı Vuruldu 

Evvelki gece Tophanede beş arkadaı arasında 
kanlı bir kavga olmuş, bunlardan biri ağır surette 
yaralanmııhr. Hadise ıöyle ge"miştir : 

T opbanede oturan Hilanet, Ihsan, Osman, Halit 
ve Ahmet isminde beş arkadaş, evvelki gün T opha· 
nede bir kahvede oturarak iskambil oynamıya bat
lamışlardır. Oyun esnasındn Hikmet, arkadaşı 
Halide; " - Şen oyunda hile yapıyorsun. Arkadaşa 
karşı böyle bir şey yapılır mı?,, dem· tir. Bundan sonra 
Hikmet ile Halit arasında bir ağız kavga~ı başlamış, 
fakat kavga bUyfimüş ve beş arkadaş biribirlerine gir-

miş\erdir. Bir arahk H&lit bıçağım çekerek kendisine 
Uk çatan hikmete saplamıştır. Hikmetin kaıllar ı,iıı
de yere yuvarlandığını gören Halit ve arkadaşları 
hemen kaçmıılnrdır. Hikmet hastaneye kaldınlmıı, 
Ihsan ile Osman yakalanmışlar fakat Hikmeti yara• 
hyan Halit ile arkadaşı Ahmet h~nUz yakalanma• 
mışlardır. 

Gürültü 
Belediye Artık Mücade1e 

Faaliyetine Geçiyor 
Gürültü ile mücadele için 

Dahiliye \T.ekiletlııin gönderdiği 
tamiuı Belediye daimi encümeni 
tarafından tetkik edilmif, belediye 
zabıtası talimatnamesinde lazım 
gelen değişiklik · yapılmıştrr. Ta· 
mime göre sabah saat ıeldzden 
evvel ve akşam saat 8 den sonra 
seyyar esnaf bağıramıyacak, nakil 
-vaııtalan lümmsuz yere gtırWtO 
yapmıyacaklerdır. Yeni ikarann 
birkaç güne kadar tatbiki e geçi· 
lecektlr. 

Belediye Reis Muavini Himlt 
Bey bu hususta demif tir ki : 

- Daimi encümen Dahiliye 
Vekaletinin tamimini tetkik etti. 
Yakında icap eden formalite 
ikmal edilerek tatbikata ge,lle· 
cektir. Daimi encümenin, Dahiliye 
Vekaletinin gönderdiği tamimin 
bazı noktalarım muvafık bulma· 
dığı, bu hususta bir mlltaleaname 
huırlayarak Anlraraya göndere
ceği doğru değildir. Vekaletin 
tamimi iyidir. Tavsiye edilen ted· 
birler lstanbulda aynen tatbik 
edilecektir. 

Apartımanı 

Kim Soymuş? 
Taksimde Şehit Muhtar Bey 

caddesinde Uğur eparbmanında 

oturan Seniye Hanımın evvelki 
glin kendi oturduğn kısım aoyul· 
muftur. Seniye Hanımın kıymetli 
oltm gerdanlıkları, ağllbk ve te~ 
bihlerile diğer eşya çamaıırlerı 
çahnmışbr. Po1is, ayni aparbmanın 
UçUncli katında aşçılık yapan 
Fahire Hanımla Mehmet ve Ismail 
isminde üç kişiyi yakalayarak dfin 
müddeiumumiliğe göndermiştir. 

Sultanahmet ikinci Sulh ceza 
mahkemesi dün sabah bunları 

1c Bundan başka Feriköyde de Mr cerh vak'aaı 
olmuş, Dursun ismindıı bir ııaka rekabet ylizllnden 
çıkan kavga ııeticeı.ıinde Mustafa isminde bir sakayı 
bıçakla başından yaralamıştır. Dursun yakalanmış, 
Mustafa ise hastaneye kaldırılmıştır. 

Geri Alınacak 
Telefon 
Paraları 

Bir Kısım Aboneler 
' Haklarını Belediyeye 

Vermiyorlar 
Telef on abonelerinin, şirketin 

geriye vereceği fazla paraya ait 
lıaklannı belediyeye ter:kettikleri· 
ne dair verecekleri feragat mek
tuplannın mühleti 10 ağustosta 
bitecektir. 

Son zamanlarda bazı aboneler 
bclediyeye mür:acaat ederek on 
senedenberi birikmiş olan parala• 
nnı hastane için terkedecek va· 
ziyetto olmadıklannı bu paralan 
alm k istediklerini bildirmişlerdir. 
Fakat bunların miktarı çok azdır. 
On bin abone, haklannı, hnstctne 
yapılması mukabilinde belediyeye 
terketmiştir. T elefoıı şirketinin 
iade edeceği fazla mUkaJeme ile• 
retinden hirilcmiş para yek.Unu 
220 bin liradır. F nkat bu paranın 
mfibim bir kısmı resmi daireler, 
belediye, bankalar. şirketJer ve 
sair umumi mllesseselere aittir. 
BtitUn bu mUesseseler haklarını 
belediyeye terketmişlerdir. 

Belediye, on ağustosa kadar 
beldiyecek, ondan sonra ıirketten 
220 bin lirayı alacaktır. Bu para 
ile Cerrabpnşa ve Haseki Hasta
nelerine birer pavyon ililve edile· 
cektir. ......................................................... -.... 
iati.cvap etti, suçlulardan Mehmet: 

" - Hırsızlığı ben yaphm. F.a· 
bire Hanımın bundan haberi yok· 
tur. I.maile de ağlı.lığı ve tesblhl 
ben hediye ettim, dedi. Hakim 
Salahattin Bey Mehmet hakkında 
tevkif kararı verdi, diğerlerini 
serbest hırakb. 

Osman Çavuş 
Buraya Getirilmesi için 

Para Gönderilemiyor 
KBBımpaıada metresini öldür• 

mekten suçlu Oaman çavuıan 
lnebo1uda yakalandığını yazmış• 
tık. lnebolu mllddeiumumiliğinln 
mticrlm •evkı için tahsisab bu· 
lunmadığmdan Osman PVUf tim· 
diye kadar lstanbula getirileme
mi§ti. Müddeiumumilik evvelki 
gUn lneboluya (15) Ura g6nderil· 
mesini lüzum göstermift.L Fakat 
Levazım mlidürlilğll, Istanbul tah· 
ıaisabnın oraya Yerllemiyeceğini 
ileri ıUrerek bu parayı gönder• 
memiştir. Osman çavuşun, Maliye 
veka!etl tahaisat verinciye kadar 
lncboluda kalacağı anlaşılm kta-

. dır. 

Yerli Mallar Sergisinde 
Fanila, çorap ve tlrikotajcılar bu

gfln Yerli mallar ser~ainde bir top
lantı yapacaklardır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mihran isminde bir aabıkalı 
Beyazıtta KUçükçatal hanında Ke
mal ve Osman Efendilerin elbise
lerile bir saat ve sair eşyalnr 
çaldığından yakalaıımıtbr. 

>f Valdehamnda Abbas ismin· 
de biri elektirikçi Hnseyin Efen• 
dinin etyalarını çaldığından yaka
lanmışbn * Bebekte oturan Tevfik Be· 
yin hizmetçisi Nafia, evden elmas 
ve yakut yftzilkler ve saire çala· 
rak kaçmıı ise de yakalanmııbr. * Yeplköyde lstanbul cad
desinde 91 numaralı evde oturan 
55 yaşlarında Yakomi Efendi is
minde birisi evinin penceresi 
önünde otururken sokaktan geç
mekte olan Turan Efendi isminde 
birinin bir kuşa atbğı taşın alnı· 
na çarpmasile yaralanmıştır. 

1 

Temmuz 3b 

Güniin Tarihi 

Rüşvet Suçlularının 
Sorgusu Başladı 

Dün sabah ıaaat onda A•liye Gçüll"' 
cG ceza mahkemesinde bir rÜf'"°' 
dan11na baılandı. Vaktin erken ol• 
maaoa raj'men mahkeme aalonu •• 
koridorlar çok .kalabalıktı. Rllıyet 
aldıklerı iddia edilenler, Beyoğlu Po
Hı Merkezinin eaki kom lıeri MOclp 
Beyle taharri memuru Remzi Efendi 
idi. Milclp Bey mahkemeye serbeıt 
olarak geldi. Remzi Efendiyi jandar• 
malar getirdiler. Bunlardan bqk• 
Beyoğfonda Tiyatro ıokağında ııütçO 
Todori Efendi ile umumhanecilerdeıı 
Gazel gözlil Maryam rüşvete tevasaut 
etmek suçundan ve Gülizar, Hatlc•ı 
Sabahat 'Ye Kıvırcık Maryam Hanımlat 
da rilşvet vermekten 11uçlu bulunu~ 
yorlardı. Suçlulardan Glilizar, Saba• 
hat ve Kıvırcık Maryam Hanımlar 
gelmemiı!erdi. 

Duruşmaya baılandıktan aonra 
mevkuf Remzi Ef. ıunları anlattı : 

Amirim bulunan Beyoğlu merkez 
memuru birgiln beni randevucu Merzukl 
hanımın eYlne g8ndcrdi. Bir emanet 
var. Onu getir, dedi. Ben gittim. 
Mcrzulc:a hanım bana ild yüz lira ver• 
dJ. Henüz cebimo koyarken ikinci 
ıube mildOrQ Demir beyle memurlan 
karıımda buldum.,, Bundan ıonra 
Mucip bey lııticvap edildi. 

Mucip bey teeıısllr ve heye• 
canla (17} ııenelik namus'u bir 
memur olduğunu antath. P ara ver• 
diklerini iddia edenlerin evlerinde 
uman zaman 15, 16 yqlarmda birçok 
kız ynhaladığıns. bu •uretle zührevi 
hastahklann önOne geçtiğini, fakat 
bu kadınların bu kanuni muameleye 
kızdıldan f çln kendiılne iftira ettik
lerin( •öyledl ve ilbe etti: 

- Relı beyefendi, rOıvct aldı d .. 
dikleri adam ikl yavrusile ev kirasını 
veremedi de timdi EyOp oişa.nca11nda 
tek "bir odalı · evde oturuyor. Ben 
namuslu bir adam olduğumu, mey'1a
neci, randevucu ve umumlınnecl ol• 
mamak fartile Beyoğlunun binlerce 
adamile ispat edebilirim.,, Diğer suç• 
lular da cfirilmlerfni inkar ettiler. 

Bundan sonra iddia makamı Mucip 
beyin tevkifini ve diğerlerinin •crbclt 
olarak muhakemelerinin yapılmaaım 

iatedi. 

Fakat mahkeme tetkikatı o tice 
sinde bu talebi reddederek mabke• 
meyi 9 Ağustosa bıraktı. 

Berberler Harç Ver cek 
Berberler cemiyetinin verdiği ber• 

berlik ebliyetnamelerlnd~n hııırç nim .. 
maıı tekarrür etnaiıtır. Uıtalardan 

n~ kalf nlardan bir 1irn belediye hard 
alınacaktır. 

Esnaf Mefherl 
Şehrimizdeki Esnaf cemiyetleri 

mOhim bir teıebb aa glrişmiflcrdir. 
Blltnn Eanaf cemiyetleri mensuplarl• 
nın vllcude getirdikleri mamulittan 
blr meıher teaisl dOıünlllmektedir. 

Tramvay -Ucretleri 
Yeni tramny btlctlerJ tlcretinl 

teabit edecek komisyonda belediyeyi 
lktint itleri mildfiril Aaım Sureyya 
Bey temıil edecektir. Komisyon bir 
kaç gfine kadar toplanacaktır. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 1 

Huau B. - Az.izim ben kavun, 
karpuz ıabcalanoa dinlemekten çok 
bo laoınm. 

- Top atana bak topatana .• 
Haaan 8. - Muhakkak ıu geçen 

aate aerma7eyl kediye ıtıkhıtmlf bJr 
tlccaıdır. 

- ıBaJ mıcn, ıeker mi.in be 
mllbarelr 1 

Huan - Kızım ıana MS1llyo-
rum a-.U.im na anla dtr •iltl bir .. ,ı 

-Udal bir koltuğa ııfmu; be ağabeyi 
Hasan B. - Şa ub 1ıördiln mü 

ulzim, tamam "kb firketla meclt.I 
ldareaiade asachr. 

- Kabak.a metelik 'Verme Hanım .• 
Hasan B. - Tam 7erlndc bir ıöı 

detlJ mi 'I 



Resimli Makale il Her Kaf atlan Bir Ses Çıkınca il 
------

Ecnebi Görüşile 
Türk 
Kadını 

Söz, dil ve el birliği cemiyet heaa
' bına en büyük kuvvettir. Fikir mü· 

nakaşasının faydalı olması için, söz, 
dil ..e el birliğile neticelinmeai lazım
dır. Aksi takdirde cemiyetin manza-

rası fU otomobildeki yolcularla tofö
rün vaziyetlerine benzer. Öyle dört yol. 
cu !d her biri otomobili ayrı bir isti
kamete yOriltmek iıtiyor. Ve bu va
ziyette de toför için çıld1rmaktan 
baıka çare kalmıyor. 

Memleketimizde Üniversite ıs• 
lahatı için uğraştığı sırada içti
lllai hayatımızın muhtelif sahala
rına ait etütler de yapmıı olan 
Jksviçreli profesör M. Mal.ş şimdi 

endi memleketindedir. M. Malt 
burada Cümlıuriyet Türkiyesi hak· 
tında yaptığı tetkikleri vatanında 

h
endi vatandaılarına konferanslar 
alinde anlatıyor. Maruf bir 

Pedagoji Ustadı olan profesör, ilk 

bkonferansında Türk kadınından 
ahıetmiştir. 

M. Malt söze, Cümhuriyet Tur· 
kiyeıinin umumi manzarasını ve 
Gazi idaresinin esas unsurlarını 
çizmekle batlamış, sonra Türk 
kadınanıo bugünkü içtimai ve hu
kuki vaziyetini ıöyle anlatmıştır: 

" Tasavvur edilmeJidir ki ya• 
Pılan bir tek iıaret üzerine pe· 
çeler hemen atılmıı, kadınlar, 
hemen kahvelere koıarak erkek 
Vatandaılannın ıaıkın nazarları 
altında bacak bacak üzerine atıp 
ç6ple ıitroaad fçmiılerdir. Hayır. 
Orada da bir intikal devresi ge• 
çirildi. Şapka devresinden evvel 
haı atkııı devresi görüldü ve 
bu bat atkısı köylerde kal· 
dı. Erkekler yanaıtığı zaman 
hemen gayri iradi bir hareketle 
Ytlzler örtDIUyor. Şehirde de, 
;öyde olduğu veçhile hayA muha-

···-··-·~ 

-. 

aıa edilmiıtir. Bunun asaranı 
RiindUzün fabrikalarda çabtan ve 
ıece meyhanelerde şarkı söyliyen 
zavallı mahliiklarda bile görilrsll
llflz. Modanın eairi olan sizler 
şunu da iyi belleyiniz ki lstanbu· 
lun zarif kadanları zevki selim 
hududunu atmadan son modayı 
tatbika muvaffak oluyorlar. Me
deni hayattaki inkılap 1926 şuba
tında lıviçre kanunu medeniıin· 
deki kayıtlaran kabulll ile husule 
reldi. Şu halde kadın hizdekl 
kadınların aynen bukuklanna 
ınaliktlr. Hattl daha talilidir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

ÇnnkU talep arza tefevvuk 
ettiğinden erkeklerin rakabetine 
tığramadan serbest mesleklere 
kabul ediliyor. lstanbul'da kadın 
olan doktorlar, gazeteciler, yedi 
avukat, birçok memurlar ve on 
liç tane zabıtai ahlAkiye memuru 
"ardır. Kadınlar hırsla ve hakiki 
~ir zeki ile garpten nakledilen 

Dün Gece Küçükpazarda 
Bir Dinamit Patladı 

iki Ağır, Üç Hafif . Yaralı Var 
fıkri servetleri bel'ediyorlar. Dün ıece Küçllkpazarda beı 

Salonları eaki harem değil, kitinin yaralanması ile neticele-
ekıerlya bir Rambouillet· bediiyat- nen bir dinamit kazası olmuttur. 
Perestlerin içtimagihı - dır. Halk KüçUkpazar caddesinde 39 
•rasanda da ayni lnkiıaf vardır. numarala manav Ali efendinin 

Hukuku medeniye noktai na· dtıkkinında oturmakta olan arka-
Zarı ndan onlarda bizden faıla da oları Etem ve Salihattin Ef. ler 
hak vardır. Belediye intihabatma bohk tutmıya mahsuı dinamit 
!Jl~ntehip ve mllntahap olarak lokumlarından biriıile oynarlarken 
~_!irak ediyorlar. Bu litif mahluklar Manav Ali Ef patlama ihti-
ll'IQr yqamak zevkım yalnız ıayanı 
~Yret bir •Ay kudreti lıhar ederek malinden bah•etmiş, bu ihtimal 
l(arfılamadılar. Onlar esaret Ozerine dinamit sokağa atılmıştır. 

isminde birisi de daha dinamit 
patlamadan söndürmek ve bü
yük bir tehlikenin önllne 
geçmek iste mittir. Fakat bu 
esnada da dinamit miltbiı bir 
tarraka ile patlamııbr. Bir anda bü-
tün muhiti korkutan ve •arsan 
bu infililan üzerinden birkaç 
dakika geçince de bet kitinin 
kanlar içinde yerlere ıerildiif 
görülmUıtür. 

~aydmdan kurtulmakla duyduk- Sallhoddin Efendi dinamiti ıo· 
•rı minnettarlığı meydana koy&· L:akta ateılemiı, Mustafa Efendi _ 

d;k.:!::r .!'ı:~.h.~Iİ~.~~dk~~~ •• ~~ lran-EfganHududu Şam ,.. Bağdat 

Bunlar dinamit atan Salabat
tin, söndürmek isteyen Mustafa, 
dükkanda bulunan Ethem, Manav 

bın btitlln aıkı ile, bütün yeni 
kuvvetleri ile memleketlerini aevi- iki Hükumet, işi Tevfik Telefonu 
Y?~lar. Merasimde kafilelerin ıe- R • H k t•ğ• ) I k h ~ııınde onlar milli martlaranı erkek- üştü Beyın a em ı ıne Bağdat, (Hususi .. - . ra U· 
J cf d h t 8 k ( kumetile Surye hDkumeh arasında 
er en a a annan bir sesle söy· ıra tı ar ı'kı' devlet merkezini telefonla 

lerler. Bu marı, onların nihayet 
açılabilmiı dudaklanndan kopan Ankara, 29 (A. A.) - Bugün biribirine bRğlamak için cereyan 
ınuazzam bir tükran neıideaidir. öileden sonra Efgan ve lran Bü- eden mllıakereler neticelenmiıtir. 
Fakat ıarkı söylemekle iktifa ettik yllk Elçilerinin Hariciye Vekilimiz iki ay ıonra Şamla w Bağdat tele-

. lerf zannedilmesin. Faaliyette kuıur doktor Tevfik Rüştü Bey nezdinde fonla biribirioe baglanmıı bulu· 
'lnıezler.Ôyle zannetmek isterim ki toplandıkları ve. iki dost hllküme- nacaktır. - ·--· ·-. ·- · ·-
. "•tanınızı seversiniz. Belki vatanın tin cumhuriyet hllkümetinin ha- -h~du~ ' ibtiiif. itinin konuıulduğu 
•ancağı arkaıında yürüyen erkek· k Ef ı 

Ali ile o esnada oradan geç
mekte bulunan Şakir efendilerdir. 

Manav Alinin sol eli kopmuı
tur, Şakir Efendi elinden ve 
ayaklarından, Ethem Efendi sağ 
elinden, Muıtaf a Efendi de muh
telif yerlerinden ağır surette ya• 
ralıdır. 

Bunlardan yaraları ağır olan 
Mustafa ve Etem Efendiler haa
taneye kaldırılmıılar, diğerleri 
tedavi edildikten sonra karakola 
götürlllmüılerdir. Zabıta ve Mlld· 
deiumu millk tahkikata baılamıştır. 

Asi İran Kürtleri 
Rumye Civarında Tama

men Ten kil Edildiler 
Berut ( Huıuıi ) - Tahrandan 

buraya gelen haberlere göre 
Rumye cıvarında hlli ıekaYette 
bulunan Kürtler, hDkômet kuvvet· 
leri tarafından tamamen tenkil 
edilmit ve ıakilerden 32 al öf O 
olarak yakalanmııtır. Rumye 
mıntakaıında ~ık •ık iıyan çıka
ran aılretlerden mühim bir kısmı 
dahil\'I tehcir edilmfttir. - lf 
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Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiı
tir. 

Nafıa Vekilimiz 
lzmir, Eskiıehir Ve Kü
tahyadaki Teftiılerini Bi
tirdi, Ankaraya Döndü 

Eskişehir (Telefonla) - Nafia 
Vekili Ali Bey, bugün hususi 
trenle saat 8,45 te Eskişehir is· 
tasyonuna geldi ve Devlet demir
yolları mensupları tarafından kar
şılandı. Şimendifer atelyesi, Türk 
Maarif cemiyeti mektebi gezildi 
işçi ve şubeler hakkanda Vekil 
beye mufassal izahat verildi. Bu 
meyanda Ali Bey atelye işçilerin
den modelci Ahmet Efendiye 
yevmiyesinin kaç kuruı olduğunu 
aordu ve " 70 ,, kurut cevabmı 
aldı. Bundan aonra Devlet demir
yolları atelyeler hastanesi gezildi 
ve dekovilli demir köprülere gi-
dildi. Vekil bey demir köprlllerin 
küçllk bir aabayı ihtiva ettiği 
halde birçok itlerin yapıldığını 
gördü ve sermnbendis Mesrur 
beyi takdir etti. Bu aabanm ge
niıletilmesi dUıünlllmektedir. 

Müteakiben ziraat bahçesi 
gezildi ve Vekil Beye izahat ve· 
rilirken kendisine iki buket tak
dim edildi. Buradan ziraat bah
çcıi istasyonuna gidildi ve Ali 
Bey kendisini gezdiren müdür ve 
mübendl8leri yemeğe davet etti. 
Müteakiben Devlet Demiryolları· 
na ait olan saba hakkında iza· 
hat alırken Eskiıehir ıoae ve 
yollarının bozuk olduğunu söyledi 
ve nazarı dikkati cebettl. Ali 
Bey istasyonda Naci Pqa ile 
görüıtükten sonra Devlet Demir
yolları. Umum Müdürtı lbrahim 
Kemal Beyle beraber vali kona
ğma gittiler ve vali Beyle bir· 
likte uzun bir mUddet görüştüler. 
Bu görüşmenin Eakiıehir yolları 
ve caddeleri hakkında olduğu 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Bahaeddin 
Vakii Bey KUtahyada 
Bandırma, 28 - Nafıa Vekili 

Ali B. refakatlerindeki devlet 
damiryolları erkinile bugtin Ban
dırmaya gelmişlerdir. Vekil Bey 
resmi mllesseseleri ve fırkayı 
ziyaretten sonra akşam Kütahya• 
ya hareket etmiıtir. 

Ankaraya Avdet 
Ankara 30 (Husuşi) - Tetkik 

ve teftiş seyahatı yapmakta olan 
Nafia Vekili Ali Bey gece aaat 
21 buçukta Ankaraya avdet et• 
mittir. .. 

Samsun Meb'usu 
Vefat Etti 

Bir ıeneden beri rahatsız bu
lunan ve Alman hastanesinde 
tedavi edilmekte olan Sam•un 
meb'uıu Emin Beyin dün sabah 
vefat ettiğini teeufirle öğrendik. 

BtıyDk Millet Meclisinin ilk 
kuruluıunda meb'ua seçilen ve 
Meclisin bu dene•inde de Samıun 
meb'u•u bulunan merhumun cena• 
zeıi buglln Beyazıt camünde dini 
merasimi yapıldıktan sonra 
Edirnekapı ıehitliğine defnedi
lecektir. Arkadaılarına ve ailesine 
teesaUrlerimizi beyan eder, Emin B. 
için de Allahın rahmetini dileriz. 

Tiran Elçiliği 
Ankara, 29 - Londra Kon• 

soloıu DUrril Mazhar Beyin Tiran 
Elçiliğine tayin edildlji haber 
verilmektedir. l~re gıpta edersiniz. Fakat eski emliğine tevdi ettiği gan· ran 

l>ır Türk ıalrinin sözünü unutma· r 
Yınız: " Bir memleketin kıymeti, 
kadınlarının kıymeti ile ölçülür. ,, /STER iNAN !STER iNANMA! ' Bir Orman Yangını 

1 
Tekirdağ, 29 (A. A.) - Te-

1 M. Malı musahabeıini bu söz-
-....~rle bitirmiı ve çok alkışlaomııtır. 

········••••••••••••••••••••••••••••••••••••-;;;;; •••• nın 

Gazetelerde oöyle bir haber okuyoruz 1 edilir. GilnOn birinde makarnacılar da tröıt eevdaaına 
11Çivi fabrikaları araaında flat birliti devam ettlti dilterler. Bütün bu hareketler neticeainde de flatlar 

AFYON KAHA H 1
1 
s AR için çivi fiatlara yOkıelmektedir. Birlik tefekkOl etme• hep yilk.elir. Ve bu vaziyet karf11ında ibtikirla müca

den evvel 11 kuruıa kader utılan çivinin kilosu bu dele komlayonu hill tedbirlerini almaya davranır gö-
yüzden 15,S kurut• çıkmııtır.,, rünllr. Biz, bütün bu ahvale bakarak eaki hamamın 

Gün gelir değirmenciler tröat yapar. Batka bir po -' M A o EN su u l 'H ticarethaneleri Din söı #ı tınf • 'lft f va... M.Jfı • Sen de •J kari; 

En 11hbi ıofra ıuyu!UI'. L----------------......---.J 

mizlik yapmak üzere yakılan ot• 
lardan Çorlunun Ermea orman
larına atet sirayet etmiı SOO 
kadar ağaç yanmJJtır. Kazaem 
çıkan yangın söndüiülmüıtür. 

ilk Arpa MahsulU 
Erzurum, 28 (A.A.) - Bugla 

ilk arpa meh•ulll piyasaya çak ... 
kiloıu 80 kuruta ublmıtbr. 



j Ziraat Bilgisi ("') 

Fideleri Kesen 
'' l1anaburnu,, na 
Karşı 
Gelıboludıın moktup yazan S. Kemal 

Bey dıyor kiı 
.. Buradaki halk danaburnu 

de ilen ve toprağın albndan yti· 
rüyerek dikilmiş taze fideleri ke
ıen haşereden çok şikayetçidir. 

Buna karşı ne yapmalı?,, 
C - Bilhassa şebze bahçele· 

rinde toprağın albnda gezerek 
genç ve körpe fideleri kesen [da
naburnu= Gryllotalpa Vulgaria) 
haşeresinl her bahçavan bilir. 
Danaburnunun ıaran hazan bah
çavanları düşUndfirecek dereceye 
vanr. Çllnkll kesilmit olan fide
leri tekrar dikmek hem mevsimi 
geçirtir, hem masrafı mucip olur. 
Buna karşı her halde bidayetten 
mücadele tetblri almak lazımdır. 

Danaburnu zararlı olduğu sıra, 
henüz kurt halinde ve toprak al
tında yaşadığı sıralardır. 

Kanatlı olup uçan anaçları 

mayıa veya haziranda biribirlerile 
çiftleıip dişileri (250) kadar yu
murtayı bir arada yapıştınp top· 
rağm (20.25) santim derinliğine 
gömerler. Bu yumurtalardan on 
beş glin soara çıkan kurtlar tam 
Oç sene toprağın altında gezine
rek büyürler. Bu kurtlar kışı 
uyuşuk bir halde geçerirler. lık
baharda faaliyete başlıyarak top
rak altındaki böcek vesair hay· 
vant maddeleri yerler. Fakat 
bunlan aramak için öteye beriye 
gezerken önüne gelen herşeyi de 
keserler. İtte DanabunıQlannın 
zararlan da bu yiizdendir. Maa
mafih baıı aeneler aç kalınca 
nebati şeyleri de yer. Bittabi 
böyle senelerde Danaburnu bir 
felaket olur. Danaburnu bilhaua 
geceleri gezer. Buna karşı yapı· 

lacak çarelerin en büytik ıartı 
mticadeleyi umumi yapmakbr. 
Sayacağımll tedbirleri bir bah
çıvanın yapıp diğerinin ihmal 
etmesi haşerenin daima kalma· 
ama ıebep olur. Herhalde bir 
mmtakadaki bütün . bahçıvanların 
işe ıarılmalan li:ıımdır : 

1 - So~baharda bahçenin 
6tea·ne berisine (30) ıantim geniı
lik ve (15) ıantim derinlikte çu
kurlar açıp bunların içine kuru 
beygir f!Şkısı, yahut ta yarı yarıya 
inek gübresile kanştmlmıı fışkı 
doldurup UstünU örtmeli. Kııı 

buraya toplanarak. geçirecek olan 
danabunınlarını tubatta çukuru 
açarak kamilen öldürürsünüz. 

2 - Tarlanın bazı yerlerine 
işkembe pisliklerile kokmuş et 
kırıntılarını bir kısım beygir fııkısı 
ile birlikte gömersiniz. Danabu
nınlan buraya toplanacaklarından 
arasıra açıp öldürürsünüz. 

3 - Toprağın ötesine berisine 
katranlı, gazlı paçavralar ve ceviz 
büyüklüğünde naftalin parçaları 
gömersmız bunun kokusundan 
kaçarlar. Fideler de kurtulur. 

4 - Bir miktar mısır tanesini 
arsenik ıehiri ile beraber kayna• 
tırsımz, yahut mısırı kaynatbktan 
sonra · toz olan bu ıehiri 
üzerine serperek iyice karqbrır, 
biraz da örtln bırakırsınız. Sonra 
bu mısırları henüz fideleri dik
meden tarlaya götürüp se.rper ve 
ve bir tırmıkla toprağa karıştı

nrsınız. Bunlan yiyen Danaburun· 
lan ölürler, öndnn sonra fideleri 
dikersiniz. 

5 - Küçllk mikynstaki hah· 
çıvanhkta fide1eri kamış veya 
kağıt hatta baldıran otu sapları 

- .. - ------------ -- - - - -_ - - ~ - - -_ ~ . 

EKET HABERLE 

a ta 
•• umu ne 

ler 

Be ediye Faaliyeti 
Köylerinde De Güzel Eser

Vücuda Getiriliyor 
Kaş (Hususi} - Belediye son lerin doğruluk, temizlik ve mtı-

zamanlarda fevkalade denecek kemmeliyetini temin etmekte 
bir surette çalışmış ye iyi itler olacaktır. 
başarmıştır. Bu meyanda bir buçuk Kaş belediyesi: K6ylerden her 
saat uzaklıkta Pınarbaşı köyün· posta gelen ve vapurlarla hasta-
den demir borularla su getirilmiş nelere tedaviye giden köylü va-
ve bozuk ıu yolları tamir edH- tandaşlara ufak Ye fakat yerinde 
miştir. yardımda buhmmaktadir. 

Nesip Bey caddesi kenarın· Hastalık neticesi sefil kalmıı; 
ve memlekete gelerek belediye• 

dan yukarı mahalleye de su veril- den yardım görmeyen kimıe 
miş ve bir ıene evvel bir çeşme yoktur. 
ile idare edilen Andiflide bugün Fakirler için belediyemiz bir 
yeniden 4 çeşme yapılmıştır. yardım sandığıdır ve bu yardım; 
Evlere, bahçe aahiplerine de au Mukabelesiıdir. 
verilmiftir. * 

Belediye parkı dlizeltilmeğe Kazamııda 934 senesi başında 
başlanmış ve bu bahçe içindeki yapılan bir programla Kınık, 

Aköril ve Eynehal ntimune köyü 
mezbaha başka yere kaldırılmışhr. olarak seçilmişlerdir. Yılbaşından 
Onun yerinde albndan su geçen beri bunlardan Kınık köyünde ıu 
bir hela yaphrılmışbr. iıler görlllmllştür : 

Kliçük bir bahçe olmastLn 1 - Subaşı ve Cami civarı 
rağmen parkın içine ıu verilmiştir. denilen yerde bin kiti alabilecek 
Okaliptoalann altında temiz rllı- genişlikte pazar yeri açılmıştır. 

Ka,ıa geni inşa edilen Halk B 
garlar eserken gençler de kendi· Fırlca•ı binası uranın etrafı parmaklıkla çev• 
lerine verilen voleybol sahasında luk bir uzaklığa kadar bUyUlt- rilmiştir. 
ekzersizle mP•guldur. t . . ı::- k b 2 - Köy içindeki yollar kil-._ meye azme mıştir. ra ai ütçesi· milen tanzim edilmiş ve küçük 

Gençler Birliğine talı.si. edilen nin müıaadesizliği yüzünden bu caddeler kireçle badana edilerek 
voleybol yeri, gençler tarafından iskelenin inşaatı geri kalmak- muntazam bir şekle ıokulmuştur. 
tanzim edilmiştir. Bugün Kaş tadır. 3 - KöyUn mezarlığı duvarla 
çocukları, futbolda rakiplerini Birkaç defa elektrik tesisabnın çevrilmiştir. Gölden köprüye ka-
titrettikleri gibi voleybol ıaha· yapılmasına teşebbüa edilmiı ve dar büyük ve umumi bir cadde 
smda da korkutacak birer oyuncu memleketin idare etmlyeceği do- açılmış ve mahalle aralarına he· 
olmuşlardır. layısile geri kalmıştır. lalar yaptırılmıştır. 

Futl>ol sahası da belediyenin Bütçesinin arttığı günler Kat 4 - Pek yakında mektebin 
himmetiyle iıtimlik edilerek genç· belediyesinin hemen clektiriği inşamna başlanacak ve köy oda-
lere verilmiştir. tesia ettiği günler olmuş olacaktır. sının ikmali yeni bir adım teşkil 

Belediyemiz şimdiki halinde Memleketin bu fa'al teşekkOlil- edecektir. 
12·8 metroda olan iskeleyi liman nliiı en göze çarpar işleri ev 
idaresinin olduğa yere 25 metro- inşaatında, intizamı, ve cadde-

Tavşanlın1n 
Hasan Beyi 

Tavfanlı ( Huausi) - Burada 
lıtashulun meşhur merhum Haıan 
Beyini hahrlatan bir ıima vardır: 
Koca kafa Hamdi. lstaobul emrazı 
akliye hastaoeıini de ziyaret 
etmiş olan bu Hamdi Efendinin 
kafasının kutru ( 68 ) santimdir. 
Kendisi iyi bir aptaldır. Kimıeye 
zararı dokunmaz, rençberlik ya• 
parak geçinir. 

Mudanya Ve Gemliklilerin 
Gezintileri 

Gemlik (Hususi} - Mudanya· 
hlar Saadet vapurile Gemliğe bir 
tenezzüh yapmışlardır. Gezintiye 
bütnn Mudanyalılar iştirak etmiş
lerdir. Gemlikliler de tayyare 
menfaatine bir Armutlu ve İznik 
gezintisi tertip etmektedirler. 

içine dikm~k - · v-;·· b~-s~~;tlebi;'°' 
müddet korumak mümktındllr. 
ÇünkO fideler kartaldıktan sonra 
pek okadar zarar yapamazlar. 

6 - Herhalde mücadeleyi 
yalnıı: ilkbaharda yapmayıp mev
sim mevsim takip etmek ve bu 
işe hep beraber sarılmak llbu
munu unutmamalıdır. 

Not - Danaburnu hakkında 
Afyonkarahi1ar Ziraat MildUrft 
Ahmet Beyin bir risalesi vardır. 
Daha fazla tafsiJAt almak için 
mumalleyhe 25 kuruşluk bir posta 
pulu göndererek bu kitapçıktan 
isteyebilirsiniz efendim. 

Çiftçi 

(
9

) Ziraat huıuıundakl mUıkUIJerlnhl 
ıorunuz. Son Poıta'nın (çiftçi) al 
ı!.se cevap yerecektir. 

Malatgada ilk 
idam Hadisesi 
Katil Beni Davacılarım 

Affederler Diye 
Yalvarıyordu 

Malatya, (Hususi) - Bir ka
til suçundan mahküm olan Kah· 
talı Mehmet isimli adam hakkın· 
daki idam hükmü infaz edilmiştir. 

İdam edilen Kihteli Melımet 
bundan 8 aene evvel Komikte 
köyünde sevdiği bir kızın Rama
zan adlı bir başka erkekle evlen
mesinden müteessir olmuş ve bu 
teessürünü bir kin halinde daima 
saklamııtır. 

Mehmet başkasile evlennıiı, 
gerek kendisinin, gerek onu sev
diği kızı alan Ramazanın çoluğu 
çocuğu olmuştur. Bu ıt:vme ve 
evlenme hadisesinin Uzerinden 
tam 2 sene geçtikten sonra bir 
gUn Mehmedin eski aşkı hatınna 
gelmiı v Ramazanı öldUrmiye 
karar vermif, puıu kurarak yo· 
lunu beklemif, amcaaı ve amca
sının oğlu kendisini bu fena ni
yetten vazgeçirip pusudan çıkar
mak, köye döndürmek utemit
lerae de onları da ölümle tehdit 
etmlt vö gidip Ramazanı ha
berdar etmemeleri için yanından 
aalıvermomiştir. Ramazan da ora
dan geçerken Mehmedin kurduğu 
pusuya dtiımOt ve öldUrUlmUştlir. 
Bu adam asılıncaya kadar affedi
leceğini ummuş, idam sehpası 
üzerinde: 

- Bana davacılarımı getirin, 
onlar beni affederl~r, diye yal· 
varmıştır. 

Dini meraslm ifa edilip mah· 
küm sehpaya çıkanlınca iskem
leyi cellAdın tekmelemesine mey
dan bırakmadan kendisi tekme
lemittir. 

5 - T arihtea iıim alan Kınık 
yakın bir atide tirinleşecektir. 

Balıkesirde 
Yeni Mezarlık 

Balıketir (Hususi}- Toygartepe 
iıimli mevkide yeni bir mezarlık 
yapılmasına karar verilmiştir. 
Araziyi almak için teıkil edilen 
komisyon mesaisini bitirmiıtir. 

Garipler mezarlığı etrafındaki 
taşlann ıimdiden T oygartepeye 
taşınmasına karar verilmiştir. 

Şehirle mezarlık arasında bir de 
muntazam şose yapılacaktır. 

Bursa Maari tinde 
Gemlik ( Hususi ) - Bursa 

ilkmektep kadrolarında 42 mual
limlik tasarruf edilmiştir. Açıkta 

kalan muallimler baıka yerlere 
tayin edilinceye kadar açık maaşı 
alacaklardır. 

Taşl<öprUde Umran 
Taşköprli (Husuıt) - Beledi· 

ye ve Nafianın müıterek çalışma
ları neticesi olarak bütün yolla· 
rımız ıslah edilmif, muntazam bir 
ıekle ıokulmoştur. iki tarafı tet
çir ed.ilmit olan Gaı:ipaıa caddeıi 
beş on glllıe kadar bitecek, Gök 
Irmak köprilsündoo hükumet 
önüne kadar uzanan yolun man• 
zarasmı çlrlrinleftlren bir iki köh
ne binanın çirkinliği de izale edi· 
lccktlr. 

Bergamada Bolluk Ve Ucuzluk 
Bergama (Husuıt) - Bu ıene 

kawn, karpuz çok boldur, çarşı 
baştan bqa kavun, karpuz sergi· 
leri doludur. Bir araba kavun, 
karpuz 2,5 liradır. Yumurta da 
çoktur ve 30 paraya satılmakta· 
dır. Tereyağı 40, peynir 30 ku-
ruıtur. 

Tarihi Fıkra 

Kazların 
Yaptığı 
Reklam! 

' l...A 

.. Kapitol n un kazlan maluır 
dur. Bir zamanlar Romayı ağıt 
bir istilidan kurtarmışlardı. Şehr• 
hemen hemen girmek üzere bu• 
lunan dll.tmam yadırgayarak 
hırçın huçın feryada bqlıyan biı 
•tiril kaz, bir tehlike işareti ha~ 
kıran tiz seıli nöbetçi borusu gibi 
Romayı ayağa kaldırdı, düşmanı• 
kar~ılanmasına imkan hasıl etti 
ve. ıehir, iıtilidan kurtuldu. 

Ben kazların tarihte başka 
bir rol oynadıklarını bilmiyoruID• 
Hoı, birkaç attan baıka tarih• 
giren hayvan da yok ya. Hern• 
iıe. Bugün kazlardan bahaedifiıd 
ve Kapitol kazlarım habrleyışun 
açıkgöz bir çobanın onlara ya~ 
brdığı rekllm yO:ıilndendir. 

Bu çoban, llç yliz kadar kazla 
Kadıköy aokaklarmı dolaşıyor ve 
hayvanlara kendi etleri hakkında 
reklam yaphrıyor !. Bir k6ıe 
başında birden bağırmıya başlıyad 
tıç yUz kaz, en sağır kulakları 

bile tehasafise sürUkler. Tehassüse 
girişen bir kulak ite mutlaka 
meraka kapılır, kendini tahrik 
eden sesin kaynağını ve mahiye• 
tini anlamak ister. 

f~te Çobanın kazlannı bağırt• 
ması böyle bir netice veriyor, ba· 
ğıran kazların başına bllyük bir 
kalabalık toplanıyor ve müteaki· 
ben de alıı veriş baılıyor. Çünkll 
imanlar, güldüren ıeylere kıymet 
vermeyi severler. Üç yiiz kazın 

.. birden bağırması hakikaten g&
ltinç. Onlara teaadüf edenler de 
bol bol gülüyorlar ve gülmek 
ne'ıelenmek demek olduğundan 
bu haletin te•iri altında birer, 
ikişer kaz aatm almaktan kendi· 
lerini menedemiyorlar. 

Acaba, bu konserimsi reklam 
usulü başka mevzulara da teşmil 
olunamaz mı ve aatılmıyan birçok 
ıeyler, onları vücuda getirenler 
tarafından böyle el ve dil birliği
le reklam edilemez mi? 

Vaktile şehir kurtarıp (mukad
des) sıfabnı alan kazlardan bu alıt 
veriş buhranında ıöyle bir ders ah~ 

mak neden çok görlllsUn ki?. 
M. T. 

Gemlikliler Uludagda 
Gemlik (Husuai} - Gemlikli• 

ler spor kulilbü menfaatine oto
bOslerle Ulu dağa bir aeyyabat 
tertip etmişlerdir. Ulu dağda 

zerveye çıkılmıştır. 

Gemlikte Bir Boğulma 
Gemlik (Hususi} - 12 yatın

da Ramazan oğlu Bayram deniz• 
de yüzerken boğulmuştur. 

Akhisar TUtuncUlar Bankasmda 
Kırkağaç (Hususi) - Akhisar 

tütüncüler bankası Kırkağaç F 
beıi müdürü irfan Bey Akhisar 
merkez kontrol amirliğine, mer• 
kez ikind müdürü Naci Bey de 
Kırkağaç mUdürlüğüne nakledU· 
mitlerdir. 

Bergama lmamlarmm Kisveleri 
Bergama (Hususi) - Kasaba· 

mız imam ve hatipleri ilmi vazi• 
feleri haricinde umumi kisve ile 
ile gczmiye başlamışlardu. Resoıi 
kisvelerini münhasıran vazifeleri 
batında geymektedirler. 

Tarsusta Bir Kaza 
Tarsus (Hususi} - Reşadiy• 

mahallesinde oturan Bilal oğlu 
19 yaşında Hasan derede yıka
nırken sarası tutmuf, boğularak 
ölmtıştür. 
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Alemi)\ BABiCI TILGRAr 

Mevhur bir lngillz diplomata ge• 
Çenlerdo demtıti kJI • 

" - istikbal harbi Avrupanın gö. 
hetlnde patlıyacak ve milletler son 
lrozlarını bOyük Okyanoıun dibinde 

Paylaıncaklar.,, 

* So Avuıturye hldiHlerl karı11ında, 
irili ufnkh bütün milletlerin harekete 
reldiğlni, ılyaaet ufkunda fırtına all
Dletlerinin belirdiğini aörOr a-ibl olu· 
Yoruz: 

A,. ustur ya yO:dlnden pathyacak 
hk bir kurfunun niçin bir dünya 
harbin seb p olaca11ına bazı kimse• 
ltrtn akılları ermiy bilir, Dilnya ıca:ı.e
teleriııo iÖZ aezdirdikten ve dilnyıı• 
nın dört bir tarafından gelen hnber
ltre hulak verdikten sonra biz bu 
"niçin?., sualine cevap verecek aali
h!yeti keııdlmi%de buluyoruz. 

Bugfin ftalyanın Almanya ile hudut 
ko fUlutu 7oktur. Fakat Almanya • 
Avusturya ittihadı temin edilir• 
ltalyamo baıucunda bir tehlike 
kaynaıacnktır. Şu haldı Almanyamn 
Avu.stÜryn ile blrleımek husuıunda 
•n uf ak har ketlne it al ya aillhla ınu• 
kabele d c k ve mevıli bir harp 
pati iş ol caktır. 

Fr naa b6yle bir harpte A1manya-
galip gelme lnl ist ... mlyeceği lçln 

Oo göro vn:ıiyet alacak n eğer Al
Olany muvaffak olmaya başlana 

Fransa da onun dalına binecektir. Bir 
de ltalyanın i'alip ırclebllecetiul fars 
edelim. Buna no Yugoılavya ve ne 
de Fra sa katiycn muvofakat ede· 

!.lor ve böyle bir vaziyette Yugoı• 
lhy orduıu Tiryeıte., Fiyume ve 
Venedlk lıtlkametlerlndı harekete 
lfeçebllir. Franaa da hiç olmazsa 
ltalyanın Afrlkadakl mOıtemlekelerine 
•I koymaktan uzak kalamaz. 

Peki amma •• Franaanın bu ıekilde 
UY ffakfyetl fnglltereain itine welir

ftll? Elbette ki hayır. Şu balde inJ"il• 
tere de gerek ltaJyanın n i'erek Fran• 
flanın bugünkü ıtatuko haricinde 
l.DyUmemcsl için bir tedbir alııcaktır. 
Fakat lnglltcrenln böyle bir tedbiri 
Amerika ile Japonyayı da l·utkulıındı• 
racağı için Merkezi Avrupada pati~ 
)'an bomba, ıu son vaziyette bilyilk 
Okyımosun dibini kaynatabilir. Kaldı 
ki Sovyet Ruıya da bu vaziyetten 
htlf ade etmeyi pekli& dilıünecektir. 

Fakat bu bUyOk gUrUltO nasıl bir 
\netice lle biter? BOyük bir istifham 
ftaretl hnllndo duran bu ıuale şimdi-

den hiç klmae cevap veremez.. - 1c ... 

Fransa ile 
Almanya 
Anlaştılar 
iki Devlet Arasında Bir Ti
caret Mukavelesi imzalandı 

Berlin, 29 ( A. A. ) - 22 haziran 
tarihinde baılamıı olan Fransız· Al
man ticaret mukavelesi mllzakereleri 
1 ağuıtostn meriyete ııtrecek ol~n 
bir itilaf ıllıilesile neticel~nmlıtır. 
Evvel6, eski ticaret itilAfnamt-slnin 
esn ları dahilinde ve uzun blr müddet 
için bir ticaret, ikamet ve ıeyrlnf ain 
itiltifnameıi, sonra her iki memleket 
beynindeld mütekabil kcntenjan 
siılcminl hafifleten itilaflara teallük 
eden bir mukavelename ve Franıanııı, 
milstemlekclerl de dahil olduğu halde 
her tnrafındl.\D gelecek ticari eıya 
için, iki memleket arasında umumt 
bir kliring mukavelesi imzalanmııhr. 

Bir Muvaffakıyet 
Bir Tayyareci Yeni Bir 

Hava Rekoru Kırdı 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman tayya• 

recllerlnden Ditmar, bundan Oç glln 
evvel Volf Rlt'in 360 kilometre ka
tetmel< ııuretile kırmıf oldu~u yel· 
kenli tayyare rekorunu yeniden kır• 

mııtır. 
Fulda yakınında kAin Vo11erkupe• 

den hareket etmİf olan Ditmar, ha· 
reketlnden alh oat !!S dakika aonra 
Çekoılovekyadıı hareket nokta11ndan 
375 kilometre ıneaafede karaya in-

mittir. 

lngiltere 
Ve Sulh 

londra, 29 (A.A.) - Kraulda btr 
nutuk irat eden hariciye mOsteıarı 
Lord Eden, İngiltere devletinin hava 
eiyaaetin\ müdafaa etmit ve hükume
tin harici siyasette baılıca gaycıi 
•ulh oldutunu beyan etmiftir. 

Bulgaristanda 
Yeni Araştırmalar Ve 
Birçok Tevkifler Yapıldı 

Sofya, 29 (A.A.) - Zabıta dün 
birtakım binalarda taharrlyat yapa\tf 
ve birçok kimsel rl tnklf etmlıtlr. 
Makedonya ihtilal KomitHİ lle mü· 
nuebatta buluna Katrof ta mevkuflu 
aruındadır. 

Parlat• Bir GörUtm• 
Parlt, 29 (A. A.) Hariciye Na• 

zırı M. Bartu Yuaoalavyanın Pariı 
Hfirlni kabul etmittir. 

llilli \'e edebi tefrika. 
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M#lbrııre Sami 

ÇÖL 
Elmas ağ~ı kulaklarında geldi. 

Ve ne getirdi, biliyor musun? 
Necdete yazdığın bir mektubu: 
Buraııda imlısin sen. 11Altm Ko· 
zanı,, teftit ediyormuşsun. Necdet 
bunları zarfın köıesine yazmıf 
\·e bana ıeai, yine kendi yazıla· 
nnla göndermek lıtemiı. 

Yanımda olu onun ellerini 

aperdim ben. 
Şimdiki artık, elimi ıenin 

ılirlindUğOn yerlere ı&rüyorum. 
Mavi bir mektup kiiıdı bu. 
Keşke daha nıun yaz.nuı ol1By· 
dın. Keıke mektubun ıonu hiç 

i lmeseydi. 
Sen Necdeti biç mi ıevmiye· 

ceksin Noarin? Neden öyle mah· 
zun gibisin? Neden bir tuhaf 
Keldi bana bu mektup? Yoksa 
hala mı? .. Hayır, buna imkin yok 
dekil mi Çocuğum? Sen daha 
çok kafanla ya1ayan bir kıuın. 
Mantığın, aklın gönlllne hakim· 
dir d ğil mi aenln? Necdete yaz• 
dığın her kelimeyi, hw eatırı 

GİBİ 
ayrı tartıyorum, ayrı sfizgeçten 
aeçiriyorum ve seviniyorum. An· 
nen gibi hayal budalası değilsin. 
Kadınhğmı tamamen sıyırmamıf, 
içli, fakat doğru iyi düıünen bir 
kızsın N .. rin. Her zaman da 
bö)•le olursun inşallah. Keıki da
ha taıtan, daha az duyan bir 
yllreğin olsaydı. Anlayamadığım, 
anlamak iıtemediğim bir ıey 
daha var. Neden hep etrafında 
esrar arıyorıun ? 

Necdet• f6ylo yazıyoraun: 
"Bir dilenci çocuiu gördüm 

dün. Para verdim. Annen baban 
var mı diye sordum. Annem 
öldll, babam ıağ, dedi. Bu çocu· 
ğa ne ıoyledim, biliyor muıun 
Necdet? Annenin öldüğl\nil gözünle 
gördün mü? Diye sordum. Çocuk 
korktu n kaçtı ben de o gece 
saat ikiye kadar dehşetli çalış
tım. Tam bir iş adamıyım, kabil 
olsa da babacığım beni görse!., 

Diye yazıyorsun. Nedir bu? 
HalA mı ıliphe içinde, esrar ara· 

Mes'ut Bir Başvekil 
- --- --

M. Dumerg 
Büyük 

Bir hafta kadar 

Kısa Bir 
Buhran 

Zamanda 
Halletti 

Bir 

Tvel Franııı ka .. 
blnealnde tiddetll 
bfr ihtllif çıktı. 

Kabine reial Jıtf· 
rahAt etmek üzere 
aayfiyeye a-ltmitti. 
Naxırların daA-ıl

mak tehJikul baı· 
göııterdl. Kabine
nin ikinci relıl 

derhal Baıvekillu 
yanına 2ltti. Ken. 
dialni çatırdı. Bat· 
vekil teenni ile 
hareket etti. Der
hal bu davete ica
bet etmedi. İkt 
glln sonra Parl.se 
geldi. O müddet 
urfında fikirlere ıükünet reldt. Baıvekil M. Dumera 2elince de tarafeynl 
banıtırdı. Eter kabineden bir tek kiti aynlıraa umumt latifa Yereceğinl, bit 
daha kabinenin tetkili vaz.ifeainl üzerine almıyacağını, binaenaleyh ona ı3re 
dUıilnUlerek hareket edilmesi U1ıumunu ıöyledl. Nazırlar vaziyetin vebam .. 
tini Anladılıtr ve ıcılerinl kediler. RHlm, Ba4vekll ve karısını, itleri düzelt• 
tikten ıonra tekrar uyfiyetine dönerken gö.terlyor. 

Almanyanın Muaz Amerikada Grev 
Yine Başladı zam 

12 
Borç Y ekiinu 

Milyar Mark Kadar 
Birikmiş Borcu Var 

Bir Müsademe Neticeıinde 
Kırk Kiıi Yaralandı 

Berlln, 29 (A.A.) - Maliye Neza• 
rctinin bir raporuna göre Almanyanın 
uzun ve orta vadeli borçları haziran 
nihayetinde 9 milya.r 938 milyon ve 
dalgalı borçları da Ud mtlyar 231 mil· 
yon marka balit olmakta idi. Hina• 
en leyh o tarihte Almanynnın bOtün 
borçlarının yekunu 12 milyar 169 mil
yon ıdi. 31 mart 1934 tarihindenberi 
munta:ı:aman yapılan tidiyeler neti
cealnde borçların umumi yeküau 245 
milyon mark kadar a:ıalnuıtır. 

Mo&kovada Siyası Bir 
Ziyafet Ve Kabul Resmi 

Mosko•a, 29 (A. A.) - Sovyet 
Ruı)•ayı resmen ı.lyaret Umek ilz.ere 
buraya gelen Ldonya Hariciye Nazırı 
M. Seljamaa'nın 4ercfine dOn akıam 
M. Litvlnof bOyilk bir ziyafet ver mit 
ve ziyafette hilkfımet erkanı da hazır 
bulunmuttur. Ziyafeti bir slivare takip 
etmlıtir. Silvareye lılll<iımet erkinı, 
sefirler ve diğer birçok zevat ııtirak 

eylemlttir. 
7 

maktasın? Her şe} i olduğu gibi 
kabul etmek lazım Nesrin. Aran· 
mak, aramak, C:.\ğrenmck istemek, 
bu her zaman iyi olmuyor. 

Amma, tuhaf; insanlar ne ga• 
ripleşiyor. Ben yıllardır hep sen 
bilmiyeıin temiz güzel bir hayalı 
kirletmiyesin diye neler çektim, 
nelere katlandım ve ne zaman 
kuvvetimin azaldığını görsem Hn· 
den uz.aklara, dağların denizlerin 
ardına kaçtım. Buraya girdikten 
ıonra da ıeni bir gün müdürün 
odasında sıördUillm vakit ölümiin 
üıUlmü okıayıp geçtiğini hiıse· 
decek kadar sarsıldım. 

BUtUn korkum, yıllardır her 
vakitki kabuıum " öğrenebilmeni ,, 
dUıünmekti. Necdetle de buna 
kartı komak için Bebek cinaye
tini itliyen kadını bir takım ya· 
lanlarla aana tamttırdım. 

Halbuki dün· Bursadan ) az· 
dığm mektubu okurken, kendim
de bam baıka bir değiılklik his-
ettim. O : " öldüğünü iÖzllnle 

gördüm mU? " Sabrında } Ure-
2-im burkuldu. Şüphelerinin büs• 
bUtUn tilkenmediğini görerek, kork· 

f malı ve Uıülmeli idim değil mi? 
Şimdiye kadar bütün dileğim an· 
nenim ömUr karasını, hor feyl 
temizleyen tam ve mutlak ölilm· 
doD ıonra, o da ancak mecbur 

San Franı!sko, 29 (A. A.) - Ta· 
vauut için yeniden urfedlltn gay· 
retler~ rağmtn büyük Okyanoıun 
bUtün limanlarında grev devam et
mektedir. 

Vlakonıin'de :ıabıta ile bir fabrl· 
kaya tecavüz eden grevciler arasında 
vukua ie\en blr müudcımede bir 
lritl 8Jmüf, 40 ldti yaralanmııtır. 

Bulutların OstUnde 17 ,2 
Metrede 

Vatlngton, 29 ( A. A.) - Binbııtı 
Kepnerin idaresindeki Stratosfer 
balonu 16,000 metre}e yOkıeldikten 
aonra 14,0 O metreye inmeye mecbur 
olmuıtur. Biraz sonra tekrard n 17 
bin ikt yüz metreye çıkan balon 

muntaz.am inlt• baılamak latemit 
İH de, ötuinde berhinde sakatlık 
oldutundan ve iniş pek hızh vuku 
bulduğundan, içerisindekiler 1500 
metreden paraıOtlc atlamışlardır. 
Balon kendi kendine karaya lnmlttir. 

kalınırsa benden öğrenmen, bu 
satırlardan dinlemendi, değil mi? 

Bilmiyorum onca yıllardır da· 
yan dayan kuvvetim mi tliken· 
di? Bu hapishane duvarlarının ilk 
aylarda hi sedemediğim harap 
edici irade kırıcı bir z.ulmu mu 
oldu, yoksa kömür çarpması 
gllnUndekl ölUm boğuşmasından 
benliğime bir uyuıukluk, bir 
:ıRvallılık aczi mi geldi anlamıyo-
rum. 

« Annenin öldilğl\nü gözUnle 
gördün mil ? » Sözüne, yüreğim 
korku ile değil, başka garip bir 
hisle çarpıyor Nesrin. 

Zayıf oluyorum yine. Yıllardır 
çeke çeke, artık tanımasına teı· 
his komasını bildiğim o dayanıl· 

maz buhrana yine tutuluyorum 
ben. 

Necdete de kendime de "Ta· 
bammUlüm kalmadı!,. dedirlece• 

tinden Urktilğilm o irade tal<at· 
ıizliğine dUtUyorum. 

Allahtan, bliyük peygamber• 
lerine nasip ettiği o eşsiz sabır 

hazinelerini dileyorum. Bunca 
yılın azabınş, ısbrabına boş yere 

katlanmış olmıyayım... Ne fera• 
gatler babasına kurduğum ıey~ 

hiç olmazsa kendi elimle yıkm .. 
yayım... Diyı dUıünüyorum. 

Evlenecek 
Bir 
ilk 

Gencin 
Düşüncesi 

Okuyucularımdan biri lmık 
iıtediği bir kız hakkında benden 
fikrimi sormuı, mektubundan öğ· 
rendim ki: 

"Kendisi zengin bir aıl 
mensuptur, yaşı 22 dlr ve mcş· 
galcıi de Üniversiteye talebe 
olarak devam etmekten ibarettir.,, 

Sorduğu euale derhal cevap 
vermiyeceğim. Bu mesele az son• 
ra da halledilebilir. Mektubunun 
bana öğrettiği hakikat ilıerindo 
durmak daha faydahdır: Dikkat 
ettinlı mi, bu genç henüz 22 
yaıında ve talebedir. Eli para 
tutmaz, açacağı evi her ay ba .. 
basından alacağı aylıkla idare 
edecektir. Karısının istiyeceği tu• 
valeti } ine babasından alacağı 

aylıkla yapacaktır. Güvendiği aile 
ervetinin sağlamlığı derecesini 

bilmiyorum. Fakat ecnebi cıham 
tabvilatının 24 saat içinde 

sıfıra indiği, mağaza ve aparlı· 
man kıymetlerinin giinden güne 
düıtl\ğtl bu zamanda hangi ıer• 
vete sağlam denJlebilir? Bu 
ııenç Ünlveralte talebesidir. Far• 
zedellm ki bir iki ıene ıonra 

tahıllini bitirecektir. Yalnız dip
lomaya kavuşan her genç mektep 
kapıunl geçer geçmez geçime 
kavuıamaz, birkaç sene staj yap
mak mecburiyetindedir. Maazallah 
bu aile serveti bu müddet zarfın· 
da ekaillne ne olacal<? 

Ben genç yaşta yapılan evlen• 
melerin lehindeyim, kız da, erkek 
te mUmkUn olduğu kadar erken, 
bir ihtiyatsızlık y pmıyn vakit 
bulmadan yuva sahibi olmalıdır. 
Yalnız bu yuvayı batkaıımn de· 
ğil. kendisinin emeğile kurmak 
ıartlle! 

Genç okuyucum dlişUnce inde 
ısrar edene, almak iatediği kız 
hakkında mUtalealarımı söyle· 
mekte de mahzur görmem! 

BANI.MTEYZE 

Maretal Llyoteyln Cenazesi 
Parla, 29 (A.A.) - Mareşal l.J)·otey 

Blmilttür. Cenaze.! ıneruimle kaldı· 

rılacaktır. 

Ben böyle dUşUniirken hias • 
dlyo rum ki, içerimde başka bir 
ses de: « Ben yıkmış olmıyayım 

amma, tükensin arbk bu ... Anne
sinin o bulsun... t 3 yıl evvelki 
suçun kirini karasını, öks!ize 
yetime, askere bakan haıtabakıcı 
Nazan yıkadı, temizledi artık» 1 

diyorum. 
Sonra birden, bir tabanca 1 

2özlerl kaymış bir ölü görUyorum. 
Senin o adamı sevmiş oldu· 

ğunu... O adamın da ben nesi 
olduiumu düşünüyorum ... O vakit 
içerime, hAla, bunca yıl sonra da 
yine bir utanç lirpertisi ieliyor ... 

. « Araya ölllm de kan da gir
dı... Ben anneıi olamam onun. 
Tertemiz yllreclğini \'erdiği insanı 
bir kadın öldtirdO. Bu kadın 
annesi olmasın! Bu kanın neye 
aktığını bilmemeli o ... Dayana• 
maı ••• içi hlılcri çl\rUr, bu olma
ıın, çilemi sonuna erdirmeliyim .• » 
diyorum. 

Mavi mektup kağıdını göğ'BU· 

me . k.oyuyor~m. 18 yaıındaki 
Nesrın!n de~I, kUçüclik bet ya .. 
şındakı çocugumun değdiği, içine 
«portreler» çizdiği bir defterciği 
açıyorum. 

Necdet mektup yanp "Kuvve
tim bitti, gol. Ona da her feyi 
söyle, getir bana... Yüzünü gör ... 
yim artık! » demek istiyen kale-
mimi tutuyorum. 

( Ark 1 v r ) 
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Beyaz 
Ve 

Perdenin Yeni 
Son Haberleri 

Eski Yıldızlara İtibar Gösterilmesi 
Yeni Yıldızların Canını Sıkıyor 
Holivutta ıon üç ay içinde 

ıeuiz f.lm zamanında meıhur 
olan yıldızlardan birkaçı tekrar 
ılnemaya intisap etmiılerdir. 
Bunlar vaktile çok kuvvetli artiıt 
idiler, Yalnız ıarkı ve mu si ki ci
hetinden cahil bulunuyorlnrdı. 
Fakat muaiki öğrenmek gUç bir 
fey olmadıima göre bu gibi yıl· 
dızlardan bir kısmı muıiki ted
risatı yapan mekteplere devam 
etmek ıuretile bu nokll&nlarım 

telifi etmektedirler. Hatta eaki 
yıldızlardan birçoğu buglln üstat 
dereceainde musiklıinas olmuf• 
lardır. 

atılacakları endiıesindedirler. 

lf Bugünün en güzel yıldız.la~ 
rından dilber Mac Veıt'in babaıı 
Mister Betling V eat, Dört ıen.
denbf'rİ görmediği kızının haaretlql 
gidermek için Holivuta gelmfıtlr. 

Mae V eat babaaının kendi aya• 
ğına kadar gelmeıinden çok hi_. 
lenmiı ve bir kötk ıatın alarak 
babaaıoa hediye etmiıtlr. 

Ye11i çeorllert "Bü11lik r11zal11t,. filminden güzel tertip etlllmiş bir sahne 

Sesli filmden sonra ı6nllp te 
ıon günlerde tekrar parlayan 
yıldızlardan biri de Rüt Klayfort
tur. Bu eaki yıldız, uzun bir ça
lııma neticesinde çok glizel bir 
ıarkıcı olmuı ve bu ıayede de 
ıinemaya yeniden lntiaap etmiştir. 
Rüt Klayfort yeni çevrilmekte 
olan "Elmttr ve Elzi,, iıminde bir 
ıevda filminde bat rolü temsil 
etmek üzere bir mukavele imza
lamıttır. Bu filmde yeni yıldızlar· 
dan cici Frans FUller'in de mil• 
him bir rolü vardır. 

1fl.. Sinema yıldızları arasında 
en çok dil bilen ıu, yıllardanberl 
beyaz perdede seyrettiğimiz er• 
kek yıldız Adolf Menju dır. Aı• 
len Franıız olan ve kUçUk yaı\t 
Amerikaya gidip orada büyüyeJ,J 
Menju bugün beş lisanı, tıpkı an• 
dili gibi konuşmaktadır. MenjQ 
Fransızcadan başka, İngilizce, 
Almanca, lspanyolcR ve halyanç_a 
bilmektedir. Bu eıkl yıldız önil• 
müzdeki mevaim içinde bu bet 
lisandan beı filim çevirmek Uzer~ 
bir konturat imzalamıılardır. 

Hatıra Defterlerinin Ye
Filimler Alıyor • 

rını 

Bu 
nın 

Gidişle Fotoğraf KolJeksiyonları

Da Tarihe Karışması Muhtemel 
Sinema, pek haklı olarak her 

yere burnunu sokuyor. BUtün 
medeni dünyada ve fakat hllha11a 
Amerikada, ıinema her sahada 
kendini göıtermif, en elıemmiyetli 
bir ihtiyaç halinde yokluğunu 
hi11ettirmek vaziyetine girmiştir. 
Mekteplerde t•driaat kısmen öğ· 
reticl filimlerle yapıldığı ıibi 
terbiyevi filimlerden de hapisha
nelerde mahkümları ıılih etmek 
busuıunda istifade ediliyor. Has
tanelerde tedavi iılerinde bütUn 
eğlenceli filimlerden yapılan iıti· 
fade çok büyüktür. Hüllaa, köy
lüleri . tenvir etmek hususunda, 
hastalık mücadelelerinde ve daha 
birçok ıahalarda filimlerden geniş 
mikyasta faydalar temin olunuyor. 

Fakat son zamanlarda sinema 
filimleri hatıra defteri olarak ta 
kullanılmıya batlanmıştır. Ameri
kada ortaya atılan bu yeni moda 
kııa bir zaman içinde yUz: binlerce 
taraftar bulmuştur. Bizdeki seyyar 
fotografçılar gibi orada aa gez
ginci ıinema operatörleri tUremit· 
tir. Bunlar arzu eden kimıelerjn 
fotoğraf yerine ıinemalarını alı
yorlar, bu suretle hatıra defte
rinden çok daha belagath ve 
ıüpheılz fotograftan daha canlı 
ve hareketli birer kolekıiyon 
vücude a-eliyor. 

Meseli Amerikada bir nikah 
ve düğün merasiminin artık fo
tografı çekilmiyor. Evlenen çiftler 
kiliseye veya evlerine sinema 
operatörlerini çağrıyorlar, niklh 
veya düğün rasimelerinin bütün 
safhaları olduğu gibi filme alını
yor. Bu filimler evlere konulan 
kUçük mikyaata sinema makine
leri vasıtasile aeyredilmek ıureti
Je de ayrıca bir eğlence mevzuu 
oluyor. 

Meseli, canmız bir gezinti 
yapmak iıtiyor, çoluk çocutunuzla 
bir kır aaf aaına veya bir plaj eğ-

lencesine çıkıyor ve bunun da 
canlı bir hatırasını teabit etmek 
ietiyonunuz. Artık lı kolaylaı
mıştır. Hemen bir sinema opera-
törü çağrıyorsunuz ve o günkü 
gezintinlt:in muhtelif safhalarını 

f .ime çektiriyorsunuz. Sonra evi· 
nizdeki kiiçük sinema salonunda 
bu filmi istediğiniz zaman seyre• 
diyorsunuz . 

Bugün Amerikada bu yeni 
moda haylı alıp yürümüştür. He-
men bütün zenginlerin evlerinde 
birer sinema salonu vardır. Bu 
ıalonlarda o ailelerin huıuıi ha
yatlarına ait f,Jimler gösteriliyor, 
komtular ve diğer aile doıtları da 
bavet edi lerek bu filimleri onla· 
rın da görmeleri temin ediliyer. 

işte bu yeni modanın tesirile· 
dir ki artık hatıra defteri tutmak 
usulü ve hele fotoğraf kollekıi
yo.m yapmak tarihe karıımak 
iizeredir. 

Şunu da söyleyelim ki kiğıt 
fabrikacıları ile fotoğrafçılar bu 
yüzden, daha timdlden hayli 
zarara girmişlerdir. Çünkü batıra 
def teri sat . Jı oldukça azaldığı 
gibi fotoğrafçılara kartı raibet 
göıterilmemeye baılanmıtbr. Bu
nun tesiriledir ki bir kısım fo
toğrafçılar işi huıuıi ılnemacıhğa 
dökmUşlerdir. 

Diğer taraftan amatör ıine
macılık ta oldukça genitlemlıtir. 
Amerikada ve kıımen de Fran-
aada birçok amatör artist türe
miştir. Bunlar kendi aralarında 
hazan çok gtizel filimler tertip 
ediyorlar. Sonra bunları kendi 
husuıi sinema aalonlarında doıt· 
larına gösteriyorlar. 

Iıte bu amatör iti sinemacılık 
ta hakiki sinemacılığa kartı menfi 
bir tesir göstermeye hatladığı 
içindir ki sinema kumpanyaları 
yeni yeni tedbirl•r almak vaziye
tinde kalmıılardır. 

Ayak Müsabakası 
Paramunt ıtüdyosunda geçen

lerde bfitUn kadm yıldı7.ların ve 
kadın figüranların ittirakile bir 
ayak müıabakaaı yapılmııtır. Çok 
eğlenceli geçen bu müsabakada 
tirin yıldızlardan Joan Mart en 
kilçlik ayak birinciliğini kazan· 
mııtır. Bu müsabakayı tertip eden 
meşhur bir kunduracı Joan Marıa 
on sene mUddetle her ıene bet 
çift iskarpin hediye edecektir. 

Haber verelim ki eaki yıldız· 
ların tekrar sinema hayatına atıl
maları yeni yıldızların canlarını 

ııkmaya baılamııtır. Bunlar bu 
yti%den kendilerinin pabuçları daına 

Dangel Porol• •Şen D•I,, /il11ıind 

* Sinema yıldızlarından Kari 
Brlaaon vaktile sinemaya intİHJ? 
etmeden evvel maruf bir bokı6r; 
dU. Birçok müsabakalar yapmıf 
ve bilhassa bokıörlilk hayatuu.P. 
ıon ıenelerinde hayli muvaffalf.l! 
yetler kazanmııtır. BuııUn de ~· 
ıinemada muvaff akiyctler temin 
etmektedir. 

* BugUn Holivudun birincJ 
ıınıf komedi yıldızlarından o~ 
Meri Boland küçükken, yani 
yatında iken bir tiyatroda b ' 
facia plyeıinde rol almııtı. 

Marifetli 
Bir Yıldız 
Evelln Venabl'in Bilme• 

dltf lı Yoktur 
Holivudun yeni yıldızlarından 

JÜ%el ve tirin bir kız olan Ev•liD 
Venabl blnblr marifetli bir yı~ 
d11dır. Bilmediği Ye beceremedM'i 
it yoktur. Evvel& mükemmel b,, 
ev kızıdır. Yemek plşirmesln1, 
temlzllk yapmasını çok iyi bilir. 
Sonra iyi bir beıtekirdır. Çolc 
güzel daoı havaları beıtelemittir. 
Glıel Evelin beygfre binmek 
huıuıunda bütün kadın yıldızların 
UıtOndedlr. Ona "Çapkın ıüvarl" 
derler. Bu elci kız kotra yarııla· 
rında da daima birinciliği kazanır 
ve ayni zamanda iyi bir yl\zUcUdUr. 
Hattı bir arahk vapur kaptan• 
lığına ~ile merak ederek bir aene 
k•dar bir ıemide kaptan yamak• 
bjı ve dUmencillk yapmııtır. 
Tabiidir kl her yıldız gibi Evelhı 
de otomobil kullanmaaını bilir. 

Cambazın Kızı 
Uda Roberti Hoıivut yıldızla• 

rıoın elüıtUnde tutulanlarından 
biridir. Babaaı meşhur bir cam• 
bazdı ye meslek iktızası muhtelif 
memleketleri dolaımak mecburi• 
yetinde idi. Kızmı çok seven 
babaaı bunu yanından ayıramamıı, 
her ıfttltl yere g6tUrmUştür. Bu 
yüzden de kııcağıı tahsilini 
muhtelif mekteplerde yapmııtır. 
Bir beıap neticesi anlaıılmışhr ki 

1
1 

Lida tamam altmıı mektepte 
okumuttur. 



iki 
Sipahi Ocağında Çöp Bacak Hadiye Bonborı Y iyen Sincnp 

- Tuh, çikolatanı ne çabuk 
yedin, bitirdin?. 

- Ben kendiminkini yemedim, 
kardetiminkini yedim anneciğim!. 

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

1 
Flltr• 

Hırsız 
ISJr akıam Cingözle baba11 

çarpdan geliyorlardı.. eldeki bn
ttln paraları annesinin elblıele
rine, kumaılarına, tuvaletlerine 
Yermiıler, metelikleri kalmamıfh .. 
anneai blltlin efYayı almıf, bir 
otomobile doldurmuf, eve ıitmiıtl. 
qya o kadar fazla idi ki, Cin· 
tözle babaaına yer kalmamıı, 
yaya ıelmiye mecbur olmuılardı. 

Geç kalmışlardı. Karanhk 
adamakıllı baatırmııtır. Tam zifiri 
bir ıokaktan geçerlerken önlerine 
eli kamala bir hırsız çıktı: 

- Durun, davranmayın! 
lkial de durdular. Hırsız parıl 

parıl yanan kamayı yüzlerine 
dojTu tuttu: 

- SökUlUn paraları bakayım!.. 
Cingöz gülüyordu. Hırsıza 

doiru yürüdü: 
Gç kaldın hırsız amca, 

dedi. Senden evvel babamı 
annem ıoydu.. çarııdan geli· 
yoruzl .. 

CiniÖZ babasma yaklafb. 
Birıey iıteyecekti. Fakat babası 
çok meıguldU. Önüne bir. yığın 
kağıt yığmıf, çalı) ordu. Nıbayet 

··cesaret etti, yakla,tı: 
_ Babai. Diye bağırdı. 
- Ne .var? 
_ Şey, ·bana beş kuruı verir 

· miain 1 
Babaaı homurdandı: 
- Görmllyor muıun ? baıımı 

kaııyacak vaktim yok. 
Cingöz boynunu bilktil: 
- Baıını ben kaııyayım da. 

aen bet kuruşu bana veriver!. 

Tablo 
Afacan ba

baıile bir resim 
Hrıiaine gitmit· 
ti, karpuz, kavun, 

OzUm, ıeftall elma 
ve muz reaimleri 
olan bir tablo· 
nun öntıne ıelince 
reasam iftiharla 

- En ınzel 
tablom!.. Dt.di. 

tam 150 liraya ıata 
cağım!. Afacan bir 

- En faydalı 
•iıin 1 . 

hayvan hanıclıidir, blllr mtıddet hayretle 
baktı: 

- Tavuk. 
- Neden ·, dal 
- Doimadaa evvel de yenir, dolduktan ıonrı 

- Naııl o
lur ? .. Dedi. Bun· 
ların aahiciİini 25 
kuruıa ıatayorlarl 

Batka Memleketlerin 
afacanları 

'• 
' 

KUçOk çocuk - [Ztırafaya] O 
kadar böblirlenme bakalım, biz 
de yaramaıhk yapıp kulaklarımız 
çekile çekile senin slbi uzayaca· 
iaz, •er•k etme 1 •• 

Yüksek 
Bahçede çocuklar toplanmıı, 

falcıhk oynuyorlardı. Kendi falla• 
nna bıktılar, oynadılar. 

Bu •ırada kOçOk bir çocuk 
geçiyordu, yoldan çevirdiler. 

- Gel ıenin falına bakacağız 
dediler. 

Afacan çocuğun avucunu eline 
aldı: 

- Sen büyüyünce yllkaek bir 
mevki iııal edecekıinl Dedi. 

Çoçuk güldtı: 
- Ben btıyUmeden itı•l edi· 

yorum, dedi. Babam Beyazıt ku
IHinde memurdur •. 

Hususiyet 
Minik Alinin 

babaaı denizde 
boğulmuıtu .. Bll
tiln ev a•az 
içinde idi .. 

Komi1er Minik 
Alinin anneaine 
aordu: 

- Bu adam 
ıizin kocanız hal =.~==~ 
iyi biliyor musu· -· 
nuz? 

- Evet. 
- Peki tanı• 

mak için bir hu· 
auıiyeti,var miydi? 

Minik Ali atıl
dı: 

Cingöz - Babam talihli adam• 
dır, bak bir iskarpin tuttu .. Artık 
annemin iskarpin kavgasından 
kurtuldu demektir!.. 

Sırık 
Eve aırık gibi bir çocuk geı

mifti.. Afacan Cingöz, bu aırık 
çocuk oturup konutmıya bqla
dılar. Sırık gibi çocuk dedi ki: 

- Biz Şlılide bir apartımaoda 
oturuyoruz! .. 

Afacan: - Rahatmıamız bari! •• 
dedi. 

- Ne gezerf.. 
katta bir kiracalar 
l'llrftlt8 yapıyorla! .. 

Üatllmtızdeld 
var, debıetll 

- Kim bilir annen baban 
ne kızıyorlar?. 

Onlar kızmıyorlar. S.a 
fena halde kızıyorum. "Bu ne 1'1-
rUltn?,, diyorum da, ubiz duymu
yoruz, ıllrUltOyD nereden çıkan• 
yorsun?.,. diyorlar. 

Cingöz abldı: 
- Elbette canım, bakaana 

boyuna .. .en tavana daha yakıa. 
aın, gtlrUltllyll daha çok du• 
yarsın! .• 

- F ranıızca, 
lngiliıce bilirdi 
efendi amca 1,. 

Kuzum oğlum, bir daha aefere uçaraan, fi 
biıim çocujun uçurtmaaım ahverirain, olmaz mı 1 



Bu Başı 
A k ve macera romanı - 57 -

Ne Yapahm? 
1 

Fafa timdi dolabın açık ka· I 
pıları önünde idi: 

- Fato1-. Fatoı. 
Heyecandan çeneleri titriyor. 

Korku ve t•ıkınlık dizlerini bU
kUyordu: 

- Fafa ..• 
- Fatoı görüyor musun yok.. 

sarı çanta ... Kafa yerinde değil.. 

Fatoş neden ıuıuyordu. Kor
kudan, endişeden çıldıracak bir 
hale gelmtı olan arkadaıına ne· 
den bildiğini anlatmıyordu. Buna 
aebep ne idi? 

Neden arkadaşına: 
- Onu ben katile verdim, 

demiyordu. Fafamn, Tevffkln ha· 
"ki hth iyetini ve mahiyetini bil
mesfrıden neden bukadar çeki· 
niyordu. 

- Çanta mı, deye kekeledi. 

- Yoz an 

Su•t SUzan 

nın kenarına oturdu. Artık ko-
nuımıyordu. Alnt avuçlan içinde 
dirseği diz; kapatın• dayanmıı 
oturuyordu. Ve Fatoı aysanın 
kartı11nda elbiıelerini çıkarıyordu. 
Yavaı bir ıuJe: 

- Fafacığım, dedi, kendini 
harap etme. Hadi •oyun biraz 
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yatağa uzan, .istirahat et. 
- Soyunmak mı?. Sen deli 

misin, timdi bizi tevkife geldik
leri zaman giyimli olmak isterim. 

- Fafa ... Kendini bu kadar 
ye'ae verme. Hasta olacaksan. 
Bak bir (Unde yüzün ne bale 
girdi... Belki çanta poliıln elinde 
değildir. 

( Arkası var ) 

Eskişehirde Belediye 
Seçme Hazırlıkları 

Eski Belediye Reisi Hasan Basri Bey 
Fikirlerini Anlatıyor 

Politika Alemi Heyecand; 
Ölü Ve y;·;·;);j~·;~·~·······Miktarı Her 

Geçen Saat Kabarmaktadır 
...,.... ........ _,,, .. 

( Baıtaralı 1 inci nyf ada ) 
ıoıyaliıtlerle hükumet kuvvetlcrl
nin çarpıımalarına aahne olan 
iki tehir, çok tiddetli ve kanlı 
bir muharebeden sonra hükumet 
kuvvetlerinin eline geçmiştir. 

Diğer taraftan Almanyada 
bulunan Alruaturyalı milli aosya• 
liıtler dün gizlice hududu aşarak 
hudut cıvarında bir kaaabada 
hükümet dairesine baskın yap
mak iıtemişler, fakat hUkümet 
kuvvetlerile yapılan bir mlisade· 
meden sonra pUskUrtülmüılerdir. 

Çetin bir muh•rebe 
Belıırat, 29 (A. A.) - İsyan 

halinde bulunan Avusturyalı milll 
ıoıyalistler, hükumet kuvvetleri· 
nin ve top arabalarının geçm .. 
meıl için Yugoslav hududu cıva• 
rındaki şosaları ve demlryollarını 
tahrip ediyorlar. 

t•Y tefrik edemiyecektir. Ve yine 
hfç bir şey, Bafvekil DolfUsUn bat .. 
ladığı eseri, tam bir ittihat ile de· 
vam ettirmemize engel olmıyacak .. 
tır. DolfUs Avuaturyamn mazlun 
ıehididir. 

Bu ıözlerden sonra, reiıiclim· 
hur, bu iğrenç cinayeti clban 
vicdanı huzurunda tel'in etti. 

M. Miklası müteakip, baıvekJI 
muavini prens Ştarhemberg, na• 
zırlardan M. Reither ve belediye 
reisi de, müteveff amn lırini takip 
ve Avuıturyanm istiklalini müda
faa etmej'e and içtiler. 

Müteakiben cenaze, Hitzing 
mezarlığına defnedildi. 

Ahaliye Atef 

Çanta yerinde değil mi? 
- Fatoş mahvolduk. Belki 

onu gelip buradan polis aldı. 

Belki garsonlar dolabı açıp onu 
gördüler de polise teslim ettiler •• 
Mahvolduk Fatoı .. 

Ealdtehlr ( Huauai) - Memleketin 1 belediye relıi olmuıtum. ilk itim ıehrln 
hertarafında oldutu ribi Eakltehlrde de planını v6 mlt.takbelplinımı yapmak 
bdediye intiha- oldu. Fakat bunu latemeyenler vardı 

Avuıturya hükumet kuvvetleri 
çok çetin bir mücadeleden ıonra 
Blayburg şehrini zaptetmiflerdlr. 

MUcadele Şlddetlldlr 

Viyana, 29 ( A. A. ) - Don 
akşam Gratz ıehrlnde M. Dolfö
ıün hatıraaını takdiı için yapalan 
bir meraıim esnaaında şehrin 
muhteJlf yerlerinde birdenbire bir 
çok silahlar patlamıthr. Yapıla11 
tahkikat neticesinde, Milli soıya• 
liarlerfn meydan okumalanna ta• 
hammftl edemeyen Şutzkorp efr .. 
dmın, parktaki ahaliye doğra 
atef açmıt oldukları anlaıılmııtır. 
Bir ldtl ölmllf, iki kiti yaralan
mııtır. Graç ıehrlnde fevkalide 
bir asabiyet havası eliyor yeni 
hadiseler çıkmaaından korkuluyor. 

. 

Bir söz, bir tek söz bu peri
ffan çocuiu teakine kifi idi ... 
Fafa deli aibl odada dolaııyor, 
şurada, burada dolabm Uıtllnde 
l<aryolanın albnda, banyonun 
içinde kafayı, kaf&yı taııyan çan• 
tayı arıyordu. 

Ve gayet doğru •IJ%10 olan 
Fatoı neden arkdatına bu kome· 
diyi oynuyordu .. Neden o da ca'JI 
bir telitla arkadaıile birlikte 
,ant&yı arıyordu. 

Neden Tevfiğio, o canavarın, 
o katilin, o kftıtahın ıımnı, meı'
um ve glinahkar ıırrmı, müthiı 
ıırrını saklıyordu. 

Bunu kendi kendine izahtan 
lcizdi. Yalnız arkadaflna haki
kati •öyleyecej'I zaman dudakları 
kiHtleni yordu. 

Hayır ... Bu, btUtln 
çocuğa kartı duyduğU 
nefretten, kinden ve 
daha kuvvetli idi. 

o earışın 

ikrahtan, 
korkudan 

Bildiği vaziyeti F af aya ıöyli· 
remiyordu. Fafanın onun katil 
olduğunu bilmeıini istemiyordu. 

• Ümidini keııen Fafa karyola· 

Son Posta 
~v;i, -;lya1t, H• .. di• H H-;llı; ıaıetui 
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batı ha1.1rlıklan ki galebe ettiler. Buna mukabil bu. 
duam etmelrte• ıOn planımdan yüzde ellisinin tatbik 
dir. Bu huıulta edllıneal beni ve arkadıılarımı müf. 
Eaklıehirin en tehir ediyor. Fakat bu plinıa kifl 
çok Hvllmlı ve olmadıtı .rlbl maksataızdır. 
hnınmıı bir Her teyden evvel mDteha11111 bir 
almuı olan eakl Avrupalı getirterek ıehre hakim ol-
belidlye reial aıak llzımdır. Bir kere ıeçen Hne 
Haaan Baarl B.la yapılan bir cadde baıka bir ıekle 
konuıtum, bana ıokulmah, ıehrln ortuından J'•Çen 
dedi klı nehirden, hiç olmaua aokakları-

- intihabat ma&ı aulamak için iatifade etmeli. Su 
•• ıehlrden bah• borularını deflttlremiyoruz, 11hhatimiz 
aetmek lat~mem. lfaat ediliyor. On ıene içinde bOtçeye 
Çünka bazı ar• milyonlarca Ura kondu, fakat ümran-
kadatJaı blı dan eHr yok. Ölmez Gazinin bir 
makaadı aıU.. heykell blle.. BltOn bunlar makaat-
aua ile ... •ÖJ'• aızJıkhr. lılerlmizl bir kitap Ifbl 
Jedij"ime xahip yazmahyıı. Biz, ıehrin kitabını ancak 
olacaklar. Ma- Gazinin ilhamları ile yaımalayıı. 
dem ld bayla Gençler için bir fatlnat temin edll· 
bir niyete vnaıta medl. At koıulan için yerler hazır• 
olmı ya ca ğınıu layamadık, nehir fberJndi bGyGk 
aöz •erlyoraunuı y\lzme havuzları yapamadık. Meafri• 
o halde konuıa• ler doğmıyor. Şehir ormanlara yok. 
hlllrlm. pazar yeri bir tOrlG lntihııp edil .. 

E.klıehirlller, medl. Arbk ite baılamalc zamanı 
bu mfthim HÇ• ,,.. ~elıniıtir. Halk iatiyor. Bunu ıl>ren 
mede ıevdlkle· yok. Halkın deditinl olıun yapalam, 
rlne ve telue Hesa11 Basri B•• Eakiıehir arbk mukaddes bir Sakaryl 
hizmet edenlere rey vumelidirler. ı•hrl olmalıdır. Sakaryanın ruhunu 
(45) bin nOfuılu muhitimizden intihap nrmeliyiz. Belediye intihabatı da, 
kudreti kuv .. tll olan aamzetler fır• ıehrln yarınını tebıir eden t"tnçlerl 
kaca 18.terilmelidlr. Şehir itlerine ge• bize verine, ne mutlu!.,, 
lince, ben 331 kortulutundan aonra M. Bahaeddin 

Yine Akv•m Cemiyeti 
Londra, 29 (A. A.) - Posta Nazırı 

M. Kinraley, bir nutuk Irat ederek 
ezcümle demi9tir ki: 

• - Alrvam cemiyetinin fen& H• 

atler yaıamakta olmasına ratmen, 
lnııiltere hükOmetl cihanın ancak bu 
cemlyet vasıtulyle aulhu temine mu
vaffak olacatı kanaatindf!dlr.,. 

f\ı~ıı•ut ltltdiılnf 

SrhirTUjatra~g. 

111111 ~1111111 

l~J 
111111111 

Tepebaıı Belediye 
BahçHinde 

2·8·34 
aaat 22 de 

LÜKÜS 
HAYAT 

Yagmurlu günlerde 
teaııiller kıılık sa
londa verilir. 

j ______ ı._tta __ n_b_u_ı __ a_._ı•_d_l_Y_•_•_ı __ ı_ıı_n_ı_a_r• ____ _.j 
DarUlicexe için lftzumu olan 12,000 kilo Patate1, 8,000 kJlo 

ıade yat, 4,000 kilo Zeytin yağ, 10,000 kilo kuru fuulye, 3,000 
kilo Nohut, 2,000 kilo Mercimek ve 15 kalem yq HbH kapalı 
zarfla ayrı, ayrı mlinakuaya konulmuıtur. Talip olaalu tartname 
almak Uzere hergUn Levazım M&dtlrllljlbae mlracaat -.tmeli, mllaa
kaaaya girmek için de teklif edilecek bedelin ylzde yedi buçutu 
niıbetinde teminat makbuz veya mektubu ile tekJlf mektuplannı 
2/8/934 Perıembe ıllnU aaat On ltete kadar Daimi EncOaene 
vermelidirler. "3794,. 

l_i,_n_h_iı_ar_Ia_r_U_._M_ü_d_ü,_rl_ü_ğü_ .. n_d_e_n_:_.J 
22982 kilo Sınai Sulfat DöaUt 
4895 ,, Farmaıötik Sulfat Döıllt 

Satılığa çıkanlan yukarda nev'i ve miktarlan yazılı Sulfat Dla.._ 
tun pazarlığı l/8/934 tarihine mllsadlf Çartamba gtlnll ıaat 10 da 
icra kılınacaktır. Taliplerin ıartname ve niimuaeleri s6rmek üzere 
her aDn ve pazarlık için de tayin edilen gtia Ye saatte yOıd• yedi 
buçuk teminatlarile birlikte Cibalideki satıı komiıyonuaa mllra• 
caatları ilin olunur. (3985) 

Viyana, 29 (A. A.) - lnıbrlik 
emniyet mUdUrUnUn katil ve VI• 
yana hidiseleri Uzerine Tirol halkı 
ve Haymvebr'ler milli aoayallstlero 
kartı galeyana gelerek bunlana 
aleyhinde doğrudan doğruya ha• 
rekete geçmitlerdir. Huıuıt ha
berlere göre milli ıosyaliıtler aoa 
Uç gün içinde iki yüz ölft, blrçk 
yaralı ve yüzlerce ealr vermiflerdir, 

700 kiti Sıkıtt1rlldı. 
Viyana, 29 (A.A.) - Dahili 

muharebe mmtaka11 olan Karintiya• 
da milli sosyalistler periıan bir 
halde Lavanta ormanlarına iltica 
etmişlerdir. 

Bunlarm zayiatı mllhlmdlr. Yüz 
kadar ölü ve yine yOzlerce yarala 
vardır. Htıkümet lutaatmın zayıab 

İH aıkerden S, jandarmadan 4, di
ğer tetekkUllerden 5 maktul ile 
10 kadar yaralaya mUnhaaır kal• 
mııtır. 

En ıon vuruşma, 700 kadar Na• 
:dnin, Yugoılavya hududunu a,. 
malı maksadile taha11ftt ertlklerl 
Volkerma civarında vuku bulmu,. 
tur. Şimdi bu asiler hOkiimet kuv• 
vetlerl tarafından aıkııtarılm1t bu
lunuyorlar. Kendilerine bir illtima· 
tom verilmiftlr. Nihayet yanna 
kadar te11im olmaları bekleniyor. 
DolfUa'Un Cenazesi K•lktı 

Viyana, 29 (A.A.) - MUte• 
veff a M. Dolfiiı 'Un aandukaıı 
önünden dtın IAakal yOz bin kiti 
geçmiıtir. Baıvekilin cenaze me
rasimi dün öğleden ıonra, tanta
nalı surette kaldınlm11tır. Bele
diye daireainln önünde piyade, 
auvari ve topçu kıtaatı, halkm 
umumi heyecanı içinde, cenaze
ye kartı ıeltm rHmlnl ifa 
etmitlerdir. Tabut, •ondurmanın 
llzerine konuldutu emada, baza
run araıında bulunan kadınlar 
hıçkıra hıçkıra atlıyorlardı, M .. 
raıime lıtirak eden reaml ıahsl
yetler çok kalababktı. 

Relalcumhurun Nutku 
Cenazede M. Muıollni namlna 

Jtalya ayanaadan M. Mortino lıa· 
zır bulunmu9tur. Meruim eana• 
11nda Cumhur reiıi M. MiklH bir 
nutuk a6ylemlı, M. DolfUıOn ıah· 
tlyetlal aena ettikten ıonra d .. 
mittir ki: 

u - Avuıturya, onun dilediği 
gibi, en aatlam içtimai e1aalar 
lıerlne mle11eı, hür ve muıtakU 
bir Alman devleti olacaktır. Mu .. 
teveffının anaları bizim de arzu• 
!arımız olacaktır. Bizi artık hiç J,fr 

-:tc 
Viyana, 29 (A. A.) - Yan 

reımi bir ıaıeteye göre M. DoJ.. 
fUsün öldUrüldUğ8 ıün AJmany1a4 
daki Avuıturya Nazilerinin reltl 
M. Habiç ile M. Fra•enfelt ta:r
yare ile Vlyanaya harekete hazır 
bulunuyorlardı. 

Macarların T•htldatı 
Peıte, 29 (A. A.) - Ekaerlya 

mevıuk haberler alan mabaflldea 
öğrenildiğine ıöre Macarlar A· 
vusturya hududunda askeri tab
ıtdat yapmaktadırlar. Doğrulu• 
fonu tahkik imklnı bulunmıyan 
bu tedbirin tamamile ihtiyati ma• 
hlyette olduğa J,eyan edilmekte
dir. 

Yugoslavy•ya lltlca Edenler 
Belırat, 29 (A.A.) - İtalyan 

ordusunun Avuıturya hududunu 
aımıı olduğunu bildiren haberle
rin aıh olmadıjl anlaplchfından, 
Yugoslavya ıiya1I mahafilinde, 
bllbaua Awsturya h&kümet in• 
taatı asilerin elinden Klaıenfurt 
ve Blayburı kaaabalannı fatirdat 
ettikten ıanra, yeniden ıtıklin 
haııl olmuştur. 

Yedi yUz kadar mUll ıoıyaliat 
Avuıturyadan kaçıp YugoılaYya 
araıiıine iltica etmlılerdtr. Bun• 
)arın ıillbları alınmııtır. 

Alm•nl•r1n Netrlyata 
Berlfn, 29 (A.A.) - Almaıı 

ıazeteleri Avuıturya vaziyetinin 
dOıelmekten pek uzak oldutunu 
lapata çalıfıyorlar. Dahll! muha
rebe yUıünden Avuıturya hUkü
met adamlarının lhtlllf a dUıttık· 
lwinl yazıyorlar. 

ltaly•d• Asabiyet Var 
Roma, 28 (A.A.) - Italya ıa

zeteleri, M. DolfüıUn 61ümtl mtı
na .. betile Almanya halduada tld
detlt hücumlarına deYam ediyor. 
Gazeteler çok uyanık bulunmak 
lUzumunu da yuarak bfitOn Avue
turyalılara hitaben Alman Nazi.. 
lerlnln kucatına dUımemelerlnl 
taV1lye ediyorlar. 

Bir k11ım gazeteler .iyaıt te
ıebbUılerden vaz geçilerek cliy_... 
lar ki : .. Bazı zamanlarda ıulhu 
kurtaracak top atetldir.,, 

( Dtn•ı 9 aac1l ıayfada ) 
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TIBAKKI ve PolitikaAlemi Heyecanda 
Her hakkı mah/uzdur - Nasıl Doğdu ? •• ( Baıtarafı 8 inci savf ada ) mahiyeti hakkında malümat aJ.. 

mağa imkan yoktul'. Bu husuıt• 
milletler cemiyetine müracaat 
tavsiyesinde bulunanlar olduğu 
gibi lngiltere. Fransa ve ltalyanıq 
anlaşmaları lüzumunu ileri süren .. 
ler de vardır. Eski başvekil ve 
hariciye nazırı M. Pol Bonkur hem 
bu Uç devletin anlaşması, hem de 
milletler cemiyetinin işe karışması 
lazım olduğunu ileri sUrüyor. 

Kısım No. 1 ... 
Na•ıl Yaşadı? .• Fon Papanın &eflrllğl 

Paris, 29 (A.A.) - Gazeteler 80 - 7 - 934 Nasıl Ôltlü.? 
~akh'······•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• .• Fon Papenin Almayanın Viyana 

elçiliğine tayininden endişe ile 
bahsederek Almanya - Avusturya 
ittihadını temin için yeni manev• 
ralar çevrileceğini ve yeni sui
kastler yapılacağını kuvvetle ileri 
sürüyorlar. 

Taklibi 
Planlar 

Kazım, giriteceği bu cür'et
karane işte, bu kuvveti kafi göril
yor; ( 1 O kanunusani ) baıkıomda 
ittihatçılara müzaheret eden hal· 
kın bu sefer de kendi bayrağı 
altına girivereceğine emin bulu
nuyordu. Çünkü İttihatçılar, Edir
neyi istirdat için hükumeti devir
mişler, Nazım Paıanın kanlı cese
dine basarak iktidar mevkiine 
sreJmiılerdi. Halbuki aradan aylal' 
geçtiği halde değil Edirne, 
Çatalca istihkamlarının lSnünde 
bir karıı toprak bile istirdat edil
memişti. Hiç ıüphesiz ki halk, bu 
vaziyetten memnun değildi. Buna 
binaen ittihatçılar aleyhine ilk 
•ilah patlar patlamaz • BabıAli 
baskınında: 

- Yaşasın İttihat-Terakki •• 
Yaşasın Enver Bey ..• 

Diye bağırdıkları gibi - bu 
ıefer de: 

- Yaşaım Kazım Bey. 
Diye, inkı!Apçıların arkasına 

takılıvereceklerdl. Komitecilerin 
hepsi, hadisenin böyle bir ıekilde 
-cereyan edeceğine ve temamen 
!'kendi lehlerine bir netice vere
ıceğine katiyen kanaat getirmiş· 
lerdl. Onun için komite efradını 
fazlalattırmıya ve işi dallandırıp 
budaklandırmıya 10.ıum görme· 
miılerdl. 

Kazımın ilk plim ıundan 
ibaretti. Kendiıi baımda ıapka 
olduğu halde bir ecnebi mütea h
hit pozu alarak harbiye ne.zara-
tine girecek .. Muhtelif kapılardan 
muhtelif ıekiJde nezaret dairesin· 
de toplanacak arkadaşlarile be
raber derhal harbiye naıırı Mah· 
mut Şevket Paıayı odasında 
tevkif edecek .• Kumandayı derhal 
ele geçirecek.. Hiçbir neferin 
yerinden kımıldamaması için emir 
verecek.. Sonra telefonun başına 
geçerek diğer nazırları ve bilhas-
aa lstanbul muhafızı Cemal beyi 
• güya harbiye nazırı istiyormuş 

gibi - birer birer daireye getirte• 
cek.. Sonra da hepsini birden, 
ıabrdan geçirecek.. Bu suretle 
hükumeti kolayca ele geçirivere-
cek ••• 

Fakat biraz dUşilndükten 
ıonra bu planın pek mecnunane 
bir hayalden ibaret olduğuna 
kanaat getirilmiş; plAn tebdil 
edilmişti. 

ikinci plan beyenilmitti. Bu 
plAna göre, evvela Mahmut Şev
ket Paşa, Talat Bey, Cemal Bey, 
polis mUdürU Azmi Beyle Ma· 
nuel Karaau, Nesim Ruso Efen
diler[1] bir hamlede öldürülecek .• 
Bunlann ölümünün etrafa verdiği 
dehıetten istifade edilerek hükü
met devrilecek.. Ve sonra, geri 
kalan ittihatçılar kamilen ipe 

çekilecekti. 
Bu plan takarrür eder etmez 

derhal işe girişilmişti. Nazmi ile 
Topal Tevfik tarafındRn Galata da 
bir silihçı dükkanından beheri 
doksan kuruşa olmak lizere 
on adet Smit Vetson sisteminde 

[l] Kazım, masonların ve siyonist
lerin büyük bir düşmanı idi. Cemiyet 
efradını l.ıu iki ıatin masonluğa ııev
kettiğini zannediyor, onun için bunları 
da birinci plılııJtı öldürülecekler arasına 
ithal ediyorJu. 

ômet 
Ortaya 

İçin uhtelif 
Konulmuştu .. 

1 

rovelver satın alındı. Silahla iş 
görecek arkadaşlara dağıtıldı ... 
Bu sırada da Kemal Mithat Bey(J) 
isminde bir zat gelmiş, ·ortada 
mevcut olmıyan • Prens Saba· 
hattin Bey namma Kazımla temas 
etmiıti. Bu zat, Prens namına 

Kazım Beyle müzakerata girişmif 
ve yapılacak harekette sjyasi 
işleri deruhte eylemişti. Bu kanlı 

· hareket başlar başlamaz Kemal 
Mithat Bey, sefaretlere gidecek, 
birer nota verecek, ecnebileri 

(l] Meşhur ~lıtlrn.t Ptlşanın oğlu. 

Yem Neşriyatı 
Hukuk Gazetesi - Cevat Hak

kı Bey tarafından neşredilmekte olan 
Hukuk gazetesinin beşinci nüshası 

mesleki milnderecat ile intiıar 

etmiştir. 

Havacıhk ve Spor - Mecmua· 
larımızın en çok sev lt:ni olan Hava
cılık ve Sporun (123) üncü sayısı çık-

mıştır. Mecmuayı salın almak size 
ayrıca para vermeden bir kitap ka• 

zanmak fırsatını da hazırlıyacaktır. 
Mecmuanın devamlı karii olm:.k ıizln 
için bir kazançtır. 

Gül ve Karanfil 
Gül ve karaofil meraklılarının bü

yük bir eksikligia.i tamamlamak üzere 
ziraat mulıarririmiz Lfıtfi Arif B. tara
fından yazılarak neşrolunan bu iki 
kitabı çiçek meraklılarına tavsiye 
ederiz. Bu iki kitap on be8 bin çeşit 
gülün ve iki yiiz çeşit büyük çiçeklı 
karanfillerin yetiştirilmesinden ve ba
kılmasından bahseder. Gül lcitabı yüz 
ve karanfil kitabı elli kuru~tur. Yalnız 
lıstanbulda Şamlı hanında muharriri· 
oıizin 12 numaralı fenru bahçıvanlık 
müessesesinde satıhr, bedeli mukahi· 
linde ve karilerimizden posta ücreti 
alıomaksıznı her yere gönderilir. 

vazi~ etten haberdar edecekti. 
Bu hazırhklar yapılırken Is· 

tanbul Muhafızı Cemal Bey, ko· 
mitecileri ayrı ayrı takip ettiri· 
yordu. Muhibin Damat Salih Paşa 
ile teması sıklaşınca evveli bu 
adamı tevkif ettirmiş.. Sonra da 
pafayı Muh

0

afızhğa davet ederek: 

- Paşa Hazretleri!. Hükumeti 
hazıra erkanından bazılarına sui· 
kastte bulunmak ve bu suretle 
taklibihlikômet yapmak için bir 
komitenin teşekkül ettiğini bili· 
yoru~. (Arkası var) 

,,_~~lml'.!l~--.-.--l!!m!I, 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acent .. lerl ı Karaköy KaprObıtt 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarzııde 

~•C!Cim.tll'i> Han Tel. 227 40 4!ıll:!!l:iimllli 

Trabzon Yolu 
ERZURU vapuru 31 

Temmuz 

Sah 20 de Galata rıhbmın
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 

dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Riz:e'ye. Dönilıte bun• 
lara iliıveten Silrmıme, Ordu'ya 
uğrayacaktır. ..4236,, 

iZMiR SÜR'AT 
I• il 

lskenderiye Yolu 
iZl't1iR vapuru 31 

T emmuz 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, fskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "4234,, 

Bartın Yolu 
ı in~toıSFU_i~NanNmEerJhuCml.un hEaMiefil·~ BURSA T~~:u~O 
sınıf 1 Pazartesi 19 da Sirkeci 

Beşiktaş: Benzin deposu yanında Erip rıhtımından kalkacaktır. (4235) 
B. apartımanı. Tel. Kabine. 44395 # 

~---:!J'f ev 40621 ,-b~E:Z'.Bı::Jl•Eii::&m•m:ı-• _ 
~------~---------------~------------------~----------a 

İstanbul Adliye Levazımından: 
931 - 933 senelerine ait takriben ( 90) forma kadar tutan 

Temyiz kararları münakasa suretile ihale olunacaktır. Taliplerin 
( 101) liralık muvakkat temina~ akçelerile 15/8/934 Çarşamba gü· 
nü saat ( 14) te Ankara' da Adliye Vekaleti Mübayaa Komisyo• 
nunda hazır bulunmaları ve şartnameleri görmek istiyenlerin de 
Ankara'da Adliye Neşriyat Müdürlüğüne ve fstanbul'da Adliye 
Levazım Mümeyyizliğine müracaatları ilan olunur. (4253) 

• s bu 
Semti Mahallesi Sokağı 

Avusturyanın lstiklAll için 
Paris, 29 (A.A.) - Avusturya 

hadiseleri mUnasebetile lngiltere, 
Fransa ve Jtalya hükumetleri 
arasında siyasi görüşmelere devam 
ediliyor. 

Makdonaldın AIAkesı 
Halifaks, 29 (A.A.) lngiltere 

Başvekili M. Makdonald A vustul"" 
ya hadiselerini ehemmiyetle ta• 
kip ediyor. Hadiseler büyüdüf:ü 
takdirde Başvekil izin müddetini 
azaltarak Londraya dönecektir. 

Fakat Avuıturyanm istiklalini 
temin için yapılacak teşebbüsün 

Tramvay 
Ve Elektrik 
Saatleri 

Tramvay şirketi ile bllkiimet 
arasmda aktedilmit bulunan ıon 
mukavelenin feshedildiği hakkın· 
daki kararın bir iki gün içinde 
resmen tebliği beklenilmektedir. 

Aldıgımız malumata göre 
tebliğden ıonra 1923 senesinde 
aktedilen mukaveleye avdet 
hususunda yapılacak temaslar 
biraz gecikecektir. Çtinkü, tirke• 
tin, fesh kararma Şurayıdevlete 
müracaat suretile itiraz edeceğin· 
den bahsolunuyor. Malômdur ki, 
mukavelenin feshini icap ettiren 
sebep arasında, tramvay şirketinin 
halktan fazla para almasına rağ· 
men taahhüdü hilifina olarak bir 
çok yeni hatları inşa etmemiş ol· 
ması iddiası vardır. Halbuki şirket 
bu noktada kendisini haklı gös
tererek bazı mukabil iddialar ileı'İ
ıürmektedir. 

Dığer taraftan belediyenin 
tavassutu ile tl'amvay arabaları 
arasındaki birinci ve ikinci mevki 
farkı makul bir hadde indirilmiş· 
tir. Bütün hatlarda ikinci 
mevki arabalar vasati yüzde 70 i 
birinciler yüzde 30 u teıkH etmek· 
tedir. Maçka, Şişli, Kurtuluş, 

Harbiye hatlarında bu nisbet 
yüzde ellidir. · Topkapı, Edirneka· 
pı, Y edikule hatlarında ikinci 
mevki arabalar yüzde doksan, 
birinciler yüzde ondur. 

Fakat Maçka, Şişli ve Har• 
biye taraflarında oturan bazı 
kimseler ikinci mevki arabaların 
artırılması yüztioden rahatsız ol· 
duklarım, tekrar birinci araba
ların çoğaltılmasını istemişlerdir. 

Şirket verdiği cevapta bu 
yolculara, istasyonlarda Jutfen 
biraz bekliyerek birinci arabala• 
ra binmeleri mümkün olacağını 
bildirmiştir. 

Diğer tarahan Ankaradan ye
m gelen haberlere göre, elektrik 
saatlerjni on senedir kullana!llar 
bu saatlere tesahup edecekler, 
bunlar için kira vermiyeceklerdir. 
Fakat kat'i vaziyet henüz belli 
değildir. 

1 ___ s_p_o_r __ f 
Sovyet Rusyaya Giden 

Sporcularımız 
Moskova, 29 (A.A.)- Cevdet 

Kerim Beyin riyasetindeki Türk 
ıporcuJar1 dün Odeıaya gelmişler 
ve akşam üzeri Moskovaya hare• 
ket etmişlerdir. Odesaya muva• 
&aletlerinde vapur istiklal mf. şı 
ve enternasyonal ile karşılanmış \ a 
Cevdet Kerim Beye bil} ilk bir 
buket verilmiştir. Sporcular H&· 
ridye komiserliği mümessiJi M. 
Gailiunskin, Şehir Meclisi reis 
muavını M. Gueef, Türk Vis 
Konsol osu ve Hara Birliği, bede-
ni terbiye mtıesseselerile mR-tbuat 
ve Odesanm ıpor teşkilatları mil• 
messiJlerl tarafından selimlanmış· 
lardır. 

Moskovaya hareketten evvel, 
Cevdet Kerim B. Hariciye Ko
miserliği mümessili ile Odesa icra 
komitesi ve Şehir Meclisi reisle• 
rini ziyaret eylemiştir. 

Dağcıhk Sporları 
·Bursa, 28 (A.A.) - Dağ spor

ları kulubn Uludağın garbinde ı 
şarkına kadar uzayan ve benli"' 
meçhuJ olan aJtmlf kilometreli~t 
kayakçılık aabasım tesbit ve dağ
dan ınegöle iniş yolunu ta} in et
mek üzere ilk defa kuJüpten sekiz 
dağcıya çok uzun süren bir keşif 
yürüyüşü yaptırmıı ve bu yürüyüş 
sis ve yağmur gibi fena hava ıe
raitine rağmen muvaffakiyetle 
başanlmıştır. 

Muhafız GUcU 
Trabzon, 29 (AA.) - Muha• 

fızgücü bisikletçileri bu sa hah 
Göreleye hareket ettiler. iki 
gündür Trabzon gençliği ve hal· 
kınm misafiri bulunan bisikletçiu 
ler şerefine birkaç ziyafet verildi. 

Trabzonlular Galip 
Rize, 29 (A. A.) - Trabzon-

dan gelen idman ocak yurdt• 
ıporculariyle Halkevimizin spor 
cuları arasında yapıJan maçt· 
bire karşı dörtle Trabzon spor 
cuları galip gelmi11tir. 

ank Si dan: 
Cinsi Hissesi Sıra 

No. 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 

Arnavutköy Arnavut köy Y eniçeıme çıkmazı 
Ebe 

Ahşap yeni hane 1/3 

Emlak 
No. sı 

7 

· Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

1334 T. L. 
Beyoğlu Takıim Ayaapaşa 
Boğaziçi Boyacıköy 

,, ,, 

,, hane ve bahçe 
Muvakkithane ,, dükkan 

,, ,, hane 
Hekimoğlu Ali paıa cad. Dükkin ve oda 

114 6 
28 eskr 
30 ,, 
139 

250 
250 
700 

" 
tt 

it 

,, Dawtpaşa 

Beşiktaş 

Hekimoğlu Ali paşa 
Kaptan lbrahim paıa Köprübaşı caddeıi Bostan ve menzil ve 

112 
Tamamı 
60/120 
1/5 9-13eski, 15· 1311·13 

750 
1100 

" 
1204 Fener 
1205 Bebek 

Tevkii Cafer 
Bebek 

1206 Biiyükada Karanfil 
1207 Fener Abdi Subaşı 

Kiremit 
Kilise 

Karanfil 
Fener 

bugün arsa 
Kigir iki hane 

,, natamam hane 
ve bahçe 
Arsa metreai 557 

,, 

5/9 
Tamamı 

64196 
1/2 

yeni 25 
32-34 
40 

12 
290 

3615 
15000 

372 
600 

" 
tt 

,, 

1 - Yukarda yazıh gayrimenkullerden 
numaralısı kapalı zarfla ve diğerleri 
Cumartesi günü saat on beştedir. 

1203 sıra numaralısının yllzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedeli nakten satılacaktır. 1205 
açık arttırma ıuretile naktcın veya gayrimlibadil bonosile satııa çıkarılacaklardır. İhalelerj 28/7 /934 

2 
_ Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkur gUnde saat on dört h~çuğa kadar yüzde yedi buçuk pey akçelerini naklen 

bonosile ödenmek ve kapah zarflarını tevdileri lazımdır. Seneı haliyo verglsile belediye resimleri müşteriye aitUr. 
veya gayriınllbadll 

"3651 .. 



Arablstaadakl Dizli Kuvvetteria içylzl 
Yazan f « * - 12 - 30.7.934 

lbnissuut gUIUyor: 1 dayım! ı •ağ elini havaya kaldırdı ve gU· 
- O, senin ezeli ılaase~!r.dlr. Gfi!Unç şey değil mi? neıin altında timşek gibi bir şey 

Diyor. Filhakika lngiliz politikasının çakb. Bu, parıl parıl bir yalm 
Filbi de gUlilmıeyor: bu çok garip haleti ruhiyeıine J kıhçtı. 
- Makul bir siyaset değil· akıl erdirebilmek çok güçtür. 

midir Mevlina? diye ıoruyor. Hakikat ıudur: Filby daima 
- Ben otomobillerimin ma• lbnissuudun menafiini hatta lngi· 

kul bir siyaset takip etmelerine )izlere karşı koruyan bir kayırhah 
taraftar değilim. Onların seninle rolünU asla bırakmiyacaktır. 
değil, fakat çöldeki ceylanlarla, Klayton ne iıtiyor? 
tavşanlarla rekabet etmesini Hicaz demiryolunun Mekkeye, 
lıterim. Ciddeye kadar temdidi mi? Hicaz 

Hep gülU1Uyorlar. limanlarının inıası mı, Basra ve 
Filhakika Miıter Filbi ç6ldeki Bağdadın da N~cit yolu ile hicaza 

bütün muvaffakiyetlerini aheshı raptı mı? 

revan olutuna medyundur. Ka· Fakat bunları lbnisauuttan 
faıına koyduğu şeyi yapmak Filbi de istiyebilir. Neden o durur· 
için zerre kadar kendini aceleye ken Klayton buralara kadar geli· 
kaptırmıyan bu ıoğuk kanla lngi- yor, diyeceksiniz. 
liz, bu huıuıta (Livrenı) in tama· Hayır, hazan öyle ıeyler var-
mile zıtb, aklidir. dır ki, onu Klaytonun ağzı iıtiy~ 

Llvrenı belki de daha genç cek, Filbinin ağzı ( hayır, olmaz) 
olduğu içindir, sabrı tahammtılll diyecek, .bu ( hay!r ) diyen ağız 
az bir adamdır. O, ne kadar kanı yavaı yavsı ifliyerek onu; 
kaynayan bir delikanlı iıe, bu o _ Bilmem ki .. 
o nlsbette ıoguk kanlı bir cen· _ Acaba? 
tilmendir. 

Onların bu halini yine onlar• 
dan biri, meıhur mister Klayton 
ne güzel anlatmıttı: 

Klayton da çöllln iyi tanıdığı, 

kendini çöllere vakfetmiı bir 
lngilizdir. 

O: - Çölde kut uçıa ben 
duyarım, derdi. 

Fakat naııl Filbi Livrensi be
ğenmezse, Klayton da her ikisini 
beienmezdi. Tuhaf değilmidir ki 
aynı devirde aynı yolun yolcusu 
bu llç lngiliz birbirlerini biç 
aevmezlerl 

Buna inanalım mı? derseniz? 
Siz bilirsiniz, derim. Çllnki bir· 
çoklanmn iddiuına göre öyle gl
rinmek bunlann ıiyaıeti icabıdır. 

Umümi harpte Livrenı Hicaz• 
da, Filbi Necitte, Klayton da 
Mısırda lnglliz karargihında ça· 
lıııyordu. 

Klayton - Onlann ikisıni de 
ben idare ederdim, derdi. 

Filbinin nazarında o bir bu· 
nakb. 

Livrens iae Klayton için: 
- Mütekait bir zekidır, der· 

mif. 
Bu (mütekait zekA) iae öteki· 

leri ıöyle tarif etmişti : 
- Filbi bir lütik top, Liv· 

renı ise bir golf ıopaııdır. Ben 
de bu ıopayı kullanan elim. Fa• 
kat itiraf ederim ki bugün Filbi 
kendi kendine hareket eden bir 
top haline gelmittir. Sebep iae 
gayet basittir, aenelerle yediği 
darbeler onda bir (zatülhareke) 
'ik doğurmuıtur. Llvrenıe göre 
bu adam daha dürendiştir, daha 
hesaplı, daha plinladır, Livrem 
harbin fevkalAde ahvalinden sıyrı· 
lınca ıudan çıkmıı bir balağa 
4önmlittilr. Fakat Filbi • birçok 
kuıurlarına ratmen • onun bırak· 
bğı boıluğu da dolduruyor. 

Lavrenı bir zaman müdafaa 
ettlii Şerif HUıeyinin Kıbrısa 
ıuenff gldiıini görmllt fakat Filbi 
elele verdiği lbni11uudu • büyüt· 
tllkçe büylitmllt • hlli bırakma
mıştır. lıte aralarındaki fark 
buradadır. 

Klayton Ciddeye geldiği za· 
man lbnisıuudu ıevenler endişe 
ettiler; 

- Kıralı aldatacak, dediler. 
Fakat bu enditeye Filbi cevap 

Yerdi. 
- Korkmayaoız, ben bura• 

- Galibe, 
Şekillerine soktuktan ıonra; 
- Ne yapahm, evet diyelim 

bari, ye irca edecek ve it olup 
bitecektir. 

itte Fllibi bu kadar hayırhah, 
bu kadar arapların dostu, lbniı· 
suudun can kardeşidir. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Hicazda onu Hvmeyenler de yok 
d w "ldir ' egı . 

Birgiln bir ıayia çıktı : 
- Filby'yi öldüreceklermft 1 
Erteai glln bu haber ıu ıekle 

girdi. 

- filby korkusundan sokağa 
çıkmayormut 1 • 

Daha erteıi gün dediler ki : 
- Filby lbniuuuda yazmıı, 

muhafaza edllmeıini istemif .. 
Ve daha ertesi giln sokaklar

da münadiler bağırdılar, halkı 
belediye meydanına toplamağa 
davet ettiler. Alla yeşilli cllpp~ 

lerinin eteklerini sallaya aallaya 
Clddeliler üçer beıer bu meydana 
doldurdular. Sokaklarda çartı pa• 
zarda kimıeler kalmadı, hergün 
bet vakit, zorla namaza aevkedil· 
dikleri gibi timdi de belediye 
meydanına ıürtıkleniyorlardı. 

Binlerle kadın erkek gtlneıin 
altında bekletiyordu. 

Ortada bllyük bir boıluk bı· 
rakalmıştı, polisler, memurlar, 
aıkerler bu boıluğu, kordon 
çekml9, muhafaıa ediyorlardı. 

Bir lstanbullu görae burada 
nerede iH bir futbol maçı baı· 
lıyacak zannederdi. 

Nihayet elleri arkasına bağlı, 
iri, uzun boylu, kısa entariıinin 

göğsft açık, ıimıiyah bir genç 
adam poliılerin nezareti altında 
meydana getirildi. 

Etrafaki halk fırtınalı bir deniz 
gibi kaynıyordu. 

Simıiyah adam verilen emir 
Uzerine diz çllktU. 

Etrafındaki adamlar getirdik· 
lerl iplerle ellerini ayaklannı bir 

daha sımsıkı bağladılar ve yanından 
uzaklaşhlar. 

Şimdi o, kapkara bir nokta 
gibi bu meydanın ortasına dize 
gelmit bekliyordu. 

Birdenbire kalabalığı yararak, 
kolları sıvalı, ketfiyesi başına iyice 
dolanmıf, etekleri uçan bir bedevi 
meydana abldı. Sol elinde tuttuğu 
koca kılıcın kabze1ine Japıf8D 

(Arkaaı var) 

DiJn11a llctı•al 

Avrupa 
Şimendifercileri 
Kongresi 

Avrupa şimendiferlerinde ça· 
300 maralı· lııan memurlar 
lıas 1 tirak ö.n~mUzdeki teı· 

I rınıevvel ayının · 
ttdlgor ilk haftalarında 

Yugoılavyanan {Dubrovnik) ıeh· 
rinde beynelmilel bir kongre ak· 
tedeceklerdir. Şimendiferde çalı• 
ıan memur ve mllstahdemin va• 
zlyetlerinin bir eaasa bağlanmaıı 

hakkında görüımeler yapılacak 
olan bu toplanbya (300) den faz· 
la murahhaıın iıtirak edeceği ve 
hemen hemen btıtnn Avrupa de
miryollarının temsil olunacağı 
Belgrattan yazılmaktadır. Yugos· 
lavya Nafıa Vekiletine mensup 
yüksek memurlardan milrekkep 
bir komiıyon DubroYnik ıehri 
belediyesile tema1& gelerek ziya· 
retçilerin iıtirahati için lizımgelen 
tedbirleri ka:arlqtırmıılardır. 

• 
Adana Mahsul tahmin bürosu 

Bu s•neki bu seneki sisam 
mabaultı hakkın• 

sbam daki ilk tahmini 
mahsulümüz neşretmiştir. Bu 

rapora nazaran cenup viliyetle· 
rindeki ıiaam mahsulü bu ıene 
için 4.438 ton olacaktır. 

Bu miktarın yarısından fazlası 
yani 2156 tonu Ceyhan, Osma· 
niye, Dört yolda 1600 tonu Ka· 
dirli, Kozan, Karaiılada ve mllte• 
bakiıi de Adanada yetiımek· 
tedir. 

* Brllkıelden bildiriliyor: Belçi· . 
B•lf/ikada ka hükumeti mali 

vaziyetin nazik bir 
mali ua~i- halde olduğundan 
gtlt nazık bahiıle meclisin 

hükümete yedi ay müddetle bil· 
yük aalihiyetler vermesini temin 
eden bir kanun projesi hazırla· 

mııtır. 

Maliye komiıyonu, azanın ha· 
zır bulunmaması yüzünden zayıf 

bir ekseriyetle bu kanun projesi 
aleyhinde karar almıı ve bu hu· · 
ıuıtaki raporile beraber liyıhayı 
mecliı umumi heyete göndermiı· 
tir. 

Maliye komiıyonunun fikrine gö
re Belçıkanın iktısadi ve malı va• 
ziyeti diğer memleketlere kıya· 
ıen fena değil belki de bazıların· 
dan daha iyidir. Şu vaziyet kar· 
tısında hilkümete btıyük buhran 
devirlerine yakııacak surette se
lihiyetle verilmeıi mevsimıizdir. 
Bilha11a Belçika paraıının kıyme
tine dokunacak noktalar hakkın· 
da meclisin çok kııkanç davran· 
maıı tavsiye edilmiıtir. 

HUkümet iıe mecliste bu hu
ıuıta iırar edecektir. Salahiyetle
rin hiç olmazsa alta ay müddetle 
verllmHini muhakkak ıurette i .. 
temekte ve kararnamelerin bir de 
kanun halinde taıdiki busuıunun 
her halde kaldtrılmasını itlerin 
acele yapılma11 için zaruri bul
maktadar. 

~,---------------·--------------------------------~~ 
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Ba Sltaada Bergin 
Fransızcadan çeviren: Hatlc• Hatip -

M .Ü H i M B i R I Z ___________ , __ 
Duraport iyi bir poliı memu· Zarfın üstüne de bir ıeyler yazdı. 

rıydi. Az zamanda çalııkanlığı Polis memuru insan ismini değil 
yüzünden oldukça terakki etmit fakat iri harflerle yazılmıt olan 
ve iyi bir mevkie gelmiıti. Günün memleket iammı okuyabildi. 
en mühim hadiselerinin takibi ve (Arcachon) Arkaşon belki daha da 
meydana çıkarılması ekseriya ona okuyabilecekti. Fakat bu ara 
tevdi edilen vazifelerdendi. · 

O, bulunduğu mevkiden de tren geldi. Sarııın adam kalktı. 
daha yükseklere çıkmak hırsında Fakat mektup yazdığı zaman çı-
bir insan olduğu için daima ve karmıı olduğu kağıtlardan bir 
daima gayret gösterip parlamak kısmanı yere döktü, ve acele top-
isterdi. Jadı. Mektubu oradaki kutuya 

Ona ıon defa tevdi edil mit attı. Yere dökiilmüı klğıtlann bir 
olan vazife oldukça iyi bir işti. kısmı yerde kalmııtı. Sarııın 
Neuilly civarında, zengin bir vil· mösyö telişından bunları görem~ 
li ıoyulmuıtu. Çalınan malın yine miıti. Fakat böyle bir ıey iz llze-
o civarda kurulmuı panayırda, rinde olan bir polis memurunun 
falcılık eden bir çingene kansının hiç gUzUnden kaçar mı? Dupaport 
ayrıca ev vazifesi gören araba· 

kağıtları topladı. sında olduğu tahkikat ve takibat 
neticesi anlaıılmıtb. Duraport Saint·Sezar iıtaayonunda tren-
oraya yaklaşmıştı. Fakat ayni den inen Duraport bir çeyrek son• 
zamanda da birçok hldl • ra takip ettiği adamın kim oldu· 
selerle metgul olan zihnini ğunu, onun girdiği evin kapıcı• 
ıu anda bir kuyumcu dllkklnanda ıından öğrenmişti. Bu, Mösyö 
itlenmit cinayet iıgal ediyordu. Griıolle idi. Ve bu eyde kiracı 

Gündüz ortası, bir kuyumcu idi. 
dUkkinında katledilmit ve botun Bu mal6mab alan Durapor yal· 
mücevherleri çalınmıştı. Hldisenin 
failleri olarak iki kftiden şüphe nız kalır kalmaz klğıtlan açta 
ediliyordu. Bunların kim olduğu bunlar hakikaten bir define idi. 
malum değildi. Yalnız o glln be- içlerinden birinde fU ıözler yazıla 
raberce dllkklna giren iki kişi idi. 
görUlmUıtO. Bunlardan biri gayet " Pariıl acele ile terketmiye 
temiz ginmit olan (30-35) yatla· mecbur oldum. Bunun aebebinl 
randa sanıın, bratlı bir erkekti. aen de pek iyi bilirsin. Bana(Arca• 
Öteki ise temiz ginmit 0Jma1ına chon)a yaz. Pariste birkaç saat 
rağmen çok bayağı görtınen kıaa bile kalacak vaziyette değildim. 
boylu, tiıman, pos, kara bıyıkla Avdetimde baıka tarafa yerleıe-
bir adamdı. 

Cinayetin failleri bunların ol· 
dukları zannediliyordu. Fakat 
bunlar kimdi? Henüz bilinmiyordu 

, • Bu ara falcı kadının arabası· 
nın ti önüne gelmiş olan Dura· 
port birdenbire durakladı. 

ÇUnkn gayet temiz giyinmiı 
sarııın bir mösyö barakaların, 
arabaların ve çadırların llzerindeld 
levhaları okuyarak bir ıeyler 
kaydediyordu.. Pollı memuru: 

30-35 yaılarında görUnen, iyi 
giyinmiı, aarışın bir möıyö diye 
dnıUndO. Ve onu göz ucile kol· 
lamıya baıladı. Adam bir mllddet 
dolaıtıktan ıonra birdenbire 
bir meyhanenin içine girdi. Buraıı 
"Pehlivanlano" meybaneai idi. Bir 
maaaya yaklaştı. Ve adamlarla 
ellerile bir takım itaretler yaparak 
konuımıya baıladı. 

Poliı memuru uzaktan onlara 
bakıyordu. Bir şey müzakere ve 
mtınakqa edere benziyorlardı. 
Nihayet yanında kısa boylu, poı· 

bıyıklı, ılıman bir adam ile çıktı. 
Bu adaman üzerindeki ıpor fani· 
leai kolundaki adalelerin dehıetinl 
tamamile ortada bırakıyordu. 

iki adam yürUmiye batladalar. 
Dur aport 

"Bunlar muhakkak katillerdir, 
belki falcı kadının da teriki· 
cürmü olduğu bir ha raız ve 
katil kumpanyaıının pefindeyim •• 
Bu, umulmaz bir teaadtıfttır. 

Diye diltl1ndllğtl için onları 
takip ediyordu. Tren iıtaıyonuna 
kadar gelmitlerdi. lıtaıyonun 
kalabalıiından istifade ederek 
onlara yaklatan poliı memuru 
sanşın möıyönlln ıu ıözlerinl 

duydu: 
- Artık ıizlere gtıveniyorum. 

Size iyi para da vereceğim. 
Bu ıözlerln tız"rine iki erkek 

biriblrlerinden ayrılmıtlardı. Dura· 
port, Peronda bir kanepe llzerlne 
oturan adamın yanına gitti o da 
oturdu, bir gaaete çıkardı. Fakat 
göz ucile hep ona bakıyordu. O 
adam cebinden bir mektup çıkar
da. Y azd~ Sonra bir zarf çakardı. 

ceğim. 
lmaa: Emile 

Aynı imzayı taııyan bir mek• 
tup daha vardı. Onu da okudu. 
Bu, pek mOtlıftti: 

.. Fotoğrafçı iti beni pek all· 
kadar etmiyor ... Beni bunun için 
rahataız etme, Hn istediiini yap .• 
Yalnız onun itini becerecek.en 
de karııına ilitme, çllnkl valİyet· 
namenin bulunduiu çekmecenin 
ıırrmı bilen inaan yalnız odur. 
O kadının herıeyden evvel ko
nuımaaı lAzımdır. Fakat aana 
tekrarlıyorum: Plinın fenadır. 
Batını fena iflere ıabyoraun. 
Sonra kurtulamıyacakıuı. Fakat 
aana iyi bir tana, birçok cesaret 
temenni ederim. 

Emile 

Ve altında da hamft olarak 
ıu ıözler vardı: 

Parisi terketmedıo nnl saati •*· 
tım. Üç bin frank aldım. Ne denin. 
muvaffakıyet değil mi?.. Hım de on· 
dan kurtulmak çok mütkW oldu. 

Bir 1aat mi?. Artık tereddGde 
mahal yoktu. itte kuyumcu me· 
ıelesi meydana çıkmıt demekti. 

Fotoğrafçı diye mevzuubahı 
olan inıan kuyumcu idi. Mektu_,. 
larda bir ihtiyat olarak ona bu 
iımi vermiflercll. ÇOnkn o adam 
bir fotoğraf amatörtı idi. Evinde 
yllzlerce fotoğraf camı bulun· 
muıtu. Karııına gelince: kuyum• 
cunun kar111 hlcllıe gtınG çok 
ıaçma bir bahane ile, telefonla 
Parls haricine çağırılmıfb. Dura
port muhakkak ki canilerin izini 
bulmuıtu. 

( Sonu yarın ) 
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Banyo 
Neye Yararmış? 

Adaları G. Cemiyetine Maşallah 
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Kelimı 
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( Baştarafı 1 ;nci sayfada ) 

Vakıa, hakikat ıudur ki bu 
lene gerek Büyükada, gerek 
Heybeli iğne atılsa yere düşme
yecek bir haldedir. Hele cuma 
günleri, ( Akay ) vapurlarından 
başka, birçok tenezzüh vapurları 
hıncahınç bir halde binlerce lstan· 
bul halkım Adalara taşıyor. Fa· 
kat son hafta 6Uyükadaya giden• 
ler adanın bazı binalarına, çam· 
lnrma ve evlerine yeni bir takım 
levhalar asıldığını herhalde gör· 
nıUşlerdir. Bu levhalarda şöyle 
bir takım vecizeler okunmektadır: 

"A<lnuııı oclonız gibi temiz tutunuz,, 
imza: Adaları güze!le9tlrme Cemiyeti 

.. Çam sevgisi yurt ıevgisinden bir 
Parçadır.,, 

imza: Adaları gmellcttlrmo ceml1etl 

"Coşkun nco'e h'akkmızdır. Faknt 
azgın gürültü değil!,, 

lmz.a: Adalan güsell~tlrıae Cemiyeti 

Bu veclzelerln esrarı •. 
Adaları Güzelleştirme Cemi· 

yetinin bu vecize levhalarındaki 
esrarı anlamak Uzere eski bir 
Adalı ile mülakat etmiye !Uzum 
gördUk. Eski Adalı zat, bu her 
cuma binlerce lstanbul halkının 
can attığı Adalar hakkında şu 
meraklı izahatı verdi: 

- Adalara, bilhassa Büyük· 
ada ve Heybeliye bu sene j(ÖS· 

terilen rağbet ( 5-6 ) senedenberi 
görülmemiştir. Zavallı ev sahipleri 
ıon seneler Adaların artık öldü· 
ğüne, gözden düştüğüne hükmet· 
meye ve şirin Adalarmm Hayır
madaların akibetine doğru gitti· 
ğini düşünmeye başlamışlardı. 
Hatta bir çoklarımıza bazı eski 
kötklere vurulan beyaz boyalar 
bir nevi meşhur Boynueğri Ah· 
met Paşanın Çanakkale hisarla· 
rma bir zamanlar yaptığı badana 
gibi görUnüyor, bir musevinin 50 
bin liraya yaptırdığı yen~ bir ~öşk 
hayret verici bir gaf gibı gelıyor· 
du. Onun için bu sene birdenbire 
görUlen rağbetle Adalara bir devlet 
kuşu konmuş oldu... Fakat siz 
Adalara asılmış bu levhaları gö
riip te bu devlet kuşunun bu lev
haların ökseslle yakalandığı, bu 
keramet gösterenin Adaları güzel· 
leştirme cemiyeti olduğunu zan· 
netmeyiniz!.. Bu vecizelerin esrarı 
ancak, Adalarda yazlığa geldik· 
ten sonra anlaşılabilir!. 
Devlet Kutunun Yemi !. 

- Vakıa bu gUzel hülyalar ce· 
miyeti, bu devlet kuşunun yem 
borusunu öttürmemif değildir. 
Mesela senebaşında Adalarda 
bu sene büyUk eğlenceler tertip 
edileceğini, YörUk Ali plajının 
sahn alınıp asri bir plaj yapıla
cağını, asri gazinolar, lokantalur 
,yapılacağını, iskelelerle Yörük Ali 
Te Çamlimanı arasında kUçük 
vapurlnr işleyeceğini ilah... ilan 
eylemiştir. Fakat topu topu yapı· 
lan icraat, bu gördüğünüz lavha· 
lardaki kuru nasihatlere müncer 
olmuştur. 

Kuru Ve Yaş Nasihat! 

- Kuru nasihat tabirime dik
kat buyurun!. ÇUnkü kuru ada
ların kuru nasihatlerden ziyade 
yaş nasihati tercih edeceği Aşi· 
ktrdırl Zira, lstanbulda susuzluk
ta dili dnmağı kurumuş sayfiye 
varsa o da Adalardır. 

Cuma gUnU Istanbuldan gelip 
Adalara yayılan halk susuzluktan 
öl e bir tek çeşme bulamaz! Bu 
levhalarda kuru nasihat yerine 
yaş nasihat olsa hiç olmazsa su· 
yunu emer! •• 

Adalarda ıu mu yok ? Büyük· 
ada sanataryomunu inşa eden 
rn ·.um Kazım Bey yaptığı tet• 
hik.dta Bursa ıuyunun bir dama• 

rının BUyUkadadan geçtiğini iddia 
etmifti. Fakat .... 

Bu sene sık 11k Adamıza 
yüzlerce ecnebi seyyah geliyor. 
Zavallıların halini görüyoruz. YUz· 
lercesi birden yemişçi dükkanla· 
rma yayılıyor. Ve armut, erik, şef· 
tali, sulu ne bulurlarsa kağıt kağıt 
kapışarak yiyorlar. Hem de elle· 
rinde yemişlerini yıkayacak su 
bulamadıkları için yıkanmamış 
bir halde!.. Bizde esasen Türki· 
yenin en gUzel yerleri olan Ada· 
ları güzelleştirmekten ziyade, 
tabir caizse. (sulaşbrma) lazımdır! 
Museviler niçin Adalara 
rağbet ediyorlarmış? 
HattA o derece ki biz bilhassa 

Musevilerin Adalara bu kadar 
rağbet etmelerini şöylece izah 
ediyoruz:. BirgUn Musanın tekrar 
Adalarda görüneceğine ve yere 
fisfisını vurup su fışkıracağına 
inandıkları için !... 

Garip B!r Tröst! 
BUylikada ev sahiplerinin bu 

sene ~arip bir ( tröst ) yaptıkları 
görilldU. Hemen hepsi yeni göç· 
lerle yaptıkları mukavelelere yeni 
bir madde ilave ettiler: Hastaları 
olmamak. Hastası olan ailelere 
Heybeliadnvı tavsiye ettiler. B"z 
ev sahiplerini bunda da haklı 
buluyoruz. Büylilcada, zavallı has· 
taları susuz'uktan öldilrUp vebale 
girmemek istiyor f. 
Perhiz ve Lahne Turşusu •• 

Bilha~aa BilyUkadanın bu 
ıene göç rekorunu kırdığı mu
hakkaktır. Çilnl<ü son seneler 
yiizlerce ev boş kalırd1. Bu sene 
boş kalmış bet ev gösterilemez. 
Fakat siz lstanbulun bu en IUks 
ve kibar sayfiyesinde şu kibar 
levhaların <Kelamı kihnr) larındnkf 
esrarını anhmak istnseniz şöyle 
bir çarşıya doğru yllrüyüniiz. 

Güzelleştirme cemiyetinin lev· 
halarında, mesela, ( A<lııları oclnnız 
gihi temiz tutunuz) gibi bir vecize 
görliyorsunuz. 

Ada çarşısında başka yere 
nakledilebilirken mahalle arasına 
sokulmuş bir pazar yeri vardır ki 
orada çön, karpuz, kavun kabuk 
ve çekirdekleri ve pislikten geçil· 
meı! .. Yine bu (Keltimı kibar) lev• 
halarında ( co~kun neş' e hak
kınızdır, fakat azgın gUrültU değilJ) 
deniliyor, değil mi? . 

Halbuki yine bu pazar yerınde 
sabahın saat (7)sinden akşamlara 
kadar gürUltü, bağrışma ve bilhassa 
sunturlu kiifllrlerden ne uyunur 

ne geçilir!.. 
Mahalle içinde bu pislik yuvası 

bir hastalık yatağıdır da .. 
Evet, bu sene göç rekoru BU· 

yükadada, fakat gürültü, küfür, 
rekoru da Büyükadada ! .. 

Binaenaleyh fU ibret ve nas;hat 
levhalarına bakıp Adaları seven· 
ler Adaları güzelleştirme cemiyeti· 
ne maşallah desin!... 

/d11nl.al Muhabiri 
.ul .. 
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iLAN FiATLARI 

I - Gazeterıin esas gazııile 
bir sütunun iki satı" bir 
(santim) soy ılır. 

2- Say/asına göre bir •anti· 
min ilan /iatı ıunlardır: 

Genç kız Hammefendf.. 
Denize Girmiyecek misiniz? 

- Kimin için, kimi kazanmak 
için gireyim? .. .............................................................. 
r--1 ~~ngi ile tebe 
~esiniz? .. 

Orman Fen 
Meınurluğu 

Mektebi 
Mektep Sarıyerdedlr. Lise me:ı:unu 

olan talipler kabul edilir. Fazla 
müracaat vukun geldiği takdirde 
müııabakn imtihanı yapılır. Orman 
fen memuru mektebi leyli ve mecca
nidir. Vazifeden sonra terfi vardır ve 
mezunlar orman milfettiti olurlar. 

Sümer Bank Avrupa· 
ya T~ e e Gönderivor 

Silmer Bank, kendi hesabına Av· 
rupaya mfisabaka ile makine, kimya, 
demir ve mensucat sanayii mühen· 
disliği tahsili için 10 talebe gönder
mlye karar vermiştir. Müııabaka art· 
ları ıunlardır: 'fUrk olmak, yaşı 18 
llA 25 nra.ında olmak, a11kerlik vazi· 
yeti muntazam bulunmak, tam sıh
hatli olmak, bir Türk Jlaesinln aon 3 ıe-

ne zarfında çok iyi derecede bakaloryaaı
m nlmış bulunmalc, bankaca istenecek 
kefaleti verebilmek, kendi nam ve 
hesabına Avrupada tahsil etme~e mnli 
vaziyeti mfi ait olmamn1< •• 

Müsabakaya lise meı.unlarındnn 
başka Üniversitenin mnl.dne ve kimya 
şubesi müdavimleri de iştirak edebilir. 
Bunlar ayrı bir imtihana tabi tutu· 

}urlar. 
Talipler yukardaki tartları halı 

olduklıırınn dair olan talepnamelerile 
Ankara Sümer Bank umumi müdOr
lüğO Y. M servisine müracaat ede· 

bilirler. 
Bu Sene Llsele:re Leylf 

eccani 1000 Talebe 
Alln c k 

Birçok Karilerimiz bize ml)ktupla 
veya binnt gelerek lise lt·yli meccani 
imtihanlarını sormaktadırlar. BOtOn 
okuyucularınuıı bu lmsuste tenvir 
etmek için şu tafsilAtı vermek zaru• 

retlnde lcoldılc. 
Bu sene Ocret ve masrafları devlet 

tarafından verilmek üzere pansiyonu 
bulunan mekteplerde levli meccant 
okutturulacak talebenin adedi 1000 
olarak teıbit t>dilmiştir. 

Bu mekteplerde okutturulmak 
fiı.ere alınncnk leyli meccani talebe-

1 Maarif Vek61etlnce tensip edile
:~ bir kıııını urnumi müsabaka, di-

ğer bir kısmı da liae olmıyin villi
yetlerde imtlhRnR tabi olan ve tayin 
edilen eartları haiz • bulunan talebe· 
lerd~n mfüıabaka 1mtlhanında ayni 

• 1 ~ t talebeleri arB11nda en çok 
vıaye 
muvaffak olanlardan tefrJkle bu vl· 
layctJern de talebe laabet edecek 

tekilde alınır. 
cevaplarımız 

sayfa enyfa sayfa eoyf a Uiğer Son .1 
ı 2 3 _ .. __ s_1_~_·e_rl_e_r 1 sayfa1 

Kadıköy }cıırilerimiıden Osman beye: 
Hava mnkinist mektebi hak-

400 25o 2ö0 100 80 30 j 
Krş. J{rş. Krş . Krş. Krş. Kro. 

3-'Bir •anlimde . 11asati 
·(8) kelime 11ardrr. 

4 _ ince 111 lcalın gazılar 
ıutacaklorı ger• ıöre 
Nntimle öl,iiliil'. 

kındaki kayıt ve kabul şeraitini 23 
temmuz tarihli gazetemizde mufaasa· 

lan blldirmlıtik .• 
lııtanbulda olduğunuza g3re bu 

tarihli gazetemizi • tedarik etmeniz 
çok basil 18yıhr. Bu ıuretle burada 
ıize vereceğimiz kıaa izahtan daha 
çok istifade etmit olununuz. 

Sayfa 11 
====:m:ı 

• ca lar, es ti 
e ayılanlar 

( Baştarafı l inci sayfada ) 

memurlara saat on beşten sonra 
izin verilmesi dün resmen tamim 
edilmiıtir. Fakat bu izin umumi 
mahiyette olmıyacak, kalemler 
bomboş kalmıyacakbr. Vali ve 

belediye reisi Muhiddin Bey dlin 
bir muharririmlze bu hususta 
demiştir ki: 

- Sekiz saatlik mesai saati 
Heyeti Vekile karnrile tesbit edil· 
miştir. Bu karar hilafına hareket 
edilemez. Memurlara izin veril· 
mesi tabip raporuna mütevakkıf 
ve makamın hakkı idi. Son za· 

manlarda ııcakların artması dola· 
yısıle, zayıf bünyeli, sıcağa mUtc· 
hnmmil olmıyan memurlara izin 
verilmek için daire müdürlerine 
ve şube şeflerine selahiyet veril· 
miştir. Vaziyet bundan ibarettir.,, 

DUn Bayii nl 
Dünkü sıcaklar yüzünden Ga

latasaray sergisinde Hatice Ha· 
nım isminde yaşlı bir hanım, 

Taksimde Madam Oranya adlı 
bir kadın, Beyazıtta Ahmet adlı 
bir ihtiyar bayılmışlardır. 

Trabzonda Vaziyet Fen 
Trabzon, 29 ( A. A.) - Kaç 

gündür sıcak ve kuraktan bütUn 
mahsulat tehlike geçirmektedir. 
Yağmura ıiddetll ihtiyaç vardır. 
Kuraklık bir hafta daha devam 
ettiği takdirde mahsulat zarar 
görecektir. 

Kayserlde Kasarga 
Kayseri, 28 ( A. A. ) - DUn 

öğleden sonra akşama kadar 
görülmemiı bir kasırga devam 
etmiştir. Şehir toz içinde kalmıı 
ve halk. yanın metreden dahi 
biribirint gBrememiş ve bu toz 
tabakası ıaatlerce devıım etmiş· 
tir. Gece kasırga durmuş ve kısa 
süren bir yağmur yağmıştır. Bu· 
gün hafif bir kasırga ve gayri 
tabii bunaltıcı bir sıcak devam 
etmektedir. 

Isparta Fe~ezanı 
İspnrta, 28 ( A. A.) - Üç 

saat kadar devam eden dünkü 
büyük sel şehrin muhtelif semt• 
)erindeki ev, bağ, bahçe ve tar
lalarda hasar yapmışsn da mik• 
tarı tesblt edilmemiştir. Belediye 
bu işlerle yakından alakadar ol· 
malda ve tesbit işleriyle uğra • 
maktadır. Belediye tarafından 
yaptırılan büyUk köprüyU de ael 
almıştır. ....... ---------------

Sabık fgan Kıral Hakkında 
Bir Dedikodu ................................................. 

t Bavtarefı 1 !ncl sayfada ) 

Milano şehrine Ingiliz istihbarat 
nı~murlarının akını başlamıştır. 
Bu memurlar, eski Efgan kıralın· 
da uyanan taht ve taç arzusunu 
körliklemek ve lngiltere namına 
birçok siyasi kazançlar temin ede
bilmek için AmanulJoh Hanın 
p~inden ayrılmamaktadırlar. 

Amanullah Han ile lngiliz me· 
murları arasında devam eden bu 
müzakerenin kışa kadar biteceği 
ve mutabakat hasıl olduğu tak-

dirde derhal harekete geçileceği 
bu arada kaydolunuyor. Fakat lngil· 
terenin bu yüksek kazancı uğruna 
eski k ralı Efgan tahtıııa nasıl 
geçireceği, malum değildir. 
Muhakkak olan birşey vnrsa, 
Ingilterenin bu hususta ilk baı 
vuracağı çare Ef ganistanda yeni 
bir ihtilal hareketi meydana 
getirmektir. 

8on Postn : MuJİk gazete"inin neı· 
riyatım naklettik. Bu malumatın knydı 
ihtiyatla telakki edilmesini tavsiye 
fazladır. 

Bir Ölüme Sebep Olma İddiası 
( BnttarRfı 1 inci sayfada ) 

rafından ilaç ıırmga edilmiştir. 
İddia ediliyor ki rahibe şırınga 
iğnesini temizlemeden kullandığı 
için Ayşe Hcnımın lrnlunda yara 
hasıl olmuş ve bu yara kısa bir 
müddet sonra kangrene çevirmiş· 
tir. Bu kangren yüzünden de ka· 
dıncağız ölmüştür. 

Ayşe Hanımın iki kızı vardır. 
Bunlar annelerini öldUrdUğfi iddi
asile rahibe Katerinin ceza 
görmesini ayni zamanda ken· 

İğfal Eden Kim? 
( Battarafı 1 inci sayfada ) 

ifadesinde şunları söylemiştir: 

- Ah efendim aklıma uydum. 
45 yaşımdan sonra cahillik yap· 
bm. Karım da var. Acaba bir 
sene hapisle kurtulur muyum? 
Hem efendim . bu kız çok fettan· 
dır. Ben onu değil o beni kan· 
dırdı. Bana daima: 

- Karını ne vakit boıaya· 
caksın, beni ne vakit alacaksın? 
gibi sualler sorardı. Kendi ken· 
dine de odama geldi. Allnh aı· 
kına bana bir akıl verin de az 
ceza ile kurtulayım. 

Ahmet Ağa ayni zamanda: 
- Altmış altı ile yandık diye 

dizlerine de vurarak hüngür hün· 
gür ağlayordu. 

Müddeiumumilik kızı Tıbbıadli 
mliesaesesin~ göndermiştir. Ahmt:t 
Ağa hakkındaki tahkikat devam 
dmektedir. 

dilerine de "5000,, lira tazminat 
verilmesini istemektedirler. 1kincl 
istintak dairesinin meşgul olduğu 
bu hadise Adli Tıp dairesine de 
intikal etmiş, Ayşe Hanımın ce• 
sedi üzerinde tetkikat yapılarak 
dispanser rahibesinin kusuru olup 
olmadığı araşbrılmışbr. 

Diğer taraftan suçlu olduğu 
ileri silrillen Rahibe K terin or· 
tadan kaybolmuştur. Avrupaya 
gittiği veya lzmirde yerle§tiğl 
ileri sürüliiyor. 

1 inci 
1 

2 inci 
Kilo Kilo 

14 s Şefi il 
14 10 Armut ıamnnlı Akçe 

9 8 " 
Ku.ıl 

5-6 " 
Edremit 

25 15 Vlıne 

7-6 5 Erik 

12 " 6 Üz.Om çekirdeksiz 
lzmlr 

Sebzeler 

6 s An• kadın fuulye yerli 

7 6 Çalı f a:sulye 
20 18 Bnmya yerli 
2 60Pr. Knbak 
3 2 Dolmalık biber y~rll 
2 60 Pr. Sivri biber 

2,S 1-20 p,. Patlıcan yerli (tane) 

1-20 para Sıılntalık 

Zayi - Beşikta~ nüfus dairesin
den aldığım hüviyet ve tskiidar Sil!' 
kerlik şubesinden aldığım terlıi vesi
kamı kaybettim, Yenilerini alııcagım· 
dan hükiimleri yoktur. 
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~2 Sayfa SON POSTA 

ılltm-•-_,• Y E D İ K U L E ~' ___ ._, 1 Dişleri 
Kurtarır 1 

HAVAGAZi ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 
KATRAN 
BENZOL 
ASiT FE iK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( merkezi teshin için ) 

( ıert, orta, yumuşak) 

(bilhassa yol inşasma elverişlidir.) 

iham) 

( Karbolineum tipi) 

(Bilhassa demir için çok elverişlidir.) 

Her tiirlii maliıınat almak için: Beyoğlu'nda, TUnel meydanmda 
Metro Hanında satu; t;ubesine müracaat edilmesi 

' w • (928).,. 

l"opçubaşı AbdUlmUminağa vakfı mUtevelUUğinden: 
Semti ve Mahallesi Cadde.i Numarası Cinsi Ecri mhıll 
Tophane Kılıcalipaıa Topçular 3:?-4/1 Dilkkin 16 .. 18 

il " " 326 18 - 20 
Balida cinai ve evsafı yazı emlik pazarlık ıuretile kiraya verilecektir. 

Talip olanlar 4-8-934 tarihine m'1sadif Cumartesi gilnü aaat 15 • kadar J,. 
tanbul Evkaf müdüriyetinde mülbaka kalemine müracaatları. 

Zafiveti umumiye, iştihasızhk ve kuvvi!tsizlik halabnda büvük 
f aide ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 
wa a•s 

Denizcilere ilin 
Marmara Denizi 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
Ahırkapı açığındaki mağruk tekne üzerindeki üstüvani şeklin• 

de yeşll boyalı ve her iki tarafında beyaz "W,. harH yazılı şamandı· 
ranm tekrar mevkiine konduğu ilan olunur. 114261,·, 

Diş etlerini 
Kuvvetlen· 
dirir l 

Ağız kokusunu 
defeder l 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikropları 

0/o 100 

Öldürür r 
Cildiye ve ZUhreviye 
Hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 

SAN'AT MEKTEBi 
Sergisini görünüz. 

.. Dr. ibrahim Zati~ 
Cağaloğlu : Mahmudiye caddeıiJ 

Çatalçefme sokağı No S 
Hergün öğleden sonra hastalarını 
kabul eder. 

~ı .................. .. 

Sabah erkenden - Akşam geç vakte kadar 
GUnUn her zamamnda 

Temmuz 30 

Yağmurlu, bulutlu havalarda 
Güzel resimler çıkarmalı 

ıı neticeden evvelce emin olmak için 

SERi 

KODAK ·VERİ KROM 
FİLMiNİ KULLANINIZ 

iki emüslyonlu 
Son derece 
Ortokromatlk 
Yüksek sür'at 
Fazla hassasiyet 
Jelatini mat 
100 0/0 anti • Halo 

Hayvan Panayırı 
Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Yedi gün devam etmek iizere her eene 12 Ağustosta küşat edilmekte olan 
Babaeski belediyesine ait eenebaşı hayvan ve emtea panayın bu ıene 12 
ağustos 1984 tarihine müsadif pazar gUnü açılacağından gelecek tüooar ve 
esnafın esbabı iıtirahatları tahtı temine alındığı ilan olunur. 

İstanbul Telefon Abonelerinin 
Nazarı Dikkatine 

Nafıa Vekiletinden : 
İstanbul Telefon Şirketinin 1 Temmuz 1932 tarihinden itibaren 

t Kanunisanl 1934 tarihine kadar mukavele haricinde abonelerin• 
fazla aldığı tahakkuk edip iadesi lazım gelen paraların Haseki ve 
Cerrahpaşa hastanelerinde yapılması düı,linülen yeni intaata &Bl"" 

fedilmek üzere Belediye bütçesine tahsisi dliıUnülmektedir. 

Ancak Hilk6met, bunu düşünürken tamamile abonelere alt 
bulnnan bu paraların hu şekilde Hükumetçe tasarruf edilmesine 
abonelerin muvafakatları olup olmadığmı öğrenmek lüzumunu 
hi11etmittir. Binaenaleyh, paralarının kendilerine iade edilmesini 
isteyen abone varsa, bu ciheti en çok 1 O Ağustos 1934 tarihine 
kadar doğrudan doğruya Ankara'da Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğüne gönderereklerl bir istida ile beraber verme
leri rica olunur. (4179) 

İstanbul Gümrükleri 
Baımüdürlüğünden : 

ltalyaya klfrinı ıeklile veya takaı suretile memleketimizden 
ihraç edilecek mallar için teıbit edllmit formüle göre tanzim edilen 
menıe ıahadetnamelerl 1 Haziran 1934 tarihinden itibaren Türk 
Ticaret odalarından başka bir makamdan alındığı takdirde hUkllm• 
süz addedileceğinden alAkadarlarm menıe ıahadetnamelerini Ticaret 
Odalarından almaları hususu ilan olunur. . "4276., 

1 Emllk ve Eytam Bankası ilanları 

Esas No. 
500 

Kapalı Zarfla Satılık Arsa 
Mevkii ve nevi 

Galata'da Kemankeı mahallesinde Kemeraltı ıo• 
kak ve tramvay caddesinde eski 83 ve yeni 4-6 

1 

Teminat 

numaralı eski Voyvoda karakolu arsaıı 1 110, -
Yukarda yazılı arsa bedeli peıin tesviye edilmek ıartile ve 

kapalı zarfla arttırmaya konulduiundan taliplerin Şubemizden bir 
lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak teklif mektuplarile bir• 
likte ihaleye müaadlf 1118/934 Cumartesi gllnll saat onda Bankamı• 
za tevdi eylemeleri. (419) 

0r. A. KUTiEL f 
Karaköy Topc;ıulaı oaddeei N o. 33 1 

Son Po•t• Matb••• 

Sahibi: All Ekrem 
Netrlyat MldGrth Tabir 


