
- SALI - 31 TEMMUZ 1934 
Sene 5 - No: 1443 

Avust a ihtilalini Bir Tesadüf 
ita/ya Ordusu 
Austurya~qa 
Girseydi •• 

Londra, 31 (Hususi) - lngil .. 
terenin ıiyaat mahafili, Avusturya 
ihtilalini müteakip ltalya ordusu 
tarafmdan hudut boyunda yapıl• 
lluş olan hazırlıkları sadece ilk 
dakikanın verdiği sinir buhrana 
esnasında ittihaz edilmiş bir ihti• 
)'&t tedbiri olarak ıörmektedir. 
Hadiselerin atide alacağı ıekil 
üzerinde tahmine girişilmemeklo 
beraber, sükünun iade edilme .. 
meıi halinde ltalya orduıu blr ' 
kunm] Avusturya topraklarını işga· 
le teıebbüı edecek olursa Yugoı-
lavyanın da ayni tedbire mUra· 
caat edeceği ve bu takdirde 
Avusturya arazisinden bir kıı• 
mının Italyan bir kısmının da 
Yugoslav iıgali altına geçeceği, 
\re bu vaziyetin de iki orduyu 
kartı karııya getirmek neticesini 
Vereceği muhakkak sayılmaktadır. 

Almanyanın vaziyetine gelince; 
Avusturyaya doğrudan doğruya 
müdahale etmeyeceği sabit olmuı· 
tur; Berlin kabinesinin beynelmi .. 
lel aksi tesirlerden çekinerek 
aeyirci vaziyetinde kalacağı ve 
atide Avusturyanın tamamen 
Almanya gibi dUtUnür ve hare· 
ket eder bir hUkümet eline geç
mesile resmen değil, fi'len Alman· 
.yaya iltihak etmesine çalışacağı 
anlaıılmıştır. 
Bombalar Yine pathyor 

Yarıda Bıraktırdı 

Dolfüa'ün son riyaıet ettiği kabine: 1 - Emniyet Nazırı Fey, 9 - Stokinger, 8 - Başinger, 4ı - ŞUmi, 1) _ 

Winkler, 6 _ Baıvekil Dolfii,, 7 - Peter, 8 - Bureş, 9 - VogorİD, 10 - Şuşnig (yeni Başvekil), 11 - Şturmır. 

Efen diler, Beni De Asınız ! . --
Avusturya Ihtililcilerinden Biri 

---

Mutlaka idam Edilmesini İstiyor! 
Londra 31 ( Husuıt ) - lnglliz gazete· 

leri Avusturya mtaelesini kolaylıkla tedavi edile· 
miyecek derecede müzmin bir haatahk, kangrao 
olmuı bir yara olarak görmektedirler. Bir defa son 
ihtilal, önUne geçilemiyecek bir hidiseydi. 

Birglin evvel, yeni tesis edilen Divanıharbe hU· 
kômetin emniyetini ihlal etmiş olmak cürmü ile 
maznun iki genç tevdi edilmişti. Divanıharp bunlar· 
dan biriıini idama diğerinini müebbet kalebentliğe 

mahküm etti. idama mahkum edilen delikanlı hUk· 
mtin tebliğinden üç saat sonra bir meydana gö .. 
tnrülerek bili merasim asıldı. Bu müddet zarfında 
müebbet kalebentliğe rnahküm edilmit olan genç 
çıldırmıt gibiydi: 

- Beni de asınız, diyerek ba§ını taştan taıa 

vuruyordu. 
Divanıharp müddeiumumisinin ricası üzerine avu• 

katı höcreılne giderek bu genci teskine çalıştı ve faz .. 
( Devamı 11 inci sayfada ) 

Karşısında 
Yugoslav Ordu
sunu Bulacaktı 
Lustenav, ve Norarlberı ıehlrlerin• 
de iki bomba patlamaı, Obendorf 
hudut lıta1yonunda da Almanlar 
bir jandarmayı yaralamııtır. Stir• 
yada bir mücadele esna11nda va• 
tanperverler bir Naziyi öldUrmUı
lerdir. 
MllH Soayallatler Hudutta 

Belgrat, 30 (A.A.) Pravda ga· 
zeteıinin husuıl bir haberine gö• 
re Karintiya, Stiryadald aailer 
Almanyadan .. harbi durdurunuz" 
diye bir telgraf almıtlardır. 

Aıiler Blayburg ıelırinl tahli
yeden ıonra Yugoılavya hududu 
civarına JOO metreye kadar geltp 
yerle9ml9lerdlr. Hüldlmet kuvvet• 
terini bekliyorlar. 

Avuaturya Orduaund• layan 
Baro, 30 (A. A.) - Avua· • 

turya resmi orduıuna menıup bir 
mUfrezede lıyan çıkmıı, iki 
nefer ölmüştür. 

* Viyana, 30 (A. A.) - Bütün 
poliı teıekkUlleri arasında genit 
mikyaıta ıala\ıat Ye taafiyeler 
yapılacaktır. Şehirde polisin faa· 
liyeti artmlŞ, yeni bir ıuikaat ya· 
pılacağı haberleri Ozerine Baş• 
vekalet binasının muhafazası 
kuvvetlendirilmiıtir. Pollı mUdUr
lüğU binası makineli tUfenklerln 
muhafazası altındadır. Divanıharp 
suikastçilerin muhakemesine baş• 
la.mak üzeredir. 

· Viyana, 30(Havaı)- Diln akşam 

Küçük San' at Sahibi 
Yunan Tebaası 

r 
Dört İtalyan 

Fırkası Hudutta 
Roma, 80 ( A. A. ) - lhtiyati bir 

tedbir olmak üzere Avusturya hudu
duna sevkedilmio olan dör' fırka, 
Reçya ve Brenner tepeleriyle San 
Candido geçidini ve Tarvia'i i~gal 
etmektedirler. Bu kuvvetler, Bolzano 

Cehalet Yüzünden 
Doğan Facia 

Küçükpazardaki Dinamit Kazası 
Ağlanacak Bir Cahillik Nümunesidir 

117 kişilik l'un•nlı kafilede11 bir grap 

Atina (Hususi)- Küçük San'• bi~ kafile A_dr~ya Italyan vapurile 
atlar kanununun Türkiyede tat· Pireye gelmıştır. 
biki neticesi Istanbuldaki işlerini · Bunlardan bazılarile konuştum. 
bırakmak mecburiyetinde kalan Türk memurlarının gösterdikleri 
_Yunanlılardan yüz on ye~i. ~~ş.i~i~- kolaylıktan memnuniyetle bahsd• 

YEDİG .. l\N' · · ·MECMUASI tiler. Hatta bu memurların, Türk 
U tabiiyetine geçtikleri takdirde iş 

Şimdiye kndar çıkmamış harikulilde fo. 
togrııf ve vesikalarla CEMAL PAŞA 
nuı son giinlerini neşrediyor. 

Bugün YEDIGÜN'de okuyunuı. 

ve güçlerile meşgul olmakta de· 
vam edebileceklerini söylediklerini 

de kaydettiler. - A. V. 

1 ve Midine'e dayanmaktadır. 

Yeni Bir Vapur 
Vapurculuk tirketi, Fransadan Ak· 

ıu iımli yeni bir vapur alacaktır. 

Avusturya 
Telgrafları 

Avaıtarga luidiselerin• ait dlğ•r 
miit•mmi,,. malumatı fi• •jaru 
t•lgroflaruaı 8 inci ıagfamıztla 

takip 11tl.bilirıiniz .................... 
•• ·=-- ..... • • • • •!il ........ ..-

Bir RU•v•t lddlaaı 
İthalit gumrDğü memurlarından 

Sabri Bey bir lira riltnt aldata 
iddiaail• adliyeye verilmittir· ...................................... -

Fvvelki akıam KUçUkpazarda 
bir dinamitin patlamaıile beı 
kitinin yaralandığını yazdık ve 
k11&ca malümat verdik. Hadise 
hakkında alınan mütemmim ma· 
lumat şudur: 

KüçUkpazarda Hacıkadıo cad· 
desinde manav Ali Ef. nin dUk· 
kanına Etem ve Salihattin ismin· 
de iki arkadaıı gelmit ve dereden 
tepeden konuımıya başlamıılar. 
Ali Ef. arkadaılarına bir karpuz 

ikram etmio. Bir aralık Etem 
ayağa kalkarak dUkklnı gezmiye 
başlamış ve bu ıırada rafta bu· 
lunan balık avlamıya mahsus bir 
dinamiti görml1ş, eline almıı ve 
Ali Ef. ye: 

"- Canım bir ite yarıyacak4 
mıı gibi bunu ne diye rafta 
tutuyorsun 1 Demiı, Ali Ef. ceva• 
ben: 

.. - Sen merak etme 1 O 
her vakit ite yarar, iıter1en bek• 

(Devamı 11 inci ıayfada \ 



• 
ı 

zlan 
Gibi 

Hikayesi 
• 
ır aş 

Meselesi 
İstanbul telgraf merkez muhııoe
re memurlamıdnn bir efendi 
dokuz ay evvel vefat etmiş. Aile
einin hi.11 maaş bekled ği haber 
verili)or. Bu hazin hiidi nin 
oktı) uculnrıınız nraeında bıraktığı 
teessür intibaı şudur: 

1smnil Bey ( Sirkeci Meserret 
kıraathane i ~ - Türk memuru fazi .. 
letli, kana atlı ve çok f erağafkir bir 
unsurdur. Dllnyamn hiçbir yerinde 
memurlar Türk uıemurları kadıır az 
maaş almazlar. Türk memuru manşile 
ne bir ev yapabilir, ne de pnra artbra
bilir. Hayata özlerini kapadığı giln 
ailes' onun bırakacağı dul ve yetim 
maatı ile geçinmelerini temin eder
ler. lstnnbul Telgraf muhabere me
murlnrından Mehmet Re it Efendi 
dokuz ay evıel vefat etmit- Henüz 
ilesine maaş tahsis edilememif. Bu 

aile aç ve sefil kalını • Ölüm para ile 
dckil amı iledir. Her f ni bu köprü· 
d n geçecek. HCJ" memur nihayet 
ölecektir. 

Hiçbir memur öldükten eonr 
çoluk, çocuğunun • sefa.letiııi TC ç 
kaldığını istemez. O halde birer me-
urdım bqk bir ey olmıyan mer-

humun ılmirleri bu ailenin ma ımı 
bir ım evvel bnğlnbınlar. 

"" Hasan Bey ( Beyoğlu Oaddeikebir 
121) - Dokuz ay evvel ölen bir me
munın ailesine hal& maaş bağlanmn
mq. Ailes! acıklı bir m tup yazmıf. 

kırtasiyeciliğe dökül.mil Bugün 
git, yarın gel deniyormuş. Ortada 
lHüm gibi acı bir hakikat vardır. 

Telgraf muhabere memuru Mehmet 
Reıit Efendi ölmOştür. Konun bunun 
ailesine ~ldüğ{l günden itibaren maaı 
nrilmeainl emrederken itin dokuz 
ay gecikmesi • eğer haber doğru la • 
pek fecidir. 

* rif Bey (Çenbeditaı Turan kıra.t-
hanesi ) - Kırtasiyeciliğe nihayet 
verdik diyoruz. Fakat hala orasırn 
aıntnn bUyUk ihmaBerimiz görfilOr. 
Dokuz ny evvel almüş bir telgraf 

emurunun ııilesiııe maaı bağl ma
mıf. Merkez memurları, vefat den 
memurun dosyaaım bulamnmışlar. 

F likete uğraUllf bir aile her hangi 
bir sebeple aç kalmamnlıdır. Eğer 
doaya kaybolmu ta kaybeden memu
ru ce:ıalandumalı, hatta onun ma -
oındnn keserek vefat edenin ailesine 
vermelidir. Doaynmn kaybolması 
mnaıın gecikmesi için bir •ebep 
olmnmnlıdır. 

Ölümden 
Kurtuldular 

Evvelki akşam üzeri BüyUk
adada «Denizde korsan» isimli 
bir kotra, yanlış bir manevra ne-
ticesinde, o Bırada Adaya gel· 
mekte olan Maltepe \'apuruna 
çarparak pnrçnlanmış, içindeki 
matmazel Eteni ile Pctro Efendi 
denize d~küJmUşler, bin mlişkürt 
Ue muhik bir ölümden kurtanl
mışlardır. 

,. . • . ...... - t.," ",, ...... , ... , . 

• 
ışının 

• 
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• • 5000 
1 ştı ıyor ! 

Birçok gazeteler ve mecmualar çıkarmak teşeb
bllsile Galatada Marokyan hanında bir yazıhane 
açmış olan Mahmut Saim Efendi aleyhinde Emniyet 
müdürlüğüne yedi kişi tarafından yeni bir müracaat 
yapılmış ve paralarının alındığı ileri sUrlilmüştür. 

vermemiştir. Bunun üzerine bunlar verdikleri kefa· 
let paralarını geri iıtemiş~r, fakat Mahmut Saim 
Efendi bu paralan da ödememiştir. 

Müracaab yapanlar, bu hareketi ceza kanununa 
temas eder gördüklerini ileri sÜrmUşler, bu iddia 
ile de polis tahkikata haşlamıştır. Tahkikat netice .. 

sinde Mahmut :Saim Efendinin kısa bir zamanda 
24 kişiden, kendilerine memurluk vermek vadile 
5000 lira aldığı tesbit edilmiştir. Poli in tabkikab 
bitmiş ve Mahmut Snim Efendi, büyük bir dosya 
tutan tahkikat evrakı ile beraber dUn mllddeiumu
miliğe verilmiş ir. Dosya birinci müstantikliğe haYale 
edilmiştir. 

Malım at Saim Efendi esasen daha evvel izinsiz 
mecmua ne retmek suçundan mahkemey verilm· tir 
ve mahkemesi de devam etmektedir. 

Emniyet müdürlfiğüne yapılan yeni müracaata 
göre. Mahmut Saim Efendi, çıkarmak fi.zere olduğu 
Dünya Kız ve Erkek Üniversitesi mecmu sının ne .. 
riy t müdürü unvanile bu mliracaab yapanlardan, 
kendiler;ne memurluk· vermek için kefalet parası 
mış, fakat ne memuriyet ve ne de maa larıoı 

Sa te Arlık 
Ağırcezada Mühim Bir 

Davaya Başlanıldı 
Dfin Ağırceza mahkeme inde 

suç vasfı şebeke halinde sahte· 
karlık olan bir davaya başlandı. 
Suçlu mevkiinde eski Emvali 
metruke mUdür vekili lsmail 
Hakkı, Tapu başkatibi Refik, 
kaHp Kemal beylerle Nişan An· 
donyan ve Hayık Misketyan 
efendiler bulunuyorlardı. Hazineyi 
avukat Arif Bey temsil ediyor 
ve suçluların tecziycsile beraber 
hazine için 69 bin lira ıabsi 
zarar istiyordu. iddia dildiğine 
göre Nişan Andonyen efendi, 
firari Talıforyana ait Fındıklı 
aparhmanını yanlış tahkikat ya1>4 
tırmak suretile, firari değildir, 
diye bir karar almaktan ve beş 
sene kiraya vermekten suçludur. 
lsmail Hakkı beyin do memuri· 
yetinin lağvından sonra ıahte bir 
tezkereye Emvali metruke müdür 
vekili sıfatile imza attığı iddia 
ediliyor ve diğer auçlularuı da 
bu suça iştirak ettikleri ileri 
silrülüyor. Dilnkü celsede sahte 
senedin Tapudan getirilmesine 
karar verilerek muhakeme talik 
edildi. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dün abalı Gnlatada Rıhtım 
caddesinde sokak ortaB1ndn, ku· 
lağından ve sağ ayağından ağır 
yaralı ve baygın bir halde birinin 
yattığı görülerek derhal haataneye 
kald nlmışbr. · 

r 
Tifo 

Yeniden Üç Vak'a 
T es bit Edildi 

'\ 

Şehrimiz.deki tifo vak'a.lem çoğal· 
maktadır. Geçen hafta içinde knyde· 
dilen 12 tifo vak'asından sonra yeni
den üç y,erde tifo teıbit edilmiştir. 
Sıhhiye müdürlüğil derhal Hizımgelen 
tedbiri ri almıştır. Alnkadarlarla yap· 
t1ğımız tem göre tifonun zuhuruna 
t1eoep şu vaziyettirı Uzun bir mü<ldet 
kurakhk devam etmiştir. Kuraklıktan 
sonra, geçen hafta fırhnııh ve ıiddetli 
bir ekilde bir yağmur yağdı. Bu 
yağmur üzerine, Şişli, Kurtuluş, Ka
ınmpaşo. taraflarında, üstleri açık bu
lunan lô.ğımlar tifo mikrobu nee
retmiştir. 

Tifo zuhur eden evler derhal tcc· 
rit edilmiş, cıvnrdaki evlerin halkı da 
kam.ilen ııe1lanmıştır. Maçka, Harbiye, 
Kurt.uluş bmıfinrında a~ı i tnsyonları 
tesiı edılmiştir. Her hangi bir yerde 
filo zuhur edince derhal belediyeye 
ihb r edilmesi için sıkı ihtaratta bu
lunulmuştur. Hiç kimse, böyle bir 
vak'a. ka~sında hususi şekilde tedavi 
etmekle iktifa etmisecek, behemehal 
b lediye doktoruna haber verecektir. 
Diğer taraftan belediye, Şi,.liden Do-l. !~pdereye inen üstü açık lağımları 

Le.patmağa buşlamıştu. 

Su ihtiyacı 
Kumkapı, Samatya tarafların• 

daki Kırkçeıme, Halkalı suları 
çeıme1eri kurumuı, halk ıuıuz 
kalmışbr. Belediye bu civar fakir 
halkının para ile ıu almağa ikti
darları olmadığını düşünerek ter• 

koı ıuyu isalesi için derhal faa
liyete geçmiştir. 

Polis işleri 
Genç Kız Ve Erkekler Mey
hanelere Giremiyecekler 

Polisin vazife ve salahiyetlerinl 
gösteren yeni kanun alakadarlara 
tebliğ edilmiıtir. 

Bu kanundaki sarih hllkilm· 
lere göre; bundan böyle yirmi bir 
yapndan kilçük kadın ve erkek
ler hiçbir suretle gazino ve bar 
gibi yerlerde çalıştırılmıyacaklar
dır. Bundan baıka, on sekiz ya• 
ıından aıağı küçUklerin, yanla· 
nnda velileri olaa bile, bar, kafe
pntan ve meyhanelere girmeleri 
yasaktır. 

Diğer taraftan, gerek meı· 
ken?erin içinde, gerek dışında 
aaat 24 ten sonra her ne suretle 
olursa olsun civar halkıoın rahat 

ve huzurunu bozacak surette gU
rUltU yapanlar hakkında da taki· 
bat yapılacaktır. 

O tamektepl r T leb 
Ne il Ahn cak ? 

Bu sene orta mekteplere alı
nacak ilk mektep mezunlannın 
bir kısmının imtihana tabi tutul-
maaı kararlaştırılmıştır. ilk mek· 
teplerden çok iyi ve iyi derecede 
mezun olanlar imtihana tabi tu
tulacaktır. imtihanlar orta mek
teplerde mektep idaresi tarafın· 
dan seçilecek bir enctimen tara-
fından yapılacak ve bu encümene 
mektep mlldlirleri riyaset ede
cektir. Talebeye sorulacak sualler, 
ilk mekteplerin aon sımf dersleri
ne ait olacaktır. Bu imtihanlarda 
mücerret ve milnferit sualler 
sormaktan ziyade talebenin umu--Annanak ismini taşıyan bu 

adamın o civard Apustol Efen
dinin ardiyesinden üzerine bir 
sandık düşerek yaralandığı anla
şılmıştır. 

_. __ .,_..,....,. _________ l mi bilgisi ve kabiliyeti tetkik 

Eı. k f' t olunacaktır. 

Bunlardan başka 6 yangın 
başlangıcı, 1 hırsızlık, 2 de yan• 
kestcilik vnk'ası olmuştur. 

"me 18 1 Kayıt ve kabul lmtihanlan 20 
lstanbul Belediyesinden: Eyli'ılde başlıyacak ve 30 Eylfılde 

Ağustosun birinci günUtıden itibaren bitecektir. 
ekmek dokuz kurmı on para ve fran-
cala on dört kuruştur. ( BlltUn mekteplere girme 

1 şartl n hergDn sıra il 11 inci 
sayfamızd d.r. ) 

Güniin • 1 

Dil Kuru tayına 
azırlık 

TOrk DIJi Tetldk Cemiyeti Umumi 
Kltfpliğinden ı 

ikinci Türk Dili Kurultayı hn:ıır
hklan bilro•u umumi katibi lbrahim 
Necmi Beyin reisliği nlbnda, Çannk· 
kale Meb'uau Ahmet Cevat, Ordu 
Meb'usu Ali Canip ve doktor Saim 
AH B. lerden mürekkep olarak evvelki 
gün öğleden evvel ve öğleden sonra 
iki toplnntı yapmıştır. 

Bu iki toplanb da kurultay lçJn 
gelen tezlerin tetkilderile uğraıılmıt 
bunlar hakkında harar verilmiştir. 
Merkez barosu 1 Ağustos çnrtambrı 
gllnil saat 10 da yeniden toplana• 
cakhr. 

1 part d Su a kını 
Isparta, 30 - Şehrin ortas nd n 

reçen çayın cumn günkü feyeıanı 

neticesinde 8 ev tamamen kum v 
tnıla dolmuı, 6 evin de dış kısımla
nm harap etmittir. 

Seller yeni yaptırılan bir köpr6y0 
sökerek SO metre kadar eürüklemlo. 
bir kısım ekinleri de mabv tmittir. 

lzmir 6 rglsinde 
Tacirlerimizin ve a:ın yicileriml:ıin 

beynelmilel lzmir sergi11ine iştiralc 
etmelerini temin için dün bir toplantı 
ynpılmıv, pnn yire iştirak edeceklere 
gösterilecek koJay]ık etrafında glS~ 
rfişülmüftür. Şehrimizden de birço~ 

mOeHeseler İzmir sergiainde pavyoq 
kiralamaya karar vermişlerdir. 

Ü kUd r Tramv yı 
Üskildnr tramvayları hattı temdit 

lmeliyesl ilerlemektedir. Hatbn biı 
ucu Su diyeyc vasıl olmu tur. Diğeı 
bu kol da Kalamııa doğru baılamıı· 
tır. Kalamııtnn Fenerbahçeye gide. 
cektir. 

Hastaney K ldırlldı 
Beşiktaşta oturan Ali ismin

de bir çocuk, yediği ekmeğin 
içinden çıkan bir çöp midesin 
saplandığından hastaneye kaldı• 
rılmıştır. 

Boğuluyor u 
Beylerbeyinde oturan sekiz 

yaşında Arif isminde bir çocuk 
denizde boğulmak u~ere ikeq 
kurtarılmıştır. 

Avrupa mtlh nı 
Marsilyaya ticaret tohsiH için glSn• 

deril ceh bir talebenin imtihanı bu .. 
srlln Ticaret Odasında yapılacaktır. 

600 S JY h G idi 
Dün akşam ltalyan bandıralı 

Roma vapurile şehrimize 600 sey• 
yah gelmiştir. Syeyahlar bugün 
ıehrin muhtelif yerlerini gezecek .. 
!erdir. 

Nafıa Vekili 
Ankarada 

Eakişehir, 30 - Nafıa Vekili Ali 
Bey bugün ıehrimi:ıe geldi. Şimen-, 
difer fabrikasını ve demir köprüleı 

atelyesfnJ, vilayet, kolordu, belediye 
ve fırkayı ziyııret ettikten •onra e
ker fabdk11nnı gezdi, 

Ankara, 30 - Nafı Veldli Ali 
Bey diln akşam huau•İ trenle An· 
karaya döndO, lst ayonda kuşılandt. 

l_S_o_n_R_o_ta_'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_Hı_ı_·k_a..,;:;.y_e_s_i ._· __________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_KJ_ı_· :_I 

- Senelerdir çalışıyorum H -
san Bey, bu yüzd~ bir z da 
dilny lık e~indim. l 

... Artık çalışmaktan vazgeçip 1 
istirahat e ek iJtiyorum •• 

••• Şöyle bir yola çıkıp •• 
ceğim .. 

1 

Gürültüsüz bir diyara gide· Haun Bey - Anlaııldı dostum, 
aen galiba öbür dünyaya gitmek niy~• 
tiııdesin .. Çünkü bu dünyada aOrQı• 
tGsOz yer bulmaya artık imkiD kail 
111adı. 



r n ----
Dünya 
Gazetelerinden 
Akisler 

... -
Aşağıdaki eatırlar, muhtelif 
dünya gazetelerinden nlınmıotır. 
Size, muhtelif hadiseleri afaki 
bir surette ifade edecektir. Oku
manızı tavsiye ederiz: 

Alman Matbuat. Ve ltaly• 
1'/l Giornal• d'ltali•,, d•n: 

"Alman matbuatı, bugünlerde 
ltalyanm siyasetini tenkit ile Şark 
ttıisakı hakkında gösterilen tema· 
YUlden dolayı ltalya devletini iki 
YU:dUlükle itham ediyorlar. 

.. Biz bu mesele hakkında uzun 
uzadıya neşriyatta bulunduk. 
Hakikati söylemek lazım gelirse, 
hiziın siyasetimizde bir değişiklik 
0lmamııtır. Bununla beraber Şark 
misakı prensiplerinde bazı tadilat 
Vukubulduğunu söyledik. Bu 
Prenıiplerl doğru bulduk ve tasvip 
ettik.,, 

ltaly•da Askerlik 
•Rayıporl,, isimli Alma" ıo.r.• 

fesinden: 

«İtalyada 18 yaşından itibaren 
bütün gençler için mecburi olan 
askeri talim ve terbiye şimdi 
tevsi edilmiştir. Gençlerin 21 
Yaşlarmda hizmeti askeriyeye 
davetlerinden evvel tabi olmak 
rnecburiyetinde bulundukları se
nelik talim ve terbiye kurslarmm 
adedi ikiden ilçe iblağ edilmiştir. 
Bu Uç kursu muvaffakiyetle ik· 
ınal edenler hakiki hizmeti aske· 
riyeye girdikleri zaman derhal 
onbaşı rUtbesini alacaklardır.» 

M. Bartu'nun Siyaseti 
"Kurjer Var.szavski,, ilmindeki 

leh gaz.tednden: 

. "Bug~nkU Fransız diplomasisi· 
nın temkın ve sükün içinde de· 
vam ve sebat ile evvelden etraf· 
lıca düşUnUlüp tasarlanmıt bir 
halde gösterilen faaliyet, meyva· 
larını vermektedir. Binaenaleyh 
.ıu zamanda Bartu'ya hUınUniyet 
Ve aamimiyetle elini uzatmıyanlar 
zuhur eden bir fırsatın takdirsiz· 
likle kaçırılmıt olmasından neda· 
htet duyacaklardır.,, 

lsveçln Mlllt Müdafaası 
"Tagmi.s,, gazete•inden: 

•• lıveç Umumi Erkanı Harbi
ye Reisi Jeneral Nygren, Milli 
Müdafaa bütçesinin arttırılmasını 
talep etmiştir. 

« Erkanı Harbiye Reisi Ordu 
Meclisine gönderdiği bir mek
tupta, kara müdafaasının lnkitafı 
için tavsiyelerde bulunmuf ve bu 
husus için Jazımgelen masrafın 
Önümüzdeki iki tiç senenin büt· 
telerine taksim edilmeıini muvafık 
gördüğünü bildirmittir. 

"Ayni zamanda hava müdafaa 
komitesinin tavsiyeleri üzerine, 
hava kuvvetlerinin derhal arttarıl· 
masanı, ihtiyat kuvvetlerin tezyi· 
dini ve iktasadi bir tedbir olarak 
silah altına almmıyan 193 l efra· 
dının aakeri talim v• terbiye 
görmeaini iatemiıtir. ,, 

(00 Kişi 
Tevkif Edildi 

.. 

j Viyana, 3 l (A.A.) - Kiçba· 
helden gelen bir habere göre, 
Milli Sosyalistlerden yüz kiti 
kadar tevkif edilmiş, eski Be· 

Resimli Makale - Bir Aıuerlkaa o ... t .. tadea - a Herkes Bildi/ini Okuyor a 

' 
Fraau: Al· 

1 

Hltler: Ver• Muıoliai: H 11n• lnglltere: Sa- japon1a: Ben Ruıya : Sen Türk ye Doı· Çn: Zanna· 
man1a beni .. , muahe• ların lldıl de ğımdakl kom- Arıyayı ldaro Japoııyayı ı- tum bUtlln bu derıem ka· 

harbe :zorla· deal beni har• beni end şe· "'ular beni Aı-
etmek iıte· 

dare edersin, itlere aen ne b l k beni na 
be icbar ede- ye dUıüıll • yada tehdit Ruıyayı de· derıln? ba,ıma pat· rim. yor. 
celc, yorlar. ediyorlar. fil. layacaıd 

SON TELGRAF HABERL.ERİ 
•• 
O dürdükleri Adamı Yakmak 

istiyen iki Şerir Tutuldu 
___ ..,:.. __________ ---------

Bozöylik ( Hususi ) - Bozalan 
köyünde 320 doğumlu Ali oğlu 
Hüsnü tarlasında uyurken öldü· 
rUlmtiştür. 

HUsniinUn ayni 
doğumlu Halil ile 
Yusuf tarafından 

anlaşılmıştır. 

köyden 324 
323 doğumlu 
öldürüldUğil 

Katiller biraz sonra yakalan
mıtlar ve suçlarım itiraf etmişler· 

Saat Kiraları 
12,5 Kuruş Oldu 

Ankara, 30 - Nafia Vekaleti 
elektrik, su ve havagazi saatleri 
hakkındaki tetkikatını ikmal et· 
mit, tesbit ettiği yeni formül ala
kadar şirketlere tebliğ olun-

muştur. 
Bu formUle nazaran aaatler 

için abonelerden her ay en çok 
12 buçuk kira alınacak, her 
senede 40 kuruş bakım ve mua· 
yene ücreti tahsil edilecektir. 

On sene sonra bu saatler 
bonelerin olacaktır. Saatleri 

a "k 
t 0 alan aboneler de şır ete aa 1 • 

sene de 40 kuruş bakım ve tamır 

ücreti vereceklerdir. 

Eylül Bakaloryaları 
Vse ve ortamekteplere Maarif 

Vekaletinden gelen bir tamime 
nazaran eyliil bakaloryalarma 
1 eyliilden 20 eyliile kadar devam 
edilecek imtihanlarda ders hoca· 
lan da ' bulunacak, her imtihan 
arasmda iki gün fasıla bırakıla-
caktır. 

imtihan suallerinden fen bil
gisi edebiyat ve ttırkçe sualleri 
Ma~rif Vekaletinden gönderilecek 
ve bu derslerin imtihanları tahriri 
olacaktır. 

Mısır Sefiri 
Mezunen memleketinde bulunan 

Mısır Sefiri Abdülmelik Bey dün 
ıehrimize gelmiştir. 

dir. Bu itirafa nazaran Yusuf 
kendisi askerde iken Hüsnüntin 
karısını iğfal ederek aile namu· 
suna tecavüz etmiş olması ihti
mallerinden mnğberdir ve dört 
senedenberi intikam almak için 
fırsat k"llamaktadır. HUsnüoUn 
tarlada yalnız yatmakta olması bu 
fırsatı kendisine vermiş, Halille 
birlikte tarlaya gitmiş, uyuyan 

Sıcaklar 
Sakaryada Balıklara 

Tesir Etti, Aydında 
Bir Kadın Ôldü 

Da 
Da 

Dün havanın sıcaklık vaziyeti 
diğer günlere nisbetle biraz hafif 

geçmiştir. Dun en çok 28,5 ve 
en az da 19,5 derece hararet 
ka ydedilmiıtir. 

Adapazarı, (Hususi) - Sıcak· 
lar çok şiddetlenmiı, Sakarya 
nehrindeki balıklar bayılarak 
suların ceryanlle denize akmıya 
baılamışlardı. Halk sepetlerle 
balık toplıyordu. Fakat dUn bir· 
denbire hava kararmıı, tiddetli 
yağmurlar başlamı! ve havalar 
serinlemiştir. Y agmurlar yaz 
mahsulü için fay dalı olmuıtur. 

lf 
Gemlik ( Husuıi ) - Devam 

eden şiddetli sıcaklar iki günden 
beri yağan yağmurlarla kesilmiş
tir. Yağmurlann geç kalan mısır• 
fara, meyvalara, zeytinlere V8 

kavunlara çok faydası olmuıtur. 
~ 

Aydın (Hususi) - Denizliden 
Aydma gelen 25 yaıında 
Mehmet kııı Ümmü Ak· 
mezar mevkiindeo geçerken 
sıcaklann teıirile dUşmüt öl
m UttUr. Maamafih ııcaklak 42 de· 
receden 31 dereceye kadar düı
mUt bulunmaktadır. 

Hüsnünün kafasına sopa ile vura
rak öldürmüştür. Hüsnü öldürül
dükten sonra elleri arkasına bağ· 
lanarak ormana götürülmüş, ora
da üzerine çalı çırpı konulmuş 
ve gaz dökülerek yakılmııtır. 
Ancak katiller uzun zaman bek· 
!edikleri halde ceıedin kolay ko
lay yanmadığını görmüıler ve 
savuşmuşlardır. 

lzmir Alaşehir 
Tenezzühü 

Alaş~hir ( Hususi ) - fzmir 
Kasaba ve temdidi demiryolu 

devlete geçtikten sonra nakliye 
fiatlarmda yüzde (50) tenzilat ya· 

pılmıştır. Bu tenzilat otomobille
rin işine ıekte vermektedir. Her 

cuma gUnü İzmirden Alaşehire 
yapılan tenezzühler büyük bir 

rağbet kazanmıştır. f zınirden 
Alaıehire gidip gelme yalnız yüz 

kuruştur. İzmir ve havalisi halkı 
bu tenezzühlerden çok istifade 

etmektedir. Bu sayede az bir 

para ile Alaşehirin tarihi eser

lerini, Sat'ıkız maden suyunu, 

banyolarını ve Hüseyinoluğu mesi

resini görmektedir. Bilhassa İzmir 

de çalııan AlaıehirliJer hısım ve 

akrabalarmı görmek için cuma 

günlerini boş geçirmemekte ve 

fzmirin bir mahallesine gidiyor• 

muş gibi ıabah gelip akıam 

tizeri avdet etmektedirler. 

Bir Otomobil Kazaıı 
Bozkurt sigorta şirketi umum 

müdürü Abdi Vehbi Bey idare 

ettiği otomobille Beşiktaştan 

geçerken mütekait Hilmi Beyin 

8 yaşındaki oğlu Turbana çarp
mıı, ağır surette yaralamıştır. 

lediye R~sinin otdinde de bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b~:::.~. ~~~:,·:,t:!f:~~:.~~~~·::... r f s TER j NA N J S TER i NA N M A l 
turya hldl1elerlne alt haberlerden batk• 
~unu da ıon dakikada aldık.) 

Arif Mahkum Oldu 
BUyUkderede Bristol otelinde 

?\1ehlika Ham mı öldüren Arif Ef. 
dUn 15 sene hapse mahkum ol· 
llluştur. Bu cezanın beıJ senesi 
•ff edildiği için Arif on sene bapia 
)alacaktır. 

---
Akay idaresinin, yetmlt ye-ını çoktan aımıf yandan 

pat pat çarklı bir vapuru vardır. İdare nedenıc bu 
ihtiyar gemiyi tekaüde çıkarmıya kıyamıyor, Neveıer 
iımlndekl bu vapur hlli " çabalama kaptan, _b~n 
1ridemem,. diye diye Akay idareıinin An:ı.dolu ıeferlerınl 
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yapmak fçln can çekiıiyor. Bir muharrir arkadaf, kızım 
una ıöylOyorum, gelinim un anla, kabilinden bu 
vapura yazdıA'ı açık bJr mektubu ıöyle bitiriyor: 

.. Pupanızda taşıdığınız bayrak, terakkiyi, yeniliti 
ıeven ulu bi.r milletin bayrağıdır. Onun hürmetine, 
kendinizi Hhnei alemden arbk çekiniz, hanımefendi!,, 

/NA Al 

L-----------__:..----------------------------

/stanbulda 
"Sarnıç,, 
Suyu .. 

l 

•----..------------•A. E ---
20 senedenberi muntazaman 

aldanmakta olduğumu ilk defa 
olarak dün anladın. Hem de ne 
aldanış! Senede, ayda bire inhisar 
etse canım yanmıyacak, haftada 
biri geçtiği çok vakidir. Zekamın 
ve görüşümün kuvvetine delalet 
etmez, amma, züğürtU teselli 
kabilinden de olsa, yalnız değilim 
demek istiyorum. İstanbulda kaç 
aile varsa, ytizde doksan dokuzu· 
nun bu kusurda benimle müşte-
rek olduklarında hiç şüphe yok! 

* Bana bu aldanııı, arkadaşlar-
dan birile yaptığınız kilçük bir 
gezinti gösterdi. Tabii iyi hava 
aldık, biraz serinledik amma, 
keşke almaz olaydık, keşke 
serinlemez olaydık. Fransız 
muharrirlerinden birinin saadet 
pardesi isminde bir piyesi 
vardır, gördünüz mil? Bilmem . 
Bir adamın gözü görmez, kulağı 
işitmez, görmiyerek ve işitmiye· 

rek mes'ut ve bahtiyar yaşar. 
Yalnız bu zatin başına bir dok
tor musallat olmuş, ailesi efra· 
dmdan gizli olarak ameliyat yap· 
mıştır, şimdi gözü sargıdadır. 40 
gün sonra açılacak görüp gör· 
mediğini anlayacaktır. Hasta tav· 
siyeyi harfi harfine tatbik ediyor, 
ve anlıyor ki ameliyat muvaffak 
olmuştur, gözü görmektedir. Fa· 
kat karşısında, feci bir sahne 
vardır, bütün aileıi efradı tara
fından aldatılmaktadır. Ve o za· 
nıan körlüğe saadet perdesi 
diyor. 

Dedim yal Bu gezintf hoşuma 
gitmedi, 20 senedenberi sıhha· 
tine kani olarak içtiğim memba 
suyunun yerine gidince gördüm 
ki iplik gibi ince akmaktadır. 
Doğrusunu Allah bilir ya, altına 
bUUin gün kap tutulsa iki fıçıyı 
dolduramayacağı muhakkak. Şu 

halde hergün evimizin önünden 
geçen araba dolusu fıçılan dol-
duran musluk nerede? Adam: 

- Aksarayın sarnıçlarına ba· 
kınız, diyor. Öyle olacak ki ak• 
şam eve geldiğim zaman 20 se
nedenberi içtiğim suyu biraz 
kokulu buldum, timdi yenisini 
aramakla meşgulüm, alın size 
yazın bu sıcak günlerinde 
bir dert daha 1 

* Sudan bahsederken lzmit be-
lediyeıinln teıebbUsllne nasıl te
mas etmiyeyim : 9 Eylül sergisi 
mUnasebetile lzmirimizin ve kap
lıcaları münasebetile de Bursa· 
mızın teıebbüslerlnden sonra 
şehrinin bir hususiyetini ilan 
vasıtasile duyurmaya çalışan (3) 
üncü belediye İzmit oldu. 
Biraz daha gayret ederıe Gazi 
suyunu lıtanbullulara tamtaca· 
ğmdan şilphe etmemeli. Kendi 
hesabıma benim memba suyu 
diye içtiğim ıarnıç mamulatınm 
fiatını yüzde (15) kll'Dlaya mu
vaffak oldu, teıekkür borcumdur. 

Çete Tenkili 
Şaki Miıto Çeteıi De 

imha Olundu 
Mardin, (Hususi) - Uzun ıe

nelerdenberi Mardin, Diyarıbekir 
ve havalisinde eıkıyalık yaparak 
aaayiıi ihlal eden meıhur şaki 
11Misto Ali,, oğull&Tı, Savur jan• 
darma kumandanlığmın sıkı bir 
takibi neticesinde tenkil edilmiı
lerdir. 

Şakller jandarmalarımız tara· 
f andan Celil an dağlannda ııluı· 
tm\mıı, kısa bir mllaademedu 
ıonra teslim olmuılardır. Bunlar
dan biri ölmOıtUr. - Jf 



Öz Türkçe ile -._ ___________ ....-
• Gazimize Bir Tolgay 
Selim Sana Kurultay 
B· grı yanık uluea en öncf'! een kol açtın 
uğut vardın her işte ön bao oldun 

savaıtıo 

J{ rnnlığı ıen yırttın Türke liık sen 
saçtın 

Engelleri kaldırdın amaçlara ) ol açtın 
l.iıze Dumlupıne.rd& Beugi suyu 

en sundun 
A ketler amaçınız Akdenizdir bu~ urdun 
Kaluk, kulak karışık, Avrupuya bir 

vurdun 
Yere göğe bu ( çın ) ın ne oldu-

ğunu duyurdun 
Varlığımızı kurtardın yeni tarih yarattın 
Eski tarihlerle de bize bizi anlattın 
Tekke, Mekke, medreıe yüz karası 

nelerse 
Yasağınla kapattın, katkanınla kalattın 
Dedin tarih ile dil. benliğin damgasıdır 
İçi dışı gösteren, bir kılık aynasıdır 
Varlığımızın temeli kültür ile benliktir 
Ozbeğliği koruyan, erdemliktir erk· 

liktir 
Gökçül gözle en önce ıen duyurdun 

yaraya 
BileDleri topladın öz dil için Saraya 
Ulu Gaıi ıeniale biz seninle ötilnürü.ı 
Senin yGce kabnda bat keserek 

yütünOrOz 

Özge dilden 8z dili kurtaracak ku
rultay 

Bu cankıdao do~acak öz Tilrklil~c 
Yum, Olcay 

Selim 1ana kurultay yeni doğan tu
lun ay 

SelAm aana ey Gazi una candan bin 
oh kay 

Malatya meb'uıu 
Dr. Hilmi 

Son kıt'a Kurultay Martı olmak ibre 
•e.telenecektlr, 

Tolgay - Manzum medhiye 
Kurultay - Şılr8, akademi, meclia 
Ulus - Millet. 
Ö§Ut - Nasihat, yol göıtermek 

amut, bilgi vermek. 
Engel - Mania. 
Amaç- Hedef, maksat, mtioadele, 

muharebe, uğraşmak. 
Dumlu, donlu - Soğuk, serin. 
Bengi su - Abıhayat, dirim su. 
Kalak - Domuzburnu, kibir ve 

ıurur taslayan, şifinen, öfkelenen, 
azamet taılaklarının vaz'u tavurlan. 

Çın - Hak. hakkaniyet, kudret. 
Varhk - Mevcudiyet, iıtiklal, 

yqamak hakkı. 
Yasafi, yasak - Kanun. 
Kalkan - Kafi emir. 
Kalatmak - Tahrip etmek. Sö-

küp atmak. 
Benllk - Şuurlu, şümullü, ilimli 

bir bilgi ile kendini bilmek. 
Kıhk - !asanın iç yüzil, hilkatı, 

ıireti, yaradılışı, maneviyatı. 

KUltUr - Dir milletin ilim, san'at 
n marifet, bilgi kudreti. 

ÖzbeOlik - Memleketin istiklali. 
Manevi yüksekliği. 

Erdemllk - Fazilet, ıan'at, ma• 
rifet vo ilim sahibi olmak. 

Erk, erklik - İktidar, kudret 
aahibi olmak. Olgunlaşmak. 

GökçDI - Semavi, kudai, gök 
mavi. 

Bilgi, bilem - Alim, mutahas
ıne, erbap. 

ÖöUnmek - Btmimseyerek, se-
•İnmek, temeddüh, kendi kendini 
methetmek, 

YUce - Yüksek. 
Kat, kıt - Huzur, nezd, yao. 
YUce kat - Yüksek huzur, hu-

zuru ô.li. 
Baş kesmek - Büyüklerin hu

zurunda baş eğmek. 
YU§Unmek, yUkUnmek - Hür

met ve tazim ile eğilmek. 
Özge - Başka, yabancı. 
Cankı - Meclis, şura, meı:veret, 

toplnntı. 
Yum - Uğur, ıaadet, meymenet, 

ikbal. 
Olcay - Uğur, saadet, meymenet, 

ikbal. 
Tulun ay - Ayın on dördü, 

bedri tam. 
Ohkay - Takdir, aferin, yaşa, 

alkış, var ol, eağ oL 

l<ereste ihracatı 
Kaş, ( Hususi ) - Son za· 

manda kezamızdan lskenderiyeye 
kulli) etli kereste sevkedilecektir. 
Bunun için limanımıza iki büyük 
Map gemiıi gelmiştir. 

--- . -m7"·-
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K t .,d S it tD • • 600S - Banyoları as amonJ e a ana evrJDJD C Yaz mevsimi birçoklnsanlarııı 

ede Y apamadıklarıOnSenede Yapıldı 
Kas ta monu .~-~~--~-~-

(Huausi) - Sal· 
tanat devrinin 
ihmal ettiği vila· 
yetimizde ıimdJ 

büyük bir imar 
faaliyeti görül· 
müştür. Cümhu· 
riyetin teessU· 
sünden bugüne 
kadar Kastamo• 
nuda 102 kil~ 

kilo kinin tevzi 
edilmiş 2960 kişiye 

bedava İJaç ve· 
rilmiştir. 

Zirai sahada 
da inkişafı vardır. 
B!r sene içinde 
mem leketimiz de 
1600 dönüm pa· 
tateı, 800 dönl\m 
pancar, 56 bin 
dönlim kenevir.4 

metro yeni ıose bin dönüm •~ 
yapslmış, 204 $ ğan, 1800 dönüm 
kilometro şose ' 
de tamir edil· ıarmısak ekiı· 

miştir. Toprak tes• Hergün her sahada inkişaf etme'fcta ola11 Kastanıonlden 61,. manzara mİf, 600 bin kilo 
viyesi yapılan yollarda bir milyoo Araç çayı, Boyabat yolu üzerinde patates, 110 bin kilo pancar, 320 
metre mikabı kaya ve toprak bulunan Çôrdük köprüleri ıayılı kilo anason, 659,500 kilo kenevir, 
kullanılmış, bu nisbette hafri~ at büyük köprülerdendir. 100 bin kilo soğan, 230 bin kilo 
yapılmıştır. Yollaf üzerinde yeni· Kastamonada· nafia saha11oda sarırusak istihsal edilmiıtir. 
den kiiçüklü, büyüklü 358 köprü olduğu gibi sıhhat sahasında da lnebolu kazasında ise 4450000 
yapılmış, 340 köprü de tamir büyük fedakarlık yapılmış, basta· kilo patates, 655 bin kilo keten 

edilmiştir. Bu köprüler içersin de Kas· lıklarla eıaslı mücadeleler tes:s 1, 1250,000 kilo soğan, 160 bin 
tamonu - İnebolu yolunda bulanan edilmiş, iki hastane vücude geli· kilo sarmısak istihsal olunmuştur. 
Kurudere, Uzundere, Seydiler ça· rilmiş, 3 dispanser tesis o!unmuş· Saltanat devri istihsalata ile 
yı, Takaslar, Çataltebe, iki çay tur. Bu bet müessese de kuruluş mukayese edilince bugünün istih· 
köprüleri ile Tosya yolu üzerinde tarihinden itibaren 11340 firengı'li salinin çok yüksek olduğu görü· 

lür. Bu rakkamlar saltanat devri-hulunan Kuyuk çayı, Kaşalar köp· tedavi edilmiştir. Djgv er bakılan {)() k d dı nin 6 üsur sene e yapama -
rüleri, Taşköprü yolu üzerinde hastalarm yekunu da 1~300 dür. ğını Cumhuriyet devrinin 10 sene 
bulunan Gülveren, Araç yolu Hastanelerde 1620 kişiye ehem· gibi kısa bir zaman zarfında temin 
üzerinde bulunan Kızıltoprak, miyetli ameliyatlar yapılnııtlır. etmiş olmasını göstermesi itibarile 
Zafranbolu yolu üzerinde bulunan Sıtma mücadelesinde de 217,5 şayanı kayittir. 

Alangada 
Eski Eserler 

Alanya (Hususi) - Alanyada 
eski zamanlara ait birçok asar 
vardır. Kasabanın ilk kuruluşu 

tarihi tamamile tesbit edilemiyor 
ise de elde edilen bazı eserler bu 
tarihin pek eski olduğunu göa· 
termektedir. 

Burada her devre ait harabe· 
ler, kuleler, mabetler tersane ıa· 
to bakiyeleri vardır. Ara sıra bu 
harabeler arasında o devirlerden 
kalma tek tük paralarda bulun· 
maktadır. Alaiye namına darp 
edilmiş Selçuk sikkelerin ede te· 
sadüf edilmektedir. Esasen Sel· 
çuklar Oç şehir namına para kes· 
mişlerdir. Bunlar da Sıvaı, Konya, 
ve Aliiiyedir. 

Yakın senelere kadar içinde 
ibadet edilen ve Sultan Aliaddine 
ait kısmen minaresi yıkılmış çok 
güzel bir cami harabeside zikre 
şayandır. 

Köycülük Tetkikatı Yapan 
Mektepliler 

Kayseri, 29 ( A. A.) - Köy· 
cülük tetkikatı yapmak üzere 
turneye çıkan Gazi lisesi talebe
sinden beş efendi bugün şehrimize 
gelmişlerdir. Zencidere, Germin, 
Tavulusun köylerini gezerek ka· 
zalara gideceklerdir. Gençler 
Maarif Müdfirü Hüsnü Beyle lise 
ve Muallim mektebi talebesi ta• 
rafından karşılanmış ve liseye 
misafir edilmişlerdir. 

Tekirdağ HUkOmet Konağı 
Tekirdağ, 29 ( A. A.) - Te· 

kirdağ hükumet konağının tamiri 
için 10,000 lira tahsisat ayrılmıştır, 

"' Konağın bu sene içinde tamiri ve 
nitemam kısmının ikmali mubak· 
kaktır. 

Afyonkarahisar Sodası 
Ankara, 29 (A. A.) - Hilali

ahmer Cemiyeti umum merkezi 
Afyonkarahisar maden suyu 
membaında tabii ıoda istihsali 
için icap eden ilmi ve fenni 
tesisatı yaptırmıı vo tetkikata 
girişmiştir. 

Türkiye • Irak 
Hududu 

Daimi Komisyon Doku· 
zuncu fçtimaını Musulda 

Yapacak 
Mardin, (Hususi) - Musulda 

9 uncu toplan· 
tısını yapacak 
o}an Türkiye • 
Irak daimi hu· 
dut komisyonu 

Türk murah· 
hasları bugün 
Suriye yolile 
Musula hareket 
ettiler. Mardin 
Valisi T aJat 

Komisyonda tiir
Beyin riyaset kige 6a~ murah· 
etmekte oldu· ha•ı Mardin va
ğu heyet, hari· lisi Ri/at Talat 
riciye biiyük el· lıeg 

çilik müsteşarı Fuat Abdüsselam, 
Askeri murahhas binbaşı Ali 
Galip, kıdemli yüzbaıı Nuri, Ter· 
cüman Şamrab, nahiye müdürü 
Sadettin ve katip Davut Beyler
den müteşekkild"r. Müzakerenin 
yirmi gün kadar ıüreceği tahmin 
edilmektedir. 

Muğla Harrrnvi Mensupları 
Fethiyede 

Muğla, 29 (A. A.) - Halkevi 
temsil ve musiki kolları ile 
diğer komitelere mensup zevattan 
mürekkep heyet bugün Köyceğiz 
yolile F ethiyeye hareket etmiş
lerdir. Halkevi heyeti yolda meş· 
hur Konos harabelerini tetkik ve 
ziyaretten aonra Bodrum ve Mi· 
}Asa geçeceklerdir. Gençler milli 
tarlalar söyleyerek Muğladan ay• 
rılmışlardır. 

Tekirdağında Tiyatro 
T ekirdağı, (Huıusi) - 17 ki· 

ıiden mürekkep lstanbul tiyat· 
rosu ıehrimize gelmit temsillerine 
başlamıştır. « Kan » piyesi ile 
.. Meçhul Serseri,, opereti çok be
ğenilmiıtir. 

Kadirlide 
Pirinç Zerigatı 

Kadirli (Hususi) - Kaza halkı 
aon beş altı aene zarfında Savrım 
nehirden açbkları cetvellerle pi
rinç ekmeğe başlamışlardı. Şimdi 
bire 100 • l 50 nisbetinde pirinç 
mahsulü veren tarlalar çok~ur. 
Pirinççilik o kadar ilerlemiştir ki 
ovalar baştan bap pirinç tarla
ları ile dolmuştur. 

Burası şimdi Türkiyenin kü
ç Uk bir Mısırı gibidir. Halkın 
en çok anu ettiği şey Kadirli 
Ceyhan yolunun yapılmasıdır. Son 
zamanlarda Belediye reİ•İ Saffet 
Beyin bimmetlerile tehirde güzel 
bir de park yapılmıştır. 

s. Ş. 
Amasyada Bir Çocuk Zehirlendı 

Amasya, (Hususi) - Nafıa 
kondoktör mütekaitlerinden Rıza 
Beyin 12 yaşındaki oğlu Turgut 
"Kapıkaya,, bağlarında meyva 
yerken tırtıl mücadele memurları 

tai'afından henüz zehir serpilmiş 
bir elmayı da yemiş, Zehirlenmiş, 
ölmüştür. Kardeşi de zehirlenmlş
se de kurtarılmıştır. 

Somada iki Kaza 
Soma, (Hususi) - Deniç kö· 

yünde birkaç gün evvel bir kaza 
olmuş, Fettah oğlu Haydarın 
karısı Fatma, bir akşam evvel bir 
çalı dibine sakladığı çiftesini 
ararken atef almış ve zavallı ka• 
dm ağır surette yaralanmıştır. 

Küçükyaya kUyOnde de bir 
kaza olmuı, Yusuf oğlu Emin 
tabancasını yağlarken, çıkan kur• 
ıun Eminin karnına saplanmışbr. 
Kazazedenin hayatı tehlikededir. 

Bartın Çingeneleri Arasında 
Cinayet 

Barbn, (Hususi) ~- Geçenler
de kasabaya bir saat mesafede 
Çalıoğlu ham anlinde bir cinayet 
olmuş, Ahmet oğlu Sadık ismin
de bir çingene, Ali oğlu Tosun 
isminde bir çingeneyi, kadın 
yünUnden, tabenca ile öldürmilş· 
tür. Katil fyakalanmışhr. - 'f 

iple çektikleri bir devredir. Çün• 
kil kır eğlencesi, deniz banyosu 
mevsimidir. Birçoklarımızın derin 
bir zevk duyduğumuz deniz ban• 
yosunun icap ettiği bir takım 

kayitler olduğunu unutmamak 
lazımdır. 

Mesela, aç karnına banyo ya· 
pılmadığı gibi tok kamına da, 
yani yemeği müteak;p denize 
girilmez. Şu halde de., ~z banyo· 
sunun en müsait saı; : denizin 
en sakin olduğu kahvaltıdan bir 
saat sonra ile çok defa öğle aonu 
rüzganndan evvel olan 3-5 arası· 
dır. Yine deniz banyosunda dikkat 
edilecek nokWardan biri de 
gölgede çok durduktan sonra 
suya girmemektir. Terli olarak 
banyo almak ta zararlıdır. Suya 
birden bire atılmalı, atılmadan 
evvel de, vücude hararet verecek 
ıekilde birkaç vücut hareketi 
yapmalıdlJ'. 

Deniz banyosu hareketli olmak 
gerektir. Suda oynayınız, sıçra• 

yınız, bilhassa yfizünüz ve herhalde 
ıu UstUnde değil, ıu içinde bulu
nunuz. 

Denizde kalınacak müddete 
gelince, bu suyun hararet derece
sine, dalgalı olup olmamasına ve 
sizin deniz banyosile peyda etti• 
ğiniz ünsiyete bakar. En iyi banyo 
en kısa banyodur derler. 

Nitekim lngilizler de «Three 
deeps and out:» cümlesini kulla• 
nırlar ki «Üç dalış ve çıkış» ma• 
namna gelir. 

Fakat umumi kaide olarak 
f&DU iyi bilesiniz: Yüzme bilmi• 
yenler için 10 dakika kafidir. Yüz• 
me bilirseniz 20 dakika yanm 
aaat kalmakta mahzur yoktur. Ço• 
cuklann banyolan ise 3-5 nihayet 
10 dakika arasmda tamam olma• 
bdır. Bilhassa kaide ıudur: 

ilk fitüme titremesi sizi dıta" 
rıda bulmalıdır. Uzviyetin yorgun .. 
luğunu ifade eden göğsün iğne .. 
lenmesine vakit bırakmayınız. De• 
nizden koşarak çıkmız ve tema• 
men kurulanmayınız. Giyinmeden 
eyvel ya biraz koşunuz veya bir
kaç takla abnız. Bu suretle kanı• 
nız deveran muvazenesini bulmuş 
olur, sonra bir müddet uzanır-

ıınız. 

'f 
Şu tavsiyeme de dikkat ediniz: 

Bazı asabi çocuklar, hatta büyük .. 
ler banyo mevsiminde asabileşir .. 
ler, haşin olurlar. Uyku ve hazan 
iştihalarım kaybederler. Korkma• 
yınız. Derhal bir kaç gfin için 
banyolara nihayet veriniz. Bu mud .. 
det zarfında karada ayak gezi~ 
tilerini yaptırınız veya ynpınıZ: 
Bu suretle cümlei asabiyeniz sa• 
kinleşir ve tekrar bımyolarımza 
başlayabilirsiniz. - lf 

Bartında Çingenelerin Hırsızhgı 
Bartın (Hususi) - Adamesçit 

mahallesinden Menteş oğlu Ahmet 
Efendi ile Ulugeçit Kadıköyüoden 
Musa Kalfa oğlu Ahmet ağaya 
ait iki manda kaybolmuş ve 
araştırma neticesinde Ahmet 
Paşaköyü ormanında kesilmiş ve 
derileri ahnmış olarak bulun• 
muştur. 

Yapılan tahkikat netices'nde, 
hayvanlann, çingenelerden Hn .. 
seyin, Hüsnü ve Ahmet tarafın• 
dan çalınarak kesilip derileri 
alındığı anlnşılmıştır. Hırsızlar 
derileri Çeştep köyünde kahveciye 
satmışlar ve bu yüzden yakayı 
ele vererek hapse atılmışlardır. 



Siga•et Alemi 

Avusturya 
Hadiseleri 
Etrafında 

Alman • AYuıturya ittihadı bir 
l.arp fellketlne Hbep olabilir, dedik. 

Banun bayle oldutunu Almanya 
batYeldll M. Hltler de biliyor. Böyle 

oldutu halde Hitler ıiya1etlnln 
dayandığı ana direk, Alman • AYu .. 

turya iltıhıdıdır. Ve M. Bitler, harp 

Hhlikeaine ratmen bu ı>ırletmenin 
•utlaka temlnlal i.tiyor. 

ltalya gaaet6lerinin ıöderinl kuru 
•ki bombardıman 1&nmayahm. Bua• 
1-. Almanyayı bu fikriDden •i1aıi 
teıebbtblerle caydırmanıD arbk im· 

kln111 oldutuna ve bem•• •lllha 
.. nlarak ileri ablmak llzım welditinl 

.. fıra batıra yazıyorlar. 
Emim ld bu tehdide M. Hitler dl 

k.U.k aımıyOI' dej'ildlr. Fakat diplo
•atlık tecrlbesial hayla lleriletmtı 
olu Nazi lideri, blytlk .&evletlerin 
Almaa • Avaatluya lttilaachaa enpl 
olmak buıuıunda anlaıamıyacaklan 

bir devrenin gelecetfne de inanmıı 
ı..hanuyor. Bu sebepledir ki Avusturya 

ile birleıme için açıkça çahımaktan 
Yazgeçmiyor. 

Son AYUıturya bldiıtlerl bize .. 

kanaati vermlıtlr: Bugün bitin Al
anya 'Ye Avu.turyamD lasmıazaml 

Aa,IH lçha hazırlanmıı vaziyettedir. 
Bu blrleımeJI kendi slyaHtln• ana 

direk yapm11 olu M. HltlwlD, efkAn 
•ınumlyerf inklaara uğratmak lıt .. 

•iyecetfne ttlphe yoktur. 

Fak at blı.e kalırH Aatluua kaY• 

ıaaaı bir .. ldlde temllll lçla dalla 
bir ba1b beklemek lbı•plleektlr. 

• 
lngilizler Hava
cılıkta Birinci 
Olacaklarınıı 

Londra, 30 (A. A.)- Mubafaıakir 
.. b'ullanlaa Slr Flllp Suıoa de· 

~ klı 
" - C..Uet ye ta71arelertn kav• 

••ti itibarile laavacılakta birinciyiz. 

Fakat b:JJU'e adedi itibarile çok 

prldeyb. Ba mtlaantauhiı ıtdermek 
1'zımdır. Tayyareclllkte Wrlacl olmaya 

•echunu." -

BABİCI TILGBArLAR 

Staviski 
Rezaleti 

Fransanın Ağı 

Madam Sta viskiyi Dinll
yecek Kimse Kalmadı 
Pariı, 31 (Huıuı·)- Staviıki reza• 

Jeti, mahiyetini bütla acıhğile muha
faza ediyor. Ajanı telrrafları her ne 
kadar ba bahlı hakkında ıayet kasa 
malumat veriyorlar iae de bunu iltiza· 
men yapıyorlar. Çünktl bu mesele ile 
allkadar olarak teYkifbanede ıekiz 
on klıl vard11. Aynca bir parlamento 

Avrupanın Ortasında Bir Örümcek 
Şebekesi Örülüyor 

heyeti bu itin siya.ı ceplMde• tah~ 
kabnı yapıyor. Bir difer heyet te yın 
bu meaele """:'l0naaebetile 6 ıubatta 
vukua relen kanlı hAdiselerio mes'ul• 
lerinl arıyor. Fakat ba bahis Qzerincle 

f ranıa efklrı bir türll blrleıemlyor • 
Bir kıımı ortada me1'uliyet a-öremiyor, 
bir dlter kısmı rejimi k3klnden ur• 

ıacalı derecede feci ıuiiıtimaller id· 
dia ediyor. Tevkifhanede bulunanlar
daa lııiri de Madam Stniskid·r. Bu 
kacha 8'1aaf cepheci•• meseleyi 
tahkik eden heyet reisia• bir ••k· 
tu p yazmlf, baza ha ldbtlerdea bab
ıedecetinl bddlnnitt:lr• Madam Sta· 
YisklniD iddiaııoa P-. mea'ul mev-

kide sörOlealerln lti11elerine J1ab•t 
ed•a DM•'ullyet derecesi adilin• bir 
8Ul'•tt• taksim edilmiı değildir Fakat 
suabetıe ltalc .. ıı ld Madam Stavt.ki-

yi dinllyecek ortada kilDM kal .. • 
••thl'· Çiakl tahkikat laeyetl Par• 
ıu.-to Ue btnber kendi keDcliD• 

tatil vermlttlr. Yani bu davum ti· 
klyet~llerini Franaada dinleyecek, 
ıimdllik Marko Patadan batka kimH 

1oktur. 

Yeni Bir Amerikan 
Bankası 

~vuıturya hidiselerine takaddüm 
eden rG11lerde f ranıız diplomaaiıl 
çok f 11al bir rol oynuyordu. Bunun 
bir .cabı olmak üzere Fraaııı Ha• 
riciye naıın M. Bulunun KGçik itilaf 
merke.zlerlle Vartova, Roaıa ve Lon• 
draya yapbtı ziyaretler malumdur. 
Bir Macar wazeteıi, Franıız Hariciye 

Deniz Konferansı 
ltaly a ile lngiltere 

Müzakeredeler 
Londra, 30 (A. A.) - İtalyan deni& 

miltebaaa111 M. Reneri buraya r•l-
V atlnrton, 30 ( A. A. ) - M. Ruz· miıtir. Hariciye Neıarett il• temaaa 

v61t tarafından açalmHına mü1aade ıeçtcektir. MCltehauıs, ln,Uiı Bahriye 
edilen lkind lthalit ve ihracat ban· Neauetl ile •utabak kalarak Dealı 
kaıa, SoYJ'•t Ruısya ma.ta... ol•ak KoDlw••-- aft feaal ltlr mubbra 
isen herhansl bir deYlftl• Jap&ealı• lluuhJaeaktar. 
lan m9&Jllele lçlD Amerikalı ttflalltç1, 
ihracatçı ve fabrikatlSrlere kred• Bir Deniz 
kolaylıklan yapanya bafla•ıthr. 

Yunan Tayyareleri A~0!~~ 1 ,._,._ ı- tçınd• y1Tm1 

G•d M• fi 1 kiti balu;aa Wr cleni:ı motörl dev• Buradan ı en ısa ır er rilmlt. şımdı,. kadar bet cu•t 

B 1 alt çıkanlmııtır. 
e gr a Bır çın Heyeti Almanyada 

Belrrat, 30 (A. A.) - Oc tayy.~re- Berlln 30 (A.A.)- Mlnakale lılerl 
dea •lrekkep bir Yuu• bav; ~ oıu t tkikatil~ metıul bir Çin Hk~rl 
buaya 1elmlftU. ÇartAmbaya o yaya ..: eti buraya relmiftil'. 
gidecektir. J = 

mımı atlDlf oldum. Caddenin 
genitlitl ile ayrılan bir duvardan, 
eski sarayın kapısından, karpki 
duvara, anahtarını ellinde. tuttu· 
jum korunun kapı•na gittim. 

Nazarının bu faaliyetini, bir örQmc•· 
tin at örerken KÖıterditl faaliyete 
benzetiyor. Dercettitf mlı realm, bu 
Macar ıazetealnden lktibaa edllmlıtlr. 
Menuubabı faaliyeti tenlr etmekte 
ve FranHaın hH1111JanDU1 bafuaa ltlr 
•I 6rmekt• olclaj-uDu be,aa •1lemek 
iatemektecllr. 

Söndü 
1 
Bir Yıldız 
Mari Drealer Hayata 

Gözlerini Yumdu 
Santa Barbara, (Amerika) - Met

laur ılaema yıldızı Marl Drealer 61-
mllttllr. 

( Dreller, kadıa yıldızlann en lh

U,an olap alt••• pçJdacU. Ko.U. 
,..... ........ .,.. l'OIJll'I opar4ı.) 

SO'Vget Rusga 
iaşe Komiserliği 

Mo.kowa, 30 (A.A.) - ı ... Komi• 
Mrllfİ, biri Ulailf ticaret koml.-llfl, 

d&ferl ele .. da Nnayll komlffrlitl 
olarak fidye a1ralmıtbr. 

Siyam Kıral Ve Karallç .. ı 
Prasr, 30 ( A. A. ) - Siyam Kıral 

Ye Kar~ul •araya pWller. 

oturulaeak bir yere geldik mi, 
dururuz, dedim. 

MilU vı ıdebt tefrika 
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Jl•lwru• Semi 
Arkamda, deve töyll rengi bir 

&raek aba paltocuklarını IİY•it 
içi yerem, lkW bojmacala, lçO 
1&tmalı, bql kel, bir taDUi de 
kolu alçall 14 çocajumla bwaber 
•okaim bir 1amndan öbllr yaD1Da 

Onlar elele tututtular, Ben de 
ıöılerimde BezmiAlemde iken 
1aptığımız bir hıdrellez gum••I· 
laayall ile arkalaraodaa yilı'llmiye 

batla dam. 

çOL 
Haplalıanenln adam lldlrmllt 

luanım •uabırup, içimde yanık 
ıaralanmn Yerdlil adeta maddt 
bir acı ile, kaldağlmız yen d&al· 
1or, aana bak yine hemıire Naıanı 
anlatmak ubnnı buluyorum. 

Klçlk de&.ia yeal bir yap
rağına, ,..ı lillll Wr aabnaa 
bakmadan Ye ondan ••ra da 
uzun uz'°1 dalıp _........ ken.U
mi toplayamıyorum 

".Bahar olnn da .. ~,. 
Sade· bayle yazmt hemfire 

Nazan. .....a:_, 
"Bahar olsun ıiı1 Hyrwwu.,, 

Dftılhlttyorum. Can11z lhtlyar-
lamıı, yıpranmıı kana~ ıııtama• 
clıjı vtıcudumda ftılime Orperme
lerile, atkımı çekiştirerek kendi 
kendime bu "Bahar ol•un da 
.. yredinl., tllrkliatıoOn &teki mı .. 
ralarını da yavaı yavaı lçimia 
Maile mırıldanıyorum. 

Benoe dUberdir bepaiııden 
"Gelin yiblü papatyalar 

"Albo goılU papatyalar .•. ., 
Hatırlamağa baılıyorum. 

GiBi 
Bahar ıelmiıtl. K&çftk Aytenin 

karlara blirllnmbf, ak ylzl ile 
bıralrbğı Darftleytamın çiçekli in 
bahçainde hercailer, menekıeler, 
erpYanlar açmıtb. 

lstanbulun ya11 nrc:h ama, 
tabiat bunu dinlememifti. Ginlll
lerin çoiu ıimaiyabh ama, yerler' 
apçlar yine de y..Ue, bahar 
renklerin• boyanmlfb. 

Çocuklann analan babaları 
yoktu, içleri dertli, boymıları l>ll· 
klktn ama, bahan •evmelerfn• 
b11 enı•I olmuyordu. 

Mlldin Aziz a6ylemipi. Ben 
ele lu.W etmiftim. GIMte mab· 
taç buta yanalanma temiz bava 
aldın7orclam. Bana için de, l.te
dikleri ıiW sezip OJUyamadak• 
lan, daha çok mektebin dı8 
olarak bakılan çlçeldl an ballçey• 
değil de, •ki Araya ait buhmaa 
karpld koruya pk .. k li111Bıe-

liyordu. 
Baylecı ben ilk defa. Daröl-

eytam kapısından dıtarıya adı· 

geçtim. 
Bur•J• rüzıArh kapamk yllzltl 

bir ıtınd• ~-: A~dan 
baltalar aJW ~· Niıanın 
aJclnhk. r.-U, ılık bir aabahmda 
da ilk defa ayajımı sokata bası· 

yorcla& 
Hataa ai• arkamızdaa çabuk 

tild •• kilitte çeviremediiim ':Utan 0 d&ndtırdil. Biz koruya ;.,dlik, 0 da yerine d6ndl. 
Ben yolun acemiıi idim. Ç.

u}danlll etrafımı kUfAhml beal 
;.tltllyorlarda. Ylikıek duvarlardan 

k D 
a.r..-lannı, otlanaı, dalarıaı 

COf U a-fi• • k l 
dı an .. rkıtan, lnifli, yo Ufa, 
ya~ bir yerdi. Yftrlnllecek yo
l dar ve bozuktu. Çocukları lkl
;. iJdter •aladım, kendim de 
arkalanDa ıeçtim: 

_ Haycll, yDrllyün bakahm ... 
Mektep ıezmeıine çıkbtınız va
kitkl ıibl, uılu uılu yBrftylia. 

Daraak yol cl6De cl6ne, erao
vanların, çeıit çeşit ajaçların ara• 
•mdan çıkıyordu. Baharın mevin
dirdiji vefalı aerçeclkler etrafta 
uçufUp ötlıyorlarch. 

Ynkıeldikçe, deniz, kal'fıld 
kıyılar ,azaklyor. 

Çoculdanmdan hanglal enel 
bapadı bUmem, hep bir apdan 
taylenen "Bahar ol•un da •ey
rechl,, le etrafımızdaki papatya• 
lara da ıanld lıalabten bir relin 
y8zl •e naıhhjı reldi. 

Atacı ıeyreklepn ıeniK• hlr 
yer• ,ıkmıfbk. Y a•nmcla ptlr
dlilmiz ıeccadelerl yen ..... 
dim ve: 

- Ha1di bakahm, A.ti7ea 
otursun, ıftnetlenain ..• l.teyea de 
çiçek topla1ın, dedim. 

Babann lllrkhftnl mınldana· 
rak, hepai de papatya topladı. 
Kimi taç ardl. ldml ı•rdanlık 
)'•pb. 14 çocujumun hepal de 
nerlerinl bana getiriyor, bana 
hediye ediyorlardı. 

Taç da, ıerdanhk da beaimdL 

( Gönül lıleri 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .• 

Fatihte Nuriy• •Jiamma: 
Bir kadın zevcinin bulundup 

yerde yapmak mecburiyetindedir, 
bu yer lıterae Anadolumuzun 
uzak bir köyünde, iıterae Çinde 
olaun. Sizi erkeğinizi takip et· 
memekte kabahatlı buluyorum. 
Bu vaziyette aize lstanbulda 
oturmanız için para gönderme
meaine birtey denilemez, fakat 
geçimsizliğin baılangıcı nasıl oldu, 
zevcinlzln affetmek istemedijiniz 
karekteri nedir, bilmiyorum. Ma
dam ki çocuğunuz yoktur, eter, 
geçimi temin etmenin imkluaz• 
aızhğına hakikaten kani i•enb 
aynlmayl dtışlinebillrsiniz. Hukuk 
hlkimine, benden sakladığınız 
..,ı-ı alyleyiniz: l.titareden her 
vakit fayda çıkar. .. 

H. umaaıw kullanan okuyucuma; 
Haıta bir adam hutahj'ı aeç

meden evlenmeyi naaıl dtıtline
bilir? Hayret ediyorum. Kab .. 
batinizi tahfif edecek yegln• 
nokta evlendikten sonra zeycenl
ze tema• talik etmlı olmanııd .. 
dır. Yeni refikamzm bu vaziyette 
ainirlenm..ud mazur rörmeDİI 
llzımdır, hattA talik içia mahk ... 
meye mDracaat ebe dahi hak 
kazanır, ılzin için yapslacak ye
rine ıey, kabahatinbi tahfif ede
cek aokta berinde durarak affı. 
nı s.tlhale çal11maktaa ibarettir. 

lf. 
Mu~-- T. A Beyeı 
- Nipalınwa mektuplarınua 

cevap vermekte ıecikmeaini, mutc 
laka ıize kartı llkayıt oldup 
ıeklinde izah etmek hatadır. Bir 
defa nlpn kat'iyet ifade etmez, 
yarm bozalablllr. 8a Yuiyette bir 
pn9 im, heniz lrendl.hlln olma
Jan hlr erkep nede• el ya11mm 
yer8İn. Onua yerinde ol.af'lun, 
ben de 6yle hareket ederdim, 
yaımaıdım. Bu, bir. Sonra 
bazı ..... ıar Yardır ki tab'u 
mektup yumaktan çeldıılrler. 
Belki ele keacU yazılanm k•tll
leri beğenmedikleri için yaamazlar 
HullR tellt etmeyiniz. 

BANIMTEIZB 

Kacajıma, etrafıma koyuyorlarcla. 
içlerinden bir taneli cesaretli 
çıktı. Tacı bqıma, gerdanlajı dl 
boynuma takb. Ötekiler papatr 
)'8DID gelin yllıllnO bili IDll'lld .. 
na mırıldana .CSylerlerken, bu da: 

- Bakıa, a..ı Nazan aW. 
ıelin olda... Papatyalar cletl. 
Nazan abla! diye baiırdı. 

Hiç d .. laıadua. Bana naal 
bir acıyı hatırlatan btlylk bo
yunla hatta çocupma incitme
mek için papatya tacımı, ıerdu-
1.tıma çıkarmadım. Submclald 
beyaı baıtabakıcı g6m)etln1, b .. 
&tllalbıll dllfllndlm. Çocuklar 
etrafımı ahnltY laa1raıa aa., .... 
hakıyorlarkea, ıkJeriml karp 
layılara, KuzsaKUjua ite )'anıa
dan ...... Çamlaca tepelerine 
- koJU nefti bir aervlHil araya
rak • baktım .... 

"' D6nBtt•, Seher Fethinin ayajı 
kaydı, dOftll, diıi bir taıa ııelcl, 
kanamıya baıladı. Sapıan ytızll, 
g&ılerlnila altmc:laa incecik maYI 
damarlan glılken, boynu kirpik• 
lerl upuzun verem bir kııcap 
eh ba. 

Bir laaftadır halltanenia y .. 
meklerinclea yiyor, lllllfa ela P
mlyor, ıGya tedavi olunuyordu. 

( Arka•ı var) 



Spor 

Atlet Ve Futbolcularımız 
Moskovada 

Moıkova, 30 ( A.A. ) - Türk 
ıporcuları buraya gelmişler ve 
hariciye komiserliğinin bir mü
meuill ile, muhtelif ıpor teşek-

külleri ve matbuat mümesıilleri 

tarafından istikbal edilmitlerdir. 
lıtaayonda binlerce ıporcudan 

müteıekkil bir heyet bulunuyordu. 
Miaafirler, Kiyef bedeni terbiye 
meclisi reiıi M. Morosof tarafın-

dan ıelAnmıılardır. Cevdet Kerim 
Bey yapılan hararetli kabul res
minden dolayı teıekkür etmiştir. 

Türk sporcularının muvaııala

tından bahseden Moıkova gaze
teleri, Türk kadınının istihlism-

dan bahsetmekte ve bilhassa bu 
defa gelen heyete yüzme müsa-

bakaları tampiyonlan olarak 

Leyli ve Cavidan Hanımların 
iştirakini ehemmiyetle kaydetmek
te ve ıporcu Türk hammlannın 

ilk defa olarak Türkiye budutla
rmı atarak Moskova yüzme mü

aa hakalarma iştirake gelmiı ol
duklarını yazmaktadarlar. 

Muhafız GUcU Blslkletçilerl 
Görele, 30 (A.A.)- Muhahzgücli 

biıikletlileri dün gece saat 21de 

buraya geldiler. Vaktin geç olma

ıına rağmen gençler ve halk ta

rafından tezahüratia karşılandılar. 

Fren•• Blslklet Turu Bitti 
Pariı, 30 (A.A.) - Franta 

biıiklet ttMru bitmiıtir. Birinci 

Fransız Antonen Mayndir. (4,342) 
kilometrelik tur mesafesini (J 47) 
saat, (13) dakika ve (57) saniye
de almııbr. ikinci ltalyan Marte

no'nun rekoru (147) aaat (41) 
dakika, (29) ıaniyedir. ÜçllncU de 
Franıız Labepidir. 

Otomobil Y arttı 
Frankorıan, 30 (A.A.) - Bel

çika büyük otomobil yarışı müka
fatını (600) kilometreyi (4) aaat, 
( 15) dakika, (3) aaniyede almak 
ıuretile DreyfUı kazanmııtır. 

ikinciliği (4) aaat (16) dakika 

(57) aaniye ile Briviyo almııtır. •..............................................•.•............ 
loa Poıta 

lıtanbul BORSASI 
30. 7. 1934 

ÇEKLER 

L ... clra 133,7S Pral' J0,15 
Nn • :r•rk 0,79!1292 Viyana 4,262!1 
Parla 12,06 Madrlt 6,8170 
lıltllno 0,274U Berlla 2,0~ 
Brlluel 8,392!1 Var9on 4,111:) 
Atlaa 63,3475 Pe9te 3,90le!\ 
Ceaeyro 2,4388 Bllkret 79156 
Sofra 66,30 Bell'rat 34,807!1 
Amaterdam 1,1764 Moakon 1083,73 
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Telefu JJ,7J 
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Lira 1 Lira 

Tarlı albıu 922,00 (Hamit) 46,50 
lnı. • 10,38 (Ratat) 49,00 
Jlr. • 8,42 (Vahit) 46,~!I 
llua • JO,~ ince betlblrllk altın 
Mecldl7e 36,~ 
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Tarihi Mlsababe 
- ·---

Bir Yüzük Yüzünden 
Çıkan Harp 

Miladın 453 üncü Yılında Atti- }///,{{//{f~ 
~yı Ro~ ma ÖnüneGeti-
~ ·f.ı r~n Se~ep 
~ Te Bu idi 

Kardeşinin liıl

f erı v•rir ıibi 
davrandığı Av-

ıusta/ığı kabul 
etli. 

Ülk•sir bir 

hikümdar olarak 

sunulan t•cı 6İ11di. 

' 
rniJletlerin muhacereti denilen o 
korkunç hareketten ziyade kendi 
kız kardeıi Honoriya ile meşgul 
oluyordu. Çünkü Honoriya hem 
güze), hem haris bir kadındı. 
Güzelliğini alet yaparak siyasi 
rol:er oynamak, ün almak ve yer 
yüzünde « Yegane » olmak isti
yordu. 

ValAntinyen, kız kardeşinin 
beslediği emelleri pek eyi sezdi
ğinden onu sıkı bir tarassut altın
da tutuyordu. Kuvvetli bir ıahıi
yetle mUnasebet tesis etmesine 
meydan vermiyordu. ÇUnkU kızın 
böyle bir adam bulup da evlen
meai halinde impratorluk üzerinde 
hak iddia edec<ğini biliyodu. 

Bir aralık onun için için bes
lediği ihtirası avutmak fikrile 
gUler yüz takınmak, tatlı dil kul
lanmak yolunu tuttu. Kendiıine 
9öyle bir teklifte bulundu: 

- Roma yer yüzünde bir ta· 
nedir, Roma lmperatoru da bu 
itibarla birdir. Demek ki ıen de 
birain, yükıeklikte eti olmıyan bir 
kadınsan. Kiminle evlensen biraz 
alçaJmıf olacaksın. O halde ev
lenmekten, evlenmeyi istemekten 
vaz geç. Sana Avgusta [lmperato
riçe) ünvamnı vereyim, taç giydi
reyim. Böylece taht Uzerinde al
çalmadan yala! 

Honoriya filhakika Avguıta 
olmak istiyordu. Fakat o kelime
nin vadettiği kudrete tamamile 
sahip olmayı dileyordu. Emretmi
yen, edemiyen ve bütün dünyayı 
önünde ıecdeye kapandıramıyan 
hUkfımsüz bir Avgusta olmak, onun 
için kuru, kupkuru bir rüya görmek 
demekti. Sonra onun bir kocaya 
da ihtiyacı vardı. Kocaaız kadın, 

onun gözünde/ bülbül sesi duy
mıyan bir gülden farksıadı 1 

Bununla beraber, diplomatça 
davrandı. kardeşinin lôtfen verir 
gibi davrandığı Avgustahğı kabul 
etti, ülkesiz bir hükümdar olarak 
ıunulan tacı geydi. 

Bu münasebetle yapılan mera• 
sim sırasında mabeyincilerden 
Ojen, gözüne son derece gfizel 
görUnmüıttt Bu ıebeple herifi, 
aldanmaz bir bakışla tetklk etti, 
yerinde her ıeyl yapabilecek bir 
zeki taııdıimı da anladı ve ho-

l 

... 
men o gece kendisine parmagm· 
daki yüzügü gönderdi. 

Yüzük bir kağıda şarıh idi ve 
kağıtta ıu cümle vardı : 

« Bu halka benim yüreğimin 
timsalidir. Onu parmagınıza ge
çirmekle kalbimi kalbinize bağla
mış olacaksınız. » 

Üç gün sonra Honoriya ile 
Ojen, gizlice iıdivaç etmiılerdi 
ve dördüncü gün tilkeıiz Avgusta 
kocasını İmparator Valantinyene 
takdim ediyordu: 

- Siz bana bir taç verdiniz, 
ben de ıize bir eniıte veriyorum. 
Giydirdiğiniz taç kadar bu ada· 
mm da kıymeti vardır 1 

VaJantinyen küplere bindi, 
köpürdü, mabeynci Ojenin aaçını 
takalım yoldu, kaz kardeşini kü
fürlere boğdu ve nihayet fU emri 
verdi : 
. - Ojen, barbarlar diyarına 
ıürülecek. Honoriya, Bizanıta 
hapıolunacakl.. 

İmparatorun bu emri infaz 
olundu. Ojenin parmağındaki 
yüzük çıkarılarak tekrar Honori
yanın parmağına takıldı ve ka
dın "Kostantinopoliı,, e, timdi 
bizim olan Iıtanbula doğru yola 
çıkarıldı. 

Bir gün içinde dul kalan ve 
Avguıtalıktan da mahrum edilen 
glizel Romalı, yol boyunca inti
kam aayıklıyordu. lstanbula gelip 
te bir manastıra bapıolun· 
duktan ıonra içindeki hınç 
bUıbütUn büyüdil, yüreğini kemi
ren bir haıtalık oldu. Artık ne 
uyuyabiliyordu, ne bir yerde dur
mak kudretini buluyordu. Ancak 
intikam dütünüyordu. 

Honoriyanın yanında aadık 
bir hizmetkar vardı. Romadan
beri ona arkadatlık ediyordu, 
elemlerini avutmiya savaşıyordu. 

Hanımının yemekten, içmekten ve 
uykudan kesildiğini görünce çok 
mUtee&1ir oldu ve bir gün önün-
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~ 
de diz çökerek şöyl• bir mülAha· 
za sundu: 

- Roma imparatorundan 6C 
almak iıtiyorsun. Haklııın. Fakat 
fU vaziyette aen, yere düşmüı bir 
yıldızsın. Gökteki gUneıle naııl 
boy ölçUşebilirsin?.. Bunu yap
mak, yapabilmek için o gUneıten 
daha kuvvetli bir varlık bulmak 
gerek. 

Honori) a, fütur içinde mırıl• 
dandı: 

- Güneıten büyük allah var. 
Lakin o da beni mahküm etti, 
ıilrUndUrUyor. 

Uıak, bir ıır tevdi eder gibi fı. 
ııldadı ... 

- Allaha yalvarılır. Fakat 
onun pek kudretli yarattıj1 
insanlarla anlaşılır. 

- Böyle bir adam mı var? 
Evet, var. 

- Kim bakayım bu? 
- Attila! 
Honoriya yerinden sıçradı ve 

deli gibi sevinerek uşağın boynu· 
na aarıldı, yanaklarını öptü: 

- Doğru, dedi, çok doiru. 
Roma gline9ini ıöndürebilecek 
yeglne adam. Hemen ya-
rın yolunu bulup buradan 
gideceksin, o kudretli TOrktl 
bulacakım, fU yüzüğü vereceksin 
ve kendimi ona verdiğimi ı&yle· 
yeceksin. 

İşte miJAdın 453 ncü yılında 
Roma önlerine kadar gelen Attila 
parmağında bu yüzüğü taııyordu 
ve Roma tahtının, yüreğile ve 
bu yüzükle beraber, Honoriya 
tarafından kendine takdim olun
duğunu iddia ediyordu. Gerçi 
V alantiniyen, daha evvel bu iti 
haber almıştı, Honoriyayı ltalyaya 
getirterek 0 Ravena ,, kalesine 
hapsetmitti. Ve Attila'nın ümidini 
söndürmek için de onu küçük 
rütbeli bir zabite nikAhlamııtı. 

Fakat Attila, mahir bir diplo
mat inadile yUzüğiln hakkını iste
mekten vaz geçmiyordu. BUtUn 
İtalya dehşet içinde çırpınıyordu. 
Nihayet papa "Sen Leon» yalın 
ayak Attilamn huzuruna geldi. Bir 
kadın için bir kaç milyon kadını 
dul ve o kadar çocugu ökıUz hı· 
rakmamasını söyledi. Roma, Hün
ler imparatoruna her yıl vergi 
vermeyi de kabul ediyordu. 

Attila ıiyasi maksadına erdiği
ni ğörUnce ayaklarına kapanan 

Resminizi Biz~ Gönderiniz 

... "' Sizt! Tabiatınızı Sögligelim 
Rumlnlzf lıuporı ile ıönderlnb. 

Kupon diğer ••1famı:ıdadı ı. _______________J 
55 fataobul: Zinet Hanım: •,'abuk 

teeasUr duyar, daha 
ziyade ev İ§lerile 
meşgul olur. .Müşkü l
pesent değildir. Gtiler 
yüzle yapılacak mua
melelerd~n methedil
mekten lıa.z duyar, 
tekdire, tahakküme 
pek gelemez. Sureti
umumiyede •aygılı ve 
cekindir. Başkalarını 
r.arar vermek istemez. Rikkati kolay
lıkla tahrik edilebilir. 

• Se lıtanbuh lhıan Bey: Konuşkan• 
dır, aynı zamanda 
eyi ıöz aöylemeğı 
meraklı olabilir. MI• 
nakaıadan çekinmez, 
mU§küllerioi <lalıa zi• 
yade fikren halletmek 
ister, gürültücü ve 
kavgacı olmak ilte• 
mez. Menfantlerinı 
kartı pek kanaatkar 
olmıyabilir. Gözü bü• 

yllkte ve yüyükJUktedir. Keodiımı 
ehemmiyet verilmesinden haı duyar. 

• 
Si' fstaobul: Hik-

met Bey: Ağırbaşlı 

Ye çekingendir. Yaşı• 
na göre neıesini mu
hafaza etmiyor. Hu· 
ıuaiyetlerioln gizli kal
maıını iater, yaptığı 
fılerden dolayı hesap 
nrmekten sıkılır. Deli 
dulu hareketlerde bu
lunmaz, fiil ve hare
ketlerinde ihtiyat ve teenni nrdır. 

• 
4S lımlt; Fikret 

Bey; Söz anlar n eyi 
ıeyleri taklide tema• 
ytil eder. İntizam ku· 
yudatında bir parça 
ihmali olabilir. Serktf 
değildir, daha ıiyadt 

uysal olmak iıteı, 

Canı tatlıdır, tehlik .. 
lere atak olmaz. 
• 47 İstanbul; Sadettin Bey; Hayalt 

daha çok 7er vermiş
tir. Usul ve kuyuda
ta, hüriyetioi takyit 
eden nizamlara ria
yetten çabuk sıkıla· 

bilir. Dilediği aerbest 
ve baıkalarına heıap 
vermeden yaşamaktan 
haz duyar, huauıiyet· 
!erine müdahale edil-
mesini istemez. Ma· 1 

cerayı ıever, 1ergüzeıt hadiaeleriDI 
merak ve al&ka ile takip eder. 

• 46 Adana; Salih Yuıuf Bey; z .. 
kidir. Kolaylıkla UJ• 
aal olmaz, menfaat. 
lere kartı pek kaD&• 
atkar değildir. Kızdı
ğı zaman aaabi Yt 
hırçın olabilir, 'I'ahak• 
küme, sert muamelt• 
ye tazyiklere gelemez, 
serbest ke.lmagı ter• 
cih eder n tizüntü• 
ıüz itlerde dalıa ziya. 

de muvaffak olabilir. 
• 

48 Konya; Ş. A. Bey; 
( Reamlahı dercini latemlyor) 

İtini ve hesabını bilir. Herkesle 
ıuıetiumumlyede eyi geçinir. Müşkül· 
}erini gürültüsüzce ve anlaşarak halle· 
der. Kar§ısındakine menfaat hisleri 
telkin ederae de vadettiği kadar feda· 
karlık gösteremez. ............................................................. 
papayı hoınut etmeğe karar verdi. 

- Peki, peki, dedi, Romayı 
bağıılıyorum ve dönüyorum. Fa• 
yerinde bıraktığım bu memleketi 
Honoriyamn mülkü tanıyorum ve 
kendi mülkünü kendisine terkedl· 
yorum. Eğer Honoriya, bana gön• 
derilmezse gelecek yıl yine bura• 
dayım. 

Attila bunları söylerken par• 
mağındaki yüzüğe bakıyor ve zih• 
ninden, payıtahtına döner dönme.1 
almak istediği güzel c<lldiko»nun 
körpe hayalini ieçiriyordu! 

M.T 



.......... -~........--!~--~, ,--~--~-~-~--~--~~-
Yaz Günlerinde 

Sivrisineklere Açık Mektup 
Çıkarsınız ortaya her sene gelince gaz; 
Başlarsınız gezmig• ttlinlzd• birer saz; 

Acıyıp ta kimMg• v•rm•zsiniz lıiç rah.t, 
Sokarsınız insanı hıu dakika, h•r saat, 
Elinizden kurtarmaz; ne cibinlilc, n• ilaç. 
Kanımızı emmig11 lı•piniz kırk gıllık aç/ 

Nt1 çocuk tanırsınız n• icadın n• de erk•lc~ 
Hüc•ma kalkarsınız alagla, öbttk öb•k. 
Bir ta11eniz ölürss bin taneniz canlan., •• 
Sizinle ulraşmaktan hsr kim olsa usanır! 
Huyunuz malUm fakat küçücük bir ricam oar. 
Brı güzd•n bazıları helki biraz rahatlar •• 

Sag/iged• iki cins insan vardır biliniz; 
Bir kısmı misa/irl•r öt•kil•r gani biz .• 
Oralarda ev tutan zav•llılar alagı; 
Gider ıitmez öğe1111dik Kongagı lıem Ha11ga.ı; 

K 
· · ı ı d b d ı d' b'l' · · ? Gsldiler arkamızdan eş dost lı•p birer blr•r. M h - ocam ıçın naıı o ur a u a a ıye ı ırsmıı - e met Beyin Selma Hanımı almaaına 1ebep 

-Demin ılz de aynı ıeyi ıöylemiıtiniz. .Sokıınıız •iz onları kuzum •it11·ı'sinelclerl dofrudan doğruya aıkhr. 
- Ben ıöyHyebilirim, biz onunla biribirimizi P. O. H. B. - Evet aılılm, aık, hem de en kuvvetli aık· 

Yakından tanıyan inaanlarız! para aıkı 1 ' ~ ..................................................................................................................................................... ~~ ........................... _. 
Akhma Geldi 1 Geçen Sahdan Bu Sahya Kadar Neler Oldu? 1 Günler Uzun 

Zengin fakat hasisti; Haaa·n Uzun yaz aönOnde karı11 Ha• 
~ye, aokakta tesadOf ettlif aç Kırk defa ne derlerse o olur- yayı boyladı. Duyan duymayana başına yeni bir felAket mi ııılecek? aan Beye ıöyledl: 

lr adamdan bahsetti: mut: söyledi. Okuyan okumıyana an- Allah göıtermHln amma, ge- - Bu ,Uneı te batmak itin 
- Adam Uç gündür yemek _ Avrupa karışacak ı }attı. Bilen bihniyene öğretti. lir de gelir, yirmi aene enel ne bekler bllmem?. 

yemiyormuı Haaan Bey, kendimi Sözünü; kırk defa değil, beiki - Acaba! Avusturya veliahti öldlitı zaman - Ne bekleyecek, HDin bir 
onun yerinde hissettim; birdenbire Dedil~r. da y bu yüzden bir umumi harp dakika olıun ağzını kapayıp 
ne yapacağımı ıaşardım. Sonra de kırk bin defa işittik.. Eh dagacağı tahmin edilmezken do- ıuımanıl 
b
. d 'h f •t · y • • 'd A - Acaba umumi harbin yir· ğ • ır en aklıma geldi: nı ayet te ıı tıgımız oı u. vrupa uvermişti. Mahdut 

- Adama para vermek mi? kanıtı! J.3ir;nci parti olarak Al· mind yıldönümUnde dünyanın * 
-y. H~yır canım, ben de öğle manyanın koJları kıvrık haçlı, w .. • ' • ' • ' • ' • ' • - · ' • ' • • ·--·· --·- Her ağızdan bir baıka lif çı• 

>:•megımı yarım 1aat geciktirmlı- yakaları kordonlu Nazileri : kıyor. Herkes bir baıka tilrlU 
tim. Lokantaya gidip iyice karnı- 1 k ıöylüyor •. 
mı doy ordum! - stemezU 1 fıkra 

-.......................................................... Diye yaygarayı bastılar. Onlar - ltalya Avuıturyayı ldarHi 
basmakla Hitlerin de altına alacak. 

. - Ben s izin karınız olsay dım 
ıızden kurtulmak için her feda
kArlığı yapardım ... 

- Merak etmeyin fedakarlık 
Yapmnnıza ihtiyaç bırakmazdım. 

yaygarayı 

damarına 

miainiz ? 

baımıı oldular. Siz - Avuaturya Almanyaya ilti· Bende hak edecek! 

- fıtemezl\k 1 
Diyen <liye, yakaladığına baatı 

tokadı. lstemezük diyenlerin hepsi 
çil yavrusu gibi dağıldılar: BütUn 
dünya rahnt bir nefeı aldı: 

- Oh çok şükür bu yüzden 
başımı1a bir iş çıkmadı. 

* Bu vak'anın üzerinden daha 
bir ay geçmeden, Avrupanın or
talık yerinde yeniden: 

- istemezlik! 
Seııi duyuldu. Tabancalar pat

ladı, Avuıturyanın ufacık boylu 
başvekili .Wer• ömür öbUr dlln-

Hasan B~y bir mağazadan - Fransa müdahale edecek! 

1 t b. ı· di Bunların acaba bangiıl olacak, 
öte beri a mıt ı, ır ıra ver , 
yirmi beş kuruş geri verdiler. 0 daha belli değil fakat hangiıl 
Hasan Bey yirmi beş kuruıluğu olursa olıun muhakkak bir ili· 

b k 
rUltU çıkacak. 

evirip çevirip a tı, mağazanın V e zavallı ihtiyar dOnyaya 
sahibi kızdı: ahır ömründe bile rahat yUzQ 

- Rica ederim Hasan Bey, görmek nasip olmıyacakl 
mağazamız namuslu bir müessese• Yine dua edelim ki bUtUn tah· 
dir, bizden aldığınız bir yirmi minler yanlıt çıkım; ve Avuatur· 
beş kuruşu bu tarzda evirip ya işi anı vahitte zırıltısız, ıUrUl-
çevirip bakmanız doğru değildir! tUıüz hallediliversin ve bize) de 

- Kalp mı, değil mi anlamak yalnız uzaktan: 
istiyorum da. - Pazar ola ağalar!. 

- Ben de onun için ıize eri- Demek dUşılin •• 
rip çevirip bakmayın; diyorum yal Pazar Ola 

Haaan Boyo aordular: 
- Haaan Bey, mahdut kafalı 

adam kime derler? 
- Budalalıiuun hududu olma• 

yan adama mahdut kafalı derler! . ............................................................• 

Evlendiğimizin sekizinci 
günü karım birdenbire ölüverdi. 

- Desene kadıncağız tam 
ıekiz gün ıstırap çekti. 

.1 

ı 
J 

1 



1 
sturyada Müsad me
Hili Devam Ediyor 

················································ 
Yeni Hükumeti, 

Maarif Nazırı 
Eski Kabinenin 
Teşkil Etti 

Son gel n telgraflar A vustur
ya hidisclerinin bUsbütlin başka 
bir renge bfiründilğünü gösteriyor. 
Şimdi de milli sosyalistlerden inti
kem nlmıık ve hükumeti mliste-
kilen ele geçirmek maksadlle 
«Haymvehr» denilen vatanperver 
teşekklile mensup olanların isyan 
etmelerinden korkuluyor. 

* 
Londra, 30 (A.A.) - Röyter 

ajansının Viyana muhabirine göre, 
Avsturyada timdi de Haymvebr· 
lerin isyan çıkarmalarından kor
k luyor. Htikümet tarafından her 
WrJU tedbirler alınmııtar. Reımi 
binalar kuvvetli bir muhafaza al· 
tmd dır. Alman hududu da çok 
sıkı bir şekilde kapatılmıştır. 

Viyana, 30 (A.A.) -:- Salzburg 
vilayetinde Uç şehirde hafif mu· 
harebeler olduğu b11dirHlyor. Fa
kat aynca bütün Avuaturyada ail
kün hllkilm sUrdOğil de haber 
\•eriJ(yor. 

Y nl A u tury K bin nl 
Viyana, 30 ( A.A. ) - Eski 

kabinenin manrif nazırı M. Şuş· 
nig y ni kabineyi teşkile memur 
edilmiş ve kabinesini :§Öyle kur-
uştur : Başvekil, milli mUdafaa, 

maarif ve adliye nazın M. Şuşnlg, 
başvekil muavini ve umumi enıni· 
yet ırnzırı M. Prens Starhemberg, 
hariciye nazın Berger, dahiliye na· 
ım ve hUkiimet komiseri M. Fey, 
maliye nazırı M. Bureş, ticaret 
nazırı M. Stoşinger, içtimai mua· 
ırenet nazırı M. Nö tadetu, ziraat 
nuan milnhaldir. 

ltaıran Hareketinin Tesiri 
Pariı, 30 {A.A.) - ltalyanıo 

Avusturya hududuna asker tah
şit etmesi tesirini göstermiı, 
Avuıturyada isyanın devam etti• 
ğinl bıldiren Alman gazeteleri 
ıükünetten bahsetmiye başlnmıı· 
lardır. Hatta g87.eteler, Avustur• 
yanın, Avrupa sulhu namına diğer 
mil.etlerJe münasebetlerini kendi 
vasıtalarile temin edeceğini, Fon 
Papenin ise Avusturyada Alman 
sefiri sıfatffe mutedil ve ağır baıh 
bir &İ)•aaet güdeceğini yazıı orlar. ... 

Roma, 30 (Havas) - Messajero 
'1.Szetesi doğrudan doğruya Baı· 

· il M. Musolini tarafından ilham 

edilmit olan bir makale neşrediyor. 
Makalede, Avusturya hUkfıme· 

tinin ıon isyan hadiselerini cela· 
det ve şiddet göatermek suretile 
tenkil etmeıl ftalyanm yardımına 
atfediliyor ve deniliyor ki : 

" ltalya hllkiımetinin ant mil· 
dahaleai, Avusturyanm istiklalini 
lıcr ne bahasır:ıa olurıoıa olsun mu• 

Y•ni Avaslurg• BtLFVekill M. Şuşnig 

bafaza kararı, hududa aUr'atle 
kıtaat ve tayyareler tahıldl arzu 
edilen tesiri derhal gösterdi. 
Halk, dostluk ve haysiyet 
teahbütlerinden oynamiyan bil· 
yfik bir kuvvet tarafından mu· 
faza edildiğini duydu. Bu, 
faıııt diplomasisinin hakiki ve 
aslına mutabık bir hareketidir. » 

Gazete bundan sonra, Alman• 
yanın, verdiği sözleri hiç tutma· 
mak baysiyet&iz.liğini iÖ&terdiğinl 
bundan ıonraJAlmanya, Avusturya 
itlerine karııtığı takdirde Italya-
nın diplomasi müzakereye ifrit· 
miyerek derhal silAha sarılıp ileri 
)"ÜrUyecğinl yazıyor. 

Londra, 30 (A.A.) - Harbiye 
nazırı sÖ) lediği bir nutukta Avuı· 
turya lıidisele.rinin bir harp do· 
ğuracağı hakkındaki korkulara 
lilzum olmadığını, çlinkn bütlin 
dünyanın bu cinayeti irtikip eden 
Nazilerden nefret ettiğini söyle
miştir. 

ltalyanın Tekzlplerl 
Londra, 30 (A.A.) - ltalya 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayesi: 
fhtigat I 

T. L. 1.200.000 
130.000 

MERKEZİ 

ADAPAZARI 

Şubel•rl: 

BANJJIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BURSA, DÜZCE, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, IZMIT, KARA
MURSAL, KÜTAHYA. MUDURNU, 

P.L KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEKIRDAÖ, O~KÜDAR, YENiŞEHiR 

l.tanbul ŞubeJi: 

4 Uncu Vakti Han. Zeminkat 
'l'el. 22042 

Galata şubesi: 43201 
UııkUdar eubesi: 60590 

• 
Müsaii ş 1rl/a,.fa• 

Tahırile enet alır - ıkraz muamelesi 
yap r-Hav&le ve mevduat knbul eder. 

... 1 vduat faizleri miıdiri.} ette 
görüvül rek tesbit edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevi ticaret emtiaeı satışına 

delalet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI Mi t 
Bankanın kendi ei~orlasıdır. 

'l'el 41937 

foJnbul 8rtıdi11tıi 

~ehirTiyatro~u 

111111111111111 

111..111 

111111111 

Tepoba4ı Belediye 
Bahçesinde 

2-8-34 
ııaat 22 do 

LÜKÜS 
HAYAT 

Yağmurlu günlerde 
tomeiller kışlık sa
londa verilir. 

···············-··········································· .. 
~tıkumeti ıu resmi tekzibi neı

tetmfıtir. 

1 - Avusturya askerleri ltal• 

ya hudutlarını geçmemiftir. 
2 - ltalya aıkerleri de Avuı· 

turya hududunu geçmemiıtir. 

3 - Italyanın, M. Fon Pape
nln Viyana ıefirliğine tayinine 
muhalefet ettiği de doğru de
ğildir. 

Teeyyüt etmiyen diğer bir iB· 
yiaya göre İtalya, Avusturyada 
Nazilerin nilfuzuna karşı koymak 
için Habıburg hanedanını tekrar 
Avusturya tahtına çıkarmak dü
ıUnceıindedir. 

Yine Hanedan Mesalesl 
Londra, 30 ( A. A.) - BrUk· 

selden bildirildiğine göre, son 

Avuıturya imparatorunun bUyUk 

oğlu ArtidUk Otto'yu, bazı kim· 

selerin Avusturya payitahtına 

çıkardıkları hakkmdekl ıayialar 
teeyyllt etmemiştir. 

HUkOmetlmlzln Taziyeti 
Ankara, 30 Avusturya 

Baıvekili M. Dolftlılln feci ölllmU 
mUnasebetile Hariciye Vekilile 
Avusturya Hariciye Nazırı araaın-

da tee11Ur ve taziyet telgrafları 
teati edilmiıtir. 

Fransız Matbuallnın 

MUtalealar1 
Pariı, 30 ( A. A.) - Gazete• 

ler Avusturya meselealnde f talya• 

nın çok azlmkarane hareket etti· 
ğinl, L6 jur gazetesi de millt 
sosyaliıtliğin kuvvetten dUıtUğfinU, 

F ransanın da İtalya gibi azımkA· 
rane, ihtiyatlı ve ayni zamanda 
lngiltere ve ltalya ile anlaımıt 
bir ıekilde davrandığını yazı• · 
yorlar. 

B yedes· 
İstanbul Ziraat Mektebi Alım 

Satım Komisyonundan: 
Halkalıda kiin Istanbul Ziraat Mektebinde 16 dönUmden ibaret 

bağların UzUmU 14/8/934 tarihine mUıadif Sah gUnU saat 15 te 
müzayede ile aatılacağmdan taliplerin ıeraltf anlamak için hcrgUn 
ve iıtirak için de mezkur günde - 100 lira teminatı muvakkate pa· 
rasile birlikte Istanbul Maarif MildürlüğU binasında liseler Muhase· 
beciligi nezdinde müteşekkil komisyona müracaatları. "4137,, 

l ______ ı._t_e_n_b_u,_ı __ a __ ı_e_d_iy_e_s_i ___ ıı_ı_n_ıa_r_• ____ _.I 
60 adet sis neşı·eden yangın söndürme alalı kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere her 
gün Levazım müdürlUğUne mürncaat etmeli, münakasaya girmek 
için de 180 liralık teminat makbuz veya mektubu ile tekHf mek• 
tuplarmı 2/8/934 Perıembo günü saat On beşe kadar Daimi EncU· 
mene vermelidirlE!r. u3874,, 

* * Hocapaşada Ebussuut caddesinde kain 7/9 No. Jı dUkkan Jd .. 
raya verilmek üzere açık mUzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
ıeraiti anlamak üzere Levazım Mildürlilği.ine, müzayedeye girmek 
için de 27 lirahk teminat akçesi makbuzile 2/8/934 Perşembe gUnll 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. "8848., 

>f "" Karagümrllk Nahiye binaıında yapılacak "320,, lira "7 4,, ku-
ruşluk tamirat hakkındaki mUnakasa 4 Ağustos 934 Cumartesi gil• 
nü ıaat " 13 ,, te % 7 ,5 niabetindo teminat akçeleri! daire Encll• 
menine müracaatları. ' 14307,, 

1 1 tanbul müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammen esi 
Lln ~ 
117 
Kumkapıda Muhsine hatun mahalle1lnde Çifte gelinler cadde-

, 14 
8inde !; No. ve Tamamı 33 metro terblinde bulunan arsanın ili his-

sesi Ağustoıun "13,, UncU Pazarteıl gUnU saat On heıtedlr. Talip
lerin pey akçelerlle beraber mahlulit kalemine mUracaatları. "4286,. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
SATILAN EMLAK 

Eıas No. 
104 

Mevki ve Nevi Teminat 
BUyUkada Nizam 154 ada 3 parsel No. 12140 300,- L. 
metre çamlık. 

108 Bllyllkada Nizam 155 ada 18 parsel numaralı 185,- " 
1480 metre çamlık ( Seferoj'lu kötkleriuln 
yanındadır.) 

Yukarda yazılı emlakten 104 ve 108 esas numaralı çamlıklar 
peıin bedelle açık arttırmaya konulduğundan talJplerln ihaleye 
mUsadif 11/8/1934 Cumartesi gUnU 1&at onda Şubemize 
mfiracaatlan. [421] 
--~~~~--~_:_·~=-------~~--~~~~~~~~~~~~--

Kadıköy Sulh ikinci hukuk 1 
hiklmlifjinden: Mnlılce . ~ıniz.ce te· 
rekeslne vazıyet edilen müteveffa 
Mehmet Efendinin Kadıköyilnde Hay• 
darpaıada Ruımpıfa mahallesinde 
Çayır caddeainde atik (2) cedit 10 
numaralı haneainin bermuclbl talep 
4-9-934 tarihine mfiıadif salı günü 
saat 14 ilA 16 da doıyaaıoda mevcut 
ıartnamealnde yazalı ıeralt daire.sinde 
açık arthrma auretlle eatılacatından 

talip klanlann kıymeti muhammfneıi 
olan iki bin ıekiı yllz llramn yüzde 
7,IS nlıbetfnde pey akçesini veyahut 
milli bir bankanın teabhildOnO havi 
mektup ile yevm ve aaatl ınukQrde 

mahkemede lapatı vficut eylem-lerl 

·ve mOzayede neticealnde kıymeti 

muhammlnealoin yilzde yetmlt betini 
buldutu takdirde en fazla bedel veren 
zatın üatüne bırakılacatı ve bu meb-

IAQ'l bulmadıtı •urette 6n ıon arttıra
mn teahhdD ünrlnde baki kalmak 
ıartlle mOzayede 15 gUn temdit olu• 
narak 19-9-934 tarihine mOudif çar-

tamba ıGnli ayni •aatte en fazla be
del verenin uhdesine ihale kılınacaA'J 
ve ipotek sahibi alacaklılarla diker 

al6.kadarların gayrimenkul üzerindeki 
haklarının hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarının evrakı müıblte· 
lerile ylrml ırlln içinde mahkememize 
bildirmeleri ve aksi takdirde hakları 

tapu aiclllerile aabit olmadıkça aatıı 
bed~linden hariç kalacaklarn ve bu 
mecburiyetin irtifak hakkı aahlplarine 
de filmli oldutu, daha fazla maUimlit 
almak l•tlyenlerln 3-933 numarala 
doıya7a müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (5~ 

DABCOVICH va ŞUrekAıı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

A Y?UPı n Şark Umanlan arasında 
muntuam poıta. 

Anverı, Rotterdam. Har g 1'I 

Itıbııdinavya limanları içiu .kında 
hareket edeook vapurları ve dünyanın 
bııelıoa limanlarında h'ansbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
H•naburg vapuru 15 • 18 Ağuıtoaa 
doğru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 
Hansburg vapuru 18-22 Ağustosa 
doğru. 
Fada tafalltt f oln Galata, Frengyan 

han umum! aoıntelifine müraoaat 
Tel '4707,8. 41120 

(33) ------' -••••• , .................... ..... =- ::.-.. 

P' ... 

1 R'iiimTalılill~Kıınona · 
1-: - - .,,, ;.;,, u•eu 90$ *s dP bW4U._ 

' ,... T :'$..,,...,.,,........ur... • iF'.4 
Tablatioi!i ögrenmek Jstlyoraaıııı 
~eımfniıl bu Is Upoodq - tO adet .. 
ile birlikte gönderlolı. · Rt'~adıılı 
ııraya tlbidlr ve tade ~dilmez:"»' .. ~ ... 

loim.: meslek 
veya eao'at -
bulundutu 
mem~ 
. 

Relim ti'titii 
,edecek aıi f .......... - ·-· -

,. Rti'miıı- ltlişul • 30 kur\iohık 
pul muk•bllindı söuderilebillr. 



iTTİBAT ve TBBAKBI 
- Her hakkı mahfuz dur Nasıl Doğdu. ? _ 

Beşinci Kısım No. 13 
\:~~~~~~~:,,,Ziya Şnkfi.••••••••••••••••••••••n•• .. •• .. •• .. •· ... -·•••••• 

Nasıl Yaşadı? •• 

81 - 7 - 934 Nasıl Öldü.? 

Kcimil Paşanın Mısırdan İstanbula 
• •• 

Ge işi ittihatçıları Urkütmüştü 
Zatialinizin bu gizli cemi-

)'etin baıında bulunduğunuza dair 
ban sözler deveran ediyor. Ha
nedanıpadişahiye mensup olmanız 
basebiJe sizi sıyaneti bir vazife 
•ddediyorum. Bu mesele bir 
neticeye iktiran edinceye kadar 
latanbuldan biraz uzaklaşınız. 

Demişti.. Damat Salih Paşa 
~o teklife yanaşmak şu tarafa 
~ursun, bilakiı Cemal Bey ile 
ııddetH bir münakaşaya girişmiı; 
•rtık tehditkar bir vaziyet almak 
IDecburiyetini hisseden latanbaJ 
Muhafızına : 

- Elinizden geleni yapmaktan 
Jreri kalmayınız. Ben fW'adan 
turaya gitmem. 

Diye sert bir ceYap verdikten 
ıon.ra çıkıp aarayına gitmişti. 
Salıh PaşaJ11D böyJe pervasızça 
c~vap vermesi, Cemal Bey fize
lJDde menfi bir tesir huaule 
~etirmiş; artık komitacdarm her 
iŞierini yolJanna koyarak icraata 
geçecekleri zamanın pek yakJaş
bğını ihsas eylemişti. Buna binaen 
lllaiyetindeki tarassut ıebekesine. 
takibatın ıiddetlendirümesi hak· 
kında sıkı emirler Termişti.
Gariptir ki tam o günlerde, • 
Mısırda bulunan - Kamil Paşa da 
~tanbul.• gelmifti. Kamil Pqanm 
b~denbıre gelmesi Cemal beyin 
bütOn kanaatlerini takviye etmİf.. 
Polis mildürO Azmi beyi mulaa
fızıığa çağırtarak: 

- İhtilale ba%1J"lananlar, itte 
lllUatakbel aadırazamlarını getirt· 
tiler. Demek ki artık harekete 
geçecekler. Müşterek memurları· 
lllızla Paşanın konağını derhal 
lllubafaza altına alalım. Hariçten 
gelenlerle görllımesine mani ola· 
hm. Ve sonra da, hiç kimse ile 
ihtilat etmeden derhal Mısıra 
avdet etmesi için haber yoJlaya· 
lım. 

Demiıti... Bu karar derhal tat• 
bik edilmiı; Istanbul muhafızlığı 
Yaveri Hilmi Bey Kamil Paıaya 

giderek Cemal Beyin (Hükümet 
namına) verdiği bu {karar) ı pa· 
taya tebliğ etmişti. Kamil Paşa, 

Y~ver Hilmi Beyi sekinetle dinle· 
nııı, ve sonra: 

1 

1 

alınmasını emreytemişti. Fakat 
bu emrin tiddetle tatbikına baş· 
lamr bqlanmaz, lngi'tere safareti 
baş tercümanı (fiç Moris). sefir 
namına Kamil Paşayı ziyarete 
gelmişti... Fiç Moris, memurların 
mümanaatı karşısında bittabi ko· 
nağa girememiş ve Kamil Paıa 
ile görüşememişti. Aradan b ·r 
saat geçer geçmez Mahmut 
Şevket Paşa . Cemal . B~yi 
Harbiye Nezaretine getirtmlf, 
Kamil Paşa hakkında böyle bir 
muamele icra ettiğinden dolayı 
acı bir surette tekdir etmit: 

- Şimdi size emrediyorum, 
paşanın konağı etrafındaki tara .. 
sut kuYvetini derhaJ kaldınnız ve 
paşayı serbest bırakınız. Lter bo
rada otursunlar, istec harice git· 
ı·uıer... Söylediklerimi ı:mdi yap· 
malı. Aksi halde sana en §edit 

muameleyi icra ederim. Benim 
batıma bir İngiliz vak'ası mı çı· 
karmak istiyorsun. Baş tercüma
nın s5yJediklerini duysaydın, o 
zaman yaptığm hatanın derecesini 
anlardın. 
Demişti. Cemal Be~, bu söz· 

lere karşı gözleri yaşla dolu 
olarak: 

- Emredersiniz. 
Cevabını vermekten başka bir 

sözle mukabele edememişti. 
Cemal Bey, bu ağır vaziyet 

karpsında derha1 istifa elmİfse de 
kabul olunmamıştı. Ertesi gün de 
Mahmut Şevket Paşa kendisini 
Babıaliye celbederek bir gün evvel 
yaptığı ıertçe muameleden dolayı 
gönlünü almak istediği zaman Ce
mal bey, bütün .ihtilal tertibatını 
paşaya anlatmıştı.. Cemal btyin: 

(Arkaaı var) 

İstanbul Gümrükleri 
Baş Müdürlüğünden : 

Gümrüklere gelmiş Yugoslavya efyalan sıraya konacakların
dan ellerinde beyannamesi olan tüccarların 5 Ağustos 934 tarihine 
kadar hemen gümrüklerine müracaatle beyannamelerini tesbit ve 
sıraya koymaları ve bu tarihten sonra vaki müracaatlannda sıra 
haklarından istifade edemiyecekleri ehemmiyetle ilin olunur. "4293,, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U. Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf "8ulile lstanbul Limanı Sahil Sahbiye Merkezi için 

1000 ill 2000 teneke ve açık münakasa ile Çanakkale Merkezinde 
teslim edilmek nzere 400 teneke benzin saba alınacaktır. 

Münakasa t 1/ Ağustos/934 Cumartesi günü .saat 14 te Galatada 
Karamustafapaşa sokağında Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke· 
zinde müteşekkil komiıyoncla yopılacağmdan isteyenlerin prtna· 
melerini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliğine veya mezkfır Merkez Baştaba· 
betine müracaatlara. "4012,, 

İstanbul Ziraat Mektebi Alım 
Satım komisyonundan: 

Jstanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı 
olan et, ekmek, mevaddı müşteile ve hayvan yemi 21/8/934 tarihine 
müsadif Salı gfinli aaat 15 te ihale edilmek ftzere kapalı zarf usu· 
me mnnakaaaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak için hergftn 
ve iştirak için de mezki'ır gtinde lstanbul Maarif Müdllrll\ğU bina· 
sında Liseler Muhasebeciliği nezdindeki Komisyona müracaatlara 
ve teminatı muvakkateli teklif zarflarını mezkfır saate kadar 

(4136) - Hükumetin, hilafı salahiyet 
olarak ittihaz etti~ bu karara 
tabi olmıya lüzum görmiyorum. 

vermeleri. __ _:_ __ ~----------------------------~----------~~~~ 
Cevabını vermişti... Paıamn 

bu makul ve manhki cevabı, 
Cemal Beyi fena halde öfkelen
dirmiı, (konağın ne dahilden ha-

k
ri.ce •e. ne de hariçten dahile hiç 
ımsemn girmesine m" d d.l . k usaa e e ı · 

mıyece ) derecede nezaret altına 
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TAHTA KURULAR 
KORKUNÇ 

birer kabusturlar 
3 • • • onları FLiT ile öldürünüz. 
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Bıı t n hta k u ru!'lun u n ı ırışı kuv. 
vetıı ve avnı :rnmanaa zararl ı b i r 
lzt ı rnp varır T ahta k u rula rı, bu· 
ıa t ırıc hastalı k la r ı bir e vden 
d ı~erlne taşırlar Onıar kola)' kO· 
lay oıme1 ve b un un ıçın d l r ki 
adi haşarat Öldü ,.ücü mayıler 
tahta kuruıar ına karşı tesl rsıı ... 1~;;~ ka ıı rıar Bunları o ldurmak •çın 

tıııİ F'LiT dorı ha,.fll F ·L f.T ıecıarllc 
edlnız. Sıyah kuşaklı ve &ske• 

CD 
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....... reslml ı sa rı tenekelere dıkkat 
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BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

S ermayesi Liret 700 000 000 
İhtiyat akçesi ,, sso:ooo:ooo 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
l!lgiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
nst.8:n, Çe'lco81ovakya, Yugoslavya, 
J;e,lııstao, . Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerıka Cemalıiri Müttehidesi 
Brezilya, Şili , Uruguay, At'jantin' 

Peru, Ekvator Ye Kolumbiyada ' 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Tt"lef. 2641 12131415) 
~hlr dahlllndekl. acenteler: 

latan bul da: Alalemcıyan hRnında 
Telef. ~821. Beyoğlunda : İıtikliil 
caddeıı Telef.1046.Kampiyo dairesi 
Dorsada Telei 1718. 

IZMIRDE ŞUBE 

OskUdar icra Dairesinden: 
Tamamına yeminli Gç ehlivukuf ta. 
rafından (3750) Lira kıymet takdb 

olunan Kadık6ylnde Oamanata ma
hallellİade .atatın çefme aolratında 
atik 69, 61 cedit S9, 51 No. Ju maa 

oda dükkanın tamamı 2280 No. Ju 
kanuna tevfikan açak artbrmaya vas 
edilmiıtir. Saht peıindir. Müterakim 
vergi evkaf borçları ve tanzifat ve 
tfln•iriye ve ruıumu delllliye müı
teriye aittir. Miiıterilerin kıymeti 

muhammenealn % yedi buçuk nis
betinde pey akçeleri nrmeleri icap 
eder. Artbrma tartnamui 15-8-934 
tarihine mliaadif çarıamba günQ di-

ve orııarı musl rren talep edin iz. 

lstanbul ikinci lcr• memur· 
luOundan: Mahcuz olup paraya 

çevrilmeıi mukurer bulunan ve ta
mamına yeminli eh' i vukuf tarafından 
dört yQz otuz dokuz lira kıymet 

takdir edilen Edimeknpıda Kihrlyel 
Atikalf pafa mahallealnln Babçı•an 

otlu ıokafında atik 16 Ye cedit 18 
numua ile muraklcam maabahçe bir 
bap hanenin tamamı 120 ıehim itiba-
rile 97,50 hi11esi açık arttırmayı-; 
nzedilmiı olup 3/9/934 tu:ihine ml
aadif pazarıHJ ailnO Hat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttır
ma11 icra luhnacakhr. Artbrma bedeli 
mezk6r wayrl menkulln tama•ına 
tak<µr edilen kıymet haaebile h1Hei 

muaıbeye hHap edecek kıymetin % 
de 75 fİol bulduğu takdirde mezkir 
gayri meakuJ hiHeai mGıteriai tııtün

de buakdacaktr. Akıl halde ıon 
arthranın teahhlldl baki kalmak 
tbere 1819/934 tarihine mlnadif aab 

gtlnD saat 14 den 16 ya kadar keza 
dairemizde yapllacak olan Hdael 
artbrmaııada dahi arttrma bedeli 
kıymeti mubammiaeıüa " de 75 flai 
bulmadıtı aurette aabt 2280 numaralı 
kanun abkimına tevfikan ıeri bıra
kılacakbr. Arttırmaya iıtirak etmek 

isteyenlerin mezkur gayri menkulün 
kıymeti muhamminealnin yü2de yedi 
buçuğu niıbetinde pey akçe.i •eya 

milli bir bankanın teminat mektubu
nu hamil bulunmalan lizımdır. Hak
ları tapu alcillerile sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diter alncaldala
rın irtifak hakkı uhiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve meıarife 

dair olaa iddialarının ilin tarihinden 
itibaren yirmi a-Un zarfında evrakr 
mOıbitelerHe birlikte dairemize bil-

..................... ·---·-·---.. -.... 

Çorlu Asliye H. mahkeme• 
sinden: Çorlunun Velimete köyün• 
den Tekirdağlı İbrahim oğlıı Mustafa, 
Velimeıe köyünden İbrahim lcw Fat
ma tarafından aleyhinize açılan boıan· 
ma davası üzerine ilinen yapılan teb· 
Jigata ragmen muayyen günde mah
kemeye gelmediğinizden bittaıep hak· 
kınızda gırRP karan venlmit ve mu· 
hakeme 80·9-934 pazar günil eaat 
14 e talik kılıwnış ve !ıanenize gele
rek ikametgôlıınızı yevmü muayyende 
bildirmedinoiz takdirde muhakeme 
gıyabınızda devam edeceği cihetle 
yevm ve vakti meı.kfüde Çorlu aıliye 
hukuk mahkemesine gelmeniz tebliğ 
makamına kaim olmak Ülere ilin 
olunur. 

Trabzon Yolu 

vanhaneye talik edilecektir. Birind 
arttırma 1-9-934 tarihine mOsadif cu
marteııi günü aaat 14 den 16 ya ka· 

dar ÜakGdar icra dairesinde yapıla
caktır. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenln % 15 ini bulduğu tak
dirde OatOnde bırakılır akıl takdirde 
en •on arttırmamn taahhildl baki 
kalmak bere arttırma 15 giin daha 
temdit edilerek 16-9-934 tarihine 
mlaadlf pazar JilnG ayni .aatte icra 

dirmeleri liıımdır. Akıl halde hak
lan tapu ıiclllerile aabit olmayanlar 
ıaht bedelinin pııylaımaaından hariç 

kalırlar. MGterakim nrai, Yakıf lca
real tan2ifiye Ye tenviriyeden mDte-... Son Posta -iLAN FiATLARI 

1 - Gozete11in esas gazraile 
6ir sütunun iki ıatırı 6ir 
(santim) sogıltr. 

2- Sag/aııtt• gör• bir .ontl· 
rnin ilan /i•I• ıunlordır: 

aayfa sayfa sayfa ıayf a Diğer Soo ı 
1 2 3 .. 5 yerler sayfa/ 

- --- ao/ 400 250 200 100 60 
Kış. Krş. Krş. Kı~. Krş. Krt. , 

> 

3-'Bir . 6antimde tJaıati 

(8) kelime oardıl'. 
4- ince 11• kalın gazı/ar 

tutacakları ger• ıön 
Nntimle ölçülür. 

"'-••ırAI•.., 

Os1<Udar icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer bir adet patniyer 

marka kaaaaın S/81934 tarihine mllaadlf 
paı.ar günü saat 11 dea 12 ye kadar 
Galntada Aakirosyaıü CeneraU Jıaıun. 
da 47 No. lu yazıhane annade açık 
arttırma suretile ıııtılaca§"ından talip 

0)an1arın .aktl muayyeninde hazır 

bulunacak memuruna mkacaat etme
leri ilin olunur. tt:519) 

ERZURUM 
Salı 20 de 

Y~um 3J 
Temmuz 

Galata nbtimın-

dan kalkacak. Giclitte Zonguf. 

dak, lnebola, Sinop, Samsun, 
Fatıa, Gire90ll, Vakfıkebir, 
Trabzon, Riz•'ye. D6n&fte bun
lara llAyeten Slrmene, Ordu'ya 
atrayacaktır. "4236,, 

Ayvalık Yolu 
BANOIRIA Yapuru 1 

Agustoı 

Çarf&mba ıg da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. 114300,, 

edilecektir. Arttırma bedeli kıynıeti 
mubammenenin % 75 tini buldufu 
ta'kdirde ilıtünde bırakılır akal tak
dude 2280 No. lu kanun mucibince 
muamele Jfa edilecektir. 

2004 No. lu icra ve lflh kanunu• 
nuo 126 cı maddea.i mucibince ipotek 
alacaklılarla dijer allkadaranın ve 
irtifak hakkı ıahiplerinin aayn ••n
kul berindeki hakkları ve huıuılyle 

faiz ve maaarife dair olan iddialarını 

evrakı mllabitelerile birlikt nihayet 20 
gtın zarfında icra daireaine bildirme· 
leri akıl takdirde baklan tapu ıicl
llle sabit olmıyan alacaklılar aatıı 

bedelinüa paylatmalu1adaD laariç 

velJit belediye ruıumu milf teriye aittir 
Daha fazla malümat almak iateyen-

lerio 11/8/934 tarihinden itibaren her
kesin görebilmesi için dairemizde 

açık bulundurulacak olan arttırma 

ıartnamesile 933-600 numaralı dosya• 

sında mevcut ve mahalli mezkurun 
evsaf mesaha Ye aalreaini havi vaziyet 

ve takdiri kıymet raporunu görilp 
anlayabilecekleri ilin olunur. (1531) 

kalırlar alikadaranıo icra ve iflb 
K. nun mevadı mahsusasına tevfikan 
hareket etmeleri "fc daha fa la ma• 
lumat atmak iatiyenlerin 934/ 8 No. 
lu do yaya müracnat etmele i ilin 
olunur. (57) 



Ara ista daki 
Yazanı* * 
Kllıcın kılıfını fırlatıp attı. 

Bir an bütün seyircilerin göz· 
leri dört açıldı. 

Kılıçlı adam bütün heybetini 
göstermek istiyormuş gibi yerde 
diz çökmüş, bağlı simsiyah r.da· 
mın önünde bir heykel gibi dur
du. Sonra bir şeyler bağırarak 

onun etrafında dolaşmağa baıladı. 
Kılcı havada oynatıp salladıkça 

aanki biley taşına tutulmuı gibi 
l:ıvılcımlar çıkarıyordu. 

Kılıcı havada sallaya sallaya 
dolaşan adam ıiyah mahkumun 
etrafında aradaki mesafeyi hiç 
kaybetmeden bir dolap beygiri 
gibi dönüyor ve gittikçe adım· 
larını hızlandırıyordu, bir an oldu 
ki adeti koşmıya başladı... Şimdi 
fırıl fırıl dönüyordu. 

Bir na'ra ... 
Bir çığlık .. 
Kılıç havadan siyah adamın 

kaim ense köküne bir yıldırım 

gibi dUştU oradan fışkıran kam 
görmiye bile vakit kalmadan bir 
ikinci darbe... Üçüncü darbe ..• 

Dördüncü darbe ... 
Ve dört açılmış binlerce çift 

gözün önünde bir yanar dağ gibi 
fakat kan fııkıran hatsız bir 
vücut ve bir metre ilerisinde 
gözleri fırlamış, dili çıkmıı ıim 
ıiyah bir kelJet 

Bu, bir katilmiş! 
Şeran cezasını bulmuı. 
Fakat herkes şöyle diyordu. 
- Filby'yi öldürecek adam, 

timdi haddi varsa elini kaldırsın! 
- lbnissuudun Hicaza geldiği 

gllndenberl ilk defa böyle bir 
kııaa görüyoruz. 

Fllby iki gün ıonra dünyaya 
ıeliıinin yıldönümil şerefine evin· 
de büyUk bir ziyafet veriyordu. 

lngiliılerin Adeti vechile, yaşa· 
dığı her sene için dikilmiı birer 
mumla süslU büyük yemek masa· 
ıının etrafına toplananlara Filby 
evveli lbnissuuttan bu mllnaıe· 
betle aldığı uzun tebrik telgrafını 
okudu. Sonra şampanya ıişeleri 

patladı, ilk kadehler yine Filby· 
nin daveti üzerine ( Hicaz, Necit 
ve mUlhakah kralı hatmetlu lb· 
nissuut hazretleri) şerefine içildi. 

Neşe içinde sabaha kadar de
vam eden ziyafetten davetliler 
birer ikişer ayrılırken, Filby de 
çölde yeni bir ıeyahata çıkıyordu. 

Onu günlerle gören olmadı. 
Ne tarafa gitti, kimse bllmi· 

yordu. Bir şoför, bir de kendi 
aanki kayıplara karıştılar. Neden 
ıonra fU haber geldi: 

- Filby Necran'a gitmif, ora
dan dostlarına ıelim göndermif. 
Bu haberin arkasından duyduk ki 
Necra nlılar yine imam Y abya 
kuvvetlerine aaldırmıılar, bili 
ıçarpışıyorlarmış... (1) Biribirine 
ıoranlar var: 

- Filby neden bir türln lbniı· 
suudu Yemene hücum ettiremi
yor da, bu kadar nüfuzu ve aayine 
rağmen, böyle ikide birde bey• 
hude kan döküyorlar. 

Cevap veriyorlar: 
- Ibnissuut Yemene hOcum 

etmek istemiyormuş! 
Meraklı olanlar yine ıoruyorlar: 

- Niçin Yemenle Hicazı biri· 
birine tutuşturmak istiyor? 

Ve anlıyorlar ki; lmam Yahya 

[l) Son Hicaz - Yemen harbini 
doğuran Necran ve Talınme ihtilafları 

\a9 senedir devam edM durur. 

-13 -
Adendekl lngilizlere rahat ver· 
mı yor, 

İmam Yahya ltalyanlara Ye· 
menin kapılarını açıyor, 

imam Y abya bütUn kahvesini 
Sovyetlere satıyor ve mukabilinde 
onlardan petrol alıyor. 

Ve imam Yahya tüccar kılıklı 
fngiliz memurlarına misafirperver· 
lik göstermediği için Mister Filbi 
ilmi tetkikatta (!) bulunmak için 
San'aya gidemiyor: 

- Sabi Melikesinin diyarını 

benden başka hiç kimse liyıkı 

veçhile keıf edemiyecektir. 
Mister Filbi'nhı bir teviye tek· 

rarladığı bu s~Szll dillerinden dtı· 
tUrmeyenler ona takılırlardı: 

- Galiba Saba Melikesine 
aııksın Mister Filbi 1 

V • bir gün Sinyor Delikata 
Dayanamamıı ta onlara cevap 
vermişti: 

- Hayır, Mister Filbi Yemen 
kahvesine ve Yem endeki güzel 
Yahudi kızlarına aşıktır! 

Saba melikesinin diyarına 

gidemediği içindir ki Mister Filbi 
ekseriya çölün öteıinde berisindeki 
karpuz tarlalarını gezmeye gider 
ve günlerle izini kaybeder. Bu 
karpuz tarlaları da ne bitmez 
tükenmez şeyler demeyiniz. Mister 
F.ilbi çölün bu keleklerini nedense 
pek sever. 

Belki aklınıza gelir; -neden 
lbnisuut Yemene hücum etmiyor, 
Filbinin yani Entelijens Servisin 
ısrarına rağmen bu yola gitmeyor? 

lbnisuut Miater Filbiyi çok 
sever amma, arasıra ona; 

- Ben yarimi buraya kadar 
ıeverim, demekten de kendini 
alamaz. 

Çtinktl lbnisuut Entelijenı 
Servis siyasetini, gözlerinin önUn· 
de cereyan etmiş ve tarihe karı'9 
mış birçok vakalardan, hadiseler
den dersler alarak öğrenmiştir. 

Filbi Ibnissuut için dünya siya• 
ıetini ıtınU gününe takip eden, 
büyük devletlerin faaliyetleri 
hakkında muntazaman malumat 
alan, glzll kapaklı itleri bilen bir 
ayaklı kütüphanedir. 

lhnissuut der ki: 
- Bu kütüphaneyi açar, iste· 
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Son Posta 
Yevmi, alyHl, H-•dia ve Halk raıetui 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
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Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. "' 

TORKIYE l4öö 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşiodir. Ad ret 
değiştirmek 25 kurui tur. 

Gel•re eorak ge,.i fl11rilme%. 

illnlerdan mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. ) 

" Poata kutusu ı 741 lataııbul "'"'il! 
Telgraf : Soopo,t~ 

~ Telefon :20203 

31-7-934 
diğim kitabı alır, okur öğrenirim. 
Fakat bu kitapların bana (yap!) 
dediklerini yapmak için çok dü· 
şünürüm. Çünkü dütUnmeden 
yapmıt olanların akıbetleri daima 
gözlerimin önündedir. 

( .ı\rkırn var ) 
................. ·~.' ••• 1 • ....--
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Yugoslavya 
Eyi Cins Tütün 
Yetiştirecekmiş .• 

inhisarlar müdürlüğünden öğ· 
Yugoslat1ga· rendiğimize göre 
nın Tiltün Yugoelavyanın933 
İhracatı senesindeki tütün 

ihracatı bir yıl 
Azaldı evvele kıyasla kıy· 

metçe yüzde 39,7 ve miktarca 
yüzde 21 azalmıştır. 

Bu azalışta mabsuliln noksan 
oluşu da büyük bir rol oynamıştır. 
Bu noksanlık Yugoslavyanın iyi 
tütün yetiştirmek maksadile yal· 
nız müsait topraklara ekin müsaa
desi vermesinden ileri gelmiştir. 

Geçen sene zarfında ihraç 
edilen tütilnün miktarı 4612 ton-
dan ibarettir. 

* Romanya nebati yağ işine 

Romangada büylik ehemmiyet 
nebati veriyor. Toprak· 

lar1 yağlı madde· 
__ g_o_g_., ı_a_r __ , leri yetiştirmeye 
müsait olan bu memlekette ku· 
rulan yağ fabrikalarının adedi 
son yapılanlarla beraber (145) e 
varmıştır. Bilhassa ayçiçeği itle· 
yen bu fabrikaların senelik verim· 
leri 78 bin tona kadar çıkacak 
ve kısmen ihracatta bulunmak 
kabil olacaktır. 

* Şamdan yazılıyor : Suriyenln 
Surgede ipek ipek rekoltesi bu 

1ı •• sene geçen seneye 
ma sulu nazaran daha iyi· 

dir. Bazı mmtakalarda mahıul 
satıı yerlerine inmeye baılamııtır. 
Fiatlar geçen seneye kıyasla daha 
yüksektir. Maamafih vaziyetin iyi 
gitmesine rağmen yetiştiriciler bu 
itten vazgeçmek ister gibi görii• 
nüyorlar. Hergün yeni yeni dut 
ağaçları kesiliyor. Geçen ıene 
içinde kesilen dut ağaçları mik· 
tarı 10 binden fazladır. 

* Madritten yazılıyor: ispanya 

spanga ke-1 ~Uk~°!eti kereste 
t ·ılı ı · ıthalını kontenjana 

res e ı a ı~ı bağlamıştır. Şim· 
tahdit ettı dilik yalnız birkaç 

cinı kereste girmesine müsaade 
verilmlı diğerlerinin ithali bu 
vaziyet karıısında menedilmif bir 
hal almıttır. ithaline bir.kontenjan 
verilen maddeler ıunlardır: Şi· 
mendifer traversleri, telgraf dl· 
rekleri ve 44 santimetrete kalanh· 
ğındaki keresteler. 

Bu Uç kalem için toptan kon· 
tenjan miktarları teıbit olunaıuıtur. 

Fakat memleket itibarile bir tak
sim henllz yapılmamııtır. 1931 • 
l 933 ıenesi ithalat vaaattlerl göz 
önünde tutularak verilen konten• 
janlar ıunlardır: 59 bin metre 
mik'abı traver1, 144 bin metre 
mik'abı telgraf direği, 127 bin 
metre mik'abı 44 santimden ka· 
lın kereste. 

Bu kontenjanların mUddetl 1935 
ıenesi baıına kadardır. 

,,. 
~ 

' 
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BİlliYB 
L, ___ _ Ba Sltanda Bergin 

Fransızcadan çeviren: Hatice Hatip 

MÜHİM BİR tz 
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DUnkU kısmın hulAsası 
Polis hafiyesi Duraport bir cina
yetin ve bir lııreızlığın peşinde .• 
Pariste bir kuyumcu öldiirülmüo, 
katiller kaçmıştır. Şüphe iki kişi 
üzerinde. Polis hafiyesi bir vil· 
layı soyan hırsızlım ararken şüp· 
he edilenlerdenbirine raet geliyor. 
Bu adam cebinden birkaç mektup 
düşürüyor, ve polie haf iyesi 
mektuplardan anlıyor ki, bu işte 
Emile ismindebiri~i de muvzuu· 
baha .. hadise giinü kuyumcunun 
kansı saçma bir bahane ile 1 
telefonla Pariı haricine çıkarıl- J 
mıştı. Duraport canilerin izlerioi 
bulduğuna kanidir. 

Grisolle eve girdiği zaman 
dostu Emileden gelmit olan fU 
mektubu bulmuştu: 

" Azizim Grisolle, 
Se\'gill Charlottem Parisi ter

kedince benim de artık Pariste 
kalmaklığıma bir sebep yoktu. 
Arcachonda bulunuyorum. Onla· 
rın villasına yakan bir yer tuttum. 
Guya Biaritze ( Biyariç- ) gitmek 
için burada imişim gibi yapıyorum. 

Fak at Charlotte bu bahaneyi 
anladı. Bilsen gözleri bana ne 
müteşekkirane baktı. 

Fakat galiba annesi de mese· 
leyi çakıyor. Beni gayet dostane 
kabul etti. Son romanımın muvaf
fakiyetl, herkesin, bilhassa kadın
ların Uzerinde büyük bir tesir 
yapmıf. Herkes benimle nazik ve 
iyi.. Ayni zamanda... Ve ilah .• 

Grisolle arkadaşına cevap 
veriyordu: 

(Saat] ismindeki romanını sat• 
mışsın. Çok memnun oldum fakat 
bana kalırsa biraz ucuz ıatmıısın. 
Sana mevzuunu verdiğim yeni 
roman için beraber yazmamızı 
teklif ediyorsun. Ben kalemi re· 
sim çizmek için kullanabilirim. 
Maamafih mevzuu senininle be· 
raber daha fazla işleyebilirim. 

Sana geçen gün bir kart yaz• 
dım ve orada bir takım sualler 
sordum. Burada tekrarlayorum. 
Romanımızın kahramanı olan fotoğ• 
rafçı ölecek mi? Kansı nasıl ko· 
nuşacak?.. Neler söyleyecek? .• 
Fotoğrafçıyı muhakkak öldürmek 
lazım mı?. 

Bunu önümüzdeki ay için re· 
simli bir gazeteye vadetmiştik. 
Resimlerini ben yapacağım ..• Artık 
işe başlıyalım. 

Senin için çok enteresan bir 
tip buldum: Neuiley panayırındn 
bir pehlivan... Herif aşağı muhi· 
tin hayatına ait neler anlatmıyor. 
Onun resimlerini de yapmak isti· 
yorum. Muhakkak roman çok 
glizel olacak. 

Cbarlotte'e karşı olan aşkına 
gelince; artık mahcubiyeti bırak
manı ve onun destiizdivacına res• 
men talip olarak niıanlanmanı 
tavsiye ederim. 

* Bu mektup Arcachon'na git· 
mek için yola çıktığı gün ıu ha
diseler cereyan etti. Neuilly' deki 
panayıra gidilip pos bıyıklı kısa 

boylu, şişman pehlivanı tevkif 
ettiler. 

Grisolle'in apartımanı ve atöl
yesi basıldı, kağıtlan eşyaları 
araştırıldı ve kendiıl de Polis 
Miidiriyetine götürüldü. Ayni 
zamanda Arcachonda bulunan 
Emile de ayni muameleye maruz 
kaldı. Çok temiz giyinmit bir 
mösyö geldi ve onu refakatinde 
Parise getirdi. Charlotun kendiıi 
ve ailesi keder içinde idi. Gaze· 
teler ( zamanımızın en bUyllk 
cinayeti ) serlevhaaile vak'ayı 

isimlerin yalnız baı harflerini 
koyarak yazdılar. Duraport sevinç 
içerisinde idi. 

* Grisolle ve Emile bir kere 
isticvap edildiler ve serbest hı .. 
rakıldılar. 

Fakat bu hAdise (f otokf afçının 
ıırrı ) ismindeki romanın büyUk 
bir muvaffakıyet kazanmaıına 
ıebeblyet verdi. Griıolle tarafın· 
dan yapılmıı olan ( Pehlivan ) 
ismindeki tablo da ilk btıyllk reaim 
ıergisine kabul edildi. 

Charlotte'm ailesi kızlannı 
büyük bir memnuniyetle meıhur 
romancıya nlıanladılar. 

Duraport' a gelince; arbk ona 
zabıtada mühim işler teYdi edil· 
memektedir. 

·------------------------~------------------------~~ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Kabataı'ta inşaıı mukarrer Levazım Anbarlan için 16/7/934 

tarihinde kapalı zarf usulile yapılan mnnak&1a muvafık gö· 
rUlmediğinden mezkur inıaat yeniden kapalı zarf ile münaka
saya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyeleri on lira mukabilinde 
Cibalideki Muhasebei Meı'ullllk Vezneıinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 22/8/934 tarihine müsadif Çarıamba günü ıaat 
( 15 ) te Cibalideki Alım Satım Komisyonunda icra olunacakbr. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarda tayin 
olunan gUn ve saatten evvel Komisyona verilecektir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibince fenni 
ehliyeti haiz bulunanlar itlirak edebilir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan ( 69770) liranın % 7,5 
niıbetinde muvakkat teminatı tayin olunan ıeatte~ evvel tea
lim etmelidir. (4294) 

* * Ntımune ve ıartnameıi mucibince satın alınacak (24000) adet 
(100) ve (250) gramlık Barut vazına mahsus teneke kutu ve bu 
kutuların üzerine yapııtırılacak ayni miktarda pulun pazarlığı 
4/8/934 tarihine mUsadif Cumartesi günü saat ( 16) da icra kılına
cakhr. Taliplerin izahat almak üzere herglln ve pazarhk için de 
tayin olunan gün ve saatte Cibalideki Alım Satım Komisyonu• 
muza müracaatları ilin olunur. (4119) 

istanbul Orman Ba, Müdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut ve mahfuz 52 buçuk kental köhne 

kayan direği odunu ile 2500 adet kestane çubuğu 12/8/934 Pazar 
günil ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. izahat almak 
iıtiyen taliplerin Haliç Orman İdaresine ve ihale günü saat iki 
buçukta da lstanbul Orman Müdüriyeti kalemine müracaat eyleme• 
leri ilan olunur. '·4156,. 



li Fedainin uhakemesi 
............ -.......... ., ...................... . 

Ası a Suçu
dı 

Ali F•dal EJ. mtıhheme huzuruna ille çıktılı giin 

Dun öğleden sonra ağırceza tilde tasavvur ve teaınmfit yoktur. 
lnahkemesinde Anadolu ajansı 3 katil biz isek hadise de tebav· 
daktilolarından Madmazel Suzanı vllr vardır. 
6ldiirdUğti ithamile tevkif edilen Matmazel Suzanla tanışan 
ve idamı istenilen Ajans telsiz yalnız Ali Fedai Bey değildi. 
tnemuru Ali Fedai Efendinin mu· Matmazel Suzan ölmemiş olsaydı, 
hakem sine devam edildi. Muha· belki ajanstan birlbirlerini öldü· 
keme başlamadan evvel koridor.. recekler bile çıkabilirdi. Bu dava· 
Iar meraklı dinleyicilerle dol· da biletçi Niyazi, vatman Osman 
muştu. ve moto kaptanı llyas efendile· 

Saat 15 te kapılar açıldığı rin şehadetlerine dayanılmıştır. 
laman muhakeme salonu bu ka· Vatman Osman, köprü Ustünde 
labalığın ancak onda birini al- otomobil lastiği patlar gibi bir 
nıışb. Suçlu jandarmanının önün· şey oldu. Döndüm baktım. Ali 
de salona girdi. Yerine oturdu Fedai efendi kaçıyordu. Gitti 
Ve gözlerini sabit bir noktaya Anadolu ı:jansına g"rdi. Biletçi 
dikti. Avukatı Etem Ruhi Bey bir Niyazi, efendi ben onu 150 metre 
saat devam eden müdafaasını uzaktan ve arkacıttdan gördüm 
yaptı. Evvela hadiseyi hüliisn eden diyorlar. Kaptnn lıyas efendi de 
vekil dedi ki: 

«- iddia makamı müvekkili· 
tıtiu idamını istemiştir. Ortada bir 
bayat mevzuubnhistir. Müvekilimin 
idamı isteniyor. Mahkemenizi bir 

z uzunca taciz edeceğim. Müda
faamda Uç esasa dayanacağım: 

1 - Katil biz değiliz, 2 ka· 

Ceha et y··zü 
( Baştarnfı 1 inci sayfada ) 

le, zamanında gözünün önünde 
deni'le atarım, o zcman denizin 
Ustü balıkla doldlığunu göriirsUn. 

Etem ve Salahattin Ef. ler 
Ali Ef. nin bu sözlerini alaylı bir 
gülüşle kar ılamışlardır. 

Arkadaşlarının bu hareketin
den canı sıkılan Ali Efendi: 

köpril iistüııde birisi plirtehevvür 
bana çarptı. Aıi Fedai olacak 
ifadesini veriyor. Bu ifadeler 
arasında tezat vardır. 

Müdafaa bir hayli uzun sürdü 
ve mahl emece kararın tefhimi 
beş ağustosa bırakıldı. 

• 
acıa 

mışlardır. Ali Efendiye kolun· 
dan ameliyat yapılmış ise de 
bayah tehlikede değildir. Fa· 

kat Mustafa Efendinin hayatı 
tehlikededir. Hadiseden çok mü· 

teessir olan Ali Efendi şunlara 
söylemiştir: 

- Arkadaşlarımın fena şake:sı 
biı facıaya sebebiyet verdi. Ben 

dinamitin ateşlendiğini görmedim. 
Görseydim mani olurdum. Her 

vakit kalabalık olan bu caddede 
tesadüf olarak o dakikada pek 
az kimse vardı, yoksa facıa da· 
ha büyük olacaktı, demiştir. Ali 
Efendin: 1 yanındaki diğer dük· 

kanda da balık avlamağa mahsus 
bir başka dinamit bulunmuştur. 

Aşkın 
Ölçüsü: 

- Aşık olduğumu artık ken
dim de hissetmeğe başladım .. 

-?????? 
gUne znyıflayo-- Günden 

rum dal .. 
······························································ 

an i ektebe 
Gi eceks·niz ? .. 

Deniz 
Lisesi 

Deniz Lisesine girmek isteyenlerin 
ortnınektep mezunu olmaları şarttır. 
Bu meyanda hususi tahsil görenler, 
iıntihann tabi tutulurlar. Taliplerin 
16 ila 19 yntlarında olmaları, tamüı• 
sıhhn bulunmaları, Jiizımdır. Müracaat 
yeri Heybcliadadaki Deniz. harp mek· 
tehi ve lisesi mUdürlüğüdür. isteyen· 
ler 1' asımpoşada Deniz matbaasında 
satılmakla olnn mufassal ıartneme• 
!erden bir tane tedarik edebilirler. 

Gedikli KUçUk Zabit Meldebl 
Mektebe ilk mektep mezunları 

alınır. Taliplerin 16 ile 22 yaf arasında 
olmaları, sar'n, idrar gevşekliği, uyka 
halinde gezer gibi hastalıklardan snlim 
bulunmalara şarttır. Mektebe girmek 
istiyt:n talebe şu evrakı tamamtamıt 
olacnklnrdır: Mektep müdüriyetine 
hitaben pullu istida, fotografı musad
dııl< nüfus tezkereleri, ıışı kağıdı, 
mektep taediknıımc veya şehadetna· 
me1i, hilsnilh"\l ilmühnberi, nskcri 
sıhhiye heyetinden alınmıt muayene 
raporu, askeri bnstaneler bulunmıyan 

erlerde bu işi iki hekim görebilir. 
y Müracaat yeri, Zeytinburnundakl 
G dikli Küçül< Zabit mektebi müdür· 
lü;üdilr. Mekte~te senede iki def~, 

ıs ve tetrinıevvel aylarında lmtı-
may · l ' b · t'h 1 d ban'ar açılır tnhp erın u ım ı nn ar a 
muvaffak olmaları lazımdır. 

arsilyaya Talebe 
Gönderiliyor 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odaıı 

b 
11.ııarsilyayn talebe gönder· 

u sene ın • • 
ktırar vermiştır. GOnderılecek 

meye " 
talebeler 1 ağustos çarş~mba gilnu 

• saat 9,5 ta ımtihan edl-
yanı yarın 

leceklerdir. 
ceveplertmız 

Hur l S ·lçukhatnoda A'lil DAye: 
ıı.n bnhs ettiğ'niz KOçOh: Sıhhıy-
mevı;uu 

. H 'ıye mektebi askeridir ve 
yeı ayvan 

1 b 
• '-erlerdir. Size tanive ede· 

ta e eıı RllK 
• . b na benzer bir mektep te 

ccğımız u . • l 
Kü ük Sıhhat mektebıdır.. Bu met-

b~ k t ve kabul .ş aitrni vakında 
te ın ayı b' 

1 
,.. Orman Fen Mekte ı 

neşrec eceıç ız. 

k dır Biri Yüksel< Orman 
iki ısım • 

k 
b' l;irl de Orta Orman Mekte-

me te ı, b . . . . t" 

"- isterseniz şimdi de tecrübe 
edebilirsiniz demiş. Dinamitin 
paslanmış bir halde bulunmasın

dan bunun patlamıyacağım zan· 
neden Etem Ef. elindeki sigara 
ile fitili ateşlemiş ve dUkkanm 
birkaç metre sağ tarafına ve yere 
koymuştur. Bunların hareketini 
seyretmekte olan Mııst.ıfa Ef. 
isminde biri de dinamit fitilinin 
sliratle yanmakta olduğunu gö· 
runce bir facianın vuku bu!acnğıoı 
hissederek söndlirmek için koş· 
muş fakat bu sırada dinamit bti
ylik bir gürültü ile patlamıştır. 

······························································ b
'd' B lardıın angıeını ıı ıyorsu• 
ı ır. un 

? Y~k ek 1tıımm kayıt muamele· 
Yeni Ne rlyat 1 

Holivut - Holi~·ut'un 1 ıığustos 
nlıshıuıı "Bir lıuğdny başak vndi,, ve 

"Uatnklı daıuıo kızı,, il'.Iİmli 'l'urk filın· 
!erinin rnevwlurile birçok salınelerioi 
Ye 'fıirk yıldııı Calı de flAnımm renkli 
güz.el bir rcaıni ile iutişar t>tnıittir. 

-· ::-e ........... _. 1 .......... - ....... 

nuz u s 
• h fi batlanmamıştır. Orta kıs· 
sıne en ı. " 

k tl arı ıs ağustostan 15 eylule 
mm ayı 

kadardır. 

* Be~ikteştB Murat n Abdullah Bey-

lere: kt l .. 
M d 

rtıkl aıkert me ep ere mura· 
a e d k" b" l b' 

caat ettiniz v~ mat e~ ı . oy ed ~ 
aldını:ı, 11ze avsıyemız fU ur. 

D fe dile 
' 

• 
Dl 

' • ınız 
--- --·-·· ........ .- ~·· 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
la olarak yanına hasta bakıcı 
bir kadın gönderildi, fakat o, 
hiç kimseyi dinlemiyordu. 

Az sonra Divan Uç kişi için 
daha idam hükmü verdi. Birinci 
hiikmlln infaz edildiği, diğerleri· 
nin de edilmek üzere olduğu şayi 
olunca milli Sosyalistler umumi 
bir telefon merkezinden Mösyö 
(Dolfüs)ü bularak tethiş hareketi· 
ne devam ettiği takdirde muka· 
beleye geçebilcceklerml bildir· 
diler. 

M. Dolfüs vaziyetin vehame
tini tamamen anlamışh, fakat iki 
ateş arasında kalmış gibiydi. 

Bir taraftan ltalya hükumeti 
milli sosyalistlere karşı şiddetle 
hareket etmesini istiyordu. Akai 
kaide maddi muavenetini kese• 
cekti, buna inzimam eden, kato
lik papaslann talepleri de vardı. 
Diğer taraftan da ltalya ile kato
lik papaslnrın talepleri dinlenilerek 
milli sosyalistlere karşı harekete 
geçildiği takdirde bunlann ihtilal 
çıkaracakları ve dahili bir harbin 
başlayacagı muhakkakbr. 

Bu düşUnce dolayısile M. Dol· 
file daha ölmeden evvel mah· 
volmuş bir adam vaziyetinde bu· 
lunuyordu. 

Dolftis anlaşılıyor ki ikinci 
tehlikeyi göze almayı tercih etti. 
Ve bu tercihi de ihtilalin bir an 
evvel patlamasına sebep oldu. 

ihtilal Niçin Muvaffak 
Olamadı? 

Londra, 31 temmuz (Hususi)
Divanıharp tarafından yapılan 
tabl<ikatm ilk kısmı gösteriyor ki 
ihtilalin ilk safhada tam bir mu· 
vaffakiyete erişmemesinin sebebi, 
M. Dolflls'ün Nazırlar Meclisinin 
içtimaım sabahki celsede kısa 
keserek öğleden sonraya talik 
etmiş olmasıdır. Halbuki asiler 
bütün nazırları başvekalet daire· 
sinde zannediyorlardı. Hepsini 
birden esir edeceklerini tahmin 
edi} orlardı. Bu takdirde memle
ket hükümetsiz kalacaktı ve Nazi 
fırkası otomatik bir surette hü .. 
kümetin yerine geçecekti. 

Buna mukabil Dolflis Nazırlar 
Meclisi içtimaını öğleden onraya 
talik edince başvekalet dairesinde 
yalmz üç kişi kalmıştı. Hükumetin 
muhasara haricinde bulunan aza&ı 
kısa bir şaşkınlık devresi geçir• 
mişlerse de kendilerini çabuk 
toplamışlar ve tedip harcl<etine 
başlamışlardır. - * 

Du iş Bitmemiştir 
Londra, 31 temmuz (Hususi)

Londra gazeteleri Milli sosyalist• 
)erin ehemmiyetli bir miktara baliğ 
olmalarına ve içlerinde birçokla• 
rının para tesirile değil, samimi• 
yetle hareket etmekte bulunma· 
larına bakarak ihtilalin şimdi ha• 
sılsa bile alttan alta devam ede• 
ceğine ihtimal vermektedirler. 

* • • 
stanbul 4 üncü icra 

emurluğu e 
• 

Kasımpaşada Seyitaliçelebi mahallesinde dutdibi sokağında 84, 86 
No lı hanede sakin iken elyevm ikametgahı meçhul olan Pakize 

' ve Zehra H. larla Ömer Azmi Beye. 
Emniyet Sandığından 1517/928 Tarihinde 2143 Hesap No. h 

borç senedi mucibince 13/3/934 tarihine kadar 158 lira 39 kuruşa 
balig olan ve bu tarihten itibaren ] 8/6/933 tarihine kadar 0o 9 
faiz ve 0o 6 kumUsyon ve faiz kumüsyon masarif yekünu üzerin· 
den % 2,5 muamele vergisi ve 18/6/933 tarihinden sonra 0o 9 faiz 
ve 0o 3 kumüsyon ve faiz kumUsyon masarif yekunu üz rinden 
% 2,5 muamele vergisi hesap ve ahzedilecek olan borcunuzu öde
mediğinizden ipotek gösterdiğiniz Kasımpaşa Seyitaliçelebl mahal-. 
lesinde Dutdibi sokağında eski 276 yeni 84,86 No. lı maabahçe bir 
ahşap han~nin paraya çevrilmesi talebile adresinize gönderilen 
ödeme emrine mübaşirin verdiği tasdikli meşrubattan ikametgahı· 
nızm meçhuliyeti anlaşılmıştır. 

ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında işbu borcun istenen 
faiz ve kumüsyon ve muamele vergisi ve masarifi snireslle borcun 
tamamı veya bir kısmına itirazınız var ise bizzat veya bir vekili 
kanuni göndererek dermeyan etmeniz ve işbu müddetin mürurun• 
dan sonra on gün içinde de burcun tediyesine bir sureti tesviy 
göstermediğiniz takdirde ilan tarihi mebde olmak Uzere 30 gün 
sonra icrai takibe başlanarak mezkur gayrimenkulnn sablacağına 
dair olan ödeme emri ile senet sureti tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet 934/1745 dosya numarasile tarafınıza ilanen tebliğ 
olunur. "4288,, 

Müflis f smail Hasan Beyin Alacaklıları Sıra Cetvelidir: 
No. Alacaklı lıml lıtedlğl para K. o"unduku K. olunııo Reddcdllca 

1 Salrıonya Hilkümet Bankası 800 dolar 
2 Filatora vekili Nazmi Nuri B. 23111::?5 dolar 
3 Ern st Gavpe 2310 Mark 
4 Ernist Gavpeden cirolu Şükrü B. 420 Mark 
5 Avukat Ferit Davut B. 110 lirn 
6 Soriyauo Hnnael Ef. 5034175 lira 
7 J. G. Farben İodüstri 11168 İ. Frank 

vekili İsmail Hakkı B. 
8 Mariyo Zaneti Ef. 
9 Rüsumnt idaresi 

10 Salmona Ef. 
11 Mazar B. 
12 Müveddet H. 

2173 lira 
1442 lira 

2000 lira 
1340/93 lira 

34 lira 

parıı para para 
6 800 dolar 00 
6 23ll/25 D. o0 
6 2310 Mark 00 
6 420Mark 00 
6 110 lirn 00 
6 5034/75 llrn 00 
6 111681. Frank 00 

6 2178 lira 00 

o 00 1442Affn tabi 
olduğundaa 

6 2000 lira 00 
6 1350/93 lirn 00 
o 

Mustafa Efendi muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanmış 
ve ifade veremeden hastaneye 
knldmlmıştır. Manav Ali Efendi· 
nin sol elinin beş parmağı kop· 
ınuştur. Bunlardan başka Manav 
Ali Efendinin yanında bulunan 
Cemal isminde bir çocuk ellerin· 
den, Fahri isminde diğer bir ço
cuk boynundan, Ekrem isminde 
bir genç elinden, dinamiti ateş
leyen Etem de sağ elinden hafif 
&ure · i:e yaralanmı~lardır. Y arahlar· 
d. Ali ve Mustafa Efendiler 
Ccuabpnşa haalanesine kaldırıl· 

Çiçekçilere Ve Çiçek 
Meraklılarına 

cevap d. · · · k Bütü . ne kadar ışınn:ı 11 ımz. n 
Bırd ıe. . le çalışınız. Mefkureci 13 ku retınız olarak bütün zaru· 

Taul Borito \"ekili Samoll Papo Ef. 42!1/7/10 İ. lira 6 
Hamdi Bey 360 lira 6 

idare az:ısı 
Ferit Dnvut 

00 34 lira çahndıtJ 
anlatılm dığındar 

42917/10 i. L. 00 
860 lira ndiyea 

Adaları Güzelleştirme cemiyetin· 
den: 3 ağustos cuma günü saat on 
sekiz.de Büyükadada yapılacak çiçek 
savaşı esnasında ayrıca bir buket 
müsabaltası da y;ımlacak ve kaıanan· 
lora madalyalar verilecektir. Çiçek 
sevgi ve merakını arttıracak bu 
müeabakaya bütün f..tanbul çiçekçile· 
rinin ittiraki h~uaten rica olunur. 

birer genç . 14 
ı va:ıiyetlere katlanarak bırer 

ret ere ve idare azası 
Marko Naum d hn birlniı ayni mektepte, 

sene a G 1 k 
b

. . . lisede okuyunuz. e ece 
ırınıı: ·ı 'ki t d t bir derece ı e ı n z • 

sene am b' . . "d nl' 
ukeri liselerden ınne gırer, ı e •: 
. k ,ursun uz. Fakat bu ıeneyı 

nı:ıe avu ... 
tam bir çahtm• içinde geçınnız. 

l muvaffak olamayaeatı hiçbir 
nıanıo 

ıey yoktur. 

latanbul ikinci ltlAs memurluğundan: 
Mnhmutpaşada Trikotajcı Müf:is ismail Hasan Efendi borçlarına ait tet• 

kiknt bitmiş ve tanzim kılınan sıra defteri yukarıda göıterilıni4tir. 
MGfliı alacaklılnrına Kongordato tekllf etmektedir. Bu cihetin müıakere•I 

,.e alacakhların ikinci toplanması için 20/Ağuıtos/pazarteıi günü saat 
10 da alacakhlann dairemiz• ıelmeleri ilin olunur. cıs36) 
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EVE IKISE N 

1934 M ODE LI 

TiNi K 
Fotoğraf makineleri 

620 
616 

K O D A K 620 1: 6/9 [ Makinelerin 
KODAK 616: 6.50/11 en ufağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir dala giriniz. 

En tık 
En sağlam 

Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün. almak istediğiniz Elek-
Objektifleri 

kuvvetli ve parlak A 

trikle soğutma dolabı yarın ne olacak ? 
' Dikkat ediniz .•. ucuz bir fivat ekseriya iyi ve güzel bir Mekanizması daima sabit 
cins alimeti değildir. 
~ 

~Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdiı 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal· 

ayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışınız 

oıoıoo muvaffakiyet 

I • 

Hepsi de "Frigidaire ·• ciddidir diyeceklerdir. 

iz Qe onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkilatına müracaat 

edini~. 

kopyalarınızı "Veloks,, kAslıdına bastırınız 
Re1lmler daha canla çıkar, detaylar kaybolma•, aenelerce 

ıararmadan dayanır. 

Kopyalar1n arka•ında " VELOX., kellm••lnl 
teminat olarak arayınız. 

FRI ID 
Gce~a• Moto• .umuuu . 

.BOURLA BiRADERLER 

LEİPZİG SONBAHAR SERGİSİ 
26 Ağustoı 1934 te başlıyor. 

Alman 'lmendllerlerl OcreOerlnde 
01 o 60 tenzil it 

Tafsilat için: Lelpzig (Almanya) da LEİPZIGER 
MESSAMT sergi idareıine veya fahri mlimessill 
bulunan mühendis H. ZECKSER Efendiye müracaat. 

Galata, Ahen ve Munlh Han, Posta kutusu: Galata 76. 
Telgraf adreei ı Zeckser • lstanbul. (1489) 

SAT E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han Beyoğlu 
Cümhuriyet meydana Taksim 

Telefon 
il 

Necati Bey caddesi Salı Pazan 
" Elektrik Evi Beyazıt 

Muvakkithane cad. No. 83 IS:adıköı 
Şirketi Hayriye iıkeleıi Üsküdar 
23 Nisan caddesi No. 19 Bllyükada 

" 
" 
" 
" 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 ._ ___________ _. (1494) 4ml __ ., 

E 
VE S· 

~~~~~~~~~ 

l ... Kimyager 

\ 
Hüsameddin 

'fam idrar tahlili 100 kuruştur. Bilfi· 
mum tahlilat. Bahçekapı Emlak ve Ey
tam Bankası karşısında İzzet Bey Han 
______ _. (1859) 

~·---•Doktor.----~ 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar ha~talarını 
Eminönü Valide kıraathaneıı yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

~--.Telefon: 24181 • (286) 

Zayh Adapazarı Türk ticaret ban· 
kasının 12-5·1~34 tarih ve 2719 numa· 
ralı yüz lira kıymetindeki vadeli mak
buıu kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Alican refikası Kezban 

······························································ 
Son Po•t• Matbaaaı 

Sahibir Ali Ekrem 
Netriyat Mtıdürila Tahir 

MEHMET KAZIM Eczanesinden 
( l7odopıptoa Biz•• Llporatavan) 

Eczanemizin zuhur eden yangın bqlanıacı dolayıılle •ukua ••l•n haıuaba 
tamiri ikmal edlldıtind•a muYakkat bir zaman lçla duran faaliyetimize 
tekrar batladıtamm muhterem mlttlrilerimlze arseylerlL 

~--------------~(1521) 

HiLALiAHMER ~ 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eıkişehlr HllAliahmer Merkez anbarmda fazla olup sabhla çıka· 

nlan enadan (muhtelif fenerler, lambalar, limba tiıelerl) ile 19 
Temmuz 934 tarihinde müzayedeye çıkarılarak verilen fiyatlar 
haddı liyıkında görUlmemealne binaen ihaleai icra olunamayıp tek· 
rar müzayedeye konulm&11 tekarrilr eden ( Oıtllbeç, vernik, neft, 
çiriş, alüminyum toz boyaıı ) nın 1 Ağustoı 934 Çarıamba ıtntı 
saat 14 ten 17 ye kadar açık artbrma suretile satılacağı Fenerler 
ile lamba ve titelerin muhammen kıymeti olan ( 29575) ve boya 
malzemesinin muhammen kıymeti olan (67203) kuruıun y8ıde on 
niıbetinde depozito akçelerile taliplerin mezkiir anbarda mtlteıekkll 
satıt komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. (1529) 

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

budur. lamine dikkat buyurulması 

Görllmemiş parlak bir mavaBaklret 1 
Beyoğlunda 

AYD N 
mağazalarındaki mevsim sonu 

EŞYAYi MOTEBAKiYE ve FIRSATLARININ 
ilk gUnlerlnden istifadeye kotunuz. 

Kat'iyyen daha iyi ve daha elveritli ıeraitle nail olamıyacağınızdan mUbayaatını11 

BAKIR ve HAYDIN 
mağazalarından yapınız. Memnun kalacaksanız. 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi her halde 
alakadar edecektir. 


