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Kıymetti misafirimi•, inan Şehl11tahı Pehlevl Hz. dUn ••• wapurll• al'llM1zda11 •rnlclll•r, umımt .. ıım ve •lkı ..... •ras11ıda Trabzon• mDtevecclh- hareket · 
etuter, resi•••• q.elll •laaflrt•lzl• arnl•• l.tllNllarıat tespit .._eldecllr 

.11•..,arla t•razi 6ögledlr 

dlr. Bundan baıka terazi ıözlerl, 
terazi okuna ip ve kaytan gibi 
ıeylerle değil zincirle bağlı bulu
nacakbr. ÇllnkU ıincirıiz el tera• 
zileri ebik tartmak için çok 
ml11aitmif. ----

Nazilli Halkevinde Konferanslar 
Nazilli ( Huauıl ) - HalkeYinha 

konferana faaliyetleri devam 
ediyor. Bu hafta da doktor Vehbi 
a., brafınclan ( doktorluk Ye 
•labat ) menuu etrafuula ı.,. ..... ...,.,_ ...... ,...,. 

Gnr Hlll•rcfl#, lı•nclll•rlra• o•rll•• 6ir oazifegi telilılıl nerl.,.lcn 

BerU., 2 (HaYaa) - Ctımhur- M. Rlhme, blyanetlnin cezumı ot.un bap tehlikededir. Blltln 
reisi Marqal Hindenburıun ma'l· bizzat kendllhıin tatbik etmul Almanyada allkanet aYdet et--

Vekiller Heyetinde 
Değişiklik Olacatı Haber

leri Doğru Değil 
Ankara, 2 ( A. A. ) - icra 

Vekilleri heyetinde baza tebecl
dlllit olacağı hakkındaki pyialar 
her tllrltı uıl ve eautan iridir. 
Anadolu Ajan11 bu pyialarl tek
zibe mezundur. yeti hakkında, tahkik Ye teYıiki için fıraat yerilmif, fakat Röbm mittir. ( De.ama 11 inci ••:rfada ) 

~~bo~~~uuhp~~ ~~~-~b~d~di~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--
lar dolaımaktadır. Hitler hllcum kurıuna dizllmiıtir. B•l•dlg• Zuo Ala•a M••ar Yaptırmıga Karar V•rmlı 
orduıunun Berlin erklnıbarbiye Göbbel• Diyor Ki •• - Gu•t••• -
heyetine menıup prenı Ogtııt Berlin, 2 (A.A.) - Propagan-
Vilhelmin yabancı bir 01~mlekete da nazırı M. Göbbelı dtln akıam 
kaçbjı Yeya Berlinde nezar · al· radyoda ıöylediği bir nutukta, 
baa ahndıj'ı iddla ediliyor. ihtilll çıkarmak isteyenlerin ecnebi 

Sablf~ V.allaht Serbest bir devletle temu bilinde olduk· 
Sabı Veliabhn ıon hidiseler larını, fakat Hitlerin icabında 

eıaaıında rabataız edilmediği merhametsizce hareket etmesini 
llylenmektedir. Maamafib bir şa- bilen bir adam olduğunu ispat 
ylaya ı&re de göz bap.i albndadır. ettiğini ıöylemİf ve nutkuna şöyle 
Aynca Kopenhağtan bildirildiğine devam etmiftir: 
ıGre dDn gece dört lükı otomo- 11 Hitler ceaaretle ıuikastçilerin 
bil Dallimarka hududunu geç· yuvauna girerek hainleri bizzat 
mittir. Bunların birinde eski kendiıi tevkif etmiştir. Berlinde 
Alman Veliabtuun bulunduğu de Pruıya Baıvekili M. GCSring 
ı&ylenmektedlr. mürteci ıuikastçilere karıı en 

Baıveklletln ve diğer nezaret· ıiddetli tedbirleri almıştır. Fakat 
lerin bulunduğu yerlerde inzibat Almanyayı bUyUk feliketlerden 
kuvvetleri arttırılmııtır. kurtarmak lizımdır. iktidar mev• 

Berlin, 2 (A.A.) - Yeni ıa· kiini almak isteyen caniler plin· 
ylalara ıöre, Berlinde, bazı kim· Iarını daha ıtır' atle tatbik ede-
ıeler daha idam edilmiıtir. bilmek için ecnebi bir devletle 

Berlin, 2 ( A.A. ) - Alman mllnaaebata girişmiılerdir. İtitil· 
DeTlet bankası mldllrll M. Şabt memit bir ıefahatle hllcum kıta-
Ue Sakıonya Baı•ekili Fon Kil· larımızın namus ve ıerefinl ihlal 
linıerin kurıuna dizildiği baklan- etmitlerdir. Hitler Ye ona 1&dık 
dak ıayialar tamamen a11lıııdır. olanlu imu eserinin tehlikeye 

Röhm Kurtun• Dlzlldl d8fllrtllmeıine mtlaaade edemez· 
Berlla, 2 (A.A.) - Hitler or- ler. Hitlere ve oDUD hareketlerine 

....... ..... .... ... 1a, ......... , w. o1 ...... 

Zaro Ağa merhum - Y abu beni sağlığımda arayıp llOl'maclınaz 
•• ti•cli utika pi 6Wlktea ..-. mı kıy•etia INH•di L. 



2 Sayfa 

( #alkın ,Ş~si) 
Mısır Sanagiinin 1 
Bir Muvaf/akıgeti 
Ve Türk Halkı 

Mısırda da bir euayi barekeü 
vardır Ye ilk Mı11r npuro, 
Mısır teıgahlannda ikmal edi
lerek denize indirllmi~tir. Bu 
muvaffakıyetin burada bırak· 
tığa akiai, dün. töyle telbü 
edebildik: 

Bakb Bey (Srıl&amelim Kiremit 
mahallelİ 17) - lhmrlllula ama ... 
aefe.r •,.ı bayrak .ıtnada 7apchk; 
Jurltatbk yapblr. 1,1 Ye kötl birçok 
IDGtterek habnlarla biribirimize bat· 
hy& CGmhuri7et Tiirkiyetıi btltiin 
dü11J8 Ue bantalıbr. Sulh haYam 
içi.de yaıamak later. l..tndiliDI, men
faatini a-özetea m deYletJe doattar. 
Mı-1a da böyle,U. lluuWu 'Hpm* 

calak Jfleriade tepikimeul s.tiyor
lannıt- Her aamimi ı.tek sibi bu da 
ehemmiyetle tdkı1ıe depr. Eele 
Yererek ıarkta zenp ye byyetJI 
bir ticaret doaaamaa 1apmahJ1L 

* Ahmet Kuduıi Bey C Sultanahmet 
Firuzaga S4 ) llımrhlu tamamea yerli 
bir gemi yapmıtlar. Bu gemi, ilk 
Marailya Ye Napoli seferiDdea dönmiltt 
Gemiyi yapan tirket, bizim npurcular 
firkeU Ue tqrikimeaai unıuna izhar 
ediyormuf. Bu çok temiz ve 1amimt 
uzu tetkik edilmelidir. Bu vapur 
aıemleketimfze M111r ae17ahlan a-eti
reeekmlt- Bu haber de bld aynca 
Hvindirmiftir. 

Jf 

Omeı Bey C Sultanhamamı 23 ) -
Ttlrlder l'•rp medeniyetini almakla 
.... k milletlerine rehberlik etmif tir. 
Şark JaY•f yaYaf uyamyor. Mıaırhlar da 
keadl tezgihlannda bir yeni Yapur 
J•pmıflar ba haberi memnuniyetle 
karıılanz. Vapur tlrketf T8rk gemfcl
Jerile de te1rikime1ai etmek iıtiyor. 
Mı•rl• .tyaal Yaziyetlmlz iyidir. lktı
adl .. baJarda ela tefriklmeAI elbette 
•er Jkl memleket için bayırlı olacak· 
tır. Biz yeni ( Laka Nil ) npurunu 
Mmrblula beraber latanbulda da H• 

Mmlamak ilteriL 

* Neeati Bey ( Eminönü Balıkpazan 
71 ) - Mısırlılar eskiden beri doıtu• 
muzdur. Onlarla lktısadi ıahalarda 

dostlupmun kuvyetJeadirecek yeni 
Teaileler çıkmaktadır. Yeni bir vapur 
yapan tirket bizim vapurculuk tirke.
tile tetrikl mesai yapmak iniyor. 
Her iki memleket için faydab netice• 
)er yereeek olan bu itin bir an enel 
fiil .. haıına a-•çmealal temenni 
•derim. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mustafa ve Hasan İ•minde iki 
kafadar Kaıımpaıada lıya• Efen• 
dinin iskarpinlerini çalarak savu
ıurlarken yakalanmıflardır. 

* Arapcamide q~ı Hllaeyinln 
çırağı Hakla, ayni yerde çalışan 
Hayatinin albn yUzlik ve parasını 
çaldığından yakalanml§tır. 

* Şaf6r Marufun idaresindeki 
5309 No. h otobüs Beyoğlunda 
32 No. h tramvay arabasile çar
Pllllllfbr. Bu çarpııma esnasında 
kanlan camlardan otobüs yolcu
larından Madam Anna isminde 
kadın kolundan yaralanmııbr. 
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Üniversite Doçentleri 
Dün Bir Toplantı Yaptılar, Maaşla-

• 
Azlığını ileri Sürdüler nnın 

Tıp F ak&lteal Doçentleri din bir toplanb 1a
parak maaflanmn azlığından dolaJI yekilete mtb'a
caat etmiye karar verm:ılerdir. Dlinldl toplanbda 
bazı kararlar ittihaz edilmif Ye bu kararlar telgrafla 
Maarif Vekiletine arzedilmiftir. G&nderilen telgrafta 
ezcümle deniyor ki: 

rimiz daha ajlrcllr. ~te phflP para kauuma. 
JctnlL Biçok liae hocalara bizdea pil lllUf ah7orlar. 
Lise hocalanma iç •J tatili nrdır. Bizim o ela ıok. 
Yum ela hutahaneJerde çahpyoraz. .. 

Öğrendiğimize ıöre Tıp we Hukuk Fak&ltelerillde. 
flmdiclen bikaç Doçent latifalanm ftl'IDitlt:rcür. Fa• 
bt OaiYenite Rektkl ba YUiyeti tetkik etmi:re 
baflamlfbr. 

.. Verilen maq azdır. Geçhıemiyoraz. Maaılan
mızm en apğl iki,UZ liraya çıkanlmam lhlmcbr. 
Akai takdirde hep birden iatifaya mecbur blacağız. 
Elimize geçen para 75 liradır. Halbuki, enelce hu
tahanelerde mütehasaıa doktor llfatile bulunurken 
130, 150 lira alıyorduk. Şimdi eakiaine auaran ifle-

Rektar Netet Ômer " Tıp Faldllteli Debm 
Nurettin Ali Beyler bag&nlerde Allkaraya plerek 
bu meale etrafmda Maarif Veklletlle tema• 
edeceklerdir. 

Deniz İçinde 
Bir Adam Kan Hücumu 

Neticesinde Ôldü 
Evvelki atın Burgaz adaıında 

deniz içinde bir 610m bidiaesi 
olmuştur. 

Burgazda mezarlık sokağında 
8 numarada oturan Dimitri efendi 
isminde bir Yunanlı, ailesile bir
likte •ahile inmif, 80yunmq ve 
çocuğunu da kucağına alarak aığ
bk bir yerde ıuya girmiıtir. Di
mitri efendi çocuğunu da •uya 
sokmuş ve eğilerek yıkamıya baş
lamııtır. Fakat aradan bir müd
det geçince adamcağızın baygın
lık geçirerek suyun içinde yıkıl· 
dığı görillmllş ve derhal sabile 
çıkanlmı§hr. Ancak Biraz sonra 
da Dimitri efendi ölmllıtür. Di
mitri efendinin çocuğunu yıkamak 
için fazla eğildiği Ye bu yüzden 
beynine kan hllcum ettiği, 61iimlln 
de bu suretle vukua geldiği an
laşılmıfbr. 

Levha Resmi 
Vaktinde Vermiyenlerden 

Beş Misli Alınacak 
latanbul pul mlldürltığtl me

murlan muhtelif kollar halinde 
şehirdeki ilin levha ve tabelele• 
rini dOnden itibaren kontrola 
başlamışlardır. ilin resmini ver• 
miyen mlleueselerden vergi bet 
misli olarak tahail edilecektir. 
Pul müdürlüğü ilan sahiplerine 
kolaylık olmak için arzuhal suret• 
leri basbrmışbr. 8u arzuhaller iki 
kısımdır. Biriıi pul mndtırlilğün· 
de kabyor diğeri de sahibine 
iade ediliyor. Arzuhallerde ilin· 
ların ufak birer krokisile beraber 
açıldığı yerler de yazılmaktadır. 
Bu ay nihayetinde Istanbulda 
nekadar ilin levhası bulunduğu 
kat'i ıurette anlaşılacaktır. Şinı· 
diki tahminlere göre latanbulda 
( 50) bin kadar levha vardır. 

Muallimlik imtihana 
Orta tedriut muallimi olmak 

isteyenlerin ehliyet imtihanları 
dün ıabah Üniversitede edebiyat 
fakültesinde bqlallllfbr. 

Sineına 
Sahipleri 
Kendilerinin Haklı Olduğu 
Noktasında lsrar Ediyorlar 

Vali ve belediye reisi Muhid· 
din Bey, mnemalardan alman 
Dadüliceze hissesine ainemacılar 
tarafından yapılan itiraz herine 
dün beyanatta bulunmu1r beledi· 
yenin tamamen haklı olduğunu 
kanuni hareket ettiğini .&ylemif ti. 
Buna mukabil sinema ubipleri 
de kendilerini haklı bularak 
diyorlar ki: 

"-latan bul belediyealaia lliaema
cılardan ( Belediye nrgl Ye reıimlerl 
kanunu) aa tevfikan cibayet etmekte 
haklı oldutu yOzde yedi buçuk nia
petinde bil' ••rııl Yarclu. Ba kanaat 
nrgJyi ıincmacılar mukaddea bir 
borç bilerek ödemektedirler. 

Bunun haricinde Dariil&eeze biaaeıl 
namlle ainemacılardaa yfizde on Dİ• 
petinde bir relim tahlil edllme•iniıa 

hiçbir kanunda yeri yoktur. Kanana 
lıtinat etnıedea biç kim1eden Yergi. 
r8aum vesaire namile bir para tauiJ 
edilemiyeceti tabiidir. 

l.tanbal belediyesine karp iddia
mız budur. Bu iddiamızda hukukan, 
manbkaa ve ablikan her cephedea 
tamamen hakhyız. Ve eaaıen bakla• 
mızdan emin oldutumuz için belediye 
reiai beyefendinin iıaret ettikleri hak 
mOe11eaelerine mOracaat etmit bulu
nuyoruz. Bu ıaiiracaatlan sonuna 
kadar göt\lrmek ve kanunsuz ye 
hak11z hareketlerin bizlere nrditi 
zarar ve ziyam tazmin ettirmek hu
ıuaunda bizim de umü karanmız 
kat'i Ye layetegayyerdir.,, 

Sinema sahipleri belediye 
tarafından sinemaların kapablma· 
sının da kanuna aykın ve ihti
yatsızca bir hareket olduğunu, 
kendilerinin kanun ve devlet 
otoritesine tamamen riayetkir 
bulunduklarını aöylemektedirler. 

Tayyare Yardımı 
Museviler ve Frmeoi vatandq

lanmız Tayyare Cemiyetine yar
dım için kendi aralarında faali
yette .bulunmıya bqlamıılar, bu 
huausta muhtelif komiteler tqkil 
etmif)erdir. t 

Yangına Karşı 
Dün Bir Kasa Tecrübesi 

Yapıldı 
Oç klfilik bir mlleueae, 

Ttırkiyede ilk defa yangından 
müeteuir olmıyan bir kua imal 
ederek tecrübesini dün Edirnekapı 
haricinde 1, ve Ziraat banka• 
memurlanmn munceheaiacle yap
mışlardır. 

Kasa S çeki odunun ortasına 
konmut ve gaz döklllerek ateı 
verilmiftir. Bir buçuk aaat devam 
eden lmgm ateşten 10nra kau 
açdmıı ve içine koaaa Ziraat 
Bankamma defterleri aağlam Ye 
yanm81111f olarak çıkanlmıtbr. 
Muvaffakiyetli hir netice veren 
bu tqebbüs, mllesaeselerimizi 
fazla para vererek AYrUpadan 
kua getirmek ktllfetlnden karta
racek mahiyettedir. 

Randevuculuk 
Yeniden Alb Randevu 

Evi Kapabldı 
Ablikl zabıta memurlan 8011 

bir hafta içinde Şehrin muhtelif 
yerlerinde 6 gizli randevu evi 
meydana çıkararak kapatmışbr. 
Bu evleri ifletenler mahkemeye 
verilmit. kadınlar da muayeneye 
aevkedilmiflerdir. 

SilAh Ara,tırmaları 
Şehrin muhtelif ıemtlerinde 

ani olarak yapılan arama neti· 
ceainde bazı kimselerin iizerleinde 
taşınması yasak olan kama, bıçak 
vesaire bulunarak mlisadere eclil
miıtir. 

Belediye Kazandı 
Belediye ile Slreyya Paf& 

arasında 1928. 1929 aeaeleriae 
ait Darnllceze reamial Yermemek 
maeleaindea çıkan dava netice
leamiftir. T elllJİZ malak.....ı 
S&reJJa Pqa11 2300 lira nr
meye mahldim etmip. Belediye 
bu paraJI tabail etmip. 

Elaziz Sevinç 
içinde •• 

Elblz, 2 - DOn ilk trenin ıehlr 
Uta8Joauaa airmesi dola11ılle bilyilk 
teaahlrat 7apıldı. BGtOn ElAzlı balla 

Ye lti16mum etraf köylüler, Bnlerlnde 
.. bir bandoıu Ye davul zurnalar 

olclufa llalde lataayona weldUer. Trea, 
...... cotfsu •aenet &dzel.S 
......._ IRaqoa ltinua ıfaiiade 

....._ Yap " .ı1at ...a.r1 etrafı 

......,.... a. ........ brbaalar 

..... ...... hatipler halimi 

.m..t Ye ..........,_ allatler ara

.... ....,....... ŞeMr tarafında 

..... •ına Uırua edildi. Halle ... 
-... ~ &padedir. Bu mea'ut 
.- ....... Elhb laalkınm mhmet 
Ye ........,. ltlyllderiml&e tela-rafla 

Clezlntllerl 
8afn, 2 -Aabra Gazi •••tithl 

... .. w.w.w.. tetkik HJaı..tl 
,. .......... ~Gened .. 

buraya plmitlerdir. 

Beledlye Hukuk l9lerl MU· 
dUr Muavini Vefat Etti 

Belediye Hukuk itleri miidilr muavini 

Adil ~ tlla Atlacla nfat ·etmiftlr. 
Cenazeal buıta meralimle kaldırıla• 

caldlr. Mu &, uaa bir mlddettlr 
rahata& w-makta lclL 

Başvekil Paşa 
M. Suriç Şerefine Bir 

Ziyafet Verdiler 
Bapekil l.met pqa Hz., So.,. 

yetleria Bulia bliylk elçiliğine 
tayin olunaa M. Suriç terefiae 
bir 6ğle yemeği vermiftir. Y .. 
mekte, Madam ve M. Suriç ile 
Hariciye Vekili Tevfik Rü.ttü be1 
hazır buhnuınıflardır. 

Üniversite Hedemelerl 
Üniversitenin yeni idari kad

roa da teblii edilmiftir. Yeni 
kadroda 18 hademe açığa çıka
nlmıfbr. Kalan hademelerin de 
maaılarmdan bir miktar tasarruf 
yapllmıfbr. 

Beyqlu Tahsll MUfettlşHll 
Beyoğlu tahsil milfettifi Tevfik 

Besim Bey yeni kadro münase• 
betile terfi etmiştir. Tevfik Besim 
Bey Avrupada tahail etmif genç 
hukukçulardandır. 

Yeni Bir Kura 
Amapada t•bsiliai ikmal .t

me•'t üe Ye muallim mektebi 
rİJaziye, fizik. kim1• muallimle
rine ••'"" kun dün ubah 
açalm...,.. Kan bir a1 a&re
cektir. 

Kaybolan 
Muallimin Cesedi 

KltMJa, 2 - 4 alaaa Bt te ._... 

,..s1z Wr ~tte oıtad- bybolua 
Ala,..t eee16wl Nllri 8eJia cewU 
Selddrlk kaytllMle ............ altm-
cla .......... Narl ...,... bir ..... 
kule an.. .... ....... tahkik 
e ........... 

____ S_o_n_R_o_s_ta_' n_ı_n_R_e_sı_·m_li_._H_ilc_a_A'!l_•_s_i._· __ . ______ R_a_z_a_r_O __ l_a Hasan B. Digor Ki: 1 
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Çorlu Köylerinde 
''Mani Atışma,, 
Salgını 

Çorlu (Hoauıt) - Tnrklyenln 
ltlrçok yerlerinde olduja aibl 
burada da " mani abfma,, Adeti 
Yardır. .. mani abpıa" Adeta bir 
lar ejlencuidir. 

Çorlu çevresindeki k8ylerde 
ltedenberi aaylenile gelen yaygın 
maniler içlerinde hafızada tapna• 
cak ıibileri de bulunmaktadır. 

Yeni boy abmf bir kiy deli
bnb• biçimden d6nllyor. Yol 
JUi tarlalardan birinde, kaclm 
lralalfahgı içinde MYgiliaİDe gizi 
lipıqtir. Hemen ylrekten kopma, 
4iobbaldı bir meale tuttunn 

Su gelir dere 99ğlar 
Selinden inler bağlu 
Lıaaf et güzel yarira 
Bilime eller ağlar 

-tt 
na blyür • o1a 
Çiçekleri ak olur. 
Keyfini beklenem yu 
Vücudum toprak olar. 

Delikanlama ba manab mui
.. kızdan da f8yle bir cenp 
plir. 

Y Olma aözlil k09 yiğit. 
Manimi iyice itil 
Bahtına kut dileğim. 
Çekildiğin yoldan süf 

Fakat clellkanh gitmez, o ma-
..,._ ürar eden 

Ak abum 7U1hclar, 
YGreğim mılıdır. 
Kapuwı eeiğiDde 
KeRnın Jruahchr. 

Yine ceYap alamayınca clll dl
.... BeUd 91yletirim diye.. 1&ftl'W 

... mani bir ıalpbn 

Pim bttyiir u.k olar, 
Çiçekleri ak olur. 
Bea.i böyle 1avma mı. 
Soma 1eYdam 7ok olar. 

ICaqıdaa JIDe ... pkanlma
JlllC& çekilir gider. Aalaplaufbr
ld im her ne baha11na oluna ol
.. •P.u mukabele etmiJecek 
Wr baleti nbiyeye maliktir. 

Her~ıl bir Hbeple arua 
açılmıı nlpnhaının bağ bomma 
911uında, ktıt6k1er araaında ~llm 
tlevfirirken ruthyaa çobama ka
•alla dert pmp da içlidirı 

Kanııfil keter old11 
Aynhk yeter oldu. 
Bu bizim ayrdmannı 
Olümdeo beter oldu. 

lılabatabuua bqıbjn 
Karanfil ıolar oldu, 
Gözlerim dolAr olda. 
Ayn düttülr dilfeli 
Bana ftNID JU olda. 

y... ıeçlda ........ Çarla 
ldS,leriade ele mk ak teaadlif 
edeniniz. Babalan ıeaıfndir. Kaz. 
larmlkimteye ~ .. 
llteni'-ip ceslnt olmamaz. 
ll,lelikle Dftlh lmcap da elleri 
..... de bekler clurar. Amma 
.. ..,.. dejilclir. e.__qa badi-
... de ••ben •i• lmaJam. çobaaa 
................. da, ....... 
lmram kurum kU111ml•n1r, bacft. 
llrim 7uık ederler. 

Yis prlllr • ü" elenir, 
y ., 90ruhır ,. ..ı. " denir. 
Bir 90bandan çopalclaıı (1) ' 
Lmet Yer AJWa 4eDir. 

• Dinle ma11ab mui, 
Saıaa bir alay yui. 
Aradığın at oğlu 
Göster göreyim hamı 

• Binelim al atlara 
Kagahm biz yadlara 
Ve anık iki gönül 
Kavueıua muratlara. 

PJ - Çopal; .Uat de...._ 

T 1 
Eo Doktoru 

a..------------------------~------.-..JBelkemiği 
Rize Belediyesi Bir Mezbaha Yapıyor Veremi, Yalıut 

~~~~~~~~~-------~~~~~~~~ 

Bir Kısım Halk Mezbahanın Pott '!_ast~lığı Fakat 
Belkemıji Yeremınia tehlikeli 

Mahallelerinde Yapılmasını istemiyor :!'ı.tar~~~:!'::..:~: 
. ten dllfmua bıze, ayakta durmak 

Rize ( H~'!'" _ ftl'dır. Mezbaha· lmklnını Yeren destejln ortadan 
at)- Karadenwn nm blD'ada m..- blkmua demektir. Belkemiji 
en ,nzel • layı- 111111n daha muva• vlcacllmlldn dik durmasana ya-
lanndan biri olan fık olduju .a,.. nyu dutek demek olmakl b 
Rize mlballğa- ıeaımekteclir. Son- raber hayabmız Gzerinde 8.a.;; 
ınz lıviçre kadar ra, pdl yapıl- teairi olan murdar iliğin de mab-
tabil gllzellikle- makta olan me~ fazua ve kanalıdır. Bu mahfaza· 
re malik, ~vuı, bahanın bir tara• nan hastalanmam bu ilijin de 
ıuyu uf bır ıe- &ada cami, eli- zedelenmesini intaç eder. Ayrıca 
birdir. Denizden ter tarahnda ilk· bu ilikle alakadar damarlan bo-
itibaren tedri- mektep ve evler zar. Binnetlce vlicut çarpalar, 
cen yOkselen or- vardır. Halkm kemiklerde iltihap halli olur 
manlar içeminde bayle kesif ol- -bı rabataızhklar meydana gelir: 
kurulmUf, tabii dutu bir yerde Maamafih belk • 
bir aanatoryom b emip veremi 
halindedir. Yaz mez aha yapıl- tedaYi bbili~etl olan bir ha.t.-
•• '-- illi"· d bir L-- Rluü• "" •• ...,.. maun•a pek wih lddar. Yeter ki butabk samanında 

..._ Yet gın en •UMI Halk ta bana itiraz etmlftlr. olan 81bhl mahzarlan brpaında tef1aia f keclilm • oı..n 
bile kaybetmeyen ıehrimizde en Belediye bu itiraza - hallan, kaime Sıhhat idareli mezbaha mpama " ar lf • 
fada hiaaedilea eksiklikler elek· bir lihaiyetle mezarbğm kaldınl- mllaaade etmeaaif, mamafih e.- Banan lcla hastalık tqhia 
trik, yol, itfaiye tefkilltı, biraz da muına itiraz ettiii teklinde • lediye bana rağmen inşaata ba,. edilir edilmeı buna. bulunduğu 
Beledi diıiplindir. Şehre yanm tellkkl etmiıtlr. Halbuki halk, lamııtır. Mesele Sıhhat Vekiletine noktada te1bit etmek ve ilerleme 
aat meufede bir mezbaha vardır. mezarhjm kaldınlmuına itiraz aksetmiı, Sıhhat Veklletl de lmkhlanm ortadu kaldırmak 
Belediye ba mezbahayı uıak etmek ıöyle duraun, mbhl mah· bunu tanip etmemif ve inşaatm llzımcbr. Onun için de buta 
bulmQf ve yeni bir mezbalaa mrlanm dBflbıerek bililds bunan durduralm.. lçia emir vermif. J&ztlkoyma ıerbeatçe bir yataia 
lnpama karar vermif, lııf&ata da tahakkukunu istemektedir. Ancak fakat bu emre rajmen inşaata pbnhr, ba takdirde ric:udua 
baılanmııbr. Fakat bu mezbaha kaldınlan mezarlığın yerine bir denm eclilmiftir. Bir taraftan ağırhiam tapmaktan kurtulan 
latua Belediye ile] halk araaanda park ppalmua veya banma bir Belediye infaata, diğv taraftan belkemiii rahat eder n keneli 
bir anlapmamulak tnlit etmiftir. mefdu haline getirilmai Yeyahut da Repdiye mahalle8inla birkmm badiai tamir faaliyetine bqlar. 

Rizenin en pel Jerl Repdiye mezbahadan bqka 11hhate zararı halla itirazlanna devam etmekte- Ejer ciierlercle bir bozukluk 

h il 
·dlr ŞeL...!- .__ Joba ahet ziyau, deniz havua 

mLa ea • 11n11 m yauu dokunmıyan herhangi bir '---·t dider. {MahaDeBdm blrlmma ma-..a..--1 ı ._ ....- hastama fifa bulmamm atlratleıı-
a,, .. ,,.,.. o an uu mabaDedekl ppalmam anuıundaclar. halleleriade mezbaha in- ol .. - ..I.!_ .....,... -- uirm.,e yardam ederler. 
mezarhp Belediye bir mezbaha Rqadiye mahallelİDID bin& mamua için telgraflarla ricalarda 
7aptırma71 mOnulp balmuttur. lleriainde çok kar bir akar 1U bulanmllf)ardır • 

Ankarada Bir Hu-j Gaziantepte Gazi Büstü 
kukçular Cemiyeti 

Teşekkül Etti 
Ankara, (Hasual) - Burada 

bir •Hukukçular cemiyeti,, tefek
ldll etmiftir. Yapbldan ,_ ma
cibince bu cemiyetin pym hu
lmkcular aramda birlik n dir
liii ujlamlaftu'mak Ye haklanm 
korumak, ilmi ve mealeld mec
mualar çıkarmak, melield Defl'İ• 
1ata yardım etmek, mealekda.
lan ilmi eserlerden ucaz ve ko· 
la1ca faydalandırmak, konferan .. 
lar tertip w muhtaç aza1a :rar
dam etmek, lakılip hukukunu 
ideolojiain.i yapmaya çabpıakbr. 

Cemiyetin idare heyeti il. 
TatruJ, Yah1a Ômer, Fahri, lh
IU, Kl...U Atalay ft Selçuk 
Beylerden m8t91ekkildir. il. Tat· 
rul Bey reistir. 

Cemiyetin UUI ellİJe balii 
olmuftm. Ceml1ete ea çok DiYa
• muhuebatta buhmaa bakak
çular pmlftlr. 

Cemiyet, pek 1alaacla ı... 
Wda da bir pbe açmak tua.
..,_c1ac1ar. iki .,. bür hlylk 
hir kurultay toplanarak .. , .. 
tallaJdm1m için mllhlm kararlar 
lttibu •• bir mecmua Dep'i te
mla olunacaklar. 

idare heyeti • çok fU aokta• 
lara ehemmiyet Yermektedir: Çok 
aza ka7detmek, batamla ve ta• 
umafla ylrllmek, mllmldln oJ. 
dup kadar yazda olmak. 

Cemiyetin fimclllik .eralrabe 
heyeti yoktur. Varidat ve mu
raf defterleri azaya açak bulun
durulmakta ve azaya hesap ye 
izahat verilmektedir. 

Ankara baro1U Aabradald 
aYukatlarm bu cemiyete IPrm .. 
lerlni temia lçia yalaada bir ka· 

Bildlll w,.ı ... , ..... llr ,.,,,,. 
Gaziantep (Haaoal) - Mema- Meruimde tehir banclolll latild.ll 

rin Ye zabitan mahfeli olarak marflDI çalda. Şiddetle alloflan-
Ylcuda ıetlrilen (eaki Halkewi)bah- da. VaU bey bttattm &aDnde a&zel 
çeaiae bqta vali ve alay kuman- bir hitabe De yeni açalan Gazi 
elam beyler olduju halde batla bulvanaa ela blyGk ballıklnn bir 
men1Ublnl hllk6metla ve hallan heykeli rebedilec:ejbai halka tebtfr 
lftiraldle Gul Hz.nln bir blltle- eclerek meruime nihayet Yer

rlnia dildlme meruiml ppalcla. miftir. 

Adanada Sıcaklar 
Adw, 1 (A.A.)- Şehrimizde 

iki iç pdeaberl maldar tekrar 
.............. 8a ytlsdn IOfak 
içkiler " buı Al'fiJab normal 
Yul7etten yakan çakarak, bas 
Rbp ahde 450 kahbı balnıllf
tur. Sacaldık derecem buıtm ıll
ıede azami 30 ve aııarl 23 d .. 
rece idi. 

1 1 --·-- .. 1 

rarname imzalayacaktu-. 
Cemi1et. dljer birlik Y• ce

miyetlerle hemm tem- b..
lamaf ve hammala bir faaliyete 
giriımiftir. Hukukçular mulıltinc:le 
ba cemiyetin tqelddllO, bD1tlk 
bir memnuniyet uyudanmf, ati 
için blyllr lmitler hUlale p-
tirmlftir. 

Hariçten mlracaat eden ime 
kukçular bir lin dulaaU,e ile 

Bergamada Temsil 
Berıama ( Huul ) - Temall 

kolu tarafından Çoban piyell 
Almey• konalmuf n pek sok 
takcllr kuanmıfbr. Aym e1er 

arzulan llzeriae Dikilide de tem-
111 oluamuıtur. E.erin teaulllnde 
muallim Raza Beyle Calibe Ha
mm pek blylk mavaffaldyet 
ıa.termiflerdir. 

amfaaal la&vlyetlerbd bUclirdlk· 
lerl ve Nlimierlai gladerclllderi 
takclirde cemiyete ua byt eclil· 
mekte •• kendilerine mlhim 
makarrerattaa mal6mat ....U
mektedir. Emniyete Adliye Vekill 
Saraç otla Şlkrl Beyin ele gire
ceil tlmit eclilmelcteclir. Mllp· 
rlall.,h. ksaltay tarafmc:lan y
mucibiace hami rei• MÇilecektir. 

B. ş 

Sulu abıeler zamanla ve yavq 
J8Y8f lmrar Ye bir stbl hasta 
•J•i• k••kar. Şu prtla ki alçı
....... ~ wtbr. Hatta 
böyle bir insan, aıhhatine itina ___ ~ 
etmek prtile her tllrlll if yapa• 
bilir' çalapbilir. 

Maamafih fD11D unutmamak 
lbamdar ki belkemiği vereminde 
hutalıjm lriza ık.le 16rlllllr bir 
bale gelmeden teflıia edilmek 
lbuaclar. 

Banaa için de, bilhaua genç
lerin hiuedecelderi inatçı siyatik 
llZllanndan. kaman alt kıammda 
duyulan ağnlardan derhal doktora 
babaetmek ve muayene olunmak 
llzamdır. Bu muayenenin, binne
tice r8ntgene dayuma11 zaruridir. 
ÇOnldl, bu nziyette en iyi tqhia 
oaunkiclir. B6yle bir hut811111 
tecla.W yaln• belkemitlne inhisar 
etmu. hlbrelder. ciğer Ye heze
l•, muhtelif mafullarm da gBı 
lnlbade buluncfuralm• gerektir. 
Çlakl ba hutahk ıeziciclir. 
Bianetice fU anlqıhyor ki kemik 
veremi. diler veremlerden daha 
çabuk eifa kabiliyetini haizdir. 
Fakat bir parça •bar iller. - Jf. 

Niksarda 
Bu Sene Malıaul Vaziyeti 

Çok iyi 
Nibu (Hamal} - Bu aene 

mahaal yuiyetl çok iyidir. Mah
ıul bir anlak kuraklık tehlikal 
ıecırmt lae de vaktinde yetifea 
yatmarlar bu tehlikeyi izale et• 
miftlr. Buğday koruma kanaaunua 
tatbiki netlceainde mahsul fiat
lan klyll lehine ylbelmiıtir. 
Klylll vuiyetten memnudur. 

Kazada aaaJit çok iyidir, j ... 
danaa kumandam Mehmet AH 
Beyle pvuı Hilmi Efendinin alı
cbia ilabetli tedbirler aeticeal 
... nbat olmamaktadlr. 
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e Alem· 
B el TILO A A 

Alman illA Sos
yalizmi Kendi 
kendini Zagıf /attı 

. . ~ . . ,,. ~ . ~ ... . . ..· 

Almnnyado iki senedenberl y lnıı 
kendisinin ve k ndl fırk ıının lr de
ıini h kim kılan M. Hitler, patlak 

ermek üzere bulunan bir ibtilAl 
bnreketlnl bir hamlede baaUrdı. Bu 
hareketin elebaşılarını kımı1dama1ıı· 
nna bile meydan vermeden ezdi. 

Şimdi Almanynd suret .akin bir 
.. ziyet vardır. Fakat bu ıilkun t 
nisbi olu gerektir. ÇünkU Almanya• 
oın yeni hadiselere gebe olduğuna 
dair açık v kuvve tll lam etler faz• 
1 sile wevcuttur. 

Diker taraftan ourası dıı muh k· 
kak ki bu son hareket M. Hitlerin, 
Almanyn Ozerindekl muti k alahiyet 
ve hakimiyetinin parçalnnmıısı gibi 
bir netice vermiı oluyor. ÇilnkU N d 
lideri, kendi fırka11nın içinde bnı 
glhıteren ihtilali b ıbrmak n fırkada 
bir tasfiya yapmak için ordunun yar· 
dımına muhtaç olmuıtur. Şu halde 
düne k dar pasif bir az.lyette bulu
nan Almıa orduıu, artık ynpılacalı: 
itlerde kendi muvaf katinin de alın· 
m 1101 isteme m vkiine geçmiıtir. 
MiUi ıoıyalizmin n ileri gelen erk • 
nanın kendi rejimlerine hıynnetlerldir 
ki onu zaaf utratmııhr. Bu ıa fın 
vakıbi elbette ki kendiılnl göstere· 

eek vo röatermekte geclkmiytıcokUr. 

Yunan ·standa 
Dah·ı; 

ı ·ıaflar 
Bir Atina gazetesi yazıyon 

• 

"Dnhili ihtilaflara bir nihayet v • 
rihnes! için politika mabnfiJinin itidal 
ıllmresl politik cıların raıını bulmak 
için gayretlerine devam etmektedirler. 
Du gııyretlero mntbuat dahi yardım 
etmektedir. " Akropolia ., gnxct al 
memleketin yllkack menfa tled ve 
büyük meseleleri uğrunda bili ihmal 
ıUkunetin tee11ilıll lehinde idarel 
kel m ederek, fırkalar nraaınd itil f 
hoaıl olmadığı kdird fırkalarını 
terketmelorine dair fırka liderlerine 
hnb r vermeleri nl muhtedfl efkar 
ııhlplerln~ vaiy etmekt dir.,, 

it ika CUmhur R 1 1111 
Melulko, S ( A.A ) - Reisicumhur 

Rodrigez'io yerine, jeneral Lazaro 
Kardenyaı cumhur relıliA-ine aeçil• 
mlştir. 

alyan Donanması 
Arnavutluk Sularını 

Terkettl 
Parlı, 2 (A.A.) - Belgr ttan 1re· 

16n haberlere göre, Arnavutluğun 
Drnç limanında bulunan italyao 
donanmn11 meçhul bir istikamete 
hor k t etmiştir. .J 

L 
a an M·sakı 

Ve Bir Mütalea 
Poris • Jurnal gazeteıl Balkan 

mi1&kından bahsederken diyor kh 

"Balkanlılarin hakiki mexiyctt ma• 
kul bir aiynsetten doğan bir Birlfğl 
tahakkuk ettlrmiye muvaffak olmuf 
olmal rıdır. 

Birçok kimseler, eskiden atef 
ocağı olan Balknnların bugün bir 
beynelmilel anlaşma ve te~rikl meaal 
misali te kil etmeleri hldisesini tu
blt ile iktifa etmektedirler. Böyle 
mühim bir hadise kar~111nd sadece 
hayran olmak kifayet etmez. Hadise
nin ruh ve manasını anlamak ve bel
ki de oradan ilham alıncık g«!rektir. 

Yunnnlstnnın Tilrkiyo ile anlatma ı 
biraz daha nazik bir mesele olmuı· 

tur. Yunanlılar için lstanbuld n vaz
geçmek çok güç olmuotur; fakat bilyük 
bir dostluk utruna "Megalo fdea,, yı 
ebediyen maı.iye gömmüşlerdir. Daha 
dilne ait olan mağlubiyetlerinin yara· 
Innnı dostluk bnğlnrile sarmışlardır. 

Bir milyondan fıızla ırktaolarının 
Yunanistana cebren iadeılnin acılarını 
unutmuşlardır. 

Tilrkler i e, kendileri için iyi bir 
miul olmuolardır. Onlarda hl lerden 
ziyade m ntık ve akıl hAkim olmuı

tur. Balkan birliği ıöıl rl değil, 
fiillerle meydana gctirilml§tir. Bu 
birlik, giılenmit rövizyoniat fikirleri· 
nln h iti · t n ort dan le Ilc olma• 
aile milmkOn olabilmiıtir.,, 

1 n ada 
Son Yapılan lntihapt 
dö Valera Kazandı 

Dublin, 2 ( A. A. ) - Serbeat 
iri n da intlhabatının kat'i neticeleri 
ıudurı 

D8 Valera hrkası 210, Jeneral Eduffl 
fırkası 194, ltçiler 24 ve milıtnkiller 
59 rey almı;lardır. Cork belediyesin
de dört dair nin neticeleri bugün 
belli olacnkbr. 

ta,. nın Afilli ve Edebi 'l'efrikası: 39 

Mebr•ue Sami 

ç 
Ne blleyfm, sanki eni l 

kapıp götürmenin, bu uç uz 
bucaksız denizde yapayalnız kah· 
nacak bir toprak parçası bulma· 
nm imkim varmış gibi, nasıl deli 
düşUncelerle çırpındığımı hiç on· 
lamadın mı? 

Bir şeyler daha söyledi. Her 
kelimesile, nefesime, yUzUme ya· 
lanlaşarak, ~ koluma parmaklarını 
babra batıra söylUyordu. 

Ben de kafamı çekiyor, bUtün 
vücudUmle gerileyor, kaçmmaya 
çabalıyordum. Bu halim onu, bel· 
ki hiç yapmayı dilşUnmediği bir 
hareketle bana saldırtb. 

iki omuzumdan birden tuttu, 
kafamı çekti, yllzUnU iyice yak• 
laşbrdı. Gö:ılerlml yummuştum. 
Ne kad r onun olduğumu, ne 
k~dar alçaklaıhğımi göstermemek 
lçın gözlerimi yummuştum. Amma 
O. ylizUmUn her bir noktanında 

• • 

bu aczimi okudu, Nefesinin du· 
daklarıma değdiğini duyduğum 
halde, birden beni bıraktı. 

- Gidiyorum, korkma. Göz· 
lerini kapadın mma görmesini 
bildim. Beni seviyorsun, sen de 
halli ölesiye seviyorsun beni. 
yeter bu bana. AçgözünU gidi· 
yorum. Sana dokunmıyacağım, 

dedi. 
Ve gitti. 
Bu hareketile beni kendi ine 

bUsbütUn bağladığım bile bile, 
muhakkak ki içinden glllerek 
gitti. 

Rüzgar coştu, tepindi. Deniz 
de ağladı, inledi. 

)#. 
Ertesi sabah onu yeni bir yüzle, 

tam içli bir roman kahramanı 
yUzU ile karşımda gördUğUm vakit 
benden çok sankl o arardı ve 
benden evvel de gözlerimi göz· 
!erinden o kaçırdı. 

Deniz ............ ._......................... . .. 
Japonya, Birçok Noktalarda Amerika 

ile Müsavat iddia Ediyor 

Japonyanıo, ıınıfJarının kaldırılmasını iatediğ_i .tayyare gemilerinden 
Amerikanın Sargota gemısı 

Vaıtngton, 2 (A.A.) - "Vaılngton 
Star,. gazetesinin yazdıkJna göre, 
Japonya, deniz ailihlarının tahdidi 
itinde tayy r gemilerinin kaldırılm • 

ısını iltemekte, kendisinin de zırhlıla· 
rından blriılnJ kaldırarak bunların 
Hyuıını ıekize indireceğini ileri 
sürmektedir. 

Vaşington muahedeal mucibince 
Amerikanın aekiz puıluk toplarla 
milcehhet on biner tonluk 18 kruva• 

zöre, Japonyanın ise bu cinı 12 lcru
vaı.öre malikiyct lınkkı vardır. Japon
ya, bu gemilerin Amerika için on 
ikiye, kendisi için JO'a indlrllm sini 
i temekledir. 

Alma yanın 
Borcu • 

çın 

lngiltere fle Yapılan 
Müzakereler t itti 

L on<fra, 2 ( A . A. ) - Yung ve 
Davca i.stikraxlnn etrafında cereyan 

eden lngiliz·Alman milzakeratı, niha
yet bulmuı v lngiltere hllkumett (1) 
temmuzda ite batlamnsı muk rrer 

olan kliring idaresinin faaliyetini tecil 
tmiotir. 

M. Makcf •>neld K nadaya 
Kad r Gldec k 

Londra, 2 ( A. A.) - Baıvekil M. 
Mııkdonald yanında kızı olduğu halde 
diln aqam lakoçynya hareket etmiı· 
tir. Orada kıaa bir mOddet kalac k 
ve sonra Kanndayn gid cektlr. 

= 
Merdiven başındaki haritanın 

kUçük kırmızı bayrağı yurdun çok 
çok yakınlarına sokulmuştu artık. 

"Akdeniz.. Çanakkaleye gir
diği vakit demir attı. Nice ananın, 
babanın, nişanlının yasları :mılarnk, 
kanlannı dökmüş binlerce yeğidin 
ruhuna dualar okudu. Vapurun 
etrafını yine sandallar sardı. Bu 
defakiler dilimizin, kanımızın, ır· 
kımızın adnmları idi. 

Satbkları, hatta daha doğru· 
su, sallandırdığımız kllçllk kutu 
veya sepetlere paramızı da geri 
koyarak doldurdukları şeyler ta
ze yemişle beraber, kırmızı te&
tiler, üzerleri nakı§lı çömlekler, 
toprak kumbaralar oldu. 

Sana aldıklarımızın içinde en 
çok, üzeri ye il yapraklı, glillU, 
kulplu. kUçUk, parlak yüziU bir 
testiyi, Vedat Melihin epetile 
çıkanı sevdin amma, eline alır 
almaz onu dilşllrüp kırdm ve ne 
babanın verdiği kumbara, ne de 
benim uzatbğım renkli çanakl 
susmasını bilemeden dakikalarca 
ğladın. 

O zaman seni kucağına aldı: 
- Nesrin sana çok hoşuna 

gidecek bir ey öyliyeyim ml 
ben? 

Sonradan evinip şaşıra ın 
diye saklıyordum ammn, haydi 

Ayni umanda Japonya, torpidolar 
Jçin ton yekQnu (150.000) olmak şar
til müsavat lıtemekt dlr. Halbuki, 
Londra muahadeıi bu ıınıf gemiler 
için Amerikay (150.000) ton Japon
ya'ya (103.600) ton veriyordu. 

Japonya, deniıalb gemilerini ta· 
mamen müdafaa silahı olarak kabul 
ediyor v bu itibarla Amerika Ue 
Japonya'nın yetmi~ beter bin tonluk 
deııiı lb gemilerine &ahip olmalarını 
istiyor. H lbukl, Londra muahedeıl 
her iki taraf için (ö2.000) ton \•er
mi9ti. 

Gazete, bu planın logiltcre Ame
rika tarafındnn kabul edilemiyeceğinJ 
tllive tmiştlr. 

Mançuride 
Taarruz 

Bir 

Bir Eksprese 
Attıı~r 

Bomba 

Şanghay, 2 ( A.A ) - İki buçuk 
seneden beri ilk def i leyen Peyping 
ile Mukden ara ındnki ek preı tre
nine bomba ile bir taarruz yapılmıı 
bir lngiliz ynrnlnnmı1Jtır. 

Alman Y hudllerl 
Nevyork, 2 (A. A.) - Alman Ya

hudi kongresi milltecl Alman doktor
ların lı bulm k için bir büro teala 

edildiği 1 bildirmektedir. Yeni tefek• 
kUIUn birçok ochirde bilrol rı .ardır. 
Ve aza lnın mıktıırı da 2000 dlr. Bu 

teakllit mülted Alman doktorlarına 
merkezi ve cenubi Amerikada da it 
arayacaktır. 

söyleyim arbk, dedi ve cebinden 
iki Uç. resim çıkardı. 

Bunlar küçük bey z bir mu un 
fotoğraflan idi. 

- Gördün mU bunu, diyordu, 
ivte bunun adını Marti koydum 
ben, eni lstanbuld bununl 
istediğin kııdar gezdireceğim. 
Nereye istersen götUreceğim. Bir 
gün de buraya tekrar geliriz, 
küçUk parlak testinin şini bulup 
alırız olmaz mı ? 

- Ne vakit? diye sordum. 

- Ha, bak. bunun için ahırlı 
olmak, ağlamamak lazım. Evvela 
Marti daha gelmedi. Almanyada 
kaldı, Yer yok diye onu buraya 
almadılar. Belki kolayını bulup 
GUlcemalle gönderecekler. Daha 
ben de ona binip gezmedim. 
Görsen ne gUzel, bembeyaz bir 
şey. Gelince ilk seferi eninle 
beraber yaparız olur mu? Kimbi· 
lir b iki de bir giln seni kapnr 
Martimle kaçmveririm, dedi. 

Minimini avucunl gözyaşlarını 
silerek gülümsedin, yine: 

- Ne vakit? dedin. 

Baban güldü. O gözleri ufukta: 
- Buna da yine çok abır 

ister. Ne vakit mi dedin? Dur 
dUşUneyim. Beni iyice evdiğine 
inaudığım gUn, dedi. 

Sayfa S 

_I ( Gönül~ işler· -
Kadın ile 
Erkek Arasında 
Yaş Farkı I 

l 

Evlenmek i teyenlerin mutlaka 
zerind durduklon bir ualdir: 

- K dız ile erkek arasınd 
kaç yao fark bulunmalıdır? Fik
riniz nedir? 

Bu sabah açtığım mektup
lardan Uçünde de ayni düşünce 

ile karııleşhm . . Kendi kesabıma 
ben meselenin hallini güç bul· 
marn. Eski zamanlarda 15 ya• 
ında genç bir kızla evlenen 

seksenlik ihtiyarlar vardı, ve bir 
az da tabii görUlfirdil. Aile 
mefhumu yoktu. Babadan oğııla 
kalan e , bark, ı ım yoktu. 
Mesele gUnll gUn etmekti, felek· 
ten kam almakh. Buglln mevzu. 
bahs olan aile te kilidir. Bina· 
ennleyh erkek ile kadın arasın
da yaş yekdiğerine mllmklln oldu· 
ğu kadar yakın olmalı, bllhas a 
yediyi sekizi geçmemelidir. Bu
gUn kadın io alemindedir, spor
dadır. eğlencededir, aile reisi 
olduğu zaman da eskisi kadar 
çabuk yıpramaz. Kuvvetin fazla 
olmasına lnzum yoktur. 

Erenkoyünde ''0. Ş. ,, Beye: 

Mektup ta göndermenizi veya 
ıokakta karşı ına çıkarak ken
di ini dinlemiye icbar etmenizi 
tavsiye edemem, Ailesinin ara· 

nda tabii bir misafir olarak yer 
almak, becerikli bir insanın ikti· 
ham edemiyeceğl kadar mü§kül 
olmasa gerektir. Kendinizo gll· 
venin iz. 

* 
hmirde Demir .Bey • 

Birinci karısının öldilğUnr 
gören, ikinci karı ım terkeden 
UçüncQ karısının da kaçmasını 
ebep olan zat, bu mes I de Ha• 
nımteyzeden na ihat istemlyı 
muhtaç olmıyacak kadu tecrübt 
ahibi demektir. Mevsimin yaz, 

denizin ılık olduğunu unutmayı• 
wz. Hatırını%a g len bahi te fay· 
dası olur. 

HANIMTEYZE 

Sen onun dUğmeJerile oyna• 
yarak: 

- Anneyi d lacak mıyız? 
diye sordun: 

Baban elindeki Martının rea· 
mine bakarak: 

- Almazsamz gitmez misin? 
Bak ne glizel şy bu. Tıpkı da 
martı kuşu gibi, diye güldü. 

Sen tekrar resme baktın. Öte--
ini berisi sordun. Sonr 

da yanıma gelip kollarını dizleri• 
m dolayarak, vaz:geçtiğin Martı 

için mi, yok a benim için mi tit• 
rediğini anlıyamadığım küçllk 
ağzınla: 

- 1 l mem ben anne iz, git· 
mem, dedin. 

Bunu söyliyen sendin. Ve bunu 
öylerken daha beş yaşına bile 
basmamı kOçük bir çocuktum. 

lf-
Bir y onr Ayastafano taki 

güzel evimizin bahçesinde, hal 
unutamadığım 11 o btiyükten ,, ha· 
ban bize bahsederken: 

- Ne zaman gelecek baba? 
Ne zaman beni vapuruna bindi· 
recek? diye yine sızıldanıyor 
ynm başında sana hayran hayraı 
bakan Necdete hep tammadığ! 
bilmediği bir silrli eyleri anlat· 
mağa oğraşıyordun. 

( Arkası var ) 
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:ı Dünga Hôdlselerl 

Mesele 
t 

• Taribl Miisababe 
-------

Bir Kadın Kaprisi Neler 
İlk Adımı 
Atmaktadır I 1 

Doğurmaz K., 
ı. 

Parisin meşhur Hossement 
bulvarında kain 

Bedava çi- bir çiçek mağa-
çek dağıtan zasının sahibi ga

bir müessese.. zetelere bir ilan 
vererek: 

- Cumartesi günü öğleden iti
baren mliessesesfne girecek her 
ıahıa bir çiçek hediye eqeceğini 
ilAn etmiştir. Maksadın zarif bir 
ıeklim olduğu aşikardır, fakat 
acaba bu reklim ne netice vere· 
cektir? Bir gazete.el bunu anla· 
mak Uz.ere tam zamanında ma• 
ğazaya gitmiş, önUnll belki bin 
kişi ile kapalı bulmuıtur. Yalnız 
bu bin kişinin içinde hiç kimıe 
mağazaya girmek istemiyordu. 
Herkeste de tereddüt vardı. Der
ken bir genç kız halk arasından 
ayrılarak kapıdan içeri girmiı ve 
bir dakika sonra göğsünde baş· 
metli bir gUJ ile dııarıya çıkmıı· 
tır. Bunu gören halk ta yekdiğe
rile müsabaka ederek dükkAna 
girmek istemiştir. 

Mağaza sahibi bilihare gaze· 
teciye ıunu söylemiştir: 

- Bakbm ki hiç kimse cesa
ret edip içeri girmiyor, iıçi kız· 
larından birini halk arasına sok
tum, kız yabancı imit gibi içeri 
girdi, halkı da arkasından ıü; 
rükledi: Maalesef halk zihniyeti 
böyledir, ilk adımı para işinde 
olsa bile başkasının atmasını 

bekler. 

Fransada Sevran kaaabasının 
papaxı yapılacak bir dua 

m Unasebetile kili-
Bir papa• sesini bir gfin ev• 
alladı velden badanalat· 

..._ _____ , tırmıı, fakat er• 

teıl ıabah uyandığı zaman bem
beyaz duvarların ıiyah boya ile 
karalandığını görmüş ve ağlamı· 
ya baılamıştır. Bu teşebbllste 
bulunanlar boyayl ıiyaha çevir
mekle iktifa etmemiıler, duvann 
lherine: 

"faıistler canidirler,., cümlesini 
ele yazmıılardır. Franııı gazetele· 
ri bu cümlede bir imli hata11nın 
bulunduğuna bakarak mOtearrıı· 
ların ecnebi olduiuna hükmet• 
mektedirler. 

* 
Romanya Millet Meclisinin 

Fransa Hariciye Nuırına 
•-Fj-,-

0
-n-sa_l_I_•-. gösterdiği bllınll· 

kabul Fransızlar 
Romanga arasında ateıli bir 
erasında mukabele gördO. 

Fransız gazetelerinin yazdıklarına 
ıröre Romanyalalar 1911 ıeneainde 
Romanya ordusunun vaziyetini 
tetkik için BUkreşe gitmiı olan 
bir Fransız Nazırına da aynı 

hüsnükabul göstermişler ve ilk 
fahri hemşeriliği F ranıız. jeneralı 
Bertblot'ya vermişlerdi. 

... • ' ~ ... 1 ••••••• 1 • • ...._...._ ....... .._ 

==TAKViM== 
&ALI 

Eski Zaman Zen~ 
ginliklerininGa ,'~~,./ ~ 

• r;,· .. Y.;,; 

rıp ~ / ~ 

Ta z a ~1~~111JJıJ/1/ll 
hur ~ 
ları 

Kagıkçıları pala darbeail• 
ld.at •derek Anadola gn 
k•aında Umıugeri tabir 
olunur mahal/• zorltı .evle. 

Yüz otuz ıene ev~el Tarabyada ve kadınları lcaroga ilıraç •gledllct•11 ao11ra 
Jcoyılclorı tevkif v• kadınları keıon keıan eo-

çok güzel kötkler vardı. Fener de odce hazırlanan ger• 6Ölilrdüler. 
doğup ta Fransızca öğrenmek sa- Deli kız, hazan gecelerini ahır- medi, yamaklardan birini fırsat 
yesinde tercümanlıkla Babıaliye )arda geçirirdi ve odasına döner· dlişllrllp evin bahçesine ıoktu, 
giren bir takım çelebiler, tUy düz- ken ağabeysine "ne eğlendim, yarım yamalak tnrkçeaile dileğini 
dükten ve servet sahibi olduktan ne eğlendim, bilemezsin. Çünkü anlattı. Genç yeniçeri, cidden 
ıonra mutlaka Tarabyada birer senin burnun ahır kokusundaki güzel bir kızın böyle yanayakıla 
ev yaptırırlardı. O zamanlar zarafeti alamaz,. derdi. Bazaıı kaçırılmak istediğini anlayınca 
Buğdan ve Eflak beyliklerine gön- günlerce kaybolurdu ve eve dö- kahkahalarla güldü: 
derilen bir kısım çelebiler de Tu- nüşte: "Ettlt yapıyorum, aşağı - A kız dedi, dileğin bu ol• 
nadan Karpatlara kadar uzayan tabaka hayatın içinde yiizUyorum,, ıun. Sen hemen günUnli ıöyle. 
topraklar üstünde tırpan atıp ha· deyip gülerdi. icabında biz, ananı bile omuzlanz. 
ıineler kazandıktan ıonra ya azil lıte bu deli kızın bir aralık Dimitraıko Beyin hemşireai, 
olunarak, ya istifa ederek latan- kafasına tuhaf bir fikir yapı§· Uç gün ıonra yapılacak bir deniz 
bula gelirlerdi ve yine Tarabyada mışh: Kaçırılmakl. Evet. Dağ tenezzühU ıırasında ve mehtap 
birer, asri ıaray kurarlardı. başlarında olduğu gibi bir aşk altında bu lutufkirlığın gösteril· 

Müverrih Asım Efendi, bu son- baskınına uğramak, saçlarmdan mesini rica etti, mev'ut zevkin 
radan iÖrme zenginlerin evlerini, tutulup sürüle sürüle ormanlara uğrunda Uste para da vermiye 
bahçelerini, eğlencelerini - kendi göturlilmek, dövüle dövüle '"e hazır olan delikanlıya bir kese 
devrine göre - cidden şairane tav· hırpalana hırpalana oynatbrılmak altın dahi aundu, sevine sevine 
sif eder. Yeni ağza eski tat, ay· isteniyordu. odasına döndU. 
kırı diişmezse aziz okuyucularıma Birgün, iki gün bu fikrl kafa- O, denizde Uç bet kayık 
o gUzel yazılardan bir nUmune ıından atmıya çalıştı, muvaffak doluıu asil, zengin ve aari ma• 
vereyim. olamadı. Ekmek gibi, ıu gibi, damlar, matmazellerle gezinti 

bava gibi böyle bir sahneye ka· yapılırken, Okyanoılarda gemi 
" Her biri Tarabyada Şeddadi vuşmak da onun için bir ihtiyaç avlıyan korsanlar gibi birkaç 

sahilhane ve bahçei lremni•anede E dil · 
• halini almıştı. ğer eğme ere• büyilk dolmutun önlerine çıkaca· 

imperatorane vaz. 'Ueda ile ikamet mezse temmuz ııcaklarında glln· ğını, blltlln kadınları gözden 
ederek sırmalı libas ve milkellef ı b. öl alnı 

!erce su bu amıyan ır ç serse· ıeçirdikten ıonra içlerinden y z 
kıyafet ve has ahıra llyık zerrin riıi gibi eriyecektL Bu ıebeple kendini alarak meçhul bir ıemte 
raht ve licam ile müzeyyen dil· dilşllndU, taıındı, ihtiyacını yine kaçıracağım dUtUnUp heyecana 
keıendam Mısriler (Arap atları ) kendi elile tatmin etmeyi karar• düıllyordu. Mehtap, baıkın, va• 
Ye hentolar ( faytonlar ) ve le ya- laşhrdı. yeyll ve korkunç bir ıecel. Biltnn 
iti mukmerede ( mehtaplı gece- O civarlarda yamak dedllen bunlar, deli kızın ruhuna hakika· 
ler ) yaıh yılan dili kayıklar ile yeniçeri bölükleri vardı. Bu bölük· ten çılıın bir ze•k a11lıyordu. 
1az ve ıöz alayı müheyya olarak ler içinde bakııları bile k'admların Bu it muayyen olan gecede 
ıeceyarılarma ve belki aupha ka- yüreklerini ağızlarına getiren hey· oldu, fakat kllçllk bir illve ile. 
dar z.evrakrlna safayı mehtap betli delikanlılar çoktu. Matma· Nasıl mı diyorsunuz, onu yine 
olurlardı! • zel Mozoros, bu korkunç adam- JllÜverrih Asımdan dinliyelim: 

Aıım merhumu imrendirmlş !ardan birini ele getirerek arzu .. Dimitraıkonun hemıireal 
ıibi görünen bu parlak hayata ettiki ıahneyi yaratmayı tasar· olacak nazendei zaman, üç kayık 
yaıayanlar arasında Dimitraıko lamııta. Jebal.ep dolu zenam nAzeninan ile 
bey adlı bir fenerli bilha11a göze Deli kıı, bu kararından dön- bir gece mehtap seyrti safaaına 
çarpıyordu. Bu adam, Buidan • .. , .. .,.., .... ,. ... , ___ ... _,_, ........... "" revan ve ruyı deryada zir ile 

voyvadaaı Mozoros oğlunun bira· SOD Posta biliyı seyran ve kendulere mab· 
deri idi. Atalarından, akrabas.n- · ıus saz ve süruru dilnUvaz ile 

b k d t . iLAN FiATLARI. 
dan ir aç tane voyva a ye lf• Alemi abe zevkine ·dem bu demdir· 
tigv i için çok bUyük bir servete ~ edası'le zevrekrin iken Anadolu r- Ga:ıete"in esas gazııil• 
malikti. yaşamayı da iyi biliyor- 6ir ıütunun iki ıatıl'ı 6ir kıyıları aemtine karip mahalde 
du, bu sebeple evi hiç dinmeyen (ıantim) ıoyıtır.. nagih iki kayık dolusu 
kahkahalarla çınlardı, bahçesinde 2- Soy/asına göre 6ir ıanti· · illb 

Yirmiden mUtecavız plira , k · den 1.ı·yade kadın cıvıl- min ilan 1iatı ıunlardır: uş sesın ' ' ehrimenkiyet, hizebran heybet 
bıı duyulurdu. eayfa1••Y~ ı••Yl•ıaayfa Viğer Son ( Aslan gibi ] , haydut revif, 

Dimitraşko Beyin bir kız kar· 1 2 3 4. S yerler ıayfa izbandut gerd~ı eşhas velvelei 
- deşi vardı. Parisli mürebbiyeler 400 250 200 100 60 "30 satvet ve gulgulei pürdehıetle 

Arabi ' Rumi elinde bUyUmllştü, çok güzeldi, Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. Krt. palaları .. ekip nerre dev gı·bi ol 
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Temmuz 3 

r Kari Melttupltll'I 

Adapazarından 
Bir 
Temenni 

Reji sokağmdaki lıtiklal Blçkl 
yurdu karıısında ve AbdUrrazzak 
geçidine yukarıdan akan çeşme• 
lerin birikinti suları pek çirkin bir 
manzara arıetmekte ve GUneı 
grup ederken sığırdan gelen bir 
çok hayvanatın orada tevakkufu 
neticeai bir de gübrelik hasıl ol· 
maktadır. Zaten çocukları çok ve 
sıtması mebzul olan bu muhiti bu 
çirkin vaziyetten kurtarmak için 
Adapazarı Belediyesinin ve Sıtma 
mücadele doktorunun himmetini 
rica ederim. 

Adapazar Mahkeme kalemi 
Başkatip muavini Zihni 

. ı. 

) Ceıaplarımı z 
Mağdur li!eliler namına Aksaray• 

dan mektup gönderen Ye im:ıası oku
namıyan kariimizle, Çorumdan orta• 
mektep talebeleri iıaretli imzasız mek• 
tup aahibiııe ve Beşiktaı • Eyüp maçı 
baklanda mektup gönderen kariimize ı 

lmıa11z ve adro11iz mektuplar 
nazarıdikkate alınmaz efendim. 

* Rumelihiıarında Ali Rııa Efendiyeı 
- Mektubunuz çok uzun oı. 

duğu için dercedilemedi. Maama• 
fih bu vadide gazetemiz gerek 
bu ılltunda, gerek diğer sütua
larda devamlı neıriyat yapmıttır 
efendim. 

* Galatada Bükreş otelinde Manu-
tırın Beragoı Deragoşt köyünden 
Harsito oğlu Aslan Efendiye ı 

Maaşınızın keailmeıi için Ma· 
liye Vekiletine istida ile müracaat 
ediniz efendim. 

* Ankarada Bentdereaiııde Edimell 
Sadi Efendiye : 

Hltırahnızdan 20 • 30 ıayfalık 
bir kısmını matbaamıza gönderi· 
niz, okur, neşredilip edilmiyece
tlnl ıize blldiririz efendim. 

* 
İzmir Karoıyakada Hurşlt Beye r 
Arzunuzu yerine getirmeye 

çahıacağız efendim. 

* Akhiıardan B. H. Salih imzaıilı 
mektup gönderen kariimize: 

Mektubunuzdan bir ıey anls· 
ıılmıyor, belediyeden ıikiyetiniz. 
nedir, tauih etmiyoraunuz. 

• • • ' • • • •--C 

-ı5'i'; müdahale ve mümanaat kay• 
dine dllttliklerinde: "bizim mat• 
lubumuz dahi budur" Cevabile 
hl\cumun mtııammem olduğunu 
tasrih ve kayıkçılan pala darbc
ıile iıklt ederek Anadolu yaku-
ıında Umuryerl tabir olunur ma· 
halle zorla sevk ve kadınları kae 
raya ihraç eyledikten ıonra ka• 
yıkları tevkif ve kadınları keıan 
ketan evvelce hazırlanan yeH 
götllrdtıler. Badehu bir alarıa 
mahalde kayıkçıları birer ~ğaca 
bailayıp peri yOzlO esırlerle 
tlbeaabab rakaederek iıtifayı 
buzuzU havaya berzeded6man 
oldular. GOn doğarken ka· 
yıkçıları ç6zUp ve zenim na• 
ıeninanı getirip kayıklarına koy-
duktan ıonra "Dimltraşko Beye 
aelim söyleyin. Rakısını, şarabını 
içtik, hanımlarını oynattık. Kusu· 
ra kalmasın,, dediler. ,, 

Demek ki Matmazel Dimitraş
ko umduğuna ermiıti. Fakat yir• 
miye yakın Madamı, Matmazeli 
de ummadıklarına erdirmişti. Eh, 
kadın kapriıi de evde tutulan 
hesaplara benzer. O hesaplar 
çarııya hazan uygun düşmediği 
gibi kaprizler de bazan umulmı• 
yan neticeler verir. 

M.T 
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Bu Başı Ne Y a_pa_l_ı m_?_. _J 
Aşk ve Macera RomanP 
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Meselenin kendiliğinden mey
dana çıkması çok muhtemeldi. 
Öyle olmadığı takdirde de yine 
bu başı polise kendiliklerinden 
teslim etmek en makul çare idi. 

Bir çare daha vardı. O da 
çantayı bir yere bırakmak elden 
kaybetmek.. Bu çok tehlikeli ve 
çok güç bir şeydi.. Mamafih 
imkanıız bir ıey değildi. 

Fakat her ne olursa olsun bu 
gece bir iı yapmalarına imkAn 
yoktu... Yann bir ıeye karar 
verip tatbik edeceklerdi. 

Fakat yanna kadar ne yapa• 
caklardı. Yarma kadar yatak 
odalarına girmeye cesaret etme· 
den böyle banyo odasında mı 
vakit geçireceklerdi. 

Bu şey çok müşküldil. 

Kazlar gibi tek ayak üstunde 
aabahlamak imklnı yoktu. 

Ne yapacaklardı?. 
Birden F atoşun aklına bir ıey 

ielmişti: 
- Fafa.. Fafa dedi. Kalk .. 

Yukarıya gidelim. 
- Yukarıya mı? Hangi yu

kanya .. 
- Canım F afa... Biz polise 

giderken Münevver bize... Ben 
yukarıdayım ıiz de ıeliniz deme
dimi? 

- Münevver bize ne dedi. 
F af anın aklı sabiden batında 

değildi: 

- Canım F afa... Bh polise 
giderken Münevver bize öyle 
demedi mi? Polisten döndükten 
•onra giyinip yukariya dam bah· 
çeslne çıkınız demedi mi? 

- Orada ne yapacağız •• 
- Canım bu alqam orada 

ıuvare Yarmıt danıla aktam ye-
meği •.• 

- Ha evet... Evet timdi ha· 
tırladım. Fakat Fatoı biz bu 
kılıkta... Bu kafa ile ... 

- Değişmek o kadar gliç 
mli değişiveririz.. 

- Fakat çanta .• çanta öbUr 
odada. 

Birden Fafa ıevinçle bağırdı: 

- Yov.. yok benimki burada. 
Fatoşun çantası öbür odada 

ıdi •• Fatoş sanki birini uyandır· 
maktan çekinir gibi ayaklarının 
•cuna basarak yatak odasına 
açılan kapıya yaklaştı.... Kapıyı 

açtı. 

Odada lambayı yanar bırak· 
mışlardı. Yataklar, açılınıih. 

Dolap kapalı idi ve çantalar 
birbirinin üzerinde duruyordu. 

Fatoş gayet bliyük bir gayret 
ıarfederek çantaların yanına ka· 

······················································•••!!!,! 

Resim Tahlili .Kupona 
ıc.%uuuucu•o~ •••••"••••••• 

Tabiatiaiti öğrenmek jaUyorı&lll3 
resminizi bu kupondııı 10 adet 
ile birlikte göoderioiı. · Rtlöoıiniz 
maya tibidır ve iade edilmez. 

!Jim. meslek 
veya eıuı'at 

bulunduğu 
memle'lctt 

Reeım intişar 
edecek mi1 

Retmin klişe1i 30 •wüoluk 
pul mukabilinde göodeıilebiliı. .......... 

Yuzan 

Suat Suzan 

dar koıtu. Ve bir şey kapup 
kaçar gibi valizini yakaladı ve ko
ıarak banyo odasma girdi. .. 

atoş beFyaz, Fafa yaprak ye~ili 
elbiseler giymişlerdi. 

ikisi de bu güzel elbiseler 
içinde birer bebek kadar sevimli 
ve caziptiler. 

Odalarından çıkbkları zaman 
tatlı ve hafif bir rayiha koridor· 
ları doldurmuıhL Ayak sesleri 
duyulmadan hafif adımlarla a1an
söre gittiler. 

* 
Asansörlln kapııı tam resto

ramn içeriıine açılıyordu. 

Restorandaki kadınların ekse· 
riyetinı aarı aaçlı, iri yan kadınlar 
teıkil ediyordu. 

Bu ince ve kilç.ük genç kız• 
lann oraya girişi eneli asansöre 
yakın masalarda oturanların, 
aonra tA ilerilerdeki masalardaki· 
Jerin de nazandikkatini celbettJ. 

Ne kadar gUzel, biltiln bu ka· 
labalığın içerisinde ne kadar bam
başka güzeldiler. Bntna nazarlar 
tam onlara çevrilmiıti ki; Arjantin 
KapeUesi bir tango çalmiya baş
ladı... Amma ne hoı, ne güz.el 
bir hava idi.. Birden tangoyu 
daha ateşin yapmak için olacak 
restorandaki bntün ıııklar rsöndn. 
Yalnız dana aahaıım kızıl bir 
projektör aydınlahyordu. 

Maaalardan kalkan zarif çift
ler beraberce danı yerine gidi· 
yorlar orada bu gihel tangonun 
ahenginde •e bu kızıl ziyanın al
bnda raluediyorlardı. 

Genç kızlar ışıklar ıönilnce 
oldukları yerde kalakaldılar. Fa· 
kat terbiyeli bir metrdotel onlara 
yaklaıtı: 

- Matmazeller birini mi arı• 
yorlar. 

Fatoı fransııça konuştu: 
- Matmazel Münevver.. Oh 

hayır frolayn Şehrazat binti Ha· 
runilrreşit Bey buradalar mı? 

- Evet efendim.. Kllçlik ha· 
mmefendiler hazerab eğer biraz 
yorulmak lutfunda bulunacak 
olurlarsa kendilerini şimdi Frolayn 
Harunfirreşit Beyin yanına gö
türebilirim. 

* Masalar bili çok kalabalıkb. 
Ellerinde gümüş tabaklar, koca
man kapaklı gümüş sabanlarla 
garsonlar hizmet ediyorlar, ka· 

= • 
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rmcalar gibi mütemadiyen gidip 
geliyorlardı. 

Masalarda ince uzun kriıtal 
bardakların içinde tampanyalar 
köpürüyordu. 

Ne şık elbiseler, ne pahalı 
tuvaletler, ne kıymettar mücev· 
herler vardı. 

Fakat no Fafada, ne de 
Fatoıta bUtun bu şeyleri aörecek 
göz vardı. 

ikisinin de gayeıi odalanndakl 
o korkunç baştan biraz uzakla· 
şabilmek ve ondan uzakta kalarak 
bir çare düşllnmektl. 

(Arkuı vu) 

Dünyanın En 
Zengin Mektebi 
lngilterededir 

Bir müddet evvel biraz gez· 
mek llzere zevcealle birliktt 
Avrupaya gelmiı olan Siya~ 
kıralı Franaayı dolqtıktan ıonra 
lngiltereye de geçti, orada iae ilk 
iıi Eton mektebini ziyaret etmek 
oldu. Bunun sebebi Siyam kıralı· 
nın ilk ve orta talıailinin bir 
kısmını bu mektepte yapmış ve 
fırsattan bilistifade çocukluk 
hatıralaraoı tazelemek istemiş 
olmasıdır. 

Eton adını taşıyan mektep hiç 
ıüphesiz bütün dünyanın en aris· 
tokratik mektebidir. Filhakika bu 
mektebe girebilmek için bir 
çocuğun sadece milyoner bir 
aileye mensup olması kifi değildir. 
Bu ailenin de asil ve hiç lekesiz 
tanınması şarttır. 

lngilterede Dikkate Değer 
• 

Bir istatistik Neşredildi 
~...-

Londradan bildiriliyor: 
1932 senesinin cürümler ista• 

tiıtiği neşredilmiştir. Yarım mil· 
yona yakın cürümler arasında 
vesaiti nakliyenin ve bilhassa oto
mobil kazalannın mahkemelere 
düşllrdüğü mücrimlerin adedi 
umum cürüm miktarının yarısını 
bulmaktadır. 

Bu istatistiğe nazaran, bir 
sene zarfında 265.673 ıose kaza· 
11 olmuştur. Akıl ve ıuurla ha· 
reket edildiği takdirde, bu kaza· 
ların miktan bir ha li aı:almı 

olacaktır. lıtatiıtiıtiğin bir diğer 
cephesi de mağaza ve evlerden eı· 
ya çalan hırıızlann °o33 ilnUn 
zaıı on albdan aşağı olan çocuk· 
ların °o22 sini de 16 ile 21 yaı 
arasındaki gençlerin teşkil etti• 
ğini gösteriyor. Bu rakkamlar 
işsizlik senelerinin doğurduiu acı 
bir ihtardır. .............................................................. 

Vefat - Halıcıotlu ihtiyat Zabit 
Mektebi Hukuk YO Ceza Muallimi 
Askeri Adlt Hlktm Cemil Bey, otlu 
Ömer Faruldala vefatlle elemlldir. 
Allah rah••t • eala. 

~ 
A 

Temmuz 3 
-

Esnaf Bankası 
sinden Çıkan 

Mesele
Dava .................................................. 

Belediye Tarafından Açılan Davaya 
Dün Devam Edildi 

Dt1n aıllye ikinci ceza mah· 
kemelinde, manevi Ye hllkml 
phsiyetlne tecavtız lddiulle be
lediye tarafından Milliyet sazetesi 
nepiyat mUdnrtı Etem izzet ve 
muharrir Burhan Cahit Beyler 
aleyhine açılan davaya devam 
edildi. Mahkemede belediyeyi 
avukat Rami Bey temsil ediyordu. 
Etem izzet Bey de avukatları 
Bahir, Kemal, Hatim Rafet Ye 
Mekf Beylerle beraber mahke· 
meye geldi. BOrban Cahit Bey de 
irfan Emin Beyi aYUkat tuttuğunu 
a&yledl. 

Celse açılınca relı Belediye 
avukatına: 

- Davanız hakkında teırih 
edeceğiniz varsa söyleyiniz, dedi. 

Rami Bey Etem izzet Beyin 
yazılarındaki (49) fıkra ile Burhan 
Cahit Beyin de (18) fıkra ile 
maddei mahsusa tayin ederek 
belediyeyi tahkir ettiklerim izaha 
bqladı Ye dedi ki: 

- Muharrir Belediye reiaine 
hOcum etmek lıtemiı, Eınaf ban· 
kalını vealle yapmııtır. Uzun bir 
lıldiH varmıı gibi işe baıladı, 
ikinci gtlnD ortada bir f acıa var• 
mıt gibi kalem kullandı ÜçUncU 
,nnn de artık mesele ortaya çıktı. 

Meaeleye müddeiumumi va· 
zıyet etti, dedi ve "vali değiı· 
tiriliyor mu?" diye ortaya bir 
haber atb. Muharrir bu yazısile 
yalnız belediye reisini değil, 
bütün belediye erkinını da ku· 
tetmiıtir. Bu meselenin lçyUzU de 
vardır Reis Bey •. 

Reis burada müdahale etti ve: 

- Rami Bey siz bunun yal
nız. dıı yftzftnft anlabnız. Mevz~ 
muz gazetenin yazılarında hakaret 
bulunup bulunmadığıdır. Bunu 
ıize hahrlatll'ım. 

Rami Bey devam etti: 

- Efendim, muharrir, Stavlski 
rezaleti diye yazmış. Bunu mec· 
liste söylemek gibi gazetede 
yazmek ta ayıphr. Çünkil Türkiye 
cümhuriyetinde Staviskl yoktur. 
Bunu yazan Staviıkl meselesini 
bile anlamamıştır. Staviıkl dOn
yayı soymuştur. Halbuki Esnaf 
bankası kimseyi soymamış, ken· 
disi zarar etmiştir. Kimsenin kim• 
seye rezil demeye hakkı yoktur. 

Bundan sonra reis Etem 
izzet Beye söz verdi. Etem izzet 
Bey tunları söyledi: 

- Bu mesele Şehir MeCliil 
tahakkuk komisyonunun raporile 
ortaya çıktı. Biz de memlekette 
alAka uyandıran milletin vicda
nında derin akisler •• heyecanlar 
yapan bu hidiaeyi yalnızca yu· 

dık, neşir vazifemizi yaptık. 
Y a:ıılanmııda hakaret yoktur. 

Efendim iki ellerini yüzlerine 

kapayıp latanbut ıokaklannda 
gezmeleri llzımgelenlerfn bu-

raya gelmeleri icabederken 

ne kadar şayanıteeuDftBr ki 
ıuçlu olarak biz buraya geldik. 

Sonra Etem izzet Beyin 
vekili Bahir Bey uaul nokta11ndao 

bu davanın reddedilmeal ~p 
ettiğini ileri .nrdn. Mahkeme bo 

talebi reddetti. Ve muhakemeyi 
bu ayın onuna bıraktı. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüdğnüen: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesinin ihtiyacı olan aıağıda ya· 
zılı dört kalem elbise ve saire kapalı zarfla münakasaya konulmuf'" 
tur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Enstitü Muhasebe
sine ve 'o 7,5 teminatlarile 9 Temmuz 934 tarihine müıadif 
Pazartesi gllnll saat 16,5 da Enstitü idare ve ihale Komiıyonuna 
müracaatları. "3300,, 

Adet 

310 - 320 
150 - 160 
40 - 45 
20 - 25 

Eşyanın cinai 

Erkek elbiseai 
,, paltoıu 

Kostüm tayyör 
Manto 

Qnhisarl;-U. Müdürlüğünden: 
Cinıi Tahminen Miktan 
Hurda KAğıt ve Karton kırpmbları, 220,000 kilo 
Cibali fabrikaaında 1 Temmuz 934 tarihinden 31 Mayıı 935 tarihine 
kadar On bir ay zarfında terakilm edip prtnameıi mucibince 
parti, parti teslim edilecek olan yukarda miktan yazalı hurda . Ka. 
ğıt ve Karton larpanblan 1 l/7 /934 tarihinde saat On d&rtte bilmU
ıayede aablacaktır. Taliplerin 11400,, lira teminatlarile Cibalide 
Levazım ve mUbayaat Şububae mUracaatlan. "3600" 
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Nizım Pş. Aleyhindeki lsnadat için 
Selim Sırrı B. isticvap Altına Alınmıştı 
Pap, gece gfindllz sarhot. HattA 1 Amirliğine emir veril.mİftl. lmıbat 
bu h~reketinden utanıp 11kılmıyor, Amirleri, bu emrin usulen tebli· 
•~n~ı ~erke~l~ alay eder gibi jine bir (kanun) neferi memur 
vıskı ıııelerını vagon penceresinin etmişleri. Canbulat Beyin refikam, 
önüne diziyor. Bu, ne haya:nzlık.. btırriyetin illnından birkaç ıene 

S6z~eri, d~lga dalga yayılarak enel Göztepe istasyonunda (Be-
barp 11perlenne ve lstanbulun en · i) tıcra k.. 1 · k d k d" dırhan ler tarafından öldllrtülen 

oşe erme a ar a se ıyor- Rıd p k · · 'di B 
du H b f 

· b disl · k van aşanın enmesı ı . u 
• ar ın ecı ava er,ne an• 

ıan bu dedikodular, Babıllide ve kat~l meselesinden dolayı Bedir-
vükela meclisinde bile bir galeyan hanılerden bazıları ve ezcllmle 
husule getirmiş Niz p bu cinayeti tertip ye idare eden 
aleyhinde tahkik;t icraS: lnz:'~ Oskndar ciheti kumandanı Ali 
g6sterilmişti. Şeyhislam Cemalet• Şamil Paıa, Abdnllıamit tarafın. 
tin efendi, Nizım Pqama yaver- dan Trablusgarbe aefyedilmiıti. 
!erinden olan Selim Sım (1) beyi l,te, bu kanun neferi AH 
celbetmif, Nizım Paşa aleyhin- Şamil Papnıa en yakın ak-
deki bu sözlerin doğru olup ol- rabuındandı. O zamandanberi 
madığına dair istiçvaptan geçir- Rıdvan Paıa ailesine husumet 
miş; fakat Selim Sım beyin: besliyen bu adam, timdi. Rıdvan 

- Paıa midesinden mustarip- Papnın damada olan fsmail Cam-
tir. Mütemadiyen maden suyu bulat Beyi tazyik edecek bir 
içer. Ve garip bir itiyat ile de vesile zuhur edip te bu vazife 
boş tişeleri vagon pençereleriııia Lendı'mn" e tevdi edilir" edilm'"'• Yiz6aşı lcı9ajetinde ı.,,..ıı a -
Gnftoe dizer. Ben, bir kadeh içki Can6alit B. azami şiddet göatermek auretile 
içtiğini görmedim. Fakat bu rica kabul edilmemiş, kalbindeki intikam hislerini tee-

Demeai Ye bu .azJerini yemin Canbulat Beyin cebren vazifesine kine karar vermlftL 
ile de temin etmesi &zerine Cema- k • · K d k k b 
1 

• leY i IÇID a ı öy as eri İnzi at (Arkaa yar) 
ettin dende s==========================:::::m========================---

- Şu halde Paıaya aellm ı8y· 
leyiniz. O şişeleri oradan kaldır
aın. D,dikodulann ~nll alınsm. 

Diye haber göndermifti. 
Nazım Paşayı milletin Ye or

dunun nazarmdan dtışllrmek için, 
bfitün bu pyi~ lttilaakı)ar 
tanfaaclaa çakanlcLğı riTayet 
olunuyor; Nazım Papya hot 
ıörünmek Jstiyenler tarafından 
gerek sivil ve gerek asker ltti· 
hatçılar aleyhinde ıiddetli bare
ketJer icrasından çekim1miyorda. 
htanbulda zabıta amirliklerine 
Y~r!eşt~miı olan ( Halaskir) za• 
bıtler, ıtt.hatçılara ıiddetle takip 
ederek (Arü Paşa divamharbi)ne 
ıe\kediyorlardı. Divanharbin ri
yasetinde bulunan Yanbolulu Arif 
P~a bir zamanlar ittihat kulüp
lennde heyeti idare azalığı etmif, 
fakat Hıı;p meselelerinin cemiyeti 
aaratığı esnada itilifçılar cephesi
ne geçm~ti. Tab'an sakin bir zat 
olduğu için divamharbe gönderi
len ittihatçılar hakkında ağır 
kararlar verecek kadar cUr' et 
g6ateremiyor; bu hareketi tiddet 
~af.tan olan itilAfçıların hOfUD& 
aıbnıyordu.. Nihayet blltiln latan. 
bul muhitini günlerce ifgal eden 
~ bir hidiae zuhur etmit; 
ittilaatçdara karp beslenen kin 
bu1U1Detia ıhterile-.;,: Ye 
_

1
_. t" _,. zamu 

-~" ı. 
Cemiyete mensup bitin zabi-

tan gibi • cemiyetin mllealialerin
den • y&zbap lsmail Cambalat 
Bey de Çatalca harp mıntakaaında 
bir vazife deruhtı etmifti. Ba ,....,. 
da en yalan akrabaaından genç bir 
kızın ağır •urette haıtalanmau 
&zerine kısa bir mezuniyet aJmı 
lıtanbulM gelmifti. Fakat haaw! 
hali vahimdi. Celbedilea doktor
lar; . ümidi keamifler ve aoa bir 
amelıyata lüzum g6atermişlerdi ••• 
Bu vaziyet larp81Dda Canbulat 
Bey' Merkez Kun.:andanhğına ha· 
b~r göndermiı, mezuniyetinin bir 
lkı gün temdidini rica etmişti. 

[l] Me h r terbiycibedeniye ho
eamıs, Selim S rn Be7. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Ynksek Ziraat Enstitliall talebesi için Hlzuma olan apğıda 
yazıla 6 kalem eıya aleni milnakasaya konu'mllftur. Taliplerin 
ıartnameyi görmek üzere hergüa Enstitü Muhasebesine ve % 7,5 
temmatlarlle beraber 9 T"'emnws • -raı-.teilıl 
gtınn aaat 9,50 de Ylibek Enatita ihale Ye idare Komiayonuaa 
milractıatlan. 113301 " 

Adet 
140 
200 
350 
~ 
350 
200 

EIYanın cinsi 
Pamuk ıilte 
Yorgan 
Yastık maa y6s 

" kılıflı 
Yatak çarşafı 
Yorgan çarşafı 

iktısat Vekiletinden: 
Ölçüler nizamnamesinin 2 nci kıımının 4 üncO faslı hüküm

lerine göre boyları 74 lincll maddede yazılı bUyGklllklere uygun 
olmıyan her türlü ispirtolu içkilerle, gazoz, ıoda, maden auyu, 
menba suyu ve ıtit şişelerinin ye binlik damacana ve kaplannın 
kullamlabilmesi için Mmtaka Ôlçller ve Ayar Baımnfettiılikleri 
vasıtasile Veklletimizden izin abnma11 ve bu life ve kaplana sil
me olarak yeya çizgi konmak auretile litre veya aantilitre cinainden 
bulunacak hacimlerinin tlzerlerine yazılma11 llzımdır. Açık ve pera• 
kende içki ıablan lokanta, birahane, gazino, bahçe, ~ar gibi yer
lerde kuUamlan stlrahi "karafa,,, bardak, kadeh veaaır kaplana da 
ea geç 1/1/1935 tarihine kadar tlzerlerine hacimlerinin yazılm .. 
n bu hacimlerin çizgi ile ıa.terilmeai icap eder. 

Yukarda yazılı mecbariyetl• hakkında fazla malümat almak 
latiyenlerin IOlll'Bdan zarar n ceza prmemek için bulundukları 
yerin bağla olduğa mmtaka llçller Ye ayar bqmlfettiflikJeriae 
laemea mGracaatlan ilzama Ula olunur. ..3521., 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüluek Ziraat Enatittıaa talebem için apjıcla JUlh 2 kalem 
ayakkabı mllnakaui aleniye De ihale olunacaktlr· Taliplerin prtaa
meJi görmek lzere bergla Enıtitn Mabasebaiae •e % 7,5 temlnat
larile beraber 9 T emmaz 934 t.ribiu mllaaclif Pazarteai pi ... t 
11,5 da Emtitil ihale ve idare komisyonuna mllracaatlan. .. 3298,. 

Adet Eıyanın cİDIİ 

!50 - 360 Erkek lakarpini 
40 - 45 Kadın " 

Tllll Netr1rat ı 
F811 ve .... 'at- lzmirde intltu 

Men bta aylık aanayi •• itçi meomaa• 
llDlD 10 wıcu M)'lll da çıkmıftlr. 

Zari - OakGdar MalmGdGrlOilD
dea almıı aldupm ..... clzdaoıma 
kaybettim. YealliDi çakaracatımdaa 
e81d elsdanm h6km8 10ktur. (27) 

llltekalt Ylabqu llaıltır 

Kanlı Bir Namus Davası 
• 
lzmir Civarında Bir 

Cinayet 
lzmlr. (Huıusi) - Kara pınara 

bağlı Karabağ köyünde tüyler 
llrperticl bir cinayet oldu. Bu 
cinayetin ıebepleri etrafında köy 
halla arasında dolatan ıözler 
birçok dedikodulan mucip olmak· 
tadrı. Bu hususta ıöylenilenleri 
f6yle hullsa etmek mUmkündOr. 

- Karabağ köyilnde ateden
beri bayırhahhğile tanınmıı bir 
adam vardır. Bu adama genç, 
ihtiyar herkes çok samimi bir 
hitapla « lımailcik • iıminl Yer
mektedir. Bu adamın yapbğı 
iyilikler, bilbasaa bekir kadanlar 
lizerinde toplanmaktadır. Çiftini, 
çubuğunu bırakıp silaha aarılan 
askerlerin aileleri bu adamın 
yardımına nail olmaktadır. Ka
dınlara onun, bunun tarlasında 
İf bulur, harçlık verir ve hattl 
evinde onlann iaşelerini temin 
edermq.. Fakat gtıniln birinde 
vukubulan bir hidiHll herkesi 
ıaşırtmışbr. 

Karabağ k6yUnde lbrahim 

İşlenildi 
adla evli bir delikanlı iısiz kalmıf. •• 
KöyOn hayırhah adamına müra• 
caat etmiş: 

- Kulun. k6len olayım lama
ilcik; demif... Bana bir lf... 

- Baınsttinel... 
lsmailcik derhal ona buna 

koımuı ve .. bizim delikanlıya bir 
if., diye yırbnmıı durmuı... lb
rahim İf bulunca evinden uzak
laşmıı... lsmailcik te doğru solu
ğu lbrabimin evinde, lbrahimin 
ailesinin yanında almıı ... 

Bir hissi kablelvuku lbrahimi 
evine 1evketmİf... Zavallı adam 
doğra evine koşmuş... Ve iılenen 
muazzam glinaba g6zlerile phit 
olmuş. .• 

Aradan bir iki glln geçmİf. •. 
lbrahim, kendisine it veren lama· 
ilin yolunu beklemif... Ona yolda 
arkadqlanmn yanmda tesadnf 
edince tabancallDI çekmiş ve alq 
etmiye baılalDlf ve neticede 1.
mailcik ölmüıttlr. Katil lbrahim 
de yakalanarak tevkif edilmiftir. 

Muazzam Bir Geçit Resmi 
3500 Zabitin İştira~ Ettiği Bir Ziyafet 

Dtlnyanm en bOyllk donanma 
reamigeçidi. meselenin mutahu-
1181 olan lngilizlerin kendi iddia· 
lanna g&re geçen hafta Nevyork 
limanımn açddannda yapılmıfb. 
Bu geçit reımine baıta Endiapolia 
zırhlısı olmak lizere on zırhlı 
yedi ağır krovazör, ıelmi bat~ 

bharp kroYaz6ril, kırk torpido 
ve birçok muhrip ile tayyare 

gemileri iftlrak etmiştir. 
Geçit re1minden ıonra filo 

Umana dandOğll zaman amiral 
tarafından zabitlerine 3500 kişilik 
bir ziyafet verilmiştir. 

•-----• Ailelere ve talebelere 1 LA N 4m-----~ 
Tatil zamanları devamınca 20 Eyllile kadar 

10 TÜRK LIRASILE 10 
BERLITZ de her lilan için kurslar 

açılmıtbr. Hususi derslere 
KAYDA BA,LANMIŞTIR. ba mllddet için mnbim tenzilit 

latan bul 
.__~ 373 l.tiklAI caddeli 

Ankara 
Konya caddeli 41111 _ _.,. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüllksek Ziraat Enstitüıilnlbı ihtiyacı olan apjıcla J•zıh 10 
kalem tabak, çatal, kqak vesaire aleni mllnakasaya konulmufbır. 
Taliplerin farbıameyl g6rmek lizere herglla Enstitl Muhuebesine 
ve % 7 ,5 teminatlarile birlikte 9 Temmuz 934 tarihine mllladif 
Pazartelİ gOnll ıaat 10,30 da Enıtitn ihale ve idare Komiayonuna 
miraca atlan. "3297" 

Adet 

200 
250 
225 (takım) 
275 
250 
1'00 
40 
ao 
50 
40 

qyanm cimi 

Çorba taba;. 
Yemek , 
Çatal, kapk bıplr 
Çay fıncam maa tabak 
Çay kqığı 
Su bardağı 
Slrahi 
Demir kepçe ( çorba tenil için) 
Tml11k 
Tel nihale 

latanbul Sıhhi Müesseseler Muhasebeciliğinden: 
Leyli Tıp talebe yurdunda mevcut llO adet gaz tenekesi ile 

400 adet erzak çunh ~n 1934 Çarpmba gOnii saat on birde pa
zarlıkla Ablacakbr. İateklileria belli vaktinde mezkir yurda 
ıelmel.t. .. 3617,. 
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• 
ikinci Defter ••• 

Mektuplarla Beraber Birinci Defter Bitmi,ti .. 
ikinci Defter Daha Dikkate Şayandı. 

- Ne yapayım .• naıal yapma
yım, Şevket Bey?. bir lokma ekmek 
yemek bir yerde barınabilmek için 
aokak sokak gezmektense, bura• 
da herıey ayağıma geliyor. Zabı· 
tanın takibatından masun kalıyo
rum. Gtlrliltllıüz patırdıaız bir 
hayat yaııyorum. Bunun için de 
her ıeye katlanıyorum. 

Allah aıkına Şevket Bey ço
cukluk etme... Şuna inan ki, ba
yatta bir insan aevmeme lmkin 
olsaydı; seveceiim inAn ancak 
aen olabilirdin.. Buna inan ve 
mt\sterih ol. 

Yarın tam saat onda aeni 
bekliyorum. Öğle yemeğini de be
raber yeriz. Rica ederim, gel •• 
Beni mahzun etme. 

Melek 
Son ve kUçUk bir mektup 

mUaveddeal daha 
Şevketi .. 
itte sana son cevap. 
Blltün hayatımı sana haarede

bllirim. Fakat, hiç bir zaman ae
nin karın olamam. ( Vesikalı bir 
kadın ) sıfatile evlitların karıısına 
nasıl çıkabileceğimi düıündükçe, 

hicap ve vicdan azabından titi
riyorum. 

Hayatta ıukut etmiyen yalnız 
bir vicdanım kaldı. Rica ederim, 
sen onu ayaklanmın altında bana 
çiğnetme. 

Hislerimi sana mektupla anla· 
tamıyorum. Gel, Allah •ıkına 
gel. Beni, dOnkll gibi akıamlara 
kadar bekletme. Eğer bu sefer de 
mektup gönderiraen, vallahi bil
lahi ben de açmadan geri g&nde
receğim. Kendin gel. Sana a&yle
celderim de var. Sabıraızlıkla 
bekliyorum. 

Mel ık 
. Bu mektuplan bitirdikten 

sonra bu defteri kapadım. Bir 
çok ıayfalan bot kalmıı olan 
iteki defteri açtım. itte onlan da 
aynen kopya ediyorum. 

Jf 
• ikinci defter • 

12 Temmuz 1340 
Uzun ıamandanberi hayahmm 

Son Posta 
YeYınt, •• , .... H"adla Ye Halle r•ıeteei 

J.::ekiJabtiye, Çıtalçeşme ıokağa, 25 
l&TANBUL 

-- '"t .... 

Gazetemiztle (ıkan yazı 
ve resimlt:rio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr - --TORKIVE 1400 7SO 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone LedeJi pe.,iodir. Ad re. 
desiştirmek 25 kuru:;tur. - .... 

Gelen eor•lc geri t1erilmez. 
illnlardan mes'uliyet ahnmu. 

,. Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul iliivesi lazımdır. 

,. Posta kutuauı 741 L.tanbul ... 
.Telgraf :Sonpo!lta 

.... Telefon : 20203 ... 

notlannı tutmayı ihmal etmiştim. 
Bunda, çok hata ettim. Epeyce 
mühim hidiıat geçtL Bunları 
kaçırmamak icap ederdi. Neyıe, 
karar verdim; bugünden itibaren 
yazılarıma ıu defterde devam 
edeceğim. 

Evvela.. son zamanların hare
ketlerini ıurada kısaca hlliA 
etmek faydadan bili olmıyacak. 
Çtlnko birdenbire değiıen haya• 
bmın hareketlerine, o hüliA 
bir baılangıç olacak... Onun için 
yazılarıma, tam bıraktığım nokta• 
dan devam ediyorum; birçok 
taflilltı hazf ederek esaıh bidisatı 
kıaaca kaydeyliyorum. 

* Öteki defterin sonunda, Na-
direnin Burhan Beye yazdığı 
mektubu aynen nakletmiıtim. 

Burhan Bey, bu mektubu alır 
almaz derhal bizim apartımana 

geldi. Benim namına hareket 
eden Nadire ile müzakerata gi
riıti. Pu müzakere, bir hafta ka· 
dar devem etti. Nihayet ıunlara 
karar verildi. 

Şiılide, oldukça güzel döıen
mit, biribirine geçme salonlan 
olan bir aparbman varmıı. Bur· 
han Bey tedarik edeceği sermaye 
ile burayı tutacak. Beni -ıilya• 
metr.. alacak. Aparbmanın ka• 
pıaını dostlanna açacak. Haftada 
iki kabul gUntımUz olacak. Bu 
resmi günlerde dostlar çaya da• 
vet olunacak. Çaydan sonra da 
ufaktan ufaktan poker oynana• 
cak... Şayet bu oyunlarda iıtl· 
huı hıza gelenler olurn, poker 
erteal alqama da devredilecek. 
86yle it devam edip gidecek ••• 
Henüz ne benim ne de Nadirenin 
aklımızın ermediği hamlata ge
lince: on bet gllnde bir heıap 
g&rftlecek. Masraf çıktıktan sonra 
Burhanla benim aramızda böl6-
1Dlecek. 

Nadire bunları Burhana yaz· 
dırdı. ikimize de imzalattı. Ken• 
disi aldı, aakladı. GördüğU bu 
itlerle istikbalde Bize göstere
ceji yardım için de kendisine bir 
hisse verileceğini mukavelenameye 
ilive ettirmeyi unutmadı. Vallahi, 
fU kıza bayılıyorum. Öyle becerikli 
fey ki ... 

Bu karar, derhal tatbik saha· 
aına f<onuldu. Apartıman tutuldu. 
Burhanın metresi olduğum dostlar 
arasında ilin olundu. Çay ıünleri 
tesblt edildi. icap edenlere bildi· 
rildi. Ertelİ günü ben apartımana 
naklettim. Fakat birçok llzüntOler 
ıeçirdiğim için Nadirenin apar
tımanmdaki kOçOk ve zarif odamı 
muhafazaya karar verdim. 

ilk gOnlerde epeyce sıkıntı 
çektim. Böyle kalabalık ve ıUrlil· 
ttilD bir hayala ahıık olmadığım 
için biraz ıendeledim. Hele oyun· 
culann ekseriyetini teıkil eden 
birtakım cıvık ruhlu ihtiyarlarla 
küstah ve cnr'etkir züppelerin 
bazan açık hazan da kapalı yılı
şıkbklarına alışabilmek için ken• 
dimle bir hayli mücadele ettim. 

(Arkaıı nr) 

SON POSTA 

Daktiloya 
Yol Verilirken: 

- Beni iıten çıkanyormuısu• 
nuz. Ben bir şey yapmıyorum ki: 

- Asıl onun için iıten çıka· 
rıyorum yal 

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

Petrol işleri 
Amerikalıların 
Elinde .• 

Btıkreıten bildiriliyor: Amerl• 
Mnlcilerlni kalılar dOnya pet• 
kavfl•tl•ll· rol ticaretini dile-

dirmig• dikleri gibi tanzim 
ve idare etmek 

çalıııgorlar istiyorlar. Bu mak· 
aatla Aruerikadaki ıirketlerin bir 
kısmı anlaşmıı bir haldedirler. 
Fakat bunların arzularında muvaf· 
fak olabilmesi için diğer petrol 
tirketlerinin üzerinde bir teıir 
yapabilecek vaziyete geçmeleri 
lbımdır. işte şimdi Amerikablar 
buna çalıııyorlar. Bu şirketlerin 
bir kısım sermayelerini ellerine 
geçirerek o ıirketleri de kontrol 
eder bir vaziyete girmek istiyor
lar. Ruayal-Döç gurupunun reisi 
olan ( M. Kesler ) Şimdi Roman• 
yada bulunmaktadır. Bu meseleye 
dair gazetecilere yaptığı beya· 
natta bu zat diyor ki: 

" Amerikalılar dünya petrol 
sanayii ve ticaretini kontrol 
edebilecek bir vaziyete gelmeye 
çah11yorlar. Bu işte muvaffak 
olurlarıa blitiln dllnya petrol 
istihıal ve ticaretini tamim ede
ceklerdir. Öyle nmit ediyorum ki 
bu husuata muhtelif gruplarla bat
lamıı olduklan mQzakereler ann
mUzdeki ıoaİ bahara kadar mtıa
bet bir neticeye varacakbr • ., 

* Sofyadan bildirillyor : Bulga· 

Brılıar 
paraıı düıü 

rillml.f•c•lc 

ristanın para eA· 
sında bir değifik· 
lik yapacağı hak· 
kında ecnebi mat• 

buatta çıkan haberleri Bulgar 
Milli Bankaıı umumi mlldilrU tek• 
zip etmiıtir. Mumaileyh böyle bir 
ıeyin yeni Bulgar hlikumeti tara• 
fından katlyyen dtitl1n0lmediğini 
ve esaıen Bulgar para11nın bu· 
günkll ıağlam vaziyetinin de böy· 
le bir dllşlinlitll uzak bulundur
duğunu ilive etmiıtir. 

* Londradan bildiriliyor : Kana-
1'anada do· da hnkumeti do-

ları ne ı.,an paranın 
mıktarını arttır-

11azigette? mak. altın karıı-
lığı niıbestini de azaltmak arzu· 
ıundadır. Bu maksatla hnkamet 
Meclise bir kanun projelİ gönder
mittir. Bu kanunla tedavülde bu· 
lunan para miktarını (50) milyon 
dolardan (120) milyon dolara çı· 
karmak ve yilzde kırk olan albn 
karplığını yüzde yirmi beıe indir· 
mek için hükiimete aalAhiyet ve
rilmekti!dir. 

Bu para kararlan yeni açıla· 
cak olan (Kanada) Merkez ban
kasının kuruluıile yakından all· 
kadardır. Bu banka çalıımıya 
baılayınça artık para çıkarmak 
ifile yalnız 'bu m6e11eae m•ısıul 
olacaktır. 

,,~--·------------~-, l Ki Y B 
Ba Sltaada Bergin 

-·----- Yazan: Seyit Cemal zade Nakleden: F... - ] TENCERE YUVARLANMIŞ ... l. 

DaUaaıla, nedir, bilir miıiniz? 
Hele tramvay, otomobil, tren 

aeılerile dolan odamzda, Avru· 
panın göbeğinde, Tahranda, ma· 
hallenizdeld hamamın göbek ta· 
tına hasret çekmek nedir bilir 
mlainiz? 

İtte bu abdi hakir o acıyı, o 
dayanılmaz acıyı çekmişimdir. 

Ah bizim mahallenin hamamL. 
O, göbekt&fl.. Hele kese sllren 
Meıhedi Mehmet ••. Kınalı ıakah, 
hergtU gibi gövdeıl, çllrllk dir 
lerinJ g6ıteren o tatlı tebeuDmlle 
canım Meıhedi Mehmet .• 

Deli olacakbm .• 
Sokağa fırladım, raıtıelditlm 

ilk arabaya atladım; 
- Çeki Dedim. 
- Nereye? 
Birdenbire, galiba kendimden 

ıeçmifim: 
- Hamama, demlfim. 
Ne dersiniz, herif kamçıaım 

ıaklatb ve arabaaını çekti. G6zllm 
dilnyayı g6rmiyor, içimi yakan 
bir ateı var.. Sanki bizim bama• 
mın külhana ti yllregimde yanıyor •• 
Yak, be mübarek yak... Ateıi 
ıuzansın, yak. 

Ne kadar gittik farkında 
mıyım. 

Araba durdu. 
Evet. Bir hamam kapl11, fakat 

o bizim hamam kapıları, dtınyanın 
bütUn renklerile boyanmıı, dizi 
dizi peştemallar asılmıt. cennet 
kapısı gibi insanın yüzüne gülen 
o kapılar hani? 

Su bulunmayan yerde teyem
müm cAizdir, dedim ~o daldım 
içeriye. 

Girmemle çıkmam bir olacakta 
az kalsın. Ne ise difimi aıkbm. 
Çınlçıplak bir oda.. Hani o canım 
Isfahan halılan, hani o ipek gibi 

peıtemallar, panl parıl tular, bani 
o hamam aonunu bekleyen piyan. 
ya, Meıhedi Mehmet •• O, nerede? 

Hey frenk aklı dedim, bunun 
da adı hamam bal Ne iıe bir kere 
sirmit bulunduk. 

Bizde tellik ıelirken bir &k· 
ıllrllr, bir daha öksllrllr de iyi• 
yanımıza girer. Burada bu uaul 
ve idap da hak getire, herif ba· 
bumın eYine girer gibi kollarım 
ullıya ..Uıya ıeldJ, karflma 
dikildi. 

Setriavret• titap ettim... iyi 
amma ne ile.. Yanımda bir bez 
parçaıı bile bırakmamıflar •• Ced
dim hazreti Adem de olu huda 
ıahit ya burada bir aıma yaprap 
da bulamazdı. Diyarı kllftlrde 
ldet böyle imlf.. Dnıttlk bir kere, 
nlçar katlanmak gerek. 

Herif yaklafb, Şarklı olduiu· 
mu anlayınca aevindi, hele lranlı 
olduğumu öirenince bir yılıııı 
ydıtb ki.. Otuz iki ditl tesbih 
taneleri gibi ağzında belirdi. 

Koıtu, kayboldu, biraz sonra 
elinde bir kese ile geldi. 

Aman ağam.. Herif aankl bi
zim Meşhedi Mebmetten dere al• 
mıı, o ne kese allrllf.. O ne 
oğalayıf .. 

Bir keyfim ıeldi, bir keyfim 
ıeldi ki, sormayın. 

O neı'e ile adamcapıa iltifat 
etmek istedim : 

- Ostat, canım Ustat, dedim, 
herhalde lranda bulundun ? 

Keaeyi tutan elini havaya 
kaldırdı: 

- Tabii, dedi, itte şahitli 1 
Keyfim arttı, herıeyi unuttum 

l*] Aııl eerlevhası ( Bu tence-
reye bu şalgam, olan bu hikaye lran
da Pehlevi devrinden evvel göıteriı 
ol.eun diye yapılmak iıtenen tılahatıo 
ne kadar ıaçma aapaıa 19ylır olduğunu 
anlatır. 

kendimi mahallemizin hamaman~ 
ıandım, canım - tıpkı bizim MeıhJ 
Mebmetle olduğu gibi • llonuım.l 
istedi: 

- lranda ne yapardın, dl m 
sordum. v 

GIUdO, sırıttı, yıhtb : B 
Bil bakalım, dedi. d 
Seyahate mi gittin 1 o 
Hayır. 
lrandan gelen tahlard 

biri aeni beraberinde mi g&tnrd 
- Hayır. 
- Burada bir halt 

oraya mı kaçtın? 
- Ne mnnuebet f 
- Ya ne diye gittin. 

medim iıte, aen a&yle? 
- Ben lrana mllıtepr olar 

gittim. 
- Mtiateıar mı ? Sen 1 •• 

mllsteıar ha.. Ne mllıtetan? 
Ağzım hamamın ldllhanı gi 

g&zlerim kubbedeki yuvarla 
camlar gibi açıldı, fakat babaca 
hiç oralarda değil. 

- Tabii mtllteprdım; ned 
olmıyacakmııım, dedi. 

- Ne mUsteıarı idin? Di 
sordum. 

Bu sefer ciddi bir ta vur ta 
narak: 

- Dahiliye, hariciye, maliy 
adliye, harbiye, maarif, evk 
nafıa, posta ve telgraf, gilmr 
ve ticaret vezaretJerinin mUsteı 
idim. Demez mi ? 

Herif, bayağı ciddi konut 
yordu. Hiç te ıaka eder h 
yoktu, gülemedim gitti. Bil& 
merakım artb : 

- Aman dedim; anlat ba 
bu it 11a11l oldu ? 

Sabık mllıtef&r bazretl 
olanca kuvvetile autum kuel 
ken bir yandan ela anlabyordu 

- Babam, btıylk babam be 
hamam itletirlermit; bu Hbepl 
Şarkhlardan da birçok kimael 
tanıımıtlar. Babamın bu auretl 
bir bayii lranh doatları Yar 
Bir ıtln bunlardan birinden 
mektup alıyor, lranda bil 
bir mevki sahibi olmut. meml 
kette ıılahat yapacakmıt. bil 
vezaretlere A Yl'Upab mDtelWI.,. 
mnıteıarlar llzımmif. CTaıudıfı 
bildiğiniz mütehuılllar yana dır 

yola çıkıuılar., diyordu. Baba 
haydi hazıroll Dedi; her ne 
dar ben bamamcıhktan baıka b 
it bilmiyor ve onlar da hamam 
lakta bize yıllarla den verece 
tıatatlara malik iaeler de •• Baba 
beni ikna etti. Tam yirmi ıen 
oluyor, otuz yatımda idim. Kal 
bm Tahrana gittim. O zab bu 
dum, beni derhal Posta ve Tel
graf vezaretine mUsteıar yapblar· 
Eh Avrupalılardan kimin ol .. 
poata ve telgraf hakkında bit 
fikri vardır. Bakbm Tahran .. 
poıta mUvezzilerinin bir kne 
elbiseleri yok; derhal hepıinl bit 
kılığa soktum, aokaklara ilk def• 
posta kutulan ubm, aman efea
dim, tebrikler, tqekknrler, tak-
dirler yaidı, durdu. Gece yabn~ 
dUtlinUr dururdum, ıonra aklım• 
ıeldi. Bizde mahallelere vanncıy 
kadar poıta fubeleri vardır, or_. 
da yoktu, derhal tubeler açtam. 
nlıanlar aldım, rtltpeler, unvanl.
ra gömllldUm. Herkesin ağzınd 
adım, varsa ben, yoksa ben .. 

Derken birer birer diğer ye-
zaretlere de mlistetar oldum. P.
ra yağmur gibi yağıyordu. 

Fakat bir glln kendi kendilD• 
dedim ki: 

- Oğlum, İf earpa aarmad 

( Devamı 11 inci ••Jf ada • , 

• 



3 Temmm SON POSTA 

Almanya Nereye Gidiyor? 
V e~li-a-ht_G_o_·· z--=H=-=--ap-s-=-in_e_ Alındı, Eski 
Hitler Vaziyete Hikim 

( Batlarafı 1 inci aayf ada ) 
ŞüpbeJi unsurlar izale edilerek 

milli sosyalist fırkaanm temizliği 
ve namuakarhğı iade ohmmuştur. 
Bu vahim inlarda Hitleria yanan
da bulunmak babtiyarhğma nail 
o an bizler o... hillkaydüprt 
takdir etmainl bir kere daha 
öğrendik. Hitler baglaldl kadar 
hiçbir vakit Yaziyete b&mm ola· 
mamışta. Almanyada dahili ihti
laflar llzerinde •klllsyon yap-
mak çok beyhudedir. Millet 
tekrar işe koyulmuştur. Şef, 
icraatta bulunmuttur. Şefin bu 
hareketinin semerelerinden blltlln 
millet mtııtefit olacaktır. ,, 

l bnpk vaziyeti herhalde eski 

1 1 Yeliahti aevindirmekteclir. 0, bek· 
lediği aaatin yaklqmakta oldu-

1 ğunu ~rilyor, Almanya Jine eaki 
imparatorluk haline avdet ede
cektir." 

Yeni Erkanıherple Bir 
MU il kat 

Pari•, 2 (A.A.) - Jurnal ga
ıetui Mlbıihteki mahabirinden 
ıu telgrafı alllllfbr: 

11 Hitlerin yeni erklmlıarbiye 
reiai ve itimat ettiği adamı olan 
Lutze ile görüşmiye muvaffak 
oldum ve kendiaine IOl"Clam: 

- Hllcam kıt'alarmm muanz 
propagandalarla tefeaoha uğra• 
dığmı ve fenalıjm çok derin ol
duğunu zannediyor mU811Dm? 

- Kat'iyen. bGtlia banlar hiç 
~r te1 değildir. ARJif timdi 
kat'i olarak telis ohmmqtur. 

Sayfa il 

TENCERE YUVARLANMIŞ •.. 
f Baıtarafı 10 uncu aayfada ) 

eloğlu ne mal olduğunu çakma· 
dan, açgözlill11ill bırak ta dan 
memleketine git; bu para kaııkla 
yesen tilkenmez, sana da yeter• 
torunlannın torunlarına da •.. ., 

Tellak burada sollu, bqım
dan qağı bir taı kaynar ıu 
d6kttl.. Sonra yine devam etti: 

- Bir bastabk bahane ettim. 
paralanma da iyice .andıldara 
yerlqtirdim, avdet etmek Ozere, 
mezuniyet alarak, yola çaktım n 
tekrar buraya geldim. 

- Ya paralar, dedim, bu 
kadar zenglnain de ne diye yine 
tellaklık ecliyoraun? 

Bir tu. fakat bu aefer buz 
gibi aotuk bir taa au döktil, ve 
içini çekerek: 

- Ah oruJDı ne ıen 80!', ne 
de ben a!yleyeyim. declL 

Re•ınlnbi Bize Göntlerlnu ... .. 
Siz• Ta6ialınızı Sögll••llm ......... ~· .... ...... 1e..,.. ...... ,, ....... . 

- Neye, ne oldu ki ? 
- Tam lıfabana gelirken 

qki7a yolumuzu kesti, bizi bir 
don, bir gCSmlekle bıraktı ; ne 
para kaldı, ne de pul 

- Kabahat yine sende, de
dim, ne diye bunca aene mtıate
ıarhk ettin de eıkıya)'I ortada 
kaldırmadın. 

- lııhi Aka, dedi, okadu 
ife aldım eneydi ben burada da 
mliatetu olurdum 1 

Tellak bap haklı idi. 
Bir tu .... bir tu daha... 

Ooh.. Ne iyi etmitim de bu ha• 
mama gelmişim. 

Tellak hat• dayanamadı, lor
du: 

- Peki m bu ite ne et... 
liniz?. 

- Hiç .• , Ne diyecejim.. Allah 
derim, tencere JUVarlanmıt kapa• 
ğam bulmUf. 

1338 Şevval 

Boa Poıta 

l•tanbul BORSASI 
:ı- 7-1834 

Fr&llSIZ AJan•ı ... G&e 
Paris, ı (Haaa) - .. Bitler, m
martesi gtlnldl hlcliselerden bll
ylimüı olarak çıktı. Bitiia Alm_. 
ya ayaktadır ve hepimizin tisttfn. 
de Hitler YBnhr.,, 

- Hldi8enin laerhalde nhim 1'---------=----.. ÇEKLER 

Bu ıGzleri, hadiseyi hinat 
idare eden Batvekilia ceaaret Ye 

iradesini metheden M. Göbbel .. 
aöylemektedir. 

Şurua muukkakbr ld, Hitler 
De aenll ı.aıi konupn yegbe 
dostu olaa ,azı.. Röhwfn km
IUDa Mmeaine ..._ wuebil
mek içia il. Hitl.ua ...__ 
bikim oleMI icap ebaiftir. 

Dün akıam &zeri, bir polia 
kordona, hallan baıYekllate 
ya1da1111 .. aa mani alaJorclu. 
Memurlann alSylediğine zazaran 
M. Hitler, meıgul edilmek isteme
mekte idi. Dahili vaziyet henil% 

aarlfa ....... Htlldliiief --~ 
nin manzara•, ancak pek hafif 
ekilde değişmiıtir. Hidiselerin 

yapm ş olduğu derin tesirler, gelen 
geçenlerin yfizlerinde okunabil· 
mektedir. Halk, hadiseleri aabah 
gazetelerinden öğremniftir. 

Hidiseler. okaclar Ani obaur 
tur ki. halk. bwılan anla-yor 
gibi görlbımektedir. Daba dila 
tan Ye ıeref yOkln olan insanların 
ayıplannı ortaya çak.aran ruml 
tebliglere rağmen enditeler izale 
edilmemipir. 

Suikutçılann Münib aokakla
rında isyana bqlad,klan bir ande 
tehirden la1ometrelen:e uzak bir 
1ayfiyecle naal olup ta 1tefahate 
daldıldan anlqalmamaktadır. 

Bundan b.,U. baıtme kadar 
•o~aliat olarak geçinen unsurlarla 
nasıl bir ... ildijine de akıt erdiri· 
lem emektedir. 

Kendiainden fiiphe eclilen Fon 
Papea. lleZUd altuadadar. 

En Jakhıi olan tahsiyetler, öl· 
mliftllr. Suik88t için faaliyette 
bulunan c:eneral Fon Şlayfer öJ.. 
müıtnr. Suikaat için faaliyette 
bulanan ytızbap Rllım. ıımo1uır. 

Acaba, bütan bu auiastçilerl 
binôirlerine bajlıyao hatlar ne 
idi? 

'-ıaı Demokratlara Gar. 
Reamı tebliileria te1it ettiii 

çarp .... herlı• icia bir esrar 
olarak kalmaktad1r. 

M. Göbbela, bu bala Mı.ke
tin bozguncu tenkitçiler için bir 
ihtar oldupnu biuettirecek tan· 
da a6z a6ylemlttir. Falcat ,_. 
men meydana çıkanhp bildirilmif 
olan rezaletler. tenkitçiler için 
yelli bir faaH,et meıaa11 oı..,_. 
calı -*? DUa finııdi•e• te• tik 
...... &.,.ı tiwobatl... (IS) 
... ....... zs .... 
ort.ııra ................ Jak-

.S.lt~ wli.ıtl, 6lr lcıt'agı t./tiı 
etl..tera 

olmaa1 lhımdar; Hitler bizzat 
mtldahale ederek tayyare ile 
Mlnib•e koftu. 

- Hiçbir ıey değil KDçOk 
bir nikastçi zthnresl phıd men• 
faat afranda bny&lr fırkamızın 

latu mahiptte ~ç bir 
olmachğlm s6Jfemektedir. 

içine nifak sokmak istedi, ba 
ıllmre artık me'WCUt delildir. Asa· 

.. ylerl yit tMİa edilmiftir. itler yine 
eakW gjbi yOrllmektedir. 

Re•d Teblll 
Berfin. Z (A.A.) - Geçen 

gtlnkll bidiaat hakkında "'reımi 
teblii netredimittir: 

.. Cttmuteai giintl alilere ve 
hainlere karfl batlanmıı olan te• 
mizleme hareketi, pazar akpım 
bitmiştir. Memleketin her tara
hıaQa 1-- bk .um \lldPr allı· 
mekt.-.." 

Dom, 2 (A.A.) - E.ld Ka,:. 
zer Vilhelm, Almanyadaki IOD 

hicliaeieri işittiği uman ıon de
rece hayret etmiftir. 

H6clt•enln Kurbanlan 
Viyana. 2 (A.A.) - Berlinden 

bt1diriliyor: Almanyada son hidi· 
selerde ölenleri& miktara, evvelce 
zannedildiğinden çok fazladır. Fa
kat bazı ecnebi gazetelt:rin yaz· 
dıklan gibi de yiizlerce değildir. 
Ölülerin arasına birçok intiharla· 
rı da dahil etmek IAzımdar. Fon 
Papenin muaYinleri Fon lınlri 
Ue fone Bose de bunlar arum
dadar. KUl'fun& dizilenler arasm
da birçok zabit imirleri vardır. 
H&cum orduau grup lmiri prenı 

Vilhelm teYkif edilmiftir. 

Frensaz Gezetelerlnln 
lnttbel•fl 

Paris, 2 (A.A.) - Pariı mat· 
buab Almanya hidiaelerini uzun 
uzadıya mevıuobahsetniektedir. 

Deha gazetetıi diyor ki: 
• Her ne oluna olnn ba 

laldiael.-de bafhea onl- par
mağı anbr. Hitlerlll pi ~ 
atlan ne de ... ba aı.kllk
ludaa ~k olu Almanya, 
eslô milliJetçi A•eaya aılac:akbr. 

Tan gazete9İlle f6n bu ı.ac&. 
aeler bir ihtillçbr Ye tuihte 
b-- .... H ı&nt=emiftir. Bu 
ıazete diyor ki: 

•Almanya hlcllaeleri bir kan-
pldak intibaı veriyor. Fakat orta
da l>ir ftloa vardır. Milli amyaliat· 
U. artık bllttın mfDete ıamil dejiJ. 
cfir. Şimdi bilinecek bir ıeJ Yaraa 
o ela mtllbet bir lm••etle tabak· 
ldlmllali teıi• eden Hitler, bu 
mlahet lnan'et te zail olduktan 
90llft da illtldarcla t•laaap ht
tmıpmıpeaiicllr ... 

t.b nntij• .-eteli ele tli7• ldz 
•Ah 11 ıı ...,_ ....... 

- Bunlann. Almanyanm ha
rici liyueti &zerinde bir tesiri 
olmayacak mı? 

- Kat'iyen. Bu clabib mya• 
aette bir ihtiliçtan ibarettir. Te
mizlik yapılmııtır.,, 

lngiltere'de Aklsler 
Londra, 2 ( A.A ) - Del li 

Telgrafın yazdığına göre Alman-
• • 1 ............ 

merhametaizce •an tedbir bu
rada derin ve ısbrap verici bir 
tesir uyandırmııtır. 

Fon Papen De Mevkut 
Berlin 2 ( Röyter ) - Kendi 

evinde m~vkuf bulunan Bapekil 
Muavini Fon Papen'in yerine M. 
Göriog'in tayini muhtemeldir. 

( Toplantı, Davetler ) 

Ticaret Kaptan Ve Maki· 
nlstlerınln Kongre•I 

TGrk tiuret kaptan ve makiniıtler 
cemiyeti riyaaetindenı Cemiyetimizin 
ıenelik Uk konıreli 217 934 tarihinde 
ekseriyet olmadıj'ından toplanamamlf 
ve 9/7 /9 4 pazarte1i günü uat on 
dörtte tekrar toplanmaaı takarrur 
etmit oldutundan yazıla ,Onde mev
cut azama cemiyet merkezinde b .. 
lunmaları r·ca olunur. 
01, Tablplerlnln Kongreal 

Tilrk dittabipleri cemiyeti amaml 
kAtipliA"ınden: 6 Temmuz 934 cama 
gGnO aabah aaat 10 da um....S .. ,.t 
toplanacağmdan mezkür güa bila••• 
azanın OçüncO mıntaka Etıbba CHlua 
binaaına teıriflerl ebemllliyetle rica 
olunur. 

OABCOVICH va fln*I• 
Tela 44708 • 7 • 41220 

Avrupa va Şark lima"'•n ....... 
muntuam potta. 

An••n, Botterdam. Hambms ft 
bkandinavya liıD•+n itin JÜmda 
hareket edecek..,.._ ft dtlnJanm 
bqlıoa ti ........... in llaor demea 

Yakıada ıalıcek vapaılar 
Tekla wp. •U T-.asa doğru. 
Hensburg vapura 8· 10 Aiu*>ıa 
dogru. 
Ola• &. vapuru 22 · 28. Ap.eo. 
dogru 
Yakında hareket edeeek vapurlar 

Tekle vap. 23-25 Temmuza doğru. 
Hansburg npum 10-12 Ağustoaa 
dogru. 
Ola• S. npuru 2i - 25 Ağu•to .. 
dogru. 
Fada tafaillt IGİn a.ı.a.. Fnauu 

han umumi .......... allteout 
TıL '4707/l•tlm 

77 latanbul: Mehmet Efendi: Hüe
nümuamele ile yola 
gelir. Sertlikten, ta
hakkümden hoflan· 
mu, mukabeleye ak
ıiliğa temayül eder. 
Kızdığı zaman üzeri
ne vanbna, kırıca dö
kücü ve gözü pek 
olur. Muameleainde 
çapratıklık, hile ve 
riya yoktur. Olduğu 
gibi ve tok davranır. Sertliti, akıili 
niıbetinde eöyler ve itimat edilir. 

• 76 Ankara: Ali 
Cemal Bey: İçinden 
pazarlıklıdır. N adıren 
netelenir, güler ve 
söyler, hayabn daha 
iyade feoa taraflarım 

..... Bulundufu Jf
ten pJl'İ ıeylerle 
metgul olmak ıstemez 
Ataklık ve gerginlik 
yapmaz. Hadiae 1a

ratmağa pek mü &eit değildir. 
~ 

2 Oakildar: Hlaeyin Beyı 
ıine huıuai vaziyetler 
nrmesini, ıayılmuını 
lıter, ııklığa ve inti· 
zama lakayt kalmaz. 
sevgi mevzulanm da 
ihmal etmez. Meauli
yet ve uaul haricine 
çıkmak istemez. Mdm· 
kün olduğu k..,ar ha
yatın nete ve uvkle
rbıden illtifade eUnek 
İlter. 

• 

Kendi-

1 laes6l: V ehbl 
Efendi: Sert tavurl11 

ıokulgandır. 

Çok konutmaz, etra
fındaki hidieeleri için 

için tetkik eder. Nii

maJitli hareketlerde 
buhmmu. Şıkbğa, •• 
intizama ôsemr. 

• 74 Badlnaa: s. N. Huua: ,, ..... ..,, ........... ,.... 
Şen. .. bca ft H'Iİmlidir. Ele &Ya

ca llğmu, mah•u• hoppa ve pmank 
deiildir. 1.ahiri laaliae rağBl9ll çabü 
...... ,.. .. ...... bir bibi vardır. 
MafudeıilM kolaybkla ittirU mtlm
kia ohlr. Buaa i9li " hazin tanr
lar abr. meewa ft temia hiıler teJkio 
....,.;. He,_.. menularile aL"&bdar 
GlaWleoek hu.oat,.&i bir kabiliyeti 
ftldar. 

~ ~ 
LeHra 137,- Pras 19,IJ 12 
Nn • ,_. 0.11111 Yl,aaa 4,29 
Pari• 12.0I Madrlt 5,12 
lılüa.. .... .,.... 2,0511 
BrlkMI 1,41 v.,.... 4,281 
Atlaa 12,39:111 Peıto 4,GM 

C...W. J~ 1 Bftr.. ,,,_ 
Sof7a 61,1• Bclsrat 35,43 
A ... erd.. ı.ım ll•lııOYa ı~ 

ESHAM •• TAHVILA T 
Lira Lira 

...... - ... ,... Bomo.tt in 
• Cff'dı) ... 11.13 19t11rna 91,91 
• (R-•) 10'1,- latttıru. Daldll 15,11 

o....a. ........ ~ .. - D&Juna .... 52,50 
lellaUI • 1,95 8atdat • ...., ı ... 
~ Ha,r1,,. 15,Cll " • o ıo,ee 
u.11, •a.ı1 ReJı s.11 
....... eov. a,e Truwaı "" 

• " .. P. 3\IS Rabba 23,00 
Aaado'a'6 IOOV. 41,50 OakDdar ıu 170,-
Şark O. Y. "28,60 Terııoı 41

1
50 

l.t. TnaY~ fl,5I lllaader.f'e.1116 na,• 
O..War • UM • • • JtU lfl.50 
T...._ 2',75 • • • um ~ 
H•••ul 27,- Elektrik -,-
T.W.. ll,7S 

MESKOKAT [•] 
Lira - Lira 

ftrla ..... 123,00 
.... • •o.as 

(Hamit) 4f.5t 

"· • 8,42 
(R•ı•t) 41.00 
(Vablt) 49,:&5 

llaa • 10,85 lace beflblrllk allul 
........,,. 38,50 

(Cümburl1et) 45.75 
(Hamit) armab )2,lt 

Banknot (0.. a 1 m 
.... betlltlrl&k ..... 

(Reıat) • •1,50 
\ Cllaburt1.a J ... tvahlt) • •,•N 
(Aa. .... tı Bona laarld 

Meyve Ve Sebze Flatlerl 
Birinci llriaci 
Kilo Kilo 
40-35 30-2S Yerli kayıaı 
22·20 lS-12 Kayın Aaıa-,a 
ıs ıo Şeftali lnaır 
20 18 Armut Akçe 
ıs • • ..... ..., 
12 11 • Ka,..tl 
10 9 • Serfip 
6 5 • Malallf 

30 15 Vipe 

8 ' l.er4all 
11 ' Tlrbe erik 
11 10 Havra ,, 

3 3 Sera ,, 
30 • Ataç Pletl ~ 

' 11 

• ıt 
7 
4 

16 
13 

' Klf al 
800-151 

Sebzeler 
l.S Pathcaa 
t Dolmahk .. ._ rtrll 
7 " • inalı 
' Sim ..... prli . ..... ., 
• 
12 

ç_.ı.-ı,.,.. 
...,. 1erll 

• lı:mlr 
A11e kadın fanl1a 1•rll 

Salatalık 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlyeti llinlan 1 
ı - ili an /934 - Salı MGtekaidin 
ı - 100 417 /934 - Carpmba ) Eytam 

101 - ill M /934 - Perşembe ) 
EYkaf S..tbjı'adan maaı alan mUtekaidin, Eytam •• Eramilln 

0ç apk .......... JU)carclaki tarihlerde hiulvıadeki ma No.larma 
... ....,. ..... illa olmr. ••8604,. 
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HASAN Tuvalet ve Gliserin Sabunları 
10 ve 1S kurup 

HASAN dep 
latanbul ve Beyoğl 
Toptancılara tenzilat 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat Enstitlisllntln ihtiyacı olan 200 adet ylln batta· 
niye 9 Tem'°uz 934 tarihine mllsadif Pazartesi ıUnü saat 14,S ta 
aleni mtlnakaaa suretile ihale olunacatından taliplerin ıartnameyi 

sirmek &zere berılln Enatitll Mubuebeaine ve yukarda tayin olunan 
.. atte o/o 7.5 teminatlarile birlikte Ytikıek Ziraat Enstittiati ihale 
•e idare komisyonuna müracaatları. 113295,. 

BOVOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
3. üncü keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Aynca ı 10.000, S.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mUkifat ·yardır. 

Şirketi Hayriyeden : 
Botazlçi yapurlarma mahauı yaz tarifeli Temmuzun S lnd 

Peqembe .. babından itibaren btbik edilecektir. 
TarUeler .... lenlı sablalütadlr. "869., 

-----------------·--------
' Emlik ve Eytam Bankası llinlar1 1 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Beyoilunda Hlaeyin ata maballeliade Karı• aokatında 9 

No. lı apartımanın 2 No. lı dairell açık arttırma ıuretile kiraya 
yeriJeceğioden elyevm aylıj1 oa bq liraya talibi bulunan ifbu dai· 
nJİ daha fada bir bedelle isticar etmek istiyenlerin 5 Temmuz 
134 tarihine mllladif Per .. mbe pi uat 14 ten 16 ya kadar 
IS4/929 doaya No. ıile dairemiae mllracaatlan ilin olunur. (391) 

lflllllİ--------------~, Denizyol ları jı 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı KaraldJ1 KOprGbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhOrdaraade 1 

Haa TeL 22740 ....... .. ..... 
Trabzon Yolu 

ERZURUM vapuru 3 
Temmuz 

Sall 20 de Galata nhtimın
dan kalkacak. Gidiıte Zonıul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireaon. Vakfıkebir, 
Trabzon. Rize'ye. Danllıte bun
lara illveten Stırmene, Ordu'ya 
uirayacaktır. "3573., 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kunıttur· Bihl· 
mum tahlilat. Bahçekapı Emllk veEy
tam Bankası karşısında İzzet Bey Han 

.. ------· (733) ..-.. 

SATILIK OTOMOBiL 
Y eal t•bl mocl.U mlkemmel Doı 
Vlktorra markalı otomobil Hbhktar. 
Takılmde Paaorama •içldlade p•· 
aorama •u•jıaa mlracaat. 

MÜTERCiM ARANIYOR 
Türkçeden Franıııoaya ve Franıııoa
dan Türkçeye iyi tercüme edebilen mü
teroim aranıyor. Galata'da Dantlb Han 
10 No. ıaat S-9 112 aruında mlraoaal 

(855) 
_ ........................ ·---·······-------"--

8on Poet. ... tb••• 
Sahibiz Ali Ekre• 
Nefl'l1at llldlrii: TaWr 

c -· ~ 
~ m ... 
•• 

Hummaı Tlfoldl, 
sızı öldürmeden 

evvel sız, 

SİNEKLERİ 
Oldürünüz 

U..ıııt ..... ı IÜL IREPEN, lıtıMııı . 811ata, VlfY'M ttu Ne. 1 

Ankara : Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ytllm.I Ziraat Enıtltlıllaln kal&rffarft bfnalarUc ıobah brnaıa. 
nmn yedi ayhk teahini kapaL zarf uaulile mevkii mllnaka,aya k.;-' 
aalmuftur. Talip olanlar ıartnameyi &irmek için EutitO Mahuebe
IİDe ve mlnakaaaya iftlrak için de % 7,5 teminatlarile 9 Teauaas 
934 tarihine mlsadif Pazartesi ıtlnll Aat 15 te Enatitl idare n 
ihale komisyonuna mtlracaatlan "3299., 

1 lstanbul Beledlyesl lllnlan 1 
Taksim Belediye Bahçesi pazarlıkla 

kiraya verilecektir. 
Taksim Belediye bahçesi bet ıeneye yalan bir 

müddetle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip 
olanlar ıeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüfil· 
ne, pazarbf a girmek için de teklif edilecek bedeli 
lcan senevinin yüzde yedi buc;uiu ni•betinde temi
nat makbuz veya mektubu i1e 4n /934 ç.rpmba 
günü •at on bqe kadar Daimi Encümene müra
caat etmelidirler. "3581,. 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ylik1ek Ziraat EnatitOıll için .. tın alınacak "° · 400 llbora· 
tuvar ıamleii 9 Temmuz 934 tarihine mtıaadif Pazart:Hi ..... nat 
13,5 ta aleni mllnakua mretile ihale olunacajmdan taliplerla 
prtnameyi görmek Ozere bergln Epltitll MuhaHbniae •e % 7,5 
teminatlarile birlikte ihale glnll Enıtitll ihale ve idare komiıyonuaa 
mtlraacatlara. "3296,. 
---------~-------_, ______________________ ... 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : 

1 Ton Dizel makine yağı 
1 ., Komprea6r yatlama yata 
5 ,. Mazot 

250 Kilo Greı yajt 
30 Teneke ( Kuteroil) markah makina Yatı 
2 Ton Batum pzı 

• r AQA 200 Teneke " ., 
,_... Ballclald le•alllD yirmi p mlkldetle •e kapah wf -.• . BI ~ ,. K T ., r-'\E N .inak ... ,. konulmuftui'. 7 THUDuz 934 tarilaiae mladlf eu...,. 

t-C .-..C t..ı pi illaleal icra luhaacajuadaa taliplerin bu bapUld ...-... 

-'"-------~----------=--. ........ --..--.. ....... ---. _ _ ___..____.1.___..___.._ __ _ı~~~ıt==lnaek ilen Galata'da ÇilliU Rabba Hamaclald IClanl 


