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a lstanbul, İzmir Limanları Alman D ima •• DOZ 1 r -
Şirk~tlerin Tasfiyesi Başlamışhr, Mev- B K ) D h K D J 
kilerin Hususiyetleri Tesbit Ediliyor azı İmse er a a urşuna izi iyor 

Yln• tran.tt rnerlc.zl ot .. Gsı meozaa6ahs olan lzmir lilftanı 

lzmlr (Hususi) - lıtanbul li· liyetine gelen emir Uzerlne, lzmir 
manile birlikte lzmlr Umamnan limanının' idare tarzmı kararl&.f"' 
tasfiyesine baılanmııtır. lzmlr tarmak ve Umanın hususiyetlerini 
körfez ve liman ıirketinln yUzde teıbit etmek Uzere vali muavini; 
(~7) hissesi hükümete aittir. Tas- ~Qmrllk baş~UdUrO ve deni~ da· 
fıye muamelesine bir hafta ıonra ıre mlldUrlermden mlıteıekkil bir 
başlanacakhr. komisyon seçiJmlıtir. Bu komiı· 

Mecliste kabul edilen k:ınun yon limanın nizamnameıini de 
mucibince liman ve nbtam itleri hazırlıyacaktır. 
ayni idare tarafından görülecek
tir. İzmir rıhtım itleri bundan blr 
sene evvel hllkiimete intikal et· 
liği için İzmir bu hususta hiç bir 
zorluk ~ekmiyecektir. lstanbul 
rıhbmı LOkihnele intikal ~. 
sonra lzmir ve İstanbul liman ve 
rıhtım İ§lerinin ayni elden ldareıi 
mümkün olabilecektir. 

lzmir limamnm Hulusi Bey, 
fstanbul limamnın da Hamdi Bey 
tarafından idare edileceği Anka· 
radan akseden haberlerden anla .. 
tılmaktadır. 

lktısat VekAletinden İzmir vl· 

lf 
lzmir limanının hükumete geç

mesile, lzmlrin transit merkezi 
(Devamı 9 uncu aayfada) .............................................................. 

Gazi Hz. 
Dün Yalovayı T eırif 

Buyurdular 
R•lsicUmhur Hz. dUn saat 

l§
eşte Ertu§rul yat.na rlkip 

Uf ve Yalovayı tefrit bu· 
:.ınutlard1r. __________________J 

Dağda, Vahşi Bir Ayı İle 
Karşı Karşıya 

Bir Köylü, Ölmüş Gibi Yapan Bir 
Bıraktı Ayının Elinde Bileğini 

Zafranbolu, ( Huıuıt ) - Zaf• 
ranboluy.a bağlt Kırıklar köyil 
muhtara Salih çavuı mllthlı bir 
•ak'anan kahramana olmuştur. 
Salih çavuı on gUn kadar evvel 
dağda bulunuyordu. Bu ıırada 
karıısına bir ayı çıkmııtır. Salih 
çavuıun elinde bir av tüfeği var· 
dı. Derhal hayvanın üzerine ateı 
etti. Ayı, tüfeğin paUanıası ile 
beraber yere yattı. Salih çavuı 
hayvanın vurulup öldUğUnU zan

·netmiıti. Postunu yüzmek üzere 
yanına yaklaştığı zaman ayı bir· 
denbire yerinden fırladı ve Salih 
çavuşla aralarında mUthiş bir 
boğuşma başladı. 

Ayının hllcumları okadar ıid· 
de!li . ol,??uştur ki Salih çavuıun 
sag balegı kopmuş, sol kolu para· 
lanmış, kaba etinden bir bUyUlc 
parça koparılmışhr. 

. Fakat gllrllltU ve boğuşmaya 
~ıten köylUlerin yardımıdır ki 
Salih çavuşu muhakkak bir ölüm• 
den kurtarmııtır. 

Köylüler, ayıyı balta ile öldUr
•llı, yarala da Zafranbolu mem
leket haataneslne aakledilmlıtir. .. 

! 
Bütün Dünya, 
Alınaoyada, Hitler ve rejimine 
kartı yapılmak ilteneo. ıuikaıt 
ıtrafındaki ioraata ai* malOmatan 
gelmeai devam ediyor. Bugün de 
bu •ukuat hakkında bir hayli 
dikxate değer tafsilat gelmi~tir. 
Bunları aıağıya sıralıyoruz: 

Fon Papen Serbe•t 
Londra, 3 (A.A.) - Berlinden 

bildirildiğine göre, dUn akıam 
M. Göring kendi evinin önUnde 
Fon Papen ile görllşmUı, mlltea· 
kiben Fon Papen M. Göringl kırk 
bet dakika müddetle ziyaret eı. 
mittir. • 

1Berlin, 3 (A.A.) - M. Fon Pa• 
penin mevkufiyeti dnn bltmiftir. 

>f 
Berlin, 3 (A.A.) - Berliıı 

Brandburg hücum ordulan mat• 
buat bUroıu ilga edilmif, ıefl de 
kurıuna dlzilmiıtir. 

lf-
Berlin 3 (A.A.) - Katolik 

birliği reiıi M. Erih Klavzenerl11 
öltlmU haber veriliyor, 

.... _.......,.Gıda 
Londra, 3 (A.A.) - Berllnden 

bildirildiğine göre, vaktile Hitler 
ile fikir aykırıhğandan dolayı 
milli ıoıyaliıt fırkası umumi kl
tipliğinden çekilen M. Straaaer de 
kurıuna dizilmiıtir. Bu hafta için• 
de bazı kimselerin daha kurıuna 
dizilecekleri ıöyleniyor. 

Tevkif edilmiı olan (200) kur-
ıunt gömlekli huıuıi mahkemeye 
verileceklerdir. 

Vaziyet Ne Merkezde? 
Pariı, 3 (Havaa) - Almanya'• 

da ıükünet tee110ı etmlı gibidir. 
Fakat heyecan zail olmaktan çok 
uzaktır. 

Pazar gUnü öğleden sonra· 

Arabıstandakı 
Gizr Kuvvet er· 

lçyüzü 
Son Postanın cazip ve yeni bir 
tefrikaııdır. Son Yemen • Hicaz 
harbi mUouebetile bu mıntakada 
oarpı9an kuvvetleri size, tanıtmak 
mümkiln olduğu kadar tanıtmaya 
oalı9acak ve d~nyaya .h9.kim ol~n 
ıırlı iradeler• nufuz ettırmeye ug· 
raeaoaktır. 

Yakında .............................................................. 
Şehinıah Hz. 

--- -
Trahzonda Sabırsızlıkla 

Bekleniyor 
Trabzon, 3 (A.A.) - lran Şe

hlnıahı Hazretlerini karşılamak 
için bUyUk hazırhklar yapılmak-
tadır. Ali hazreti hümayunun 
lıtirahatlerl için Gazi Hazretlerinin 
köşkti hazırlanmııtır. 

lf 
İnebolu, 3 ,A.A.) - lran Şe

hinıahı Hazretlerini hamil bulu
nan Eıe vapuru, arka11nda iki 
!orpldo olduj'u lıalde .. at 12,de 

1 laebolu açıldarmda tirü••lftlr • 

Geçen Kanlı Hadiseleri Hayret, 
kl zamanın idam 
htıkUmlerinin in• 
f azma tahıla o dil
diği temin edili· 
yor. Karl Ernst'ia 
emri albnda bu· 
lunan ve « sui· 

kaıt » ta methal• 
dar olan bazı hU· 
cum kıta1an ku· 

mandanları kur
ıuna dizilmlıtir. tııı. 

Dun kurıuna 
dfzilenlerln rea· 

Yukarıda: Kurıun• dizilen •MI 
lcati6i •muti Ştrasser, orlatla, 
Fora Papet1, aı•lulr~ GBrlng 

mi llıtHinln Defl'eıılllecetl haber 
•erilmiıtf. Alqam 8ıerl llıtenla 
neırinln tehir edildlti blldlrll
miıtir. 

'lay9er Naall ÖldU? 
Pariı, 3 - Havaı ajanıının 

Berlio muhabiri bildiriyor: Sabıll 

Dehşet Ve Biraz 
Da ibretle Müşa

hede Ediyor 

Alman Bqvekill Fon ŞlaYfer'ha 
ölllmll ıöyle olmuıtur: 

Cumarteıl sabahı, Jenıralan 
köıkllnlln önUnde bir otomobil 
durdu. Şoför, yerinde kalarak 
otomobilden birisi indi. Sabık 
Baıvekil salonda zevceal ile bera· 
ber bulunuyordu. Ziyaretçi, ı,erl 

( Devamı 11 inci 1a:rfada t 

1 Yegane Şifa!. 
·---~-..;;;...:.._-

Sinemanın bazı haıtalar için bir iliç olduiunu iddia ediyorlar •• 
- Y aldıılara IMuemek illetiae tutulaalar iiia olmala L. 



2 Sayfa 

( Jfa·lkın .Sesi) 

Harici 
Ticaretimiz 
Ve Halk 

Oahil ve para düekünlt bir 
takim kimseleriu, mufaat 
lunile memleket ticaretin• H 

büyiik zararlar nrdilderini 
biliriz. Onun içindir ki ıtanda• 
riH olmuf (tipletUrilmit) tica· 
ret. eşyası ve dürüst muamele 
Türk ticaretinin bundan böyle 
tiu1 olacakbr. Mu.mafih IOD 
samancla geçen bazı h&diıeJe
riıı halk ara.ııınd& bıraktığı 

intibaı da şöyle teıbit ettik: 
Ahmet B. (Unkapanı Atlamatap 21) 

- Geçenlerde MarsiJyadan relen 
Fransız tOccarları ihracat tacirlerimiz
dcn bazı tikiyetler yapmıtlar. Güya 
ı.aulan tealahUtlerinl 1aprnadıklan 
~in Marailyah tilccarlar da zarar 
s<Srmlfler. Bea bunun dotna olup 
olmadıtJaı bilmem, fakat ihracat 
tieuetimizla tlalaa yakındaa kontrol 
edilmesi lizamdu. Herhanfİ bir adam 
lbraeat bc:iriJf • diye bir teahhOde 
pişebilir. Fakat bu adam acaba 
.. kikatea HnD•Jedu mıdar, Dara~ 

eclecetl aallana taanifbae Ye amba
lljaaa .likkat edlror mu? Bunlan 
IHzlm dikkatle koatrol etmemiz icap 
eder. Sermayeıdz •e katı ai1etll bir 
adamm tek1if edee~ apj1 bir fiatla 
.. tlD dwacat piyuamız zarar ıördlp 
tibl, teahbtdbl yapmaz nyah•t 
ambalAjuuı dikkat etmeue kirlenecek 
Mal• ...ılanmma fAretidir. 

* _ Omer B. (K11mbpı İbrahimpqa 
mahalleli 1 ) - Bir pzete ltporta
alardaa bUe eaaaf eOzdaıu n daha 
blrtok •••lk araadıfl halde her lnO
.. plea illneat tadri olabiliyor Ye 

a...Judaa lalçblr .. , Mnalmuyor cli
JW• Bu .. ldkatea dofrudur. fktut 
Vek&leU Ye harici ticaret teıldlitıma 
laariee mevadı lptidaJ1e aataa tleea
nmm adam akılla blr tetkikten ıe
clrmelidlr. Ôalhae plen bir ihracat 
t.cirlylm dene bundan memleket 
llıbaadiyabımz zarar ılirebilir. Filha
kika ticaret Mrbeattir amma Hrma
;reaiz kaJlupnlann herhaaF bir pey 
para11na tama' •derele ihracat mal
lanmırın plyaNsına bozm•lan çok 
muhtemeldir. Bea o ıazetenln endit.,. 
ıial QJda buluyorum. 

it 
Rıdvan Bey ( Divanyolu Klodfarer 

caddeei 14 ) - Bu 1ene ilzOm, tiltlln 
mahıulümllz iyidir. AYuatralya GzDm
leri bozulduğu lçla bizim lzOmleri
mlz ha,Utere batta olmak ıartile bU
tln dibaya piyaauını tutabilir. Bu 
mOltHna fır.attan hakkile l•tifado 
edebilmek için ne yipm•k lizımaa 
JapıJmalıdır. ÇDrOkıüz koa olmaz. 
Eter ihracat tacirlertmiz araaanda 
kllih kapmak, daJnere yapmak için 
müateitlerl Ye Hrmayeaizleri varaa 
llııaalan fimdiden ayıklamahyıL Ge
~nlerde lıtanbula gelen Marailyalı
lar epeyce ıikiyet etmltler. Baıı tUc
carlar taahhütlerini yapmamıılardır. 
Bazlan da anna almak için mallan
IDlD çok •tat• fiatla teklif etmiıler. 
O tGcear zakkımlanacak diye mem
leketin biltln ihraç emteaaını qağı 
fiatla aatmıya mecbur etmenin ma
ala yoktur. Bir ihraç tacirinin •t•l1 
fiat Yermesi blitün piya1amızı altilıt 

edebilir. 

SON P~TA 

• 

Bir 
Vergi 

Lira Fazlalık Milyon 
Tahsil işleri Daha Düzgün 

Bir Vaziyette 
latanbal Mali,e Tabail llldürlqG ıecen 0.U lıelleflerden werıinin Haziran içinde tahlifüıl emret-

mali aeneane ait tahsiJjt istatistiğini haarlam.,tır. tifi ~.,. Haziran ayı bUtnn şubeler çok fazla tah-

Gidiyor 
933 mali aenesineainin tahsilit yekina 932 ıcnesine ıilit yapmışlardır. latanbul mıntakaımdald Hocapaşa 
nazaran bir milyon lira kadar bir fazlalık ıöıter- Tahlil Şubeai yalnız Haziranın 27 nd gllnll (128) 
mektedir. Beyojiu Ye Oıküdar Tahlil mlldtırlOkle- bin liralık kazanç vergisi tahsil etmiıtfr. Mükellefler 
rinde de bukadar fazlalık temin edildiii takdirde bilhasaa son gllnlerde vergilerini vaktinde vermek 
lıtanbul, 933 ıeneıinde hazineye (3) milyon lira •e eczadan kurtulmak için ıub~ere 6yle bllcum 
kadar fazla bir vergi Yermiı demektir. 934 mali etmiılerdir ki hergiln tubelerde Jabm bir memur 
senesinin tahıillt İltastiatiği hentlz tamamlannıa- makbuz keserken ıon gllnlerde beter memur mak-
mıfbr. Bu aene yeni Maliye tqkillb faaliyete geç· buz keımiye mecbur olmuı Ye Hazlranm •Oll ırbl 
tlii için tahalllt yekünunun daha kabank olacağı de bazı ıubelerde memurlar ıec• 7anana kadar 
tahmia ediliJOF. yem kazanç kanunu birçok mi- para almakla meııul olmuflarcLr. 

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

Küçük Ali 
Yattığı Odayı Soymu1ı 

Amma Yakalanmış 
Ali lamlode 19 yaımda bir 

clelibnh Be7azıttald Sarnıçlı bana 
Iİtmİf Ye bir oda kiralayarak 
J•bmfbr. Ali aece yarıundan 
IODra oduandald karyolalann 
yataklannı odanın arka pencere
ainden anaya ahmf, kendisi de 
yavatça dışanya çıkarak yatak
lan alıp savqmuıtur. 

Erteai abah hancı oda kapı· 
lllWl açılmadıjım gör6nce misafi
rin iceride lldGğünl zanııetmit ve 
polise mDracaat ederek kapıyi 
kırdıl'llllfbr. Polia içeriye girince 
odada kimsenin bulunmadığı ve 
karyolama bombot kalDllf oldu
ğunu aCSrmliflllr. Ali kaçarken 
odayı da kilitleyerek anahtannı 
aöttlrmUıttır. 

Dün s.Jtanahmet Sulh ikinci 
Ceza mabkemeainde bu davaya 
bakıldı. Hikim Salihattin Bey 
ıuçluyu 6ç ay hapae mahkum 
etti. Fakat yap küçük olduğu 
için iki aylDI indirdi. Ali bir ay 
hapishanede yatacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

K6prll ve Adalar iskelesinde 
aeyyar mmitçi Osman rekabet 
yUzlhıden çıkan kavga neticesinde 
.ayni iakelede aimitçi f smaili 
bıçakla yaralamıştır. 

lf. Dün Amavutköyde Har
putlu Muıtaf aoğlu Ahmet ismin
de biri yıkanmak için denize 
girmİf fakat ytWnek bilmediği 
için boğulmuştur. 

lf. Beyoğlunda Hyyar dondur-
macı Sllleymanın dondurma aan
dığı Alber isminde bir çocuğa 

çarparak yaralamııbr. 
Jf Kadıkayde Mllhllrdar cad-

Kaçakçılık 
Değilmiş 
Şark Demiryollarının Va
gon Kaçırdığı Şayiası 

Tekzip Ediliyor 
Şark demiryolları Jdareainin 

memleketimizdeki tesisati ceste 
ceate a6k0p g6ttlrmiye karar Yer
diği Ye 8 vagon malzemeyi ka
çınrken hidisenin meydana çıka· 
nldığı yazı1mıştı. 

Y apbğnmz tahkikata göre 
ortada her hangi bir kaçırma 
hidisesi mevcut olmadığı gibi te• 
Iİıatı aöküp götürme vaziyeti de 
yoktur. 

Lozan muahedeal mucibince, 
hattın Yunanistandaki kısmı için 
bir kısım malzemenin diğer kum
panyaya verilmeai teabit edilmİf 
ve ıimdi bu kararın tatbik saha· 
ıına konulmasına baılanmıştır. 

Bunun için, Şark demiryolları 
idaresi, •erilecek malzemeyi ha
zırlamıı ve vagonlara iıtif et
miştir. 

Bir kısmı da henüz hazırlan• 
mak ilzeredir. Bu malzemenin 
kontrolu yapıldıktan aonra listeye 
uyup uymadığı tesbit edilecektir. 

Halkallnın Bu Seneki 
Mezunlar1 

Ziraat mektebi lmtibanlan 
geçenlerde bitmiıtir. Bu ıene 
mektep ( 37 ) mezun vermiş ola
caktır. .............................................................. 
deainden pçmelıte olaa Hliaeyi
nin yUk arabası 13 yaşında 
HllaeJİD laminde bir çocuğa çar• 
parak yaralamıştır. 

Jf Şoför Alinin idaresindeki 
kamyon Galatada Pandeli ismin· 
de birine çarparak yaralamıtbr. 

Sabıkah lsak 
Bir Dükkinı Kurnazb1da 

Soydu, Fakat Tutuldu 
Kurnazbiı ile maruf aabıkah

lardan lıak evvelld gün bilyllk 
bir kese kiğıdı tedarik etmlı ve 
içini bir ıeyJer dolu ıibi g6ıtermek 
için tifirdikten ıonra Beliktaıta 
Çırağan caddeainde Emin Efendi· 
nin dllkkAnına dalm11tır. laak 
dlikk&na girdikten sonra dükki· 
nın arka tarafında bulunan et)'a· 
ları ıöıtererek: 

" - Şunu göıter bakayım, 
onu göster bakayım.,, Diyerek 
Emin Efendiyi meıgul etmif ve 
meşguliyetten istifade ederek raf
larda bulunan aigara paketlerini 
kese kAidma cloldıumUJtur. 

lsak bu suretle beraber ge• 
tirdiği kese kiğdının içine 50 
paketten fazla lndirmit, fakat 
tam kapıdan çıkarken yakayı ele 
vermiştir. 

Jf Bundan bqka tehrin muh· 
telif semtlerinde 8 hır111zJık, bir 
dolandıncılık iki yankesicilik, iki 
yangın, başlangıcı olmuştur. 

8500 Lira 
Ne Olmuş? 

1932 senesinde iflil eden 
antikacı Hayım efendinin sendik 
heyeti, y orgaki efendi aminde 
birisi hakkmda (8500) liralık bir 
alacak davası açmııtır. Dün bu 
davaya aıliye ikinci hukuk mah
kemesinde bakıldı. Sendik ve 
murakabe heyetine dahil 4 aw
kat ıahit olarak dinlendiler . 
iddia edildiğine göre Hayım 
efendi sendik heyetinin murafile 
konkordato tastik llcreti olarak 
Y orgald efendi1e (8500) lira ver
mittir. Y oraald efendi b6yle bir 
parayı almadıjım iddia ediyor. 
Şahitlerin çağnlma• için muha
keme talik edildi. 

Temmuz 4 

Gliniin Tarilıi 

Artvinde Gazi 
Heykeli 

ArtYin. 3 - Artvinin en muht_. 
ıem blna11 olan hükumet konall 
önDDde rieuda ıetirilea COm huriye\ 
me7danıaa koMeak Gazi hcykclinla 
kaide1inln temeli buına merasinıltl 
ahlmıthr. 

Trabzon Fındıklar1 
Trabzon, 3 - iık aylarda devaııt 

eden ıoğuldardaa miltee11lr olaıa: 
fmdak mahıula bu pnlerde kuam
buk haatabj'ına tutularak kıımell 
dakillmeğe baılamıttır. Bu aebepteD 
malaeulBn Trabaon hav.U.iade geçen 
MDe mahaulllnden yüzde 30 noksan 
Ye Çoruh hnallainde ,Jilzde 40 fazla, 
Göreled~ fıe geçen seneki kadaı 
olacata tahmin olunmaktadır. 

DoçenUer Ankaraya 
MU111eeall Gönderecekler 

0.IYenite rektlSrtl Dektor Nqe\ 
O.. B. .,. ... Aakaraya rldecektfr. 
Netet Ömer B. Aakaracla, Oninrıdt• 
~•tleriala •aaflan meaelelil• 
....... olaeakbr. Doçentler aramada 
s.tifalar de••• etmektedir • 

Althfl••• malumata slr• cllrt 
falddteaha ~entleri peqemhe ahll 
.... ı bir lstfma yaparak maafları• 
.. 1lkMltilmeal lçla Aabraya iki 
.ı .. ..n •&aderecekth. 

Befedlyeden Cevap 
Beklenlyor 

Sinemacıların aeliye ikinci hukuk 
mallemesind~ belediye aleyhine 
açbtı dna henGz tehlit ufhaaında· 
dır. BeJedi7e tebUt edilen dava anı• 
laallerlae dila de eenp Yermedltl 
içia ... ı.ake•e gilnO tayla edilını .. 
mittir. 

Beledlıe Muhaeebe MUdUrlf 
Belediye heup itleri midir mua· 

•lal Nail Bey, Periye Bankui.le olan 
mlzakerelere lttirak etmek üıera 
diln Ankaradan gitmittlr• 

Mualllmllk lmUhanı 
Ona tedri .. t muallimi olmak iate-

yeolerlo dlio de ııyaziye zllmre iiden 
imtihanları yapılmıttır. Dilokü imti
Juınlara 80 kiti firmittlr. 

Bozuk Teraz11er 
Menıunuz teraziler kullanan· 

lar hakkında, ölçüler nizamname
aindeki sarahate istinaden ölçüler 
ve ayar bat müfettişliği de hare• 
kete g•tmişlir. 

Nizamnamedeki bu terazilere 
taalluk eden madde tudur: 11Kol
lardaki menşurlara asılacak yerde, 
kefeleri kollara bağlı olan blltiln 
manivelalı terazilerin kullanılmaaı 
yasaktır. 11 

Bu terazileri kullananlar hak
kında zabıt varakalan tutulacak 
ve adliyeye verileceklerdir. 

Himagei Etfal 
lgi Çalışıyor 

Ankara, 3 - Himayei Etfal Cemi
,)'eti Umumi merkezi 16 haziran 984 
tarihinden 1 temmuz 934 tarihine ka· 
dar lS J"Ün zarfında 1468 çocuta 
:yardım etmlıtir. Bunlardan 20J haata 
çoeulı ve kadın umumt merkezin po
lildllnilderinde muayene Ye tedavi 
edilmlftir. 

l Son Posta' nın Resimli Hilcô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

- Kadınlar Birlip kadmlarm, 

1 
- Spora karp rajbetiai arta-1 

racall; 
- T eclbirler an7ormu ... 

1 
... Acaba bulabUir al denin, 1 Haeaa 8. - Niye bua..aım d09"' 

Haun Bey?. tal, ......... moda• ..-dur .,. 
bir .. yia ç•kaHıa. Olur, bltu. 



Hergün 
----

lV/aarif Programı. 

"Yaşasın Büyük Gazi!,, 

* Gazi TUrkiyesinde Cumhuriyet 
idaresinin kurulduğu gündenberi 
her faaliyet ıubesinde programlı 
~ir çalııma hareketine giritilmiş· 
tır. Bugün devlet makanizmasinin 
her .abasında programlı bir ça· 
hıma ıısze çarpıyor. 

Son zamanlarda Maarif Vekl· 
leti de, evvelce çizilmiş olan 
programı, yeni hazırladığı on 
••nelik bir program ile takYiye 
etmiş bulunuyor. Orta tahailin 
ıılahı ıayesile yapılan bu prog· 
r~m~~ ana h~tları ıudur: Gençliji 
balgıh, amelı ve ıeciyeli olarak 
yetiştirmek. 

Bilgiıizlik memleket için ne 
kadar tehlikeli İle yanm bilgili 
olmak, yani yanm mtınevverlik 
te okadar fena ve hattı daha 
fenaaır. Yakın mazi bunun feci 
misallerile doludur. Bu ıebepledir 
ki Maarif Vekiletinin yeni prog
ramı botumuza gitti. Bunun tat• 
bikindeki muvaffakiyet memlek~ 
tin daha emniyetli adımlarla iler· 
lemeaini Ye yükselmesini kolay· 
lattıracaktır. 

* Yugoalavya meb'uıan mecll• 
Yaşasın sinde Türk - Yu· 

" Bügillc goılav dostluk ve 
ademi te c av üz 

Gazi!" muahedesinin tas· 

Resimli Makale il Korkaklık a 

Bu adamı korkak bir tip olarak kabul edine• buradaki l like içinde zanneder. Tıpkı dalzah bir deniz ortaaında, 
manzarayı ıöyle tHvlr edebiliriz: Korkak adam, hadia.. fimpkle•ln, korkunç bora ve fart.ınalann kueafloa ablmıf 
ler kartıaında bir karar Yeremiyerek tereddlt i~iade JU• sibl .. Korkak adamlann nhmi hep böyledir ve bu nblm oa-
varlanır. Ceaaretalzdir. Kendisini her zaman binbir teh- lan fellkete ıötürlr. Korkak adamlar cemiyet içla muzırdır. 

. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Başvekil Paşa Şehinşah Hz. nin Ziya. 

• 
retleri Hakkında izahat Verdi 

dikine ait kanun projesi görüşft· 
Uirken Hariciye Nazırı M. Y ev· 
tlçin . nutku birka~ kera " yqasıo 
TOrkiye, yaıa11n Gazi Muatafa 
Kemal 1 " avazelerile kesilmiştir. 
Bu heyecanlı hadiseye ait telgrafı 
dllnkli • Son Posta ,. da okudu
nuz. Gazi idaresinin harici politi· 

kasandaki kat'ı •••beti bir kere Maarif Vekili İstifa Şayiaları Hakkında Haberim Yok Diyor daha iıpat eden bu tezaburat 
ayni zamanda Cümhuriyet Türki· Ankara, 4 (Hususi) - DUnkll toplandı. ve beyan buyurduklarını aöylediler. 
yeainin samimiliğini ve kuvYetini fırk.a l'!'upunda idarei buıuıiyeler 1 - Baıvekil Paıa Hz. lran Baıvekil Paşa Hz. nin bu b~ 
de ~eyit eder. Dıı Iİyasette, her- Yazayetmi mftza~ere eden !ırka Şahinıahı Hz. nin memleketimiz· yanab hrka grupunda alkıılarla 

..... im~~fW o ~1': ~ ... ~: 
mtlesslr bir unsur olmall: ugttnkU noldainazanmaerdetmiflerdir. Ak- dikten aonra bllyBk misafir Ali mımane Ye doatoae temennilere 
rejimimizin en bBylik gayesidir. ıam geç vakit Maarif Vekili Hik· Hz. Hilmayunun Tork mille- veıile oldu. 
Şu son hidise bu gayenin tabak· m

1 
ekt BeH~ikmn iatif

8
a ettbiği fayi. olmuş tinden glrdtlkleri aamiml mu- 2 _ Hususi idarelen"n blltç--

kukunu 16ateren miaallerden bın' · a at ı et ey u "avıa "-e "-,. ~ · .,.. • babbet billerinden ve em- lerini tetkik· ve banJann tevazDn· 
olmak itibarile bizim için tarihi rine kendiaini glSren gazetecilere ıallİz dostluk tezahllrlerinden ı · i · b b 
bir mahiyeti haizdir. Hakkımızda "haberim yok" demiftir. enn teman ve u ltçeler llze-
bu cemileklr hareketi g&ateren mlltelıauia ve memnun oldakla- rinde kat'i mlrakabe eaaalanm 
doıt Yaplllawya1a bizden de Ankara 3 ( A.A ) - C. H. F. nm Ye memleketimi&de mllfaha· tetkik ve teabit etmek &zere t8f)dl 
selim ve muhabbet. Gurupu Riyasetinden: de eyledikleri terakki ve intizam edilen ıurup maliye enclmenlnin 

O Cumhuriyet Halk Fırkasa gu· eıerlerinden duyduklan memnu- riporu. mDzakero edildi Ye rapor-
DİVerıİtede rupu bugtln öjleden 1.onra Reia niyet ve takdirlerini Reiıictımhur da tetkik edilen eaaılar aynen 

Oniverlite fakWtelerinin dahili Vekili Cemil Beyin riyasetinde Hazretlerine ve kendilerine iabar ve mDttefikan kabul olundu. 

nlzamnameıerı kayt Ye kabul ıaıt· Gizli Nüfuslar Malı.ye V ekileti E k f 8 1 !arı ve saire ait talimatnameler v a orç arı 
ıkmal edilerek vekilete gönde- Ankara, 4 (Huaual) - Gizi Belediyenin Darülaceze Ankara, 4 (Humai) - EYkaftaa 

!ilmfttir. Ôfrendiğimize ,are hukuk nDfualana tecili için Dahiliye Hissesini Haciz Yolile mal alarak borçlananlardan iki 
fakDltesine ihzari bir 11Dıf ilAve Encllmenine tevdi edilen bir liyi- yGz liraya kadar borcu olanlar 
edilecektir. Liıeden lbezun olan haya gire her ev ve it ıablbi Almaaını Tavsiye Ediyor borçlanm 3, beş yliz liraya kadar 
geçler bu aınıfta tarih, coğrafya erinde Ye itinde bulunan mektum Ankara, 4 ( Huauli ) - Sine borcu olanlar 5, daha fazla borcu 
ve felsefe okuyacaklardır. nBfualan köylerde muhtarlara. macalar heyeti ıelmit harada ali- olanlar 10 senede taklitle ödey~ 

Edebiyat faktılteai tetrintının şehirlerde belediyelere kaydettir- kadar makamlarla temasa bAf'" ceklerdir. 
da d6rt aeneye çabr&Jmur huau· miye mecburdurlar. lamıfbr. Maliye Veklleti latanbal Borçlannı birden verenlerden 
aunda ban tetkikat yapdmaktadır. Kanunun neşrinden itibaren Villyetine ılnderdiji bit telgrafta ylizde beı tenzilit yapılacaktır. 
Rütvet Su,.lularının bir ay zarfında bu- mecburiyeti Belediyenin Dar8liceze reımini Bu busuıtaki kanun Blltçe Eneli· 

y yapmayanlardan ve yeni öltım;. haciz veya bqka yollarla tahsil meninde kabul edilmiftir. 
ı; Muhakemesi feri 10 g6n içinde bildirmeyen- etmesini, ainemalann kapah kal· Radyo Programları lılah 

Ankara, 4 (Huauılj _ Metr lerden 5 liradan 25 liraya ka· muını daha fula devam ettirmiye- Edı·lecek 
Sale ı --- r dar para ceza91 almacakbr. rek sinemaların açılmaaımn temin ve 

• 
18 ve &.VU11 raraci Efendile· Bu ı o Ankara, 4 (Huıuı')- i ·nbul rın muhakıem 1 • d d para ceza arı m ruruzamana hazinenin daaaıa, tayyare, iıtih- ,, illa 

. . e ena • On devam t bi 1 kb ve Ankara radyo pr~ra--'"annın edılmış Metr Sal · k a o mı yaca r · ilk verm•i aibi varidabnın ziyaa mı 
' emıa ve ili t~ Zi E •t.. •• d •- •· b ıslahı ft-in Matbuat mum. Mll-lefon şirketi ı .. : ... , t tkik raat nıti usun • u;r.ratalmamuını ildirmiıtir. Da~ T 

. ..,... e eden 5 Be dllrlüğü bazırhk yapmaktadır. komıayon raporu suretinin mah· Ankara, 4 (Hususi) - Bu le· hiliye Veklletl lediyenia Da· 
kemeye gelmediğini a6yleyerek ne Ynkıek Ziraat Enıtitllıilne rnliceze biuelini istemekte hakh Radyolarda gençler, çOQı1dar ve 
bunun celbini istemiıtir. on beti kız olmak llıere bedava olduğuna karar vermiı buJu... edebiyat gecesi gibi can sık-

. iddia makamı bu raporun cel- l:SO yab talebesi alınacaktır. maktadıF. mıyacak geceler yapılacaktır. 
bıne )Uzum olmadığını ıöylemif 
neticede mahkeme lıtanbul Tele: 
fon Şirketinin sermaye ve mali 
vaziyetinin tetkiki için teş.elrknl 
eden komiıyonun 1~~934 tarihli 
raporunun celbine karar vermif, 
muhakemeyi 8 temmuta barak· 
mıfbr. 

. Muhtar Bey Vefat Etti 
~kara, 4 (Huaual) - Sabtk 

Vaşıngton.elçiai Kutamonu meb'
UIU Muhtar Bey Nllnaune haıta
neande zafürreeden Yefat et~ 
~ ilim Ankara~ btly.Qk 

-·~~-

/STER iNAN /STER iNANMA! 
MIUi Tilrk Talebe Birliti tarafından çıkal'ılan ve 

hep nıüne•ver ıençlerln hisli ve atetll yazalarile dolu 
olan "Birlik" mecmuasının •on nil•h .. ında •Y aaJr 
döner kalemler" batlıkb yazıdan fU •ahrları ahyoruı : 

"Bazı ~cılarunıı •ar kl y .. .ar d6ner kalem kul· 
lanırlar. Tıpkı •lhlrll kumqlar ;ibi haaıi tarafından 
Laluan bqka bir renk gösterirler. 

• Bu •aydıtnnıı y411ıcalar her derirde bafka bir 
maske De piy•Hya fırlarlar. Fakat aal lfln garibi bun· 
lana her cleYlrde ·Ali karaa bat k8Ma- «fbl prila· 
meleridlr• 

" Liman relir : Gırtlaklarından ameliyat olacak de
recede •Y qa,, diye bağırdıkları bir ite .laaftalHea bo
tazlan sanlı dolatacak kadar kahrolauo d*ıler. 

"Zaman relir: Neticeyi anbyamadıklan için ae• aedayı 
keserler. Ve Dide çıkanı gördükten aora ellerinde do • 
dükleri olanca kuvvetile öttürür1er. Bindikleri arabaya 
giSre bir tarafa yuf, dtter tarafa zafer boroau üflerler. 

• insan oldukları halde, ba~ai daaıdan attarluaa 
atlaıı.nlar cltdma ayak Oıtünde kahrlar. Zeytiayatı 
olmadıldan halde dal-..a auyun OıtGndo g&iinOrler." 

INAll l&TBR llf ANMAI 

Sözün Kısuı 
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
lir. 

o 

Kız Kaçırma 
Genç Bir Çocuk Ağır ' 

Bir Suç işledi 
Düzce, (Huıusl) - Birkaç gtln 

evvel burada bir kız kaçırma bi
diseai olmuıtur. Terzi Feyzi oğlu 
14 yaılarında Mevlüt, birkaç ar
kadatile beraber Çilni köyüne 
gelmiı, köy kızlarından Safiyenin 
evine cebren girmiftir. Genç km 
odaıından kaldırip bir arabaya 
atan Mevlüt, arabacın1n mima
naatı ile kartdaımıt. bu mada 
arkadan yetiten kızın akrabasın
dan Aıiye isminde bir kadmı 
ağırca yaralamııtar. 

Mevlüt tevkif edilmif. Adliye-
ye verilmiıtir. Arkadqlar aran· 
maktadır. - ,,,._ 

Bir Kaçakçının 
Cinayeti 

Bir Jandarmamızı 
Şehit Etti 

Amasya, ( Husulİ ) - Henüz 
ismi Ye bliviyeti teıbit edilemiyen 
bir kaçakçı, kendisini takip eden· 
lere karp ateı etmek clir' etinde 
bulunmuı ve bir janclarmamm 
pbit etmiıtir. Bu hain ve ıerir 
kaçakçının yakalanmua için der· 
hal harekete geçllmiftir. Belki 
siz ıu yazıyı okurken yakalanmaş 
olacakbr. Şerir herif elbette liyik 
olduğu cezayı girecektir. - lf-

Adanada 
Çok Güzel Bir Park 

Tesis Ediliyor 

A~a <=. ;,t~-WeCll,_. t ak-
ta olan Qzi Hz.nia at lzerinde
ki heykeli yalan zamanda bitmif 
olacak ve lıtasyonla tehir arama• 
da bulunan ıeait bir aahaya ko
nacaktır. He1kelia reuü kiipcb
am Clmhariyet ha,nmacla ya
pdmuına karar nrilmiftlr. Bun
dan baıka ayal uha clahiHncleki 
Gazi parlama plin •e projeleri de 
balıçeclllk m&teh.... Latfli Arif 
Beye yapbnllDlflır. Bu plln Ada· 
naya mllkemmel bir park kazan
dırmıt olacaktır. 

Bir Köylü Bofuldu 
Dtlzce, (Hunsl) - Adakiylln

den Halil ç&YUf lamüıcle biri, 
mandalannı Melen çaymda sular
ken çaya dtişen oiluna kurtarmak 
lstemiı ve boğulmllflur. Oilu 
kurtanlmıfbr. - lif. 

Fon Papen İstifa 
Etti 

Loadra, a ( A. A. ) - Royt• 
ajanaınıa Berlia muhabiri bildiri· 
yor: 

Alman bapekil muavini F oa 
Papen bugllnktı kabine içtlmamda 
istifasını vermiftir. Bu istifa he
nUz kabul edilmemiftlr. 

M. Hitler, reiıicömlıur Fon 
Hindeaburı tarafından Noydekte 
kabul edilmif ve nan mUddet 
görltmOftlr. 

Hltlerl. Tehdit Ettiler 
Viyana 3 ( A.A ) - Telgrafla 

BerHnden bildirildiğine 16re hara• 
retli bir mnlAkat esnasında Alman 
ordum Baıkumandam Jeneral 
Fritcha Eger, muhakemesiz idam
Jarın derhal durdurulmallBI emret
mezıe M. Hitleri teYkifle tehdit 
etmiştir. Yine bu habere göre 
M. Hitler bil&hara M. G6erİ19 
ile uzun bir mtızakerede ltuhm
muş ve mlizakereden 10ara M. 
Göering Jenerali girmek iıtemir 
ae de kabul edilmemiftir. 
(~ya ahYali uldcıada • 

biriııd ıayfaanWla tafail&t Yanlar. ı 
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Kayseri Müzesi 
İnkişaf Ediyor 

Kayıeri, 3 ( A. A. ) - 1929 
senesinde kurulan Kayseri mlizesi 
faaliyet sahasını mütemadiyen 
genişleterek komşu vilayetlerdeki 
eserler ile de alakadar olmak 
auretile çok zengin bir hale ge· 
tirilmiştir. Şimdiye kadar yalnız 
bir bina içinde toplanmış olan 
bu eserler ilmi bir tasnife tlibi 
tutulacağı gibi aynca cı Ktiltepe 11 

hafriyatında elde edilen eserlere 
mahsus bir salon tefrik edile· 
cektir. 

Şimdiki binada mevcut olan 
Selçukilere ait bütün eserlerin 
Maarif Vekaleti tarafından tamir 
ettirilen Sahabiye medresesine 
taşınmasına başlanmıştır. Kayse
riye ait bir etnografya mfizesi 
teşkiline lüzum bissedildiğinden 

bu hususun temini için teşebbüse 
girişilmiştir. 

Mahperi hatun medresesinde 
bulunan Kayıeri mUzesinin eser· 
feri içinde eski devre ait tabutlar 
ile Etilere ait Kıral arması •e bir 
muahedename sureti ve başkaca 
Gollu dağdan getirilmiş iki tane 
aslan heykeli ve iki kartal, bir 
Eti cengaveri ve çok kıymetli 
toprak mamulatı, bilhassa hususi 
kıymeti haiz olup beynelmilel 
ıöhrete malik olan Arkeologlar 
tarafmdan her sene ı.iyaret edil· 
mektedir. Bugünlerde Horozni 
namında bir zatin Kayseri ve 
havalisinde ilmi mahiyette tetki· 
kata geleceği bildirilmektedir. 

Zonguldakta 
Halkevi Faaliyeti Ve 

Yeni Sene Bütçesi 
Zonguldak, 3 (A.A.) - Halk· 

evinin bir yıllık maıraf blitçeıi 
11,000 lira olarak bağlanmıştır. 
Yeni yapılan Halkevi sinema ve 
umumi toplantı salonunun inşaat 
masrah bunun haricindedir. içti· 
mai yardım ve köycüler tubesin· 
den bir heyet vilayetin en mühim 
köylU pazar yerlerinden biri olan 
prşembeye gitmişler. Heyet ara
undaki doktorlar 450 köylll has-
tayı muayene ve ilaçlarım heyetin 
beraberinde götUrdüğU mualice· 
den meccanen vermişlerdir. 

SON POSTA 

• 

İnkişaf 

Damarları Hat Boyunda 
İçin Çok İstif ad eli Oluyor 

Em ette Sınai Zirai Ve 

Maden 
Olduğu 

Emet (Husu• 
si) - Emet Ku
tahyamn 90 km. 
garbında, kendi 
adı ile anılan 
ve membaı ken• 
di araziıi için· 
den kaynayan 

çayın 2 km. me• 
safesinde, bağ 

ve bahçeler ara· 
ıında (3800) nii· 

fuslu gUzel bir 
kasabadır. 

1 nahiyesi, 94 
köyü vardır. 

Köylerile nU· 
fusu (39000) dir. 

Emet arazisinin mümbitliği, 
bakir servet kaynaklarının çok· 
luğu, hava ve suyunun iyiliği iti· 
barile diğer kazalar arasında Us
tlinlük gösterir. Halkı çalışkan 
ve müteşebbistir. Bilhassa Cüm· 
huriyetin ilanındanberi halk kendi 
varlığını, benliğini duymuş, gerek 
iktısadi ve gerek umumi iılerde 
muvaffak olmıya azmetmiştir. 

Elli bin dönUm bağı filoksera 
imha etmişti, fakat on sene için· 
de halk biitlin çay kenarlarını 
cennet asa bağ ve bahçe haline 
getirmiştir. 

Kasaba; Hamam, Kapaklıca, 
Kaynarca, Dere mahallesi olarak 
dBrt mahalleden ibaret iken bir 
de memleketin şarkına tesadUf 
eden bUtUn müessesatı resmiye 
ve Gazi parkı etrafını kuşatan 
evler Ye yeni yapılan binalar 
ayn bir mahalle haline gelmiştir, 
ılmdiden adı (Cümhuriyet ma· 
hrllesi) konmuştur. 

İnşa edilmekte olan iki şosee 
den birisi Emet • Çavdır yoludur. 
Bu yol viliyete bağlanacakbr. 
Bunun için hummah bir faaliyetle 

Emetle taggare cemiyeti binaaı 

çalışılmaktadır. Oç silindir ve 
bin beş yüz amele ilkbahar me· 
saisine el'an devam ediyor. 

Kütahya .. Balıkesir hatb Uze· 
rinde Emirler istasyonuna Emet'i 
bağlıyan bir yol daha vardır. 
Bu yolun da on beş kilometre 
kadar kısmınm silindiraj ameliyatı 
yapılmış, diğer on kilometrelik 
bir işi kalmışsa da bu yolun inşa 
ve ikmali gelecek seneye terke· 
dilmiştir. Üçüncll bir yol da 
Emet'in Simav kazasına bağlan· 
masını temin edecek yoldur. 
lstiktnfı yapılmıı ise de henUz 
inşasına başlanmamıştır. 

Ktıtahya·Balıkesir batb Emet'e 
iktiaaden çok fayda temin etmek
te olduğu bibi Emirler istasyo
nuna bağlanacak olan şosenin 
ikmalinde daha bariz faydalar 
görüleceği fimdiden kestirilmek· 
tedir. 

İıletilmekte olan Amerikan 
Semalbng ıirketine ait Krom, 
Hurşit Ye rüfekası ile Acem 
oğullan ıirketlerine ait kömür 
olmak üzere S maden ocağından 
başka işletilmiyen ve henüz ıontaj 

Yesalr muame
leleri yapılmakta 
olan çok maden· 
ler vardır. lşlee 
tilen ve işletil· 

miyen madenler 
içinde krom, de-

mir, k8mür, man
ganez, gibi sana· 
yide çok kulla· 
nılanlan ve simli 
kul'fUD, kurıun 

gibi kıymetli olan
lar Tardır. 

Maden ocak· 
lan tabi'abn ni· 
meti olarak de
miryolu boyunca 

ııralanmıılardır. Eğrigözdağı göl· 
cfik dağı, dUtecik dağı, iki baslı 
dağı, gibi bUyllk ormanlardan 
başka birçok kllçük ormanlar da 
vardır. Eğrigöz dağının üzeri çam 
ve meşe ermanlarile örtülUdfir. 

(Emet) tarihi bir kaza olduğu 
için eski eserler cihetinden pek 
zengindir. Emet havalisi dahilin• 
de meşhur Çavdır hisa.,. 
kalesi eskiden Abazani ıehri 
benien bu köyde buglln mahfuz 
olan jübiter mabedi harabesi ile, 
Emede J 5 km. mesafede Eğrigöz 
kalesi vardır ki eski Rum prens• 
}erinden Ağribozun isminden alın-
dağı anlaplıyor. 

iki sene evvel Emedin lpklar 
köyil yakınında yapılan hafriyat 
neticesinde eski Romalılara ait ol• 
duğu anlaşılan iki heykel ve bir 
çok yazıh taşlar bulunmuştur. 
Bunlar Emet bkmektep müzesine 
yerleştirilerek fotografları maarif 
vekaletine gönderilmiştir. Hafriya• 
ta devam edildiği takdirde daha 
bunlara benzer bir çok eski eser• 
ler bulunacağ\ tahmin edilmek· 
tedir. 

Adapazarında Sapancada 
Belediy~ Mecli~i Su işi için Bir Cinayet 
Fevkalade lçtıma Yaptı 

Sök ede Asri Mezbaha 

Adapazarı, 3 (A.A) - Bele· 
diye meclisi fevkalade olarak 
toplanmış, şehirc bol su gelebil· 
mesi için şark deposundan ıehir 
deposuna daha bir boru ferşi 
hususunun programlı işler tahsi· 
aabndan temini hakkında daimi 
encümene salahiyet vermiştir. 

Adapazarmda At Kosuları 
Adapazan, 3 (A.A.) - Avcı· 

lar kulübünün tertip etttiği biiyük 
at koşuları cuma günü yanılacak· 
br. O gfin lstanbul ve lzmitten 
Sapancaya işlemekte olan tenez• 
züh trenlerinin Adapazarına ka· 
dar temdidi Demiryolları işletme• 
sinden rica olunmuştur. Koşu için 
Bursa vesair yerlerden atlar gel· 
miştir. 

Yeşihlgaz l<ulUbUnUn Kongresi 
Ilgaz (Hususi) - Bir yaşana 

basan uy cşihlgaz spor kullibU" 
senelik toplantısını kaymakam 
be} in riynsetinde yapmı~tır. Top• 
lanbda aza adedinin ve yardım 
kollarmm çoğaltılmasına, kulilbün 
yeni tahsis edilen binaya taşın· 
masına karar verilmiştir. 

Kulübün musiki, temsil ve 
avcı şubeleri me\cuttur. Temsil 
oabesi yakında halka bir müsa
mere vermek için hazırlığa baş· 
hlmıştır. 

Sapanca ( Hususi ) - Hacı· 
mercan köyünden Kabak oğulla• 

rından İbrahim ile kardeşi Hasan 
ayni köyden Kapat oğlu İlyasın 
babasını bağlıyarak kızını cebren 
kaçırmışlardır. Kızın babası İlyas 
hükumete müracaat ederek kızının 
iadesini istemiş ve Müddeiumumi· 
lik te kızı tekrar babasına iade 
etmiştir. Fakat meseleden muğber 
olan İlyasın kUçlik biraderi köy· 
de gezerken kızı kaçıran ibra• 
himle Hasana rastgelmiı ve hamil 
olduğu çifte tfifcğile lbrahimi 
oldlirmUştür. lbrabimin kardeşi 
Hasanı da balta ile kolundan 
ağır surette yaralamıştır. Katil 
kaçmıştır. Tahkikata •• takibata 
başlanmıştır. 

Taklit MUhUrle Hayvan 
Ahp Satanlar 

Konya Ereğliıi (Hususi) - Muh
tar mUhUrlerini takliden sahte 
vasika ile hayvan alıp, satmak 
clir'etinde bulunan Aksaraylı 
molla ve nafıa yol çavuşu Mus• 
tnfn ve arkadaşları cürmfimeı· 
hut halinde yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiıtir. 

Söke (Husuıi) - Belediye reisi Eyüp Beyin gayretile, Dahiliye 
Vekaletinin mezbahalar hakkında hazırladığı talimatnameye uygun 
olarak asri bir mezbaha yapalmışbr. Söke mezbehası 6500 liraya çık· 
mııtır. Şehrin Uç kilometre ilenindedir. Badema Sökeye ait bütün 
zcbhiyat burada yapılacakbr. 

. Bafraya Dolu Yağdı 
Bafra 3 ( A.A ) - Bugün saat 

on sekiz buçukta ani olarak garp 
istikametinden gelen fırtına ile 
karııık fındıktan iri dolu düşmUı 
ve tiç dakika devam etmiştir. 

Muğlada Badem Mahsulll 
Muğla, 3 (A. A.) - Bu sene 

vilayette badem mahsuln iyidir. 
Vilayete bağlı kazalardan Muğla 
100 Milb 750, Marmaris 150. 
Bodrum 100, Fethiye Köyceğiz 
5 ton mahıul almıılardU'. 

llgazda imar Faaliyeti 
Ilgaz (Hususi) - Alb ay evvel 

zelzeleden yıkılan ve çatlayan 
hükumet ve mektep binalarile 
evler tamir edilmekte ve yeniden 
asri bir belediye binası ile hama· 
mm tamire muhtaç yerleri yapıl· 
maktadır. 

Sömi Kok Fabrikası 
Zonguldak, 3 (A.A.) - Tnrk· 

iş müesseselerinde yapılacak "Sö
ml kok " fabrikasının yeri hazır
lanmaktadır. On beş gUne kadar 
temel atma meraaiml rapalacakhr. 

Temmuz 4 

1 t 1 Münakaşa = 
1 1 

Tuhaf 
Bir 
Mükafat 

Nurullah Ata 
Franıada tOrlU tlirlü edebiyat 

mUkifatı olduğu malumdur, gün• 
den gllne de çoğalıyor. Okadaı 
ki bir mllkifat kaz.anmamış mu'" 
hanir nadir bir ıey oluyor. 
Bunların hiç 1Uphesiz zararlan d• 
Yar. Bugün bu faydalardan ve 
zararlardan bahsedecek değilim; 
çllnkll bu faydalan ve zararları 
ıimdiye kadar çok a6yledim. 
Yeni bir mükafat daha kurulmuf, 
onu anlatmak iıtiyorum. 

Şimdiye kadar mevcut mükl
fatları verenlerin hep muharrir 
olduğu düşünlllmüş. Halbuki bir 
muharrir tamamile bitaraf olamaı, 
kendi ı.evki De mukayyettir; 
bundan başka kitapçılarla milna
ıebetlerl vardır, onlan danltmak 
istemez. Bunun için yeni müki· 
fatın muharrir olmıyanlar, ede• 
biyab ancak birer muhip olarak 
takip edenler tarafından verilmesi 
doğru görülmüş. Yeni mfikafab 
idare edecek heyette muharrir 
yok, fakat birçok mesleklerden 
adamlar var. ismine de " kariler 
mUkafab" deniliyor. 

Sanatkarların çoğu bilhassa 
kendileri için, sevip hllrmet et• 
tikleri için birkaç kişi için 
çalı.şbklanm, onların takdirine 
mazhar olduktan sonra ıöhret 
kazanmasalar bile yine kendilerini 
muvaffakiyete ermiş ıayacaklannı 
ıöylerler amma rağbet görmekten 
tamamile kaçınacak hiçbir şair 
bir reıaam, bir besteklr yok 
gibidir. Anca liayağı n•atldir
larm beğenileceğini iddia edenler 
bile, bu hal kendi hatlarına da 
gelirse her kaidenin bir istisnası 
olacağım söyleyip teselli bulur ve 
sevinirler. Demek ki her muharrir 
için en bllynk mUkifat daima 
karlin vereceği mukafatbr. 

Fakat bunun için bir heyet 
kurmanın IUzumu var mıdır? Zan'" 
netmiyorum; çUnkU o zaten meY" 
cuttur : Her kitabı on beş, yirmi 
bin nllsha basılan romancı o mli• 
kifab alıyor demektir. Böyle 
olunca meseli bugünkü Fransıı: 
muharrileri arasında M. Dckobra, 
dünyanın en büyük edebi mfika"' 
fatlanndan birini alıyor demektir. 

Amma deniliyor ki kari ekse
riya yamlıyor, iyilere değil, fena· 
lara, yahut az iyilere mükdfat 
veriyor. O halde iyileri kim tayiıı 
edecek? Bana öyle geliyor ki 
bunun bir tek cevabı vardır: fşin 
ehli olanlar, yani muharrirler, 
edebiyatı kendi.erine meslek 
edinmiş olanlar. Bir cıKariler mil• 
kafab,. , bunun için tuhaf bit 
müessesedir. 

CUdUlde imar Faaliyeti 
Glldlll (Husus1) - Nahlyey• 

merbut bilumum ltöylerin şoseler! 
yapılmaktadır. Keşanoz köyünde 
bulunan Ayaş, Güdlll, Beypazarı 
ve Gerede yolcularının yegan• 
gllzergahı olan köprilotin tamirine 
başlanılmıştır. Bu köprünün inşası 
için Abdülhamit zamanında nltmıf 
bin lira tahsisat verilmiş, fakat 
o zamanın mürtekipleri tarafından 
altmış bin liramn otuz bin JirasJ 
aşırılmış, otuz bin lirasile köprU 
yarı ahşap yan karğir olarak inş• 
edilmiştir. Belediye de çaışı v• 
şose kaldırımlarının kasaba haı+ 
cine kadar tamirine baılamıştır. 
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Almanya Vukuatıj 
Harici Siyasette Silah 

Bİ 1 Ti L 

Te~ir Yapacak Mı? Ticarefı 
Borçlar Davası 

. Almanya'dakl dahili karıatalık 
bu n için yabımıt •aı:iy ttedir. Al-

an merkczleılnd n gelen haberJerde 
• Hltler v ziyet ihii imdir. ,, Oümleai 
btr dillıtur l rak ıık :sık tekrar edi
liyor. Hakikatte budur, y ni M. Hitler 

n lçt 1d tyetl esinde !bulun-
duruyor. Ve bu hakimiyetten aldığı 

r tl dir ki fırkuınd ve kendi 
i taııyan h cum ordusund~ i•· 

1 mikyas tasfiye hareketine giriı-
mlı bulunm lct dır. . 

F knt ıson Alman hidisclerinin 
isim ıiyaai mf!ralumıu tahrik eden 

im blr eph ai 1'ardır ve ,udur: 
Aca a bu hadi 1 r Almanyanın harici 
aiy • ti '1zcrind btr t ıir yapabilt-
ce idir? 

Blliyoruı ki Almanya bu2'ün ıilth-
1 r • inde hukuk mOaavatı, Ven y 

u h desinin cleti~tlrllm at, Almanya
Avuıturya ittlh dı ın temini gayelerini 

tm t dir. .. 

Sil&hlnr ve Vera y ubedcsinln 
lftirilm 1 ltind Almanya son 

aöz-nU s6yl it ve bu ıa hada 
mnz ker imkanları k lm dığı için 
Atmanya .rcrek Mili tler Cemly tinden 
v ger 1llhııı:du.ım konferanım
dan ç"kllmlıtlr. 

Ancak on hldı eler Almanyamn 
bu meaelel o dair söyl mif olduğu 
con sözü üzerinde milsbct veya menfi 
bir tesir y pabillr. 

ıü bet t ir fU olabilir: Bugüno 
lutd r gUUDğilm iyasetten kat'iyen 
d8nmeyec lm ve harici siyasetimin 
na h ti rını tqkll cd n bu düsturlara 
ah geniı bir ısrar göatermek 

bıretU aadık kalac ım. 

enfJ teılrl d öyle tahmin 
d bilirixı Dahlld Hitler hükumetine 

ve fırkaıtna kartı muhtemel yeni bir 
aksülamel Almanyayı :zayıf dUtllrebilir. 
Bu t kdird ıroı tar fta cephe alan 
d "'1 tler ona lst dikl rint kolayca 
bb l ettlreblliı'ler. Bl;>) le aju bir 
Y &ly t d cı ek için kendi istek-
1 rlmdc bir z fedakirhk yapayım. 

Acaba hangisi; mü bet teair mi, 
yokı m nfl te lr mi kendini g<lı· 
terecek? 

Bunun cev bını vernıek için hAdi· 
ıclerin blra1 d inkltafını beklemek 
lhı ellyor, - ir _, ___ _ 

Beyn lmll ı Tramvay 
Kongr ı 

Berlin, .S (A.A.) - Beynelmilel 
tramvay kongreıt bur da açılac ktır. 

ÖL 
1 tanbul geleli 30 gün olmu • 

tu. Amma bu lat nbul sanki 
bıraktığımız bizim güzel lstanbu
Jumuz değildi. Sok kl rında hep 
bizden olmayan aakerler, zabitler, 
pencerel rinde dükkanı rmda 
renk renk, bizim olmayan b y• 
r ki r, her dım başında da 
tUrlcçemizin yerine yab ncı diller· 
den konuş nlar, ğilişimi:zin önUn· 
de durm d n dUşm n düşman 
gtllenler v rdı. 

' Biz lst nbulu bütün harp yok· 
uklarme, dökülen kani ra rağmen 

Türkün malı, TUrkUn toprağı 
ol rak bır kmı tak. 

Halbuki onu bizlerden çok 
dn manların 1 tanbulu halinde 
buluyorduk. Meğerse onca ananın 
k rdeşin, kadınm 6zya ı b~ 
neticeye varmak için akmııtı. 

Kaç yıl göğüslerini düşman 
kurıu.ıuna germlı Mehmetçikle-

Meselesi 
Cencvrt>, 3 (A. A., - Sillhsıı.1anma f 

komis~onunun !hususi t5ilih ticareti ko· 
iteci dün umumi bir topl ntı yapa

rak h zır~hıo n r poru tetkik etmiıtir. 
~ran lif murahhası bu raporun c -
mi)'etind n b•hactmiı ve de iftir iti: 

'· - Bu proje !birçok müı ülitı 
ve bilhassa silih l l eden 
etmey n devletler :ı;c iter t.ar fta 
bu usi v rıesmi •ilah fa rikalan 
r&sınd mÜsaTat tesisi m\i 'küli.bn1 

izale ctmekt dir. Proje ayni .z mandrı 
il b 1 al tının nt'.triyat v aibuıil• 

beyneJmilel bir murakabeye tabi tu· 
tulmuı fikrini de ehemmiyetle tcbariiE 
ettir ekt dir • ., 

Fr:an z murahh 5tndan sonra İn
gifü, Venu ela, Lehiatan, Çekoslo
vakya, iıviçre ve İ panya mur bha \ rı 
da metni tasvip etmiolcr '\ metin 
değiştirilmeksizin kabul olunmuttur. 

Viyana Belediyesi 
Yanıyor 

Viy n 1 3 ,A.A.t - Bu sah h be· 
lcdiy dnireainde yangın çıkmıtbr. 

Sebebi henüz belli detildir. At f d • 
vam etmektedir. 

* Viyane, 3 (A. A.) - Telsiz daire· 
ıinde patlıyan bir bomba, mühim 
hasarab mucip olmuştur. 

Amerikada 
F evka ad Kabine 

V.04lngton. 3 (A. A.) - Sey hate 
çıkan cümhur reisi M. Ruzvelt kendi
sine mutıvin olarak milli kalkınmn 

idaresi mDd ınn M. Rihberg•i tayin 
etmiı, bir de mfi tacel it1er ıiçin 

11 nayl komisyonu tetkil dm kle 
fevk 1 de bir kabine vücuda a-etir· 

Eğer Avrupa, Amerikaya Olan 
Borçlarını Vıerecek Olsa ... 

Bu Faşi t resmine ~öre Amerikanın ihtiy r Avrupaddıı cazı 
ınıktarı ilthiıtir. 'Eğer I\\ rupa bu p ra~ ı H:rmek mccburiyctind• 
olsa, imk" ı yok parası yctiımez. Rinaenale h Amerikunın Avrupayı 
la:t p :Amerikay ötür.nıe i liunı elmclrtcdir. Bund n dolayıdır ki 
kımın laca ı mc elesi b 11c ilem1 r. 

' 

par. nın 
kalacak 
koHuk
Ameri• 

Silihsızlanma Meselesi 
Bu Davanın Halli 

asıl Mümkün 
Prag, 3 (A. A.) - !Harici e 11-

:ı.ın • Benea dün Parlamentoda •· 
ricl ısiya tt n bab1ederkcn Dum rg 
ltabl esind sonra :Franaı:ı. ısiyaaeti
nin kuvvetlendi "ni, ıkilçük itiliho 
ati mla b- nı öyl mi ve Balkan 
mlsakına b'üyü bir ehernmiy t 

Maliyecilerin 
Mlilakatı 

Bazılarına 
Olabilirmi 

Göre 
? 
• 

Sosyalist Ve 
Ko ünistler 

miıtir. 

Feyezan 
Bulgaristand Sular 17 

Ki iyi Boğdu 

M. Şaht, Amerikan Banka 
Müdürile Görü ecek 

Fransada Müıterek Bir 
T oplanh Yaptılar 

Sofy , 3 ( A. A. } - :Memleketi 
hor tarafında sular taımıf, 17 kiti 
boğulmuıtur. Zarar bllyOktür. 

B yn lmllel Hukuk Kongresi 
Romndan bildiriliyor. Önfimüzd ki 

ıonbaharda, ( Corpu• Juria Civiliı ) in 
on d8rdOncQ yüz sene.ini kutlu! mak 
nzcre Roma'da beynelmilel bir hulcuk 
kongre i 1op!anacaktır. Birçok Ont-

rimiz znbitlerimiz, bu hali gör• 
mcmek için ya evlerinden çık
mıyorlar, ya da askerliklerine ol
sun bunu göstermemek için apu
l tlerini kılıçlarını söküp, manevi 

varlıklarını sivil kıyafetlerin ör
tU&U ile saklıyorlardı. 

Sen bunları görmiyordun. Kü
~üktün. Baban görmüyordu, çlln· 
kli yalnız para işlerine dnlmıştı. 

Ben de görmiyordum, çünkü 
hem bu acıları görmeğe, duyma
ğa alışbrılmamı harbin linde 
arsılmamışhm, h m de üstelik 

.. Ak d niz., de geçen günlerim• 
de eski bir rüy dirilmiş, gönlüm, 
hissim dıma" ım, bir tUrlll uyuş· 
mad n ade bir tek düşüne ile 
çırpınır hnle ııelmiştir. 

Dediğim gibi 1 t nbula kavu· 
lı epi olmuştu. Hemen hergün 

bnbanl y zıb nede buluıtuğunu 
b raberce çe it ÇCfil iılerc giriıtik· 

8 1 {İsviçr ) 3 - Buraya gelmek 
üzer olan Amerika Fed r ka ı 
mildürQ M. Harriıon'un burada Alman 
Devlet Bankası Miidilrü 'M. Ş ht ile 
yapacağı görCltmlye ço eh mi t 
veriliyor. • 'H r.risun Avrupa piya
nsı hnkkında ia slı tetkikat yap cak, 
ayrıca muhtelif devletlerin lhra~ ban• 
kal ,. mfidilrlerHe de görGıecektir. 

ver.aiteler bu kongreye i fr k ede
c klerdir. 

lerini öğrendiğimiz Vedat Melihi 
daha bir kere bile görmemiştik. 

Neden gelmiyordu'? Bu uzak .. 
Jaşma oyunundan ma ~ adı neydi? 

Kocam .ara sıra: 
- Ayrılırken vapurda, çocuğa 

güzel güzel buyurun demedin mi 
nedir? okadar davet ediyorum 
da yin kabul etmi)·or, tUrlU 
bahane çıkarıyor. Halbuki onun 
sayesinde geçen hafta bir bor 
oyununda .dünya lrndal' para ka· 
znndım. Elbette bir şeylerle ınu
kabele etmek icap eder. Hiç 
orah olduğu yok Nezaket mi 
yapıyor? Çekingenlikten mi gel· 
miyor, aklım ermedi gitti, diyor.du. 

Evin içinde sık sık ziyafetler 
veriliyor, Almanyada öğrenilen 
v kaynanamla görümcemi bizden 
bil bütün uyak1aştıraıı medeniyet 
ve Avrupahlı'k lizentilikleri ile 
ben yine bir sUrü yabancı rkeğ 
çıkarılıyordum. 

Bu insanların arasındn bir tek 
defa olsun onu göremeyişime o 
zamanlar ben d akıl erdir .. 
mezdim. 

Nihayet temmuz başlarında 

bir kş m kocam yine v purd ki 

gibi: 
- Gel bak, gel. S no kimi 

göstereceğim 1 Diye ça" ırdı ve 
o gUnd n sonra da Ved t Me1ih 

Pari 3 (A. A.) - Komilnill ve 
Oı)'Blist fırka ı ilk defa olarak milı· 

terek bir toplantı yapmak için anlnı
lfİ rdır. Toplantıda k 1 balık btr 

halk kütlesi h zır bulunmuı, A1mnn 
komüni t lidt:rl T elman il A"Vua .. 
tury sosyallatlcrinden Mad m V nUit 
ıin tahliy l ri i~tenilmişlir. Oç komil· 

·at Ye ç •osyali t lh tip 11öx al rak 
fa izme karıı milttehit bir cc he 
kurm k Jilı.umwıdan b hsetmiılerdir. 

en devamlı bir misnfir:imiz, Martı 
da ıdmizln karşı ında b mheyaz 
ine iluetl ile serilen bir kom u· 

uz oldu. 
Bu motörün en b ş misafiri 

hep sendin Nesrin. Her bir yanı• 
nı, b pimizden iyi sen bilirdin. 
V dnt Melih ne zaman Marhdan 
çıkıp, küçük mavi andalil biz 
oturmı~ g l e, s n onun dizlerine 
sarılır, e rar b rnher or ) dön· 
m k için y ]varır dururdun. 

O günlerde acab o da seni 
eviyor mu idi? Yoksa biltün 

bunlar ade bir bebek oyunu 
mu idi? 

B na kar ı ne öz, ne de h • 
.reketle hiçbir yakmlık gö termi
yordu. Yalnız gözleı:i, bakı 1 rı 
;günden üne çılgın bir ısrarla 
fizerime dikiliyor, yanımda yalnız 
k lmakt n çekiniyormuş lbl 
h ller takmıyordu. 

Bir gUn piyano çalıyordum. 

E ki bir alaturk rkıyı. Sen 
öğle uyku undan d ha l·alk· 
m mı tm. Hizm tçiler fil n d 

ıı ağı katt idi. Y lnızdım. 
\' z ünlerinin o iz, ölü ibJ 
durgun tl rinde s nki ben 
piy nonun ind bile bir b ş-

lık, bir derinlik bir d rlnlik bu .. 
!urum. 

Bil m m b b n, e •in ıi~inde, 

Soğukkanlılığı
nızı Takdir 
Ederim! 

Bu sab h posta bana bir 
.rom na mev:ı:u teşkil edecek 

aaar üheyyiç bir \' k'amn 
!t f ilahnı getirdi. Üç beş atırını 

kıl edeceğim: 
" Mi firlerim deniz ken r~ 

kadar u~ nan bahçede eğleni
yorlardı. ir aralık içlerinden biri 
g c nin serinliğinden mütecsıir 

o1du. Bir ylin atkı bulm k lazım 
eldi. Köşke girdim. Yemek 

odasından aeçerken bitişık alonu11 
dıprıdan aydml nan c m k pısı 
üz, rinde iki gölge gördüm: Bir 
kadınla erkek ölgesi.. 

isafirl rimden birl la kb. 
F kat kim ? Hep i d a ğıd 
de- ·ı mi? Şüphe afamı tarm l dı. 

SnratJe ü t k ta çıktım, p ncer 
ğilerek b kl dim. Çok 

llr.m di. B hçeytı iki göl e indi : 
Biri kocamdı, biri d bnna... çok 
yakın bir kadın. 

Bir dakika heroeyl kmp dökmek 
r:ı:.usile kıvr ndım, f k t diltilndünı 

i bu kadm... benim yakinimdir, 
kocası da •. 6yledir. Bundan b ka llç 
taoe çocuktarJ ardır. ıB nim de iki. 

Sabrettim. Fakat timdi y vaı 
v ' kaynayan bir kin, hırs. DellUk 

huler1 üzerindeyim. ,. 
Bu okuyucum bana i im zikred rek 

daha fazla tafaiJ t vermiıtir. Fakat 
bu 'iııfallitm ;i&ZCte ıiltunun kal 
kendisi için zararlı olacaktır. Taniyc· 
lcrimi husu i mektupla göndereceğim. 

* h.adıkô) ünde Vildan Hanuıuu 
Herıeyden evvel içtimai, ahliki •o 

maH "Variyetini tetkik edinİ2:, '.karan
nı:ıı v rirainiz. 

HANIM'l EYZU: 

Lehfatand• B r lf16s 
Lod:ı., ( Lehiatımda) 8 - 12 lbuçu 

Uyon ıtcloti aermaye ile l 30 a nc
aind te a. edil Lul Gey r e ı -
cat fabrikası ifl ı tmiıtlr. Fabrlka
d eon :ıtamanl rd (2,000) am le ça• 
Jaımnkta idi. 

Nevrorktan Avrup ya 
Uçan T yyar cil r 

Vıırıova, 3 (Hususi) - Amerika· 
dan Avr.up y tayy r ile geç n 
Adamoviç kardeıler dün buraya ı. 

diler, halk tarafmd n harareti kar4ı· 
1 ndıl r. 

onral rı bir değişiklik yapb mı? 
O zamanlar piy nom, alt k tt , 
f mek oda mın yamnd ki mavi 
döşemeli !onda dururdu. Bu 
odanın geniş camlı kapısı bahçe
ye açılır, ~anlarında portakal sak· 
ıları dizili alçak yayvan mermer 

bir merdivenle - sen düşmiyesin 
diye etrafına kı a bir parmaklık 
çevirttiğimiz - havuzun başın 
inilirdi. 

İşte o günü, piyanonun b ında 
ben şarkı söylerken, Vedat Melih 
bu merdivenlerden ç.ıktı. EU rim 
tuşlarm üzerinde kaldı. Gözl ·m 
onun rk ımd birini, herhalde 
b bam ar dı. 

Bunu hissetmi gibi : 
- Kalacak dewilim. Martıyı 

mıy geJdim. B b itteki küçük 
umlzin tamiri bitti artık. P r 

i l rind n uzakl ıp, me leğime 
çalı acağım. Yaz tatili onuna 
erdi. Nesrin Allah ısmarladık 
demy geldim, dedi. 

Tuşlardan ellerimi çektim. O, 
piyanodan uzakta, ayakta duru
yordu. Başı açıktı. Göd rini öz· 
l rime dikti. 

B n d fı ltı gibJ, u ulc : 
- Ne rin uyuyor.. Ne UzU e

cekl Ay dede bUyUyUnce, g ce, 
g zmesi yapbracak bize, deyip 
duruyordu. Uyandır yım d gel· 
in, dedim. 

(Arka t r • 



Tavulcçuluk Balısi cı) 

TafJukçulukta 
Muvaffalc 
Olmanın Sırları . 
\ -1-
, Umumi harptenberi ~~ati!l 
muhtelif ıubeleri blyQk bll' inki· 
pfa mazhar olmuıtur. · Bu, hepi· 
mizlo malOmudur. Bu arada fenni 
tavukçuluk ta, 16rdli8 dikkat 
ve ujradığı takip 1&7ainde fazla 
kir ıetirici bir faaliyet ıubeal 
olmak lzere tamnmıf, bu ytlzden 
ele Franaa ve Belçikada, htık6met 
kontrolu albada bBylk tavuk 
çiftlikleri teaiı edümiftir. Ameri· 
kaWar, lngilizler Felemenkler ,tbl 
diler milletler l.e, bu itle daha 
eYvelden meıpl olmıya batla
mıılardır. Binnetice, oralarda 
tawkçuluk daha ileri sitmlt. 
yOkaek mektepler, ....,_, IK
rilbe iatuyonlan, fenni ciftlilder 
açılmlf, biJıi ve tecrlbeler ba,U 
ileri ıltlrllmQI. IMı ..,ede ele 
yumurta ıabma, bu memle-
ketlere milyonlar temin etmek-
te bulunmuttur. Biact, ile 
bir tek tavukçuluk emtitW Yar

dar. Htıkümet paralile kurulan 
bu mlleueaedeo, para mukabi
linde dahi köylll ve phirli icap 
eden istifadeyi temin eclem•mek
tedir. Bu ytızden bDtlln tefebbaa
ler phıi 1&hada kalmakta ve 
mevcut bilgiye raimen zamanla 
1Ön8p gitmektedir. 

Baıka yerlerde, ıtınden ıt'ne 
artan ihtiyaç, tavukçulup mubt .. 
lif ıubelere ayırd etmektedir. Me
aeli bir kısmında bu itle yumurta 
verımı noktasından ujrqalclıp 
gibi bazılannda iıe et ve aiiıleyicl 
tay verimi noktaaından çahımayı 
mucip olmaktadır. . Şu halde, 
oralarda, tavukçuluk fi'len üç 
pbeye ayrılmlfbr. Binnetice mik-
tan m8temadiyea artan bu hay
vanJan koru.._ak, aıhhatlerile 

mefl'll olup 11raauıda icap eden 
tedbirleri almak bir zarurettir. 

Ba cihetlen ehemmiyet ver
miyen bir fenni tawkçu •eya 
amatlr, loaa bir zamanda piliç 
•• tanklanmn ualclapu, bir 
mlldclet 80Sll'a iae ıenel• mabıultl 
elan çahıqıa•nın meyvalarından 
ortada bir feY kalmaclaiını g6re-
ıııcektir. 

Bunun biyle olmamaaa içia 
fenni tavukçuluia ablan bir kim
Mye, bu kuançh un' at yôlunda 
lalavuzluk yapacak, bRpüae bilti 
katacak fenni bir miteueaenm 
IMdunmamaaadu- ld bu mleuif 
aeticeyi doprmaktaclaJ. 

Binaenaleyh tavuldana ..ı.bati, 
11daaı, -.çimleri, ..,.....ineJeri 
kadar bir tavuk~uhik ml• .. ıe: 
.mde tatbik edilecek W&renia ele 
.. vaffakiyet için "'Dhim bir 
mewkü vardır. Biz, bu noktadan 
bu altundaki yazalanmızda, qaev
cudiyetioi ıördüilmlz bu bot· 
lap doldurmıya çalqbk ve çah
•yoruz. Fena bakam, kuralrhk, 
rutubet, fazla yairnur, çok rDıtAr 
uruetin birdenbire ye mlbim 
derecede deİİfmeai, tiddetli bava 
cereyanlan, yem rejilllİllİa ani de-
iiımeai, aarnıç ve birikmit MJ 
Y•mek tavuklarda hUtahk doj'-
••11mn miihim imUrerindeDclir. 
Bu euılara riayet eden bir 
amat6r veya fenni çiftlik, tavuk 
.. ıtalıiana nadiren teud&f eder. 
Şu hal (6sterir ki haltalıla lllçla 
tedavi etmekten ziyade butahian 
tlopamaaına çahtmak elbette ki 
•uvafıkbr. • 

[ Bu mıiııuebetle, relecek yazım· 
4a me•ıim. butabldannıa batında 
plea idi ta.uk i.haliadeo baheed• 
eegia] 

Bir Zamanlar Bütün Evleri Saran Gra- Ak•arag için 

1 • A kK Jd l D .. t•• Bir Parlc mofonSes erı, rb a ırım ara uş u Lazım 
İstanbullular 
Plaka Diye Bir 
Şey Aldıkları 

Yok, Evlerin
de Bir Radyo 
Var Mı Ta-
qıam •• Çevir 
DüğmeyiBuJ 

Avrupayı, Çe
vir Düğmeyi 
Bul Şantoz

ları •• 

• 
Gr•rno/onların ••l•ri artık so/c•i• aüıtü 

Ne idi bir zamanlar?. Her yoralmllfla. Yatlı yenile aJnındakl 
evden cıyak cıyak bir gramofon terleri .Udi: 
ıeıi ıelirdi. Gramofon, tuz ekmek - Sokaia dtlfmiyen kaldı mı 
ıibi bir ıey olmuttu. Hatta, ıra· ki beybaba?. 
mofonu ben biraz da çocuğa ben· - Hani bunun da moda11 
zetirdim. Doiması ve avazı çaldap ıeçti mi cliyec:ektiml. 
kadar cayaklamaı ,lzımgelen bir - Aldarma beybaba, onu 
ıey .• Evin demirbaı etyaıı.. yarmn modacılar d&tat•linl.. 

O henıime ııralannda Ana· ihtiyar sormakta ıarar edi· 
dolulu bir doatum anlatmlfta: d 
Gramofon k6ylere kadar uun•f, yor u. E !Ad m ham 
batü atını teme tetirip Htbk-- - V I~ • IOfUfU 

tan eonra kaye ıramofonla dl- merak 1&ikuıledır. Acap arama-
n enler bile varmıt- fona ratbet etmiyorlar mı tim~i? 

Geçenlerde bizim V enipoiltane Seyyar pllkçı yere çlmelmıı, 
:lnthıden ıeçerkea, kepenkleri bir liıar• xakmııb : 
6rttUD bir dokkin 6oDnde bir - Canın der.tlqmek mi ilti-
ıOrtl plik ı&rdtım.. Çorap kiri yer Bey baba? •• 
yllzlO, çajutkan biri ayazı çıkbjı - Onun tibi birteY·· 
kadar bapıyordu; - tbh, y•aı ta clertlefeUm •• 

- Beyefendi, buraJ& bakma- Galiba "8İil evde ft moclUI 
4lea ~ öe,efemlil.. Burada pçmit weJl•r var T Canlı T• 
mlthit bir cinayet var &,eyefeadit. kiti ıeyclir, bir lirin aatamauanl 
Radyo ıramofonu ildllrdtı. Pllk· ihtiyar, bu tizli alaya anlama-
J• 6bftz kaldı beyefendi. •lfla: 

Bir buçuk liraya aldıtın plilu - Neden ıramofonun modua 
burada ( 40 ) kuruta bulacakıın pçti? 
beyefendi .. 

Aman yarabbi, o ne raf
betıizlik.. Gelip ıeçenler, bal" 
laranı çevirip fiyle, tenezzllen 
bile bakmıyorlar.. Adamcajtza 
avazı çıktı;. kadar bajnyor, 
kaldınm üzerine koyduiu bozuk 
dftzen ıramofon makinesine dar· 
madan plik koyuyor, tangolar, 
fokıtrotlar, Y.ı.lar çalmıyor, 

hicazdan, k&rdlden, ubahiden 
tarkılar okunuyordu. 

Adamcaiızın etrafım bir ıllrii 
lfaiz çevirmitti. Ekaeriıi-de muıiki 
merakba olu ıerek! Bedavadan 
fU'lu dinliyorlar.. Nihayet içleri•· 
den bir mltekait, kelimeleri yu
Yarhya yuvarlaya aorclu: 

- EYllclım bunlar ti& mı IO

kaja d•O? 
Seyyar pllkça kjır•~tan 

- Neden olacak f.. Radyo 
ortalığı aarınca, ıramofon nallan 
havaya dikti. ' Hani Anadolu 
olmaıa, fabrikalar İfİ çoktan 
l»ll'akırlardı. Bereket versin Ana
doluya.. Bizim Galatada bir za
manlar Sabunyan kumpanyaıı 
diye bir tiyatora vardı.. Mı;.rda~ 
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Ef • .tiye ele bir claayetçi aktar •. 
fUOJ& pkb mı 

- Aman ,.... ..... •ti• 
prloram. Ayakta bir maktul, 
yerde bir katil 1.. diyem ayvazhlc 
ederdi. Bizim pllldar ela blyle.. 
Radyo katil, ıramofon maktul 
eldu. 

ihtiyar içini çekiyordu : 

Belediyede, halkın belecli1e 
hakkındaki pkiyet ve temenni
lerini tetkik ve nazan dikkat• 
almak tlzere bir b&ro t .. kil edil .. 
mlf. Bu, flmdiJe kadar çoktan 
dtlftln8lmul lbmıplen mnlıiaa 
bir ...... leli. 

Ba blroaaa Ok nuan cllkkatlM 
......... p Od maeleyi e•..
tillJetl• c1erpif etmellni rica e• 
ati• 

l - Abara1 dYan çok lre-
111 bir laalk iltl..Ue clolu olm•114 
aa rap.en ne bll'pak ne dete. 
mlablrett--,...ı mevcut d .. 
lildir. Halk çocaldaruu tozla ,.ı
lucla ~ mecburiyetba• 
.urıer. Truavay clepolunua lala
deki ı..tular ••ili Akaarar.. 
lilu illa m111-e1 bir park.._ 
11ne ptirilebilir. 

2 - Y.mlrapı cleaiz k...,. 
bir toz dif7 ..J..ıindedir. Tren 
klprllallnden cleab kenanna ka
dar pek u mahal olan buramnı• 
ela hiç deiilH arnavut kaldanmı 
ile yapbrmak bittin o civar balkı 
için çok b1J1k ve unutulmaz bir 
hizmet olur. 

- vah vah vah ı. Cidden Akaara)' ........ mahallealndea: lbril 

•ef' ettim.. J 
- Ne ederaen et Bey baba, [ Ce aplan 

it b6yle 1.. Ben vaktlle ıu karfl 1 lllZ 
yoldaki fabrikada çallfll'dım. Hot ı __ K_ut_o_n-ud_an_M ___ s_,_A_d_a-na~da-n~H~u. 
o zamanlar efendi evlldı idik ya, 

aame&t.iD, latanbuldan F. K, Ankara· 
ae iae .. Fabrika bani hani iflerdi. dan Tevfik, Aduldan Hilmi imsa •• 
Şarkıcı kanların biri gelir biri if&l'ederile mekmp göodeno karile
ıiderdi. Kipe f8rka 16yler ılbi 
ıeçerler bir makinenin Wf181na, 
Yer ederlerdi pthp.. O uman
lar matazadan mftfterl eblk 
olmazdı. Biri gelir bilmem hangi 
laanımm plaka.adan on tane, 
biri bilmem kimin prkımadaa 
yirmi tane ahrclı. Şimdi lyle mi? 
Bir kere latanbullular pllka cliye 
bir py aldıldan yok. Ev~nden 
telli bir radyo var mı tamam, 
çevir cllimeyi, bul AYnlpaJa. 
çevir dtljmeyi bul fUtozları L. 
Sonra yallan tilteye, elinle babam, 
elinle!.. Yok pllka bozulaCak makina 
duracak, fren kırılacak, ijue 
bitecek korkuatu yok. 

ihtiyar mlltekait up içini 
çekiyordu.. Bu mracla •eyyar 
pllkça Jmda, yam .,..ada daran 
çarapa okbh btr knflr 1&.anla: 

- Ulan ne duruyorsun, ba
p.ana .... 
~::--~-aı;ıJıl!I', 

jiPirdi, '* 
Çatlak, .uı.a tlt erlid 

Mahitabım cemilin görmek haram 
oldu m'4eeHt! .. 

Yamak avaz avaz bajınyorclu: 

- v.,,en1 pltfdıtr ~-· 
beyefendi •• 1lr clalaa ~ P.ia 
cl•me beyefendi. Bmllii" ~~ 
mazam be1tfendi1 •• 

Bu tlefa, jlıll çotap kiri 
renkli 1&tıcıya ben .-.U.: 

- Ba pllldan nendea iala
yor1unm allaaen? 

Herif tuha1 tohaf ,._..e 
baktı: 

- Ne diye aoruyonua beyim? 
- Merak bu raf 
Satacı bquıı aalhyordu: 
- Allah Allah, bize de h~ 

meraklılar ıelir, bir yatlı mlifte-
rinin uğrada;. yok. 

Neredea mi buluyoruz ? Satan 
alyoruz. 

- Narttden? 
- Çadırcıltrdu, m.ıa-Ue ara• 

lannda clol•ı• uldciJer
l'a•ofm falwillalanaclu •• 

- Gruaef• fa~ 

rimize: 

Sarih adrea Ye imzayı ihtiwa 
.-ı,. ••1PRW ı~ imza ile 
pnderilen mektuplar nazarı dik· 
kate ahamu ve cevap -.erilmez 
•fedim. 

yeni yem mi ahyor 1U11oz? 
- Amma 7apbii, yeni yeni 

,a.klan ta. vft. Elbette ~ 
lerL. F..._,,. Anadolu m&tte
itlilrl 6*. o.im- ıetirlr, ucuzca 
•tarlar, fabrillalar da bize verir, 
W•de..-... 

- Deimiek radyo ıramefonu 
llcltrill ı..1. 

- ~ aı,... mı beyim, &Wlr
mek te lif mı ya. Ti can •Yln• 
den zabaltti. Bir clalaa da dirile• 
mez,. Raclfo clUa ucuza, kolaya 
mal olaJOr •. Takımı, taklavatı yok 

Ha •1•• cahym? s.119'- pllkça, muhabbet• 
nihayet verdi, yine ayni aert, 
çatlak aelle bajlrmaya baıladı: 

- 1 SO ye pllk •ima beye .. 
fendi.. 40 kanıp biaden al, ala• 
&_..,... ela, alatarka11 da var 
beyefendi! 

la lltacla bozuk pllklar-. 
Wri aa~ bir fokatret 
·pby ...... -
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Bu Başı Ne Yapahm? 1 
Aşk we Macera Rom•nı 

- 34-

Bütün ba9larmı işgal eden bir· 
tek auaJ vardı: 

- Bu bap ne yapalım? 

* Garson onları yarı karanlık 
maıalarm aruandald yollardan 
geçire geçire, ilerledi ve birden 
tevakkuf ederek kenara çekildi 
\'e hörmet)e genç kızlara yol 
verdi: 

- işte efendim... Buyurunuz .• 
Önlerine vaaıl olduklara maaa

dan neş'eli bir kahkaha yükseldi! 
- O o o .. o o.. sizmi•iniı?. 

Ben de sizlerin geleceğinizden 
tamamile ümidimi keımiıtim .• bu· 
yurunuz. 

liet et"kek ayağa kalkb. Meı· 
hur Tfirk rakkasesi bu akıam 
beş hayranile bet takdirkirile 
birlikte idi... Genç kızları a-öı· 
tererek: 

- Bakmız diyordu size hakiki 
Şehrazat olduğumu ispat ediyo
rum. l,te size binbir gece masa· 
lmdan iki prense.... ikisi de aaz 
benizli, billl katla, fidan boylu, 
ince ~ili ayın on dördft gibi 
güzeJ. .. 

Sonra hep ne9'eli ve hep gü
lerek: 

- Buyurunuz, buyurunuz, diye 
onlara yer göateriyordu. 

Ve erkekler maıaya doğru 
koltuklan a6rilyorlardı. Genç kız 
oturnıuttu : 

Şehrazat 
- Size arkadaflaramı tanaşh· 

rayım, dedi. 
Fransızca konUfuyordu : 

- Herr Stern ..• Maruf kom
pozitör. Bu sene Metropol tiyat
rosunda operetinde beatelediği 

yeni bir operet gösterilecek bir 
sürü film operetlerinin beateki
rıdwr. 

Herr Weitmaon gazetecidir ..• 
Mqbu; dekoratar Wilke ... Derli· 
nln en sefih inıanı... Y oo Hvgili 
doatum kendinizi mlidafaa etme
yiniz.. Bilmediği fena ıey yoktur. 
Kokain, morfin .. 

- Fakat.. fakat güzel arka-
daş beni nasıl tanıyorsunuz? 

- Tabü azizim iki genç kız 
vatandaşım, kendilerini korumaları 
lazım... sonra da ıiıin gibi Don 
juan geçinen bir genç hakkında 
i} i malümat almaları lazım da 
değil, elz~mdir. Çocuklar bakınız 
Herr Woldan'ı tamthrmaktan çe
kinmem. O, çocuk ciddi bir genç· 
tir. Hem de Emniyeti Umumi} e· 
nin ilori bir memuru, mUfettişidir. 
Bizını gibi şakilerin arasında bu
lunmaktan maksadı kontroldur. 
Wılke'nin kokain kaçakçı şebeke
sini, benımde kumarhaneyi mey· 
dana çıkarmaya gayret ediyor .. , 
Çok mahir bir polis miifettişidir. 
Kafa kesen hayali ilk kafa ke•
tiği giin ele geçirmiştir. O meş
hur \ e miithiş caninin hili eks· 
preslerde kadın öldürmeainin 
mes'ullerinden biridir. 

Şehrazat kahkahalarla gülü· 
yordu: 

- Polisin aczile çok acı bir ............................................................. 
..... Yurttaş! 

\r., ·ok kazancından mutlaka ta· 
li\ rr ıf vazifendir, borcundur. 

Dunu iyi bil, belle Tt yap. 
Ulll lktaaat n Tuıuruf Cemiyeti 

Yuza11 

Suat Suzan 
bir ıurette istihza ediyorsunuı:. 

Münevver: 
- Acı bir iatihıa mı dedi ... 

Hiç te değil hakikati aöylüyorum. 
Hem dostum poliainiz bir parça 
tenkide muhtaçlar. Tiirkiyede 
henüz böyle bir bAdiıe vukubul
mamışhr... Türk polisinin, karşı
sında izharı acıettiji ve failini 

meydana çıkarmadığı cinayetler 
hemen, hemen yok gibidir... Gi-

bisi fazla yoktur vesselim. Hal
buki sizde yalnız şu son senelerde 
bu nevi seri halinde cinayetler 
biribirini takip ediyor... Bir katil 

Alman 
Ne 

Donanması 

Vaziyette? 
Yeni Bir Gemi Daha De
nize indirildikten Sonra .•• 

Berliu, 3 ( A. A. ) - Gazeteler 
.. Grap Sper " ismindeki Alman zırb
lııman denize indirilmesi mOnasebetlle 
Almanyanm, muabedelerin verdiil 
lmkinlardan diter devletltre nisbetle 

daha az istifad• ettljini kaydetmek
tedir. Halbuki Almanya deniz dev· 
letleri içinde bahri Hhada en zayıfıdır. 
Buna rağmen bir Alman harp gemisi 
denize indirildi mi muhtelif memle
ketlerde Almanya aleyhinde yazılar 

çıkmaktadtr. Bu yazılar okunuua 
bOyfik filolar arasında gDçlükle tesis 
olunan muvazenenin Alman bahriye 
intaatlle hakikaten bozulduğu zanne· 

dilebiJlr. Muhteriz ecnebi müıahitlerl 
Alman harp aemlJerlnt esrarengiz 
vasıflar atfetmek suretile Alman 
tekniğine icabından fazla bir mtvki 
nrmektediıler. Herkeı biliyor ki 

Alman aemileri OD bin tondan fazla 
değildir. Halbuki diter dnletler aaf-

falaarp gemileri için 3S bin tonu elzem 
addediyorlar. 

Japonya da 
Buhran 
Kabine Çekildi, Kuvvetli 

Bir Kabine isteniyor 
Tokyo, 3 (A.A.) - Birçok 

yüksek rfitbeli bahriye zabitleri 
bahriye bllyilk erkanıharbiyeaine 
hitaben bir mahzar imzalayıp 
göndermişler ve bunda, deniz 
kuvvetlerinin mlisavatını temin 
ıçın Washington muahedesinin 
feshini ve kuvvetli bir kabinenin 
iş başına gelmesini Jstemiılerdir. 

* 
Tokyo, 3 (A. A.) - Kabine İltifa 

etmiştir. 

İtalya Filosu 
Arnavutluktan Sonra 

Nereye Gitti? 
Tiran, 3 ( A. A. ) - İtalyan filosu 

Arnavutluk sularını tamamen terket

mittlr. 

Yugo•l•vy• Hududa Asker 
Yılmıyor mut 

Belgrat, 3 (A. A.) - Yugoslavya• 
nın, Arnavutluk hududuna uker 
yığdıtı hakkında ecnebi ıazetelerde 

ıörülen haberler tamamile uydur• 
madır • 

lnglllz B•tveklll 
Londra, 3 (A.A.) - Baıvekll Mr. 

Makdonald, bir mllddet LoHimut'ta 
kaldıktan aonra, mezuniyetinin naltte
bakl k11mını aeçlmuık üzere Kana
daya a-ldecektlr. 

4-7-934 

çıkıyor, en on bet kitiyi ve epey 
f•aılalarla öldürilyor... Adeta 
poliale iatihza eder gibi. Hatta 

poliıe kendi cinayetlerini ihpar 
ediyor. Meseli Peter KO,.. 
ten ve ıonra da Harmoma hldi

seleri ... Canavar kasap kaç çocu· 

· ğun baflnı yedikten sonra yaka

lanabildi. Peter Korten hemen 

daha dtln aııldı diyebiliriz .. 

- Fakat para poıtaci11111n 

katili o... Kiaç günde ele geçti? 
- Ben ıi~e bütün katilleri 

ele geçirmiyoraunuz demiyorum ... 

Fakat ... 
(Arka ı •ar) 

Soa Poıta 

İstanbul BORSASI 
3. 7. 1934 

-'"=-~=--

ÇEKLER 
kurut ~ruş 

Lendra 834,25 Prar J9, 11 l:l 
Nu • 7erk 0,794~ Viyana 4,29 
Par is J2,06 Madrlt l,8'ı 
Miline t,26 hrlla 2,0792 
BrUkle! :i,4024 VarfOH 4,2010 
Atlaa 62,sgı, P .. to 4,055 
C.••vr• ı,45062!) Bakr•t 79,205 
Sofya 68,130 Bell'fat ~3,43 
Amıt•rdaa 1,1717, l\loıkon lotMı!'>O 

ESHAM ve TAHViLAT 
IJira 

ı, Baak.(Nama)~ 
., (Hlmllo) 10, 
" ( MOoHlı) 102,-

0amanlı Bank. 35,
Sallnlk a !J,C!:t 
Şlrk•tt u.,rı,. 15100 
Hıllg •0,11 
Anadolu M60V. "19) 

• 9' IO P. ~,8!) 

Aaade111 tt tOOV. 45,50 
Şark D. Y, ~8,60 

lıı. ·rramny 41,50 
Oıkldar ıu 11,00 
Torkoa 2',75 
Hauıul 

Tal•fo• 
27,
ll,7J 

Bomontl 
l .. irn 
13,7~ 

1133 fıtllunı 98,50 
lıtıkraı:ı Dahllt 95,ı3 
DU7unu Mu. 52,SO 
Bafdat tertip 1 09,00 

., ,. D IG,00 
Reji S,90 
Tra111vay 4,97 
Rıh tını 23,00 
OıkUdar •u no,-
"f orkoı 41150 
MıaırKr.fo.1186158,00 

,. "' • 1903 116,50 
• • • 1911 9ı,50 

f.loktrlk -,-

MESKÜKA T (*] 
Lira l Liıa 

1'1rk altını 923,00 (Hamit) 46,~0 

las. • 10138 (R .. at) 49,00 
llr. • 8,42 (Vahit) 48,25 
ltu • J0,85 , ince b19lblrltk altın 
Meolıll7e 31,~ (Cümhurlyel) 4~175 
Banknot (0•. 8.) 237 (Hamit) armılı :12,50 
Kal n betlblrllk altın (Rept) 67,50 

( CUmhurt.ret J 46,~ ~V~ • 49,ııo 
(Ad•) 46.2~ (") BorH harlct 

Sebze Flatlerl 

~5 

30-27 
12 
18 

.. 6-S 
6 
5 4 
s 
s 

35 25 
10 7 
10 8 
1S 12 
s 3 

28-30 

4.3 3-2 
10 7-8 
7 6 

' s 
4 -
S.6 

2S 
n ıo 

6-5 -
3-2 

4 -
1-20 

Yerli ka}'lll 
Kayısı Amasya 
Şeftali İzmir 
Armut Akçe 

,, Muslabey 
,. Kıymeti 

11 
Serfiçe 

11 Dikenli akçe 

11 Adıyaman 

,, Ktrmaç• 
,, Kantar topu 

Vi,ne 
Zerdali 
TUrbo erik 
Havra ,. 

Sıra " 
Ağaç çiletf Bot1tılçi 

==--
Pathcan (taneıl) 
Dolmahk biber yerli 

" ,. lzmir 
Sivri biber yeril 

,. " lzmlr 
Çalı faaulye yeril 
Bam7a yerli 

" 
lımlı 

An• 'kadın fuul.r• yarli 
., ., ,, lımir 

Kabak yerli 
Pancat 

Temmuz .f 
=-

Yeni Hakimler Kanunu Münascbetil 

Adliye Vekili Mecliste 
• 

Mühim izahat Verdi 
Müddeiumumilik, Hakimlik Ve H • 
kimlerin Müstakil Olması Esaslan 

Adliye VekiJi Saraçoğlu Şllkrl 
B'ey, yeni hikimler kanunu liyi
hasınan mliıakereai münaıebetile 
Millet Meclisinde mOhim beyanat• 
ta bulundu. Vekil bey bu beya· 
natı arasmda mtıddeiumumilik 
hakkında tunları ıöylemittir: 

• - Müddeiumumilik; liyiha
DIR bariz vasıflarından biri de müd
deiumumilik meıleğinin hakimler 
mesleğinden ayırt edilmiı olma· 
ııdır. Her iki meslek münleaipla• 
rinin adli t~ıkilAttaki vazifeleri 
biribirlnden ayrı mahiyettedir. Bu 
itibarla müddeiumumilerde aranı· 
lan vaaıflar, hakimlerde aramlan· 
lara benzemez. HAkimler için 11-
tiklil bir vazife Ye aynı zamanda 
bir vecibedir. Buna mukabil, ic--
rai kuvvetin mlimeısili olan mUd· 
dciumumilerin ilk vazifeleri silsile 
itibarile mafevklerinin emirlerine 
mutaveattır. Onlara hikimlerln 

· haiz olduğu teminatı tanımak, 
kendilerine verllen emirleri ica• 
banda infaz etmemek imkanım 
bahfeder. Halbuki asiyiıin muha· 
f az&1ından manen ve Büyftk Millet 
meclisi huzurunda mes'ul olan 
icra kuvvetinin IUzum ıördUtD 
ahvalde bir auçluyu takip ettire• 
bilmeıi lazam gelir. Bu esas cezai 
mevzuatımıza, hukuku imme 
davasının açılması ıçın Adliye 
Vekilinin cUmlıuriyet mUddeiumu
misine emir verebileceği suretinde 
ıntikal etmlf bulunmaktadır. Ml\d· 
deiumumtnln iıtiklil babanesile 
bir auçluyu takipten imtina ede· 
bilmeei o •uçluya memleketinin 
adaletHe iıtihza etmek imkanının 
verilmesine mllncer olur. 

"Bu mülAhazalara binaendir ki, 
lnifiltere hariç, teşkilAtları tet· 
kik olunan davetlerin kiffe.U.· 
den müd,ieiumumiJer ayn ab
klma tabi tutulmut bulun
maktadır. İngiliz aiateminin 
teıkilihmiza ne derece uygun 
olmadığı hakkında bir fikir ver• 
mit olmak fçin nazariyatta ceza 
davalarının da hukuk davalara 
gibi ikame edilmeleri esasının 

cari olduğunu arzetmck kAfidir. 
Bununla beraber mOddeiumu

minin her tUrlU teminattan iri 
ve iradesiz bir teıekkOl haline 
konulması arzu edilmemif, bu mes• 
lckte olan terfilerde de liyakat 
ve faaliyet unsurları sizeltilmit 
ve ayrıca vazifeıinden ayrılmıı · 
olan müddeiumuminin hakimlik 
ıınıfmda muadil bir vazifeye ta-
yin cdilebilmeai esaıı kabul 
olunmuıtur. " 

Vekil bey hikimlerin iıtiklili 

Adlig• VeJıili S. Şilcrl Beg 

,ıımamalıdır. Bu imtiyaz, TetkllAll 
Esasiye kanunumuzda da sarahat• 
le zllnedilmiı olduğu veçhile hl• 
kimlerin kanunen muayyen alıkid 
ve usul buicinde vazifclerind.
nıabrum edilmemelerini temin edel 
ki, bu da, netice itibarile h.ı 
hikime, ancak vicdanından ça.kall 
ıesi dinlemek ve vazifesinin ç.iJ" 
diji yolda yürümek imkinuıl 
bahşeder. 

" Hattl bunu, bikimin tahıı ... 
bağlı bir imtiyaz addetmek-teme. 
yurttaılara verilen bir teminat 
ıeklinde telikki etmek daha dor 
ru olur. Çünkü, fertler hlldmio. 
na korku, ne de hatır saikaıil• 
hük6m verec•k vaziyette kalaml"" 
yacağından emin olmalıdırlar ki, 
mahkemeye "e onun kararla,.,..a 
tam bir itimat beı1iyebilıin1er.,, 

• • , ı • • ., ı ı • • • :t- ı • • r ı • .--"" 

T:C. 
Resmi Gazete 

Ok ve orta teclri at muallimlerin 
terfi ve tevıiyeleri hakkındaki 1701 
numaralı kanunun uçtincu maddesini 
tidil eden ( l 80 ) num rah kanuna• 
birinci maddeqi degiştirilmiştu. l\Iuıl• 
limlerin okutacakları den saatlerinde• 
ve bunların ne ıuretlc azaltılıp çoğal• 
tılabileceğinden balı eden bu madde
nin yeni tekli ve )eııe a)nı kanunUo 
birinci maddHinm degi~ık ekli Büyük 
Millet [ecliai tarafından kabul edile
rek kanuniyet kazanmıştır. (2 17) ııu· 
marayı tafıyan 2 maddelik bu kanuo 
25 Haziran tarihli Reami ıazetede 

bakkanda da ıu izahah vermiftir: "" 
" - İstiklal; liyıhanın bariz ( Toplanta, O.v•tl•r ) 

çıkmı,tır. 
•tlt•~•t•tt•tt•t:S:ta"tt•t"tııllLl•I 

vaııflarından bir diğeri de hakim· ~-...;..;:.&;;.;.-~-------
lerin istiklali meselesine verilen SUnnet DUIUnU 

Kınabadada şehit ve kim1eıız ço
ehemmiyetin . derecesidir. Ah kim cuklar için t•rtİP edıl n ıunnet dugüDa 

·••iyemiz meyanmda mDhim bir 6 temmm cuma guniı Hat 14,30 d• 
, r tutan bu cihetin kat'I ve müa- _.ı.:ı-~ Lt' B d f.<ri 
J iora "°'""'·ea ır. u ara a geııç ~-

l)t premiplere raph huıuıuna denizoiliğe teıvik edici deniz eğ• 
i\hassa itina e~Umiıtir. latiklili l•c• ve l arı tarı da yapıtacakbr. 
min edecek kaideler teminat Konser - Yannki 'l·7-9S4 Per· 

· lbı başlığı alhnda toplaaımı Ye şembe ıünil alqamı saat on ıekizdeJJ 
undan bqka kanunun diier bü- itıöaren cece geç vakit• kada.r deva• 
i.imlerlnln t~nziminde de bu bu- otmek uıere Kliçükçililik parkınd., 

, 18 gözönOnden uz.ak tutulmamıt Tay)are Oemi)eti menfaatin BeşiklaŞ 
ı r. Teminatların batında azilden ıubeai tarafından bir konser tertip 

ı A 'ld ı_ edilmiştir. 
aauniyet iO ir. 21 on masun.- Bn k:ooHrde Denizkızı Eftal31a h.-

' t, hlkimi, tatbik ile mükellef nımla kemani adi, tamburi SallhattiO. 
t !daju kanunların Uıttlode addet- kemani Oevdet, keme.ıı ec· &it.iri, piyr 

k ye metleki kusurlan ol .. da nlıt .,. elik ve udı ~ Iarko Beylerde• 
.... rhil ve takdtrde onun mevki- aıUrekkep bir az heyetı de mUntelaal 
nden a) aramamak ıeklind• aala- parı;alar 9alaoal.:tır. 



4 Temmm SON POSTA 

iTTIBAT VP. TBBAKBI 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doldu? .. 

Na•ıl Yaıadı ? •• 
Dördüncü Kısım No. 141 4-7- 934 Naıl Ôldi? 

~~~~~~= .. Ziya Şafii.·~·-:·:-·:··:: .. -:·:···:-::·::·-= .. =-=-=·==·=··:: .. ::· ==============;, 
lsmail Cambulit Bey Evine Gelen Ka-
nun Neferini Kurşunla Y aralamışb .. 

Kanun, lsmalJ Cambulat Beyin 
kapı11Da geldiği aamau gece idi. 
V azifeıi, udece bir tebliğden 
ibaret olduğu halde Cambulat 
BeJi karakola gGtllrmek istemişti. 

Cambulat Bey: 
- Şimdi gecedir. inzibat 

merkezine git.em bile latanbula 
geçemiyeceğim. Sabahleyin er
kenden kendim gider, miiracaat 
ederim. 

Diye haber ılSndermiftl. Bu 
cevabı •esile ittihaz eden kanun, 
derhal mahalle heyeti ibtiyariye-
8İDİ bapna toplamı., uzun bir 
çamqll' ipi almıı oldufa halde 
tekrar kaıkon kapısına ıelmiı, 
Cambulat Beyin kapıya inmesi 
lçia bağırmaya baılamıştı ... 
Bu hal Cambulat Beyin 
uabiyetini tahrik etmiıti. Diğer 
tıraftan kanun neferi kapıyı kır
mı1ı içeri girmiş; kendisine verilen 
emri cebir gCSstermek suretile 
yerine getirmek vaziyetinde kal
dığını ileri ıftrmnı ve o suretle 
hareket etmişti. 

O zaman İsmail Canbulat Bey 
kanunun karşısına ablmış; yapılan 
~u . n_ıuamelenin hakm olduju 
ıddıasıle ve aaabı bir vaziyette 
tabancasını çekerek kanun neferi
nin üzerine atq •tmit ve neferi 
yaralamışb. Kapının 6nllude duran 
mahalle heyeti ihtiyariyesi clağıl
lllıfb. Canbulat Be,. dojruca 
Kacbk&J lmibat ........... 
mit. meseleyi anlattıktan sonra 
teslim olmuttu. Bu kanlı hldı.o 
derhal latanbulun her tarafında 
çalkanmaya bqlamı1t ittihatçı 
dliflllanlaruaa intikam için iyi 
bir fıraat lıamlanufb. lazabat 
karakolundaki vaziyete gelince· 
karakol Amiri itin b&yle kanh v~ 
korkunç bir aafhaya d6k6leceğini 
hiç beklemiyordu. Esaaen ortada 
böyle kanla neticeye de ıebep 
yoktu. Çünktl kanun neferi, 
Canbulat beye, derhal vazifeli 
bqana hareket etmesini teblii 
edecekü. Bu ıebeple karakol 
'~ bu cinayet karıısında derin 
bır hayrete uğramaktan k~udini 
alamadL Diğer taraftan Canbulat 
Bey çok ağır bir suç if lemişti. 
Hakkında yapılac4k kanuni nıu• 
a~ele, . k.endiainin hemen tevkif 
e~ılm_esını icap ettiriyordu. Ve 
nıtekım de böyle oldu. Kendisine 
kllrfı yapılan muamele herne 
o!_ursa olsun işi cinayete kadar 
gotiirmek doğru olamazdı. 

Canbulat Bey inzıbat karako-

...................................... 1 

- Boa Posta 
iLAN FIATLAAI 

···-
1 - Clozetenln na• gezıail• 

6/r •iltanaıa lltl Nlırı 6/r 
( 1a11ti.,) •g•l•r. 

2- S.g/aauıa ... 6ir Nntl
ınla lliıt /leh ,..ıortlır: 

l 2 ! 4 • 5 yerler sayfa 
.. l'la .. yfa sayla rayla Viger Soa 

400 2iO 200 100 eo ao 
Krııı. Krş. Krş. Krş. Krş. Kıt-

3-:B;r ,antirnde tHU•li 
(8) lc~liıne otırdır. 

4 - l•n 11• lcolıra pzılor 
lttlGce/c/arı ••r• aön 
-.11,,.ı. ilfiilb. 

Ç11talca4'11 lir .. ggar Oımanlı 6atargaa 

)unda nezaret albna ahndıktan Bu kanh hldiıeye lttlhatçılann 
ıonra hakkında yapılacak mua• 
mele ıorutturuldu ve neticede 
tevkif olunarak divanıharp emrine 
verildi. 

muhalifleri tarafmclan derin bir 
liyaıt mahiyet veriliyor ve her 
tarafta heyecanh mltalealar 
yllr&tültiyordu. 

(Arka11•ar) 

Istanbul, lzmir Limanları 
( Bqterafı l inci .. :rfada ) 

olmuı meaelesi yeniden mevzuu· 
babı edilmeğe bqlanmııbr. Son 
aenelerde Akdeniz limanlan için· 
de lzmir limanının kazandığı 
b&ytlk ehemmiyet göz 6nllnde 
tutularak lzmbin transit merkezi 
olmağa ne kadar elveriıli oldu
ID• meyclau~dlr. 

lthalAt ye ihracat mhuene-
llni temin için, lzmir llmamnm 
ihracat iılerinde olduğu kadar 
ithalltta da merkezi bir vaziyet 
almaaı ve lzmir limamndan daha 
geniş bir ıekilde ithalit yapılmuı 
kunetle muhtemel görlllDyor. 
Dokuz villyetin kap111 olan ve 
on dlrt viliyete kara yollarile 

bağlı bulunan lzmir llmam, tran
lit merkezi olmağa elveriflidir. 
Bu ,ekil, lthalit e11a11nm nakli
ye mall'aflanm azaltmıı olacaktır. 

lstanbul limanından yapılan 
lthalAtta, lthalit qyumm lzmire 
kadar nakliye maarafı çok defa 
yiizde ikiyi aııyor, battı yllzde 
.,. ......... ,.... fıleWrJ• ...... 
Ayclm. llaniM Ye DenizU için çok 
defa ytizde betle Jllz alb ara111ı• 
da bir tehalüf bile arzetmekteclir. 

Buna maai olmak, nakliye 
muraflanm azaltmak içia lzmirin 
her halde ihracatta olduju gibi 
ithalit faaliyetinde de inde mn
ki almuı lllzumlu görWUyor. 

A. Adna• 

Yunan Takımı Dün Geldi 

G•l• ml•a/a t .... t.kı•ı, rıldı_. •ı-" la.ııltl.,. .,._ 
Bu cuma gDntl Taktim Stadyomunda Galatuua1 kulabtıntln 

bOyök bir idman bayramı var. O g6D GalataAl'aJ takımile natyomda 
bir maç yapmak llzere Panatinaikoı uimH Yunan takımının davet 
edildiğini biliyorsunuz. Yunanh futbolcular dilD akpm Pireden pb
rimize gelmifler, Galatuarayh sporcular tarafından karplanmlflardır. 

Resmimiz Y unanh miaafir futbolculan ve karplayıcılanm ga.te
riyor. Ayni takımla Pazar gllntl Beıiktq takımı kartılapcaktır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sabnalma · 
Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada Verem Sanatoryomuncla yapılmakta olan memurin 
pavyonunun 6776 lira 89 kuruı bedeli keşifli bakiyei inpab kapab 
zarf uaulile mllnakuaya vazolunmU§tur. 2417/934 Salı gllntl saat 
14 te ibaleai icra edilecektir. Şartname ve ketifnameyi prmek 
isteyenlerin Sanatoryom Battababetlae " m&nakua lçia de Ko
miıyona mOracaatlu\, "'655;, 

1 Emlak ve Eytam Bankası llinlan 1 
latanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emllk ve Eytam banka11aa birinci derecede ipotekli olup te

mamma (1960) bin kokaz ylz altm'lf lin kıymet takdir edilen Sa
matyada Kocamuıtafapaıa maballeainde Demirci Oıkiyan •kağında 
49 No. h hanenin tamamı açık arbrmaya vazedilmiş olup 16n/934 
tarihinde ıartnamesi diYanhaoeye talik edilerek 20/8/934 tarihine 
mlisadif Pazartesi gllnö uat 14 den 18 ya kadar lıtanbul DördilncO 
icra dairesinde açık artırma Rl'etile Nblacakbr. Artırmaya iftirak 
için ylzde yedi buçuk teminat akçesi almır. Miterakim "'il. bele
diye vakıf icaresi mllfteriye aittir. Artırma bedeli muhammen kıy
metinin % 75 şini buldutu takdirde ihaleli yapılacaktll'. Aski tak· 
dirde en son artıranın teahhfldO baki kalmak lizere artırma on b91 
gDa daha temdit edllerek 4191934 tarihine mllsadif 1&h gftal aJlll 
-tte yapılacak arbrmada muhammen kıymetinin % 7S fhıi tat
mazaa aabı geri bırakıhr. 

2004 No. lı icra kanununun 126 nca maddealne tevfikan ipotelır 
1ahibi alacakhlarla diğer allkadarlann ve irtifak hakkı uhiplerioia 
dahi gaynmenkuQ tlzerindeld haklannı ve humsiJe faiz Ye masrafa 
dair olan iddialannı evrakı mftbitelerile yirmi glhı içinde icra dai
raine bildirmeleri lizmıdır. Aksi takdirde baklan tapu licillerile 
aabit olmadıkça aabf bedelinin paylaımasından hariç kahrlar. lıba 
maddei kanuniye alıkAmına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
mal6mat almak isteyenlerin 9341923 dosya numaralile memurl
Jetimize m&racaatlan ilin obmur. (393) ... 

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
Emlik ve Eytam bankasına birinc.i derecede ipotekli olup t.. 

mamına 461 O dört bin alb ytl& on lira kıymet takdir edilen Şehza
de başında Fevziye caddeainde 28 yeni No.b hanenin tamama açık 
arttırmıya vazedilmiı olup 16-7.934 tarihinde prtnameai divanha
neye talik edilerek 20-8-34 tarihine müaadif Pazartelİ gG.nn saat 
14 ten 16 ya kadar lstanbul Dördlbıcll icra dairesinde açık artbrma 
auretile sablacakhr. Artbrmıya iştirak için % 7,5 teminat akçeli 
alınır. Müterakim vergi, belediye vakıf icareli müıteriye aittir. 
Artbrma bedeli muhammen kıymetinin o/o 75 ini bulduğu takdirde 
ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son artbnupn taahhüdü hald 
kalmak &zere arttırma on bq giln daha temdit edilerek 4-9-934 
tarihine mtlsedif Sah gftnll aynı saatte yapılacak artbrmada mu
hammen kıymetin yllzde yetmiı betini tutmazsa •bf geri 
bırakıhr. 

2004 Numarah icra kanununun 126 ncı maddeaine tevfikaa 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer aJ&kaclarlann ve irtifak bakla 
ıahiplerinin dahi gayrimenkul Dzerindeld haklarım ve bll8U8İle faiz 
ve masrafa dair olan iddialanm evraka mllsbitelerile Jirmi gibi 
içinde icra dairesine bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillerile sabit almadıkça aabf bedelinin paylqmalbldaa 
~ blutar. ı.&u maddei k•nunlye ahk•••m ıere hareket etme
leri ve daha fala maltmat almak isteyenlerin 93411178 doaya 
numaraıile dairemize mllracaatlan ilin olunur. (397) 

.. . 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emlik Ye Eytam bank.uma birinci derecede ipotekli olup ta

mamına (12750) on iki biz yedi yt1z el& Ura loymet takdir edilen 
Beyojlanda Hilıeyin Ağa mahallesinde karga sokağında etki S yeni 
9 NO.h aparbmamn tamamı açık artbrmaya vazedilmiş olup 16n/934 
tarihinde prtnamesi diYaıılıaneye talik edilerek 20181934 tarihine 
m&Mdif Pazartesi glntl aaat 14 den 16 ya kadar lataabul Dard&ncl 
icra dairesinde açık arbrma ıuretile •hlacakbr. Arttmm111 lftirak 
için % 7,S teminat akçesi almır. Mllteraldm vergi, belediye vakıf 
icaresi milşteriye aittir. Artbrma bedeli muhammen kıymetinin 
%75 tini bulduğu takdirde ihalıi yapılacakbr.Aksi takdirde en aon 
artbranın teahhlidü baki kalmak llzere on bet gtln daha temdit 
edilerek 4-9-934 tarihine mllsadif Sah gllnli aaat 14 den 16ya k .. 
dar yapılacak artbrmada muhammen kıymetinin %75 şinl tutmazsa 
aabı geri bırakılır. 

2004 NO.lı icra kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotik 
•ahibi alacaklılarla diğer alikadarların ve irtifak hakla aahipleriohı 
dahi gayrimenkul tlzerindeki kaklarmı ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialanm evrakı mllıbitelerile yirmi glD içinae icra da• 
lresine bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça sabf pedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
işbu maddel kanuniye ahklmına göre hareket etmel~ 'ft d~ha 
fazla maltimat almak latlyenlerin 9341929 dosya numarule daır .. 
mize mlracaatlan ilin olunur. [399) 

lf • 
latanbul Dördüncü icra Memurlupndan: 
Be oğlunda Htlseyin ağa mahallulnde Karga sokağında 9 

y til ki N h aparbmamn 2 No. h dairesi apk arttırma mre e raya 
ye~lecetinden elytsvm ayhğı on bet liraya talibi bulwıan iıbu dai
reyi daLa fazla bir bedelle isticar etmek İstİJenlerin S Temmuz 
934 tarihine mllıadif Peqembe ,Onft ıaat 14 ten 16 ya kadar 
934/ 929 doaya No. .Ue dairemize mllracaatlan Uia olunur. [391] 

Elektrik Tesisab münakasası 
Lüleburgaz Belediyesinden: 
24 Haziran 934 tarihinde kapalı zarf usulile bilmlinakaaa ihale 

olunacağı ilin edilen LtHeburgaz Elekttik teaiaab için talip çıkma
dığından ıartnameleri mucibince 15 Temmuz 934 Pazar günl 
ıaat On Yedide ve pazarlık ıuretile ihale olunacağı ve prtnam .. 
Jeri görmek latiyenlcr bizzat veya vekil f6ndermeleri vey~ut su
retlerini almak latiyenlerin posta ile .bef lira pderdiklen halde 
aareti mladdakalan ıönderileceii ilin olmmr. 
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No. 68 4-7 - 934 Nakili: A. R. 

Yeni Bir Beli .. 
"lşkodrah Paşa Zade Nihat Bey isminde Biri 
Beni Tehd.it Etmek Suretile ilanı Aşketti •• ,, 

işlerimiz oldukça iyi gitti. Hemen 
hemen her akşamımız, her gece
miz neşeli bir hayat içinde geçti. 
Bazı geceler, oyun sabahlara 
kadar devam ediyor; ertesi gUoU 
akşama kadar da devam ettiği 

oluyordu. Burhan oyun maaaları
nın etrafında dolaşmaktan göz 
abamıyordu. Bazan uykusuzluğa 
dayanamıyarak usullacık odama 
çekiliyordum. Fakat o zaman 
da kapımın hafif hafif vurul
duğunu, kapı topunun kurca· 
lc:ı ndığmı, hattA anahtar deliğinden 
göz uydurularak içeride karyola
mm yerinin arandığım hissediyor
dum. Bereket versin ki kapımı 
sıkı sıkı kilitliyordum. 

Bu işler böylece sUrüklenip 
giderken tatsız bir hadise zuhur 
etti.. Hala hanımın evinden ay
rıldıktan sonra bir daha yUzUnU 
görmediğim Şevket Bey, birden
bire bana ilamaşk ediverdi. Eğer 
bu adama karşı kalbimde derin 
bir minnet ve şUkran hissi olma
aa ydı, ona verilecek cevap pek 
kolay olabilirdi. Fakat beni, en 
amansız bir zamanımda en büyük 
felaketlerden kurtaran bu adam· 
cağıza, nankörce bir bevap verile
mezdi. Onun yazdığı mektuplara 
münasip cevaplar verdim. Aşkını, 
baıladığı yerde söndürmek iste
dim. Fakat, bu mert ve ciddi 
adamın hisleri, çocukça bir heves
ten ibaret olmadığı için gittikçe 
alevlendi. On beı yirmi gün zar
fında arlık hem onun için hem de 
benim için tehlikeli bir ıekle 
girdi. 

Şevket Bey ile vaziyetimiz bu 
merkezde iken benim için daha 
büyük bir tehlike başgösterdi. 

lşkodrah bilmem ne paşanın 
yegeni olan Nihat Bey isminde 
adeta etkiya bozuntusuna benze
yen bir adam da ayni surette 
bana aşık olduğunu söyledi ... 
Bl rhanm düşüncesizliği yüzünden 

salonumuza devama başlıyan bu 
adam, adeta hem bana hem de 
Burhana karşı tehditkar bir vazi
yet almıştı. Gümrük komisyoncu
luğunda da avereli işler gören 
ve, vakit vakit eline mühim mik· 
tarda para geçiren bu adam 
adeta ıalonumuzu haraca kesmek 
istiyor; ikide birde, Burhandan 
ayrllarak kendisine metres olma· 
mı teklif ediyordu. 

Meseleyi Burhana açtım. Tam 
manasile gayet pişkin olan bu 
mütereddi, erkekliğin izzetinefis 
ve gururundan mahrum olan, bu 
haysiyetsiz gençten: 

- Aman Melekciğ'im.. Sen, 
herifi idare ediver. Bir, hır çık
masın. 

Cevabını aldım. BUtUn bütün 
ıatırdım, kaldım. 

Biraz zeka ve fakat bol bol 
zilletten başka hiçbir sermayesi 
olmıyan böyle bir adamla yaşa
mak, onunla ayni gaye altında 

çalışmak, bana pek ağır gelmekle 
beraber daha çirkin hadisata ypl 
açmamak için gayet hesaplı bir 
surette harekete karar verdim. 

Kafamın içinde teshil ettiğim 
program, şu idi: 

Bir müddet dişimi sıkacak, 

her ıeye sabredecektim. Bu müd
det zarfında, kendime Ucra bir 
köıede mini mini bir ev alacak 
kadar para biriktire~ektim. Ve, 
glinUn birinde derhal ortadan 
siliniverecek.. O mini mini evime .. 
çekilecek.. El dikişi dikerek ken• 
di başıma, hanım hanımcık ge• 
çinip Jıİdecektim. 

• Fakat .. Şevket Beyin vaziyeti, 
beni fena halde aarstı. Onun, 
kar11ından aynlmaaı.. Baıtanbaşa 
şuursuzca cümlelerle dolu mek• 
tuplar yazması.. Onu, bu aık
tan vazgeçirmek için verdiğim 

cevaplara rağmen bana olan 
dlitkünlllğüniln artması.. Beni 
fena halde şaıırttı. 

., .... N1ı ... •Hlllllllllllllll•Nlaa••Ma1 .... 1111••••••••• ... 

lık zamanlar, geçici bir h~ 
ves olarak telakki ettiğim bu 

Son Posta 
k 

Yevmi, •lyaat, Hll"adiı ve Halk gaıetcıi 

Eskı Znbtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 - . 
ISTANBUL --
Gazetemizde çıkan yazı 
ve rcsimh~ria bi.ıttin hakları 
mnhfuı ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI · 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr - - - ---rORrJYE 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ .11_00 1400 800 300 

' 1 

.\bone Ledeli pe~iadirJ Ad reı 
deği~lirmek 25 kuru~tur. 

- ....,.... 

Galan evrak geri verilmez. 
ilan lardan mes'uliyet alınmaz. 

: Ce\'ap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul il ıi vesi l iiıımdır. 

\~Posta kutusuı 741 lstanbul ~ 
Telgraf :Sonpo'lta 

... Telefon :20203 .. 

aıkın yavaş yavaş ciddiyetine 
kanaat haıad ettim. Eğer Şev· 
ket Bey, sadece güzel ve neflı 
bir kadına malik olmak his ve 
hnyalile hareket etmiı olsaydı, 
ilk davetime icabet ederdi. Fa
kat onu, kaç kereler mektupla 
davet ettiğim halde gelmedi. 

Nihayet bugün hala hanımm 
evine gitmeye.. Hala hanım 
tarafından gönderdiğim bir haber 
ile onu oraya getirtmeye muvaffak 
oldum.. Karşılaşmamız, çok hazin 
bir manzara teşkil etti. O, bir 
müddet yüzUme bakamadı. Hiç 
bir şey söyleyemedi. Böyle ka
şarlanmış bir hovardamn kalbine 
bu derece nüfuz edebilmek, her 
kadın için bir şeref teşkil edebi
lirdi. Fakat beni derin, amma 
pek derin bir dü§Unceye ıev· 
keyledi. 

Nihayet o, zembereğine do· 
kunulmuş bir yay gibi boşandı. 
Kalbine dUşen ateşin, kendisini 
nasıl çılgınlıklara sevkettiğini 
anlattı. Ve en sonunda : 

- Bekleyeceğim.. Biraz daha 
sabredeceğim. Eğer sen, bu fik· 
rinde ve bu hayatta devam 
edersen, başımı alıp, bu memle
ketten çıkıp gideceğim. 

Diye hıçkıra hıçkıra ağladı. 
(ArkHı •ar) 

SON POSTA 

Dişçiden 
Korkanlardan 

- Koşa koşa nereden geJi
yorsun? 

- Dişçiden J 
- Bu kadar sevinmene sebep 

ne? 
- Diıçiyi kabinesinde bu

lamadım 1 . ' ' .. , 
Denizyol ları 

1 

1ŞLETMESI 
Acenteleri ı Karaköy Köprflbaı 
Tol. 42362 - Sirkeci MQhOrdarıado 

Han Tel. 22740 
ı........ .... .... 

Mersin Sür'at 
Yolu 

iNEBOLU vapuru 6 
Temmuz 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidişte iz
mir, Antalya, Mersin'e. Dö
nlişte bunlara ilaveten Alanya, 
KilllUk, Çanakkale'yo uğraya
caktır. (3630) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 5 

Temmuz 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaklar. (3631) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

CUMHURiYET vapuru 5 
Temmuz 

Perşembe 20 de Galata 

rıhhmından kalkacak. Gidişte 
fnebolu, Samsun, Ordu, Gfreıon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüıto bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
tir. (3632) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 4 

Temmuz 
Çarşamba 19 da Sirkeci 

nhtımmdan kalkacaktar. "3633,, 

latanbul ikinci icra memur· 
ıuıundan: 

Mukaddema lleyoğlunda Hüaeyinağa 
mabalhısiade Keresteci sokağında 28 
No. h hanede mukim iken hfilen ika• 
metgalıı meç hol bulunan N afise Muhibe 

Hanıma: 
Ulıtei tasarrufunuzda olup Dervio 

oğlu Osman efendidon istikraz etmiş 
olduğunuz aekiı yiiı elli liraya mukabil 
alacaklı mumaileyh namına birinci de
recede ipotekli bulunan Beyoğlunda 
ll üseyiaag u mahallesinde Keresteci so
ka.;ında oeki 11 yeni 28 numara ile 
murakknm bir bap haneye ait doyni 
mezkurun tesviye edilmemesi hasebile 
dairemize müracaat eden alacaklı tnrn· 
fından ipotekli bulunan gayrlm•nkulUn 
paraya çevrilmesi talep edilmiş ve ber
mucibi talep olbaptaki maddei kanuni· 
ye mucibince tanzim ve berayı tebliğ 
mtlbnşiriae tevdian tarafınıza gönderi
len ödeme emri zahrına verilen meş· 
ruhat ve bu hususta zabıta marifetile 
yapılan tahkikatta ikametgahı haıırını
zın meçhulfyeti anlaşılmış olmakla ta-
rihi ilil.adan itibaren bir ay zarfında 

984 1966 dosya numaraeile müddcabih 
borcunuzun bir kısmına veya tamamına 
karşı şifahi veya tahriri olarak itirazda 
bulunmanız veyahut borounuıu eda ey· 
lemedlğiniz takdirde müddeti mezkO.re· 
nin hitamını müteakıp cebri icra sure• 
tile muamelei muktaziyeye tevessül 
kılınacağı malO.munuz olmuk ve bu 
baptaki ödeme emrinin tebliği maka· 
mına kaim bulunmak Oı:er• ililnen teb· 
liii k:eyflret olunur. (29) 

Temmuz 4 

İktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğünden: 
Şebinkarahisar Vilayetinde kain olup şarkan ve şimalen Pestil 
karyesinden Bed ile Bildur çiftliği Bildur karyesi Kfirt karyesi 
Karahisar Gireson şosası yanındaki handan bilmUrur Sarıçiçek te
pesine hattı münkesir, garben Saraçiçek tepesinden itibaren iter 
karyesine hattı müstakim, cenuben iter karyesinden bed ile Ôksü· 
rük karyesi yakınında vaki Meryemana tepesinden Hacı Ömer 
çiftliğinrlen bilmurur mebdei hudut olan Pastil karyesine hattı 
münkesir ile mahdut 9539 hektar arazi dahilinde mekşuf Şap ma· 
deni bu hudutlar dahilind.e işledilmesi mekşufen ihale kılınacaktır. 
Taliplerin ihale mukavele ve şartnamesine dercediJecek olan hu
susi şartlarla teminat akçesi miktarım anlamak Uzere Ankara'da 
ll<hsat Veklleti Maadin Umum MüdUrlUğü Taharri ruhsatnameleri 
ve imtiyazlar MUdürlUğUne müracaat eylemeleri ve teklifleri kapalı 
zarf içerisinde nihayet l0/9/934 tarihine mUsadif Perşembe gilnU 
saat on beşe kadar Ankara'da İktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ilin olunur. "3634., 

MAVNA V APTIRIŞ EKSiL TMESi 
İstanbul Liman Şirketinden : 

Resim ve yazıh şartlarına göre 4 tane 100 tonluk, ve 5 tane 
50 ve S tane 15 tonluk mavna yaptırılacaktır. Resim ve şartname 
ve tarifname bir liraya Galata Yağkapanında lıletme Şubesinden 
alınabilir. istekli olanlar ( 2500) liralık birinci teminat ile yazılı 
tartlara göre tekliflerini kapalı zarf içinde 22 Temmuz Pazar 
günll saat 14 te Sirkecide Liman Hanında Mübayaat Komiıyonuna 
vermeleri lazımdır. 
(889) Umum MUdUrlUk 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
"34,584,, metre mık'abı 112000,, adet sandıklık tahta satın alı· 

nacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak 
edebilmek üzere u 9o 7,5" teminatlarını hamilen "nn/934" Çar· 
şamba günü saat " 15 ,, te Cibalide Alım satım komisyonuna 
müracaatları. "3605,, 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına ipotekli olup yeminli Uç ehlivukuf tarafın
dan temamına 2314 lira kıymet takdir edilen rnovutköyOndo 
Yahudi aokağında eski 108, 112, yeni 4 mUkerrer No. lı maababçe 
ahıap evin tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 8-8-934 
tarihine mllsadif Çarıamba güoll •aat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham• 
minenin ~o 75 ini bulduğu takdirde müıteriıi llzerlndo bırakılacak· 
tır. Akıl takdirde en aon arttıranan taahhUdU baki kalmak lizere 
arttırma 15 aUn mllddetle tecdit edilerek 23-8-934 tarihine mUıa• 
dif Perıembe gtınU saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 
palacak ikinci açık arttırmaaında arthrma bedeli kıymeti muham· 
minenin % 15 ini bulmadığı takdirde satıı 2280 No. lı kanun ah
kamına tevfikan geri bırakılır. Satıı peıindlr. Arttırmaya iıtlrak 
etmek iıtlyenlerin kıymeti muhamminenin ~o 7,5 niıbetlnde pey 
akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları 
IAzımdır. Hakları Tapu ıicilll ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanm ve 
hususile faiz Ye masarife dair olan iddialarını evrakı mllıbitelerl 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glin zarfında daire
mize bildirmeleri liıımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
•ahit olnuyanlar aatıı bedelinin paylaşmaıından hariç kalırlar mO.. 
teraklm vergi, tenviriye, tanziflyeden mütevellit Belediye ruıumu 
medyuna aittir, Daha fazla malumat almak iıtiyenler 14-7·934 ta• 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu
rulacak arrttırma şartnamesi ile 934-1651 No. lı doıyaya mUra· 
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin 
olunur. (3646) 

latanbul DördUncU icra Me· 
Murluğundan: Tamamına yemlnll 
ehli vukuf tarafından 329 lira kıymeti 
takdir edilen Kumkapıda Niıanca 
Mehmetpafa mahalleıloin Mabeyincl 
çetmeıl sokağında 736 ada 42 parsel 
eski 21 yeni 24 kapı numarala ahfap 
hane tamamı açık arttırmaya konul· 
mut olup .15-7-934 tarihll tartnameıl 

divanhaneye talik edilerek 7-8-934 
tarihine mOsadlf sah günü saat 14ten 
16 ya kadar lstanbul 4 ncil icra daire· 
ılnde satılacağından arttırmaya lıtlrak 
için yllzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır müterakim vergi, belediye, va· 
kıf lcaresi mUıteriytı aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yllz:de 
yetmlf betini bulduğu takdirde ihaleal 
yapılacak akfl baldo En son arttıranın 
taahhildü baki kalmak Ozere arttırma 
ıs alin daha temdit edilerek 22-8-934 
tarihine müsadif çarfamba ıınnU ayol 
uatto muhammen kıymetinin yOzde 
yetmlt betini tutmaıaa ıabf geri 
bırakılır. 2004 numarah icra kanunu· 

Fatih icras1ndan: Bir deyndeo 
dolayı tahtı hacze alınan iki kanepe 
muhtelif altı seccade bir orta masası 
bir komedin maa ayna bir asma duvar 
santi 14 Temmuz 984 Cumurtesi gi.inü 
saat 10 da Üsküdarda Koltukçularda 
bilmüzayede satılacai;rından taliplerini 
mahalli mozkfüda lemuruna müraoa• 
otları illin olunur. (80) 
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nun 126 ncı maddeıine tevfikan ipo• 
tek sahibi olacaklılar ile diğer alaka
darların ve irtifa hak sahiplerinin 
dahi gayri menkul üzerindeki hakla· 
rını ve huıuıile f alz ve masarif• 

dair olan iddialarını enakı milablte• 
!erile 20 giln içinde icra dairesine 
bildirmeleri Jizımdır. Akıl halde tapll 
ılclllerile sabit olmadıkça aatıf bede• 
linden paylaımaaından hariç kalırlar. 
f,bu maddel kanuniye ahkamına g6r• 
hareket etmeleri ve daha fazla malii• 
mat almak iıteyenlerin 934-2513 doı• 
ya numaraslle memuriyetimh:e mftra• 
caatlara il&n olunur. (.197) 



4 Temmuz SON POSTA .:Sayfa 1 ı 

Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta biliyerek tekrar tekrar yalnız bir adet 

HASAN TRAS BIÇAGİLE aylarca traş olmak mümkündür. 
Bu fevkalide Hasan traı bıçağının öyle meziyetleri vardır ki saymakla tilkenmeı.. Bir adet Hasan bıçağının, bir, iki, Uç, dört numaralı gayet 
keskin taraflan vardır. Her bir numara ile bet gün arka arka sıra ile traş olunua ve bir numaralı taraf körlenmeden ikinci numaraya geçme· 
yiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla liakal yirmi defa braş olursunuz. Sonra alelade bir bardağın içi toparlak tarafına Hasan traı 
bıçağım kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ milmkOndür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan traı bıçağile aylarca huzur ve 

bet'e içinde traı olacaksınız. · 

HASAN iSMiNE VE MARKASINA DiKKAT. 
Bir adedi beş kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara tenzilat. 

• • 

BİKi'YE 
Ba Sltanda Bergin 

------ Yazan: Seyit Cemal zade Nakleden: t ... 

GERMANŞAH YOLCULARI 
Bilmem tanır mısınız, bizim 

mUdllr •sizden iyi olmasın amma· 
çok hoı bir adamdır. 

Zevk ve pvk ehli, kalender 
IDefrep, uysal, sessiz, aakin, 
babacan bir adam. 

Tek kusuru varsa o da ıatranç 
oyununu umuru maliyeden daha 
iyi bilmesi ve lakambil kAğıtlarile 
dairenin evrakından fazla alika
clar olmamdır. 

DUnyada sevmediği, hoşlaşma· 
dığı kimse yok, yalnız maliya 
Teı.irinden bir kere sıtkı sıyrılmış, 
adını bile işitmek istemez. 

iyi, ho, adam •esselAm. 
- Kurban , Kermanıabtald 

ana babamı bir kere göreyim, 
dediğim zaman hiç liımeden, 
mınn kırın etmeden bana bir ay 
me:ıuniyet verdi. 

- Amma avdette bizimkilere, 
hele küçüklere Germanıah doku
malanndan getirmeği unutmazsın 
diye de aakı aıkı tenbih etti. 

Unutur muyum hiçi 
Yola çıkbk. 
O tarihte Çar askerleri Ger

manşah ve havalisini işgal etmiş 
bulunuyorlardı. 

Kış berbattı. Her taraf karla 
örtUlmştü. Fakat taliime, iyi bir 
posta arabasına, daha doğruıu 
bir sürlicUye tesadüf etmiıtim. Bu 
arabanın şeker gibi bir de poıta 
kolcusu vardı. 

Bizim kolcu Cafer Han: 
- Çar da kim oluyor ... Onun 

kazaklarından korknn kim?.. Siz 
gelin, ben kolcu oldukça kimse 
size ilişemez, diyordu.Vakıa Cafer 
Han mütemadiyen afyon çeki· 
yordu. Fakat ona yedi ceddinden 
kalma bu mirastan bize ne? 

Nice yıldır bu yolun kurdu 
idi. Konak yerlerini, bütUn geçit· 
l~rin, ~estirme yolların, yol üze
randekı adamların aıinaaı idi. 

Allahtan arabada fazla kalaba
bk ta yoktu. 

Benden baıka otuz., otuı beı 
1aflarında HabibulJah Han ismin
de huyu yüzünden, yüzn huyundan 
ıtlzel bir tacir •ardı. O da 
Germanşaha, aılaya gidi) ordu. 

Dedim ya, kıt kıyamet, orta
hk bembeyaz.. Mütemadiyen de 
kar yağıp duruyor. 

Saraıla ıaraıla giden arabanın 
içinde büz.tUdlik, abalaramııa aa
nndık, biribirimize ıokulduk. 

Habibullah Han öyle .. n, 
pkrak, hoısobbet, mukallit, hele 
öyle iyi kalpli, okadar aacak 
kanh ki •.. 

Bize klb maaal aöylliyor, kih 
aazel okuyor, kih Arap, Yahudi, 
Ermeni, Franaız taklidi yapıyor, 
klh harp hikiyelerl anlatıyor. 
Huıh durup dinlenmeden tatb 
tatla eöyliyerek bu yolculuğun 
ç~1'11mez eziyetlerini unutturuyor. 
Fakat hava da gittikçe bozuyor .• 
Hele rbslr •• Tipi. Kar bvada 

yere mi yağıyor, yerden havaya 
iDi kalkıyor, anbyabilene aşkol· 
•un. Göz 1ıözil ıörmüyor ... Sürikil 
Hamzanm İ•• dünya umurunda 
değil; o da ikide bir bir nefes 
afyon çekiyor, aonra blltün lran 
sürilcUlerinin dillerinden dütmi· 
yen o meıbur iltif ab hayvanları

na .yağdınyor: 
- Köpoğlu ... Hey.. Köpoğlu .. 
Araba da gidiyor, sendeliye 

sendeliye.. ursıla, sarsıla, tıngır, 

mıngır, ha bire gidiyor. 
Sürücü Hamza arada bir yine 

bağın yor: 
- Kar değil ya.. tat yağsa ••• 

Hamzamn kliheylinları durmaz. .• 
Ve kamçısını ıaklatıyor: 
- Köpoğlu... Hey.. köpoğlu .. 
Birden yolun ortasında, ara-

bamızın önOne dimdik bir karaltı 
çıktı. 

Bu, bir çar kazağı idi. 
Yolunu ıaşırmış, tipiye tutul

muı. aç kalm11; neredeyse dona
caktı. 

Anlıyamadığımız Rusçasile bir 
şeyler söylnyor, ellerinin, ayakları
nın gözlerinin son kuvvetini sar
f ederek ya) varıyordu. 

Cafer Han, çubuğund1an bir 
nefes daha çekti ve aürllcil Ham· 
zaya bağırdı: 

- Kırpacını şaklat, arabanı 

çek, pedersohte ne duruyorsun? 
Habibullah Han hemen yerin· 

den fırladı ve araya girdi: 
- Gilnth ynhu ... Düşman ise 

yine günah... Herif soğuktan do
nacak.. bu havada yol ortasında 
adam bırakılır mı? 

SOrilcü Ham7.a Habibullah ha
nın sözlerine kulak bile asmadı, 
kamçısını şaklattı, ve avazı çıktığı 
kadar bağırdı: 

- Güpoğlu ... Hey .•• 
Habibullah ban bir hamlede 

arabadan atladı, atların önüne 
g<.çti: 

- Allabtan korkun yahu ... 
Çara da, kazaklanna da linet ol· 
sun.. Fak at bu bedbaht beqey
den evvel bir insandır ... Onu kur· 
tarnıadan bir yere gidemeyiz. •• 

Ve kaıak neferini kucakla
yınca arabaya aldı. 

Herif zangır zangır titriyordu. 
Habibullah ban hemen heybe

sinden rakı titelİoİ çıkardı, Ka· 
zağın ağJ.1na dayadı, •ırbndan 
abasını çıkardı, kazaiı aardı 
sarmaladı ... 

Kaz.ak bir parça kendine ge-
lince, lrana gelen her Çar nefe· 
rinin ilk öğrendiği kelimeyi hlli 
titreyen dudaklarında birkaç de
fa tekrarladı: 

- Arkadaı... Arkada, ... 
Nefer bununla bntnn hislerini 

ifade etmit oluyordu. Teşekkür 
minnettarlık .• herıey. 

Habibullah Han ikide bir Ka· 
zaia sokuluyor, soruyor: 

- lllacha mı?. Otuyor ... 

Almanya Henüz Durulmadı 
Bazı Kimseler Daha Kurşuna Diziliyor 

( Baıtar afı l inci aayf ada ) 
ahndı ve derhal silah scaleri du
yuldu. Ayni zamanda, yabancı 
şahıs, koşarak k5şkten çıktı, oto
mobile bi .. di 'Ye otomobil derhal 
hareket etti. 

BlUlin bu hidiae, birkaç daki· 
kada olmuıtu. Jeneral, derhal 
öldü. Zevcesi, karnından ağır su· 
rette yaralanmıfb. Hastaneye gö· 
tnrüllirken yolda öldll. Jeneralın 
(15) yaşlarmda olan Ovey kızı 
aklını kaybetti. 

Berlin ve Brandeburg hücum 
kıt'aları ıefi Kari Ernst'in idamı 
ise ıu suretle oldu: 

Ernatln öıumu 
Bir eğlence seyahati için Ba· 

leara gideceği e•nada tevkif edi
len Ernst, Berlin civanndaki eakl 
Lihterfelı küçUk zabit mektebine 
götürUldll. Orada evveli sopa· 
larla döğüldü. Sonra, bir duvar 
dibine ı.üriiklendi. fdam emri 
verilmişti. Hiçbir muhakeme ol
maımfb. KerJ Ena.t, •oa dakik~ 
ya kadar mvsum olduğunu bay• 
kırdı. Cözlerine bağlanmak iste
nilen bağı reddetti. Ve hususi 
latalara mensup liç zabitin kur
şunlarile cesurane öldü. 

intihar etmeyi reddeden ynz-
baıı Röhnı de ayni ıerait 
alboda idam edildi. 

Pren• Vllhelm &erbeat 
Berlin,3(A.A.)-Hflcum orduları 

Berlin Erkanıbarbiyesioe mensup 
olan Pı t:DB Vilhem biuat 
M. Göring tarafından isticvap 
edilerek suikast itile alikadar 
olmadığı anlatılmıı ve serbest 
bırakılmııtır. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Ame
rikanın muhtelif şehirlerinde bil
hassa Kleveland ile Şikago'da 
Bitler aleyhtarı nfima) işler ya· 
pılmııtır. 

Valansiya, 3 (A.A.) - Alman• 
ya Konsolosluğu önünde bir 
bomba patlnmııtır. Camlar kırıl· 

mııtır. 
Vatikan, 3 (A.A.) - 5on 

biraz dalıa iç ... Kamm aç mı? 
Kazak ta boyuna yiyor, içi· 

yordu. 
- O ı•ınırken sen donacak-

•ın Habibullah Han, dedim, abanı 
da ona verdin, bak titriyorsun!... 

- Z•r•r• yok, hele f U bet baht 
bir kendine ıelsin. 

• 
Sabah yaklqıyor. 
imanı yok kar yağar da yağar •• 

rtuglr da artbk çaarbyor. Ara
bamız Kenklv kaleıinin nnünde 
durdu. 

Birkaç Çar kazağı buradaki 
karakoldan dıpra çıktılar •• bun· 
lann sesini işiten bizim kazak 
rusça bir ıeyler bağırdı, atekiler 
arabaye kotUttular, öllmden kur
tulan betbabt arkadaflarile kok
latblar, 6pl11tlller, Hvİftİ)er. Ve 
MU lmcaldayuak arabaclu iacliı-

Alman b&diselerine katolik rüe
sasının karııbrılmak iltenmesi 
burada elim bir tesir uyandır· 
mııtır. Keyfiyet kat't olarak 
tekzip edilmektedir. 

Vaziyet lylle9tl 
Londra, 3 (A.A.) - Berlinde 

nepolunan en aon reami tebliğe 
nazaran: •Tasfiye muamelesi dtin 
gece hitam bulmuştur ve artık 
pddetli tedbirlere devam lllzumu 
kalmamııtır. BütOn memlekette 
tam bir aükün ve bir lntlzanı 
vardır.» 

Harbiye Nazm Jeoeral Blom· 
berg, orduya hitaben neşrettiği 
ordu emrinde, fevkalide ahvalin 
bertaraf olduğunu bildirmektedir. 

Meseleyl Göbbels Haber 
Verdi 

Londra, 3 (A.A.) - Deyli 
telgrafın Berlın muhabirine göre 
M. Hitlerin b\icum kıtaabnı 
dağıtmak hususundaki tedbiri 
çok ıiddetli olmuştur. Üç yüıe 
yaJo• lrimMnio idam ediJdiği, biı' 
o kadannın da tevkif olunduğu 

zannediliyor. 
Suikastı, suikastçılarla daha 

evvel temas etmiş olan propagan· 
da nazın M. Göbbels haber ver
miştir. Mareşal Hindenburg, ihtl· 
lali yabttırdıklan için M. Hitler 
ve Göring'i tebrik etmiştir. 

Londra, 3 ( A.A ) - Hariciye 
Nazırı, Almanya hadiseleri hak
kında Avam kamarasında ıorulan 
bir 1t1ale cevaben, Alman bükU
melinin resmi tebliğlerinde hidi· 
seler hakkında kafi iz.ahet bulun
duğunu, lngiltere hükümetinin bu 
hidiıeleri vaktile takip ettiğini 

söylemiştir. 

Amerikada Ne Diyorlar? 
Vaşington, 3 (A.A.) - Gaze

teler Almanya hidiselerini ehem· 
miyetle takip ediyor. " Baltimor 
Sun,, gazetesi diyor ki: 

" Bir suiküst teşkilatının mey• 
dana çıkarılmış olması muhtemel· 
dir. Fakat herşey, irıkisarihayale 
uğramış bir milletin isyan baş-

diler, aldılar götürdiUer .. 
iki dakika geçmedi.. tam ara• 

bamız hareket ediyordu. 
Birkaç kazak zabiti yanlannda 

bizim kurtardığımız -ve ıammak 
için içtiği rakı ile .. rhot olmuı
nefer, arabama yanma pldiler. 

Bir bqka kazak neferi de 
elinde koa kocaman bir fener 

tutuyordu. Bu fenerin lfliında 
bizim Kazak neferi göç halle 
ayakta durarak, aalJana .allana 
zabitlerine Habibullah Hanı göa
terdi. Zabitin biri de elindeki 
kamçlyı kaldırdı, havada aalladı .. 
öbl1rt\ Habibullah Hanın eteğine 
yapıfb. 

Ruaça küfürler... Rusça emir
ler ... 

Birkaç aefer daha kOfUflu.. 
Habibullala bana ite kaka 

Jangacında bulunduğunu göste .... 
mektedir. Fon Şlanerin ve diğer 
Nazi rüesasının mubakemeliz 
idamlan, KÖ&teriyor ki vaziyet 
çok tehlikelidir. Ve Hitler, ancak 
bir tethif hareketinin bu vaziyeti 
kurtarabileceğine kani olmuştur. 

"Göring, ikinci lhtililin bittijiDI 
aöyliyor. Halbuki, ikinci ihtilllla 
ancak yeni başlamıı olması daha 
ziyade muhtemeldir.,, 

.. V aıiogton Pott,, ıazeteıi de 
ıöyle yazıyor : 

0 Hitler ve Göring kvvvetle· 
rini gaıtermek istemişlerdir, vı 
ancak milli sosyalistliğin inkıra• 
zını g&ıterebilmiılerdir. Nazilerin 
ahlikııdığı baklandaki iftaat, 
Hitlerciliğin lkbsadt ve aiyast aa• 
badaki iflhı ile aynı zamana 
teaadllf etmektedir. ,, 

iki Kaçakçılık 
Pandoıi ilminde bir yolcu Pi

reye gitmek Uzere Romanya va• 
puruna girerken muhafaza me
mwJan tarahndan ıüphe üzerine 
aramlmıt. kaçak olarak üstünde 
21 Türk liraaı bulunmuı, kendial 
mahkemeye verilmiıtir. 

lf Vienna vapurile ıehrimize 
gelen madam Rihkanın üz.erinde 
4 kilodan fazla ipekli kum .. 
bulunmuf, suçlu mahkemeye ve
rilmiştir. ................... -................................... ... 
[ __ s_po_r. _ ___.J 

Beynelmilel Tenis 
Vimbledon, 3 (A. A.) - Bey· 

nelmilel tenis turnuvasında, Avu .. 
tralyalı Crawford Amerikab 
Staffen'i ve Amerikab Sydney 
Wood Cenubi Afrikalı Kirley1 
mağlüp etmiştir. 

(Collins· WiJde) İngiliz çifti de 
(Boussus· Gentien) Fransız çiftini 
yenmiştir. 

.... ~· ... · - ...... ... ' •• 1. 1 •• • •• 1 •••• 

Yurttaş! 
Az, çok kazancından mutlaka ta. 

ıarrof ~azıfendir, borcundur. 
Bunu iyi bil, belle ve )8p. 

Mllll lktıHt ve 1 aaarruf Cemiyeti 

arabadan indirdiler, ıürükleye 

ıOrlldeya kaleye bkblar. 
RO:ısıar bir meraiye okur gibi 

inliyordu. .. 
Habibullah HllD1 - Bir çar 

icaz.ağını fena bir maksatla ser-
bot etliği içini - bir nat sonra 
kalanin arka tarafında Çar ka
zaklara merasimle kurtuna dlı· 
mitlerdi. 

• 
Habibullah Han bir Çar ka-

z.ağına aınmden kurtarmasa idi 
bir ka:ıak kurfUDile 6lmeyecektl. 

Fakat civarda fiddet ve ıazap 
göstererek korkutmak ve yılda
mak isteyen Çar kumandanı el-
bette ki kurşunlarına bir başka 
hedef bulmakta ktiçUlk çekm• 
yecek ve kimbilir laangimiziD 
eteğine J•Ptacaktı. 

la8t Mulıurrem 
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Radyolin Diş. 
Macunu 

llZ81 
'8pllaua 

81'1'81 .......... 

Dlflerlne ehemmiyet Yermiyenler aıhbatlerinin eaaaını •• 
tlıelfiiin aımm bilmiyorlar demektir. 

Ditlerlnizin tüzel olmuım iatiyoraanız aabah ve alqam ıtlnd• 
ld defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalaylDlz. 

iktısat Vekiletinden: 
Ôlçnler nizamnameainin 2 DCİ luamınm 4 nncll faah htlklm

lerine a&re boyları 7 4 üncO maddede yazab bllyllldDklen uygun 
olmayan her tDrlii iapirtolu içkilerle, gazoz, aoda, maden auyu, 
menba 1Uyu ve .Ot tlfelerinin Ye binlik da .. acana Ye kaplannan 
kullanılabilmesi için Mmtaka Ôlçlller ve Ayar Bqmnfettifliklerl 
YU1tuile Vekiletimizden izin almma• Ye bu fite ve kaplana sil
me olarak veya çiz,t konmak auretile litre veya aantilitre cinalnden 
bulunacak hacimlerinin &zerlerine yazılması llzımchr. Açık ve pera• 
kende içki aablan lokanta, birahane, ıazino, bahçe, bar gibi ytır
lerde lmllamlaa alrahi "karafa,, , bardak, kadeh veaalr kaplana da 
en ıeç 1 /l /1935 tarihine kadar llzerlerine bacimlerinln yazdmau 
ve ba hacimlerin çizgi ile s.S.terllmeai icap eder. 

Y akarda yuah mecbarlyetl• lıaldmacla fazla malimat almak 
iatiyenlerin aoaraclan zarar ve ceza görmemek için bulundukları 
Jerİa bajh oldaja mmtaka llçlller Ye ayar bqmllfeWfliklerlne 
hemen mOracaatlan IDzumu ilin olunur. "3521,, 

Memur Aranıyor 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız Ye mlleaaeaata Mubuebe aerYialerinde istihdam edil· 
mek illere imtihan ile memur ahaacaktar. 
imtihana iftirak için ; liao mezunu bulunmak. ukerlik lılzmetJni 
yaplDlf olmak Ye otuz bet yqmı m&t:ecavb bulunmamak prtbr. 
Kabul edilecek memurlara tahaia edilecek maq ... arl 80 liradan 
baflar. Ayni derecede muvaffak olaiılar arumcla Ali mektep 
mezunlarile Banka veaalr ticari mleauatta tecrllbe f6rmlif 
olularla ecnebi Uaanlarmdaa bir ••J• ikiaine vakıf olanlar terdh 
ye bu evaafs uiz olanlara iktidarlara niıbetinde .... tahlla 
edilecektir. 
imtihan 29n/934 pazar .... aaat 14 te Aabra ve l.tanbulcla 
ayni zamanda yapdacataaclu talip olanlana imtihan proıraımm 
veuir prllan anlamak Ye Wmleriai kayıt ettir••' tben ailuayet 
22/71934 aiqamana kadar Ankara'da Umumi MGdllrlDttm Memu
rin Şubeaine ve latanbllJda Galatadaki Bankamız Şubeılne mlra-
caatlan illa olunur. (3481) 

11SATIE11 
VANTiLATÖRLERi 

ve fevkalide tediye tanlar• aayeainde 

VERESiYE SEFliNLIK 
(893) 

...-.HiLALiAHMER~ 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

28 Haziran 1934 Perıembe gtbıll Gaz maıkeai fabrika.. için yapı· 
lacak pazarhta iftirak edenlerin llzım selen prtları haiz olmadıj1 
ıarllldtıtonden pazarlak on bet ,an m&ddetle tehir edllmlftir. Talip 
Olan••nn prtnamenin ( 12 ) iaci maddeaiade zikredilen Yulkalan 
lalmD olmak bere T emmuzua on ikinci Peqembe sftnli aaat oa 
bette Hlllliabmer Merkesi Umamlllae mlracaat etmeleri illa olunur. --------------..(817)-

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıfı 
Liman Han, Telefon: 229211 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe .-oaa 
ıaat 16 da Galata nhbmından kal
kacak dotru lımlre rldecektfr. Bu 
Hpur HER PAZAR rGnG saat 16 da 
bmlrdea kalkıp dotna l.tubula 
••lecektlr. 

Karabiga Yolu 
Her CUIARTESi, ÇARŞAMBA 
ılDlerl uat 20 de Toplwae nhb
... d .. bir Yapur kalkar. Gidft we 
dlnltte autat iskelelere ufru. 

IZMIT YOLU 
Yaz Tarifesi 

Puarte•I ...... d• ••acla ller 
ıla bir Hpur Cuma Ye Sala rGnferl 
ıut 9 da, difer ıtalir uat lS.SOta 
Tophane nhbmmdan kalkaealdlr. 

PETROL NiZAM 
SAÇ bakamı için en iyi bir illçbr. 
Saç dlkillmeıini ye kepekleri 
durdurur. 

SATILIK OTOMOBiL 
Yem taksi modeli mlbmmel Doç 
VlktorpaMkalt.a. .. wa_..ır._ ... 
Takılmde Panor1ma ıeçldiade pa• 
norama •u•jına mlracaat. 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt •e ZühreYi hastalıklar mütehwı11 

a..oııuı Ru•ell han 16 
~-~ Tel: 401A 

a..otıu Tapu a.ı ... ••rl•· 
l•nclana Beyoğlunda TataYlada Pmao
çııbirlıto ıobğuıda atik mükerrer t t 
oedit 10 No. h bir kıt'a ana Saya ve-
ledi Papa Yani uhdeaiııdt iken nfa· 
tile ven1eıine intikali llzımıelmiı IH de 
bu kere tetkik edilu Kuyudatta yed
leriııde meYout 188 No. •• 20 Haziran 
328 tarihli mtllteana Serubr Rııa 
Pqavakfı mütevelliliiiJae 'lit unedin 
defteri vakıfta aynca kaydedllcfiii gö
rülmekle Hnetliı ta.ariula&a kıyUea 
muamele ifa ve tahkikata mahalli1• 
yap~dan itba mahal hakkında 
tuamıf ıddiumcla bulwıua vana v• 
diki tuaııufiyui ile birlikte taıihi .... 
._ ıa s11a ıartmda ......... ~ 
lri&ale 29921934 No. it. BeJOila T.,. 
Batmemarluğuna w ysbut 19Yld ana
ayyeQ .. i olan 18-7-984 güııtl mahallin
de bulımacü Tapu memuruna mtr.
caadan ilin olunur. (28) 

. Dr. A. KUTiEL 
Kan.köy Topçular caddesi N o. 33 

ı ... nbul Asllre ikinci TlcaNI 
••hk••••lndenı Alaoaklı Fuib 
Galip Bey avukatı Sadullah Bey tara
hndao (808) Türk liruının faiz, avukat
bk ücreti ve tazminat ile birlikte tahıili 
ve aksi takdirde ifli11na karar verilmeei 
talebile bey oğlunda V enedik sokağı kö
ıeeinde Hallu biraderlerin otelinde 
mukim Talis Mavruyani efendi aleyhi· 
n• açılan iHiı davasının 80-6-984 tarihli 
mahkme celaeıinde müddeabihin on zar
fında mahkeme veznesine depo edil· 
meaine ve borçlunun ikametgihımn 
meçhuliyetine binaen iıbu dıpo kara
nnin ilanen kendiıine tebliğine ve mah· 
kemenin İH 14-7-934 Cumarte1i eaat 
14 • talikine karar verilmit olmakla 
keyfiyet ilin olunur. (878) .................................................... -."·" 

9o11 Poal8 Metb8e• 

a.a.ıWı Mllue• 
......,at lllcllrl: TaWr 

SıbbatlDI Sevenlere 
MÜJDE 

AfyonkarahlHr Madensurunun bazimalzliğe, 
Karaciğer ve böbrek rabatıızhklanna ka111 ıifal 
baıaalanndan iıtifade edenlerin adedi tin ıeçtikçe 
artmak tadar. 

AnOIOlAUllllAll llADINIU~IJRU 
içenlere kolaylak olmak Ozere au kamyoaetle maıte
rilerinin yerlerine kadar ı&ıderllmekte Ye ayraca 
on ıifellk lcaaalarla da au Yerilmektedir. 
u ... ..ı .. ,., ••": 
Yeni Po•tan• clv•r•nda Ak .. rarlılar haaan• 
Hlllllah•er .... , ••l•••ıdır. Telefon: 20089 

lzmir Belediyesinden: 
luair Belediyesine ait ,..... yerlerindeki analarclaa 1 ş.bat 

1930 tarihinden enel ahp ta parUIDI ittikrıı •tmif malal1ette oa 
ıeae ve on taklitte ldemeJI tealdalt etmlf ol•alarm 1 Hairaa 
934 tarihinde lblmDttediye olaa borçlan ihale tarllılnclea ltlbarea 
yirmi Hnede ldenmlt olmak isin kalaa zamm sin taktim edil-

. mek mretile dalaa ktlçllk tabltlen •Jfllarak lcleme .. cldeti _. 
tdacaktar. Anu eden allkadarlann ba ife alt maamelel.W 
1 Kbunuaani 935 tarihine kadar hitirm•I prtlle flmclidea Lrmıı 
Belecli1..me mlracaatı.n. Abi laalde ana parumm tabitletf 
kalchnlaralc kanun 101118 prtname latllrlhaleriae sGre tamalllllUD 
tabailine t9febblı edJlecetl Ye maaarift muhakeme ile vekil acr .. 
tlala aJnca borçlaclu talull oluaacata llln olunur. "3380., 

KARYOLA 
Llke, brom, nikel •e çocuk 
karyolalanmn enftl çeflcliai 

ucu fiyatla lataabul Rfza Pqa yolmıuacla 88 No. 

MOBiLYA MAÖAZASINDA 
bulabilininiz. Telefona 23407. AHMET FEVZi ~ (791) 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

•-ı,et S..&i' ·- Jpot9lrli olup Y..._. ~ eWi..W 
tarafıaclu tamamına 8174 h kıymet takdir edilen ArnawtklJ 
maballealnde birinci caddede eakl 77 : 77 79, 1eal 83, 81, 87 Ne. la 
maadDkkln 1 em tamama açak arttarmaya qpclil•lt .W.. 
fundan 8 • 8 • 934 tarihine m&Aclif Çaqamba tini aut 14 tea 
18 ya kadar dairede biriad arttirm.. icra eclilec:ektlr, Art
brma bedeli kıymeti mW..mmiD.. % 75 ini balclaia takdir
de milfterlai llzerinde baralaJacaktlr. Akli takdirde en IOD 

arttaramn taahhtldD baki kalmak lzere arttırma 15 p •lddetle 
tecdit •dilerek 23-8-934 tarihine mlludif Peqembe pil -t 14 ten 
18 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açak arttırmumcla 
arttırma bedeli kıymeti muhammlnenia 'o 75 ini bulmadıta takdirde 
aabf 2280 No. h kanun ahklmana tevfikan seri bırakılır. Sabi 
pefindir artbrmıya iftirak etmek iıtiyenlerin kıymeti muhamminenin 
% 7,5 niabetinde pey akçaaı veya Milli bir Bankama teminat 
mektubunu hamil bulunmalan lhamchr. Ha,lan Tapa sicilU ile aabit 
olmıyan ipotekli alacaklarda diier 'iikadaranın ve irtifak hakla 
aahiplerinin bu haklarını ve busuaile faiz ve maurife dair olaa 
iddialanm evraka mllabiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren 
nihayet 20 gDn zarfında dairemize bildirmeleri lizımchr. Akai tak• 
dirde hakları Tapu aicilli ile aabit olmayanlar ubf bedelinin pay• 
lqmatmdan hariç kahrlar miltoraldm verıl. ten.triye, tanzifiyedea 
mllteveWt Belediye ruaumu medyuna aittir. Daha fula mal6mat 
almak latlyenler 14-7-934 tarihinden itibaren berke.la prebilmeli 
lçla dairede açak balandurulacak arttarma f&l'baamui De 934-165' 
No. h dOIJaya mlracaatla meddlr dOI)'* ••mat nulld alw.: • 
Wlecekleri Ula olmur. (1641) 


