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Fo İzahat Istiyor Amma 1 P pen 
labıleceğe Benzemiyor 

Yalcorıd•: Tr•" ••lrl•rlr•ıe, •ı•lııl•ı Tr•"• Jcao•ıtulct•ra •011ra 

ilk Tren Elizizde 

EIAziz, (Husuıi)- Aylardanberl binlerce kiti yardı. Dükklnlar 
balkın 1evinç ve sabı11ızlıkla kapanmıı, herkt1 bir Hl fibl 

Şimendiferin Varışını, Halk, Coşkun 
T ezahurlarla Karşıladı 

1 
Bu Un muhtelif merkezlerden 

ldığımız telgraflar, Almanyad 
d bili vaziyetin yeni ve bamb ık 
bir inkişaf devre ine girdiği ilha· 
mını v rfyor. Kabineden çekile· 
ceği öylenen ve cUmhurreisi Ma• 
re al Hindenburg t.rırafmdan tu• 
tulııo M. Fon P~penin, taarruz 
vaziyetine geçm k llzere olduğunu 
bu t lgr fi rdan anlam ktayız ; 

Berlin, 7 ( Havas Ajansı ) -
Ba vekil M. Fon Papenin arkn· 
daıl rı olan mevkuf milli o ya• 
llıt relılerlnin bliye edllm lerl, 
Fon P panln vaziyetinin imdilik 
iatikr r bulduğuna bükmettirmek· 
t dir. 

H tarlard dır ki, M. Fon P • 
p nin on y kın mes i arkadaşı 
Fon Boae, Baovekil mu Tininin 
oda ınd t banca ile 6ldUrlllmllı 
ve bizıat Fon Papen de der kap 
tevkif ediler k birk ç glln neza· 
r t lbnd bulundurulmuıtur. 
Fon Pap n izahat 1 tlyor 

P rls, 7 (A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine öre, ıld nazırlar• 

r ~ (3) a r h • 

beklediği tren, nihayet düdllğllnU Elizize raf ah ve saadet 
1 k Hltl•r, 6lıu•I ı.,,.,.. tllztlirdill Rsla .. ••çen pazartesi aftnU Eliziz ııretirm11I beklenen tren .... L''' I le 

• • ll• llrlllcl• 6lr 00• •r ,. •ıır •11 

ufuklarında da ç.ınlath O gllb karıılamıya koımuıtu. l.ta1yon ( Dhamı ıo. u~cu !,·~~~· >, ·-
holk coıkun bir heyecan içinde baıtan baıa bayraklar, yeılllik- ... '" .,, ""' 

cls=t=aı=y=o=n=a=d=b~'k=U=]m=Uı=t=U.~K--al=~=a=l=~~-~-(D-•~v~a~m~ı•9=u=nc-u-"=J-~=d=a··~- i~iiDÜD ~rla 
Panatenaikos - Beıiktaş Maçı Bugün Dertlerinden 

Panatenaikoı takımı cuma ıünü (2-H · Gılataaar&JI yendi. Bu,an de Betlktaı 
bkınu n. mü1abaka yapacakbr. Beıikt&f, bu aenenln •D kuvvetli futbol 
takımlarından biridir. Her ne kadar uW:,lkl hafta tllt maçında karıılaıan 
Galata .. ray, Beılktaıla berabere "•l•ıt•• da sl.terdltl OJUD itibarile barlıı 
•ır tefenuk •n•t•lıtlr. Bu itibar il• bul'la S.tllırt .. ıa Yunaala •IHfirlert 
lt•ta••alan ilatl•ali çelctur. 

Sapan Kovmaca Bir 
Cana Daha Mal Oldu 
Zonguldak, (Huıusi) - Bu haf· 

ta içinde Zonguldağın °Burçak., 

köyUnde lbir cina• 
yat lılenmif, ehem· 
miyetsiz bir nıeı~le 
yllzUnden iki koy· 
lllden biri mezara 
diğeri de mahpus• 
haneye girmişlerdir. 

Cinayet bir tarla 
mUnazaaaından çık
mııtır. 

Anadolu k6yle-
rlnde ötedenberi Katil lstn•il 
uzayıp gelen bir tarla derdi var
dar. Bir köyde mevcut ve sahipıiz 
bir tarlayı köylü umumiyetle mO· 
aavebe ıuretile eker. Buna "ıa• 
paa kovmaca,. iıml Yerilir. 

( Dh••• ' HC:U .. Jf .... 

Mesele Halledilmiş Ve Gelenler D 
Yerlerine Dönmiye Başlamışlardır 

Şehrimize gelen haberler 
göre Dahiliye V kili ŞUkrn Kay 
Bey Trakya Yahudilerinden bir 
kı mının yerlerini bırakarak ıeh· 
rimize gelm lerl hadisesini Traky 
ka abalarında t bkik etmiye baı· 
Jamıştır. Vekil Bey tnhkikahnı bu 
hafta içinde bitirec k ve kuvv tle 
öylendiğine göre, baft onunda 

hadi eye dair hazırlayacağı tahlti
kat r porunu Ankarada Baıvekil 
P.aıaya takdim tmiş olacaktır. 

Lüzumsuz bir teldştan il ri 
g lmlı bir hAdise ıeklinde tol kki 
edilen bu meselenin e ascn du-

, nılduğu bildirilerek buray gelen 
Muıevt ailelerinin tekrar Trakya· 
daki yerlerine dönecelderi söylen• 
mekt dir. 

Hatta aileleri ve eşy lnril 
birlikte ilk tine hrimize 
gelen Yahudilerden bir kısmı 

dlinkU trenle Edimeye dönmUı· 
1 rdir, bir kı mı d bugUn hare
ket edecekler ve sonradan aile· 
lerini de aldıracaklardır. Şehri· 

mize gelen Yahudi ailelerinden 
fakir olanlar Balattaki Yahudi 
ha tan slne,Y ahudi mektebine ve 

···~~;;:,;:..:;.;:,:~~::;:.:::;;,:,;;:.;;:.=::;.:;::;;:=:::::;.:~~ 

Bir Musevi Tüccar 
Diyor Ki: 

Dün kendisile görüotuğtlmUz 

Musevi tilccarlarından Marsel Fran· 
ko Hey bu hadiae etrafında şunları 
eöyledıı 

'' - HAdise tamamen mevui
dir. B ükfimet vaıiyete derhal mü· 
dabale ctmiı ve fe.zlı inki~nfma 

meydan verilmemi tir. Bu mesetonin 
kestirme olarak halledilmesi şoy nı 
ıükrandır. Bu hal, Türki~ede Y hudi 
dü~manfığı mevout olmadığını bir 
kat daha teyit den bir hüdisedir. ,. L, ________________ _ 

havraya yerlqtirilmlşlerdir. Eşy -
1 nnı ve mallarını vagonlara yUk .. 
letip getirenler de benllz vaziyet
lerini layıkile tayin edemedikleri 
için bunlar şimdiki halde Sirkeci 
iat syonund vagonlarda durmak· 
t dır. Dün dil rile görUştUğU
milz bu MusevJI r, tekrar yerlerin 
dönmek arzusunda olduklannı 
söylediler. Fakat bazıları da bura· 
ya gelirken eşyalarını or da sat-

( Devamı 3 llocll sayfada ) 

" ·! · ... ,.,._ .'•,I / ··,' 

ın 

- Gittim, herifin namuaıuılujuau alenen yllılne vurdum. 
- Ya ... Kaç fite rakı lç•ittla 1 ... 
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Güniin Tarihi 

Adliye Vekilinin 
Beyanatı 
Ve Halk 

Mubak:me uıullerlnln ıılir'atlea• 
dirilmui taea Tvurları hak.kıııda 
Adliye ~ekili Saraçoğlu Şükril 
Beyiıa Bibük Millet Meclilinde 
7aptığı beyanat halk ara1mda 
gayet iyi bir teıir yapmııtır. 

• Bu münaaebetle basıl olan iıı· 
tibıu göyle teabit ettika 

Şaban B. ( Unkapanı Atlamataıı 1) 
- Yeni Hakimler Ka.nunu Mecliıte 

konuıulurken Vekil Saracotlu ŞükrO 
Beyin beyanatı çok milhimdi. Bu 
kanunun tatbikine baılandıktan ıonra 
davalann gecikmeyeceğini ıöylilyordu. 
ff•klkaten Sultanlar devrinde dili
mizde yerleıen bir ıöz yardı : 

Allah kimıeyl hekime Ye hlklme 
muhta~ otmealn. fuki devirlerin hl· 
kimleri mtllete yaka ıilktirmiılerdl. 
Vekil Bey ıözleri ara.roda hikimlerln 
dama ta41 g'ibl 1erlerinio değittiril· 
meyeceğ!nl de ı8ylemiıtlr. Öyle ya 1 
1erine ve itine mnmıı bir hakimin 
tam kendisinden iıtifade edileceği 

bir zamanda kaldırılmaama ne lnzum 
Yardı. Yeni kanun hakimlerimize 
8'arptakl meılektatlanmn Yaziyetl 
kadar 1ağlam ve emin bir yaıdyet 
temin etmiıtir. Yakında Adliyemizi 
tamamen garplılaımıt olarak göreceğiz. 
Bu, bizim için bir iftihar veaileaidir. 

* Ali Rıza Bey ( Sultanaelim Çukıır-
hoatan 38 ) - Eski devrin kadıları 
hakkında ıöy1emedik ı5z kalmamıttı. 
Kaddann irtitaaı fenalıtJ, hırau:Jıtı 
baklanda söylenen manzum ve mensur 
ı6zlerl bir araya topluak kocaman 
ciltlar tutar. Hatta bir ıair ben kadi
larla mUsafaha etmiyeJ bile korkanm. 
ÇünkQ elimi sıkarken yüzümün kaımı 
aı:mrlar. Onlar aıırmakta okadar ma
hirdirler. Ciiınhuriyet ldanıi o kadllar 
ıaJtanatma aihay•t verdi. Yeni kanun• 
la da adJiyo makinemiz daha 
1eri bir hale ıokulmaktadır. Haki
katen baZJ danların gedkmeainden 
tikiyetler yapılıyordu. Adalet nekadar 
çabuk tevzln ediJirıe memlekette 
emniyet ve refah ta okadar çabuk 
temin edHmiı olur. ,,.. 

Sedat Bey (Sirkeci Sancaktar ma· 
balleıi 72) - Yeni hakimler kanunu 
muhakeme uıullerimid daha ziyade 
baaitlettlriyor. Muhakemeler daha 
çabuk görülecektir. İktısadi buhranın 
ıiddetle hüküm aürdüğü fU zaman
larda bir dava için haftalarca, ay
larca muhakemelere ridip iş takip 
etmek doğru değildir. Bu yüzden 
bazen bir aile gtlnün ekmeğinden 
bile olurdu muhakemenin çabuk 
aörülmesi Ye alacaklının alacatuu 
daha az bir zamanda alına11 ve 
ıuçlunun cezasının bir in evvel gar~ 
meıl elbette memnuniyetle kartı• 
lanacak adlt bir inkılaptır. Bize 
böyle bir kanwı vertn Millet 

Muallimlerin Maaşı 
Maaşın Her Yerde Günü Gününe 

• 
Verilf!hilmesi için 

lılmıektep muallimleri, bilhassa diğer viliyetlerde 
muntazam maaş alamamakta, üç dört ay birikmiı 
maaşlan bulunmaktadır. Maarif Vekaleti, bu mesele 
ile ehemmiyetli şekilde meıgul olmıya baılamiıtır. 

Yeni Bir Karar 

Öğrendiğimize göre, ilkmektep muallimlerinin 
maaıı, husuıl idareler biltçeaine fazla bir ağırlık 
vermektedir. Ekser hususi idareler ise esasen 
11kınblı bir vaziyettedirler. Maarif Vekiletl, ilk· 
mektep muallimlerinin Uç ıenede bir otomatik bir 
ıekllde aldıkları kıdem zamlarını kaldırmak dU· 
ıiince ve kararındadır. Otomatik kıdem zammı 
yerine, bir maaı kadroıu yapılacakbr. 

tık tedrisat muallimlerinin alabilecekleri en 

yllkaek maaı olan ( 55 ) liradan. en az aılt maaı 
olan ( 16) liraya kadar, her derece için bir kadro 
teabit edilecektir. O vakit muayyen miktarda ( 16) 
liralık mualllmlik, muayyen miktar da ( 55 ) liralık 
muallimlik bulunacaktır. Bu vaziyette muallimler 
ancak mllnhal Yukuunda yine kıdem ıırasile bir 
dereceqen diğer bir dereceye terfi edeceklerdir. 

Otomatik kıdem kaldınlınca huaual idareler 
bütçesinde mühim bir tasarruf temin edilecektir. 
Ancak bu yeni ıekilden muallimler mutazarrır 
olmaktadırlar. MuallimJerin iddialarına eöre, o 
zaman kıdem almak için şimdi olduğu gibi iç ıeııo 
değil, beı on sene beklemek icap edecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sarhoı olarak Taksim civarın
da at ile gezmekte olan Artin 
ismindr. bir kalaycı attan düşerek 
yaralanmııtır. 

lf Kemal isminde bir çocuk 
Beşiktaıtan geçmekte olan bir 
tramvaya atlamak isterken dilşe
rek muhtelif yerlerinden ağır m· 
rette yaralanmıştır. 

l(.. Kantarcdarda oturan Şerife 
hanım isminde bir kadın, evinin 
önünde oynamakta olan Adnan 
isminde bir komşu çocuğunun gü-
rültü yaphğmdan başıru yarmıtfır. 

lf Çarşıda Ağahamnda ma· 
rangoz çırağı 14 yaşında Hiiseyin 
bir para meselesinden çıkan kav• 
ga neticesinde arkadaıı Ademi 
çakı ile yaralamı§br. 

Yolsuzluk 
Bazı Ecnebi Mektepler 

Hakkında Takibat 
Türk tebeaaı olan vatandaşların 

Uk tahsillerini münhasıran TUrk 
mekteplerinde yapmıya mecbur 
olduklarına dair kanun tatbik 
edileli dört ıene olduğu halde 
el'an birçk ecnebi mekteplerinin 
llk ımııflannda Türk tebeası 
talebe görülmUştUr. 

Beş Bin 
Lira 

Ötekiler De Mi 
Bozukmuş? 

Bir Diı T ahi binden T az- . Piy~da .. mevcut el terazile-
• • 1 rınden bırçogunuıt menşurau.z YO 

mınat Olarak lstenıyor J bozuk olduğu görülmflf, bu tera· 
Bakırköytinde Sakızağacında zileri kullananlar hakkında taki• 

banyolar caddesinde 3 numaralı bata baş~a.nılmqh:. .. 
Ö Be Kendisile g6ruftftğ(imilz alA· 

evde oturan mer Yılmaz Y kadar bir zat bu l "--...ı d 
k d• • . d . d B kır mese e .u.a-ın e 

en ısını te avı e en ve a • fazla telaşa mahal olmadığım 
köyünde orta sokak 37 numaralı masa terazilerinin bunlardan çok 
evde dişçi Koço Agnidis Efendi fazla hileye müsait olduğunu aöy-
hakkmda Asliye Oçilncll Ceza ledi ve dedi ki : 
mahkemesine müracaat ederek .. - El terazilerinde yapıla• 
dl . . t db. 'zl'k r.,_.. d rr· cak hileler nihayet muayyeodir ve 

ıçının e ırsı 1 Y'"-un en ır-- gözle görülebilir Fakat t 
f) d nil d. . 1 • masa e-

~e e ~n ye ı . santim uzun u· razilerinde menıurun ıağa ve 
gunda bır aleti :yutturduğunu ıola oynatılması ıuretilo gayet 
iddia ederek bir dava açmıştı. mDhim miktarda frk eden hileler 

yapılabilir. Okadar ki, fazla dik· 
Dlln bu da-vaya baılamldı. kat ed.ilmue. bunu aalamıya 

Davaa ve ıuçlu ile avukatJan da imkan da yoktur. Şuruı da mu-
mahkemede bulundular. Evvela hakkaktır ki, el terazilerinde 
Ömer Yılmaz Bey dava11D1 an- hauaalık, masa terazilerinden kat 
lath ve kabahatin tamamen dit- kat fazladır. • 
çide olduğunu ileri ıürerek dedi ki: İki Sene Hapis 

.. - Ben (35) gUn Gnlbane 
hastahanesinde yathm. Çok ıabrap 
çektim. Banaklanm bD.zllldü, bu· 
nun tesirile kulaklarımdan ame· 
liyat oldum. Ditçinlo cezalandı· 
rılmaamı ve bet bin lira tazminat 
istiyorum. ,, 

Bundan sonra ıuçlu kabahatin 
Ömer Yılmaz Beyde olduğunu 
anlatb ve ıunlan a6yledi: 

Fantoma Mebmedin Kar .. 
deşi Mahkum Oldu 
Meşhur sabıkalılardan Fanto

ma Mehmedin kardeıi Abdurrah· 
man, geçen sene Sanasaryan 
hanında hamal Hasan ve Ali 
efendilerin mecidiyelerini çalar
ken cürmümethut hilinde yaka· 
lanmııh. Dün alliye ikinci ceza 
mahkemesinde bu dava netice• 
lendi. Abdurrahman iki ıene 
hapse mahkum oldu. 

• 

Beş Buçuk Mil
yonluk Dava •. 
Yıldız ıara)'I bahçeainl viktil• 

kiralayan Mery8aera b•ledire ater 
hinde beı buçuk milyon Urahk bit 
dan açmııh. Bu dava uzayıp gidi" 
1ordu. Belediye 32 bin Ura vermeli 
aukalalllnde, bir ıulb tekJif etoıiff 
Ma..,.a .. ra bunu kabul etmemittio 
ikinci hukuk mahkemesinde bu sulb 
hakle1adaki karannı temyiz mahk• 
meıl tudik etmiıtir. Belediye Maı
J5Hraya 32 bin lira verecek, ıene
lerdenberl ıüren ihtilaf ta bu ıuretl• 
bltmit olacaktır. 

DoçenUerln Te9ebbUsU 
Oniveraite Doçentleri ualannd• 

bir komit• intihap ederek maatlarınııJ 
arttmlmuı huıuıunda tetebbüsJer 
J•pılmaıruıı, bu arkadaılarına havai• 
etmlıJerdir. 

Ôjnadifimlze ıöre, SS Ura at11 
maaı alaa, yan! ea az maq alaJI 
S4 Doç .. dfn maapm arttırmak içiıl 
Heyeti Vekile karan kifl gelmemekte, 
BGyflk Millet Meclid karan icap 
etmektedir. 

24 Temmuza Hazırlık 
24 Temmuz Lozan ıulhunun ID1%4• 

lanmasıntn yaldönilm&dOr. Bu münı• 
aebetle, heraene olduğa gibi, bu ıen• 
di Hukuk Pakülteıl Talebe Cemiyeti 
tuafından, Oninnite koaferll.D.I aa)o
nunda büyük bir merasim yapılacak., 
br. Halke1'i de ayni gilailn 1receıiude. 
bir kon1er ve bir temıil Terecektir. 

Ağaç Kestljl için 
Ba.Jo:rk8yde Yeni çiftlijin kiracıla

n11dıuı Siranuı H. tarladaki 3 ce,·iı 
afacanı kutitl için yabani aj'açlal'I 
ap)ama kanununa tevfikan mahke
meye nrilmiıtir. Dün uliye GçilncD 
ceza mahkemesinde muhakemesine 
bAflanalmıf, bıw buıuslar için talik 
edilmiıtir. 

l(.. Bundan ıoma bir Jaralam• 
me.eleaindnn dolayı bir ıeneye m~h
kilm edilen izzet Ef. nin hAkimJd 
heyetini tahkir ettiği lddiasile muha
kemesine baılandı, ıahitler dinlendi, 
phltlerin hepsi de fnet Ef.nln heyet• 
•e kanunlara hakaret ettitinl ıöyledJ .. 
ler. Muhakeme karar içtn talik edildi· 

Muhaflz GUcU Erclşte 
Erci1t 1 (A. A.) - Van gölü weml 

itletnıe idarui mGdQr Ye memurfatJ 
tarafından Erciıe kadar uğurlanaD 

Muhahz Gücü bi•ikletçilerl saat 17 d• 
buraya geldiler. Kaymakam, Belediyi 
Reiıl ve kaza erkim tarafındaP 
ıamimiyetle brtılandılar. 

Yazmacı DDkklnında 

Kocamuıtafapaşada yazmacı 
Mihran efen dinin dükkamndaıı 
yangın çıkmıı, yftz tane kadar 
yazma yandığı halde aöndürnI
mtlftür. 

Mecliıini elkıtlanm. 

Belediye Oteli 

Maarif Müfettişleri son] defa 
bir teftiş yaparak hangi mek
teplerde ne kadar bu kabil 
talebe bulunduğunu tesbit etmiş
lerdir. Kanuna muhalif olarak 
100 kadar TUrk tebeası talebenin, 
ecnebi mekteplerin ilk sınıflarında 
bulunduğu anlaşılmıftır. Alakadar 
mektepler hakkında kanuni taki· 
bat yapılınıya başlanmışbr. 

., - Eğer Ömer Yımaz Bey 
alet dilinin tiıtüne düştinc:e ağzım 
kapatmasaydı, aleti yutmazdı. Be
nim sözümü dinlemedi. Ağzını 
kapadı. Diıinin dibindeki pamuk 
gll'tlağını gıcıklayınca bir aksllli
mel neticesinde aleti yuttu. ,, 

Bir tacirin mallanm çalmaktan 
ıuçlu tahmil ve tahliye amele
sinden Şaban ismindebiriai dlln 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde iki ay, bu malları 
kendilinden hırsızlık olduğunu 
bilerek satın alan Şemmas efendi 
ııminde birisi de iki gfin hapse 
mahküm oldular. 

Sarkıntılık 
Belediye, Bebek bahçesinde 

bilyllk ve asri bir otel inşasını 
bir müteahhide ihale etmiştir. 
inşaata yakında baılanacaktır. 
Müteahhit bütün masrafı kendisi 
yapacakbr. Mukavelede tasrih 
edilen zaman içinde, mllteahhit 

ıermayesini çıkaracak, bilibara 
oteli Belediyeye devredecektir. 

Muhakeme, badiıenin Adli Tıp 
meclisinde tetkik edilerek raporla 
bildirilmeıi için baıka bir güne 
bırakıldı. 

Yapmış 
Samatyada oturan lsmail ir 

minde birisi, kendini bilmiyecek 
derecede sarhof bir halde öte
kine berikine sarktnblık yaparken 
yakalanmıştır. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_" _n_ın_R_e_s_iaı_li_Hı_i_k_ag __ es_i_: __________ R_a_z_a_r_O_la_ .. R_a_s_a_n_B_. _D_iy_o_r_K4_ı_· :__,,] 

- Cuma giıuü birkaç ar
bd&f toplanıp ••• 

... Boğazın laoi•ert ıula• 
nna nezır, çalgılı bir gazino· 
ya gidip .. 

•.• Güzel aeıli güzellerin 
ka11111nda ıöyl•-

... Eğlenceli bir alem ya· 
palım dedik amma bumumuz
daa ı•ldl Huaıa B•J· 

•.• Bize bu teklifi yapan 
arkadaılardan biri, b11 me1te
dici havanın tesirile mi bil
mem, birdenbire gözleri bir 
noktaJa dikildi. Derken arb-
11ndan tir tir titinyip diitüp 
bayıldı.. Artık •• 

Haean Bey - Kafi.. Kafi 
dostum .. Anladım, adamcagızm 
gözleri birdenbire fiat lieteıiae 
iliımiı olacakl 



-
Mtinrlericaf ı'HZi·' roklu-
tundan c.ı-Jr 9r/ifıtmemiı .. 
tir. 

iki Cinayet 
25 Lira için Bir Adam 

Öldürüldü 
Kumkapıda oturan L6tfik 

arkadata Nobarla beraber rakı 
içmif, a•dette tııUdtığtınll bahane 
ederek Nobann caketini iltemif, 
çaketini ıırtına fiyince ceblerini 
yoklamıı ve ıçinde 25 Ura oldu· 
iunu ıarUnce parayı almak 
için bir veıile aramıı, Nobara 
gazel a6ylemesini rica etmiı, No
bar gazel ıöylerken aıka gelmif 
gibi nara atarak tabancasıDI bo
ıaltmıı ve Noban &ldtırmllftllr. 
Lütfik yakaJanmııhr. Tahkikat 
devam etmektedir. 
Bir Adam K•rısını Bo· 

iazlarken Kendisi 
ÖldU 

Galatada Kulecliblnde oturan 
Çoculdan kurtarma mektebinde 
nnalıuebecilik ederken beı ay• 
danberi ifsiz olan Htıaamettio 
Bey gece yar111 karııı ile bera• 
ber uyurken aklını oynatmıt 
\'e bir uıtura ile kanmm 
uyku halinde parçalamak iatemif
tir. Karııı Sabiha H. can havlile 
l>fttlln kuvvet ve takatini ıarfe
derek HUaamettin Beyi kar
yoladan yere atmiya muvaffak 
olmuı, Hoaamettin Bey düşUnce 
elindeki uıtura boiazına raagel
rnıi ve derin bir yara açmııhr. 
Rankoca hastaneye kaldınlmır 
l rdı,. H ıamettin B. hastanede 
olmtışttır. Sabiha Hanımın yara• 
ları da tehlikel dir. 

Büyük Misafirimiz 
lran TopraOınd• 
Mak6, 7 - lran Şebinıabı 

Hı. saat 17,40 ta GOrcObulaktan 
memleketlerine ayak ba111D ... 

daa, di 
elan iki tak kurulmut, 
\le lran kıt' alan tarabndan 
1. lim resmi ifa edilmiı ve 
~ehinph Hz. lran hududuna ge
'erlerken toplar ahlmııhr. Şehfn. 
talı HL tezahlrat araaında oto
r.ıobilleri ile Mak6yu t .. rif bu
yunautlarc:hr. 

Belediyelere Verilen 
imtiyazlar 

Ankara, 8 (Huıuai)- Mecli1-
ten aon çıkan bir kanunla bele
diye hudutları dahilinde otobD1, 
otokar ve tDnel İfletmek baldan 
belediyelere verilmiftir. Belec:li
yeler inbiar teklinde olmamak 
tartile bu haklarım baıkalaraaa 
devrede bileceklerdir. 

Ecnebi Profesörler 
Verilen maltimata tire, Oıü

•enitedeki ecnebi profea6rler 
hariçte çabımak Ye it aOrmek 
talebinde bulunmUflardar. Fakat 
kanunu abklm b6yle bir iat•t• 
muhalif oldupndan kendilerlDe 
bu mllaaadenin yerilebilmeliae 
hakla roktur. Bu huauı kendile
r.ne bildirilecektir. 

Bir idam Karara 
Berlin, 7 (A. Ae) - 6 huiraa 

ı 934de Afıan Hfiri Aziz Ham 
ölclGrmDı olan Afıaa mllleadia
lerindea Seyit Kemal idania 
mahkim edilmiıtir. Mtıdafaa •e
kili da•amn yeniden tetkikini 
iatemiıtir. 

Yeni Fabrikalarımız 
lzmitte kiiıt, Pqabahçede 

cam ve Zonıulclakta S6mi kok 
fabrikalar& infa11 için yapılan 
hamlıklar ikmal edilmiftir. Hu 
fabrikaların temel atma meraıimi 
&ıUmllzdeki hafta zarfında bizzat 
Bqvekil Pata tarafmdan yapıla· 
cakbr. 

Darülaceze Resmi Meselesi 
Ankara 8 (Hususi) - Dabıliye 

Vekaleti ıinomalardao alınması 
lcabeden Dartıliceze resminin 
tit=ı' emval kanunu mucibince 

Resimli Makale il Neşeli Olmalı il 

Amerikala bir pedaıoji üstadı di1or ki : "Dlla1a11 
ebedi bir •ulba, blç boıulmı1acak bir refah •• Nadete 
kuuıturmak için /.am •• keder deallea llDlr hoıukluk• 
lannı ortadan kal armak kaflcJir." 

ıninç Afllamak llzımdır. Çocuk ber .. yden enel HYia
m•in •• ,almaln amnı atNnmelülir. BUıi •• ma16mat 
b-claa MU• pUr. S.Ylnmeılal bil• bir çoeok blyl-

Bu profea8re 18re, çocukların kafaleran" film denilen 
birtakım atdalı malGımat ile doldurmadan enel 16nOllerlne 

,Once baJ•b• biJ1olr ıorluldirlle karplandıtı um.. bUe 
n .. 'elerlal ka1betmeder. Neı'ell laaan dalma ka· 
umr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yahudi Meselesi Kalmadı 
Trakyada Bir Yahudi Muhacereti Yok 

... 
niyetindedirler. 

Vakii Bef K1rklarellnde 
Kırklareli 7 (A.A.) - Dahiliye 

Vekili ŞGkrn Kaya Bey umumi 
mllfettit Ye mllpviri beylerle bir
likte timdi Kırklareline ıeldiler. 

Kaıaba kenarmda piyade •• 
ıuvarl lat'alan ile halk •e me
murlar tarafından sellmlanan 
Vekil Bey dotruca .Ul1ete in
mitler ye çalıpmya bqla1111flardll'. 
Mecll• Relelmlaln Hzlerl 

Şeluimize plmif olan B. M. 
M. Reili Klzam Pqa, Trakya 
Muaevderinia 1erlerinl terketme-

Bir Tekzip 
Balkan Misakı Etrafında 
Askeri ittifaklar Şayiası 

Atina. 7 (A.A.) - Romaclaki 
Orieat ajanla tarafından ....Uea 
La•oro FalCiata ile baza balpr 
ıueteleri tarafından lktibaa edil· 
mit olan ve Tor~• Ue Yu
unutu araımda eri, llattl 
bahri bir tepiki meuiJI 
d•rpif eden bir itillfname •• ay
m zamanda Balkan miukım lm
zalallllf devletler aruıada tiz1i 
bir aıkerl protokol mevcut olda
pa dair bulunan haberler ual 
ve uutu aridir. 

Di,..•Iİ mahaftlden Orieat 
ıibi bir ltalyan ajaumın teffllld 
taribindenberi bu tibi haberler 
Yermelİ hayretle karıılanmak· 
tadar. 

MuaevUik aleybtarhjuwı ara 11ra 
memleketimize kadar plclijini, 
fakat fiili bir telir rapamachfım 
ı&ylediktu aoara demiftir ki: 

11 
- Batla ••tudatlar, Cam

buriyet kuunlanauı himayeli 
altandadırlar. Hiçbir ferdin teca
rize ajramaaıaa katiyen meyclu 
•erilemez. Trakyamn bau ,er1 .. 
rindeld MueYilttri. memleketlerlai 
terketmeye mecbur edenlerin, laao 
kim olana ol.tun Clmhuriyet ka
aualanmn hDkDmleri daireaiade 
tecziye edilecekleri tabiidir. 

HDktmet ba h11a111ta il-

Gazi Hz. -Ankara)'• Döndüler 
han ŞehiatW B.z ile birlikte 

hrimiai tMrif ba)'Urmq olan 
reiıioilnahuı Gui Mutafa Kemal 
Hz. db ,.., 18 de Yalondan 
Mutia DeriaoeY9 _oık•ıolar •e oada 
huUll Ven&. Aabnya ••det ba-
yuımUf)ardır. 
Harioiye Vekili Tnfik Rlftl Be1 
de Gui Hs. ma ıefabtinde Aab~ 
ra1a avdet~· 

-Cim LondOI Me1dan 
Okuyor 

Atilla ( Huad ) - Dlaya 
dret p•~- Cim Londoeaa 
!itaabala pı.rek Tlrkir• ....... 
voau Kara Ali ile slreleceji Ye 
Ltanbulclaa U.ıra fideceji haber 
•erilmektecli. 

iSTER /NAN /STER 

bu mueleyl tahkik için mahalline 
azimet etmlftlr. Mllteealirlerin 
ıUratle ceza flrecelderine ıtlplae 
yoktur.,, 

RByter Ne Dtror? 
Lonclra, 7 (A.A.) - Ra,ter 

ajauanın haber aldatma slre, 
TDrldyede olclafa ,ıw SoYyet 
Ruıyada da Y ahudl ale1btarlı-
j1m eımek llzere l'UIDI tedbiri• 
ahnacaktlr. 

Tlrkiyede yahudileri, Trak· 
yadan kovdaldanaa kanaat aetl
rllenler tlddetle tealye edil .. 
cektlr. 

Komiteciler 
Bulgariıtanda Makedon1a 

Komitesi Dafıbyor Mu? 
Sofya, 7 (A.A.) - Makedon

ya ihtilll tetkillb tarafından ... 
rilea bir teblitde ProtOrlcerlat 
pupa 19 mayu tarihiade Yaba 
plen tebeddtlldea aoara ba 
pupwa hntu. kadnlanm llt
••ttiiW ve u•mnı Balıariata
mn hllia •atud ... arı olmaya da
Yet eylecliiiai bilclirllm-'te Ye 

bu tebliide Balıar toprajuua 
ihtUI IHrkui ot.aktan .cdda .. 
da ill•e oluamaktaclar. 

Çanları Belediye Reialifi 
Çaakan 8 (Huml) - Belediye 

ve Halk Fırkua reW Salt Be7 Her 
iki vuifelladen latifa etmlttlr. Yeni 

belecliye lntllıabı eylllcle 7apdacakbr. 

iNANMA/ 
Etlencenua, h le ıu yaı meYıimİDin tatil ftUerlnde 

1oıop •tlenmenln en zannf " 1aa,.t1 bir lhti)'aç ol
dutuou ıöyledılcten ıonra ıetellm alll meaele1•· 

ılrmektedir. Çlakl dealıe ılnalertlea ........ t ltqı .. 
2S kanat 11kaama Gcr,U alaDJyor•uf. 

Bir ıazete hayretle haber veriyor ki, Filorya plijıada 
akıllan dwduracak mahiyette bir deai& htlkln hlkl• 

ı•r•• '" 
Bu •a:alJ•t kar1111nda lnNaıa bu 11aldı tatil ılla· 

lenade bir maaaabr papa:aa ribl eriade kapaaıp kal· 
maktan bqka bir çare bulunclutuaa. 

ıar•• INAlf•Aı 
n eclilemly~ .. MallJe v .. 

l'-"..-~--............. ~~--~----------~--------------~------------~ı 

Biraz Da 
Latife 
Gözile ..• 

A.E-
Edirneden bazı Muınl allelerlala 

lıtanbula ıeldilderinl blliyoruı: 
- Niçin ve aedea? 
5ayledlklerine baluhna: 
.. Huıull .. mahaln baa ter-

tipler ,. yUılnclen hicrete mecbur ol• 
muılardır. Fakat bu banıl H mahalli 
tertiplerin bu harekette bulunmela
n•ın ıebeai nedir? 

V uiyeti tetkik etmek bere yola 
çıken Dahiliye V ekilJnla a•detind• 
ıonra BtrenecetlL Maamaflh Mu1eYI 
bir doıtum, Bat•ekU P ..... n: 

Gayri kuuaf banketlere cilr'et 
edenlerin mabkeme1e ••lldllderlal 
aol tan ıöderlal okumUft plraeı'e, 
bu ıabab kulajama fullda1arakı 

- Bea ketfettlm, be• de dofnl 
olarak! D•di. 

Jf 
Muıevi doatlanmg, dulleWHr ki, 

dlnyanan her tarafıada J•kdl,..._ 
aBrilame1 elektrik ... eelerlle batla
darlar. Batdatta blrlalae parmak tlo
kunu, Çlnde oturan derhal ferJadl 
baıar, bir aaaı,. uaaettlm ki, ulm
clap• baldlsatl atn....., baaa da 
BjTetecek H abiden de lfretti: 

.. Bir hutamn ili• dlfeliaM 
yaphtı ıon na AUalua ae:adlade 
ekıerl1etl• kaba) ,.a:aı .... İDUIW 
IDlllnı&? 

Ben mutekit bir adamı•, kaW 
ederim, bu noktaJ• lpret ko1clalrtaa 
ıonra diale1lnl:a: 

• 1900 klıur MDe enel MuM.U• 
Hazreti l.ayı tut8'ak mabakeme " 
~Dilme mabkfım ettikleri zaman, o, 
çumılıa satertllllrken iP.dem 

- Yarabbi bakll:&bk eden M 
k .. mın ne.Un• hiç ....... Mecl• 
bir det. ldnttl •er, tl ki, IDp
met aGnlae kadar mltemadl bir 
rahat ylıl •lrm..Werl. dedi, 
Ve Allah ta bu duaJI kabul ettL O 
aiindenberl dllDyuun muhtelif taraf
larında yaııyan Muıa ofullanaı IU'&ya 
koymuıtur, her yıl bir aemtin halkma 
Hrr!1e tibl tubaaktachr •• 

Muani doatum UtifeJI bu noktada 
barakarak daha mtlteluaulı olduta 
Hhaya feçtl: 

lrktaflan111111 fen bir muipte• 
çıkan fena bir .. kaya kurban olduk· 
larıq n bu takaJ&)'a bermutat ............ ~ ,. • ı.-...u .. ,. ... _ Uta ... 
oldutunu laeaap_ Mleblllpr mUftnua? 

rantdlnla ld, ı.ı..ı... (loe, ta•• 
aile relaldlr, Baa1arm .. ,.. 4e ... 
aaftar, Hrma,.ı.n (3), (4). Wa Bra 
erallDda telaallf edert_.P laüle n
Ntl bir Ja ... pla • .., .... Wr 
ar•n• •lr•..........,, ......,_. .. 
fakat ba Utlu •..-.a• bir ..ı. 
toplaJıp lata.bala ptlrlllfl .... lr. 
Taba ba ~ bımu1• k..._ 
lerlala detlldlr, l.taaw tleeanad• 
kredi Ue abamafbr .. Ve tabii tl-U 
lataabul tlccanaa _..._. laalllla• 
ldeneml1eeeldlr, .... a..w tle-
CUllllD ela alpaa ..... ,. tekeeelslerhal 
..... ~ b1bettildMI mllmn .... 
aeTeat mallara am•••eetklerdlr •• 

- O.ı•l:ae.. M...a. W:ala klr
klD ba_tmdal 

- o,a. .... .,. ....... iflm· 
clea klrh çıba da Yan a., Şark• .. 
mtr,ollan kumpaa, .. a, pllp nme 
Gcretl olarak epeJce para alaCa'-. 

Yalma bitin lnaaüa._......., 
llncla •• dotna •ıkal tul aynla.
flmıa urada ltfttla. 

-Muhter ................. 
.ıbl Yalaul ale1ldarlala Tlrk matM 
d•llhllr· .....,. .............. ... 
ee tle ........... Yalma im Tlrkç.,& 
ltrnaedlkç• ....... llnM•••lkp 
•lrlMrlald ehldea .. ......_ n,._ 
Mr tirli w..... ...... 1ca,. .... 
m1acataı. 

Kaçalcçılılc 
Malı/cim/arı 
Vapurculuk Şirketi ReW 

Hap• Mahk6m Oldu 
Vaparcaluk flrketlnia Tan 

••paranda itki bçakçalaia r•P
maktq mçla Vapurcalak flrbtl 
mecllal idare reiai R..., Yapar 
m•arlai Aaia U.haut, kltip 
Vahram Bahkç17an ve ka•arot 
Hakka Efendilerin mubakeaeleıl 
ıeklzinci ihtiua mabkem .. cle 
netlceleamif, Rupn " Halda 
Ef. ler dokuzar ay, Aaiz Malam 
ve Vabram FJ•cllls ele dlrder •J 
on beter sin hapM " 418 
37 karat para cu- -•• 
ot.utlar n ..ıake..cte t .... . ............ 
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Diyarzbekirde Hi
mayei Et/al Cemi-
9etinin Faaliyeti 

Diyarıbekir (Hususi) - Diya
rıbekirde mevcut hayır cemiyetle· 
rinin en çalışkanı olarak Himayei
Etf al cemiyeti gösterilebilir ve bu 
cemiyet ayni zamanda Halkevi 
içtimai muavenet komitesile bir
leştirilmiştir. iki senedenberi bu 
işlerin başında bulunan Avukat 
Muhiddin Bey bu bayır iılerinde 
yorulmaz bir faaliyetle çalışmak· 
tadır. lki sene evvel himayei Et
fal cemiyetinin defterlerini devir 
aldığı zaman cemiyetin aza def
terinde birkaç isim görnlmekte 
iken bugün Himayei Etfal cemi• 
yetine hayır yapmayı taahhnt 
eden azanın adedi beşyQzll geç• 
mittir. Ve her aza da ay başla· 
rında taahbUdatlarmı muntaza• 
men ifa etmekte ve bir taraf dan da 
aza adedinin çoğaldılmasına 
kemali faaliyetle çalışılmaktadır. 
Sıdkı Muhiddin Beyin teşebbü• 
Ye himmetile açılan on bir yatakb 
Himayei Etfal yurdunda llkmek
tepte tahsilde bulunan kimsesiz 
on bir talebeye bakılmakta ye• 
mek, elbise ve kitaplan yurt ta
rafından verilmekte olduğu gibi 
bütün esbabı istirahatleri de temin 
edilmektedir. Dört oda ve bir 
mutfaktan ibaret olan yurdun 
yemekleri gayet güzel her taraf 
tertemiz bir haldedir. Kimsesiz 
köylfi çocukları için açılan bu 
yurdun bu sene yirmi beş yatağa 
çıkarılması düşünülmektedir. Yurt 
da çocukların yemeklerini pişiren 
Fatma Hanım ismindeki aşçı ka· 
dın bu bikes yavrulara bir ana 
şefkatile baktığı gibi Reis Muhid· 
din Bey de bu yavrulan hiçbir 
vakit evlatlarından ayırt etmeye
cek derecede bir baba ıefkatile 
bakmaktadır. Gerek MUfettişi 
Umumimiz Hilmi ve gerekse Vali 
Faiz Beyler bu yurt hakkında 
yliksek müzaheret ve muavenet• 

)erini eıirgememekte Ye bu işler 
için kendilerine mliracaat eden 

Himayei Etfal Cemiyeti Reiıi 
Avukat Muhiddin Beyle müzakere 

ederek yurdun inkiıafana himmet 
etmektedirler. 

Samsunda 
Spor Kulüpleri Büyük Bir 

Binada Yerleştirildi 
Samsun (Hususi) - Halkevi· 

nin faaliyet sahası gittikçe geniş· 
(emektedir. Spor şubesinde iştigal 
edenlerin sayısı bilhassa fazladır. 
Mevcut müdavimlere Halkevl 
binası dar geliyordu, Bunu düşü• 
nen fırka ıehrimizin baı adet 
klübU ile diğer şubeleri ayni 
binada, sıkıntılı bir vaziyette 
toplanmayı muvafık bulmadığı 
için, bir mUddettenbiri bot duran 
aalon " Serbes Fırka ,, binasını 
alıp tamir ettirdi. Bahçeai ve 
güzel çiçek tarlatan yapbrdı. 
Şehir ıuyu, elektrik koydu. Evin 
beş klUpten mUteşekkil « Spor 
ıubesi » ne tahsis etti. 

Her kulliple beraber idman 
Yurdu kulUbü de yeni binaya 
taşınması ve 1933 - 1934 aeneıi 
ıampiyonu olması dolayısile Yurt 
Reisi Doktor Siret Bey tarafından 
"Derbent - Pl5j ve mesiresinde,, 
bir :ıiyafet verilmiştir. 

Bu ziyafete bütün ldmanyur
du arkadaşları memnuniyetle ica
bet ettiler. Halkevi bandosu da 
Yurdun bu toplantıaım, kıvrak 

SON POSTA 

• 
R1 

Eski Malatyada Belediye 
Teşkilitı Yapıldı 

(Eaki Malat-
ya (Husuai) - r-

~--- ----- __,_ __ -~~~~~ Ankara mllzeıf. 
ne nakledilmiştir. 
Son zamanlar
da köyde burada 
belediye teıki· 
litı yapılmıştır. 

Eski Malatyamn 
en mfihim bir 
ihtiyacı olan au 
iıl intizama gir· 
miıbr. Vali Beyin 
etki Malatyaya 
ehemmiyet ver-

Malatyanın 8 ki· 
Jometre şimalin· 
deki köyllmüzün 
halk arasındaki 

asıl ismi Eskişe• 
bir yahut da 
Aşa ğı şe bir dir. 
Eski Malatya 
ıimdiye ka<tar 
bakımsızlık yü
zünden bergUo 
biraz daha çö
küp haraplaıa haraplataJ bir Yira· 
neler diyan haline gelmiftir. 

KöyümUzde baılıca varidat 
Afyon ve sebzecilikdir. Hemen 
vilayetin sebze ihtiyacını eıki 
Malatya temin ettiği gibi Malat-
yadan da EfAzjz ve Sıvaa gibi 
uzak yerlere kadar ıevkiyat yapı• 
lır. Afyon fiatlerinin düşmeıi do
layısile afyon ekimi hemen blis
bütün terkedilmiş gibidir. KöyUn 

Alanyada 
Ucuzluk 
Burada Tanesini 7,5 Ku
ruşa Aldığımız Patlıcanın 
Orada 10 Tanesi Bir Kuruşa 

Alanya, (Hususi) - Yaz gün· 
leri için Alanyada yaylaya çık
mak bir zarurettir. Mevsiminde 
Alanya 120 parça köyü ile yay• 
laya taşınır. Muhtelif yaylalar 
vardır. Yaylaların deniz sathın· 
dan yUkıekliği 2000 metreden 
daşlamaktadır ve ekseri yaylalar 
2300 metre yüksekliktedir. Bu 
ıene hayalar terin gittiği için 
temmuzun ortaları yaklaştığı hal· 
de halk b~nüz yaylalara çıkma• 
mışbr. Zaten yayla mevsimi bay• 
vanların yaylaya gitmeleri lte 
baılamaktadır. Her sene haziran 
girdi mi sUrUler kendi başlanna 
yayla yolunu tutarlar, bittabi 
sahipleri de mecburen arkala• 
nndan yaylaya göç ederler. 

Bu sene bereketli yağmurların 
mahsul üzerinde çok faydası ol· 
muıtur. Kavun, karpuz daha şim· 
diden para etmiyecek kadar çok 
istihsal edilmiştir. 

Dört nüfuslu bir aile 1 O ku· 
ruş vermek ıuretile bir haftalık 
sebze ihtiyacını fazlasile temin 
edebilmektedir. IO patlıcan bir 
kuruşa satılmaktadır. Turfanda 
portakalın da dördü beş kuru• 
ıadır. 

Denizli Valisinin Tetkikleri 
Sarayk6y (Hususi)- Denizli 

Valisi Fuat Bey refakatinde Maa-

rif, Sıhhat, ldarei Huıuıiye Mil· 
dürleri ve C. H. F Viliyet idare 
Heyeti, Halkevi Reialeri ve Daimi 
encümen azaları olduğu halde 
Bulda ve Sarayköy kazasasına 
filmiş ve geç vakta kadar Bele· 
diye dairesinde halkla temas et· 

imiştir. Vali Bey ihtiyaçlan ve 
dilekleri tespit ettikten ıonra 

dönmüştür. 
.............................................................. 
nağmelcrile neş'elendiriyordu. Mü
teaddit sporlar yapıld3; deniz 
yanılan ve deniz futbolü oynandL 

Ealcl Molatgaılara bir ma11.sara 

ıehre yakınlığı ve Sıva• yolu 
berinde kuruluıo itibarile iktıaadl 
mevkii fena değildir. Kay Malatya 
yerli halkanın bir mllzesi halinde-
dir. Burada ıeçmit devirlere 
ait birçok tarihi ve zengin mebanl 
ve vesaik ve enkaz mevcuttur. 

Daha Birkaç ay evvel de 
"Ulu Cami,, denilen tarihi ve 
harap bir cami içindeki çok 
san'atkarane bir eser olan member 

meleri halk için 
tepikkir bir aJAka olmuı, köyde 
pk glzel binalar yapalmııtır. 
Sular Birliji ve Malatya Belediye 
Reiai Naim Bey ldSytimGzd~ yeni 
battan ihya için IU itine btıyük 
bir ehemmiyet göstermektedirler. 
Belediye daireli için iki bin albyllz 
Hraya yeni bir bina aabn alın

mııhr. Çok dar bir blitçe ile be
lediyenin bir bina alması köyümüz 
için bir muvaffakıyet ve sevinçtir. 

Akhisarda Bergamalıların Temsili 

A1chisara ,iden s.,. •• ,,.alı ıenfler 
Rergama ( Hususi ) - Halkevi temsil kolu bir temıil Yermek llzere 

Akhisara gitmiş ve Akhisarlılar tarafmdan derin bir alika ile •e çok 
ıamimi bir ıekilde karıılanmıılardır. Meccanl olan bu temıilde tay
yare ıineması hıncahınç dolmuıtur. Temıil lıtiklil marp ile baılamış, 
projöksiyonla renklendirilen çoban tablosundan sonra çoban piyesi 
oynanmış, Fethi Beyin zeybek rakıı ile müsamereye nihayet verilmittir. 
Dekorlar çok güzel olmuıtur. 

Mardin Halk evi Bandosu 

llarılln 

Mardin ( Husuıl ) - HalkeYi 
tarafından teıkil edilen bando 
memlekette musiki ihtiyacını kar
şılam11br. Bandonun faaliyete 
geçmesinde muallim Tevfik Beyin 
bllyllk hizmeti görlilmUştUr. Yeni 
tesis edil~n bando heyeti tam on 
gün zarfında Cümhuriyet marımı 

Adapazarmda Bir Kaza 
Adapazarı, (Hususi) - Kereste 

tüccarlarından Ali Efendinin kar-

deşi 17 yaıında Hafız Vahit Ef. 
armut ağacından dUımüş, baıı 

patlamıı, beyni dışan fırlamıı ve 
6lmilftUr. 

6antloııı 

hiç pUrU11Uz plmıya muvaffak 
olmuıtur. 

Bu bando Muhafızgtıcn biıik· 
letçllerinin Mardine geleceği 
haberi üzerine MuhafızgUcU mar
tını meşke baılamıt ve marşı altı 
günde çıkarmıştır, biıikletçilerl 
kendi marşlarlle karşılamıştır. 

Şuhutta Dokumacılık 
Afyon, (Hususi) - Şuhut na• 

hiyeainde dokumacılık çok ileri 
gitmiştir. BUtUn Afyonlular bu 
nahiyede işlenen dokumaları kul
lanmaktadırlar. Erkek elbiseleri 
bile bu dokumalardan yapılmak· 
tadır. 

Dil işleri 

Öz Dil 
için 
Çalışanlar 

T. D. T. C. Umumi Kitipll' 
ğinden tebliğ edilmiıtir : 

Cemiyetin neşrine başladıl' 
"Tarama Dergisi,, nin ıimdlY' 
kadar çıkan faıiknlleri bakkındl 
bundan evvelki 14 iliııdan soorf 
yeniden miltaJia ıönderenletİ' 
on beşinci listesi : 

I· Vezirköprü maarif memur' 
Ali Bey, 2· Darüşşefaka müduı' 
Ali Kimi Bey, 3- Adapazar ort' 
mektep Türkçe muallimi Agi• 
Bey, 4- Biga kaymakamı AJ 
Rıza Bey, 5- Bursa ortamektcl 
Tnrkçe muallimleri, O.. Çorludl 
muallim Baari Yaman Bey, 7-Gr 
zlantep Suboğaz köy mualfüll 
Cemil Bey, 8- Gaziantep maarif 
mlldllrll Cemil Hüseyin BeY• 
9- Dörtyolda Durmuı Efendi. 
10- Meninde harp malwll Emil 
K. Ç61 Bey, ı I· Çorum mili 
kntOpbane memuru Etref Be1• 
12 - Gireının llktedriıat mUfettil 
Ethem Bey, 13 • lzmir Karataf 
orta mektep türkçe mualli Faııl 
bey, 14 - Filorioab Nazım BeY• 
15 .. Kütabyada Ispartalı Gıyal 
Bey, 16 ·Havza ilk tedrisat mir 
fettiıi H. Nami Bey, 17 • Sıva• 
ilk tedriaat mUfettişlerinden Hik" 
met Turgut Bey, 18 ·Kozan mnf
tiıi izzet Bey, 19 • Kiliste avukat 
Kadri Bey, 20 .. Gönen maarif 
memuru Kemal Ferdi Be)'ı 
21 • Uzunköprli ilk tedrisat mll
fettiılerinden Kemal Edip BeY• 
22 - Çal kaymakamı Mustafa Bey, 
23-Merzifonda tarama dergilİ 
tetkik komiayonu, 24 - laapart• 
mektupcuıu Memduh Bey, 
25 - Malkaçoğlu Sadık Bey, 26" 
Bursada Halkın Sesi muh;.~rir ' U
rinden Musa Bey, 27 - Mut muf
tU.ll Nadir Efendi, 28 • Hop• 
maarif memuru Nedim Bey, 29" 
Denizlide maarif memuru Orhall 
Bey, 30 • Diyarıbekir maarif mil" 
dnrn Reıit Bey, 3 ı · Erzincaıt 
ortamektep tUrkçe muallimi Sel
çuk Bey, 32 • Silifke beledıy• 
reiıi Sair Bey, 33 - Rober KoleJ 
muallimlerinden Salih F eridud 
Bey, 34 • Robert Kolej mualliar 
(erinden Salih Keramet Bey, 35" 
Tutakta musiki muallimi Salim S. 
36-Afyonkarahisar lsmetpaıa mek' 
tebi başmuallimi Şefik B., 37-Edit' 
ne maarif müdUrU Şahap B., 38-
Tutak kaymakamı Bey, 39- But' 
aada Kardeş gazetesi muharriri 
Vaaıf Necdet Bey, 40- ElbistaO 
orta mektep türkçe muallimi ZiytJ 
ney, 41- Afyonkarahisar DumlU" 
pınar mektebi muallimlerindell 
Zihni Bey. 

Bu zatlann gönderdikleri lif 
aayııı 14.945 tir. Evvelki 14 liıt• 
ile beraber gönderile fiş yekunll 
71. 793 n bulmuştur. 

Her birine ayrı ayn teıekkilt 
mektubu yazmıya imkin bulun"' 
madığından glSıterdikleri himmet
ten dolayı kendilerine alenen t.
ıekkllr olunur. ----
TafköprUde Gençler Kayna~ 

Dağıldı 
Taıköprü, (Husus1) Bundan iki 

ay evYel gençler kaynağı naı11' 
albnda teıekkül eden gençlllı 
teıekklllll tam faaliyet devresin• 
girdiği ve ilk mUsameresini vere" 
ceği gün dağılmıştır. Bu gençlilı 
teşekkülUnün böyle doğmadall 
ölmesi muhitte teessür uyandıt' 
mıştır. Kaynağın resmi muamelesi 
ikD)al edilerek faaliyetinin tem· 
arzu edilmektedir. 
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( Si ~ et Alemi ]I ....... ~ ........................................................... im!!~ 
Fransa Da 

HARİCi TILG A L 
O Tecrübeue 
Girişiyor 

Dilnynyı kaç ıenedenberl kuıp 
kavuran ikbsadi buhranın en basit 

Fransa - lngiltere ' 
ile Bir itti/ ak 

Avusturyada Hadiseler 
--- ---· 

Memleketin Birçok 
Bombalar 

Yerlerinde 
Patlıyor 

Yine 

• 

tarıfı şudur: Gerek toprak gerekıe 
fabrika ıstibsallerinin satılamaması, 
para etmemeısidir. 

Bund n şu netice doğuyor: Mal 
~atılamayınca istihsal ~apılan yerlerdo 
lf azalıyor ve yıl rdanberi buralarda 
çnlıt n işçilerden bir kısmı itsiı 
kalıyor. 

Büyük lıtihsal yapan, yüksek 
1anayi ve ziraatlo uğratan memleket• 
lerdo İfçl sınıfı çok mühim bir var• 
lıktır. Bu aebeple iısJz, yani ekmeksiz 
kalan itçilerle hükümetler mefpl ve 
alikadar olmak mecburiyetindedirler. 

Onlarda devlet hazineıinde muay
ren yardımlar yapılır, aç kalmalarının 
önüne geçilir, akıi takdirde bu ipiz 
itçiler cemiyet içinde çok tehlikeli 
bir serseri sınıf teıkil ederler. 

İtıizlik hususunda dünya Ozerlnde 
Amerika, Alm nya 'Ye İngiltere birinci 
ıelmektedir. Bu memleketlerde mil
yonlarca iısiz vardır ki bunlar mensup 
oldukları hükumetlerin resmi yardım· 
larile geçinirler. Diğer taraftan gerek 
AJmanya, gerek Amedka 'H gerek 
kısmen fngiltere iııizliğin ortadan 
kaldmlmı111, hiç değilıe azaltılması 
için bir takım tedbirler almıflardır. 
Bu tedbirlerin en batında, devlet 
paraaile yeni ve muazzam nafıa inıaab 
Yiicude getirmek Jefiyor. AJmanya 
bu usule Hitler idare1ioden sonra 
büyük bir ehemmiyetle sarılmıı, eakt 
binalar yer yer yıktınlarak yeni bi
:ııalar yapbnlma11na baılanmııbr. 
Şimdi bu yapılarda yilz binlerce iııiz 
yeYmlye ile çalı tarak lı bulmuı 
oluyor. 

İt•izler adedi en aa olan Fransa, 
tlmdiye kadar bu ite pek aıı ehem
miyet nrmiıti. Fakat buıünkG Du
merg kabineal itıizlitin f aılalaıbğını 
JlÖrdQ ve bununla mücadele lüzumu• 
nu duydu. İki ırün nnl de Fransa 
Meb'Hn Mecliıinde kabul edilen bir 
projeye röre, Franaa dahi iıaizlite 
çare bulmak ilzere bGyQk nafıa in· 
ıaatına giritecektir. Yek unu milyarlarca 
f ru.. bulacak olaa bil 7901 in1&atta 
Franan lplslerlala ••-- ...... ıae 
İf bulunacaktır. Demek ki nihayet 
Fransa da bu tecrübelere ıfriımit 
oluyor. 

Fakat bu tedbir, lkbaadi buhranın 
en tehllkell netlceal olan lııizlitl 
büsblltlln kaldırmak için klfi bir 
illç mıdır? Bu aual• .. Hayır ,, diyebl· 
liriz. ÇGnkl Hıl mHele, ltalıdllc ne-
tice.tal dojuran lkbaadl buhranı 
yani istihsal mflfterlaizlitlnl ortad~ 
kaldırmaktır. 

Ve devletler bu mlltblt mileHirl 
ortadan kaldıracak kat'I tedbiri he-
nüz bulmuı detillerdlr. - Jf> 

Mı Yapıyor? 
Pariı, 7 (A. A.) - Hariciye Nazın 

M. Bartu Meb'usan Meclisi Hariciye 
encümeninde mühim izahat vermiştit. 
M. Bartu evvela Almanyadnki son 
hadiselerde Franaanın rolü olduğu 
itlihamını reddetmit, sonra Fransanın 
harici siyaseti hakkında fU düsturu 
aöylemitfr: " Her yerde sulh imkan
larını aramak; kl bu aiyaıet Milletler 
C.miyetine sıkı aıkıya baj"lıdır. ,, 

Nazır bundan sonra Romanya 'Y• 
Yugoslavyaya yaphtı seyahatlerin, 
evvetce VarfOVa ve Çekoalovakyaya 
yaptıtı seyahatleri tamamladığını, 
aıılb imkan .... teminabnın her tarafta 
aranılmaaı 11.zıml'eiditlnl aöylemİf, 
Sovyet Ruıya ve diter alakadar 
devletlerle yapalmakta olan mlizake· 
reler hakkında laenDı daha açık 
malümat veremiyecetinl bildirm'ıtir. 

M. Bartu lnailtere ile Franaa ara
aında geçen ay husule gelen itilafı 

teyit için yakında Loodraya ajdece
tini de haber nrmif, fakat Londra 
müı.akerelerinden derhal bir netice 
beklenmemeıini, ancak sulh şartlannı 
tavzih eden itilafın kuvntlenecetinl 
aöylemfttir. 

* Londra, 7 (A.A.) - M. Bartu yana 
Pariaten buraya hareket edecek. 
kendiıine bahriye nazırı da refakat 
edecektir. 

* Londra, 6 (A.A.) - Avam kama-
rasında itçi meb•uatardan Morgan Con 
lnıiltere Harbiye nezareti müıteıa• 
nnın Franaaya yaptığı son seyahatin 
fngiltere ile Fransa arasmda askeri 
bir ittifak ile alakadar olup olmadı· 
tını, böyle bir anlatmanın yapılıp 
yapılmadığını sormuftur. Batyekil 
munini Bnldvin gerek harbiye müı
ttıarının Franaaya ve gerek Fransa 
erkinıh.,bi.)'e reuinin lngilı,re.ye 
yap•lf oil111dan -yaliatlia ta••-
husuıl tetkik aeyahatlerlnden ibaret 
olduj'unu aöylemittir. 

Rusyada Yahudi 
Aleyhtarlığı 

Elli Kadar işçi Yakalandı 
Londra, 7 ( A. A. ) - Rayter mu

habirinin Moıkovadan bildirdiğine 

röre, Yahudi i,Plerl tedhit etmekle 
euçlu elliden fazla iıçl hakkında 
takibat yapılıyor. 

::z:weı:: 

M•hrure Sami 

ÇÖL GİBİ 
Sıralıyor, biçimliyor, ben de ' geceden sonra onu görmeden haf· 
önlimd~ beyaz klğıtlara, sayısı lalar geçti. Sinirlerim öyle bo-
tllk~nmıyen, ıade manaıı değiten zuktu, içim öyle ıamlı idi ki. 
kelımelerle .acılar, derilerle yuğ- ıen ve rUler yUznn olmasa kaç 
b~~ 1,llnlerıml clWyor, aralıyor, defalar onu aramak, bulmak za• 
ıçıArm ıbykorum. l ki yıflığını rösterecek kadar delir-

ann•n n tabmdald d·~· i h" d" d 
temiz, kirsiz sayfalar bitti, Nurin. ıgıBum .!!~ !Y~r um. tahlil t 
B 

.. • ...... enmı aana e • 
undan ıonra yuacaıım kara mi .. · Su it 

bir günün hikAyesile beraber yeni Jeceıım. 'b. çumu lard kim~a, 
bir yaprak dönecek, ıana alltllnll ç lflJ'mıı il ~ 0 ııra • om-
kanını •ermi ve &IU sanılan bir rllmlln yavanlıgını, ba.~n yap-

k d b 
1 

1 
d k ti taklarını, acılarımın gıtgıde nasıl 

a anın u ya ana ne en a an- artb.. ı t .. 
dağını, in1&11 kararlarından üıtlln ıf~:ıa~n a b-1\~c~ıdım, sant•: 
bir ku ti k d ri ı·ı d n ıç ırı e yap ıgım 

vve e, a e n e ı e ne en ıeyl affetf N · D .. il 
yıllarca tenden de Y!1vasında_? da bu aile tat~~:~kt~rı bs:::~ 0 e~i 
uzak kalmaya mahkum oldugunu ' r 
6ğrenecekıin. tek zaaf geceaindenberl yıUardır 

Suçunu uzun senelerin fera• katlandığım çlleler bile yine de 
gatleri ile ödemiye çahşmıı olan o dakikal~"!n gtınabını silemez. 
bu zavallıyı anlamıya, geçmiıe Onun ıçın ıen bunları, ıuçu-
sen de onunla beraber ağlamaya mun hiçbirini azaltmıya çalışma• 
çalış, sakın ondan tikılnme Nesrin. dan oku, yalnız acıyarak, tiksin· 

lf. meden, annen olduğumu unut· 
Martıdaki lflkh rtıyah 900 maclaa oku : 

Ba1t1ekil Dolll• aon nimaglı emasında halka nutak aöglügor 
Viyana 7 ( A. A.) - Avusturyanın m\ldGrlumumial ile baılıca memurların 

birçok noktalarında yeniden bombalar itçiler 'Ye memurlar arasındaki naı.l 
patlamıthr. Yalnız maddi zarar ...ardır. f ali t' n •t b ı d '-' 
Nüfu 

• O a ye ıae muaaı u un uaaannı teı-
• zayıab yoktur. ç baytar naı.l bit '·tir H taraftarlıtı Japtıldan için teYkif etm., • aym_:w-ehrler tarafından 

edilm'ttir. icap eden tedbirJenn alınmna hakkın· 
da M. DolfGae bir müracaat yapıl· ... 

Vıyana 7 ( A. A. ) - Doonlçte 
vatanpen er teıkllita meneup reiıler• 
den birine karıı yapılan auikHt neti
cesinde hOkiimet, devlet tarafından 

tahıiNt verilen büyllk bir fabrikada 
Hitlcrcilik tahrikatı yapıldıtı fllphe· 
ıine dUtmUıtür. 

Yapılan muvakkat tahkikat fabrika 

tavis i 
Eski Baıvekil Mahkemeye 

Verilmeyecek 
Parls1 7 (A. A.) - Staviıkl nza· 

letini tahkik eden meb'ualar komis
yonu sahte bonolar itinde ihmal gö· 
rüldilğü noktuından aıatı Pirene 
nllainin azlini lateD!lf. Eski Baıve
kil Şotanın Dlnnı Aliye anla tek• 
Ufinl nddetraiıtir. 

Harici telgr•flarımız huroda bitnuı· 
nıiştirLat/en 9uncu sayfamıza bakınız. 

son nun, yazdan 
ı ı ık gfizel bir 

'me izin 
ver· or m. Ya e dônm'ye
ceğim. Ne rinle bağcı ık yapanz. 
Amma s n inect:ktin galiba 
deiil mı? Dedi. 

fskemleden doğrulmaya çalı· 

prak: 
- .Annem bana külibı çıngı-

rakh o kocaman kuklayı alacaktı. 
Bu akpma pecekti benim kuk· 
lam, diye dudağını bl\kttbı. 

Baban IC)l'du: 

- Balık yaiını bitirdin mi ki? 
- Bitirdi, dedim. Baıar Al· 

man'daki çmııraklı kuklayı vadet· 
miftik ya, onu ıöylnyor. Zatea 
yllzilkleriaıl de temizlemeye ver· 
miıtim, onları da alacağım. incili 
bileziğin de biçimi değişecekti, 
bakalım nasıl oldu. Siz kalın ben 
Kevseri alıp giderim. 

f ıte o gUnll, bunları ben söy
lerken felaket evimize slirünmeğe 
baılamışh bile. 

O sofranın başına, seninle ba· 
banın arasına, bilmeden, bu son 
oturuşomdu benim. 

Aynanın önünde hazırlanırken 
hep etrafımda dönüyor, öteye be-

mııbr. ... 
V!7ana 7 ( A. A.) - Vatanpener 

cephe Ue çiftçi birliti arasında, birli• 
afn cepheye iltihakı için yapılan 
mllzakereler aeticelenmemittir. Birli• 
tin bazı ualannın cephe ile mDtteflk 
olan ld51ll birlijine iltihak edecekleri 
Omit ediliyor. 

Sakalinde Hadise 
Japonlar, Ruslara Karıı 

Meydan Okuyorlarmıı 
Moakova, 7 ( A. A. ) - Uzak 

prkta Sakalin adaaında Japon u• 
kerleri Sovyet konsoloshaneal önOn· 
de harp talimleri yaphklan lçia 
So•yel koneolo8U proteato etmiftir. 
Almanyanın Ankara Sefiri 

Ve M. Hltler 
Borlin, 7 ( A. A. ) - BatYekil M. 

Hltler, Almanyanın Turkiye Sefiri M. 
Von Rosenbergi kabul ederek uzun 
bir mlllikatta bulunmuştur. 

riye elini sürUp hattı içimi bile 
aıkıyor, azar iıitiyordun. 

- Beni de götür, ne olursun 
anne! diye yalvarıyordun. Keşke 
seni dinlemiş olsaypım. Babanla 
beraber uykuya yatmak istemi· 
yor; tepiniyor, ağlıyordun. ikimiz 
de ne f na seni paylamıştık. 

Çıngıraklı kuklan alınmıyacak 
diye, nasıl da seni korkutmuıtuk. 
Kirpiklerinin yaıı kurumadan sen 
daldın ve biz de Kevserle çıkbk. 
Bu seni ıon yahrifımmıt meğerae 
Nesrin. O evden son çıkqımlllJf 
mejene benim. 

lf 
Baban tenbih etmiıti. Gide

ceğimiz yerleri araba ile dola· 
ııyorduk. MUceYhercide yllzllkle
rimi, biluiji paket ettirdim, bun• 
ları kolumdaki manto ile beraber 
Kevserel verip : 

- Bazar Alman şuracıkta, 
arabayı oraya çekmiye lüzum 
yok. Sen otur, mahfaza pake
tine dikkat et. Ben Nesrinin 
kuklaıını alıp şimdi gelirim. Bey• 
fendiye "beş treni., Üe dönece
ğimizi söyledim, bol bol yetişiriz, 
dedim. 

Oyuncak dairesi, mağazanın 
Ost katında Jdi. istediğin knlihı 
çıngıraklı kuklaların mavilisinl mi 
yoksa kırmızalısını mı alayım diye 

= 

Gönül /şjeri J 
Bir Cuma 
Gezintisinin 
Sonu .. 

Saadetlcrimiz ek eriyetle bir hiç· 
ten doğar. felaketlerimiz"n k ıynağı dA 
hemen daima odur. En ehemmiyetsiz 
bir sebep bizi sevindirir, yahut ta at
latır. Beşer, yOzde doksan inir zaafı
nın Qzer nde :yüzer, böyle kurulmuı· 

tur, böyle gidecektir. F kat buna 
rağmen insanın aaııdeti de, fel&ketl 
de kendisinin elindedir. lateraek 
meı'ut olabilirz, iatersek betbahtl .. 

• Cumaydı, çocuğumuzu aldık, 
BQyQkadayn gittik, evv~li ne mem• 
nundum, Tur yolunda gezdik, bir 
çamaltında dinlendik. Fakat sonra ... 
Fakat •onra .•• 

"Akıamdı, vapurun hareketine 
ı,· .. "'"'t var, dediler. Hemen iskelenin 
karşısındak· unıinoya oturduk karşımıa 
daki masada bph 7İm gibi çocuklu bl 
aile vardı. Birden tanıma ' Kadın 
yan d<inmDttD, sonra beynımde bir 
bir timıek çaktı. Biı' gün bana bir 
arkadatım göıtermiıti. Zncimln bet 
altı •ene evvel, bu kızı alması mev
zuubahı olmuı 'Ye timdi dikkat ettim. 
ona bakıyordu, çocuğuna bakıyordu. 
Ve kadın Ye çocutu benden, benim• 
kinden rGzel detillerdi. Fakat tOpbt 
yok, benden benimkinden çok ıarlf 
giyinmitlerdl. Günüm birden :ıehlr 

oldu.Göz ucu ile zevdme bakhm, ahu 
kırıtmııtı, yüzilnde1 o bllditlm yilzün
de teeHÜr vardı, niçin Hammteyze, 
o kııı almadıjı, timdi onu bana faik 
buldutu için mi? ,, 

Jıf-

1,te lizc bir teessllr ld tama• 
men manasızdır, fakat bir defa 
kafaya girince gtlnlerce haftalarca 
bu okuyucumun kafasını burp· 
layıp duracaktır. Kendisine uzun 
bir mektup yazdım, fakat burada 
ıöyleyeceğim sadece şu: 

Zarafeti kadının paraaı de
ğil, zevki selimi ve bilgisi temin 
eder. Bu ej'er me•cut dejibıe 
etrafımza bakınız, mllfabede, 
dikkat Te taklit kabiliyetinizi 
inkişaf ettirmeye çalışınız. Ben 
nice hanımlar bilirim ki on liraya 
sıkardıldan bir elbise ile yDz Ura 
urfederek giyineni gölıede bı,..... 
kırlar. Marifet bundadır, ve buna 
yapamayan kadının, fazla ta..alet 
paruı Teremediği için zeYCia 
muabue etmeaini hiç anlamam 
hiç mazur göremem. 

HANIM'IEYZE -ikiıi de elimde dUşllnürken, biıt 
koh.ıma değedi, düşilndüm, vt 
yfizfim sapsan, önUmdeki uıuı 
masaya tutundum. 

"0,, idi. 
- Seni gördüm. Ne vakittb 

arkanızda idim. Buraya yalnu 
girdiğini görünce dayanamadım 
peşin sıra çıktım. Halbuki kara• 
rım ne kuvvetli idi. l.tanbuldan 
seni bir daha ıörmeden aidecek• 
tim, olmadı, dedi. 

içli, dertli bir hali vardı. Bv 
ıözll ile birden öyle) f&fll'dım ki 
" ıiz ,, demeği bile unutarak: 

- 1ıtanbuldan mı ııfdecekaiıı1 
Nereye? Ne vakit? Diye kek .. 
ledim. 

- iki ftç gftn sonra. Hem de 
Martı ile, yanımda tek bir ıemicl.. 
içimde de galiba hiç dönmemek, 
hattı babp &itmek iıteğile.. dedL 

- Sadık Bey bir .ıey ı&yle
memitti bana, haberim yokta. 
Birdeıabire mi çıktı bu? 

- Hayır, amma kocana 16y• 
lemedim. Hem ne diye? 

- Demek gelip bize... Nu-
rine veda bile etmiyecektiniz? 

- Kim bilir belki de... dedi. 
- Neden? diye sordum. 
Cevap verm~ine vakit kalma• 

dan sabcı adam elinde aan enta• 
rill bir baıka kukla ile ıeldi: 

(Arkası var) 
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Elektrikle 
• 

Gemi idaresi 
Meşhur telgraf mütehas~ısı 

Markoni, dünya 
gaz ete cile rin den 

mühim bir bir kısmını kabul 
teıebhüstt ederek telsiz aa-

Mnrkonl 

laazırlamgor baıında, bir mUd-

detten beri elde edilen mucizeyi 
andırır muaffakiyetlcrden b&hset
miştir. Malümdurki Markoni, bu 
tecrllbelerini « Elettra » isimli 
hususi gemisinde yapmaktadı!'. 

Markoninin noktainazarma göre 
( 50-60 ) santim uzunluğundaki 
kısa mevcelerin bUyUk mevcelere 
ziyadesile faikiyeti vardır. M. 
Markoni, Lbu konuşma esnasında, 
Ceneve körfezin de mühim bir 
tecrllbe yapacağından da bahset
miştir. Birçok denizci ye fen ada
mının huzurile icra edilecek olan 
bu tecriibede, kıaa telılz mevce
lerile gemi ldareıine teıebbUs 

olunacaktır. Bu tecrübeler Elettra 
gemisinden idare olunacak ve 
içinde tek bir tayfa dahi bulun• 
mayan bir gemi, en dar boğaz
lardan geçirilmek ıuret11e telaizin 
tayyare ve gemi idare etmek 
huıusundeki fenni kabiliyeti ltpat 
olunacaktır. 

* 
Amerikanın Jale Oniveralteıl 

profeaörlerinden biri, aon 
-A-m-•r_l_lc_a_d_a-. zamanda ıavanı· 

dikkat bir tecrU-
M a gmun beye girifmiıtlr. 
6anlcası Bu ıat, Şempanze 

cinıinden maymunların paraya 
kartı duyabilec.klerl allkayı le.
bit etmek Ozere bunlardan bir• 
kaçını almıı, muhtelif lıler ıa~ 
dllrmllt, bu iılerln ıonunda da, 
bu hayvanlara, mOkAfat maka· 
mında muhtelif bllyllkltlk Ye renk· 
te fitler dağıtmııtır. 

Ayni profesör, bu .. kilde ça
htbrdığı ıempanzelerden bir loı· 
mına iıe muz, ıeker, fındık tibl 
yiyecekler vermiıtir. Kın zaman 
.onra ıempanzelerin paraya karıı 
bllytlk bir meyil duymaya baıla· 
dıkları aörUlmUıtUr. Şimdi, Jale 
laiveraiteai prof ea6rD, zamanla 
kendilerine para mefhumunu tel· 
kin ettiğini ıanneylediti ıempan• 
ıeler için bir banka Yllcude ı .. 
tlrmiıtir. Ve bu tecrübeyi baıar• 
mıya uğraşmaktadır. ... 

Malum olduğu llzere bOytlk 
Fransız ihtilAli 1769 ıene

_A_m-.-,.-; lc-a-n-. sinde yapılmııtır. 
Yine o sene Jçio

llalırige ıinlll dedir ki Amerika 
guttulu hUkfımeti deniz 
servetl•r kuvvetleri tesiıine 

teıebbtis etmiş ve bir Bahriye 
nezareti ihdas eylemiştir. O ta· 
rihten 1932 ıenesine kadar Ame
rikanın deniz kuvvetlerine tahıiı 
ettiti hernevi kıymetlerin yekünü 
(16,553,223,569) doları bulmuştur. 
Şurasına dikkat etmek lizımdır ki 
bu kıymetin içinde bahriye büt· 
çeılnden her sene ayrılan milyon
lara ait tek bir ıent bile yoktur. 
Bu kıymet, Amerikan bahriyesine 
tahıis edilen erazi, eıya stoku, 
techizat, temizlik masrafı üsıü· 
bahriler sarfiyatını ifade eder. . ................................................ ·-·--·· ... 
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incili Çavuşun Mezarında .. 
- - . 

f ncili, Gül Şerbetini Çok Sevdiği için 18 Postası 
Eskiden Mezarına Şerbet Dökerlermiş H'!kkı~da 

ı • • • - • L Bır Mutalea 
Bekir Çavuş isminde Bırı Bazı Kandıllerde okma Akay idareoinin 28 hozir 

Yapar' Mezarı Başında Fakı.rlere Dag"' ıtırmış!.. dan itibaren mevkiitatbıka k 
duğu ıef er tarif esi biraz iaab 

Türk içtimai hayatında şimdi· gönderilir, zavallı don gömlek dııan Iİzdir. Bu tarifede saat 18 
ye kadar birçok Jatifeci, nekregü, fırlar, ateşi söndürmiyo fırbnayı Köprüden hareket 
zeki, hazırcevap, latifeperdaz dindirme giderdi. Padişahla incili doğru BUyükadaya oradan 
tahsiyetler doğmuştur. Bunların arasında büyük bir rabıta vardı. in· Pendiğe, ıonra da Kartala 
başında Nasrettin Hoca gelir. cili sanki padişehın bi diğer parçaıı, mektedir. Bu vapur Kartalda 
Nasrettin Hocanın ismini duyan neş'e tarafı idi. BUtun hiddeti, ~ tekrar Pe'ndlğe gidip orada 
mutlaka güler, onun zaman ve bütün kederi incilinin çok ince Lyor. Vaparun Büyükadadan do 
mekan kabul etmiyen, her zaman ve çok hoş, gizli, aşikir nükte- ruca Kartala gitmesi daha mlln 
için taze ve felsefi nilkteleri, eşıiz lerile ıilinip giderdi. ıiptir. O ıaman hem Kartal y 
bir kıymet taşır.. Bu yüzden ölünceye kadar cuları fazla zaman kaybetmiyece 

Nasrettin Hocadan aonra incili Çavuş zengin ve müreffeh hem de idare fuzuli kömür mı 
ikinci derecede iki tarihi nllkte- bir bayat yaıamııh. Kanuni ona rafından kurtulacaktır. 
danımız daha vardır ki, bunlardan Yerebatanda bir konak Yermlı, Yakacık sakinlerinden Sı 
birini, Bekri Mustafayı bundan puadan da eklik etmemişti. Yanhf Muamele Mi? 
bir müddet evvel yazmışbm.. Ben Y enipostane karşısınd 
Şimdi sıra incili Çavuıta. 57 No. h dükkanda milstaaı 

* plik ıabyorum. Müstamel pi 
Her zaman yayan ve tram• ıabp vergiye tibi değildir. Ha 

vayla camii Ye mezarı önün· baki Maliy,. memurları bend 
den geçersiniz •. Divanyolu ata· vergi istiyorlar, vermediğim lçiıl 
jııında kilçnk minaresi, yuvar- 1200 plij'ımı mOhUrlediler. 
lak kubbeaile, Firuzağa camii Müstamel plakçı 

1 
Kemal 

.Wn yabancınız deifldlr. Bu Ç S K S k 
camiin knçncek avluıunda esmenin uyunu esen a 

l•elli , • .,..,an k•n· 
~l l•mil• g11ptır~ı
lı cami: Flrazalo. 

camii 

devede havala· 
nırken, kurtumak Fir•z•I• c•miinln kl1çülc • .,. 

la•utlalcl bir t•lc 111.•z.r: için koıtum, koy• 
incili çavaı ... Mezarı rupna yapıştım. 

incilinin kıy· ı Bu ıefer ben de havalandım .• 
metl ıundan Çıktık, çıktık, çıkbk, çıktık, 
anlqılır ki, yedi kat 16ge çıkbk .. 
Kanuni Sul· Bu ıırada bir de aıajıya 

lrecl/I lfl11aıa11 Kareunl z•manıntl•lıi lco1111lı lıt• i• 

tan Snleyman bakınca ne s6reyim.. latanhul 
birçok mOaa• ortada yok.. Camın ağzıma ıel· 
hip ve nedim· eli. Deveciye ıeılendim : .. -
ler değiıti... Aman kavuğunu bırakma 1 •• 
eliği halde, 
incili Çavuıu dedim.. Fakat bu ıırada deveci •o/c•/cta idi 

koıkocaman, burmalı kavuju, 
mermer mezarile, incili ÇaYUf 
yatar.. Onun diğer bir lımi de 
Firuz Ağadır. Firuz Ağa, Kanuni 
Süleymanın devrinde yapmıı, 
Halk ve saray arasında mekik 
dokumuı, em&alıız bir adamdı. 
Sıraıında Kanuninin musabipliğine, 
nedimliğine geçmiıti. O devirde 
Topkapı ıarayı ile dııarııı ara· 
tında mUtbiş bir ayrılık vardı. 
Hiçbir fert, ıaraya giremezdi. 
Velev aaray adamı olsun, uzun 
ıorgular, aazden geçirmeler 
olmadan içeri bir adım atam.azdı. 
Fakat buna mukabil padiıahla 
incili Çavuı bunların arasında 
birer müstesna teşkil ederlerdi. İn· 
cili Çavuı elini kolunu sallıyarak 
içeri girer. biç kimse ıesini çıka· 
ramazdı . incili Çavuş Kanuninin 
neş'esiydi. Kanuni Sultan Stıley· 
man hiddetlendiği, köpUrdüğU 
zaman vüzera ve ekabir, inciliyi 
içeriye iterler padişahın fırtına· 

ıından ancak böylelikle kurtu· 
lurlardı. 

Tarih İncili Çavuıun tipini 
ıöyle tespit ediyor: 

Köae bir adam.. Yüzü buru• 
ıuk, boyu kısa, ufak tefek bir 
ıey... YUziinde olduğu aibi, ba
tında da bir tek kıl yok. Kırmızı 
yollu entarisi, atlas samur kürkü, 
başındaki dilimli kavuğlle incili 
Çavuş iki tarafa aallana aallana 
yllrUrdU. 

İncili Çavuı, o devirde ıim-
diki Yere batanın bulunduiu 
ıemtte otururdu. 

Saraya en yakın yer bura11ydı. 
Kanuninin köpürdüğü görüldüğii 
zaman, geceyarsları veya ıabab · 
erkenden lnciliye. derhal haber 

1 

muaablplijinden hiç çıkarmamııtı. ellerini koyYerdi. Kavuk kartalın * pençesinde kaldı. Biz baılaclık 
incilinin birçok fıkralan, tatlı aıağıya uçmıya.. Uçtuk, uçtuk, 

.azlerl halk ara11na yayılmqbr. uçtuk.. 
Bunlardan bir kıımı k6tll bir Bu ıırada padişah merakla 
mllıtehcenlik tqır.. Hatü mecli• ıorar : - Eeee, ıonra 1 •• 
lerde ıöylenemiyecek kadar k6ttı· - Sonra efendim, bir de g6-

l11cili ç•ouıan r•uaıru111.ız l•r•/ın-
t/1111 canlantlırı/011 6lr rHml 

dur. Buna mukabil gllıel fıkralan 
vardır. MeselA, incili hayatında 
lıledlğl en bllyllk kabahati 
Kanuniye ıöyle anlatır: 

- Efendim, bir glln Ayasof· 
yadan geçerken, bir deve katarı 
gördllm.. Baıta bir eıek, eıeğin 
üzerinde de bir kavuklu gidiyor• 
du. Derken gökten koca bir 
kartal hızla inip adamın kavuğunu 
kaptı. Adam kavuğum gidecek 
diye iki ellerile kavuğa yapııh, 
adam havalandı, eıek havalandı, 
develer 11ra ile havaland.1 • . Son 

zllmll açbiım zaman kendimi 
yatakta buldum. Korkudan etrafı 
berbat etmiıim l.. 

lndli ÇaVUfnn siyaıi bir tubafb· 
j1 da Yudı: O zamanlar latanbula 
prlantalar, elmaslar, içinde bir 
Nemıe elçiai gelmiıti. Bu elçinin 
inci ve pırlantalar içindeki gru
runu kırmak için incili aarayın 
100 aumruına elmaslı, incili, 
pırlantalı bir takunya koydurmut 
ve elçiyi şaıırtmıştı, Elçi bunun 
hikmetini ıorunca incili ıu ceva· 
bı Yermiıti: 

- Bizim hükümdarımız o ka
dar yOce Ye zengindir ki, onun 
nazannda inci ve pırlanta adi 
ıeylerdir. Onlan hep aptesan~ 
leri için kullanır. .. 

Şimdi incili Divanyolunda 
kendi uıl iamile yaptırdığı Firu· 

zağa camiinin avluıunda yatar. 
Mezar baıtan nihayetine kadar 
mermerdir. Bir delik bile açık 
bırakılmamııtır. Koca kavuğunun 
mermeri hafifçe aararmıf, fakat 
mezar sapaaağlam duruyor. 

Geçenlerde mezarın baıında 
durup bakarken eli ıopalı bir 
ihtiyar, iki büklüm yanıma yak
laıtı Ye ıunu anlattı: 

- Vaktile bu civarda bir Be· 
kir ÇavUf otururmuf. BUtUn aene 
mtibarek alonun batına kandili 
yakan o imiı!. Bazı kandiflerde 

Zeyrek ciYan Sinan Ağa ma 
halleai Kiliıe camii karııaında bil" 
lunan çukur çeıme rUndllzleri bol 
bol aktıjl halde akşam ilzerlerl 
anıızın keaUmektedir. Bunun ge
celeri balkı ıuıuz bırakarak ~n· 
daz para kazanmak maksadiJ• 
Haaan lımlnde bir ıaka tarafın
dan yapıldığı anlaplmaktadır. 
AIAkadar makamın nazan dikka· 
tinin celbedilmeıini rica ederim· 

llubar 

Adanada Belediye HizmeV 
lıtiyen Köyler 

Adanaya lkl aaat meaafedekl 
mecmuu 2000 evli KaprD ıokaja 
Akkapı, Çandırojlu, Mıdık, Min• 
çelebi, Pqaıokajı, Dağlıotlu k6) .. 
Jeri halkından gönderilen 20 imzab 
bir mektupta köyleri Belediye 
dahiline alındıjı ve kendilerinden 
4 ıenellk temizlik reımi lıtenild~ 
il halde kaylerinde Belediye hiı· 
metleri yapılmadığı, bili kayka· 
Dunu tatbik edilmekte olduğu, 
Belediye ıabıta81nın köylerin• 
uğramaclıİJ, k&yleriade mektep 
olmadıjı yazılmakta ve Belediye 
mllkelleflyetlerlne tabi tutulduk
lan cihetle k&ylerinde de Belediye 
hizmetlerinin ifa edilmetini, köy" 
lerinin temizlenmesi, kaldınmlano 
yapılmuı Yelha11l Belediye imara
tından iatifade ettirilmesi iıten i ~ 
mektedir. 

b 

[ Cevaplarım'! 

Pangaltıdan bir rüya hakkında P. 1' 
i~aretile, Burdurdan park bakında Zı.•y• 
nelibidıo imzaaile, liseler lıakkınd• 
okuyuculannaz igaretile, Çadırcılar e~· 
nafı namına Sabri imzaıile mekto 
gönderen karilerimize : 

lmzaıız ve adreuiz veya bun'" 
lardan biri nok1&n olan mektup
lar nazarı dikkate alınmaz •• 
cevap verilmez efendim. 

··················-······································:--lokma yapar, mezarı başında fakır 
fukaraya dağıtırmııl •. incili ÇaVUf: 
bayatta gOl ıerbetini çok sevdiji 
için Bekir çavuı, bayramlarda bit 
billur ıurahl dolusu ıarabı meza
ra dökermiıl. Fakat Bekir çevuf 
6ldUkten ıonra, incilinin ınezt.r• 
kandilsiz, Jokmasız, gtıl ıerbetsiz 
kalmış!. 

ihtiyar yanımdan iki bUkJünı, 
ayaklannı ıtırüyerek aynlırkeo 
l>aıını sallıyordu: 

- Hayf iki o yolun biz. • 
yolcuıuyu•I.. - 'f. 
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Hindistan Denilince Ne Düşünmeli ? lngiltere Milyonerler Y ur-
Londrada İki Cümle içine Sıkıştırılan Büyük Bir Konferans du Olmaktan Çıkıyor 

Hayatının nısfından fazlaıını memur olarak Hlndistanda 
ı•çirrniş olan İngiliz Miralayı F. D. S. F ayer bu müddet 
&artında, bulunduğu memleketin günlük hayatını fotoğrafla 
tesbit etmiı ve Londraya ndetini mUtealnp bu resimlerin 
•n eanlı)arından mürekkep bir albüm yaparak İngiliz 
fotoğraf cemiyetine göndermiotir. Aynı zamanda İngiliz 
ooğrafya akademisinde de Hindiıt&n nedir mevznu etra
fıwJa bir konferans nrmiotir. Bu konleraneın hususiyetJ 

tam ikilcümleden iba~et oluıu~~adır. Filhakika mu~aileyh: 
- Efendiler, hindıetan demlince hatıra ne gelirT Ben 

ıize bunu uzun uzadıya anlatmıyacağım. .s~ıma il• göıte
reoeğim resimlere bakınız anlarsınız, demıştır. 

Miralayın göıte~dili ~e.ıi~len Muhteıe .. m b~~ Hre..y, 11r~· 
)'lll hahoesinde ıu ıçen ıkı fil, ucu buoagı gorlinmıyın bır 
ormanda piıirmek ioin yenilebilecek ot arayan ılci kadın, 
n ömrü~ü yılan tutarak ' bu hayvanları kendiıin• alııtır• 
makta geçiren bir yerliden ibarettir. 

Saadetin Sırrı Nerede? __ ,,_ 
Bütün insanları Derhal Refaha Kavuşturacak Bir Yol •• 

lngiltere nazırlar meclisinin 
ıon içtimaında deniz, kara ve 
hava ordularmm takviyeai için 
ittihazına lüzum görülen tedbir· 
lerin teferrliatı da teabit edilmiı· 
tir. The People gazetesinin ver-

diği malumata nazaren fi'liyat: 
1 - Donanmayı dünyanın en 

kuvvetlisi olarak muhafaza etmek. 
2 - 600 tane yeni harp tay

yaresi yapmak, 
3 - Orduyu tamamen mo

torlaıtırmak, 
4 - Mevcudunu artırmak, 
5 - ihtiyat ku'fvetlerinl ıe· 

niıletmek gibi, beı mllhim eaaı
tan ilham alacaktır. Bu beı mil· 
bim eıaaa göre: 

12 tane dritnot. 
30 , , harp krovazörö. 
Gayri mahdut küçük aefain 

yapılacaktır. 
Tayyare kuvvetleri, dünyanın 

en kuvvetli orduıunun, yani Fran-
1&nıo malik olduğu miktara ibllğ 
edilecektir. Hindistan, Aden, 
Hong kong ve Slngapor tlHlllha· 
rekeleri kuvvetlendirilecek, Lon· .............................................................. 
Uyurken 
Hırsızlık Yapan 
Bir Çocuk 

fngllterenin "içtimai Mun·enet,, 
meclisinin aon içtimaında Profesör 
Heath ıon derece ırarlp bir vak'a· 
dan bahaetmittir : 

Bir mOddettenberi oturmakta ol• 
dutum semtte geceleri muhtelif evler 
ıoyuluyordu. Polis tahkikatta bulundu. 
Fakat bu hınızhklar o kadar kurnaz 
yapıbyordu ki en küçük bir iz bile 
elde edilemiyordu. Yalmz son ıaman
larda kUçilk bir t~aadöf pollıln kır· 
ıaıına 11 yatında kilçük bir çocutu 
çıkardı ve tahkikat netice1inde hır· 
aızlıklann bu çocuk tarafından ya• 
pıldığı anlatıldı. Halbuki çocuk bütiln 
tazyiklere rağmen ademi malUnıat 

beyan ediyordu. HAdiaeyi bana haber 
•erdiler. Çocuğu mUtahede albna 
aldım ve hemen o gece anladım ki 
çocuk bu hıraızlıkları gece uykusun· 
da yapmakla ve ertoai iÜn unutmak
tadır. Tam bir "Sairilfilmenam,. dır.,, 

İn~llb Cemiyeti bu çocuk O:ıerinde 
hbbi tecrDbeler yapmıya .. lraı:ar Yer• 
•iıtır. 

.. • • ·--... .. .__.-%a 1 ı ... 

duranın havadan hücumlara karşı 
müdafaası için mevcut terakkıyat 
bir misli artmlacakhr. Bunun ha
rıcında mevcut tankların sayısı da 
Fransanmkiler derecesine .çıkarı• 
lacakbr. 

lngiltere için bu orduyu ha· 
riçten ıelecek blr taarruza kartı 
memleketi dahilinde kullanma za
ruretinin hasıl olmasına ihtimal 
verilmemektedir. Daha ziyade bu 
bu ordunun yabancı memleketlere 
ıönderilmesi mevzuubahatır. Bunun 
içindir ki f nailtere nakliye işleri· 
ni do tanzim edecektir. 

En nihayet ordunun ıslahında 
ve takviyeıinde geçen muharebe· 
den alınan derslerin tatbiki de 
mevzuubaha olduğu için 50 zabitin 
ı&nderilmesine karar v~rilmiıtir. 
Bu zabitler Fransada Aışn harp 
meydanını gezecekler ve orada .................................................................. 

Tekaüde Sevkedilen 
Bir Beygir 

Geçen ay Londrada açılan bey~ 
neJmllel beygir aergiaiode tethlr 
edilen bu beygir 27 yaıındadır, Sahibi 
olan Binbatı Naumanı'ı 1915 aene
ıinde Loos muharebesinde tatımıı, 
1917 ıeneıinde İtalyan harp aaheaine 
ıötürmüt n muharebenin ıon haf
tasında bir gece hücumunda yaralan
mıftır. O :ı.aınandanberi miltekaittir. 
Blnbaıınln kızı tarafındao itina ile 
ba•Jeıımeltfedir. ' 

tetkikat yapacaklardır. 
BlltUn dünya devletlerinin yap

makta oldukları bu harp hazır
lıklarına bakarak ıosyallst gaze· 
telerinln ıöyledikleri ise ıudur: 

" BugUn her hükumet 
umumi varJdatanm hemen nııfıDI 
milli müdafaaya hasretmektedir. 
Bunun için de zaruret görmek
tedir. Demek oluyor ki htr ferdin 
vermekte olduğu vora'inin nııfı 
bu yola gitmektedir. Halbuld 
Cenevre konferansı muvaffak ol• 
aaydı buna lUzüm kalmıyacaktı, 
vergi miktarı hiç değilse dörtte 
bir inecekti ve btltUn inıanlar da 
ayni zamanda refaha kavuımuı 
olacaklardı. 

Şu halde denilebilir ki, 20 inci 
aırı yaka11na yapışan buhrandan 
kurtarmak için bir tek yol vardır, 
o da Cenevre konferanıının mu• 
vaff akiyetini temin etmektedir. 
Yalnız bu takdirde itıiz kalacak 
olan huıusl ıllah f abrikalannın 
buhranı baılıyacakbr ki, onun 
halli de batlıbaıına muazzeım 
bir iştir. ............................................................... 
Akla Hayret 
Veren Rakamlar 
Serisinden: 

Nevyork ıehrinin en ıon n•ıredlltD 
telefon rehberinde 410,000 lalsıı vardır. 
Rehber ıayet ince ve aık buflerle 
disilmlıtir. Buna ratmen blllm 6 
elitlik kamu.Ullllmın bir mlıll 

atırlıtındadır. 
ispanyada Dllencller 

Ne Kazan1rlar? 
Madrltt• çıkan A. B. C. ıiı:ete· 

ılnln yapbAı bir hHaba ıBre lıpan• 
yada tamam (S00,000) dilenci vardır. 
Bu dllencilerln blr aene aarfında 
halktan topladıkları para C 6.000,000) 
lnıillz liruına ballt olmaktadır. 

Japonyada Naaal Ceza 
Verlllr? 

japonyanın Formo:ı:a tehrinde aaa· 
yiıl ihlil ettikleri iddia1lle tutulan 
4S komüniıtin muhakemeleri (Tokyo) 
da yapılmııbr. Bunlardan cUrUmlerl 
en hafif ıörillene (2), en atır telikki 
edilenlere de 1S aene bapia ceıaıı 
terlhniıtir. · 

_____ __,_..,.,..,,~_,._____ -- -
lngllterede milyonerlerin nesli 
Vera.set günden güne Ui· 

lcanunıınan kenmektedir. Sa· 
• • yıları beş sene 

netıctll•rı evvel 500 iken 

bugün bu miktar (300) e dlişmüı
ttlr. Bunun sebebi vefat vuku unda 
btiyUk servetlerden alınan veraset 
vergiıinia yüzde elli derecesinde 
olmasıd11. Meseli bu hafta içinde 
ölen Lord lredeger varislerine 
2.369.685 İngiliz lirasını bulan bir 
ıervet bırakmışbr. Bu servetin 
369.685 lirası bazı hususi borç· 
larla intikal masraflarına verilmif, 
geriye kalan (2) milyon liranın 
yarısını variıler, yarısını da hükii· 
met almışlardır. Bu sene birçok 
milyonerler öldüğü için lngiJiz 
hazlneaino bu tekilde kalan pa
ranın yekunu ( 75) milyon lngiliz 
llraıını bularak bir rekor teıkil 
etmiıtir. Veraaet ve intikal ver· 
glıi lngilterede btiyUk servetler 
için bu azim niıbeti bulmuı 
olma1ma mukabil küçük ser
vetler için hiç denilecek kadar 
azdır. Şurasım da flAve edelim ki, 
lngilterede milyoner ııfab ancak 
aenevt varidatı 50,000 İngiliz 
Uraaını bulana verilir. 

* lngilterenin Middlesbrougb 

Körleri dili ıehrinde, C. R . 
.1 1 l tlı Cody adını taşı
r 11 g • en yan 70 yaşında 

adam.. bir ihtiyar, Ana· 
dan doğma kör olan 117 kiıiyi 
iÖrme kuvvetinden iıüfade ettir· 
mek aurotile "'Mucize yaratan 
adam,, Jikab1nı kazanmııtır. Miı· 
ter Coty tedavlainde her hangi 
bir alet ile her hangi bir ameli· 
yat yapmamaktadır. Uıultı ıayet 
baaittlr: Bu zat ıörmeyen gözlln 
tı.zırine, beyaz bir ıu dökmekte, 
•onra bu ıuyu dili ilo emmektedir. 
Bu dil maaajı netice.inde ıözde 
evvela hafif bir ıörme haıaaıı baı
lamakta, bu haııa tedricen ılya• 
deleımıktedir. lke Peoplo ~ı•ze· 
teılnde okudupmuza ıöre Miıter 
Coty en ıon olarak da geçen 
hafta Mlıter Ye Mfılı Maltlby 
iıminde bir ailenin 7 yaıındald 
hiç ıörmez im: çocuklarını iyi 
etmiıtir. Çocukcaiız 18rmlyı 
baılayınca: 

Allahım, diye bajırmqbr •• 

Cenevred~ beynelmilel çalışma 

Kazancı ço- bürosunun neşret· 
ialan flfl tiği bir istatistiğe 

azalan göre bu senenin 
memleketler ilk alta ayı içinde 
._ _____ , geçen yılın ayni 

mevkiine nazaran işsizlerin &ayısı 
muhtelif 27 memlekette eksilmiş· 
tir. lrlanda, Fransa, Bulgaristan, 
Lehistan ve Portekizde iıe art
mııtır. işsizlere iş bulma muvaffa· 
kiyetinin başmda lngiltere vardar. 
Müteakiben sıra ile Amerika, 
Almanya, Kanada, Estonya, Ce· 
nubi Afrika, Japonya, Letonyn 
ve lıveç gelmektedir. lngilterede 
de işsizlerin umumi yekunu 
2,097,251 dir. Bu miktarda 1933 
ıenesine nazaran 539,068 kişilik 
bir eksiklik vardar. 

Amerikada iıe bu senenin 
mayıı ayı içinde işsizlerin ıayııı 
I0,616, 000 dir, halbuki geçen sene 
bu mevsimde 13,256,000 kişiyi bu• 

luyordu. Mesai BUroıu bu iıtatistiğ• 
bakarak işıizlikte had buhran 
devresinin geçtiğine hnkmetmek
tedir. 

* 
lngilterenin kiliıeler ittihadı 

Bir t•k cemiyetinde geçen 
duacısı olan cumartesi günl\ 

rahip Maeintery 
lcill.e.. tarafından verilen 

malümattan anlayoruz ki Cenubi 
(Gal) ın ( Berry ) kasabasından 
papaa ve bekçiıi mevcut olmayan 
küçük ve harap bir klise vard1r. 
Bu klliıenin papazı ve bekçisi 
mevcut olmadığı cihetle bittabi 
müdavimini de yoktur. Yalnız 
bir tek kadını iıtisna etmek 
ıartile. Bu kadının iımi Miı E. 
Campbel' dir. Mis Campbel ki
liaonin tam karıısında otu
rur. Ve her Pazar günU sabah· 
leyin arkenden evinden çıkarak 
klliaeye ıelir, bakar ki kapı ber· 
mutat aralıktır. iterek açar, içeri 
l(irer, içerde kimse yoktur. Mis 
Campel hemen çanı çalar, ıonra 
orıun baıına geçer, bir taraftan 
çalgı De meıgul olur, 6bür tarpf . 
tan da ilAhJ söyler ve du&1ı L -
lince geldiil glbl e•ine dGner. 

lngiliz papaıları cemiyeti bu 
klliaeyl tamir ettirecek ve içine 
de bir papaı ile bir kapıcı gön· 
derecoktlr. 

Siyah Beyaz Modası 1 

lnıriliz gazeteleri Vembleden Hhaaında yapılan ıon atlı· müıabakalar 
hnaaında •eyirci hanımlardan büyük bir kaımanın aadece beyazın •lyahl• 
karıştırılmuından vilcude ıretirilmit tuvaletler iİydiklerine itarel etmekte 
ve bu iki renkte 20 nci urın bariz vHfını görmektedirler. Beyu. ümittir, 
•İJilb' yei•llr •• Nu1imlz bu iki dü90ncenio aruında ku41.r11z Y!lf&ma~tadır. 
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Tevfik masaya yaklaşmıştı. 

Şehrazat onun gözlerinin içine 1 
bakıyordu ve o beyhude yere 
Fatoşun nazarlarmı arıyordu. 
F ekat F toş bu bakışlan ondan 
saklamak için başım gitgide 
arkaya denecek kadar çeviriyor 
ve yanındaki ressamla bir ıeyler 
konuşuyordu ..• 

O, tam ma anın yanına gee 
lince Şef kati Münevvere dönerek: 

- Müsaade ederseniz hanım 
efendi size arkadaşım Tevfiki 
tanıtayım, dedi.. kendisi bu dansı 
ıizinle etmek istiyor.. liitfen ka
bul eder misiniz? 

Tevfikin ylizll kıpkırmızı oldu. 
.. Neler söylüyor " diye dfişündü. 
Şehrazat 11 ne mahçup bir çocuk 
kıpkırmızı oldu 11 diye için, için 
onunla istihza etU •• Fakat: 

- Memnuniyetle, diyerek ye
rinden kalktı .. 

Tevfik fena bir halde idi. O, 
bu genç kadını maaada farket
memişti bile. O. Fatoşla danset· 
mek istiyordu.. ıimdi ne yapa· 
cakb? Yapbğı kabalığın derece

:ainl bile, bile Şehrazadı ayakta 
bekletti ve F atoıa dönerek: 

- Fakat hanımefendi, dedi, 
bendeniz size de arzı hürmete 
ıeldim. 

- O... Siz miainiz? Masamıza 
boş geldiniz efendim. 
Fatoş ca'li bir nezaket ve ca'll 

bir hayretle ona bakıyor ve onun 

masalarına kadar gelmiı olduğunu 
sanki şimdi görmtlı gibi yapı· 
yordu. 

Nasılsınız efendim? 
- Teşekkür ederim.. Nasıl 

•izde bu otele mi indiniz? 
Şehrazat ayakta beldem kten 

biraz yorulmuıtu: 

- Hayır bu otelde değilim ..• 
Fakat bu otele sizi görmek ümi· 
dile geldim... Buyurunuz hanım 
efendi. 

Şehrazat gayrimemnun bir eda 
ile önünden ilerledL .. 

Beni görmek için gelmişmiş ... 
Budala zevzek herif... Muamele 
bilmez terbiyesiz... Beni görmek 
ümidile gelmişmiş te neden acaba 
Münevver Hanımla dansediyor. 
Münevveri görür görmez güzel
liğine mi hayran olmuı böyle dUşti
nen Fatoş asabiyetle sofra örtü· 
sünün bir kenarını buruıturuve• 
riyordu. 

Dansedenler de daha iyi bir 
vaziyette değillerdi. BUtUn Berli· 

tt•ltlllllll .. tttıe• ... MMMM ..... •-•••••ffl-IM•'"ll•I --fl._,I,... 

Son Posta _ 
iLlN FiATLARI 

i - Gazetenin esas gazı•il• 
ı,;, sütunun ikl satırı 6ir 
(santim) ugıltr. 

2- Say/ası11• gör11 6ir santi
min ilti11 /iatı ıunlardm 

aayf 1 ayfa 1 ayfa aa)fa Oiğer SoD 
1 ı ~ 3 4 • S yerler sayfa 

400 250 200 100 60 30 
Itrş. Krş. Krş. I<rş. Krş. Krt. 

3-:Bir ~antimde oasaıi 
(8) kelime vardır. 

4 - ince 11• kalın f/GZılar 
tulacaklan yer• •Ör• 
Hntimle ölçülü#".. 

Yuzan 

Suat Suzan musiki hakkında konuşuyor ve 
ondan muallimler, ve konserva· 
tuvarlar hakkında malumat lı· 
yordu. 

Tevfik görUndUğU kadar tec
rUbesiz bir delikanlı değildi. Tren• 
den beri Fatoıun kendine tama· 
mile lakayt olmadığını hisıetmiıU 

Almanya 
liğinden • 

ım ---
Tayyareci· 
Korkuyor? 
Bir Teşebbüsü, 

Sebep Oldu 
Sivil Tayyarecilerin 
Şiddetli Protestolara 

nin bayıldığı bu güzel kadını 
Tevfik kollan arasında can sıkıcı 
ve yorucu bir paket gibi. tutuyor. 
Nasıl genç adamlar, ihtiyar teyze· 
ze1er ve halalar nezaketen dan· 
sederken sıkılırlarsa o da binlerce 
kişinin dansetmek için bayıldığı 
bu muvaffakiyetll ortistten öyle 
bunalıyordu. Zihni o kadar F atoşa 
bu işe kızmış olmasına bağlan
mıştı ki muzikayı bile dinlemiyor, 
Berlinin en hafif dansözü olan 
şu mahir rakkaseyi bile döndüre• 
miyerek mUtemadiyen ayaklarına 
çarpıyordu. 

ve şimdi kendisile neden dargın · 
olduğunu pekill biliyordu. 

Halbuki Tevfik ıayetle iyi 
danseder bir çocuktu. 

Münevver feleğin çemberinden 
geçtiğini iddia edebilecek kadar 
pişkin ve tecrlibeli bir kadındı .. 
Daha ikinci turda genç çocuğu 
kendi masalanna getiren sebebin 
ne olduğunu anlamıştı. Kıskanç 

olmaya başka kadınların muvaffa
kiyetine haset etmeye vakti 
olmadığı için bu mahcup peres
tişkara acımıı. Onunla ahbap 
olmuş. Onu Fatoıun yanına 
getirmek için kendi masasına 
davet etmişti. 

J#. 
Dansın nihayetinde genç adam 

da o masada idi. Fatoşun yanına 
bir iskemle çekerek oturmuştu. 
Şimdi Fatoı bestekar Stern'le 

Şebrazatla dansa kalkbklan 
için kendisine içerlemiıti. 

Onunla barışmak ve şefkati
nin yaptığı yanlışlığı ona da an• 
latmak istiyordu. 

Zihni o kadar bu ıeylo meı• 
guldi ki hatti birkaç zaman içiıı 
onu buraya getiren sebebi bile 
unutmuştu bütUn arzusu onunla 
konuşmak ve ona iti anlatmaktı. 

Genç kızın askın çehresine 
rağmen cesareti kanlmadan söze 
baıladı: 

- Ben sizin bir Tlirk hanımı 
olduğunuzu trende anlamamıştım. 

Fatoş "aman ne hesaplı söz,. 
diye düşündü ve lakırdıyı kısa 
kesmek için soğuk, soğuk: 

- Ya Öylemi efendim? 

Diye cevap verdi. Fakat öteki 
söze devam ediyordu: 

- Siz benim Türk olduğumu 
tahmin ettiniz mi?. 

- Hayır efendim ... 
Ben Tilrke benzemez mi· 

yim?. 
(Arkaaı •ar) 

Yeni Bir Şebeke Yakalandı 
-------~-

On Beş Kilo Eroin 
Müsadere Edildi 

Eroin kaçakçıları gakalandıkla11 •onra 
Emniyet mUdUrlüğll kaçakçılık 

bUroau memurları tarafından Be· 
yoğlunda yeni bir kaçakçı febe· 
keal meydana çıkanlmıı ve tebeke 
mensupları yakalanmııtır. 

Aldığımu malumata göre, bu 
mtıhim ıebcke ıu suretle meydana 
çıkanlmııtır: 

Beyoğlunda Tomtom mahalle
sinde Postacılar ıokağında 34 
No. da oturan Alman tebaasından 
garson Kari F enekant ile metresi 
Avusturya tebaasından Elizanın 
ötedenberi Eroin sahtı yaptıkları 
haber alınmıı ve memurlar tara• 
fmdan sıkı bir terassut alhna 
alınmışlardı. Birkaç ay devam 
eden bu terassut esnasında, bu 
iki kitinin Halpern ismini taşıyan 
bir şahısla sıkı bir şekilde mllna
sebette bulundukları da görUl
mUıtUr. Beynelmilel bir kaçakçı 

olan Halpern, muhtelif vasıtalarla 
hariçten getirdiği eroinleri bura· 
dan ciYar memleketlere tevzi 
etmek, yine gizli ıekillerde sev• 
ketmekle meşgul bulunuyordu. 
Fakat sıkı takip neticeainde az 
bir %amanda on kadar ey değiş· 
tiren Halpem en nihayet tayyare 
ile Budapeşteye kaçmak mecbu· 
riyetinde kalm191 zabıta buna 
rağmen faaliyetinden geri kalma• 
mııtır. 

Nihayet iki glln evvel Karl'in 
Beyoğlundaki evinde ant bir nra· 
ma yapılmıı ve tavanarasında 
bavulların içerisine gizlenmiı oln· 
rak 15,S kilo eroin meydana 
çıkarılmıştır. Bunun üzerine Eliza 
ile Kari ve bu iıte alakası görU· 
len piyanist Ferenç yakalanmıılar, 
diln ihtisaa mahkemesine veril· 
miılerdir. 

Almanyada sivil t11gNa'• kcunplarrnın manzar1111 
Mücadeleyi biliyorsunuz: Al· 

manya, kendisini kıskıvrak bağ· 
lıyan, birçok silahlardan mahrum 
eden Versay muahedesinin bu 
ağır hükümlerinden kurtulmak, 
diğer devletlerle mUsavi haklara 
aahip olmak istiyor, Fransa ise 
V ersay muahedesinin, bilhusa 
Almanyayı silAhlardan mahrum 
eden kısımlarının bir harfine bile 
dokunulamayacağını, ıiddetll ihtar· 
lar ıeklinde zaman zaman ortaJ a 

1 

atmaktadır. 

Franaanın bUtDn endişeai, 
Almanyanın, Versay muahedeıi 

hOkUmlcrinden sıynldığı takdirde 
gUnUn birinde kendi başına bu 
harp feliketl açacağıdır. Bu 
ıebepledir ki Fransızlar Alman• 
yayı maddi ve manevi bir kontrol 
altında tutuyorlar. Almanya'da 
eıkeri mahiyet arzedebilecek en 
ufak bir hareket Fransanın şid
detli protestolarına sebep oluyor. 
Bu protestoların en yenisi birkaç 
glln evvel yapılmıştır. 

Biliyorsunuz ki Almanya, Ver
say muahedesi mucibince hava 
silahlarından, yani tayyarelerden 
mahrumdur. Almanyada bugün 
bir tel< bile askeri tayyare 
yoktur. Buna mukabil Fransa 
bava ordusu noktasından dünya
nın en kuvvetli devletidir. Üç 
binden fazal harp tayyaresi var
dır ki hiçbir devlet bu sayı} a 
yetişmemiştir. Almnnya bu mü· 
vazene11iz vazi:>eti, sivil tayyare
ciliğe ehemmiyet varmek suretile 
telifi etmek gayretindedir. Bu 
ıayretin neticesi olarak geçen 
haftalar içerinde Alman sivil tay
yarecilerinden kalabalık bir grup 
Almanya etrafında programlı bir 
hava devri yaptı. Bu turu yapan 
filo 150 aivil tayyareden mllrek· 
kep ti. 

lıte bu hidiıe, Fransıı.lar ta
afından aıkerJ mahiyette görli
erek tUrlli tUrlU tefsirlere, hatti 
.ndişelere sebep oldu. Bazı Fran• 
ız gazeteleri bu hareketi, Alman· 
anın Versay mllahedesine' aykırı 
larak fizllden gizliye silihlan-

,nasının açık bir işareti olarak 
elakki ettiler. Bir kısım ga""ete

ler ise Almanyr.mn böyle hare• 
'~etlere girişmesine müsaade edil· 
memesini şiddetle talep ettiler. 

Buna cevap' veren Alman ga• 
.. etelerl ise, yapılan işin aadece 
iktısadi bir hareket olduğunu, 

Geçend• Almanl1a •traf11ule 61r 
lıa•a tara yapan •ioil Almo11 

taggarecilerlnden bir p-ap 

maksadın ticari tayyareciliği t .. 
rakki ettirmekten ibaret bulun· 
duğunu yazdılar. 

Fakat hakikat şudur ki bugOn 
Almanyada ticaret ve ıpor iıJe
rinde kullanılan binlerce tayyare 
vardır .. Bunların günün birind ~ 
ufak tefek değiştirmeler ve ili· 
veler yapılmak suretile birer h • 
va silahı haline getirilmesin. 
mümkün olabileceği şüphesiz g >· 
rülmektedir. Yeter ki sulhün 
devamı hususundaki hüsnüniyet· 
ler ihlal edilmemek suretile buna 
meydan verilmesin. 

Adalarda Şenlik Haftası 
Adalan güzelleştirme cemiyetinin 

bu seneki faaliyeti programı 12 tem
muz önümi.izdeki perşembe akpmıo· 
dan itibaren baalıyor. O akşam Yat 
klüp bahçe.sinde Ekrem ve Cemal 
Reşit Beyler tarafından sureti mabsu• 
sada haıırlnnan gayet eglenceli on 
dört tabloluk "Adalar reTüsü,, Darül· 
beda3 iin en mümtaz artiııtlert tarafın· 
dan temıil edilecektir. 

Bu tem ilden sonra da tehrio en 
mükemmel cazbandile geo vakte kadar 
danı edilecektir. 

Bu müateına aenlige iıtirak etmek 
iıteyenler da-Yetiye almak için Tepe
bqında şehir tiyatrosuna (Darüllıedayi) 
ve yahut Dil> ükadada Yat klilbün• 
müracaat derek davetiye alabilirler. 
Şehirden gelecek zevat için aaba.b anai 
uçte bir vapur talı is edilmiştir. 

13 temmuz cuma günü saat on 
sekizde de Adalar merkepleri arasında 
ıür'nt ve mukavemet koşulan yapılacak 
vo kazananlara hediyeler, en e3 i ba· 
kılınış ve en güzel palana malik mer• 
kep sahiplerıne de münasip mükafat 
verilecektir. 

Bu yıınşlardan birisi Darülbedayi 
artistlerinin binecekleri merkepler ara· 
ımda yapılacaktır. 
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Nasıl Ya,,.tİı ? .. 
8 • 7 • 934 Nasıl ÔltliJ.?. 

Beş~ Zadenin Evinde Mühim Bir 
lhtilil Kararı Ver;Jiyordu •• 

NeYyorkt 7 ( A.A ) - Nevyork laldpf nılyetinde bulundujuna 1•• 
Taymla ıraz.teai, Londrada deniz zarak konferama çatnlmayan Al• 
alllhlan baklanda ilk rörlltmelerden manyanın latlkbalde zorluklara ıebep 
bahsederken, bu huauata ıerek Av- olacatını anlabyor. 
rupa dev.etlerile Amerika ve Japonya Londra, 7 ( A.A) - aiya.S maba
arumcla Ye ırerek Auupa devletleri· fil Ye ıueteler, deniz lillblan koa· 
nio keadi aralannda zorluklar ve feraaaıaa ait ilk ıirGtmelercle pkaa 
raka .. tler oldutunu, çlnkil Almanya, •tu' zorluldama btttin maa'allyetlal 
Fraaaa ve ltalyada milllyetpenerlijin lta1ya1a ylkletiyorlar. O gece, lstanbulun muhtelif 

mecliı ve mahfellerinde bugtlokli 
meclisi meşvtrete ait dedikodular 
devam ederken Vefa meydanında, 
Beşe zade Emin Beyin evinde de 
esrarengiz bir faaliyet cereyan 
eyliyordu. TalAt, Enver, Kara 
Kemal, doktor Nazım, Şiikrn (1) 
beyler perdeleri 11mB1la kapah 
bir odada bqbap vermişler •• 
Bazu telqlı ve bazan sakin ve 
clalgm bir halde konufUyorlar •• 
Önlerindeki kA;rtlara muhtelif 
notlar ve isimler kaydecliyorlardL 
Hava bomk ve hafifçe 1ajmarlu 
olclup için IODJd.r tenha İdi. 
Anllra, duyar diplerini takip 
eden galgeler peyda oluyor; bu 
gölgeler, Bete zadenin kapısı 
6nilne gelince, muayyen bir pa
rola mucibince kapıya parmak 
uçlarile vuruyor.. Ve sonra, ihti· 
7atla açılan kapının arasından bir 
hayal gibi içeri ı6zlllllyordu. İçe• 
riye girenler, çok kalmıyorlar; 
Tallt ve Enver beyden kısa ve 
katı bir talimat aldıktan 10nra, 
seldikleri gibi aeuizç• avdet 
ediyorlardı. 

Vakit gece yansına yaklaş
mııb. Beyazıt tarafından gelen 
ufak tefek bir gölge, yine Beşe 
zadenin kapısından içeri kaymıştı. 
Talit beyle arkadaılan bu zab 
ıartır görmez: 

- Hah.. lıte, Hayri Bey de 
eldi. 

da kllçllk masanm batında 
acele acele yazı yazan Şükrü bey, 
Hayri bey [2] i yanına çağırmış; 
anlbıdeki yazılı kiğıtlan okumak 
için Hayri beye uzatmıfb. Bu 
yazılar, ihtilll beyannamesi idi. 
Hayri beJ bu ymlan okurken 
Şlkrl bey yazmakta devam edi· 
1or; ara11ra durarak lııllndeki 
ekmekten bir lokma koparıyor, 
bir zeytin tane1ile aizına atarak 
dalguı dalgın çiyniyor; bapna 
yine masanın &zerine eğerek ka· 
lemini heyecanla klğıtlar lzerhıde 
•ftr&kliyorclu... Talat Bey, elleri 
pantalonunun cebinde olduğa 
halde her zamanki ıDkin ve ka· 
)'lt11zhtı ile Hayri beyin yanına 
gelmiı, ayakta duruyor: 

- Hayril. Bunlan alıp mat
baana götllreceksin. Bizzat kendin 
tertip ve tabedecekain. Yetmiı 
bin tane basanan, klfi... Sonra, 
bunlan tevzi için adam bulacak-
1111. Bizden haber gelir gelmez, 
l.tanbahm d6rt kiıeaine dağıta· 
caban. 

Diyordu. 
Hayri Bey, IJeJaaname bitin

ceye kadar beklemif.. Sonra, 
bnlan koynuna 10karak geldiji 
aibi 1e11iıçe avdet eylemifti _ 
Şafak IBkerken, arbk buradaki 
rWl içtimaacla hitam Yerilmifti. 

* ittihat ve Terakki tarihinin 
en mftbim bir d.Snllm noktası olan 
328 ıeneli kAnunuıanilinin lOncu 
P•l'fembe gtlntl, kasvetli bir llilkUn 
ile baf(amııtı. Hafifçe yafmur; 
aylardanberi memleketi kaphyan 
ıeametten mftteeuir olan kalpler
deki h&zntl arbrıyordu. Halk, bir
kaç ıaat 10nra kopacak fırtına• 
dan gafil ve bihaberdi. Cadde ve 

[lj Sonraları maarif nazın olan 
C maslup ) Şükrü Bey [2] ( Matbaai 
Hayriye) lahibi Hayri Bey. 
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Ittilıatçılarııa ilatilal 6ega_.,,... 
•inin •aretl 

10kaklarda herglhık8 hayat ve 
faaliyetten fazla bir hareket gB
rillıdiyordu. Y aJnız nbah gazete
leri, aiyaıet meraklılarının ellerin-
de anbiyetle dol8f1yor; dBnkl 
mecliai meıveretin declikodalan, 
aittikçe ıenitleym dalgalar ha-

linde latanbulua dört kaıeaine 
yayıhyordu • 

Öğleye doğru Nuruoımaniye, 
Cağaloğlu, Babıali caddeli, Sir
keci civarlarında sinsi bir faali· 
) et baılamışlı. Buralarda biribi· 
rine rasgelen bazı kimseler, kııa 
birer kaı göz işaretinden veyahut 
kulaktan kulağa birer fısıltıdan 
aonra derhal biribirlerinden uzak
laşıyorlar! Meserret otelinin kı
raathanesine, Sirkecideki kahve 
ve gazinoların kuytu kıiplerine 

sokuluyorlardı. 

(Arka•..,) 

---··-·-,--------
Boa Pııta 

lıtanbul BORSASI 
7. 7 -1934 

ÇEKLER 
ku!!!f kunıı 

Loaclra 834,SO Prar rt. 135 
NeY • 1ork 0,79~J40 Vl)"aıaa f,2951) 
Parla 12,06 llacldt 1,8175 
lli!ln• 1,2113 B•rlla 2,0755 
BrUkHI 3,4036 Varıoya 4,2080 
Atla• 63,M40 Pepo 8,'R 
Caaene 2,4455 Blkret 79,612S 
Sefya '6,2125 Belsrat 34,84 
Amaterdam 1,1736 llukoYa 1086,75 

ESHAM ve TAHvlı..A T 

_, .. ···-··-·-··-· -· -·--·-·--·--·-----· 
F elemenkte Almanyada KomÜ• 
Nümayişler nizm Düşmanhğı 

Amele ile Polis Arasında Gaıeteler Yine Neıriyata 
Çarpıımalar Oldu Baıladılar 

Amaterdam, 7 (A. A.) - fralzlere Pari1, 7 - ( ffaYaa ) Alman mat• 
Yenlea parama azalmeaı ,OzOnden buatı, mUli aoayallıt fırkuuıan aq!ri 

·r.ka• karıatahldar din alqam tekrar olan VBlldpr Beobabter pzetealala 
•t flS•termif, polia nümayifçller• So--t Ru--da teta.ı. ualhtba eui 

hleum etmlt, bazan ateı açmıtı n.. ·ı- -ı- .... 
tlee4e (28) kiti yaralaamıt. iç kltl de oldutaau lapat ecleeek bir tefıllra 
lilmlftilr. Bir tramYaJ de.rllmif .... romana aepedecetinl blJlk ıWltfl· 
rine kml ba)'l'ak çekilmiftir. Bir lerle llb etmektedir. So.,.t Raqa 
mlfreae aaker, pollae yardı• •niye- aleylalndeld propapndalana MU.. ... 
tindedir. Bahriye askerleri de limaaa bu,O.lerde Alman-da artbnlmıı 
mulaafaza altına alllllflarcbr. Sabaha ı-
kar• 'taziyet tekrar durmuıtur. Kar- olmUI f8Jlftll dikkattir • 
ı•tabk pkaa mahalleler kontrol aJ. Amerlkada MllD Kallrınlll8 
tuadacbr. Nnyerk, 7 ( A.A ) - VUlla bir 

Amaterdam, 7 ( A. A. ) - Şehrin habere fire, Amerika •tlkt•etl mWI 
cenap ma .. nda aabableyln karı•ta· kalkmma t .. kiJib yerlae ADa,ıe 
hldar deYam etmiftir. PoUa nOmaJit- mabaua muhtar bir idare at.temi kur
J!lerl tealdne muvaffak olamamııbr. mak dOtOnceaindedir. Bu yeni teklifi 
Komtlnlatler, tekrar kaldınm tat1annı yapan, mllU kalkınma idaresi mlmea
aökmltler ve aokaklarcla barikatlar Mlall. Conaon'dur. 
yapmatlardır. Askeri polia, ite mGda- J 
bal• •t•fttir. Zarhl• otomobiller içinde Am erikada kbsadi 
bldiae mahalline alelicele uker 

1ev~~:1f:İeri ırevl dnam etmek- Değişiklik Mi ? 
tedir. Komlniatler nbbm ltçilerlnl y •• ı-..toa, 7 (A.A.)- M. Raneltla 
tekrar ite batlamaktaıa vazgeçlrmete ....-... 
muvaffak olmuılardır. mllU kallmama idaresi nlal M. Con. 

Amerlkada Grev aonu latifaya d&Yet edecetl, bu dellt-
San Franıiıko, 7 ( A. A. ) - hd menin milli kalkınma ldarelindeld 

Lira Lira .,On aDren rrev layanından aonra alyaset detiımulle alikadpr oJdutu, 
it Baak.<N•m•)T Bomoatl 13,75 mUU muhafızlar, Yaziyete b&kim idarenin bundan bayle fiatlan cebren 

• (Hlmlle) 9, 1933 lltlkran 98.50 olmutlardır. Bu iki &ila emaaında kabul ettirmekten YUfeçeceli baMr 
,, (Mllell •) 102,- f.tı uaaa Dahlll 93,00 iki kiti BlmOf, 30 kiti kadar yaralan• werillJor. 

Oım• ılı bank. ~5,- Dllywıu Mu. 52,50 mıtbr. Şllld A 1 H k ti 
Sella , • 5,1)5 Bağdat tertip 1 09,00 Rabbm itçileri timdi dumuml bir 8 ln8 • 8P8 • 
Şirk.U Hqrly• ı~,90 D 10,00 ırev 1apmıya çalıımakta ırlar. Bueno• Ayrea, 7 (A. A.) - Fabrl• 

-~~;;; .. ~~40'1,'j>=• .. ~ Apon Damplnai ..,.. ......, tllb•• ~,.... .... 
... • " 1 .. a a· nvf• 200 amele tevkif eclilmlt, ...ı. 

• " 
11 

P. ıt,l5 23,GO Hı·ndı•standa Dehıetlı· aendikaa markezlnde de birçok llatllll 
A•ııde'u" ıoov. 45,50 110,- be 
Şark D. Y. 921,60 T•K08 4ı,so Tesir yapıyor yauameleri ele ıeçmiftlr. 
le • TramYaJ 41,51 llıGrKr.Fo.ıw ıss,oo Dombay, 7 ( A.A ) - KalkGtada r.zr '- 'l'!ran 
O.ıııdar n n,OI • • • ıto.t ~ Hint ve Japon aermayulle bir dolca- ı4 K ~ j v, 
Terko• M.75 

• • • 11HI h.50 ma fabrikan teala olunmaktadır. Bu 
tıat•r••I 27,- Elektrik - - E' I A • _J 
Telefo• 11,71 • fabrikada Japonpdaa ıetirllecek ıazızae 

MESKOKAT rı aun, I~ lpUll Ue meuacat ppıla-
cakbr. Dlter taraftan japoayama ( Bqtarafa 1 lael 1aJfatla ) 

Lira Lira Hlat plyaauana (50) la,W. Uraauıdan 
Tlrll altnl D4.oD lffamıt) 4dJlt atı fiatla kamyonlar ıetirdlll de lerle donanmaı, Takızafere •Jcar. 
.... • 10,38 CR•ıat) '9,0D bil irilmektedlr. Elli la ills b d.. lrua dojru n ibaresi yazal. 
Pr. • ı.42 (Vahit) -.ıs (Son !oataalir kad b• izim mafb. 
tc. • 10,85 t.c. IMtlblrllk altla paramuda ~so a ar ir t•J ol• 
......,_ -.,. ''Cl•'"-"""--t) .... - dutu .. ıan Japonyanın mGthiı bir Tren tam 1aat (16 5) ela .._ 
Baaknot (0 .. a. > 2S7 ' .. _.,.. _,,., damplaı hareketine ırlrlftitlnl kabul ' --.. 
" -ı • beıtltlrl ' albıa (R(Hamlt) ...ı. ~ etmek llzımcbr. ) ima tezah&rat, yap H81eri ile - ept) • '7,._ 
\ C8abarl7eCJ .... \Vahltt • ...... F ransada Siyasi iltaıyona girdi ve takın ortuuada 
(Asi•) 46-25 n e.r.. Urlcl durdu. Şehir bandolU bu .... c1a 

Meyve Ve Sebze Flatlerl 

1 inci 2 inci İstanbul 
Kilo Kilo 4· 7. 934 

33-38 28-26 Yerli U)'I• 

18 12 Kayııı Amaaya 

18 18 Şeftali lzmir 
25 23 Armut Akçe 

12 10 • Muatabe7 
10 8 " Kıymeti 

7 ' • Serfiçe 

7 • Dikenli akçe 
5 4 " Adıyaman 

4 " Kantar topa 
21 18-16 Vifae Kltahya 

' ' Zerdali 

' 5 Tlrbe erik 
11 10 Buraa • 
5 s Sıra 

" 28-2' Ataç çiletf Botaılçl 

Sebzeler 

3-S 2-1 Patlıcan (taaeai) 
7 5 Dolmalık biber yirll 
5 ' ,, • lzmlr 

' - Sivri biber ıer~I 
3 ,, ,, zmır 

4-3 Çah faaulye yerU 
31-30 Bamya [erli 
25 - • zmlr 
5 A11• kaclaa faaul1e 1erl 

3-2 ,, ,, ,, lzmlr 
5 Kabak yeril 
t-20 Para Pancar 

200-150 Salatah~ hellar Jelle 
dtr. 

vaziyet clmhuriyet marpnı çahyor, kur-
banlar keailiyor, birçok bati,ı. 

ilk Evvel Karıııkta, Şimdi çotkun nutuklar llylllyordu. 
Duruldu Hullsa EIAzizl dolqan demire 

Parl1, 7 (A. A.) - lşıiıllte karp yolu, tehrimizin aenelercleaberl 
bGyOk naha inıaatı yapılmak auretlle g6rmediji cotkun bir aevincl, 
mOcadele edilmeai Jıtkktndaki kanun ~eti ye heyecanı ela getireli. 
Ayan Mecliainde de ittifakla kabul 
edildikten •onra Parl•mentonun tatili Alqam tlatD Belediye tara• 
hakkuıdakl kararname okunmuttur. f mdan trencilere, yolda çallf&D 

Parlimentonun bu aeaeki deYn- mtihencliı ve itçilere mllkellef 
ılnln bqlanıacındald kantık •• fır-
kalar araaındakl ihtira• yazlyetile bir siyafet verildi. 
bugOakl .Okün hali araaındakl tezat Henllz iataayoadaki ltinalana 
Ozerlade ehemmiyetle dnrulmaktadır. bitirilmemiş olm .. dolayııile tre-

Köylünün Tarla 
Dertlerinden 

( Battarafa 1 inci aayfada ) 
Ba ınretle ekilen tarlalann 

baknmm köylll ihmal eder. Cin· 
kil tarladan istifade nlbeti ken
cliaine birkaç aenede bir cWfa gel· 
diğinden tarlanın gtıbrelenmuinl 
zararlı otlardan ayıklanmalllll da• 
ima kendisinden sonra nöbet 
alacağa bırakır bu fena Adet ne• 
tice itibarile tarlanın giinden gi
ne kuvvei inbatiyesini kaybetme
sini intaç eder. Ayni zamanda 
köylll arasında bu daima bir ge
çimaizlik zemini hazırlar. 

itte Burçak köytinde oturan 
lam.U Ye Recep böyle bir tarla 

nin dalaa ae zaman ylk Ye ,..&cia 
alacaia belli deiilclir. Reıml .... 
ralim (SO) Ajuıtaata yapalacak
br. - 'f. 

menuauanclan blribiriae dit bu.. 
mektedlrler. Nihayet iki klyll 
birkaç &lln evvel biribirlerine 
raatlamıtlar ve arada taati edllee 
ağır aözden sonra İf 10paya ve 
bıçağa dayanmıı, lsmail, Recebı 
karnından yaralamııtır. Recep .... 
dığı yaranın telirile derhal IJi. 
mliftllr. 

Zonguldak jandarmua, katil 
)İrmi döt ıaat içinde adaletin 
pençesine teslime muvaffak ol
muttur. - ,,,. 
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No. 72 8-7 - 914 Nakili: A. R. 

Yeni Bir Melce .• 
"Nihadın Tehditlerinden Kurtulmak için, Na
direnin Teyzesinin Yanına Gidecektim .. ,, 

Ne mUıktU vaziyetteyim. Şimdi 
benim yerimde aen olaan, ae ya
paraın ?. 

Diye sordum... Nadire, evveli 
dalgın ve dUıtıncell bir bal aldı. 
Parmaklannı avuçlarının içine 
ıokarak birer birer çıtlatb: 

- Ben olıam, ne mi yapanm?. 
Dedikten ıonra bir mliddet 

dalıa ıözlerini odanın bir köıe
ıinden ayıramadL Ve ıonra ı 

- Buldum. 
Diye bağırdı. Ve daha ıonra 

aklına geleni anlatmıya baılach: 
- Seni, Kandillidelrl teyzemla 

evine ıötllreyim. 
· - Naad olur Nadire? •• 
- Bayağı olur •• Teyzem oka• 

dar iyi bir kadındır ki, ıarsen 

bayılırım. Gayet uf. Son derece 
temiz kalpli. Ne desen inanır ••• 
Yalnız, boş bulunup ta benim ha· 
yalımdan bahsetme. O beni, timdi 
bir mektepte hoca biliyor.' 

- Pekala.. İstediğin ıekllde 
idareilisan ederim. O, kolay. Asıl 
çekindiğim cihet.. Ben oraya ne 
sıfatla gideceğim. Orada ne ka· 
dar ıaman kalabileceğim. 

- Ne sıfatla mı gideceksin?. 
Bak, dini~. Şimdi sen de benim 
arkadaılanmdan bir mektep ho
casısın. Anan, baban yok, mek· 
tepte leyli kalıyorsun. Fakat ne 
zamandanberi ha1tasın. Hekimi· 
miz, tebdilihava lizımi diyor. 
Fakat buna da halin vaktin mit
aait değil... Ben, seni pek fazla 
ıevdiğim için hayatınla alikadar 
oluyorum. Seni bir müddet tebdili 
hava için teyzemin evine götUrllp 
yerleıtiriyorum. 

- E, ıonra?. 
- Sonrası, bu .. G&receksin ki, 

le; zem bu inas&la derhal kanar. 
Hatti karıma oturur hllngllr 
hllngUr ağlar. Okadar saf yürekli 
bir kadındır.. Bu meıeleler tama· 
men örtbas oluncıya kadar orada 
k.labilirıin. 

- Pekali amma teyzenin kimi 

Son Posta 
\'eYml, alyaal, He.,.dia va Halk raıetHi 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBU&; 

il ......... 

Gazetemizde c;ıkaa yazı 

ve resimltırio bütün haklan 
rnahfuz ve gazetemize aittir. ... • 

ABONE FiATLARI ~ 
1 6 3 1 

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

YUNANlsTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone l>edeli pe::iudir. Adrea 
desi~tirmek 2S kuru~tur. - -

Gelen eur•lc geri verilmez. 
Ulnlerden mes'uliyet •hnmaz. 
Cevap içio mektuplara 10 kuru:luk 

pul ilavesi l.\zımdır. 

rr 
Poata kutusuJ 741 lttanbul ..., 
Telgraf : Sonpo~t!l 1 ... Telefon :20203 ... 

kimseli yok mu?. 
- On iki yaıında bir toru· 

nundan başka biç kimıeal yok. 
Balıkpazarında kocuından kalma 
iki dilkkAnı vardır. Onların lra· 
dile ıeçinir. 

- Çok teıekktır ederim Na• 
dire.. fakat; tabüdirki bu müddet 
zarfında ben çıkıp dolaıamıya-. 
caj'lm. Bir ıey kazanamıyacağım. 
Şu halde teyzene bir olacağım. 
Bilirain ld, ben bunu yapamam. 

- Çocukluk etme Melek •• tey• 
zem, eaki terbiye ıBrmllt bir ka· 
dındır. Evinde beı sene bile otur· 
ıan ıenin on paranı kabul et• 
mez... Sen de orada 1enelerce 
kalacak deiilsin ya. 

- Doğru.. doğru amma •• 
- Yine benl kızdırma Melek .• 

Bunun amması, mammaaı yok ..• 
Bu İf, böyle olacak... istersen 
aonra elin geniılediği vakit bir 
hediye alır, torununa verirsin. O, 
ona daha ziyade memnun olur. 

- Pekala.. Karar... Haydi 
kalk gidelim. 

- Şimdi mi? .•• 
- Hiç vakit geçirmeyelim. 

ÇilnkU fena halde korkuyorum ... 
Şayet burayı da basarlar da beni 
burada bulurlarsa, senin başını da 
beliya sokmuı olurum. 

- Doğru amma.. Sen bura• 
dan eallana sallana çıkamazsın ki.. 

- Niçin? .. 
- Nihat mıdır, ne boyu boau 

devrileaidir; o herif hiç ıUpheıiz 
bizim kapıyı tarassut altına 

almııtır. 
- O da doğru. 

Hem de, biç tUpheıiz. 
- Şu halde ne yapacağız?. 
- Hele bir dUtllneyim. Onun 

da bir kolayına bulacağız. 

• 
Nadirenin dUşllnceıi pek uzun 

ıllrmedi. Samimi dostlanndan bi
rine bir mektup yazdı. Hizmetçi 
Zehra ile ıönderdi... Zebra iki 
saat sonra, koltuğunun altında bir 
paketle avdet etti, Nadire, hem 
bu paketi açıyor, hem de gülme· 
den kablayordu. Ben, ayakta du· 
ruyor, Nadireyi bukadar güldüren 
paketin içinden çıkacak şeyleri 
merak ediyordum. 

Paketten çıka çıka, tam takı· 
mile şık bir erkek elbisesi 
çıkmııtı. 

- ll&hi gözün kör olmasın, 
Nadire.. Sen, vallahi şeytanın art 
bacağı sın. 

Demi9, ve hayretttn donakal· 
kalmıştım... Nadire, pantalonu 
bacaklanma ölçüyor: 

- Biraz uzun gelecek amma .. 
Zararı yok, biraz yukarı çekive· 
rirsin •.. Aman bu oyun enfes bir 
şey olacak... Ah, şu herifin önün· 
den geçerken, ıöylece bir (naniiik) 
de yapabilsek. 

Diyor.. Katıla katıla gülmekte 
devam ediyordu. .. 

Ortahk karardıktan sonra Na· 
dire beni kartısıııa almıı.. Erkek 
giydirmiye alııkın bir kadın ma• 
baretile tepeden tırnağıma kadar 
giydirmiş. Biraz bozulan fesin ka· 
hbın da elile düzelterek baııma 
koyduktan sonra sol katımın 'Üs

tüne doiru eymişti ... 
( Arkaa •u) 

Alışkanlık: 

\,\. 

Lütfen biraz ıtılümıer 
misiniz? 

Irakta 
Yeni Petrol 
/(uyu/arı 

Bağdattan ya.zılıyor : frakın 
muhtelif mıntakalarında petrol 
araıtırma itleri muvaff akiyetle 
devam etmektedir. Dicle nehrinin 
sağ kıyııında petrol arattırma 

hakkını alan " Britit Oyl Dev• 
lopmen ,, kumpanyası Kafara 
mmtakaıında çok zengin kaynak· 
lar meydana çıkarmıtbr. 

Alman aermayesinin de kısmen 
lıtirak ettiği bu ıirket yeniden 
Almanyaya külliyetli miktar da 
aletler ve malzeme ıımarlamışbr. 

Moskovadan yazılıyor: Haber 
Sovgetlerin alındığına göre 

• . Sovyet kükiimeti 
g•nı tıcaret h . t k' t• t . • arıç e ı ıcare 

sıgasetlerı mümessillerine ye• 
niden mühim bazı talimat vermiı· 
tir. Romanya ile Sovyet Rusya 

arasmda siyasi ihtilafların halle· 
dilerek dostluk münasebetleri baı· 
ladığı göz önlhıde tutularak bu 
memleketle mllmessilliklerin ildı· 
ıadl bağlantılara girmemeleri 
hakkındaki emir geri alınmııhr. 
Diğer taraftan Sovyet Ruıya yeni 
ıipariıler vermek üzere bazı grup
larla müzakereye giriımiıtir. Bu 
liparışlann bilhaıu Almanya, 
Fransa, Inıiltere, ltalya ve ıimall 
Amerikaya yapılacağı tahmin edil· 
mektedir. Aıikadarlar bu siparit
lerin kısmen peıin para ile kıs
mende kısa vadeli bonolarla öde
nec~ğini ıöyliyorlar. 

1c 

Romanya ziraat nezaretinin 
Romangada alakadar daireıf 

tarafından bu se• 
,kin flazigeti neki ekin vaziyeti 
hakkında dikkate değer bir rapor 
neşredilmiştir. Bu rapora göre 
buğday mahsulli bu aene çok az 
verimli olmuştur. Bir hektar 
ekinden ancak bet altı yUz kilo 
buğday almak kabil olmuştur. 
Şu auretle Romanyanın bu ıeneki 
buğday mahaulU cem'an 140 ili 
150 bin vagon olarak tahmin 
edilebilir. Bu miktar, memleketin 
yerli ihtiyacını bile karıılayama
yacak kadar azdır. Onun için bu 
sene Romanya, buğday ihraç 
edemiyecek ve kendi ihtiyacı için 
bu ıeneki rekolte ile geçen 
senelerden kalan stokları kul• 
lanacaktır. 

Arpa ve çavdar mahsulü de 
hem az hem de cins itibarile 
bozuktur. Bu iki nevi hububattan 
çok noksan bir rekolte elde 
edilecektir. Mııır mahsullinlin 
miktarı hakkında bir tahminde 
bulunabilmek için henüz vakit 
erkendir. Mahsul daha benUz 
toplanma devrindedir. 

1 Almanyada İşler Bozu 
-----~-- ·--

Fon Papen İzahat İstiyor Amma 
Alabileceğe Benzemiyor 

~--~·--~ 
( Baıtarafı 1 inel ıayfada ) aerbest bırakılmıılardır. 

diıeıinde ölenler arasında bulun· HUcum Kıtaları Baki 
maktadır. Söylendiğine ıöre M. Berlin, 7 ( A. A.) - Mi 
Fon Papen, mesai arkadaşlarından aoayaliıt hücum orduları ye 
bazılarının öltımUne ıebep olan erkim harbiye reisi M. Lutz 
icraat hakkında M. Hitlerden iza• hucum ordularının ıuikaıtçilerl 
hat iıtemlı ve kendilerine karıı biç alikaları olmadığını, M. Hit 
tevcih olunan biyaneti vataniye lerin bu orduya olan emniyeti · 
cUrmUnU iıbat eden veaikalann baki bulunduğunu aöylemittir. 
gösterilmesinde ısrar eylemittir. lf 

idam Edllenler Nekadar FlensbW"f, 7 (A. A.) -
Londra, 7 ( A. A. ) - Deyll soıyaliıt kongreıinde nazırlard 

Telırafın Berlin muhabiri bildi· M. Rudolf Heı M. Mitlerin m 
riyor: meuili aıfatile ıon hldiıel 

ReiıicUmhurun mUzaheretine hakkında izahat vermiı, hile 
mazhar olan M. Fon Papen, Röbm 61dUrUlmelİ auretile kan döklJ. 
tarafından idare edilen suikutçı• 
lann idamlan esnasında öldllrUlen meainln önllne geçilmiı olduğuna, 
katibi F 00 Boıe ile maiyetİDİll hOcum ordulanna mukavem 
tevkifi hakkında tahkikat yapıl• edenlere karıı tiddetU tedbiri 
maıını latemittir. alınacağını ı6ylemiftir. 

Eğer Reiticllmbur Maretal lf. 
Hindenburg, Fon Papen'in bu Berlin, 7 (A. A.) - M. Lat-
talebini kabul ederse, Hitler bil- ze'nln milli ıoayallat blcum lata-
kiimetinin vaziyeti ciddi olabilir. atı erklnıharbiye reialiğine tayini 

idam edilenlerin liıteai gittikçe mllnaaebetile propaganda auın 
artan rakamlar alSatermektedlr. M. G&bbela mumaileyh• ıu tel• 

• ırafı ıöndermfttir. 
Resmen (46) idam bildiriliyor. Fa- "Aııl vazifen muarızlanmıun 
kat resmi aıfah olmıyan kimseler, husumetlerini milli soıyaliıtliğe 
MUnih'te (122), Berlin'de (73) • ve hUcum kıtaatamıza tevcih et• 
Breslav'da (54), Dresden'de (5), memelerine dikkat etmek ola• 
StUttgart'ta (1) idam yapıldığmı cakbr. Hllcum kıtaabmız namur 
söylemektedirler. kir ve lekesiz kalmıılardır, ıenln 

emrin altında Hitlerin kendilerine 
Bu listeler içinde ezcllmle vereceği vazifeyi ce1&retle ve 

Röhm'ün, Bavyera sabık başvekili fedakirane ifa edeceklerdir.,, 
Fon Kahr'ın, aabık Rayttag aza-
sınd1tn sekiz kişinin ve bir jene- Ceneral Blomberg MUnlhte 
ralın isimleri vardır. Berlin, 1 (A.A.) - Alman or-

dusu kumandanı Jeneral Fon 
Gayri resmi bir listenin daha Blomberg, Münib ve havalisinde 

hazırlanması da muhtemeldir. teftit seyahatine çıkmııtır. 
.. Kurşuni ordu,, nun yeni Bir KomUnlst Kendini Astl 

erkini harbiye reisi M. Lutze, Berlin, 1 (A.A.) _ Eski ko-
isyanın liderlere inhisar ettiğini müniat liderlerinden Houtia., ha· 
billdirmqtir. pisanede kendisini asmıfttr. 

Serbest Bırakllanlar lsviçrede Yasak Edllen 
Berlin, 7 (A.A.) - Son hadi· Alman Gazetelerl 

ıelerde tevkif edilen rüesadan Bern, 7 (A.A.) - laviçre ıa· 
Fon Tıchirıohky, Fon Savigny, zetelerinin Almanyaya girmesine 
Fon Stotzinıen ve Fon Kllllnger mllşkülit çıkarıldığı için laviçre 
yapılan tahkikat neticeıinde hain· hOkiimeti en mühim Oç Ahn1111 
lerle füpheli bir temuta bulun- ıazetesinin lsviçreye girmeılni 
maDllf oldukları anlatıldığından lS glln için yauk etmiıtlr. 

==----====-------------------------
Is tan bu I 4üncü icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına ipotekli olup yeminli tlç ehlivukuf tarafın

dan temamına 3960 lira kıymet takdir edilen Erenköy Kozyataiı 
eıkl 77, 79, 78 yeni 34-34 No. lı maabağ kifkOn tamamı açık 
arthrmaya vazedilmit o\duğıından 13 • 8 • 934 tarihine mllu
dif Pazartesi glloll uat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
artbrma11 icra edilecektir. Arttırma bede,ll kıymeti muham
minenin % 75 ini buldup takdirde müıterİIİ tlzerlnde bırakılacak· 
tır. A1'si takdirde en son artbranın taahhlldll baki kalmak üzere 
arttırma 15 glln müddetle tecdit edilerek 28-8-934 tarihine mllla
dif Salı gOnll nat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya
pılacak ikinci açık artbrmaıında arttırma bedeli kıymeti muham
mineoin % 75 ini bulmadıiı takdirde satıt 2280 No. lı kanun ah
klmına tevfikan geri bırakılır. Sabı petindir. Arttırmaya iıtirak 
etmek iıtiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçeıi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmalan 
lizımdır. Hakları Tapu ıicilli ile aabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alikadaranın ve irtifak hakkı ıahiplerinin bu haklannı Y• 
hususile faiz Ye maıarife dair olan iddialarını evrakı mlıbiteleri 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 ılln zarfında daire
mize bildirmeleri lizımdır. Akıl takdirde haklan Tapu ıicilll ile 
ubit olmayanlar ubı bedelinin paylaımaıından hariç ~alırlar nil
teraldm vergi teoviriye, tanzifiyeden mütevellit Beledıye ruıuma 
medyuna aittir. Daha fazla mal6mat almak iıtiyenler 16-7·934 ta• 
rihinden itibaren herkesin görebilmeli için dairede açık bulundu
rulacak arrtbrma ıartnamesl ile 934-1999 No. h doıyaya mlira• 
caatla mezkôr dosyada mevcut vesaiki ıörebilecekleri illa 
olunur. (3733) 

istanbul Orman Başmüdürlüğünden: 
Hilafı talimat getirilmesinden dolayı Haliç orman memurlan 

tarafından müsadere olunarak mahfuz bulunan "984,, kilo iç maklep 
18171934 Çarıamba günü saat llçte ihale edilmek Ozere mllzaye
deye çıkarılmııtır. izahat almak istiyen taliplerin H~ç Ormaa 
idaresine ve ihale gllnU saat iki buçukta Orman Mtıdünyet Kale
mine müracaat eylemeleri. (3480) 
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Kumandan Zeki Bey l Erdeğin 
bu esrarengiz adamının hayata, 
hususiyeti hakkında kimse kat'i 
bir şey bilmezdi. Yalnız onun bir 
bahriye zabiti olduğunu Ufağından 
öğrenmişlerdi. Zaten Kumandan 
lakabı zabitliğine şehadete lüzum 
göstermezdi. Onun emsalsiz kah· 
ramanlık hikayelerini bilenler 
vardı. O, herkese ayni nezaket 

e ayni şefkatle muamele eder, 
münzevi hayahndan memnun, 
kimse ile, samimi olmazdı. Hem 
ezimkar, hem yorpn, parlak, 
süzgün g6zlerine air gözU dene· 
bilirdi. Yani zihnen ve ruban 
yorgun bir ad mın g6zleri. 

Birgün, tesadüf onu Erdeij'e 
tebd.llıavaya gelen beyaz saçlı 
işman bir ihtiyar k danla tanış· 

tırdı. Kısa zamımda aralarıodaki 

ciddiyetin birdenbir samimi ar· 
kadaşlığa çevrilmesi Erdek hol· 
kının teces ü lerini tahrik eden 
pek mühim bir hadise oldu. Bu 
iki ihtiyar hemen hemen her 
akşam deniz kenarında, zeytinlik
lerde dola .rken candan bir mu· 
habbetle konuşurlardı. Bu geı.inti 
dönüşlerinde ekseriya akşam ye• 
me1derini beraber yerlerdi. Bir
gün kumandanın, adabımuaşerete 
harfı harfıoa riayet eden asri 
bir genç gibi ihtiyar kadının 
pardesüsünü l'olunda taşırken, 
kadının oturmak istediği bir taşın 
Ostllne mendilini yaymasi, Erdek 
gençlerini çok meşgul edebilirdi. 
Fakat gençlerin kafi derecede 
meşguliyetleri olduğu için kuman· 
da un bir aşırı nezaketinin fnı"
kınd olmadılar. Fakat, bazı 

mütecessis idareler kumandanın 

bu hareketini yaşına pek ayıp 
gfü medilcr. Ilık bir haziran akşn· 
mı, zeytinlikler arasından engin 
denizi eyrederlerken ihtiyar 
adın beklenilmeyen bir sual 

ıordu: 

Zeki Bey.. biç ~üphesiz 
lstanbullusunuz. Naaıl olup ta 
buraya gelip yerleştiniz? 

Bir anda ihtiyar kumandanın 
mütebeasim dudakl8J'ında bir 
damla kan kalmadı. Kat'i bir 
cevap vermekten içtinap ettiği 
belli idi: 

- Burası glb:el de... Hem 
gençliğimde buraya gelmiştim. 

Sanki bu ual her ikisinin de 
neş' esini silip götürdü. O akşam 
her zamandan evvel evlerine dön· 
düler. 

Onu takip eden günlerde 
neş'esizlik devam etti. Bir akşam 
ihtiyar kndın vaziyeti dUzeltmek 
için mahçup bir tebessümle: 

- O suali ormakla sizi muz· 
tarip eden bir noktaya dokundu
ğuma mfiteesifim, dedi. 

O, gözleri denizla ta uzakta 
bir noktasına dikilmiı, dalgın: 

- Olabilir! dedi ve berşeyi 
nlatmaya karar veren bir tavırla: 

- G5rüyorsunuz ya beni daha 
pek gençken manen ihtiyarlatan 
1ebepler var. 

- Hepimiz öyl• Zeki Bey. 
Kum ndan Zeki Bey bir dakika 

tabayynle daldı. Sonra mahzun 
bir amimiyetle tekrar söze 
baıladı: 

- Fakat bug(inlln gençleri 
onların yqında olduğıımuz za· 
manki duygularımızı istihfafla 
luşıhyorlar... Geoçlijimin mu· 
kaddcs batıralarile baila olduğum 
bu yere miilevekkil, ol<luğumdan 
bambaıka bir in&an olarak yer-

leştim, pek kısa geçen geçtiğimi 
hemen hemen burada yaşadım. 

Devnm etmekte mütereddit 
biraz durdu. 

- Bahriye mektebini bitirdi· 
ğim zaman hcnliz yirmi yaşında 
idim. Yirmi iki yaşında parlak 
bir müliizim 1ken ilk izinimden 
istifade ederek Anadolunun bu 
şirin bucağına bir akrabamıza 
misafir geldim. Tesadüf, İstanbul· 
da hemşiremin arkadaşlarından 
SUheyJii ismindeki kızın pederi de 
yazı geçirmek için Erdekte bir 
ev kiralamıştı. ( Tahminen yirmi 
bir sene evvel ) burada 
geçirdiğim günler, gençliğimin 

unutulmaz batırnlarile, rü'yalarile 
dolu glinleri oldu. Süheylayı se· 
viyordum. Hem de o zamana ka· 
dar lıiç bir kadına karşı duy· 
rnadığım bir hisle... Pek sevdi· 
gim bir kızı manasız bir sözümle 
ebediyen kaybetmekten mi, bil· 
mem neden?. Ona bir kelime 
bile sevdamdan bahsetmedim. Fa· 
kat onun d.ı hissiyatıma bigane 
kalmadığının farkında idim. Halli 
bugün her kaya, her sokak dö
nemeci, şu deniz kenarı, şu zey-
tinlilder o günlerin iştiyaklı anla· 
rım hntırlotıyor ve bana limit 
ettiğim saadeti yaşatıyor. O za
man istikbali parlak, güzel bir 
zebit olduğum için beni sevenler 
pek çoktu. Fakat hen hayatımda 
ilk ve son defa onu sevdim... bir
giın, iznimin son günlerinde, mah· 
cubiyetimi yenerek aşkımı Sühey
laya söylemiye hazırlandığım bir 
günde lstanbuldan aldığım bir 
mektupla iradeiseniye ile Basra 
komodorluğuna yavcır tayin olun· 
duğumu öğrendim. 

Kumandan bir dakika durdu. 
İhtiyar kadın onun }Üzünde asil 
bir metanetin tecessüm ettiğini 
sezdi. Sesi heyecanda titreyerek 
devam etti: 

- O zaman ben vazifesine 
düşkün, ateşin gibi bir zabittim. 
Şimdiki gibi atana karşı olan 
vcızifemden başka birşey düşün· 
müyordıım. lznim de bitmişdi. Bir 
dakika tereddüt etmeden lstanbu
la, oradan da ta Basraya gittim. 

- Sevgilinize birşey söyleme· 
den mi gittiniz? 

- Evet. 
Kadın hırçın bir hareketle: 
- Çok fena }apmışs1nı1, dedi. 
- Zannetmem. Bir daha dö-

nliş ihtimali pek zayıf olan bir 
adamın bir genç lazı ümitle ken· 
dine bağlaması doğru olmazdı .• 
Üç sene orada kaldım. Nihayet 
harbin ilanile lstanbula döndü· 
ğüm zaman Süheylfinın evlendi· 
ğini öğrendim. Kim bilir? Belki 
benim aşkımı nlamadı. Belki de 
çok genç olduğu için a~kını itirafa 
bile cesaret edemiyen bir adamın 
habralBl"ile uzun zaman yalmı: 
kalmak istemedi. 

Su tu, heyecan onu gittikçe 
sarıyor, hareketlerinde zaptetmiye 
çalışbğı ihtilaçlar, gözlerinin, du
daklarının kenarlarındaki çizgi· 
lcrde muztarip takallüslar sezili· 
yordu. Ona derin bir rikkat ve 
merhametle bukan ihtiyar kadın 
sükunu bozmaktan korkarak alçak 
esle: 

- Bir daha onu aramadınız 
mı? diye sordu. 

- Hayır. Artık iş işten geç· 
mişti. Hem niçin mevcudiyetimle 
onun saadetini arsacaktım? O 
bende {'.anlı aşkım gibi temiz. 
bir habra olarak kaldı. Onu de· 
rin, Unıitıiz bir sevda ile ıevdiml 
lıte ömrUmUn ıon günlerini ona 
veda ettiğim, onun babraluile 

( Toplantı, D vetl r ) 
latanbul Lise 1 ezunları 

Toplanıyor 

latanbul erkek il e 1 m zun• 
ları cemi!fetlnden: Cemiyete ait 
fevkalade mühim mes leleri görü~mek 
üzere bUtün lisemiz mensuplarının 
temmuzun 13 üncü cuma günü saat 
10,30 da mektebin konferanıı 11alonun• 
da toplanmaları ilan ve rica olunur. 

Ticare Kaptan Ve 
Makinistleri Cemiyeti 

Türk ticaret kaptan ve makinistleri 
cemiy tinin kü._at resmi yann eaaat 
17 de yapılacaktır. Cemiyetin merkezi 
Galata rıhtımında, orta handadır. 

Harp MalUllerile Şehit 
Yetimi rina ikramiye 

Emln6nU kertik 'ube 1 
relsliDlnden: 1. Milli Müdafnn Ve-
killeti celileeinden 934 seneıine ait 
ıııbemiz:do kayıtlı harp malulleriyle 
oehit yetimlerinin ikramiye havaleleri 
geJmi§ olduğundan 11 temmuz 934 
tarihine raeUıyan çarşamba gününden 
itibaren pazartesi ve çnrşauıba günleri 
ikramiyeye müstahak kimselerin vesa
ilderi tamam olarak saat 9,30 dan 
17 ye kadar şubemiıe müracaatları. 

2 - On senelik maaşlarını almış 
olan şehit yetimleriyle henüz maaşları 
üıdeten bağlanmamış olan on senelik 
maaşını almış malullerle vaziyeti 
meçhul kolan ve a keri malUl olarak 
tesbit edilenlere ikramiye verilıniye· 
ceğinden hoş yero şubeyo gelmemeleri. 

3 - Bu sene ikramiyeler kısa bir 
müddet zarfında dngıtılncağından vilıi· 
yetimiz haricinde bulunan eşhasın 
noterlikten musaddak vekaletname ile 
vekillerine ikramiyelerini aldırtmaları 
mcnfantlan namına ilan olunur. 

Kır balosu - Himnyei Etfal 
Cemiyeti Kadıköy knı.a idare heyeti 
riyasetinden: Himayei Etfal Cemiyeti 
Kadıköy şubesi tarafından B. M. M. 
Reisi muhteremi Kiz.ım Paşa Hz.nin 
himayelerinde (19 temmuz. 934) tarihine 
müsadif perşembe gllnü alcşamı Su
ndlye plaj gazinosu bahçelerinde bir 
lnr balosu tertip etmittir. KadıköyOn 
kibar ve hayırperver hanım ve beye• 
fcndilerden mürekkep tertip heyeti 
tarafınd n idııre olunıın mevııimin en 
nezih balosu ol caktır. Davetliler 
için köprfiden saat ( 2J,45 ) tc ve 
Suadiyedcn sabah aat (4) te gidit ve 
gelişte Kadıl·öyünc uğrıyal'ak hu uıi 
vapur temin edilmlıtir. 

Yok ul Kadınları Davet 
Hnlkui lçimııi ynrdım 9ubesl 

Hakiki, saf1 l<ati tesirli ASPiRiN, EB marka• 
amı taşır .. A§n!arı çabuk v emntyetre gideı> 
mefc için başvur ca§ınız, deva, dünyada 
meşhur"' &BaF' "müstahzar.ı olmalıdır.. 

lsrar.ıa tASPİR-
._..~2--ve 20 komprımelık ambala]larcıa Duıunur 

Amba!ajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde $ ., ,..._ .. ,,,._....ı 
markasının mutlak I ~~~i,i':-~ 

1 

Esas 
No. 
548 

bulunmasına dik· 
kat ediniz r 

Mevkii ve Nev'i 

Arsalar 

Beşiktnşta Hasan Pa a deresinde yeni l kapı ve 3 
harita No. lı 265 metre arsa. 

443 Şişli - Kağıthane caddesinde 7 kapı ve h rita No.lı 
343 metre ar a. 

1 

Teminat 
Lira 

Yukarda yazılı arsalar bedelleri peşin ve taksitle ödenmek 
Uzere pazarlıkla satılacağından taliplerin 11 Temmuz 934 Çarşam· 
ba günU saat onda Şubemize müracaatları. [402) 

Marmara Üssübahri Satınalma 
Komisyonu Rei fiğinden: 
80,000 k·ıo Kuzu, Koyun, Sığ1r Eti 

Münakasası tarihi Günü Saati 
28 Temmuz 934 Cumartesi 14 te 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı deniz efradı ihtiyecı bulunan 
senelik Etin kapalı zarf usulile 28 Haziran 934 tarihinde ihalesi 
icra kılınmış taliplerin teklifatı hnddi itidalde görülmediğinden 
kapalı zarf usulile 28 Temmuz 934 Cumartesi saat 14 te ihalesi 
icrn edilmek lizere mUnakasaya vazedilmiştir. Taliplerin artname· 
lerini almak tizere Kasımpnşa'da Deniz Levazım Satınalma ve 
lzmittc T ~rsane kapıaı üzerinde Üssü bahri Kumandanlığı Sabnalma 
Komisyonlarma müracaatları. "3709,, 

tnr fından, yokıul kadınları elitlerini 
teıhir etmek ve satmnk için ( 18 ) 
temmuz.da Galata aray yerli mallar 
sergisinde bir pavyon ııyrılmıthr. 

Evinde it yRpıp ta, bu teşebbüsten 
henüz. haberdar olmamıı olan hanım· 
hmn 12 temmuz.dan 16 temmuz. akşa• 
mma kadar ınat 14 ile 17 araaındn 
Halkevine müracaat etmeleri bildiril
mektedir. 

Kredi mektuplan - Esham ve 
tahvilllt - Cari h~s~plar küeadı
K naa ican ve bılumum banka 
muamcliitı: 

Hava 
Vaziyeti 

Yeni Ne rlyat r 
MUlklye mecmuası - Her ay 

muntazaman intişar eden 11 Mülkiye ,, 
mecmuasının "89,, uncu sayısı dolgıın 
mündcrecatla cıkmıştır. Du içtimai v 
Sİ) aei ilimler mecmuasını okuyucuları
mıza tavBiye ederiz. SELANIK BANKASI 

'I esıs bırihı 1 S 8 
Sermayesi 30.000.000 frank 

İdnre wnkt:zi 
ISTANBUL 

Türkigedeki şubeleri: 

1 umbul, Gnlata, İzmir, Adana 
Samsun, Mersin. ' 

Yunanistondaki şubeleri: 

Selfuıik, KavnJa, Atinn, Pire. 

============~-::.::::::-::=== - -.:::=:- -
dolu olan bu sessiz )'erde geçir
mek için geldim. Bir tt!sadüf, bir 
mucize bir gUn onu karşıma çı· 
karsa geçen uzun ıenelerin ört· 
tllğü güzelliğini belki gözlerim 
tanımaz. Fakat yalnız onun olan 
kalbimin herhalde onu tanıya· 
cağına eminim. 

- Hayatta olduğunu biliyor 
musunuz? 

- Bilirim. 
ihtiyar kadın inler gidi : 

BUtUn bunlar vatan iç.in! 
dedi. 

* Erteai 1Bbah Zeki Bey uya· 
nınca uıağı yanına gitti. Mediha 

Rasathaneden tebliğ edilmiştir: 
Diln sıfır dcreceihararete ve 

deniz seviyesine indirilmiş baro
metre saat 7 de 762, saat 14 t 
760 milimetre, dereceihararet 
7 de 19, 14 te 25, aı.ami derecei· 
hararet 26, asgari derecehararet 
15,5. Rüzgar yıldız poyrazdan 
smiştir. Azami ıürati saniyede 9 

metredir. 
Amerlk de Sıcak Facleları 

Devam Ediyor 
Nevyork, 7 ( A. A. ) - Bir 

ıcak dalgası hükilm sürmektedir. 
Mişiganda kasırgalar ve fırtınalar 
olmuştur. Beş kişi ölmüttür. 

Hanımın ( ihtiyar kadın kendini 
bu isimle lanıtmııtı.) Gittiğini söy· 
liyerek kendine verilmek için 
bırakhğı mektubu uzattı. ihtiyar 
kumandanı müphem bir kuvvet, 

bu mektubu açmakta geciktiriyordu. 
Okuduğu zaman aapsan kesildi. 
Ve bir et yığını halinde yatağına 
yıkıldı. Mektupta: 

11 Süheyla ölmedi. Sizi o za· 
man anhyamadığından, hafif. 
meşreplikleri bir ıencin hayatını 
inkisara uğrattığından mllteessif 
aldiyor. Eğer onu tanııaydınız 

bugnnkU elemi belki biraz dine· 
cekti. Onun da sizin gibi hayata 
küsldla iazİYaya çekileceif n• emia 

PollkUnlk - Her o.y neşred!leo 
bu tıbbi mecmuanın 12 nci numarası 
birçok tanınmış doktorlarımızın yazıla
rilo çıkmıştır. 

Azerbaycan yurt bHgl 1 -
Aydn bir çıkan bu edebi) at, halkiyat 
ve kiiltür mecmuasının 3 üncü yıl 80 
uncu sn) ıaı da intişar etmiştir. 

iktisat ve Ticaret mecmu· 
e ı - Yüksek İkb at ve Tic ret mek
tebi talebe cemi} eti tarafından nogre
dilen bu oylık mecmuanın 3 üncü ıa• 
yıeı da çıkmiştır. 

ola bilirsiniz. Allahaısmarladık. » 
Süheyla 

Geçen günler Erdeiin mUte· 
cessis halkını bu esrarengiz adam 
hakkında derin bir dUılinceye 
daldırdı. Çünkü ölmeden ölülerin 
hazin ıükiıneti çöken bu adam 
deniz kenarında, dağlarda, zey• 
tinliklerdc kendinin aölgesi bir 
hayal gibi dolaşıyor. YllzOnlln 
gUzel rengi hergün biraz daha 
uçuyor, uykusuz gUzlerinin etra• 
fındaki siyah halka hcrgUn biraz 
daha göze çarpıyordu. Onu hazan 
bir zeytin ağacına dayanmıı 
gözleri lcapab, yUzU hicap ateıile 
yanarken: "Eyvah onu tanımadım!,. 
diye inlerken 16renler varda. 



Şerefinize! 

KELVINATOR 
Yazın evinizi cennete çevirir. 

En asri elektrik otomatik 
soğuk hava dolabı 

Sablblnfn Sesi Nurettin ve Şki. Ankara 
'210 İstiklal caddesi, Beyoglu A. Vetter ve Şk. lzmir 

~--. Karaciğer • Mide • Bağırsak • T eş, 

TUZLA 
Kum baıtahklarına 41• ... 
İçmeleri ve 

OT Eli 
29 Hazirandan itibaren Köprllden 6,80 - 7,35 - 8,05 - 9,SO - 11 • 13,15 -
15,10 - 16,45 te Haydarpaıaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

Belediye Sular İdaresinden : 
1 - idarenin Silihtar ve Karaağaç depolarından T erkoı köyUndekl 

fabrikaya gönderilecek olan beheri 1,000 • 1,100 kilo ağırla· 
ğıada 300 adet font borunun nakliyesi kapalı zarfla mUnaka· 
aaya konulmuftur. 

2 - Milnakaaaya iıtirak edecek olanlar nakit veya muteber bir 
Banka mektubu olarak Bet yliz liralık teminat vermete 
mecburdurlar. 

3 - Talipler nakliyat. kara veya denizden yapacaklarmı tekliflerin
de teırih edeceklerdir. 

4 Mtınakaaaya iıtirak edecek olanlar ıartnameyl bir Ura muka· 
bilinde idare veıneıindeo alabilirler. 

5 Talipler ihale güuU olan 1 J Temmuz 934 Çarıamba gOnit 
aaat ikiye kadar teklif zarflarını ldore Heyeti Baıkltibine 
vermelidirler. "3702,, 

"SAT i E,, 
VANTİLATÖRLERi 

ve fevkalide tediye tartları sayesinde 

VERE;Si V E SERiN L iK 
(893) 

Memur Aranıyor 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız ve müe sesah Muhasebe servıslerinde istihdam edil
mek üzere imtihan ile memur alınacaktır. 

imtihana iştirak için; lise mezunu bulunmak, askerlik hizmetini 
yapmış olmnk ve otuz beş yaşını mütecaviz bulunmamak şarttır. 
Kabul edilecek memurfara tahsis edilecek maaş asgari 80 liradan 
başlar. A}ni derecede muvaffak olanlar arasında Ali mektep 
mezunlarile Bankn \'esair ticari müessesatta tecrübe görmüş 
olanlarla ecnebi lisanlarından bir veya ikisine vakıf olanlar tercih 
ve bu evsafı haiz olanlara iktidarları nisbetinde maaı tahsis 
edilecektir. 
imtihan 29171934 pazar glinU saat 14 te Ankara ve 1stanbulda 
ayni zamanda yapılacağından talip olanların imtihan programım 
vesair şartları anlamak ve isimlerini kayıt ettirmek üzere nihayet 
2217/934 akşamına kadar Ankara'da Umumi MüdürlüğUn Memu
rin Şubesine ve İstanbulda Galatadaki Bankamız Şubesine müra-
caatları Hin olunur. (3481) 

SON POSTA 

Denizyol ları 
fŞLETMESI 

Acenteleri ı Karnköy KöprUbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MlihOrdarr.ade 

Han Tel. 22740 ........ ~ ...... ıı 

İZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
EGE vapuru 10 

Temmuz 

Galata rıhhmm· 

kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, fekenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. "3721,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 9 

Temmuz 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıbtammdan kalkacaktır. (3722) 

T rahzon Yolu 
VATAN vapuru 10 

Temmuz 
Salı 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, fnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
Jara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3723,, 

PE--rROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir ilaçtır. 
Saç dökülmesini ve kepekleri 
durdurur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlio 

Türkigt1deki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmir 
Deposu : İst. 1'ütüo Gümrüğü 
« Her türlü banka ili Jf-

Fatih sulh birinci hukuk 
mahkemeslndenı Sadiye hanım ta• 
rafından Samatyada Arabacıbeyazıt 
mahallesinde Ökaüsce camii sokağ1nda 
1 No. lı hanede mukim İbrahim efendi 
aleyhine ikame olunan 290 lira alacak 
davaıııoıo icra kılınan muhakemesinde 
müddei davasıuı İ!!pattan izlıarıaoizle 
yemin teklif etmiş ve müddeialeyhin 
celeei muayyende hazır bulunmamış 
olmasına binaen H. U. M. K. nun 402/ 
405 ve 406 ncı ve 837 nci madduine 
teviikaıı gıyaı> kararı ittihaz edilerek 
muhakemenin devamı 15·9-984 saat 
10 a talik edilmiş ve · müddeialeyhin 
ikametgfıhınıo meçhuliyetiue binaen 
kararı nıezkı1run on beş gün miiddetle 
ilUnen tebli;:çine karar verilmit olduğun
dan müdd ialtı~ hin kanunen muayyen 
zaman zarfında itiraz ederek itirazatını 
mahkeme~ e bildirmediği takdirde ye-
minden imtinu etmiş addolunarak hak
kında hükmü kati verilocegi teblig 
makamına kaim olmak lizore ililn 
olunur. (34) 

Dr. A. KUTiEL 
Karako~ Topr;ular caddesi • o. 33 

lstanbul ikinci icra memur• 
luğundan: Bir borçtan dolayı m lı
C'Uı olup para) n çevrilme ıne karar 
\'erilen hnue oşynsınıo 10-7-934 Salı 
günü saat 17 den itibaren Taksimde 
'l'nkaimınılns npartımanı önünde satıla
coğıudnn talıp olanlanu mahallinde 
hazır bulunarak memurine müracaatları 

~ . i~~u. ~~u.n0u~ ..• , ..•..•..•..•... <!~~). 
Son Poata Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekreıa 

Neff'İ7at MlcUirth Talıir 

Olzeı 

Şapkadan 

evvel 
aızel dlf• 

Diılerino ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasınını d 
güzelliğin sırrını bilmiyorlar demektir. 

Ditlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve 
iki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalaymız. 

... 1 _l_•_t•_n_b_u_ı ~vkaf müdüriyeti ilanları 
13500 kilo Dağlıç eti 
13500 " Beyaz karaman eti 

Gureba hastanesinde 1934 senet maliyesi zarfında (Uzumu olaa 
yukarda yazalı iki kalem koyun eti kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzere hergUn LevazılD 
ldaresina ve ihale glinU olan Temmuzun on alhncı gllntı saat on 
beşte teminata muvakkate akçesi olarak sekiz yUz ıeksen bir lirayı 
alelusul vezneye teslim ederek idare Encümenine müracaatları. "3387,, 

Sıbbatini Sevenlere 
MÜJDE 

Afyonkarahlsar Madensuyunun ba:ıimıizliğo, 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı ıifal 
hassalarından istifade edenlerin adedi gUn geçtikçe 
artmaktadır. 

AfYONKARABISAB MADENSUTUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle 
mllşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte Ye 
ayr ca on şiıelik kasalarla da ıu verilmektedir. 

Umumı aatıı g•ri: 

Yeni Postane civarında Akur•yhlar h•nında 
Hlllllahmer satıf maıazasıdır. Telefon : 20061 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
2500 Adet Küfe nUmuneıi veçhile 
2500 " KUrgen kürek nümunesi veçhile 

50 ,, 6 numaralı kürek nUmunesi veçhile 
10000 ., 1116 Traver• Vidası nllmuneıl veçbile 
5000 ,, 7/16 Traver1 Vida11 papucu" ,, 

1400 ,, Birinci nevi çıralı çam tahtası 
"0, 25 x o, 28 x 400,, 

3SO Ton Kok kömUrU Dolmabahçe, Yedikule 
mabsulih. 

7500 Kilo Dizel Motör yağı şeraiti veçhile 
5000 ,, Külçe kurşun numünesi veçhile 
4000 " Yerli malı ince kınnap nümunesi veçhile 
5000 11 Yerli malı ince kınnaP. nümunesi veçhile 

200 Paket 12/24 numaralı makine ipliği 

ıon/934 
aaat "15., t• 

1217/934 p.,.. 
ıembe saat 
"15,, te 

17/7/1934 Sah 
saat "15,, te. 

Balada yazıla malzeme hizalarında işaret edilen gUnlerde pazar

lıkla mübayaa olunacaktır. Taliplerin nUmune ve şartnamelerini 

görmek için bergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve soa• 

tinde yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte Cibali Alım 

Satım Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 113529,, 

Yarın akşam 

PANORAMA BAHÇESiNDE 
. YAVRUNUN GECESi 
Saz heg•ti: Kemani Nubar, kemruıı l>emır Ali, piyanist Anjel, 11dı 

Mısırlı İbrahim, klarnet Hamazan. 
Mııgannig•ler: Hamiyet, Melahat, Oiirdaue, Bereli kız, Fatma Hanım 

F i KRiVE HANIM 
Okuyanlar: Ajyazar, Hafı& Yatar Beyler. 


