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31 ltlif Edildi Haydut 
---------~·~-~~ 

Kadirli'de Şekavet Yapanlar Şehre Getirilirken 
Bulundular Kaçmak Te,ebbüsUnde --------- -------~-

Jandarma Müfrezesi Ateş Açmak 
Mecburiyetinde Kaldı 

Adana, (Ağusto•) - Kadirli ]1 kifilik haydut kafilesi o hava• Beyin gayretleri ile o havaliye 
Ye ha valisinde ıekavetle uğraşan l~de. temizlik yap!hrk~n ele . geçi- mus~at olan eşkıyanın ya öl&, 
otuz bir haydudun bundan bir m-. olanlardır, ıçlennde cıdden ya diri olarak tamamen tutulduk-
müddet evvel yakalandığını haber azat.lan, m&teaddit defa katil lannı bildirmitti. Şimdi diri ?}arak 
vermiştim. Evvelki gün kuvvetli olmllf olanlan pek çoktur. .. ~tulanlar da mukadder akibetle-
'bir jandarma mefrezeainin muha- Bir mtlddet enel hususı mu· nne kavuımut olduklara cibe~e 
fazuanda Kozandan :lıj oJuak bablrlmiz, Vııll MUmtıu •• Sey~ o ba•~ tam bir .aklln& •l'llllf 
yolaçıkanlan bu azdı er, Kır-- Candarma kumandanı İbrahim demektir. 

::~l:rere! ci;~d'.:a1::mt.!~;. KöprU OstUnde Matmazel Suzanı Kim ÖldUrdU 
·•ıktığı sillblardan korkmiyarak 
1 öteye beriye dağılmqlar, bu 81ra· 
da ellerindeki zincirlerin bir kıs
mımda koparmiya muvaffak olmUf· 
lardır. Bu vaziyet karşısında jan
darmamız kanuni vazifeaiai yapmlf 
dur ihtannı dinlemekte taannüt 
eden bayclutlann Ozerlerine yaylım 
atqi açmıfbr. 

Neticede bunlardan 26 11 aiti, 
5i de ağır yarah olarak yaka· 
lanmıtlardır. Tahkikat eenumcla bu 
bet haydut ta aldıldan yaralana 
tesirile almlflerdir. 
i Bu suretle Kadirli ve bavalW, 
Rllelerdenberi kahnm çekmq 
elcluğu bu haydut çetesinden 
'trurtulmut olmaktadır. 

~: * 
1 KarilerimiEe fUl'UIDI ela habrla-
fabm ki, kaçbklan için itlif edil
melerinde mecburiyet g&rUlen bu 

All , .. , & Jl.U... -....... lllı ,,_...,,,.,. nletl ...... T•J
ıilit1111 iç .. ,,...... ..,. ........ 

Ôlçü Ve Ayar Meselesi Son Safhada! 

Halkın Neyi Bilmesi Ve 
Yapması Lizım ! 

Şirket Saatleri Kontroldan Geçecek 
Yeni ölçll ve ayarlar hakkın- 1 

daki esaslı faaliyete yakında bq
lanacakbr. İatanbul mıntakuı bq· 
mOfettiıliği bliroıu hazırdır. ite 
el atmuı için tahsiaahm bekle
mektedir. 

Esasen mıntaka bqmüfettifl 
Kudret Bey ıimdiden faaliyete 
geçmiş ve gaz, elektrik, su tir
ketleri mlimessillerile g6rlişmilftGr. 
Halkı yakıpdan alikadar ettiii 
için bu şirketlerin saatlerinin ayar-
lan 11k, •k gözden geçirilecektir. 
Meseli : bir 848tin bir yazacağına 
bir buçuk yazmatı ihtimali daima 
d&tllnUlmektedir. 

Nitekim bu hususta evvelce 
muhtelif fikiyetler yapılmıı ve 
bu fikiyetlerle Şirket Komiser-
likleri megul olmuştur. Bundan 

, 10nra hu şikiyetleri Ölçü ve 
Ayarlar Bqmnfettiıliği kabul 
edecektir. Şikiyetname alımr 
ahnmaz mifettifler ıu iki yoldan 
birini tercih edeceklerdir : 

1 - Şiklyetnameyi şirkete 
g&ndererek mevzubabı saat aya
nmn bozuk olup olmadığı sorula
cakbr. Alınacak cevapla iktifa 
.......... ı.luliJde ...... -.l 

- ..,,. .,.... .... ttlt-

t leri tarafuulu sizden seçirile
cektir. Şirketin vercliii cevabın 

Baımi/ettiı Kıulret ... 
hakikate tevafuk etmecliji giiıil
llirse ıirket baklanda derhal mah
kemeye müracaat edilecektir: 

2 - Şikayetnameyi alır almaz 
müfettitler mevzubahs saati pre
cekler ve bir zabıtla vaziyeti 
tesbit edeceklerdir. 

Bat mUfettlt halka neler 
Tavalı• edlror 

Dün bir muhanirimiz Bqmil
fettif Kudret Beyi girerek ken
diaile g6riifmiftür. Kudret Bey 
pma.n ~lemektedirı 

- ....... faaliyete ......... . 
Nizamnamemmn Dnlet Şlra.a

( Deva•ı 9 UDCU ..,.,aiıla ) 

1 Oniversitede Münhal Var 

Seyyah Geldi, Diye Sevinmeyin 4 

Şehrimize Kalan Para 
Nedir Bilir Misiniz? 

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

Adam Başına Sadece iki Lira 
"Turing Kullip,, ün salibiyet-

tar bir mllmeasili ile konuturken: 
Bir ıene içinde ıehrimize 

selen seyyahların takriben ne 
kadar para bırakmış olduklarını 
aorm~. 

- iki buçuk milyon liraya 
yakın! Cevabı almıttık ve bu 
takribi hesabın da nereden ve 
nasıl çıkanlllllf olduğunu pek 
anlamamakla beraber tamamen 
doğru farzedilse bil~ gene az 
bulmuştuk. 

* Dün latanbula Loit Triyestino 
~umpanyasımn Oceanya vapuru 
ile 1200 seyyah geleli. Bun· 
::ı-~ 800 taneai ltalyan, 400 

'*( ele Avaaturyalıdar. o. .......... .. 

-------------------------.... 
Maaş Yoklaması 
Bugün Başlıyor 

Üç aylık maaş alan dul, yetim 
ve mütekaitlerin 983 senesi ilk altı 
ayhk yoklaması bugünden itibaren 
başlamıştır. Yoklama Ağustosun ) ir
mi birine kadar bitecek ve üç aylık
lar l' yhilün birinci gününden itibaren 
verilmiye ha byacaktır. Muayyep 
günde ~ oklamuıoı yaphrmıyaıılar 
maaşlarını vaktinde alamıyacaklardır. 
Ka' ıtları 1 tanbul'da olup ta kendi
leri. hariçte bulunanlar her üç. ayda 
bir yoklama ilmühaberi göndermege 
mecburdurlar. Yoklama gönlerini gös
teren cetvel on birinci ıayfamızdadır. 

Hangi KUrsUler için Ecnebi Profesör Getlrtlleceil TaayyUn Etti 

Talebenin ikmal lıntihanlarını Yeni 
Hocalar Yapacaklar 

l.tanbul Oniversiteıi tetekkül 
edeli d&rt beş gün oldu. Bu 
dakikada yeni mneuesenin yeni Sahne Garabetleri.. 1 
emini, fakilltelerinin yeni reisleri ~:::~~~:::~~~~-------------------
profea&r, muallim ve muallim mu· 
avinleriDİD birçoju taayytln etmiş c:::::.~ ~N 
yuiyettedir. V almz henilz anla
plm&mlf daha birçok noktalan 
ftl'dır. Meaell: 

1 - Hansi dersler için ec
nebi profea6rler aetirtiliyor? 

2 - Telif ve terclimeye kim
ler piyor veya kimler giremiyor? 

3 - Hangi ldln6ler mlinhal
dir? 

Gibi bazı sualler cevapaaz 
kalmııbr. Biz bugtln bu üç suale 
ve diğer bazı teferruata cevap 
vermiye çabpcatız: 

Ecnebi Profesörler 
ŞimcH Oaivenitecle M. Krozat, 

M. Dmyo fibi birkaç Franaaz 
profesar çalıflDaktadır. Yeni ge• 
lecek profuirlerin hemen kısmı 
azamı Yahudidir ve bunlar Al-
man ve lsviçreli profeaörlerder. 
Bunlardan otuzu ile anlqılmıt, 
fakat henllz hiçbirile kat'i ıekil
de mukaveleler. yapılmamışbr. 
Bunlara, beynelmılel töhreti haiz 
olanlar müstesna olmak üzere 
300 ile 500 lira arasında maaş 
verilecektir. 

Ecnebiler ıu dersler için ge
lecektir: 

Tamami ve .tefazuli ve yüksek 
riyaziyah tahlili, umumi fizik, 
umumi ktiaya, 8111&1 kimya, heyet 

( DeY .... 6 IJlCI AJfada , 
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I u ı-ll!Jja Dünya Matbuatında 

ı .. ,. s· D ' N ,.. .o .. "a . 1 ır e .. a eşro-

1:.lnur Ve Eüt~n Dürıya 
MatbP-~ı-ı ~i~e Getirir. GÖRDÜKLERİMİZ 

Bu. Say/ adiı. 1 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Hırsızlara Karşı 

Amerikada hırsızlardan göztl yılan bankerler, bankalarda hır
aızlann kua dairesine girmelerini men için aklü hayale gelmiyen 
fe )er yapbrmıtlarchr. İşte bu resimde gördüğünüz muazzam kasa 
bJnlardan biridir. Bu k.- okadar kalın çelikten yapılmıştır ki, bu .. 
nu hiçbir kimyevi ecza ile delmek mümkün değildir. Zaten kasa 
dairesinde ufak bir f1Sdb bile Banka içine yüksek bir feryat halin
de yayılar. Hırawn buraya ayak basmasına bile imkin yoktur. 

Garip, Fakat Doğru! 
Amerikada Viktoria şehrinde 

ebe doktorluğu eden Dr. Haskin 
elli sene ebelik ettikten sonra 
meslejinde çekilmiştir. 

Bu m6nasebetle kendi elile 
doğurtup hayatta bulunan bin
lerce kiti o giln şerefine sokak· 
larcla nimayifler yapm•flvclır. 

"" Amerikada içki yasa~ndan 
enel bir senede içilen yalnız 
ald mikdan(lO milyon galondur. 

Bugln yalmz Nevyorkta 100 
W. ayak meyhanesi olcluju tah
IDİll edilmektedir. 

içki yuağı kalkbkta11 .anra 
bir ay içinde içilen biranm mik

A vusturalya meyva konserva· 
ıı yapmakta diinya rekorunu 
kırmıştır. 

Geçen sene A vusturalyada 48 
milyon kutu meyva konservası 
yapılmıştır. Bunun 31 milyonu 
,eftali 5 milyonu eriJ<... 12 mq
yona ana~. 

• Karintiada bir tiren dr'atle 
giderken yol üzerinde bir çocu
ğun oynadığı g6riilmllf. 

Yolcular pencerelerden sar-
karak feryat içinde bağınmılar · 
Tren durdurulmuı. Herkes he
yecanla çocup ararken ~ 
yaramaz vogonlann altmclu ça
karak lokomotifçiye: 

- · Kuku... Demif. . w 

Dünyanın En 
Mükemmel 
llkmektebi 

Çocuklar kendi eserlerini tetlüı • 
etmek üzere bir sergi hazırhyorlar. 

Co~rafya dersi 1 
Çocuklar büyük ve 
müceıum bir bari 
ta yapıyor. Bu
rada her mmtakada 
yaşayan hayvan• 
lan, nakil vasıtala
nm, ıklimleri veni 
reyi öğreniyorlar. 

~irinin 6ğren-
Dünyanın en mtıkemmel ilk· 

mektebi Kalifomiyada Loa An· 
gelı şehrindedir. 

Bu mektebin diğer ilkmek-
teplere benzer tarafı yok gibidir. 

Bu mektepte kitap yoktur. 
Bu mektepte .. ,. yoktur. 
Bu mektepte 11mf yoktur. 

Çocuklar yqlanna göre değil, 
zekilanna göre aynlmıttır. Mek
tebe girerken fçocuklar bir zeki 
imtihanına tibi tutuluyorlar. Bi
rinci derecede zeki eseri a;öıte
re..ler ayn Lir pupa, zayıf se
klhlar ayn bir ~pa, aptallar 
lçilncll bir grupa aynhrlar. 

Denler kitaptan deiil hayat· 
·tan verilir. Muallim talebe ile 
birlikte bir mevzu alırlar. O 
mevzu &zerinde beraber çahprlar. 

erine vakıf 
olar. Hep birlikte 
yollan ve aakıl 
ftlltalarım g&. 
teren müceuem 

Qoctıklar, hayvau hikayeleri anla- bir harita yapar -
tan bir kukla OJUllll ıeyrediyorlar! lar. Burada öğ-

Meseli mevzu nakliye vaatalan- renc:lilderinl tathikatile göıterirler. 
dır. Çocuklar tren, vapur, oto- Bu den bazaa bir aene, ba· 
mobil, tayyare gruplarına aynlır. zan iç aene a6rebilir. Fakat o 
Bu gruplar kendi aralarında teı- vakit bu den vasıtasile istihaa· 
kilit yaparlar. Bir kısmı kaptan, lit, mamul efY•, gtbnrillder, ta-
yahut lokomotifçi, bir kaamı İfçİ, rifeler, vergiler, nakil yollan, 
bir kaılD) ateıçi, filan olurlar. vuıtalan, ikbaadi ihtiyaçlar, hu· 
Her biri ayn ayn mle•e11eleri l'8a ....... , 8jrwilmiı olar. do.....,... kendi ......... dahil a... cliPı' meYSalara da 
4fleri lfrenirler. MeaeJA pilot bir tatbik edebilinlaiz: Ekmek ıo,i, 
tayyare fabrikamda motlr ifle- pamuk sibi filln.; 
riDi; tayyare inp11111 filb ljre- Yabndald relllmler bu mek
nir. Mektept4' btitln puplar il- tebe lllt faall,etl.den birbpu 
NDdiklerini anlatırlar. Her biri, ,a.termektedir. 

Dünya Matbuatında Gördüklerimiz 
clan aoo hin façıchr. 
~-:::..::::::::;::::;~~ ........... ~=-=====-=-===-=:::aıı::ı-==-------==== /$m•rla•• Bu tecrllbeler, tayyare ve Y&· 

purlann İnfumda Rlimeti temin 
noktaauıdan çok faydah pr&l
milftlr •• 

1 

bulunabilir. Fakat onlan dbde-

Deniz Gömleği 
Uygun Mu 

Nizamnameye 
Acaba ? 

Dlnyan·ın her yerinde her ıe~e yaz.me~aimin~e 
dellİI. banyolan bulanan plaı tehirlen, de~ 
a&mleği için bir hudut çizerler. Bu hududa raı 
men her sene gömlekler biraz daha açılar, 
vücutlar biraz daha fazla tethir edilir. Fakat 
•ıediyeler yine baza kayıtlar 
ilin etmekten geri durmazlar. 

işte yukandaki resimde Rivi· 
era plAjlannda zabıta memuru 
açık g6rdiiğıı bir 
ı~hnleği ölçtiyor. 

Sanki bir (san• 
tim fazla veya bir 
aaııtim eksiğin e
•emmiyeti var-
llllf Iİlü. 

Fırtın• 
lnpterede gemi Ye tayyare 

yapan tenane ve imalitbanelerde 
lnp fen adanılan ısmarlama 
fırbna yapıyorlar. Maksat gemi 
ve tayyarelerin hrtmaya mukave
met derecelerini anlamaktır. 

Bunun için geminin küçük bir 
modelini yapıyor. Bunları adeta 
btıyllk gemi gibi motör, pervane 
ve saire ile techiz ediyorlar. Son· 
ra bunlan büyük havuzlara atıp 
tecrübe yapıyorlar. Havuzda sun'i 
tekilde miithiş dalgalar vücude 
getiriliyor ve vapurun bu dalga· 
lara mukavemet edip edemiyeceği 
tecrtıbe ediliyor· 

Gemi bu tecrübe esnasında 
ne kadar y&rlttllcli kuvvete ihtiyaç 
oldupnu, cl8lgaya ne dereceye 
kadar mukavemet edebileceğini 
otomatik bir tarzda kaydeder. 

Bu tecrilbeler Tedington'da 
milli fizik liboratuvannda yapılır. 

Ayni tecriibeleri tayyarelere 
tatbik ediyorlar. Bunun için de 
iki r&zgir t&neli yapıyorlar. Tay· 
yareyi bir telle bu ttbıelin orta
llDB uıyorlar. Sonra saatte 140 
mil aiirath bir hava cereyanı veri
yorlar.. Asıl tayyarenin onda bir 
btiytıkltığtinde bulunan nümune 
tayyare, büyük tayyarenin s..,t bir 
havada maruz kalacajı bütün 
·~~•a&ter.iyor. 

.. 
Çıplalclıkla Şölır.ı 
Yapan /Cız 

Şikago' da açılan mefhur bü
yük sergide bir de güzellik ve 
dans meşheri vardır. Burada 
evveli güzellik müsabakası ya· 
pıldı. Şimdi de danslar oynatıl

maktadır. 

Sergij idaresi Paris'ten Sally 
Rand isminde güzel bir artiıt 
getirtmiş. Bu artist sahneye yal
nız iki yelpaze ile çıkıyor. Bütün 
vücudu çıplakbr. Yelpazelerle 
zaman zaman vücudunun şurasanı 
burasını örtüyor. 

Şikago polisi umumi idaba 
muhalif olduğu iddiuile artisti 
tutup mahkemeye veriyor .• 

Hlkim kıza bakıyor, sahneye 
çıkış ıeklini tetkik ediyor ve fU 
karan veriyor: 

"Glizel vücut tabiatin bir 
eseridir. Onu seyretmek herke
sin hakkıdır." Demiı kadını ser
best bırakmıf ve danslara mini 
olunmamasını söylemiş. Hakimin 
bu karan birçok dedikodulara 
diğer artistlerin itirazlarına sebe
biyet vermiş. Bunun üzerine 
hakim: 

- Evet, 1 demiş, atlara da 
,_..taıon ıiydirilmeaini isteyenler 

mek dojru mudur? 

• Para il• 
Un11an Satıgorlar 

Hicaz h8k6meti b&tçe açığım 
kapatmak için paraya muhtaçbr. 
Bunun için de vergileri artbrmıı 
ve her vatandapn iki lira ver
mesini mecburi kılmıştır. Fakat 
tahsilat yapmak mümkün olmu
yor. Bunun üzerine hükumetin 
resmi gazetesi olan "Savtülhicaz,, 
şöyle bir ilin neşretmiştir: 

Tahsildarlara tahsil ettikleri 
paralara göre unvan verilecektir. 

Bir adamda• 10 lira iane alabilene •ataaperv•' 
• I~ • • • hakU,f vataa1>9r••' 
• 20 • " " bayUk ••tanperyu 
• 41• • • • fevkalAde vatan-

unvanlan verilecektir. 
Bundan fazla para 

bilenlere mücahit ismi 
caktır. 

* 

kopara
takıla· 

Romanyada Yq şehrinde bir 
çocuk rüyasanda kör olduğunu 
görmüş. 

Ertesi sabah uyandığı zaman 
hakikaten g6zlerinin kör olduğu
nu görünce şaşırmııtar. 

* Budapeştede bir dilenci ka· 
dın, dilenmek üzere girdiği bir 
evden bir çalar aaat aşırım .. 
Kimse görmeden saati torbasana 
indirmiş. Fakat tam çıkacağı _. 
rada saat çalmıya baflaJDlf Ye 

kadın yakalanmafbl'. 
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GÜL HAN 1 M 
Ali Fedai Bey Mahkeme Huzurunda 

Matmazel Suzanı 
Kim ·Öldürdü ? 

Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
22 ~< -------m!i!ııJ*lmlıl .. llZi' "mi ______ ..,. Yaz.an: Ômer Rız• 

Kadının En da ı Zarif, Gözleri Kara Ve 
• 

Füsunlu idi. Gençti, Beyazdı 
Maznun İlk ifadesini Geri Aldı 

- Bu yabancı kadının hanı
na gidelim mi? 

Doğan: 

- Hnyırl dedi. Başka bir yer 
bulmak daha doğru olur. 

Kurt: 

- Peki dedi. 
Fakat merkep eşyayı yüklen

miş gidiyordu. 
Yüzü örtülü kadın, iki karde

şin bir kadın tarafından idare 
olunan bir hana inmiye taraftar
olmac!ıklarını anladığı için onhıra 
) aklaşarak: 

- Beyler! dedi. Hamınız 
çok temiz, çok iyidir. Sizin gibi 
kibar be} ler hep bize misafir 
olurlar. Sizi memnun edeceğim c 
emin olun! beni takip ediniz! 

Yüzü örtülü kadın )Ürümüş, 

onlar da onu takibe mecbur 
olmuşlardı. Zaten eşyalannı gö
türen mc.rkep te bir hayli uı.ak
Jaşmıştı. 

Kurtla Doğan dikkat ettiler. 
Halk bu kadım gördükçe ona 
yol açıyordu. Kadın gide gide 
bir kahrın bağh olduğu yere 
-Yamııı, kahn çör.üp sırtına at
lamış, ilerlemiye başlamışb. İki 
kardct onun peıinden gidiyor
lardı. 

Bir aralık Kurt ile Doğan 

biribirlerinin yüzüne bakarak ko
nuştular: 

- Nereye gidiyoruz? 
- Bu kadm nereye götürürse 

oraya. 
Bir hayli yörüdükten sonra 

büyük b_ir kapıdan girdiler ge
niş bir bahçenin ortasındaki 
beyaz bir evin önünde durdular. 

Kadın, kabnn üzerinde inmiş, 
sonra yüzünün örtüsünü kaldıra
rak yüzünün güzelliğini iki kar
deşe göstermişti. Kadın hakika
ten güzeldi. Endamı zarifti. Göz
leri kara ve füsunlu idi. Gençti. 
Yirmi beş yaşında var yoktu, hem 
beyazdı. 

Kadın iki kardeşe bakarak: 
- f aki~hane burasıdır. Size 

liyik değildir. Fakat temiz, serin 
bir yerdir. Sizin gibi asil insanla
n izaz edemezsem kusura bak
mayınız: 

Doğan cevap verdi: 
- Biz asil, kibar insan de

ğiliz. Orta halli insanız, onun için 
vereceğimiz' ücreti de anlamak 
isteriz. 

Kadın eşyayı getiren merkep 
sahibine bakarak: 

- Ahmet, dedi, bu yabancı
lar, sözün doğrusunu sö;lemiyor
lar. 

Merkep sahibi aldırmadı ve 
eşyayı indirmekle meşgul oldu; 
sonra kadının yüzüne bakh ve 
sordu: 

- Ne emrediyorsunuz? 
- Sana bu yabancıların ya-

tan söylediklerini anlatmışbm!. 

- Ne isterlerse onu söylesin
ler. Bundan bana ne? sonra on
lar S"'ni değiİ, sen onlan aradın! 

Kadın tekrar kardeşlere bak
b ve: 

- Telrrar ediyorum, dedi, bu
rası bir fakirhanedir. Sizin gibi 
asil insanlara liyık değildir. Siz 
buraya inmekle bana büyiik bir 
tcref vereceksiniz. Ücret me1elesi 
bir şey değildir. 

Doğan: 
:_ Pekala! ·dedi, bahusus siz 

bizi bura ya getird · ğinizden her 
halde bize iyi muamele edeceği
nizi zannediyoruz. 

- Bundan emin olabilirsiniz. 
Artık hamalı savabiliriz. 

Bu güzel, bu zarif kadın, bu 
tatlı ve sevimli kadın hamal ile 
konuşmaya başladı. Hamal, yük· 
sekçe bir ücret istiyor, kadın razı 
olmuyordu. ikisi kavgaya başla
dılar. Hamal da kadına aöğüp 
sayıyordu. 

Doğan dikkat etti. Hamal 
kadına: 

- Seni mel'un casua senil 
Seni cebel kansı seni! 

Demiş, bu sözler kadını hid
detlendirmiş, kadın hasmım ısıra· 
cak bir yılan gibi dikleşmiş ve: 

- Ben mi? Benmi cebel karı
sıyım? Öldüren, mahveden cebel 
şeyhinin casusu mıyım?I ... 

Hamalın hiddeti birdenbire 
yatışır gibi oldu. Yalvarmıya baş
ladı: 

- Aman, Mesrure Hanım, 
dedi. Beni affet. Ben ettim. Sen 
etme. Alacağım para ile hayvam 
nallayacağım. Sen ne emredersen 
onu alır, giderim. Sen benim ku
suruma bakma! 

Kadın birkaç para çıkarıp 

vermiş. Hamal da sesini çıkarnu
yarak çıkıp gitmişti. 

Demek ki bu kadında insanı 
korkutan kuvvetler vardı. Hamal 
gittikten sonra ban sahibi kadın 
iki kardeşe baktı ve: 

- Aff edersinizl dedi. Bcrutun 
hamalları; yolculan, yabancıları 
soymak isterler. Size hanın en 
güzel odasını ayıracağım. 

Kadın sonra bağırdı. 
- Köle! gel... 
Birdenbire bir zenci koşarak 

geldi. Eşyayı yüklendi. Hep bir
likte eve girdiler ve han sahibe
sinin peşinden büyük bir odaya 
vardılar. Oda, temiz ve güzeldi. 
içinde iki yatak vardı. 

Kadın misafirlerine bakarak: 
- Münasip mi? dedi? 
Doğan cevap verdi: 
- Çok münasip. 
Kadın tekrar sordu : 
- isimleriniz?. 
Doğan yine cevap verdi : 
- Bakır ile Sadık.. Sizin 

isminiz .. 
- Mesrs..re. Hanginiz Bakır •. 
Doğan: 
- Ben! dedi. 
- Çek güz.el 1 Huda bilir ki 

bir kadın ikiniadcn birini seç
mekte güçlüğe uğrar. Siz mu
hakkak açsınız. Müsaade ediniz 
de yemeğ:nizi haurlıyayım. 

Han sahibi Mesrure Hanım 

odadan çıktı ve iki kardeş yalnu 
kaldılar. Kurt : 

- Ne tuhaf! <' edi. Bu kadın 
biz:i adeta enseliyerek buraya 
getirdi. Acaba neden? Hamalın 
dediklerine dikkat ettin mi? An
laşılan bu şirin, bu güzel kadın 
biraz da tehlikeli.. 

Doğanın tam cevap vereceği 

sırada Mesnırenin sesi duyuldu: 
- Bakır, Sadık Beyler 1 Af

federsiniz. fakat biraz yavaş 
kooupamz daha iyi olur. Çünldi 

kapıların üst tarafı kafestir. içe
ride konuşulan söz dışarıdan 
duyuluyor. 

Kurt hemen kendine geldi ve 
- Teşekkür ederiz! dedi. 
iki kardeş fısıldaşır gibi ko

nuşmıya başladılar. Eşyalannı 
yerleştiriyor, temiz üstbaş çıka

nyor ve yıkanmıya hazırlanıyor
lardı. Yıkamp giyindikten sonra 
zenci köle gelip onlan başka bir 
odaya götürdü. Yemek sofrası 
hazırlanmışb. lki kardeş oturup 
yediler. Mesrure de onlarla be
raber oturmuş ve yemek arasın
da Berutta ne kadar kalacakla
nnı, Beruttan nereye sridecekle
rini anlamak istemişti. 

Doğan, şimdilik bir şey dil· 
şünmediklerini, birkaç gün din
lendikten ve şehri gördülı ten 
ıonra ilerisini kararlaştıracakla
rını, seyahatlerini karadan yapa
cakJarı için at satın alacaklarını, 
bunlarla da civardaki tepeleri 
dolaşacaklannı söyledi. 

( Arkası var) 

~·-=================== 

RADYO:= 

Dört ay evvel İstanbul halkım 
günlerce işgal ettikten sonra 
birdenbire, hemen hiç kimsenin 
beklemediği bir dakikada neti
cesine eriveren Köprü cinayeti 
dün mahkeme huzuruna çıkb. 

Anadolu Ajansının daktiloğ
rah Matmazel Suzanı Köprü üze
rinde güpegündüz vurmuş ol
makla zan albna alınan yine 
Anadolu ajansı memurlanndan Ali 
Fedai Bey sorguya çekilecekti. 
Muhakeme salonu koridorun dışı· 
na vanncıya kadar hıncahınç 
dolmuştu. Herkeste bir merak 
vardı: 

- Acaba bir fevkaladelik ola
cak mı? deniliyordu. 

Beklenen oldu ve o vakit za
bıtaya verdiği ifadede itiraf ettiği 
söylenen mabkümun bu sözünU 
geri almasile tecelli etti. 

~ 
Ali Fedai Bey iki jandarmanın 

muhafazası alhnda salona getiril
mişti. Maznun sandalyesine otur
du. kendisini avukat Besim Şerif 
Bey ile bir arkadaşı müdafaa 
edecekti, onlar da maznunun 
yanında yer aldılar, reis celseyi 

·~ Ölen kızın ailesi namına şah-
si müddei mevkiinde avukat Sadi 

6 Ağustos Pazar Rıza B. bulunacaktı. Fakat Av-

latanbul - 18 gramofon: Plak neı- nıpada seyahate çıktığı için bu 
riyatı, 19 Müşerref H., Faik B. ~e ar- celseye yetiıememişti, bir istida 
lrodnşları, 20 saz (Belkıs H.), 20.80 göndermişti, davanın tehirini isti-
tanburi Refik B. ve arkadaşları, 21.SO yordu. İstidası okundu, fakat 
gramofon: PJı1k nc.,.riyat~ 22 Anadolu mahkeme heyeti bu zabn bulun-
ajansı, borsa haberi ve saat ayan. 

Ankara - 12.80 gramofon, 18 masına lüzum görmedi, müddei· 
salon orke trası, 19 alaturka ıız, 20.15 umumiye söz verdi, iddianame 
ajans haberleri. okundu, sonra ıorguya geçildi. 

V vtova - 20 IJeh halk mnBikisi, Ali Fedai Bey gözlerini yere 
21 Madam Arya Simıka şarkı öyliye- dikmiş, düşünüyor, arasıra bir 
cek, 21.20 keman konseri, 28 Eerop ürperme geçiriyordu. Suallere 
kahve!indcu naklen dana. kesik, biraz da intizamsız cümle-

Pet~ - 19.50 Eğlenceli komedi, lerlc cevap verdi: 
20.05 Oiil Baba isminae bir operet, _ Suzam ben vurmadım, di-
24.15 bir ~la.car annesinin mueahahesi. 

Palermo - 21 Haber ve gramo- yordu. Fakat poliste verdiği ifa-
fon, 21.05 senfoni. de çıkarıldı, okundu. Orada da: 

Münih - 17 .ı: rürenbcrg'den naklen - Suzanı ben vurmadım, de-
v nguer ihtifali. 'J0 mişti. Fakat buna mukabil Müd-

deiumumilikte verdiği ifade büs
bütün başka şekildeydi: 

- "Ben ogün evime gidiyor
dum, Suzam köprü üstünde 
gördüm yanına vardım. Yine be
raber yaşıyalım dedim. O bana 
üç bin lira daha bulursan bera· 
ber yaşanz cümlesile mukabele 
etti. Esasen kendisine beşyüz lira 
vermiştim. Ben bu parayı bula
mıyacağımı söyleyince bana: Eş
şek Türkler, siz yaşamasını ne 
bilirsiniz. Ben Jak isminde biri· 
sile yaşıyacagım, dedi, ben de 
tehdit için tabancamı çıkarmış· 
bm, birdenbire kazaen ateş aldı." 

Fedai Bey zabıt kiti binin o
kuduğu bu ifadeyi süratle tekzip 
etti: 

- Bana Poliste dayak attılar. 
Üç gün üç rece uykusuz kaldım. 
Böyle bir zamanda bana böyle 
birşey söyletmİfler. Suzanı ben 
öldilr edim. 

)#.. 
Bundan sonra Tıbbı Adli m6-

phedeainin Fedai Bey hakkın
daki raporu okundu. Bu sırada 
maznunun vekili söz aldı,başladı: 

- Raporun yukarlannda ma
lihülyadan yani avam dilinde ka· 
ra se dadan bahsediliyor. Ap
ğısında ise Fedai Beyde hiç bir 
akli hastalık bulunmadıjı söyle
niyor. Raporda çok açık bir te
zat vardır. Malihülya mühim bir 
baıtabkbr. Bunun muvakkat cin
net nöbetleri olur. Fedai Beyde 
ruhi bir zacret de vardır. Tıbbı 
Adlideki müşahade tamam de
ğildir. Bunun tekimül ettirilmesi 
lazımdır. Raporun Tıbbı Adli 
meclisinde tetkikini i.ttiyorum. 
Eğer buradan da iyi bir rapor 
alınmazsa o vakit mütehassısların 
da iftirak edeceği bir mecliai İl
tiycceğim .. 

Müddeiumumi Salim Bey ve
kilin talebi vcçhile raporun bir 
defa da Tıbbı Adli meclisinde 
tetkikini istedi. Mahkeme de bu 
talebi kubul ederek muhakemeyi 
talik etti. 

Viyana - 20 Orta konser, Oraz' ~iii9~-.-iiiliiii!iiilıiiiiılii-.O!!ilıi!!i!!m_lii!llll __ ._ ... -~--ıea:±i;;;!!il!~.,....xi'i!&&[jjlljii•i!Jiilil-

dan nukloo, 21.30 kilise konseri. 
Prag - 20,35 Parktan naklen 

umumi konser. 
Bükret - 20 MukaddemP., 20.20 

plak, 21 musahabe 21.55 halk kon-
eeıi. 

7 Ağustos Pazartesi 
Varşova - 2010 Mulınsrbe, 20.25 

çau ile kon.,.er, Orphemı'den parça, 
20 45 S ,tzburg'dan nakil, 22.55 gra
mofon. 

Peıtc - 18 Pjysno koıılieri, 19.15 
hnlk onrkıları, 2 L musalınbe, 22.lO çı
g n orkestruııı, 2-3.03 salon orkestrası. 

Pal rmo - 21 Bııber ve gramo
fon, 22.45 salon oı ke truı. 

Münib - 21 HRbt:r ve gramofon, 
21.0ri ılıın2', 22.45 salon orkestraBl. 

Viyana - 20.45 alzburg musiki 
ealomımıo 938 mii ameresi. 

Prag - 19.30 Prag istasiyonunun 
ıılmıuwa kısmı, 21.25 klarnet konseri, 
2 L.45 131 üno'dan nakil. • 

Bükreş - 20 Muııalıahf'. 20.20 
g"aıııofon ile şru kı, 20.40 Uadyo Da
rülf ünııou, 21 salon orkc trnsı, 21.45 
çifte pıyano. 

Brealau - 20 Stutgarftan nakil, 
21 esker arkılan, 22 akşıım haberleri. 

Mötbllilı Cemı} eti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 
A L MA NA'*I 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

._ __ • lt""iatı l liradır • .._ _ _.il" 

Seyyah Geldi, Diye Sevinmeyin 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Seyyyahlar sabahleyin nhtıma 
çıkhlar, daha evvel seyahat acen· 
tesi vasıtasile hesapsız otomobil 
tedarik edilmişti, uzun bir kafile 
halinde bekliyordu. Sıra ile bun
lara yerlqtiler. 

Biz de tecessüs hissi ile peş .. 
le.rine taklldık; T opkapı sarayım 
askeri müzeyi. Ayuayayı, ve 
Ç&J'fı içini dolqblar, ve ye~ek· 
lerini yemek üzere de vapurla· 
nna d6ndüler. 

Sabahtan 6ğleye, bir kısmı 
iç.in de akpma kadar •tiren bu 
ıezinti emasında içlerinden Nuru
oamaniye camil karşısında bir 
sigara ağızlığı, Çarşıiçinde bir 

tesbih, prada burada bir Bursa 
islemesi alanlar oldu, fakat azim 
ekseriyeti için yaptıklan masraf 
otomobile verdikleri ücretten iba
ret kaldı. Bu da, haydi diyelim 
iki liradır. 

* 
V akıl bu, vapurla, kafile ha· 

linde yapdmlf bir seyabattır, 
m&ddeti azdır, programa tlbidir, 

diyelim. Fakat asıl para bırakan 
-•eyyahlar münferit veya aile halin
de gelenlerdir. Yalnız bunlan da 
eğlendirecek kaç teşkilibnuz, 
kendilerini işgal edecek kaç çeşitli 
eğlence yerlerimiz vardır, lizerinde 
durulacak, işlenecek, çalışılacak 
uıl meaele budur. Yoksa · ç bet 
mabedi gezmek iç.in ne ıeyyah 
gelir, ne de üç beş mabedi ıezen 
aeyyahtu memlekete para ıelir? 

"° Dün ıelen seyyahlar yarın 
geldikleri vapurla Radosa aıidc .. 
ceklerdir. 

Mevlidi Şerif 
Ağustosun yedinci pazartesi gü

nü öğle namazım müteakip saat 
birde Süleymaniye Camii şerifinde 
esbak Bahriye Nazın merhum 
Celilettin Paşanın ruhunun istira
hati için mevlithanı ıehir Hafız 
Kemal Bey tarafından mevlidi 
tcrif kıraet edileceğinden merhu
mu mllprünileybin dostlarile arzu 
buyuru zenba tqrifleri rica 
olunur. (6095) 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 1 
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Givur Mehmet Mihalaviçi 
Eyice Altına Almıştı 

Çahhklar Arasından Ç6kan Memurlar Da, 
Mihalaviçin adamlarını Kıskıvrak Bağladllar 

Meyhaneci, tezgahın üstüne 
abanmış, başını çaprazvari kolla
rının üstüne dayamış uyuyor, ve 
ağır ağır horluyordu. 

Masada oturan adam, birden
.J>ire başını dikti. Uzaktan işittiği 
·llyak seslerini dinledi. Sonra, 
kendi kendine: 

- Geliyorlar. 
Dedi: 
Bir iki saniye sonra, kapıya 

' ıir tüfek kundağile vuruldu. Otu
.,-ın :ıtlıım, hemen yerinden fırla

" ı. ı<apıyı açtı. Kaptan Mihalaviç 
~e karş1laşh. 

- Ooo .. geldinizmi, kaptan?. 
- Geldik. Emanetleri de ge-

tirdik Davut Ağa .. 
Kaptan Mihalaviçle arkadaş

ları içeri girdiler. Altın zenbil
Ierini masanın üstüne koydular. 

Davut Ağanın yuzu geniş 

meserret çizgilerile gerildi. 
- Siz de, emanetlerinizi sali-

men aldınız ya?.. • 
- Evet bepisi de geldiler. Şu 

dakikada yataklarına uzanmış .. 
horul horul uyuyorlar. 

- Eh, o halde alıp vereceği
miz yok. Para, tamam değil mi? 

- Üşenmezsen, ıayabilirıin 
dostum. 

- Yok canım.. aana emniye
tim var. Hem artık, beraber 
çalaştıktan ıonra biribirmize külah 
giydirecek değiliz ya ... yalnız bir 

nesele .var. Bunlan sandala kadar 
yalnız başıma götümiye güvene

nem. Oraya kadar beraber gidelim. 
- Olur. 
Genç hırvatlar, tekrar altın 

zembilerini aldılar. Hep beraber 
çıktılar. Zifiri karanlık içinde sa
hile yaklaştılar. Davut, genç 
hırvatlara döndü. 

- Siz onları sandala bırakın. 
Dedi. Ve sonra, onlar sandala 

doğru yürürken, Mihalaviçe elle
rini uzattı: 

- Dostum, senden tekrar 
rica ediyorum. Olabilir ki bu 
mesele bir taraftan duyulur. 
Zaptiye müşirinin kardeşini 

ele vermiyeceğine dair senden 
son defa olarak teminat istiyo
rum. 

Kaptan Mihalaviç, kaba kaba 
gülerek· ellerini uzattı. Davudun 
ellerini yakaladı. 

- Davut ağa, çocuk musun 
sen... Bize bugün bu işte yardım 
eden adam, belki yarın daha 
mühim bir işte, daha bü
yük bir muavenette bulunabilir. 
Bize daima lazım olmak ihtimali 
olan bir adamı kaçıracak kadar 
budalamıyım, ben ... 

- Evet.. şüphesiz amma ..• 
Davut ağa, sözünü ikmal et

medi. Birdenbire silkindi. Par
maklarının bütün kuvvetile kaptan 
Mibalaviçin bileklerinden yakala
dı. Sağ ayağile kaptana şiddetli 
bir çelme attı. İkisi birden yere 
yuvarlandı. O anda çalılann ara
sından on gölge birden fırladı. 
Hepsı de yerdekilerin üstüne çul
landı. 

Şimdi, müthiş bir mücadele 

başladı. Kaptan Mihalaviç, ku
durmuş bir boğa gibi bağırıyor; 
iri gövdesini yerden kaldırmak 
için üstündekileri fırlatmıya uğra
~ıyordu. Kuvveti bütün hırvatlar 

arasında dillere destan olan bu 
adam, üstüne yığılan bu on kişiyi 
birer saman çuvalı gibi fırlatıp 
atabilirdi. Fakat, göğsünün üstü
ne bir yalçın kaya gibi çöken 
Gavur Mehmet olmasaydı. 

Kaptan Mihalaviç'in boğuk 

boğuk küfürleri arasında, Gavur 
Mehmedin de ~sert emirleri işiti
liyordu: 

- Çabuk ayaklarını bağla

yın... Size, bir çuval hazırlayın 

demiştim, nerede?.. Getirin onu 
da kafasına geçirin.. korkmayın 

bileklerini iben tutuyorum. Verin 
şu kelepçeyi de takayım, hah, 
şöyle ... 

Bütün bu işler bittikten sonra 
kaptan Mihalaviç'in üstünden 
kalkmışlar, onu yalnız başına 
bırakmışlardı. bu, dev cüsseli 
Karadağlı, başının bir çuvalla 
sarılı, ellerinin ve ayaklarmında 

bağlı olmasına rağmen, ym~ 
küfürler etmekte, yattığı yerde 
debelenmekte devam ediyordu. 

Gavur Mebmedin sesi yine 
gürledi. 

- Hadi bakalım .. 
şından ayaklarından .• 
sandala ... 

Tutun ba
Doğruca 

Kaptanla beraber gelen ve 
altın zenbillerini getiren genç 
Hırvatlar, daha sandalın yanına 
gelir gelmez, orada pusuya yatan 
zaptiye tebdilleri tarafından yaka
lanmış.. Elleri ayakları bağlana

rak sandalın ortasına yatmlmışb. 
Kaptan Mihalaviç te bunların ya-
nına uzatıldı. · 

Boğaziçi sularının sert akıntısı, 
sandalı çarçabuk Beşiktaş önlerine 
indirmişti. Sandal, iskeleye yana
şır yanaşmaz, Gavur Mehmet, 
yanındaki tebdillere: 

- Siz, sandalda kalın. Bu 
melunları da oldukları yerden 
kımıldatmayın, ben şimdi gelirim. 

Dedi ve sandaldan iskeleye 
sıçradı. Koşa koşa Beşiktaş kara
koluna gitti. Karakol kumandanı 
Hasan Bey hc;nüz devrİY.eden 
gelmişti. Her zamanki gibi köşe 
minderine yan gelmiş oturuyor, 
büyük bir filcanla yorgunluk.kah
vesi içiyordu. 

Gavur fwfehmet, 
içeri girince Hasan 
etti: 

birdenbire 
Bey hayret 

- Hayrola 
idin. Bu vakit 

evlat. Sen izinli 
burada ne işin 

var. 
Dedi. 
Gavur Mehmet, sekinetle Ha

san Beye takarrüp etti. Ve cevap 
verdi. 

- Allah ömürler versin efen-
dim.. Vakıa bana izin vermiştiniz 
amma.. Malümu iJiniz.. Bizler, 
alışm1sız da.. Bir köşeye çekilip 
rahat oturamıyoruz. 

- Galiba bir şey haber aldm. 
Onu siylemiye geldin. 

(Arkası var) 

SON POSTA 
:7'"X: 

Merak 
Hastası 

- Bir şeyiniz yok f •• 
- Aman yapmaym doktor 

Bey, ben bütün dostlarıma fena 
' halde hasta olduğumu söylemiş
tim. Şimdi \Yüzüm kara çıkacak. 

( MEKTEP iŞLERi ) 

Selçuk Kız 
San'at Mektebi 

Maarif Vekaletine merbuttur 
tahsil müddeti beş senedir. , Ga
yesi, genç kızlara umumi bir 
kültür vermek, genç kızları mek
tepte gösterilen san' atlardan birile 
hayatını kazanmıya muktedir iyi 
bir ev hanımı yetiştirmektir. 

Mektebe girme~ için ilkmek
tep mezunu ve 12 - 16 yaşında 
olmak lazımdır. Ortamektep ve 
liselerden gelenler, san' at dersle
rinden imtihan edildikten sonra 
muadil sınıflara alınırlar. 

Mektepteki ihtisas sınıfları 
şunlardır: 1 - Kadın elbisesi, 2 -
Kadın ve erkek çamaşırı dikiş 

ve biçki, 3 - Moda: (Şapka, çiçek, 
eldiven, çanta ve saire imali ) 4 -
Beyaz ve renkli nakış. 

Umumi talebeye gösterilen 
sanatlar şunlardır: Ev idaresi: 
hesap, temizlik, çamaşır, ütü, 
kola, leke, bahçe işleri, ehli hay
vanlara bakmak v. s.). Çocuk 
ve hasta bakıcı, Alaturka ve 
alafranga yemek, tatlı, pasta, 
konserve, turşu. 

Bunlardan başka umumi kül
tür dersleri ve fransızca dersleri 
verilir. 

Karaköy Tiinel lıen Hulu i Beye: 
Darüşşefakaya girmek için 

anasız babasız olmak ve ilkmek .. 
teplerin ancak dördüncü sınıfına 
geçmek şarttır. Bu şeraiti haizse
niz 15 ağustosa kadar mektebe 
müracaat ediniz kayıt ve müsa
baka imtihanı şeraiti öğreniniz. 

* P zunköprüde Ali B. zade ~iikrü 
Efencli vasıtaı;ile Sabal ı atti n fü·ye: 

Darüşşafakaya girmek isteyen 
talebenin anasız babasız, yahut 
yalnız babasız olması ve ilk mek
teplerin ancak dördüncü sınıfına 
geçmiı bulunması şarttır. Kayıt 
muamelesi 15 ağustosa kadardır. 
Kayıt olunmak ve müsabaka im
tahanlarına girmek için nüfus 
cüzdanı, son mektep karnesi, 
tasdikli mektep vesikası, sıhhat 
rapuru, bir vsika fotoğrafı getir
melidir. 

* 
Sivasta Kebapı·ı zade Osman m. 

vasıtasile Nadir Beye: 

Tahsil derecenizi bilmiyoruz. 
Bu vaziyette nasıl bir mektep 
tavsiye edebiliriz. Nerede oku
dunuz, hangi mektepten mezun
sunuz bunları bildirmeniz lazımdır. 

llaktapc;I 

..r--------------·--------------------------------

1 HİKAYE l Bu Sütunda 
---------- Almancadan t ercüme eden : Hatice 

Hergün 

Norveç 
Bir gün Hans isminde namus· 

kar bir oduncu ormanda çalışırken 
bir taş yıgınımn altından, muzta
rı p eninler duydu. 

Ses gelen yere giderek, bin 
: ahmetle iri bir kaya parçasını 
aldırınca bunun altındaki genişçe 
ir boşluktan muazzam bir Dev 

i. rlayıverdi ve müthiş bir sesle: 
- " Aman nekadar açım! 

' iye haykırdı. Seni hemen yiye
.. iteceğim için çok memnunum!.. 

Oduncu yavaşça: 
- Benim sayemde o kayanın 

ıltından kurtulduğunu unutuyor
.;un!Ben olmasaydım hali orada 
kapalı kalac~ktın. Nasıl olur da 
haliskarının canına kıyabilirsinl 
cevabını verdi. 

Dev: 
- "Bu da benim pek umurum

da yal cümlesile mukabele etti. 
Yüz senendenberi açım! her hal
de karnımı doyurmaklığım lazım. 
Bana lüzumsuz mantık dersi ver
me. Dünyamızın ne olduğunu bil
mez değilim!. 

Zavallı oduncu Deve yalvarıp 
yakardı, ve nihayet onu, yapmak 
istediği bu hareketin bakb olup olma
dığını istişare etmek üzere canlı 
bir mahluka rast gelinciye kadar 
kendisine kıymamasına ikna etti. 

Tam bu aralık karf!larına bir 
sakat ve yaşlı köpek çıkb. Hana 
köpeği yanlarına çağırarak ona 
meseleyi anlattı. Başındaki teh
likeyi söyliyerek kendisinden bu
nun hakkında bir fikir vermesini 
istirham etti. ihtiyar köpek: 

• 
- "Beni dinle, diye cevap 

verdi. Dünyaya geldiğim günden
beri sahibime sadakatle hizmet 
ettim. Geceleri sabahlara ka
dar evini yangından ve hırsızdan 
muhafaza etmek için bekledim. 
Fakat gün gelip te böyle kör 
ve hastalıklı olunca, bu nankör 
adam benden kurtulmak için beni 
öldürmeye kalkıştı. Kaçtım ve 
şimdi açlıktan ölmemek için 
kapı kapı dileniyordum. İşte bu 
dünyada hizmetler böyle mükafat 
görür:,, 

Dev meserretle Hans'ın üs
tüne atılarak: 

- İdam kararını duydun mu! 
diye haykırdı. Artık seni yemek
liğime hiçbir mani kalmadı 1 

Hans tekrar yalvararak bir 
hükmü daha dinlemeden kendi
sini yememesini söyledi. Bu defa 
da dev razı oldu. 

Bu defa da karşılarına bir at 
çıkmıştı. Hans ona yaklaşarak 
bu mesele hakkındaki fikrini sor
du. At içini çekerek: 

- Bak kardeşim, dedi, ben 
bu yaşa gelene kadar bazan ara
ba çekerek, bazan da sırbmda yük 
ve insan tapyarak vaktimi geçir
dim. Nihayet ayakta durabilecek 
kadar bir kuvvetim kaldığı zaman 
sahibim beni öldürmiye kalkb. 
işte bu dünyada hizmetler böyle 
mükafat görür.,, 

Dev Hans'a dönerek: 
- Ey artık söyliyeck sozun 

kalmadı 1 diye bağırdı. Karnım 
pek aç, seni yemeliyim J 

Zavalh oduncu titreyek: 

- Merhamet, diye hayktrdı. 
Bir lahza aabret, bak kartıdan 
bir tilki seliyor. Bir de OD& 

Hikiyesi 
derdimi anlatayım, aana yapbğım 
iyilikten sonra beni yemiye kalk-
tığını söyleyim, eğer o da diğer 

ikisi gibi aleyhimize büküm ve
rirse, o zaman ben de Kaderime 
razı olurum! 

Dev: 

- "Öyle olsun! dedi. Bu de

fa da beni kandırdın, fakat bu 
sonuncu tecrübedir!., 

Tilki~de çağrıldı, ve oduncuyu 
dinlediktdn sonra on1J bir kenara 
çekerek yavaı bir sesle: 

"Eğer seni bu müthiş mah
luktan kurtanrsam bana ne ve
rirsin? 

Diye sordu, oduncu: 

- Eğer bunu yaparsan, aa
na müsaade ederim, gelir her 
perşembe kümesime girer iate
diğin kadar tavuk ve ku ala
bilirsin! 

- " PekaJi,, dedi, sonra de
ve dönerek ilive etti: 

- Bn hususta munsifane bir 
hüküm vermeden evvvlc ulayama-
dığım bir noktayı öğrenmek iater

diml sen ki bu kadar iri ve kuv-

vetlisin nasıl olmut ta bu tqm 
altında kalabilmişainl 

Dev asabiyetle: 

- Nasıl olacak? diye bay· 
kırdı. Ben o oyukta uyurken bir 
heylin neticesi olduğum yere 

o kaya parçası yuvarlandı ve 
orasını kapadı. 

Tilki emniyetsizlikle bllflnı 
sallı yarak: 

- Böyle bir fC)'e aözümle 
görmeden inanamıyacağım! 

Budala dev tekrar çukurun 
içine girerek: 

Bak ta g;örl dedi. 
Tilki hemen iri kaya parça

sile devin girdiği çukurun ağzını 

kapatmıştı! 

- Seni kurtaran adamı yemek 
istiyordun hat diye güldü. iıte 
ebediyen orada kapalı kal da ce
zanı çek! 

Devin istirhamına kulak asma
dan iki· arkadaş oradan uzaklat" 
tılar. 

Ertesi perıembe gecesi tilki 
kendisini muhakkak · ölümden 
kurtarmış olduğu adamın vadına 
itimat ederek, yavatÇa dostunwa 
kümesine girdi. V c orada eline 
geçirdiği kaz ve tavuklarla 
kendine harikulade bir ziyafet çek
tikten sonra, müsterihane uyudu. 

Ertesi sabah ldlmeai açan 
hizmetçi kadının bu karlflklıiı 
ve mücrimi görünce diier arka
daşlarına haber verdi. Ve bepai 
bir olup süpürge saplan ve det
neklerle zavallı tilkiyi bir temiz 
döğdüler. Tilki nihayet 1' üç beli 
ellerinden kurtularak kaça bildi. 
Fakat harap ve bitkin bir lılde 
idi. Bütün vücudu yara bere içinde 
idi. Hayatını kurtardığı oduacu .. 
nun vadini düşündü ve acı acı 

sülerek: 

- lıte bu dünyada hizmetler 
böyle •ükifat ririrl dedi. 





M. 'ıOll&TLIYAR 
TAR4BYA YAZLIK OfELl 

·~ ve LOKANTASI 
Tarabya M. Tokatlıyan otel~ ve Lokante•ının ··n aart konfor ve 
yemeklerile kü.;ade bul ıınduğuou muhterem müşterilerine arzeder 
Bolazlolnln en havadar ve cazip ooktadıoda bulunan otellmlz lstanhuluo 
her cihetten en g\i7.el bir sayfiyesidir Bilha11sa lokantamız vemekterınıc 
nefaeet ve emsalRizliğioi İl'pat külfet inden müstağnidir. Z ıyar<'tlerile 

müessesemizi şimdiye kadar taltif buyurmamış olan zavatı rouhteremcnin 
teşrifleri rica >lunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mUaatt 1"eralte 
tlbi tutulur. 

Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: 
Demit Çatı ilanı Bedeli Muhamme,. 

4000 Lira 
Karaağaç müessesabnda yapılacak demir çab 20 glin müddetle 

Ye kapalı zarf uaulile münakasaya konmuştur. Takas muamelesi 
müesseseye aittir. ihale 10/Ağustos/933 perşembe günü saat on 
dörtte mllessesede yapllacakbr. Resim ve kroki ve şartnameyi almak 
iatiyenler cumadan maada her gün müesseseye milracaat edebilirler. 
Münakasaya girecekler, bedeli mubammenin yüzde yedi buçuk nis
betinde teminat akçe veya mektubunu ve Belediye Fen itleri Mü· 
dliriyetinden alınmlf olan ehliyet vesikasını verecekleri zarfa koy-
mahdırlar, "3415" '* 

Yalova Baplıcalal'lnda 

MÜHiM TENZiLiT 
Banyolar . Sabah Banyolan 80 Akşam Banyolan 50 Kr. 
14 gilnlik, 21 ,nnllik Banyo Karnelerinde aynca tenzilit. 

Otellhde : 10 .On kalanlara Y. 20, 20 sGa kalanlara % 2S tenzilAt. 
YMMlder Park lokaatuında Tabldot 7S, BG)'Gk Lokantada 120 kuruttur. 

Aynca alikart yemek te vardlJ'. Fazla te&illt almak için 

Karaköyde AKAY Levazım Şubesine muracaat. 
Tel 42438 ~ (357tı 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara serom darillistalızan 1çin kıyılmat Dalak gibi mevaddı 

.niyyei UJYanıveyi 40 ereceHk bir '9a•: oereyam albncla ve 
uepsiye muYahk olarak kuruclacak bir eihaz almacakbr. Kapü 
urf usufile :1! {Ün mOddetlt- mlnakasa,a konmqtu. Şartnamesi 
Vekilet Levazım Ml1dllriyetindeclir. Talip .,111.nlar tdlt edecekleri 
ltedelin yllzde yedi buçuk niabetiıade teminat muvakkate mektup
larile birlikte ihale gtlni olan ıs Atustoa 933 tarihine mlisadif 
Sah gllnll saat ıs de V ekilet miibayaat komisyonuna mtiracaatlan 
ilin olunur. "3488,, 

Bütün bu hastahkların sebebi 
gıdanın taze olm.amasıdır. 

Yemek dolapl•randa, mutfak · refl•ranu ·ve ya~kilerde muha· 
feza edilen süt ve her nevi riyecek, hararet k•rflaande 91• 
dal kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp •ynı zemende sıhhat 
için de bir tehlike tefkil ederler, çünki aacakhk mikroplaraft 
inki .. fını ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdeyenin bu suretle tepyyüre b•flamesında koku 
ve küf bidayeten belli olmadığı cihetle istihlik neticesi bir 
akım hestahkl•r b•• gösterir ve çocuk bilmeden bu tehli

. keli mikropları yutar. 

4=rigideire souk ha~• dolabı, içine. konulan her türlü mevac:t. .,.,,,_,,. nYrlcasmı ,...,.... 
.dı Abit ve kuru bar hararet derecesinde muhafaza eder ve ,... iter sotull ....,. da,.,., ... 
IMı suretle mevaddı gıdeiyenin görünür görünmez tegeyyüra· ıc ·ıc· FlliGiOAI•• d.,.. 
llna mani olur, hatta mutfakt.ki flrımn netrettiii f1C8kllk ve 1 1 

IMliularan tevlit •rlediti rutubete raOmen mekultbnızı b• 
clolaplarda sıhhi btr teklde günlerce Aklamak kabfldfr. Bun• 
dan rMda dondurmapınazı fri...,.'de ihMr ~ 

BOURLA SiRADELER ve ş_,ı 

Er.l~~nlr~ 
G...I ........... 

Yerli Mallar Sergisinde 

..... , 

MÜHiM BiR . FIRSAT 
Piyuada hiçbir mobilyacının rekabet eclemiyeceği derecede 
mallannı ucuzlatan yegane mobilya mağazası. Bilhassa lagiliz 
raranti san kesme ve beyaz karyolalannda biiyGk tenzilit yap
IDlfbr. lstanbul Rızap ... yokuıu 88 No. Telefon: ~407. 

PETROL NiZAM 1 
Saçlan kuvvetlen
dirir. D&külmesi
ni keser. Kepek
leri aldürllr. Bap 
temizler. Gibıde 
bir defa friksiyon 
yapınız· (5M7) 

PIBTIV BllJlll •. 

ASRI MOBiLYA MEŞHERi 
AHMET F!VZI ~<5939> 

HilAYEi ETFAL CEMiYET" 
Alemdar Şubesi 

Floryada Solaryom plijmda 
SPOR E6LENCELERI 

6 Ajıııtoı • Pazar 

.............. .._... ............... ---.. .. ....... 
Soll Peelm .. .._. 

Sahibi: Ali E..rem 
Nepiyat MldGnl . Hdll L6tfl 

Bütün btanbul, 1 Ajıastostanberl, ba kCSıenin etrafmcla dolafayor. 

PBBTBV B6IB&i•t 
ıiz de ziyaret ediniz. ~ (6113) 

' lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şlrketindem 
abrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahıulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinde• itibaren bin kilodan u 

olmamak üzere her iıtiyene ıablmalftachr. Fiatlanmız eıkisi gibidir. Yani ıstanbul'da Sirkeci iatuyonunda veya clepol aralta 

;:!ıim ::.~J:Kristal Toz Şekerin Kiı .. ~ 36,75 Sandıkta Küp Şekerin Ki10811 39, 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricmdeki yer den yapılacak 
sipariıler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıipariı 

bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baıına be, lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü 
Telgraf adres· ı İıtaalla-1, fe 8 

Vakıf Han. No. 48 • 38 
Telefon No. 24470. 


