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INGILIZLER MiDi KESTiLER 
Konf er anı O uncak Mıdır? 
Devletler İktısat Ve Ticaret A emiııd 
~ .!ı~ ax~ J!i Ç}.:Pe ı?kmıy!~ll~e an .!]1 !.~~!5!: 
kamarası bu ün akdettiği celse- ederek~ konferanaı kendi haliae larclar. 
de İktisat ko!teransmın mesaisine liırakmakla beraber aralarıada ( Deva7 3 iincl aarfH! > 

hafif bir temasta b~un~u. . Bu Bir Ka99kçı Memur .. ra RUtvet vermek let•lll 
celsede muhtelif batiplenn ırat 
ettikleri münakaşalı nutuklardan 
çok sarih olarak anlaşıldığına 
göre: 
· 1 _ lngiltre lktisa~ konferan· 
ıının hatta nisbi dahı olsa, en 
küçük bir semere vereceği~d~n 
'Lile ümidini tamamen kesmıştir. 

2 - Efkarı umumiye bu kon
feransın sadece Amerika Reisicüm
huru tarafından beslenen siyasi, ik
tısadi ve tıcari fikirleri kayit ve 
tesçile memur bir zabıt daire~i 
.haline geldiğine, daha açık bır 
~abirle bir oyuncak şeklini aldı-
rına kanidir. . 

3 - Bununla beraber lngil
tere muhtelif düşünceler ile Ame
rika siyasetini ko.rumak mec?u
riyetinde olduğu cıhetle Amerıka 
keisicümhurunu gücendirmekten 
~ekinmektedir. Binaenaleyh bu 
tekilde bile mesainin devam et· 
!ilesine çalı.-aktır. Konfer~m 
haricinde göze çarpan vazıyete 
&elince: 

Başta Fransa olmak Uz ere 
-1tın para esasına sadak ka· 
lan devletler konferanstan ldç 

Muhafaza 1 Kumandanlığı tet
kilib d6n li•ana 7eai Wr lla
çakçıhk hAdiHMi meydua ça-

karclı. Tamnmıt kaçakçılardan Meh
met Ali isminde birillİD, limaacla 
demirli İngiliz baadırah Makdirya 
vapurunun kaptam ile sılo te
maslarda bulunduju tesbit edil-

Talebe Blrllllnln Gezlntlel 

1 
• • • dtia Akay idaresinia bir vapurile Ya-

Milli TGrk Talebe ~lil! tmiştir. Gezintide Dartilflinun mü
lovaya kadar b'!' ıeılnü t=:U~uıtur. Gezinti çok güzel ve eğlen
derrjslerinden bırçoğu da 

celi olmuştur. 

l;bıta Esrarengiz Bir Hidise Karşısında 

Müteahhit Şevki ~: Ta-
hanCa KUrşunile Oldü 

Tanınmış 
fki--Zat Mevkuf· 

Karaköse ( Hususi ) - Şehri· 
nıizdc : tüyler ürpertici ve çok 
esrarlı bir cinayet yapıldı. Ser
Dıühendis Niyazi Bey, mütea~hit 
Şevki Beyi öldürmek ıanm altında 
tevkif edildi. 

Facia f(>yle olmuttur : 

doktoru Naci, baytar müdürü 
Sabri, memleket eşrafından mü
teahhit Ethem zade Şevki Bey, 
otomobille Diyadin, Iğdır ve Karsa 
bir seyahat yapmıtlardı. Seyahat, 
epeyce uzun sürmüş ve bu heyet 
seyahatten dönerken Şakrok k6-
ytioe ujramıtb• Söylediiine ıöre, 
heyet burada bir iıtirahat ve1a 

( Deva• J iacl •1f.U » 

miıti. Bunun llzel'İlle Mehmet 
AJbliııa lari ft'' •• keriade 
birkaıtife ulunm~.Ba 
ketfi miltedıp kaptanın kama
rasına gidilerek oruı da sıla bir 
muayeneden geçirilmiflir. Mua
yene aeticeaİllde 150 kadar l8ka 
sigara, tüttln, kaçak kutular, 40 
şiıe kadar muhtelli nefla içldler, 
20 paket ea.a, 10 kadar kıymetli 
pipo vesaire bulunmuştur. 

Bunun üzerine Kaptan memur
lardan birine yan,ıarak 1 O lngiliz 
lirası riltvet teklif etmiştir. Me
murlar bu noktayı da derhal 
zapta geçirerek Kaptan ve ka
çakcı Mehmet Aliyi İktiıu mah
kemesine göndermitlerdir. 

lstanbul, da 
Talebe Mıktarı 
Ü Misli Arttı 

U anbul MMrif mlidliriyeti 
cümhuriyetin ilAnmdan bu sene
ye kadar lstanbulda ne kadar 
yeni mektep açıldıit ve mualliln 
miktari ile, talebe miktarının ne 
kadar arttıj'ı .-hakkında tetkikat 
yapmaktadır. 

Bu tetkikat Ankarada ıçıla
cak Maarif müzesine gönderile
cektir. 1 es bit edildiğine göre 
son on sene zarfında fstımbulda 
(118) tane asri ilkmektep yapıl
mıştır. On sene evvel İstanbul 
ve cıvan mekteplerindeki talebe 
adedi 23 bin iken bu sene bu 
miktar 62 bine çıkaııftır. 

Muallim adedi de hayli art
mıştır. On sene evvel muallim 
miktarı 1091 iken halen 1750 ye 
kadar yükselmiftir. 

Cümhuriyetin ilk senesinde 
muallim başına 24 talebe düı
tüğti halde timdi her muallime 
( 50) talebe isabet etmektedir. 
On sene zarfında İstanbul ilk
mekteplerinde ne kadar talebe 
okuduğu :hakkında henilz kat't 
bir rakam elde edilmemit olmakla 
beraber bu miktarın d6rt yllz 
bin kadar olduğu tahmin edil· 
mektedir. Talebe miktan on sene 
evvelkiaine nazaran Of buçuk 
mialiM ,... ....., .... " 

İnsan Beyni, Karanhk 
Kalmış Bir Alemdir . 

Yalnız Beyin ijakkında Yapılacak Tahsil 
Bir müddetten beri, Şikagocla, Jç1• 11. f _ 

ilaha terakkiai ilimli beynelmilel msaa 
ilim~~ cemiyeti senelik koa- Ha ya b Kifl 
ıreamı yapıyor. Kongrede soa G I 
derece mnbim bazı ilini hakikat- • 
ler ve iddialar ortaya ablıyor. 
Şikago darülfünunu profes6rlerin
den Doktor Herrikte, kongreye 
son derece şayanı dikkat bir ra• 
por vermittir. Bu rapor, insan 
dımağını ve beynin bir telefon 
merkezini andıran faaliyetini mev
zuu bahsediyor. Bu zatın raporu
na göre, vücudün en karışık bir 
merkezi olan beyin, milyonlarca 
huceyrelerden mürekkeptir. Bu 
huceyrelerin sayılabilen kısımlarını 
birbi.ine bağlayan hatların tamam 
(1S) milyon olduğu görülmüftilr. 
Doktor Herrik'e göre, bu huceyre
lere verilecek isimleri ihtiva etmek 
üzere bir kitap yazılsa, herbiri 
j()() salıifelik olmak üzere 30 bD
yük ciltlik büyük bir esere viicut 
verilir. 

Kcmgre, bu telalipb lal;llı 
bir allka ile telAkld etmifl:ir, bta 
kqif, batta şimdiye kadar mil
yonlarca yıldızın ketif ve vaziyet
lerini tesbit ile meıpl olaa 
heyetşinaslann faaliyetleriııi gll
gede bırakacak kadar genif 
addedilmektedir. 

Beyin denilen merkezin ne 
derece mühim olduğunu gösteren 
diğer bir delil de, bu merkezde 
mevcut asab hüceyıelerinin 10-14 
milyar arasında değişmesidir. 

Bunların fimdiye kadar yahu 
birkaç yüzünün teldi ve hududa 
çizilerek ıemalan yapılabllmiftir. 
Diğer milyarlara ftl'an hlceyre
lerin _vaziyetleri de tesbit olunmak. 
tadır. Her bir hftceyrenln, kenclill 
gibi milyonlarca hllceyre ile 1111-
nasebeti diitihılllftne, cloktorlalaa 
yalnız bu pbesiain tah.Uiae, 
İlllan imrl ldfi .......... . 
Ba da, do1dorlujaa, • .. ... 
imada, heniz m lraMr .. ...... 
mat aabibi old...,._ ,......,.. 

..... Piyango--~ 

Haçhlar, Mücahitler, Fedan. 

Yazanı Ômer Rıza 
Yeni tefrikamızdan birkaç satır : 

Dojan, dlfl aelanla kartı kartıra gelirken eMndekl 
deh atete attı. Hayvan, aızındakl avı yere b1rakarak 
arka ayaklar1na dayandı, ön pençelerlnl uz•HI 
ve Dolanın Uzerlne çullanmak istedi. Dolan bekle
medl, kolunun bUtUn kuvvetlle kıllcı haıvanın 

ıöi•Une eapladı. 

Yarından itibaren ''Son Posta,. On bet yirmi pn evvel, vill· 
r•t sermlb•dW Niya~ bikü•ot 

~~~~~~~~-'------~~~~~~~~----~ ....... ~~~~--
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Türkçe İsimler 
Çoğalıyor 

Son senelerde yeni doğan ço
cuklara türkçe isimler konuyor. 
Gireson belediyesi bu işin 
taammümü için bir teşebbüste 
bulunmuştur. Bu hususta hal
kımız diyor iri: 

Mehmet Bey ( Bakkal Galat.ada 
Perşembepazarı 23) 

1 Gireson valisi yeni doğan çocuk-
lara türkçe adlar konması için bir 
rehber bazırlamıı ve köylere kadar 
dağıtmıftır. Bu listede öz dilimi:ıd~n 
biJ"çok erkek ve kadın isimleri var
dır. Bu, bütün belediyelerin örnek 
ittihaz edeceği milli bir teşebbüstür. 
Gireson valisini bu buluşundan dolay. 
tebrik ederim. 

iC. 
Fazıl Bey (Mua.llim Divanyobı Sefa 

pansiyonu) 
Bi:z.im Milli siyasetimiz, milli irfa

nımız gibi miUi bir ad siyasetimiz de 
~l_malı~ır •. Şimdiye kadar dilimiz gibi 
ıaım1erımız de Arap ve Acemin, batt. 
fbranilerin tesiri albnda kaJmıttır. 
Size bir misal aöyliyeyim: Osmanm 
Etemin arapçada manası kara yıla~ 
ye at!a"!n ayatına vurulan bukağıdır. 
lbrahlmın manası da ibranice yaş 
meşeodunu demektir. 

Eğer osmanlı Ethemler ve lbra
bimler taşıdıktan bu adların mana
lanru anlasalar derhal bunlan atar
lar. Dedelerimizin göklerden, yıl
dızlardan seçtikleri zarif milli isim
leri takınırlar. 

-t' 
Sait B. (Sultanselim Çukurbostan 7) 
- Eski Türklerin aile isimleri gibi 

kendi adlan da vardı. Bunları islami
yetten sonra bile değiştirmediler. 
Mesela ayın on dördü demek olan 
T olon, Özbek, Akşit bu cümledendir. 
Fakat aultaıtlar zamanında bu öz 
uim.Jer unutulnıut yerlerini İbranile
rin, Yahudilerin karmakanşık adları 
almıştır. • 

Yirıni Dört 
Saatin Vak'a/arı 

iki okka esrar 
Geçen gece köpriide sızmış üstü 

başı temiz bir sarhoş görülerek o hal
de karakola getirilmiş ve ayılması 
imkana bulunmayınca nezarethaneye 
birakılmak üzere üstü aranınca ayrı 
torbalar içinde iki okka esrar çık
mışbr. Neticede bunun maruf esraı: 

kaçakçısı İbrahim olduğu anlatıl
mışbr. 

K1rk parahk peynir yUzUnden 
' Üsküdarda karaca Ahmette otu· 
ran hamal Hüseyin o semtte bakkal
lık eden Anakirosa giderek kırk pa-
ralık peynir istemiş. Bakkal hiddetle 
mukabele ederek Hüseyni dükkandan 
çıkarmak isteyince dükkanın camını, 
çerçivesini indirmittir. 

Merhametten maraz 
Langada oturan Münire Hanım 

ekseriya kapısına gelip dilenen Fik
riye isminde bir genç kıza acıyarak 
evine hizmetçi almış. Bundan birkaç 
•ün evvel Münire H. uyurken Fikriye 
manto, elbise, çorap gibi bazı lüzum-
lu şeyleri alarak savuşmak istemiş
•e de yakalanmıştır. 

Gizli pansiyon 
Divan yolu. Firuzağa camü karşı

ınnda oturan Metruke H. beyanname 
Termeden evini pansiyoo yaptığın-
(/ an hakkında takibata başlanmışbr. 

Bu Sene Mahsul Nasıl? 
Umumiyet itibarile Fiatların Düşük 

Olmasından Şikiyet Ediliyor 
f~sat Vekale~n. salahiyettar bir dairesi mem- ' 

leketin mahsul vazıyeti hakkında esaslı tetkikler 
yapmış ve bu tetkiklerini dün daha yüksek makam
lara bildirmiştir. T esbit edilen vaziyet şudur: 

Susam - Yağmurlar faydalı olmuştur. Mahsulün 
çok eyi olacağı tahmin edilmektedir. Fıatlar geçen 
senekinden yüzde 20-30 düşüktür. 

Zahire ve hububat - Tevali eden yağmurların 
mezruata yapbğı tesirler hakkında şimdilik kat'i 
bir şey söylenemez. Yağmurlar yazhk ekinlere çok 
faydalı olmuşsa da kışlık ekinlere biraz zarar 

Çavdar - Bu seneki mahsulün geçen senekin· 
den c1aha az olacağı söylenmektedir. Fiatlar hak
.landa şimdiden birşey denemez. 

vermiştir. 

Buğday - Buğday mahsulü kalite itibarile iyi
dir. Bilhassa sert buğdaylardan bu sene külliyetli 
miktarda ihracat yapılacağı ümit edilmektedir. 

Keten tohumu - Mahsulün geçen senekine na
zaran az olacağı tahmin edilmektedir. Fiatlarda 
bir yükselme vardır. 

Bakla - Bu sene baklanın geçen senekine na
zaran fula olacağı ümit edilmektedir. Bazı mınta
kalarda bu fazlalığın iki misli olacağı tahmin olun
maktadır. Ancak fiatler geçen seneye nazaran 

Burcak - Mahsulün eyi 
bilir. Fiatlar bugün aşağı 

olmasına intizar edile
olup yükselmesi me-

yüzde 30 aşağıdır. 

mwdur. 

Nohut - Mahsulün bu sene geçe~ senekinden 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. Fiatlarda yük
selme ümidi vardır. 

Şeker İşinde 46 Maznunu Olan İhtısasta 
ihtikar Görüyorsanız Polise Bir Davaya 

Müracaat Ediniz 1 Bakıldı 
İstanbul belediyesi bakkalların 

yüksek fiatle şeker sattıkları bak
landaki iddiaları nazarı dikkate 
almış ve dün polis müdüriyetine 
bir emir göndermiştir. Bu emre 
göre muhtelif mıntakalardaki polis 
merkezleri bakkalların şekeri kaça 
sathklannı tespit edeceklerdir. 

Bakkalların kesme şekeri 66 
kuruştan sabnaları doğru bulun
mamaktadır. Halkın en mühim 
gıdalanndan biri olan şeker üze
rinde ihtikar yapanlar hakkında 
tutulacak zabıt varakaları derhal 
müddeiumumiliğe verilecektir. 

Sicil İş1eri 
Kadastro Müdürü Kon

yaya Gidecek l 
Bir müddettenberi İstanbulda 

bulunan Tapu ve Kadastro umum 
müdiri Cemal Bey Ankaraya git
miştir. Bir müddet hükümet mer· 
kezinde kalacak sonra Konyaya 
giderek orada tapu sicil muha
fızlığı teşkil edecektir. Konya 
şehrinin beşte dördünün K~das
tro kütükleri yapıldığı için Ağus
tostan sonra burada da emlak Sd

hşlan kolaylaştınlmış olacakhr. 

Kaza 
Hasköyde Yusuf ustanın kalafat 

yerinde çalışan amele Mehmet başı
na düşen bir odul!~a yaralanmıştır. 

Bir Olüm 
Beyoğlunda Beritaoya otelinde 

oturan Hıristi isminde bir kasap dün 
otelde oturmakta iken kalp sekte
sinden ölmüştür. 

Şaka 
Beyoğlunda oturan Toma isminde 

bir çocuk şakalatırken arkadaşı Ko· 
çoyu başından yaralamııtır. 

Dün öğleden evvel Ağır Ce
za Mahkemesinde 46 mamunlu 
bir suiistimal davasına bakılmış
br. Suçluların adedi çok olduğu 
için mahkeme salonuna yeniden 
sıralar ve iskemleler konulmuştu. 
Davanın D1evzuu mabadillere ait 
em.lakin sahte ilmühaberle başka
lanna verilmiş olduğu iddiasıdır. 
Suçlular arasında üç mahallenin 
muhtar heyetlerile bir doktor ve 
bir de avukat vardır. Dün mah
kemede (37) suçlu hazır bulundu. 
Suçlulardan Zeki Bey isminde 
birisinin ikametgahı bulunamamış
b, sekizine de tebligat yapılama-

mışb. Mahkeme bunlara da tebligat 
yapılması için 30 ağustosa talik 
edildi. Mahkemede. bulunan suç
lular şunlardır: lskin Müdürü 
Cemil, İskan] memurlarından Naz
mi, Mehmet Emin, Raşit, Osman, 
Hayri Beyler, Hızırçavuş ihtiyar 
heyetinden muhtar Ethem Ziya, 
azadan Hakkı, Hüseyin Avni, 
T ahtaminare mahallesi muhtar
ları Hüseyin Hüsnü, Hayrettin 
azasınC: an Mehmet, Cemal, Bey
oğlu Hü seyinağa mahallesi muh
tarları Mithat, İrfan aza
dan Abdullah, Alaeddin, Zeki, 
ahaliden .. Şemsi Cafer, Se1anikli 
Hüsnü, Usküplü Ziya, Selanikli 
Mehmet Süleyman, arzuha!cı 
Şevket, Kani, Davut, Hoca Is
kender, lbrahim, Y anyalı Meh
met Refik, Selanikli Mehmet 
Hüsnü, avukat Refik Hıfzı, İs
mail Hakkı, Atıf, Nuri Beyler ve 
Kani Efendinin refikası Hayriye, 
fİüseyin Efendinin refikası Hay
riye Yan yalı Mehmet Beyin re
fikası İnayet, Hatice Melek, Ze
liha, Sadiye Hanımlar, 

Asaf Beyin Davalarına 
Bakıldı 

Dün İhbsas mahkemesinde 
~~latada Tabtas han!nda takip
çilik yapan Asaf Beyın · muhake
mesine bakıldı. Asaf Beyin yazı
hanesinde 4 kaçak çakmak taşı 
ve evinde de bir kaçak iskambil 
kağıdile bir de ecnebi cigarası 
bulunmuştu. Asaf Beyin mahke
mede üç te avukab vardı. Şahit· 
lerin çağınlınası İçin muhakeme 
talik edildi. .. 

Bundan sonra Novotni bira-
hanesi sahibi Çekoslovak tebaa· 
sından Yani Novotni efendinin 
müskirat kaçakçılığı yapbğı id-
diasile muhakemesine başlandı. 
Yani Novotni efendinin Bakırkö· 
yündeki evinde kaçak ecnebi 
şaraplan ve diğer içkileri bulun· 
muştur. Suçlu bunların eskiden 
resimlerinin verildiğini iddia ettL 
Evi anyanlann çağırılması için 
muhakeme talik edildi. 

Eski Tevkifhane MüdürUnUn 
Davası 

Suüstimal yapbğı iddiasile geçen 
sene tevkifhane müdürü Meki Beye 
işten el çektirilmişti. Sonra mah
keme Meki Bey hakkında beraet 
kararı vermiş ve fakat müddei
umumilik bunu temyiz etmişti. 
Temyiz karan Meki Bey aleyhine 
tahkikatın tevsii lüzumile bozmuş· 
tur. Dün tekrar muhakemesine 
başlandı. Mahkemede Meki Be
yin memuriyeti zamanında T ev
kifhanede esrar satbğı için tev
kif edilen Hüsnü efendi de vardı. 
Mahkeme Temyizin bozma karanna 
uydu. Şahitlerin çağınlması için 
muhakemeyi 14 Temmuza bırakh. 

Petro Arayıcıları 
Mardin de 

• Petrol. nıütehassuı Cavit Eyüp B .. 
ale A_merakalı mühendis Sdrey Baige 
ye .laviçreli Vorderschmit, muavin 
Duan ve Muhiddin B. lerden mürek
kep heyet Mardine gelerek tetkikata 
bqlamıtludır. 

Heyet SavUI' kazasına gitmiştir 
Orada tetkikat yaptıktan sonar; 
Gercüş kazasına uğrayacak ve asıl 
petrol madeninin bulunduğu Kerbo
ran nahiyeaine giderek araştırmalara 
devam edecektir. 

iki ay kadar süreceği tahmin edilen 
bu araştırmalardan iyi neticeler elde 
edileceği umulmaktadır. 

Bulgar suvarilerl gittiler 
Bulgar suvari zabitleri dün ak. 

fam şehrimizden ayrılmışlardır. Bul
gar zabitleri, Mürsel paşa, Vali mua
v!ni .ve diğer zevat tarafından teıyi 

edılmıttir.Bulgar auvarileri giderken mem 
leketimizde gördükleri büınü kabul
den dolayı teıekkürde bulunmuşlardır. 
Sicll muhaflzhğı için yeni 

bir yer yapılıyor 
Tapu ve Kadastro umum müdür· 

lüjü bİ! temmuzdan itibaren faaliyete 
sreçen lstaobul Kadaatro ve sicil mu
hafızlıtı için tapu daire.sinin alt kıı
mında müstakil ve geniş bir ıalon 
ve gife yaptırmaya karar vermişti. 
Umum müdürlük dün tahsisat gön
denniftir. Yakında işe baılanacakbr. 

Zahire Borsasında 
Dün Anadoludan İstanbula 26 

vaıon ve 152 çuval buğday gelmiş 
ve iyi malların kilosu dört kurut aek
ıen yedi buçuk santimden ıatılınışbr: 
Bir parti Akşehir, Yalvaç afyonu 
640 kuruştan muamele görmüıtür. 

Ali İkhsat Meclisi 
Ankara 11 - Ali İktısat Meclisi 

encümenleri mesaileriae başladılar. 
Encümenler 10 gün kadar ruzna
medeki maddeler için raporlannı 
hamhyacaklar, bu raporlar h~yeti 
qmumiyede müzakere olunacaktır. 
Ali lkbsat m~clisi 15 gün zarfında 
meaai.aioi bitirecektir. 
Yunan Mektep Gemisi 

Aris Yunan gemiıi limanırnıza 
gelmiştir. Gemide 255 Yunan bahriye 
talebesi Yardır. Misafir bahriyeliler 
için bir program hazırlanmıştır. Bu 
meyanda Deniz lisesinde bir ziyafet 
verilecektir. 

Maarif Vekill CumayaGellyor 
Ankara, 11 • - Maarif Vekili per

ıembe günü Istanbula hareket ede
cektir. 

Çatalca Kaymakamı 
Çatalca kaymakamı Cevdet Salih 

Bey vekilet emrine alınmıştır. 

Topraklar1mızda Herşey 
Yetişir 

Trakyada tetkikat yapan ziraat 
mütehaasısı M. Gardner, toprağımınn 
pek bereketli olduğunu, bu toprak
larda herıeyin yetiştirilebileceğini, 
tetkikabnın 3 - 4 ay kadar devam 
edecetini söylemiştir. 

Bir Motörde 
Kaçak Eşya 

Gümrük muhafa:z.a kumaodanlığl 
dün Büyükderede Bulgaristan'dan 
gelen Halim kaptanın motörünü ta

lharri etmişlerdir. 
Yapılan arama neticesinde motör

de bir miktar esrar, Bulgar sigarası, 
S kilo barut, 5 kilo saçma bulunmuş
tur. Motör kaptanı ve tayfası İhtisas 
Mahkemesine verilmişlerdir. 

1 .__ _S_o_n_R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i _Hı_ik_a_"'y_e_s_i_: _______ R_a_z_a_r_O_la Hasan B. Diyor Ki: J 

- Dut zamanı gelince Ha- 1 ... Ne hikmettir, bilmem bül-
laa Bey... bülün sesi kesilir-

.•• Hatta nutku tutulan geve
zeler için u dut yemiş • bnlbüle 
döndil! ,, deriz .. 

Hasan Bey - Anlaşılan Alman

yada bu seae dut çok bol olmalı! 

- Nereden anladın yahu!. 

- Baksana azizim bugUnlerde 
Almanyanın yeni bir nutkuna 
dinliyemedik te -
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Her gün 
ltliind~rical rmızın çoklu
ğundan dercedilememiş

tir. ---· ,.,__...,,...__.. ....... ... 

Zabıta Esrarengiz 

Bir Hadise 
Karşısında 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

bir eğlence anında iken ser~ü
hendis Niyazi Bey tabanca ıle 
Şevki Beye ateş etmiştir. Şevki 
Bey başından yaralanmış ve der· 
hal ölmüştür. 

Zabıta ve müddeiumumilik bu 
esrarengiz cinayet hakkında tah· 
kikatla meşguldur. Niyazi Bey 
hadisenin bir kaza eseri olduğunu 
iddia etmektedir. Bununla bera
ber facianın bir kast eseri olup 
olmadığım adliye tahkikatı mey
dana çıkaracaktır. 

Şimdilik Niyazi ve baytar 
müdürü Sabri Beyler mevkuf bu
lunmaktadır. Müddeiummilik Sabri 
Beyin de facia ile alakadar olup 
olmadığını tetkik etmektedir. 

Memlekette çok sevilen Şevki 
Beyin böyle bir faciaya kurban 
gitmesi şehirde hakiki bir matem 
havası yaratmıştır. Şehrimizde bu
lunan bir temsil heyeti bile tem
sillerini bu yüzden tehir etmiştir. 

Konferans 
Oguncak Mıdır? 

( Başlarafı 1 inci sayfada ) 

Bu zümrenin tasavvuruna göre 
bütün devletler için yapılacak 
ancak bir şey vardır. O da dev· 
letlerin altın esasına sadık kaldık· 
larına ve kalmadıklarına göre 
ikiye ayrılmaları ticari ve iktısadi 
münasebetlerini ancak kendi züm

relerine dahil olan devletlerle yap
malarıdır. Bu tasavvur tahakkuk 
ettiği takdirde dünya yekdiğerine 
boykotaj yapan iki kısma ayni· 
mış olacak demektir. 

Başta Amerikalılar olmak 
6zere altın esasından ayrılan dev
letlerin bu tasvvur karşısında bes• 
ledikleri düşüncelere gelince: Bun· 
lar Fransanın ve etrafındaki küt
lenin muvaffak olamıyacakları ve 
en nihayet albn esasını kendilik· 
lerinden terke mecbur kalacakları 
kanaatindedirler. 

Muhakkak ki bu dakikada 
dünya, şimdiye kadar hiç geçir
lllediği bir tecrübeye ayak basmak 
iiıeredir. 

fstanbul Bol Ve 

Temiz Suya Ka
vuşabilecek Mi? 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
bir takım güzel sular bir araya 
toplanacak ve Avrupa şehirlerin
de olduğu gibi İstanbul'da bir 

tek su şebekesi bulunacakbr. 
Bu sular fenni ve sıhhi tesisatla 

POSTA 

(Resimli Makale 
•-;;ş- - ,. -9 - -- ... -~~:;< ......... ,,....,,.. a Evveli .Dilşünllnüz, Sonra Tatbik Ediniz D 

Bir işe başlarken ondan çıkacak 

neticeleri de evvelden düşünmek la
zımdır. 

nerisini düşünmeden başlanan iş
ler tıpkı gözü bağlı olarak bilmediği
miz yerlerde dolaşmıya benzer. 

Böyl• gö:zli bailı yUrilrken ayajınııs 

kayarak bir uçuruma dü.febiliriz. 
Gözünli:ldekl baj'ı çö:ııünü:ıı H llviıl•i 

görmiye çalı~ı.1ıı. 

• 
SON·· TELGRAF HABERLERi 

Afet Halinde ••• Yağmurlar 
Zonguldakta Seylaptan Boğulanlar 
Var, Evler, Bahçeler Su Altında Kaldı 

Zonguldak, 12 (Hususi) - Burada akşamdan 
baş]ayip sabaha kadar devam eden şiddetli yağ~ 
murlar ve fırtına çok mühim tahribat yapmıştır. 
On temmuz mahallesinde 9 ev ve 2 büyük bahçe 
tamamen sular altında kalmıştır. 

kadar kabarmış ve sular Ankara köprüsü üzerine 
de yükselmiştir, Ankara köprüsü civarında sular 
içinde kalan 6 kişi kurtarılmıştır. 

Zonguldak ve Kozluda şimendifer rayları selle
rin getirdiği kumlarla dolduğu için münakalat 
durmuştur. Zonguldak tren hattı temizletilmiştir. Soğuksuya giden tahta belediye köprüsü ve 

merkezin Kozlu nahiyeziııdeki belediye köprüsü ile 
Çaydamarı köprüsünü sel götürmüştür. 

Kozlu şimendiferinin de çalışbrı1masına gayret edil-
mektedir. Zonguldak-Devrek şosesinin üç kilometrelik 
kısmını yağmur ve dere suları parçalamı~ ve 284 Düzülmez mevkiinde bir fırmı Uzun Mehmet 

civarında birçok barakaları tamamen su bas
mış ve Zonguldak deresi nhtımın üst kısmına 

metrelik kısmını kamilen götürmüştür. insan ve 
hayvan telefatı henüz tesbit edilememiştir. 

Türk Borçları 
Yeni Tahvillerin Basıl

masına Başlanıldı 
Ankara, 12 ( Hususi ) - Yeni 

borçlar itilafnamesi mucibince 
ihraç edilecek 962,636,000 Fran
sız franklık yeni tahvillerin 
Pariste basılmasına başlanmıştır. 

Tahviller % 7,50 faizli 1933 
Türk borcu tahvil1eri 11 adım ala· 
caklardır. Tahvillerin beherinin 
itibari resülmali 500 Fransız 
frangıdır. 

Roma'da 
Tevfik RUştU Beyin Saya· 

Gene Fransızların 
Dediği Oldu 

Londra, 12 l(Hususi) - Beşi 
Fransız, beşi İngiliz murahhas
larından mürekkep olmak ~zere 
seçilen onlar komitesi Fransız 
noktai nazarını kabul etmiştir. 
Bu noktai nazara göre mali me· 
seleler daraltılacak, ondan sonra 
müzakere edilecektir. Riyaset di
vanı kararı derhal tasdik etmiştir. 
Bu karara nazaran Londra konfe
ransı yalnız bir kısım iktısadi 
meselelere bakacaktır. 

hatlne Ehemmiyet Verlllyor y . 6 A J k K 
Roma, 11 (A.A.) - Daha elli Y l OD-

önce Parise uğramış olan ve • H J 
şim~i. Viyanada .. buluna? Tür~iy~ teDj3D azır anıyor 
Hancıye . _v ekib T emk Ruştu Ank 12 (Hususi)- İkb at 
Beyefendımn bu akşam Romaya A ~ra, . ~ 
gelmesi beklenmektedir. Vekaletı altı aylık yem kontenıan 

Dün M. Musolini ile Sovyet- listelerinin ihzarına haşlamıştır. 
elçisi arasında vukubulan UZUI! Altı aylık listeler 20 ağustosta 
konuşma ve M. Litvinofun yakın- neşrolunacak 1 teşrinievvelde 
da Romaya geleceğine dair çıkan mevkii tatbika konacaktır. 
şayia esas tutularak Türkiye Ha-
ricive Vekilinin Romaya gelmesi 
ve İtalya ile Sovyetler birliği ara
sında müzakere edilmekte olduğu 
zannedilen İtalyan - Sovyet ademi 
tecavüz misakı projesi arasında 
bir münasebet görülmektedir. 

Tütün Rekoltesi 
• Yapılan tahminlere nazaran bu 
sene tütün ekimi geçen seneye na
zaran fazladır ve rekoltenin 35 mH
yon kilo kadar tutacağı ümit edil
mektedir. Geçen seneden stok kal
maması dolayısHe fiatler yükselmek-
tedir. 

lranda Bayrak Meselesi 
Tahran - lran hükumeti se

farethanelerin milli ve hususi 
günlerinden maada bayrak çek
memeleri için bir nota vermiş ve 
bu notayı protokol şefinin ikinci 
bir notası takip etmiştir. Sefirler 
notayı Hariciye Nazınnın imza
lamamasından müteessir olmuşlar 
ve en kıdemli sefir olan Husrev 
Beyden bu meseleyi halletmesini 
rica etmişlerdir. Husrev Bey 

Yunanistanda 
Siyasi Fırkalar Henüz 

Anlaşamadılar 
A tina, 11 (Hususi} - Başvekil 

Mösyö Çaldaris ile muhalif fır
kalar grupunu temsil eden 
Mösyö (Papa Anastasyu) arasın
da başlayan müzakereler bir ara
lık muhaliflerin de iştiraki ile bir 
temerküz kabinesinin teşkil edile
ceği revayetine yol açmış ise de 
bunun yanlış olduğu anlaşılmış
tır. Esasen hükumet ile uzlaşma 
sahasında bil'zat muhaliflerin er· 
kinı arasında da tam mütabakati 
efkar yoktur. Bugün yapılabilecek 
şey sadece bazı muayyen nokta
lar üzerinde anlaşarak siyasi bir 
mütareke aktinden ibarettir. 

Bulgar Ajansı 
Kırahn Siyasi Mülakatlar 
:Yaptığını Tekzip Ediyor 

Sofya 11 ( A.A ) - Reuter 
ajansmm Sofya muhabirinin Kral 
Borisin memleket haricinde 
siyas! mül:k~tlarda bulunmuş 
olduguna .daır olan haberile 
Bulgaristan siyasetine müteallik 
o~arak karala istinat etmiş olduğu 
nıyet ve tasavvurlar tamamen 
uydurmadır. 

Hariciye Nazırı Fürfıği H~- ile 
g~rüşmüştür. Fürugi Han ha
dısede müteessir olduğunu ve 
protokol şefi ile görüşeceğini 
bildirmiştir. 

Sayfa 3 
==""' 

,.~------------------------
Sözün · Kı ası 

Küfür 

Yasak Olmuş 

·------------------
Amerika' dan gelen mühim 

haberi gazetelerde görmüşsünüz
d~r: Oranın bahriye erkanı har
bıyesi beylik gemilere emir ver
?1~ş. Bundan sonra gemiciler 
ıçın küfür etmek yasak edilmiş. 
Meğer daha evvel İtalyan beylik 
gemiJerinde dahi küfür etmek 
adeti . kökünden söktUmüş imiş. 
Amenkan gemilerin erkanı har-
?iy~~i bunu misal göstererek 
ı~gılızcedeki (Küfür savurmıyan 
bır bahriyeli hastadır ) kaidesini 
artık unutmak zamanı geldiğini 
haber vermiş .. 

Bizim bildiğimize göre küfür
b?zlık gemiciler için pek lazım 
b~.r _san'at idi. ( Küfürsüz gemi 
r~rumez! ) derlerdi. Dünyanın en 
ıyı Vt: en çok gemicileri İngi
lizler arasından çıktığı için İngi
liz dilinde de en çok küfür söz
leri vardır, denilirdi. Hatta Japon 
dilinde küfür edecek sözler bu
lunmadığından Japonlar harp 
gemileri yapbklan vakit doya 
doya küfür edebilmek için İngi
lizce öğrenmeğe mecbur olduk
larını çocukluğumuzda bize söy
lemişlerdi. Anlaşılan Amerikalılar 
İngilizce konuştuklanndan onlar-
da da gemiciler çok küfür etme
ğe alışmışlar. .. 

Amerikalılar İngiliz dilinde 
söylemeğe devam ettikçe ve İngi
lizcede bel hol küfür sözleri baki 
kaldıkça Amerikan bahriyelileri
nin küfürbazlıktan vazgeçecek
lerini pek tahmin edemiyorum. 
Her halde, lngili:derin her türlü 
adetlerine ve an'anelerine çok bağl 
olduklarını biliyoruz mesela İskoç
yalı İngilizler asker oldukları vakit 
meşhur şatrançh fistanlarile-bizim 
Karagözün ışkırlağına benzeyen
külahlarmı bırakamıyorlar. Hatta 
herkesin şapka ve pantalon giy
diği başka bir memlekette bü
yük bir müesseseye müdür olsa· 
lar bile, o memleketin adetine 
hürmet için yalnız pantalon giye
rek hiç olmazsa başlannda ışkır
lağı muhafaza ediyorlar. Kendi 
adetlerine bukadar bağlı olan 
İngilizlerin gemicilikte, Amerika
lıların hatırı için, küfürbazlıktan 
vaz geçebilecekleri hiç habra 
gelmez. 

Zaten küfür her dilde pek 
lazım birşeydir. Birçok vakalarda, 
insan bir küfür savurunca içine 
ferahlama gelir. Vakıa bu kaide 
küfürü söyleyen içindir, onu işiten 
için küfür elbet te hoşa gidecek 
birşey değildir. Fakat işitenin de 
bunu büyüterek küfür işitmekten 
müteessir olması fazla olur. .. 

G~çenlerde Amerikada ye
tişmiş bir mühendis Bey anlab
yordu: Bu zat bir yüksek san'at 
mektebinde okuduktan sonra ken
disini tatbikat görmek üzere bir 
fabrikaya ameleden birinin ya
nma çırak diye vermişler. Ame
lenin yanına mektep görmüş bir 
efendi çırak diye gelince herifin 
burnu büyür. Daha ilk günün-

temizlenmiş<' olacaktır. içmek ( 

lSTER İNAN }STER iNANMA! 
'"\ den bizim mühendis Beye küfür 

etmiye başlar. Genç mühendis 
ve yıkanmak için de ayrı 
ayrı sular olmıyacak, sucular, fe-
na suları karıştırarak ihtikar ya· 
panııyacaklardır. Bu geniş su 
tesisatını ikmal ıç.ın 6 mil 

yon lira kadar bir paraya 
ihtiyaç görülmektedir. Şehir 
plfuu yapıldıktan sonra, tatbiki 
için her sene ayrılacak tahsisata 
su için de yer verilecektir. 

Amerika Erkanı harbiyesi Bahriye riyaseti. A~erika 
.. l e şiddetli bir emir göndcrmıştır: 

donanmasına şoy • 
" Bahriyelilerimiz küfürba~dır. Fakat .bu ~ena acl~t 

. . t ki lazımdır. ltalya bahrıyesınde, verı-
ve anancnın er • . .. _ d "k" I .. 

b
.. . l k"fürbazlık adetı kokun en so u muş-

lcn u emır e u . ı . 1 b'J' 
A ·ı b hr'ıyesinde de aynı hal vaKI o a ı ır. tür. merı <a a · 

Vakıa nizanıat ve kanunlarımızda küfürbazlık hakkın
dıı birçok maddeler vardır: Fakat bir de şu darbı 
mesel vardır: 

.. Kıiftir savurmı~ uu Lir bahriyeli hastadır. ,, 

Bu darbı meseli unutmak ve küfiirbazltğı bırakmak 
:zaınanı gelmiştir • ., 

iSTER iN.AN iSTER iNANMA/ 
L------------------------~----~~~~~--~~~----J 

dayanamaz, fabrikanın müdürü
ne kadar gider, kendisinin yük-: 
sek tahsil görmüş bir Efendi ol
duğunu söyleyerek ustası olan 
ameleye küfretmemesi için emir 
verilmesini ister. Fabrika müdü
rü onu dinledikten sonra: 

- Bizim memlekette insanlar 
( Devamı 9 uncu sayfada ) 



Memleket • Manzaraları 

Mapavride 
Köprü Ve Yol 
inşaatı 

Rize (Hususi) - Dün bir İş 
zımnında merkezi vilayete gelmiş 
olan Mapavrinin çok çalışkan ve 
gayretli Müdürü Faik Bey ile 
görüştüm ve nahiyedeki faaliye
tini sordum. Çok mütevazı ve 
mahviyetkir olan mumaileyh : 
Ne olacak dedi; biz küçük ada· 
mız, icraatımız da o nisbette 
ufakbr. Meseli: bir buçuk sene 
zarfında yirmi dört adet köy 
arasına küçük köprü yapbrmıya 

delalet ettim. Muhterem Vali 
Beyefendi C:e beni teşvik buyul"" 
d-.!ar. Bu köprüler gerçi küçük
tnr. Ukin hepsi köylünüır i.şiae 
yanyan lizım ıeylerdir. Tath 
dil, güler yüzle bunlan köylüye 
pek kolay yapbrdım. 

yerli ahaliden ve köprüden 
birkaç vatandaşın hamiyetinden, 
gayretinden istifade ettim. Bu 
köprülerin cümlesi de beton arme
dir. Şimdi büyükçe bir köprümllz 
clahi derdesti inşadır. 

Halka hel" zaman söylerim: 
Ben muvakkat bir memurum. 
Delalet benden gayret, hamiyet 
aizden·, yaparsanız memleketinizi 
imar etmiş olursunuz. Bu ıeref 
doğrudan doğruya sizindir. Ben 
arada yalnız bir vasıtayım. V azi-
fem bundan ibarettir. Onlar da 
bu sözlerimi hüsnü kabdl ederler 
ve el birligi ile çalışırlar. Kendi
lerini İfe avketmekliğim bidaye-
ten biraz ağırca geldi ise de yapı
lan iş aayesinde rahata erdiklerini 
sörünce bana bak verdiler. 

Şimdi beni çok severler ve 
.amme bir baba gibi itaat eder
ler. Köylünün kalbini kazandık-
tan 10nra İf yapmak kolaydır. 
Kendilerine kayden kaye otuz 
bq kilometre bdar da yolu yap
tırdmı. Ba yollarda halen oto-
mobil iıleyecek vaziyettedir. Ara
lannda komisyon teşkil ederim. 
Para toplarlar.Vemedar yine ken
dileridir. Ben yalnız hesaplarım 
tutanm. Bazı kayalık yerlerde de 
de açılacak yollar vardır. Yakın
da onlan da açmıya muvaffak 
olacağız derdesti inşa olan hü
kU.met binasını bugünlerde çab
ya alacağız. Mahallelerde muat-
tal mescitler vardır. Onlan yık
bnp enkazından istifade etmek
teyiz. Ben yorulmak bilmem. Be· 
nim için tatil günü yoktur. iş 
başında uyuduğum uyku bana 
çok tatlı gelir. Bugünlerde ki
reç yaktınyor ve amelenin ~a
flDda bulunuyorum. 

Bu s6zleri çok umimi ve 
candan söyleyen müdür Beye te
tekkürle yanından ayrıldım.-H.Ş 

Akşehir' de . 
Bu Sene 1000 Talebe 

Mezun Oldu 
Akşehir (Hususi) - Şehrimiz

de dart ilk, bir Orta mektep 
vardır. 1ık mekteplerde 900, Or
ta mektepte de 190 talebe oku
maktadır. Bu sene ilk mektepler
den 112 talebe mezun olmuştur. 
Orta mektepte de mezuniyet im
tihanına giren 39 talebeden onu 
geçmiş, yirmi dokuzu ikmale kal
mışbr. 

Rizenin Bir Haritası Yapıldı 
Rize (Hususi) - Eski ziraat 

müdürü Kemal B. tarafından 
Rizenin bir haritası yapılmış ve 
maarif sever zenginlerden Hafız 
Muharrem Remzi B. !&rafından 
400 lira sarfile tebettirilmiştir. 
Harita çok mufassaldır ve pek 
vikıfane yapılmışbr. 

SON POSTA 

• 
EKET HABERLERi 

Şarkın İktısadi VaZiyeti 
Yünlü Mensucat Ve Şeker Fabrikası 
Yapılması için Bir Teşebbüs Yapıldı 

Diyarı be kir _ . müstahsilleri doğ-
(Huınui) - Di- · rudaıa doğruya 
yanbekirin iktı- bonaya müracaat 
sadi va zi ye ti ederek muhte-
günden güne kirlerin ellerinden 
inkitaf etmekte- kurtulup mal-
dir. Diyanbekir lannı deier fiat• 
Bankası Türk la satmıya bq

anonim firketi 
sermaye dar la rı 
yünlü mensucat 
ve şeker fabri-
kalan yaplmak 
6zere iktısat mi-
dürlüiüne müra
caat etmişlerdir. 
lkbsat müdiirlü-
ğü burada harp-
ten sonra inhitata uğrayan ipek 
kozası istihsali ve ipek sanayiini 
canlandırmak için kooperatif teş
kiline çalışmaktadır. Bu mıntaka
nın Suriyeye en mühim ihracab 
koyun, hububat yün ve sade 
yağdır. Smiye hükümetile yeni 
yapılmakta olan ticari anlaşmanın 
ihracabmız için müsait bir zemin 
hazırlayacağı muhakkak addedil
mektedir. Bu takdirde ihracabmız 

• 
Rize- ispir 
Yolu inşaatı 
ilerliyor 

Rize ( Hususi ) - Derdati 
inp olan Rize - lapir yolu için 
bu hafta Vali Beyin riyasetinde 
bir toplanb yapılmlf ve bunda 
oD bq köyün otuz kadar CfJ'afı 
hazır bulunmuıtur. 

Bu toplanb neticesinde yola 
yakın on bir köy balkı gönftlltı 
olarak yolun Tuğlalı köyibıden 
yol başına kadar olan. kıımı 
üzerinde çalışmayı llzenne al-
mışlar, yolun hen~elderini açmayı 
ve bozuk yerlerı yapmayı ve 
yapılmış köprülerin yan tarafla
nnı ve çukurlan doldurmayı ve 
bu suretle otomobil Ye kamyon
ların ileriye doğru anzasız gidiş 
ve gelişini temin etmeyi vadet
mişlerdir. 

Bundan ıonra yolun ileri kıs
mında çalışmakta olan ustalarla 
ameleye vaktinde malzeme ve 
erzak yetiştirilmesi kolaylaımıf 
olacakbr. 

Kurayı seb'a nahiye müdürü 
Sabri Beyle k&ylerin ileri gelen
leri başta olduğu halde bin beş
yüz yetmif gönüllü amele birkaç 
gündenberi nahiye mıntakası da
hilindeki yolda hummalı bir faa
liyetle çalışmakta ve yol aç
maktadır. 

Ameleye İf KÖStermek ve on
lan 'Ç&lıftırmak üzere iı yerinde 
fen memarlan Bekir ve Halil 
efendilerle Belediye azası Salih, 
Osman, Hanı.di ve Sadettin efen
diler bulunmaktadır. 

Halkın ve Vali B~yin bu yol 
için gösterdikleri alaka cidden 
şayanı şükrandır. 

Somada Bir Hırsız Yakalandı 
Soma ( Hususi ) - Kınık na

hiyesinde İ-l~fız. Hüsnü ~fend!ni~ 
evinde 3 beşı bıryede, küpe, ıncı 
ve sair bir çok eşya çalan Fevzi 
somaya gelmiş, burada zabıta ta
rafından tanınarak yakalanmış ve 
Bergamaya aevkedilmiştir. B. S 

Dlguıhkirdn 6ir ••nzCll'CI 
eski senelere nisbetle pek fazla 
ytlkselecektir. Şimdi.ki hllde 
Suriye hükümeti ihracabmı:ıdan 
hemen hemen yüzde elli de
recesinde gümrük aldığından 
mallanmlz orada rekabet edemi
yor ve bu suretle pek mahdut 
bir halde kalıyor. 

Ticaret ve zahire borsası bu
rada 331 senesi marbncla teşek
kül etmiftir. Mahsulib arziyenin 

lamlflardır. 
Bir sene zarfın. 

da borsada se
kiz milyon kilo 
buğday dokuz 
yftz bin kilo arpa 
beşyüz bin kilo 
kadar aair hubu-

bat ile altmıı bin 
kilo pirinç alım 
ubmı olmUfbır. 

Ticari kısımda da ikiyüz elli bin 
kilo mazı ve teferruab yirmi bin 
kilo ceviz alb yüz bin kilo sade 
yağ yirmi beş bin kilo yün yet
mif bin kilo badem ile altmış bin 
kilo kadar da kuru fasulya sabl
mışbr. 

Borsa sabf üzerinden binde 
iki kuruş almaktadır. Geçen sene 
borsa varidab üç bin küsür lira 
olmuştur. 

•• • 
Odemişte incir Kurdu 
Mücadelesi Yapılıyor 

Ôdt1•lı T•ggare Ce11tigeti bimuı •• Hülcii.m•t Jco,..lı 6iRC11 
· w Ôdeınİ#•rı bir manzara 

Ôdemif (Hususi) - Kii\1111 
Menderes havzasmm en mamur 
beldesi, en zengin ilkesi olan 
Ödemiş gün geçtikçe umran sa
hasında ilerlemektedir. Ôdemiı 
incir bahçelerile, zümrüdin bağlar 
ile sllslOdür. Geçen sene incirlere 
kurt anz olmUftu ve yapılan mil
cadele iyi neticeler verdiğinden 
bu aene de tekrar incir kurdu 
miicadeleai yapılacaktır. Mücadele 
itlerini Tire kazası ZU..at Me
muru Fuat Bey idare edecektir. 
Mücadele Muakkipliklerine Ziraat 
Mektebi mezunlarından Zeki, 
Musa Khım, Galip lsmai1, Ferit, 

Eskişehirde Bazı Memurlar 
Takdir Edildi 

Eskişehir (Hususi) - Belediye 
reisi Kamil, Nafia başkitibi Hak
kı, Y anmca nahiye müdürü Veli, 
Ziraat mütehassısı Numan Beyler 
birer takdirname ile taltif edil
mişlerdir. 

Eskişehir lisesi son sınıf tale
besi Kütahyaya bir buçuk saat 
mesafede çamlıcaya r giderek bir 
kamp kurmuşlardır. 

Kizım Beyler tayin edilmiılerdir. 
Ziraat Veklleti bu İf için 300 

lira tahsis etmiştir. Mücadelenin 
diier masrafları V-ıliyet Ziraat 
Müdüriyeti bütçesinden temin 
edilecektir. 

Ödemi• ....... ....,. Blrllıl 

Burada Berberler birligi tetek
kW etmiş ve idare heyetine fU 
zatlar intihap edilmitlerdir: 

Reis: Hacı Tevfik Bey, vezne
dar Arif, kltip Hliseyin, aza 
Ahmet Gani ve Kizım Beyler 
yedek azahklara Halil, Ali Beyler, 
m.urakipliğede Hüsnü, Hicri, 
Niyazi Beyler aeçilmiflerdir. 

Geliboluda Yağmur YUzUnden 
-Ekinler Biçilemedi 

Gelibolu (Hususi) - Havala
nn bir türln diizelmemesi kör_lüyii 
müşkül vaziyette bırakmıftır · Ekin
ler bili biçilememiş, tarlada kalmış
tır. Yağmurlar böyle devam ederse 
bütiln emekler bota gidecektir. 

Sıvasta Kulak Doktoru 
Sıvas (Hususi) - Çoktanberi 

münhal bulunan sivas Nümune has
tanesi kulak doktorluğuna ve baş he
kimliğine Naci Bey tayin edilmiştir. 

Temm• 12 

~üsahabe 
1 

''Kadro,, 
Bir Buçuk 
Yaşında 

1 

Nurullah Ata 
"Kadro,, mecmuası, bir buçuk 

yaşısa girdiği için, haziran sayı
sını her zamanki büyüklüğünün 

iki misli olarak çıkardı. Fakat 
bu nüsha dikkati yalnız sayfa· 
lannın çokluğu ile değil, başka 

hususlarla da celbediyor. 
O mecmuanın ta ~ilk sayısm

danberi takip ettiği usulden ay
nlacağını zannetmiyorum; yine 
birtakım meseleleri, hidiseleri 
onlardan esasen anlıyanlara hitap 
ederken kullanılan lisanla tahlil
de, n.ılnakaşada devam edecektir. 
Omm yazılarını muğlik, mliphem, 
lıattl manauz söz yığınından 
ibaret bulanlar var; fakat bunlar 
tamamile yanılıyorlar : "Kadro,, , 
kendisini alakadar eden mesele-, 
lerle uğraşan adamlar için tama
mile vizıbbr. Maamafih bu u
Jlllllda biç fiipbem ki kendine 
daha çok okuyucu bulmak 
arzusuna da hizmet etmiş, bir 
"vulgarisation,, gayreti göstermiş, 
Şevket Süreyya "Fıkir . hareket
leri arasında Türk nasyonalizmi,, 
(kendi imlisım muhafaza ediyo
rum) isimli yazısında "Kadro,, 
cereyanını, zıtlarmdan ayırarak 
teabite çalışıyor; diğer yazılarda 
da mutantan daha çok bir mu
nialik, bir açıklık göze çarpıyor. 

Dikkati celbeden ikinci nokta 
mecmuanın tahrir heyetinin ge
Dİflemİ.f olmasıdır. Evveli beş 
kiti ola "Kadro,, cular arasına 
llOll aayılarda M. Şevki Bey, Fa
lih Rıfkı Bey ve tlbrahim Necmi 
Bey de girmişlerdi; fakat bu 
Jenİ • niishada on iç ayn imza 
balclıık. Bu OD üç kitinin de (daha 
dojram OD dart, çllnJdl basta 
olan Y akup Kadri Bey bu nllahaya 
yazı verememiş), biribirlerine, ilk 
bet müessis gibi, kaynaŞDllf ol
duldannı zannetmiyoruz; hatta iç
lerinde, tili meselelerde, belki 
ldlçlk ihtiliflar bile mevcuttur. 
Açıkça .ayliyeyim, zikretmiyece
ğim bazı isimleri o mecmuada 
g&rlnce hayret ettim. Fakat 
"Kadron DUD bu tavizini izah 
bbildir: müessisler, bizzat uğ
rqmadıklan sahalar için kendi
lerine yardımcı aramışlar ve on
lann tamamile kendi akidelerin
de olmalan esasına bağlı kalma
mqlar. Böyle bir taauabun, mec
muada bazı yeni "rubrique,, ler 
açılmasına mani e>lacağını anla
mışlar. Zikretmek iatemediğim 
isimler, bir zamanlar Rus edebi
yabnda göriilen, ''yol arkadq
lan,, hissini veriyor. 

•• Kadro ,, nun bu suretle ge
nitlemesi, yani muvakkaten de 
olsa, " Yol arkadqlan ,, bbuJ 
etmesi biç şüphesiz ki yayılmasını 
kolaylaşbracaktu; fall;lt bir ta
raftan da vüzuhunu 'laybettire-
cektir. 

Yeni girenler içinde ilk mües
aislerle tamamile kaynaşabilecek
lerini zannettiklerimiz de var; 
bunlardan yalnız birinin ismini 
söyliyeceğim: Eflatun Cem Bey. 
Onun yazılannı " Taşpınar ,, da 
ararken " Kadro ,, da bulduk; 
zaten Afyon' da çıkan mecmua da 
Ankara'da çıkana bir yakınlık 
gösteriyordu. Eflatun Cem Beyin 
" Kadro ,, ya geçmesini, her iki 
taraf için de hayırlı ve tebrike 
değer bir hidiıe addediyorum. 
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Tavukçuluk <'> • --- - - -

I stan bu J_da B_ek_ ir Sarayları .. 
Tavukçuluğa 
Ehemmiyet 
Vermeliyiz! 

Memleketimiz senelerdenheri 
yumurta ihracı yapar ve her 
sene bu yüzden Türkiyeye 8 - 10 
milyonluk bir servet girmiş olur. 
Bu miktar bazt. seneler tenezzül 
ederse de, buna biz gelip geçici 
nazarile bakarız. 

Esas mesele, bu 8-1 O milyon-
luk ihracab, bazı mühim kararlar 
ve koruma çareleriJe birkaç mis
line çıkarmaktır. 

Uzun müddettenberi ihracat 
maddelerimize ehemmiyet verdi
ğimiz halde, nedense tavuk ve 
yumurta bakımımız yüz üstü 
kalmıştır. 

Halbuki yumurta, aynı za
manda hastalara kuvvet veren 
ve veremlilerin, çocukların en 
mühim gıda maddelerinden biri
dir. Daha şümullü olarak birçok 
gıdaların başlı başına terkibine 
dahil olan bu malımız, nüfüsu
muza göre, çok az bir istihlak 
göstermektedir. 

Türkiye, tavuk yetiştirmiye 

en müsait olan memleketlerden 
biridir. 1klim, arazi, tabii şartlar, 
vesaire üzerinde bizim muhitimiz 
kadar elverişli bir toprak hemen 
yok gibidir. Buna en kuvvetli delil 
de, memleketimizdeki tavuk has
talıklarıdır. Her sene birçok yer
lerde yüzbinlerce tavuk hastala
nıp öldüğü halde, yine kafesler 
dolusu tavuk satılır, köylünün 
elin~e yine az çok tavuk kalır. 

itte tavuk beslemekte en mü
him olan iş sıhhi tertibatın alın
masıdır. Eger, diğer ihracat em
tiamıza verilen ehemmiyet tavu
ğa ve yumurtaya da verilmiş ol
sa, Türkiyede yumurta istihla
kimiz, şimdikinden 5 - 6 misli 
fazlasına çıkmış olacaktır. 

Bundan başka tavuk besle
mek hem zor ve hem de kolay 
bir meslek sayılabilir. Her şube
de olduğu gibi tavukçuluğun da 
ilmi ve fenni tarafları vardır. 

Fenni şartlar ve ilmi esaslar 
dahilinde yapılan tavukçuluk 
mutlaka kir getirir. Ve ziraatın 

en seri ve ka:ıançlı bir şubesidir. 
Halbuki kendi haline bıra-

kılari ve öldüğü zaman kümesin 
bir köşesine ablan tavuklar, bes-
leyenleri çok mühim zararlara 
sokabilir .. Tavuk yalnız akla gel
diği :ıaman beslenen, hastalandı
ğı zaman kesilen bir mahluk 
olursa, ondan faide yerine zarar 
beklenebilir .. 

· Gelecek yazımızda, tavuk has-
talıklarile nasıl mücadeİe edile- ' 
ceğini anlatmıya çalışacağız. 

l~ren'kö), Bereket tavuk çiftliği 

Al. Nurettin 

(1) Tavuk ve Tavukçulufa alt olan 
111UtkUllerlnh:I aorunuıı mlltehaHıa alı• 

cevap verecektir. 
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irtihal 
Osmanh Bankasının sabık 

müdürlerinden ( Nuh) Bey uzun 
müddettenberi müptela olduğu 
hastalıktan kurtulamamış ve dün 
vefat etmiştir. Cenazesi perşem
be günü sabahı saat ( 10,5 ) ta 
Sakızağacında Suriyeli Melkop 
kiliaesinden kaldırılacaktır. 

Bekarlığın Sultanlık 
İsterseniz. Bir 

Olup Olmadığını Anlamak 
Sabahlayınız ! .. Pansiy<>nda 

Bekarlığm sultanlık olup olma
dığını anlamak isterseniz, İstan
bul'un dört bir köşesindeki pan
siyonlardan birine gidiniz, eviniz, 
barkınız, ananız, babanız, karınız, 
kız kardeşiniz yokmuş gibi bir 
gece bu kenar köşelerdeki pan
siyonlarda geceleyiniz. Muhitin, 

havanın, seslerin ve her şeyin 
size göstereceği bütün aşınahklar 

içinde neler hissettiğinizi neler 
duyduğunuzu, nasıl uyuduğunuzu, 
neler gördüğü-
nüzü not edip bu 
yazı ile karşılaş-
tı .. k 1 

rınız.. gorece -
sinizki, bütün gör-
düğünüz, duy-

duğunuz, ve his- ı 
settikleriniz nok-
tası noktasına 
aynı çıkacaktır. 

O halde lüt
fen beni dinleyi
niz: 

>f 
Bir arkadaş 

Ebussuut cadde
sindeki evlerden 
birinin kapısını 

çaldı . Kulakla
rında iki telsiz 
ahizesi ve elin
deki çorap tıg-

larile karşımıza şişman bir ma
dam çıktı.. arkadaş derhal aşnalık 
gösterdi: 

- Madam size misafir var. 
Edirneden şimdi geldi , birkaç 
gece kalmak isliyor.. tabii şöyle 
kolay tarafından uyuşmamız la
zımdır. 

Şişman madam, Paris kafe
şantanlarını dinlerken beş iş gö
rüyor; konuşuyor, radyo dinliyor, 
çorap örüyor, gülüyor ve yürü
yor .. iğri büğrü tahta döşemeli 

bir odaya girerken madam tatlı 
tatlı güldü: 

- Yüzünü gören sultan oloor 
Niyazi Bey!.. Çok vakittirki sival 
edip te kayfemizi içmez olmuşun
dur .. (beni göstererek} beyefendi 
tanıdığındır ?. 

- Evet, bu gece şöyle ucuz 
tarafından kalmak istiyor .. 

- Buyursun.. dizlerimde ta
kat olsaydı, kendisine odayı 
görsetir idim. V elakin uromatiz
malarım takkede bir derpeşip 
duroorlar. 

Şişman madam, bir su aygm 
gibi, patiska döşeli köşe minde
rine oturarak derin bir "uffff 1 

" çekti: 
.. - Ufff !.. Y aradanma sığın
dığım Allahı!. Daha otuz beşi 
geçmeden bu bana ettiğin nedir 
ki?.. Mayrik dudu olsayıdı, gam, 
kasavet yemez idim, velakin, 
ölüm, kurbanı olduğumun Allahın 
işi.. haydi elvadım.. sen odayı 
bilirsin, görsette, Beyefendiye 
de, fikrinde bir dert kalmasın. 

Madam bunları söyledikten 
sonra, yine Pa'T-is kafeşantanlan
nın oynak havalarına daldı .. 

lf 

Arkadaşla tahta bir merdi
ven çıktık.. Karanlık içinde ses
lendi. 

- Şu kibriti çak ta elektri
ğin düğmesini görelim.. Vallahi 
arasan böyle temizini bulamaz
sın.. Amma, burada çapkınlık 

yasak lıa!. Ona göre yatıp kalk .• 
Nibayet elektrik düimesini 

bulduk.. Dar bir sofada beş 
kapı kanadı birden gözüme çarp
tı. Karşı pencere dibinde, büyü
cek bir camh dolap, üstünde 
fincan takımları, havlular, gaze-

teler, bir parça bayat ekmek ve 
bir kaç ta domates... Soldaki 
küçük ve uzun bir kapıyı açınca 
arkadaşım: 

- işte, dedi.. Bu oda.. Fena 
değil deiil mi?., Müşteri olma
dığı geceler bu odada mada-

mm kızı yatar.. Gözlerini açma ı 
9,yle... Kız pek okadar ahım şa
hım birşey değil ... 

Buna oda demekten ziyade, 
ufacık bir hücre demek daha 
iyi... Fakat yine temiz ve gözde 
iyi bir tesir bırakıyor.. Solda be
yaz boyalı bir karyola, çiçekli 
bir yorgam, pembe yastık örtüsü, 
beyaz kurşuniye kaçmış bir ya
tak çarşafı.. Başucunda aynalı 
bir masa... Fakat üstündeki ör
tüyü kaldıracak olursanız, bunun 
büyücek bir tütün tablası is
kemlesi olduğunu görürsünüz ... 

Duvarda Con Jilberin renk
li bir resmi Anitapajın imzalı bir 
portresi ve birkaç güzellik kıra
liçesinin kartpostalları .. 

Bizim arkadaş omuzuma 
vurdu: 

- Eh, ben gideyim, matbaa
da işim var .. Sen yat.. Evin gibi 
rahat edersin .. 

* işte size bir bekarlık sarayı .. 
Bütün bir geceyi siz burada 
geçireceksiniz.. Bekarlığa alışmış 
olanlar için bu bir mesele teşkil 
etmez. Fakat alışmıyanlar evvela, 
tuhaf, garip, tarif edilemiyen bir 
şaşkınlığa düşerler. Odanın ses
sizliği, hiç görmediğiniz manzara, 
duvarlar, yatak, yorgan vesaire, 
hep sizin için acaip bir şeydir. 

Ben de bu pansiyon odasında 
ayni şeyi duydum.. Evet, hiç 
farketmeyen şaşkın tecessüs ve 
garip sükut içinde kaldım. 

Bu aralık kapı vuruldu .. 
- Girin !. dedim ve kanat 

ağır ağır açılınca, genç bir kız 
göründü. İçimden " bu Madamın 
kızı olsa! gerek!,, diye düşündüm. 
Genç kız anasından daha çok 
düzgün bir şive ile: 

- Kabineye ihtiyacınız şayet 
olursa, karşınızdadır, göstereyim?. 

- Mersi matmazel.. şimdilik 

hayır .. fakat göreyim .• 
- Başka bir lüzumunuz 

vardır?. 
- Merıi matmazel.. timdilik 

bayır •• 

- Suyun tazesinden istersiniz? 
- Eh, verirseniz fena olmaz .. 

ben geceleri ekseriya çok su . . 
ıçerım .. 

- Şimdi getireyim size .. 
Matmazel, seke seke gitti ve 

birhaç dakika sonra, elinde bir 
surahi ile geldi, ne de çok soru
yor bu matmazel... 

Bir aralık yan gözle pençere 
i~inde mecmua yıgınlarma baktı: 

Oturacaksımz, yokıa ya
tacaksınız?. 

- Tabii yat
mıya geldim. 

- Hayır he
men yatacaksımz? 

- Belli ol
maz, uykum ge
lirse yatarım. 

- : Hani otu
racaksanız biraz 
okursunuz diye 
dü şlln m üş tüm .• 
ve lakin .. 

Maömazel mec
mua destelerini 
karıştırdı. Bir
kaç tanesini çe
küp almak iste
di, durdu. Dü
ıündü ve vaz-
geçti .. 

- Geceniz hayır olsun!. 
- Mersi matmazel! .. 

lf 
Ben henüz caketimi çıkanyor

dumki, kapı tekrar vuruldu: • 
- Kayfe içmek isterseniz, 

getireyim?. · 
~ Mersi Matmazel.. Uykumu 

kaçırır, mersi .. 
Matmazel oda kapısını açarak 

içeri ~rdi: 
- isterseniz sıze ilimonat 

yapayım? 
- Teşekkür ederim Matma-

zel.. O da uykumu kaçınr .. 
- Suyunuz tazedir? 

Değiştirdiniz ya! 
- Pencerenizi kapıyacaktınız? 
- Ben kaparım .. 
- Size zahmet olacaktır, ben 

kapıyayım? 
Nihayet işi kısa kesmek için 

Matmazele askerce bir selim 
verdim: 

- Bon nüvi matmazel .. galiba 
benim gibi sizin de uykunu.z 
erken geliyor. 

Ya toorsunuz? .. 
- Hemen... Gözlerimden uy

ku akıyor ... 

* Bir pansiyon odas, her zaman 
için bir mahbesi andırır.. Fakat 
bu tabii bekarlığa alışmamış 

olanlar içindir.. Evvela yatağa 
yatarsınız. Yorgan sizde tuhaf 
bir soğukluk hasıl eder.. yastık 
sert gelir, karyolanın yaylarını 
bozuk bulursunuz, tavan fazla 
basık, duvarlar fazla boyalıdır .. 
velhasıl, herşey size karşı müt
tehit bir soğukluk cephesi 
almıştır. 

Evvela yatarsınız, gözünüze uy-
ku girmez .. bin türlü şey düşünür
sünüz .. bu sırada, ben de yatmış
ken ve bin türlü şey d\işünürken 
kapı tekrar vurulmaz mı?. Hay 
allah belim versin!. Yine mat
mazel ... 

. - Kaçta kaldırayım istoor-
sunuz? .. 

- Ben kendi kendime kaJ
kanm, hacet yok matmazel ... 

Tuh allab mustahakım ver-

Kari M ektuplt111 f: 
Kartal Şoförleri
nin Beledi'geden 
Bir Şikayeti 

Biz Kartal otomobil ve oto .. 
büsçüleri Belediyenin bir kararile 
iş bulamaz olduk. Belediye bir 
müddet evvel otobüslere nöbet 
usulü koymuştu. On beş gün 
devam eden bu usul sayesinde 
geçinip gidiyorduk. 

Hangi düşüncenin tesiri altın
da olduğunu bilmiyoruz; Belediye 
bir karar aldı ve bu nöbet usu
lünü kaldırdı. Bu usul kalkar 
kalkmaz, otobüsleri biraz eski 
olan mal sahipleri elleri böğründe 
kaldı, üç dört gündür müşteri 
bulamaz oldu. 

Halk yeni otobüslere rağbet 
ediyor ve biz İfsiz kalıyoruz. 
Bütün lstanbulun her semtinde 
otomobil ve otobüslerde nöbet 
usulü vardır. Bu usulün iyiliği ve 
faydası tecrübe ile sabit olmuştur. 
Acaba • Kartal Belediyesi bu 
usulden neden istifade et mele 
istemiyor. Bizim hakkımızın mü
dafaası için alakadar makamın 
nazarıdikkatini celbetmenizi rica 
ederiz. 

Otomobilci Şeref, Sedat 
ve otobiisçü İhııan 

Ut•khlar KUtUphane 
istiyorlar 

Memleket okuma ihtiyacını 
karşılamak için C. H. Fırkasının 
tavassutile teşekkül eden mem ... 
leket kütüphanesi el'an faaliyete 
başlamadı. Halk bu teşekkülün 
kuruluşundan çok memnun. Ari· 
fesinde bulunduğu açılış gününü 
sabırsızlıkla beklemektedir. 

Uşak : Ş. Kaya 

N 

mesinl. Aradan beş on dakik• 
geçince, . ıişman madam da ses .. 
lenmesin mi? 

- Arzunuz varaa, telıizi ve .. 
reyim beyefendi.. Parizi dinler 
edersiniz?. 

- Uyumak istiyorum madam .• 
müsaade edin.. yarın dinlerim .• 

* 
insan bir kere ainirlenmesinf. 

Hele böyıe geveze pansiyon sa• 
bipleri olursa, vay halinize!.. Ben 
de töyle böyle iki saat, bu ahş
madığım yatak içinde, bu alışma
dığım odada döndüm, durdum. 
Bir aralık dalmııım.. aaat dörde 
doğru tekrar uyandım .. 

Yukarki odadan, bir karyola 
gıcırtısı koptu ve sokaktan gürü} .. 
tU ile bir araba geçti.. keskin 
horoz sesleri çınlamıya başlamıı
tı.. sabah oluyordu. Artık bundan 
sonra uyunurmu, uyunmazmı? 

bilmiyorum.. çünkü yukarıdan, 
aşağdan, sağdan ve soldan ayak 
patırtıları, şarkılar, çocuk avaze
leri ve dükkan kepenk} ~nin gü
rültüleri geliyordu ... 

Ebussuut caddesinin yahudi
leride, b~_r nevi megafona benzi
yorlar... Oyle çığlık çığlığa, ba
ğırıyor, kavga ediyorlardıki ... 

Bizim madmazel de, her mutat, 
yine can sıkısile bir şarkıya baş
lamıştı.. 'otomobiller, arabalar, 
örslere çarpan çekiç sesleri, 
bağrışmalar, içinde haddiniz var
sa uyuyunuz .. 

işte her pansiyon, alışıncıya 
kadar insana böyle akla karayı 
ıeçtirir, bin bir sıkıntı içinde 
ıabablatdınr. .... 
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Eu Sayfa Bu Sa.IJ/ ada- -1 
Hafta<'a Bir Defa Neşro· 
lurıur Ve Eütün Dür.ya 
M tbt'~h..,ı .Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Dünya Matbuahnda Çıkan 1 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makale1eri Bulacaks1nıı. 

Bu bahk aahrada au
JU 90 derece aıcak bir --~ 
gö de }'• far. Bu audan 

• çıkarılıp •oiuk auya 
atıldıtı Hman 31Ur. 

Geçen haftaki 
bilmeceni• halli. 

Cenubi Afrikada 
Etiopia İmpara
toriçesi dünyada
ki evlenme reko- Georg W alker isminde bir İn

giliz Cenubi Afrikada dolaŞJr
ken bir ,Un bir albn madeni 
ketfetmiştir. Ayafıının bubğı 
yerden 20 milyar kıymetinde 
altın çıkanlmıtbr. 

runu kırmıştır. 811 12 yaŞ&nda 
•· ~ evlenmeğe başlamış. Ondan 

sonra evlene evlene kadımn da içtimai mevkii 
yükselmiş ve nihayet İmparatoriçe olmUf~ur. B~ 
meyanda evlendikleri içinde iki Jeneral, bır Vah, ~ 
imparatorun kayinbiraderi vardır. 

C.nubi ~frl
kada kadın
hır ajır ylk
lerlai bati•· 
naıa etrıalıaa 
aardıklan bir 
kıafaklatAfH• 
lar. Bu yGa
den batiarı· 
aan lıkeleti 
~kurla~ır. 

Şu Garip Dünya 
-

Yukardakl üç daire ae •• 
retle çnrUlrH ç .. rilala, •J
al hlsadakl bet 1rlı•e lnı
luaaa rakamlann J•kBa11 
dalma 4S çıkar. 

Yüzde Yüz 
lngiliz Olan 
Güzel Dünya Matbuatında Gördüğümüz 

Her memlekette olduğu ~bl 
IDgilterede de her sene ıtıze k 
müsabakası yapılır ve bir ~el 
aeçilir. Fakat her. ~aman .seçilen 
ıüzelin lngiliz tipını temsıl ede· 
miyeceği iddia olunur. Bu yüzden 
l;irçok münakaşa olur. 

Bu defa Mis Bankhead is~~
de bir kızın yiizde yüz ln~~z 
tipinin bir misali olduğunda ıtti-
fak vardır. d .. Minü 

Burada resmini gör u..... z 
k.ı yüzde yüz İngiliz gnzelidir. 

Garip Şeylerden Bazıları 
Vig11natla 
Dol/as Kalı11•al 

Viyanada kahvehanede sütsüz 
bir kahve ısmarladıkları zaman: 

- Bir Dolfus kahvesi getir, 
derler. 

Dolfua Avusturya Baıvekilidir. 
Kıaa boylu ve siyah saçlıdır. 

Viyanalılar ona " Kfiçük kara " 
ismini takmışlardır. Sütsüz kah
veye de onun ismini vermişlerdir. 

Mideniz 
Üzerin• Yatınız 

* 
Amerikalı profesör Denniatoun 

isminde bir doktor, vücut ,nzel
liğini temin için kanıın tıattbıe 
yabp bir maymun gibi hareketler 
yapmayı tavsiye etmektedir. 

Bilhaua çocuklara küçükten 
bu h ueket yaptınldığı takdirde, 
vücutte daha az bozukluk ola
cağını ve daha az hastalığa tu
tulacağını iddia etmektedir. 

En ıµ11n 
isimli Adam 

* 
lliodiıtanda Madras şehrinde yeni 

evlenen bir kız kocasının iımini ezber-

1 
li) emedıgi i ı·in ona sadece had~nı 
takmıştır. <;unkü kocasının adı: Ka
makhi Sat) anara~ ana Varaprasada, 
Ve( ra Ven kata Lııkshmarashimha 
HııoPantalu (ı a ru'ı1ur. 

Japonya da 
Sılılıat Ha/ta•ı 

japonyada Hyogo belediyesi 
bir sıhhat haftası yapmıya karar 
vermiş. Bu hafta halk arasında 
büyük bir alaka uyandırmıı. So
kaklarda ıenlikler ve bayram ya· 
pılmış. 

Hafta sonunda 1100 kifinin 
yemekten zehirlendiği ve ilç kişi
nin öldilğti öğrenilmittir. 

Çelilcl•ll 
Tabal 

* 
Amerikada Cincinati fChrinde 

zencinin biri karısının mezanna 
gider, mezan açarak tabutun 
bili yeriade olup olmadıiım tet
kik edermif. Üç senedenberi her 
sene bu ziyaret ve tetkiki munta
zaman yapmıf. 

Zencinin karıaı 1929 seneainde 
öldiltii zaman zenci kansı için 
200 liraya çelikten bir tabut 
yaptırmıt ve kadını o tabutla 

1 
gömmüş, tabutu yapan tabutun 
50 sene dayanacağı hakkında 
teminat vermiş. Fakat bu sene 
tabutun çürüdüğü görtilmlif. Bu· 
nun üzerine zenci tabutçunun 
aleyhine zararu ziyan davası 
açmıştır. 

* 
Kocalarını 
Yelişllr•n Kadınlar 

Sibirya' da Çakçı kabilem ara· 
sında kadınlar kocalannı çocuk· 
luktan yetiftirirler. 

Bu kabile kadınlan yqlandık
Jan zaman kenclllerine lıoca yap
mak llzere k6çnk çocuklan e.
litlık ahp bOylltür ve bllyllylbace 
onunla evlenirler. O vakte kadar 
da diter bir erkekle yqarlar. 

* 
Y •lale Otlcsıntla 
Bir M•z• 

lnıiltere' de yetmİf mene enel 
Bodıer iaminde biri çocukken 
etlence için bir m6ze yapmaja 
bqluuı. Bulduju ef)'ayı yatak 
odasında kutular içinde aaklarmlf. 

Bu,011 bu yatak oduı bir 
müze ballni almıftır. Aynca bir 
mlldlr6 ve bir memuru vardır. 
Herkese açıktır. 

Bu reaimde ıördüğüniz adamlarm hepsi ayni ailenin çocuklandırlar. Amerikahdırlar. Pazarlan hep 
birlikte kiliseye ıitmek · üzere yola çılmklan zaman ideta reami ıePt yapar ıft>i biltlbı aokaja 

kaplarlar. 
, 

Hayvanlann şahı ulan değil 
Afrikada yaşayan Bufalo'dur: 
~falo, diğer hayvanlann hep
sınden daha çevik, daha ceaar, 
daha atılgan ve daha kıymet
lidir. 

Her gün 
6 Şiıe 
Bira içen Köpek 

Amerikada içki yuatımn 
kaUonuandan en llyade meamun 
olan bu klpek olmqtur. 

1 
ÇtınkG o gthıdenberi hergibı 

a b tite bira içmektedir. 
K6~k Bemar iaminde birine 

aittir. Bir gtin Bernar ka .. • il 
hirlikte bir kır ıezintiain!1:tmi: 
ve orada bira içerken klpeiine 
tattırmak hevesine dtifmıq: 1'1-
pek biradan pek hotlanlDlfo 

itte o gtııa buglhı bu kim• 
lıergün 6 ılte bira içirilir. 

Bir Batında 
10 Kedi I 

Mekaikanın Alkof kaaabuanda 
fakir bir ailenin ••yet p:ıel bir 
kediai vardır. lamı .. f elt " tir. 

Mahallede de kedinin yavrulanna 
birçok talipler vardır. Fakat Y•fl 
derledlji halde kedi nedense yavru
lamamaktadır. Son aene Felt ı~be 
kalmıı ve pyana hayret bir fevkala
delik olarak, kedinin bir batanda 10 
yavru birden doğurduğu görülmüıtür. 

Yavruların hepsi de analan gibi 
ıGtbeyazdır. içlerinde yalnız bir tanesi 
benekaiz kuzguni aiyab tüylüdür. 

Em:ıirllememek yüzünden biçare
lerden birçoğunun ölecej'ini söyle
dikleri halde 10 yavru da yaıamıtlar 
ye bGyümGılerdir. 10 kedi anasına 
fimdl "' Doprma rekortmeni " likabı 
verilmiıtir. 

Fakat Al kof kasabasının en ihti
yar adamı olan Ceyms iıminde biriai 
en çok yavrulayan kedinin Felt ol
duğunu kabul etmemekte, 1860 aene-
ıl.nde ayni kasabada diter bir kedlnim 
bır babada 12 yavru birden çıkar-
dıtını iddia etmektedir. Fakat ihti• 
yana devrinden ldmıe kalmadıiJ içilııı 
ltldiuına phit kJ .. amlfbr. 
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On beşinci tertip Tayyare Piyangosunun üçüncü keşidesi Bu aabah 
D•ülfünun Konferana Salonunda ikmal edildi. Kazanan numaraları 

apjldaki aütuntarda bulacaksınız 

• 

25000 Lira 
Kazanan 

41145 
15000 lira 

Kazanan 

8665 
5000 Lira 
Kaianan 

38704 
3000 LI 
~ ... nanlar 

7782 
9328 
00 

4o lira 
Kazananlar 

31553 345&1 15711 

19814 27067 34557 

•4444 13221 18283 
26828 23M3 44358 
28897 1828 3484 
11499 2088 '845 
47616 13838 33190 
12179 44890 22512 
15697 7757 3549'.! 
40311 S388 44904 
25U5 121'l1 4148 

355 28701 124«8 
215 35.i48 884 

12987 31161 873 
11027 28500 a80'l0 
36388 28011 41598 
33700 22104 34887 
13847 ıaU• 24118 
6481 26421 27821 

8217 33H56 ıelU4 

12180 5860 20448 
6387 a 1188 429M 

12147 .f6180 25561 
a834 lilll 41782 
8171 21771 .. 

21884 21188 251 1- IOıa D7J8 -10565 18711 

1127 a6&1a 
43779 32311 
22327 
33738 
29554 

7649 
34847 
23.188 
17959 

38651 
24713 
8116 

28138 
19872 

11370 
18993 

21745 48135 
46814 7377 
35400 49'l57 
18188 
21813 

588 

47930 11118 

22700 34041 
ı869' aıoaa 
.... 47513 

9197 22a9CI 
2410 J8885 
4418 M381 

28150 15.Wf 

18002 
31878 
2407 

29631 

3712 
28858 
30!81 
18170 
8801 

l'llM 

8178 
15268 

a8488 
11549 

40068 22015 
44820 
8237 
8744 .. 48480 .. 

52432 

60 lira 
Kazananlar 

1891 
31510 
6896 
269'l 

9583 
347Z7 
31710 
22961 
•3509 
85 o 

12441 
28419 
11163 
26t81 .. 
47171 
18859 
8!A 

44743 
48489 
41627 
7148 

MiSi 
a9a5I 

• 
24590 
81'71 

40815 
43085 

21345 
24535 
4604 
4788 

7744 mu 
..,. 48779 

18085 36250 
34812 15548 
3U27 12273 
25588 
IOS55 
449U 
33134 
13001 
23721 
12808 
48181 
3.W78 .,,, 
8805 

46803 
37922 
2GI04 
a&52J 

48185 
ilQtı 

14571 
tıar 

33788 
23778 
19980 
4244 

47425 
12810 
22301 
10.W 
328.19 
5717 

13732 
17441 
11861 
HIMI 
12488 

4713 
27090 
13.104 

Londra. 11 ( A.A ) - lktı
ut koaferansmm ticaret ko
mite.inde murahbammız Mln&r 
Beyin TOrk noktai nazannı ten
kit eden Alman murahhuına ce
vap vererek protestoda bulundu
iunu bildirmiştim. MünOr Beyin 
beyanab ... tıdadar: 

Tali kouıitenin geçenki topla
DlflDcla Tlrk heyeti murahhasaaı 
nam ... k..m liral imbsalitmı 
lmllmmak iPa baza 111111ayi ihdu 
etmek mretile • iptidai ilatiyaç
larma mukabele etmekle iktifa 
eden bir memleketin hattr hare
keti mlfrit bir milliyetçilik _... 
liD.te tellkki edilemez deellnil"" 
ti. Tnrlt __....... aym -
...... bet ııa bnpkJıldara ma
m olmak Aça ltllhaua ihracat 
--.yiinia hmjm .... .. IAmn 
Pldiiini illft e~ 

Al .... _..... ...... , ...... 
atfea mn111r tllll komlqoacla yap~ 
it M,...tbı .......,.. hallona if bal· 
_. •• Udlucll ma•ueaealal tahak
kuk ettirmek IPa ym .... ,& IW.
mwa Wr fellket olacal'lm icldia et
llÜftlr. Almu m........._. M. Poue'ye 
pre ADaJI deYletleri tarafuadaa IJa. 
racat hu.....-da rekabeti tazim edea 
ltillflar .ad• edllmedllııı ...-u1-
ptl _., .......... .... ı,. ..... ....... 

Ejer bu .. telkin ... ,. cin-
~ llllttelait bir ceplae hl"" 

Maliye Teşkilib 
Kadro Henüz Haar 

Delil 
lataabulcla E7161den ltibarea ............ 

t ............. 
Vekili Abdülhalik Bey Anbraya 

dladlktea ..... teblt edile-
eektlr ....... ......,.. ..... 
clarbk illDrl ......,.. .... 

kilini iatilıdaf ediyoru, Türk her 
eti munhha... flll'AJI ihtar et
meyi faydah glr8r ld ildısat koa
feramı bazı devletlerin c:lijerle
rine kaqı cepheler tef1Ei1 etmeı.i 
için tophnm•mıfbr. lllalda haJlk 
toplaDlflD sayesi koaferUllll ifti
rak etmekte olan batla -HletJer 
arumda ahenktar •ir a='•ı•• 
vlcude ptinnektir. 

Alman meslMt•pwza paw 
hatırlatmak -...S: 

Milletlerin i'tJııdr lly..r iıl
tikWleri derecelilllle ..uclir " 
beynehilel ikblacll rl'zııebetler 
•neak mltekabil .. ıhlt Ye bir
_. .... de1incle inkipf ec1e
WHr. Hi kimle hAclleleria .,. 
riDi ... ı.:....... Eter Wz .. 
alchba ı.., TME heyeti muralı
bua•nın beyanatma cenhm M. 
Pome'nin Japbğl telldİll pretedo 
etmek Ye bu Yaile ile .-. bir 
defa ...... lrat'iyetle ..,_ et
mek içindir: fler melaleketin 
menfaatleri milletlerin ..,. 
umumiye halindeki __,...._ 
içiade aramlmıbdlr n •-ca• 
bu ilô@ni bemahenk lcdmek .
retileclir ki reWa ~ slrlleW
lir. Bu ....... il bls ...... 
maktan dyade zirai olan dnl.t· 
leri Alma tellciıain Mtlcılıli 
baklanda beraberce ...... .,. 
davetten iatjnldf ..U,.... 

Ha----· 
Yeni Bir Talimaln•me 

Yapalda 

41745 
2a989 

28502 
15858 342 • 41543 ==========-1 yenik•"-~...._ 

roda yer alaeak memurlann tah-

i 
---·nanlar 

9150 14572 
6159 41885 

21368 40385 
'1573 45225 
1697 

200 ira 
Kazananlar 

39049 5537 36129 
~1 31493 37858 
'29Sa 14274 47266 
604 • 3260 20879 

30323 27748 17198 
10'l76 18152 41002 
4979 36397 16911 

48626 39657 47281 
27335 5270 35381 
1932 38462 12689 

6 4 8480 69'l 
31194 35433 

;.3767.9 40395 

7817 

IJGl.1 ... 
ll6t3 
40n1 

7408 
aıwı 

M..08 
MiM 
41484 

25121 30176 
48574 42119 

5151 2'l5n 
2355.l 148.13 
17971 18331 
17 425 26451 
28138 41280 

12258 28290 
ı.t'f83 45415 

11790 "4857 
5719 1012 
nısr 38947 
IJ776 28314 
1052 

3:t748 
2513' 
10875 
2ttU 
ftl 

2191 
48096 
20059 
21881 
12694 
2315-1 
11313 
~ 
19b89 
43520 
15862 

498.lS 
sın 

47CIB 
2073 

11519 
3442~ 

146 8 
.tO 28 
IWJ 

14421 
312~ 
2508Z 
34193 
36Ssa .. 
34513 
24061 

4045 

lfl&.U 
W4İ 
10854 

38195 23708 
30211 17108 
31324 34910 
em ,.,.. 
.... .tl273 
11337 26142 
388.18 22 j24 
11245 4$714 
34518 45581 
3%127 20186 
47818 15117 
13817· ... 
3'l4J7 3'l858 
23954 3868 
24957 27708 
40586 48283 
24fl20 ao&ot 
14969 

16700 
335~3 

10137 

48479 
17.MI 

.fUOI 
21681 
3&19 
34042 
79&1 

aal38 
48179 
19'l95 

38285 
13810 
43421 
802 
89.J.l ... 

17880 
3l8?9 
43488 
4-044 ... 
4'1019 
Mlt8 
38341 
46556 
2&W& 
35012 

Mükafat 
50000 lirahk mllkAfat ta 10D 

çekilen apjadaki ylı numara 
arumda tabim edilmİftir: 

953 20397 20166 21253 
590t7 39733 11423 11619 
30052 30451 30926 Sl905 
1036 1248 22398 • 32550 

29149 29774 29936 39963 
32302 42260 42453 42973 
41264 41555 41114 31275 
43011 43394 43831 
48235 48251 48529 48774 
~ 3737 15311 23937 

-23362 23514 33047 33671 
6682 6732 6750 69'ı3 

m86 21ısı 41012 41201 
46298 46929 5678 5866 
26.181 26751 18352 16&1\2 
1546.t 354 8 35446 45855 
28076 28786 m52 487f 8 
5563 5878 15142 25499 
3880 ~ 34967 -44597 

18038 18087 woı 11534 
2'S38 S6242 36!55 S259' 
18114 7432 
17577 11'24 
4959 14186 

243 2013 

12401 206(8 

59H8 .. 
26894 t'TUI 
27078 .... 
19210 
46372 
l»I 

135:18 
17832 
46733 
7212 

41186 
16690 

.uleri ve liyakatlerile mefl'll el
maktadır. OİJUDU ............ 
cut 9ff& Jelli tefkilAtta knllaml-

mak lzere dinden itlb•• Def
terdadaja ta.-mıya hafi.....,. 

Defteriar Matafa ee, .. 
Defterdarhk 1Mlalanm sezerek 
yeni kanuna san birlettiıilecek 
cWrel.-1 t.wt eteiftir. Yeill tet
ldlltta .aAla Maliye Veklleti 

tJPanyollar ı-------'--• 
ördükleri Misafirperver
liğe Teıekkür Ediyorlar 
Birkaç~~· 

hahmmakta ola ..,_,.. ..... 
beleri burada pcllUderi miufir
perverlikten dolayı Kouo~ 
va•tuile Ullaama hitaben bir 
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Gavur Mehmet 
Benzine İspirto 
Katılırsa llİK.İ.YI 

Kara 
1 

Bu Sütunda Herg jn 
" Bir Doktorun P.atıratınclan tt 

Yürek Çetesi 

~--------~ Tefrika No. 56 L--------------- Yazan: B. T. 

Demir Kapılar Açılıp Ka
panmıya Başlamıştı 

KUDUZ ÇOBAN 
Onu getiren; köyünün en yaşlı, 

tecrübeli bir ağasidi... İhtiyarın 
gözleri dolu dolu olarak korkula
rını gizlice anlatıyor Demire de 

yeye bağladık. . Gözlerini kapa
dık ta zorla getirdik ... Ben şaşır
mış kalmıştım... Adeta kendi 
kendimi muvahaza ve levmede
rek söyleniyordum .•. 

Yüksek sesle konuşa konuşa merdivenden 
iniyorlardı 

" d d" zl uymasın ,, ıye yan gö e 
bakıyordu ... - Nasıl.. Nasıl olur? .. Ben 

nasıl.. Nasıl oldu da anlamadım? 
İhtiyar acıklı ve müşfik bir halde 
yanıma yaklaşb omuzuma vura 
vura. 

- Hiç korkma matmazel.. 
dediklerimi çok kolay yapacak
san •• ve, kurtulacaksın., ben yine 
kapıyı üstüne kilitliyorum. Fakat 
.şunu unutma ki, pek uzağa git
miyorum. Dikkat et.. kapıyı sür· 
melemk mecburiyeti hasıl olursa, 
sakın benim sesimi almadıkça 
kapıyı a-;ma ... 

Gavur Mehmet, Lüsyeyi müş
kül bir vaziyette bırakarak oda
dan çıkbktan sonra, önüne taş 
yığılı kapının önüne geldi. Kula
ğını dayıyarak dinledi. Hiçbir ses 
işitmeyince, yavaş yavaş kapıyı 
açtı. Merdivenin ilk basamağına 
basb. Yine sessizce kapadı ..• 
Şimdi, hem merdivenleri sayı· 
yor, hem de yavaş yavaş aşa

ğıya iniyordu. Yirmi basamak 
bitince, o dar dehlize geldi
gını anladı. Ellerile duvar
ları yoklıya yoklıya yürümiye 
başladı. Asma köprünün dayan
dığı boşluğa gelince durdu. Köp
rüyü araştırdı, bulamadı. Kula
ğını boşluğa vererek dinledi. 
Köprünün diğer ucunun istinat 
ettiği boşlukta da derin bir sü· 
kiit vardı. Ozaman: 

- Demek ki, henüz gelen 
yok. Şu halde, çaresiz bekliye
ceğiz. 

Diye mırıldandı... yine duvar
lara tutuna tutuna ilerledi. Dün 
gece, elleri bağlı olarak mahbus 
yathğı odamn kapısına geldi. 
içeri girerken, vücudu hafifçe 
ürperdi. Kalbinden doğan bir 
huzün ile dudakları titredi: 

- Acaba kendi ayağımla 
kendi mezartma mı giriyorum? ... 

Dedi. 

* Gavur Mehmet te nihayet bir 
insandı. Onun da et ve kemiğe 
bağlanmış bir hayab vardı. Para 
ile sahlmak ihtimali olmıyan bu 
kıymetli, hayatını şimdi vazife 
uğruna feda ediyor.. Kaçılmak 
ve kurtulmak ihtimali olmıyan 

ıu mezara kendi ayağile giri
yordu. Bu andan itibaren onu 
ancak bir mucize kurtarabilecek .. 
Eğer bu mucize zuhur etmezse, 
mahvolup gidecekti. 

Cebinden çakmağım çıkardı. 
Taşı, çeliğe çaldı. Sıçnyan• kı
vılcımlann aydınlığında etrafına 
baktı. Her tarafı tamamen taş, 
duvardı. 

Bileğinden kopardığı ip, bı
raktığı yerde duruyordu. Buna 
pek sevindi .. Demek ki kendisi 
buradan çıktı çıkalı, buraya hiç 
kimse gelmemişti. 

İpi yerden aldı; cebine koydu. 
Kapının yanına geldi; sırtını 
duvara vererek çömeldi. Artık, 

birer birer içtimaa gelecek 
canileri bekliyordu... Fakat bu 
bekleyiş, ona nelrndar uzun geli
yordu. Bı.1 anda, zihninden birçok 
şeyler geçiyordu. Birden bire 
Liinayı hatırladı. Yapılan cinayet
lerde, onun da bir hissesi olmakla 
beraber kalben bu kadına acıdı: 

- Ne olurdu; bütün bu işler
. den evvel bu kadını tanısaydım. 

Diye mırıldandı. 

Bu esnada, kulağına bir ses 
geldi. Bütün vücudu buz kesilerek 
şiddetle titredi. Hemen yerinden - Benzine ispirto kabldığı 
fırladı. Kulağını kapınin boşluğu- günden itibaren otomobile bin-
na verdi, dinledi. Merdivenden meyeceğim.. O da benim gibi 
yavaş yavaş biri iniyor.. Bir baı- ispirtonun tesirile duvardan du-

- Doktor bey demişti... Biz 
oğlanı yetişipte kurtarana kadar 
kurtlar okadar uğraşmış ki üstü 
başı parça parça eli yüzü kan ter 
içinde kalmış... Her tarafı yara 
bere olmuştu .•. 

Güldüm: ton ucunun yere temasile, bir tek vara çarpmadan ilerliyemiyecek· 
ayak sesi işitiliyordu. Gavur Meh- tir de.... - Ne zaran var ihtiyar dedim. 
met, gelenin Sinyor Bonelli oldu- Bir aslan delikanlıya kurdun ne 
ğunu hissertti. Dudaklarında kin- zaran olur ki? ... 
dar bir tebessüm titredi. Resminizi Bize Gönderiniz O eski ve seneler görmüş ba-

Bonelli, yavaş yavaş köprünün >1-- * şıni salbyarak fersiz . gözlerini 
olduğu yere kadar ilerledi. Bir s· 'T" <" kırpa, kırpa ... 
kaç saniye sonra bir zincir şakır- ıze ~ abiatinizi AJÖg/ige/im - iyi amma oğul dedi ... 
tısı ile bir hırılb işitildi. O zaman Resminir.I kupon ile gönderiniz. Sözünü bitirmek için uzun 

d 
Kupon diğer eayfaınmladtr. b kal k k l " Gavur Mehmet gülümse i: l eyaz sa ım sıvayara u agı-

Ala .. · Demek ki, köprü bu ta- --·-----------_J ma eğilip yavaşça fısıldadı ... 
26 l\I1ırat B .. · Snkıılgan ••t B b ld" k raftan açılıp kapamyor. Fakat.. "' ve mu e- - en u yaşa ge ım.. ur-

Acaba nasıl?.. şebbistür. Tav- dun insandan kaçar olduğunu 
Diye söylendi. rı hareketle· bilirim ... Fakat bu hain hayvan ..• 
Birkaç dakika sonra derinden rinde sarbest- Köyden çıkan kalabalığa bile 

kapılar açılıp kapanmıya .. Demir Jik vardır. ha- salmak niyetinde idi... Bakışlann-
kapılar duvarlara çarpmıya baş- diselere karşı dan korktum doktor bey... Mut-
ladı Yüksek sesle konuşa konuşa metin davra- laka kuduzdu o ... Mutlaka ku-
merdivenden iniyorlardı. Biribir- nır. HUrriyeti- duzdu ... 
lerine ağır küfürler etmelerine ni tahdit eden O zaman ihtiyara hak vererek 
fazlaca kahkahalarla gülmelerine, kuyudata pek genç çobanı sorguya çektim ... 
arada sırada sendelemelerine na· . .4 yanaşmak is- Verdiği cevaplarda hiç bir ku-
zaran gelenlerin sarhoş olduklan temez. Tuhaf fıkralar nakledebi- duz arazı yoktu.. yüzüme güle 
anlaşılıyordu. • lir. Kuvvei iknaiyesi vardır. Ko- güle bakıyor.. genç gözlerinin 

Merdivenden ince ve cılız ziya nuşması sıkmaz, alayiş ve nüma- içinde ışıklı ışıklı bakışlarla san-
huzmeleri uzanıyor .. San bir yılan yışttan hoşlanmaz. ki bizim şüphemizi anlayıpta 
gibi yerlerde ve duvarlarda dola- • eğleniyormuş gibi bir ifade sak-

şıyordu. 27 E k' l · d F t B Z k" lıyordu: • s ışe ıır c ua . : e ı ve . 
Gavur Mehmet derhal cebin- vakurdur. Gös- lhtiyann sözlerile çobanın ver-

deki ipi çıkardı. Bir ucunu par- . . diği cevaplarda bir tutarlık gö-
terışı sever remedim... Yaralan bmar ettikten 

maklarile tutarak kendi bilekle- k en d isin den ve sardıktan sonra: 
rine doladı. Sonra, arkasını bir ehem miyet le ' - Haydi ihtiyar dedim.. fn-
köşeye vererek sağ tarafının üs- bahsedilmesini şallah değildir .• Zaten olması da 
tüne, yere uzandı. Gelenler, doğ- ister. Şıklığa miimkün değil .• Bak delikanlıya.. 
nıca köprüyü geçiyor ve öteki intizama ve Aalan gibi ... Ne sordumsa.. İyi iyi 
kısımdaki koridora gidiyorlardı. ve sevgi mev- cevaplar verdi .•. 
Gavur Mehmet, bunlann ayak zularına alaka lf-
seslerine dikkat ediyor, ve birer gösterir. Ça- Bir hafta sonra ayni ihtiyar .. 
birer sayıyordu. Bonelliden maa- huk kızabilir." Ağlıya ağlıya odamdan içeriye 
da, alb kişinin ayak seslerini tes- • girdiği zaman meseleyi hemen 
pit edebilmişti. 60 Şahap Efendi: Zeki ve alaycı- habrlamışbm. 

Ayak sesleri kesilmişti. Derin- dır. Şıklığa ve intizama üzenir. Hu- - Merhaba ihtiyar hayrola .•. 
den bir takım konuşmalar _geli- susiyetleri hakkında başkalanna - Hayırlar beyim.. Hayırlar 
Y

or, ara sıra hiddetli küfürler işi- hesap vermek istemez, sert ve hak- diyelim amma... Bizim Demir 
ohan kudurdu .. 

tiliyordu. Gavur Mehmet, on da- sız muamelelere tahammülü yoktur. _ Nasıl? •. 
kika kadar böylece bekledi ve Mukabeleye temayül eder. Eğlence - işte beyim dişarı bırakbk.. 

- Ah beyim dedi.. Oğlan 
hepimizi aldatmış... Bana köyde 
söyledi... Halim Ağanın oğlu 
" Demir demiş... Sen kuduz ol
muşsun.. Seni doktor görünce 
hastaneye, İstanbula gönderiverir. 
Yoksa doktoru kandımıya bak .. ,, 

Sözler vermiş... Biribirine akıl 
öğretmişler ••. Köyden ayrılmamak 
için Demir de bize hep yalan 
söylemiş... Size yanlış yanlıı 
cevaplar vermiş. 

O zaman Demirin sorğu gü
nündeki alaycı, gizli gizli pazar
lıklı çehresi gözümün önüne geldi. 

- Eyvah ... 
Diyerek odadan dışarı fırla

dım. O aslan gibi delikanlıyı 
kurtarmak zemanının çoktan geç-
miş olduğunu anlamak bana öyle 
derin bir acı oldu, ki ... 

Beni görür görmez .. 
- Yandım doktor hey f Dedi ••• 

Böyle olacağını hiç bilmemiştim. 
Kendimi topladım ve güle 

güle yaklaştım. 
- Yok.. Birşey yok Demirl. 

Bu da geçer .. sen gençBin ... lstan
bula gidince bak ne çabuk iyi 
olursun. 

- Ne zaman.. Ne zaman 
doktor bey .. 

- Yann çocuğum!. 

• O gece çılgın bir yağmur, 
gözler kamaıtıran gürültülii ıim-
şekler vardı. Bunlar hastayı bütün 
bütün buhrana düşüriiyor ve sım 
sıkı bağlatbgım karyolasında te
pine tepine, bağıra bağıra sarsı-
lıyordu. Su sesi, fırtına ve şimşek 
gürültüsü onun yorgun dımağıncla 
bir felç membaı gibi tohumlar 
bırakıyor ve oradan biitün vücu
du sanyordu.. Bir an oldu ki sea 
kesildi, çırpınma ve debelenme de 
kayboldu .•• 

Fakat .•• 
Demir .• Bu demir gibi deli

kanlı.. Sükllnct bulan fırtınalar
dan, şimşeklerden yağmurlardan 
sonra bir daha günün doğduğu
nu görmedi... Ve İstanbula da 
artık hiç gidemiyecek. sonra zihninden şu mülahazayı uğrunda sarfettiği paraya acımaz. Jandarmalarla getirdim .• Bir sed-

geç~di: Boğanmseve~üzüntülü~krepek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ü 
gelemez. E k ft M•• d - . mitlerim, boşa çıktı. Ar- V a a UZe e 

bk burada beklemek faydasız.. S Q N p Q S T A Lüzumsuz Mesçitler Or- Kıymetli Selçuk Halılan 
acaba gidip şu köprüyü kaldır- tadan Kalkacak 
sam .. onları oldukları yerde mah- Bulundu 
pus bıraksam, nasıl Ölur?... Fa- Ynml, Siyaal, Huadb •• Halle Evkaf Umum müdürlüğü lstan!. Eski İslim ve Türk eserleri 
kat, ya köprüyü kaldırayım der- raıeteai buldaki cami ve mesçitlerin tasni- müzesinde şimdiye kadar teşhir 
k b tda.re •• lıtaıı bul, ı:ıtl Zaptfwe 

1 
fine karar vermişti. Evkaf vari- d'l . k 1 en ir beceriksizlik edersem... Çataltetm• ıokafı as- datı azaldığı için bütün camilerin e ı mış ıymet i eserlerle dolu bir 

Bu fikir Gavur Mehmede çok ve mesçitlerin tamirlerini idame depo vardı. Vaktile Anadoludan ve 

1 
. Telefona lıtaobul - 20203 R d k l' mü ayım geimekle beraber bir etmek müşküldü. Binaenaleyh umeli en getirilen ıymet ı ah-

Poıta kutuıuı lııtanbul - 74t 
aksilikten korkuyordu. O, buraya Telgrafı lıtanbul SONPOSTA .tasnif harici kalan bedii, tarihi, lar tomar halinde bu depoya 
gelirken şöyle düşünmüştü: mimari kıymeti haiz olmıyanlar konmuştu. Müzeler idaresi bun• 

- Bu herifler, buraya gelir A 'BONE F 1 AT l satılarak diğerlerinin daha iyi ların içinde dünyada eşi olmıyan 
T O R K 1 y E E c NE 8 ı muhafaza edilmesine itina edile- T k 

gelmez nasıl olsa. yanıma gele- kıymetli ür ve Selçuk halılan 
1400 K t • cekti. Dört aydanberi çalışan b"l . 

cekler ve beni bir muayeneden 750 :· e ;;n• .:~:0.l<r Tasnif heyeti İstanbuldaki cami buluna ı eceğıni nazari itibare 
geçirecekler. O zaman iki ihti-

00 
ve medreselerin adetlerini ve alarak tasnifine karar vermiş ve 

ı y d h 1 b · k 4 " 3 ., aoo • bir de heyet seçmişti. Heyet me-
ma var. a, er a ır arar 150 .. 1 •• 300 • aralarında (500) metre mesafe . . d k d' F k 
vererek beni öldürecekler.. ve- bulunup bulunmadığını tesbit et· saısıne evam etwe te ır. a at 
yahut evvela bir isticvaptan Oalan evrak geri verUmez miştir. şimdiden pek kıymetli yüzlerce 

111.nb.rdan mes'uliyet alınlll&I İ halı elde edilmiştir. Bu halıların 
geçirecekler. Ve sonra hak- cnap 1,._in mektuplara (G) kuuııu~ stanbulda (530) kadar cami 

b k 
:w' • "t t b"t d'l · t' H ' t içinde en mühim yüz kadarı Kon-

kımda ir arar verecekler... aut tlhesl ll.zımdır. ve mesçı es ı e ı mış ır. ey e ·· ı "d · b l b' ı· yadaki sultan Alaeddin camiivden 
Birdenbire öldürecek olurlarsa Adr•• dtllttlrllmoııl (20) hrıııtur. muze er ı aresme un ann ır ıs-tesinı· göndererek hangı'lerı'nı'n getirilmiştir. Bunlann hepsi de 
bütün dünyaya olan borçlarım, G d aaet•m1• •çıkan r .. ı .. .,. , ... ı.n. asarı atika oldugyunu sormuştur. eski Selçuk halılarıdır. Müzeler 
h l ·ı l ltltU.. uldan •ahfuı .,. , ... t •• ı.. "d . b" l h . e a o sun... aittir. Müzeler idaresi henüz cevap ver- ı aresı un arın teş iri ıçin yeni 

( Arka... var ) memişlir. · bir salon açacaktır. 
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EBSELSIOB 
Büyük Elbise Fabrikası 

Sağlam ve iyi cins kumaılar. ve birinci ne'V'İ mabeme ile Paria 
terzi akademisinden mezun malair hir makutarut kuaunm 
biçimi ve atölyelerindeki itinaklr terzilerin pek Clikkatli 
dikiti ile imal eylediii 

-ısmarlama kost1mıer1 
her sınıf halkın keselerine elverifli olmak lzere 

t 
2

Liraga 

yapmaktadır. 
Bir tecrUb• bin rekllmdan iyidir. 

TED/YATTA TESHILAT 
(4816) 

--Taşra Gençlerin~ i.!. ~=-~~~~~d:.'I( 
1 tanbuhla büYi.ik bir müessesenın taşralı oen., . l . b" b" kt 

~ . . .. . ahsili bitiraıı~ genç en ıze ır me up 
kasabaların nahıyelenn, koylenn orta t .. b"ld' kl 

' . . . .f !eri varsa ne oldugunu ı ırece er, 
gönderecekler tahsıl derecelcrını, vazı e b k 'f . ·ı ı~ı 

' akl d Verilecek iş a~ a vazı eyı ı ı a 
müm.kü ose fotoğrafianm da yollıyac ar ır. ' - · ı 
etmez bulunduğu mahalli değiştirmeyi icap ettirmez, her b~unevvl kert g~cındo -

' .. h 1 muayyen ır ay ı emın e er. mak i!tedİ!!'i şerefli bir meslege azır ar ve "'1 
o Adres: Poabl kutusu latanbul 283 • (5428) ..._~----------•• ___ .. 

T~QKiYE 

llRAAT 
f9ANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT-~D~Q 

Sayfa 11 

kiye "'raat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında 
bir imtihan açılacakbr. f mtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ., müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya İftirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya " Yllksek 
İktısat ve Ticaret mektebinden Te yahut Hukuk F akülteainden 
mezun olmalan lizımdır. Müfettiş namzetlerine " 140,, lira maq 
verilir. İmtihan programına ve sair prtlan havi matbualar: Ankara, 
lstanbul, ve hmir Ziraat bankalanndan tedarik edilebilir. 

T alipİer bu matbuada yazılı veaikalan bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankam teftit hey' eti müdürlüğüne nihayet 
10181933 günü alqamma kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmahdırlar. (3211) 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilinlan 
Divanyolu ile Klotfarer, .. Fazlıpaıa,, Caddesinin birleftiği kii

ıede 138 metro terbiinde bulunan Hacı Ferhat Ağa vakfından olan 
arsa icra kılınan ilk müzayedesinde "3450,, lira bedel ile talibi uh· 
desindedir. Fazlasile talip olanlar temdiden ihale giinii olan Tem
muzun 17-ci Pazartesi günü saat 15 e kadar Mahlillit kalemine 
Müracaatlan " 3212 ,, 

EJBp aulh icra 1n9murtuıun
dan: Balatta Karabaş mahallesinde 
Kereeteciler caddesinde atik 14-1&.18 
numaralı 3 kıt'a arsanın mutasarrıh 
olan Garebet ve Ovakim ve Süleyman 
efendiler olup Agop efendiye temliken 

borçlarından dolayı İstanbul Belediye

sinin 3-8 tarihli muaaddak haritasına 
nuaran mezklır 3 kıt'a ananın sağ ve 

solu mahdut iki ara arasında kalan 
mezkilr 14-16-18 numaralı arsaların 
her birerleri 264/5 lira olmak 
üzere 3 kıt'a arsanın mecmuu 794 zira 
mürabbaı ve beher. arsaya 374 lira 
kıymet takdir edilmiş mecmuu bin kırk 
bir lira üzerinden Eyüp sulh mahke
meli icrasından açık arttırma ile satı-
lacaktır. Satış şartnamesi 22 Temmuz 
tarihinde divanhaneye talik edilecektir. 
12 Ağustos tarihinde Cumartesi günü 

saat 14: den 16 ya kadar açık arttırma. 
ıuretile satılacaktır. Arttırmiya ittirak 

için % 7 teminat akçeai ~· ~üte
rakim verği belediye vakıf ıcaresı aa-
hiplerine tellal.iyesi müşteriye aittir. 
Haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça 
ipotekli alacaklılar diğer alikadaramıı 
n irtifak hakkı sahiplerine tarihi iliıı
dan itibaren 20 gün jçinde evrakı müs

bitelerile bildirmeleri lizımdır. Alika: 
darların icra ve iflas hanunu maddeı 

lelan111uı 4 bnca icra ... 
murıuıundan. Beyotlunda Şifllde 
Ujurluyan apaıtmamada S nu ........ 
dairede oturan müteveffa Rostom 
Roatomyan va.Uleri Rua tabaumdaa 
zevceai Anna ve kulan Aralui ve 
Verjin Hanımlar ile otlu Mhau efe. 
diye: İlama müateniden Aıtin Nakq
çıyan efendinin (8000) lira alaeatuun 
tahsili için her nekadar ikametl'lhı
nıza ademe emri tebliti için mvbatlr 
ham edilmit be de yapıUm tahkikat
ta ikametgilunınn meçhuliyeti ula· 
tılmıt olduğundan ödeme emrinin bir 
ay müddetle gazete ile ilinına karu 
verilmif olmakla tarihi Dudu ve 
21 inci fiinünden itibaren 10 gün 
zarfında borcun tamamJDa ...e ya bir 
kıamına ve y~ut alaHkhnm takibat 
icruı hakkına dair bir ltlruma ol
dutu takdirde bu mlddet içinde 
tahriren ve ya tifaben 933.1717 nume 
rolu doayaya muracaabmz laz-u 
ve aksi haJde sıyaa..mMa cebri ı .. 
raya teT_.. ..u1ecet1 ••M• we 
Meme emri yerine l'eçmek ._ 
llia olunur. (SC291t 

Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 
1833 

MATBUAT 

ALMANAÖI 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. mahsulun& tevfiki kareket etmeleri ve 

daha fazla malumat almak istiyenlerin 
Eyüp icra dairesindeki 938/252/254/256 
numaralı dosyalara muracaatlan ilan 
olODur. (6416) 

~--• Fiab 1 liradır. 41 _ _.,, 

l•tanbul d&rdOncU icra m• 
murlujundan: Tamamına bin altı 
yiiz otuz altı lira kıymet takdir edilen 
Aksarayda Oruçgazi mahallesinin Oın
ğıraklı bostan sokağında eski 26-28 
yeni 12-31 No. lu hanenin üç rubu 
tevsili ve bir rubu bili tevsili maa bah
çe alışap hanen~ ~amı on altı hisse 
itibari!e _altı hisaesı . ~çık arttırmiya 
vazedılmış 1-8-933 tarihınde şartnamesi 
divanhaneye talik edilip 19·8· 933 tari
hi.ne müaadif Cumartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü 
icra dairesinde arttırma suretile satıla-
ca~ır. Arttırmi~a iştirak . için yüzde 
yedi buçuk temınat akçesı alıwr. Mıi-
terakim verği belediye vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Arttırma bedeli hiNe
ye isabet eden muhammin kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 
ihalesi yapllacaktır. Aksi halde en son 
arttıranm teahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit edi-
lerek 8-9-933 tarihine müaadif Pazar 
günü aynı ııaatte hisseye isab~t ede~ 
muhammin kıymeti y~e yetmış beşı· 
ni bulduğu taktirde en uyade arttıran& 
ihale edilecektir. Bul~it halde iha
leden aarfmazar edilecektir. ~ N~Ju 
. kanununua 126 mcı maddesı.ne 
:~ kan ipotek sahibi alacaklılar ile 
di" ı alüadarlann ve irtifak hakkı sJT;lerinin dahi gayri ~enk.ul üzerin· 
d k. haklarım ve husutile faıı ve mur:r: dair olan iddialaruu evrakı miİ!:_ 
bitelerile 20 gün içinde ic!- dairesine 
bildirmeleri lazımdır. Aksı halde hak
lan tapu eicillerile sabit olmiyanlar 
Babf bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. işbu maddei bnu~iye ahki
mma göre hareket etmelen ve daha 
fazla maliimat istiyenlerin 938/754 dos
ya numarasile memuriyetimi&e mura-
eaatları ilia olunur. 

' 
1 

Himayei Etfalin Balosu 
H. E. C.. Kad11&8, KllZll8I ldaer 

HeyeUnden: Cemiyetimiz tarafından 
B. M. M. reiai K.izım Pap Hazretle
rinin himayelerinde 13 temmaa 935 
pqembe Pııü akşamı Suadiye plij 
gazinosunda bir kır balosu tertip edl 
miştir. Kadıköyün kibar hanım ef,...,~f 
ve beyefendilerinden tertip heyeti ta· 

rafından idare olunan Balo .... aimia 
en kibar ve nezih balosu olacaktır. 
Davetliler için Suadiye iakeleainden 
aabah saat dörtte lırtanbula vapur 
temin edilmiştir. 

Be yollu Asker ilk 'ubeel11d •n: 
Beyoğlu Askerlik şubesi~de mu

kayyet bilumum MaJUI zabıderle as
kerlerin l'88llli senet ve raporlarile 
birlikte sı temmuz ak~amına kadar 
şubf"ye müracaatlen ilan olunur. 

R••it11 Tdllll K.,,.,,. 
TabtaUnlal Gfrenmtk s.u,. .. aıuı 
.-mtnial 8 adt& kapoa • ..... 
Ukt. ,0DdtriDll. Rt1mbab ma1 .. 

a&bWlr '" iade tdila• 

Jalm, mealel 
•eya ... at1 

Baludaf11 
at111ltke' 

Reaha hıtiı•: 

1 tdtc.ek al ! 

Resimhı tne- 30 kvatlM 

l ı l aıulı•billDcM ıo.••Jaeout 

1 ~ --. 

1 

~ 



l~ ~ayfa 

(1121) 

ASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur 

ASPiRIN 20 ve 2 tabletıık ambalajlar ıcınde 
her yerce b.uıunur 

Ziraat Vekciletinden: 
Ankara' da Yülaek Ziraat Enstitüsünün Şaraphane, Süthane, 

Zootekni binaları Elektrik tesisatı " 21 11 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkanlmıJtır. 

Mezkiir tesisatın münakasa evrakı "10 11 lira bedel mukabi
linde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Brosu Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen ehliyeti fenniye ve 
kudreti maliyesine ait vesikaları komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbetinde temi· 
nat mektuplarile b~likte ihale günü olan 2 Ağustos 933 Çarşamba 
günli saat üçte Vekalet inşaat komisyonuna müracaatlan ilin 
olunur. (3202) 

MÜHİM BİR FIRSAT 
Piyasada hiçbir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede 
mallarını ucuzlatan yegane mobilya mağazası. Bilhassa İngiliz 

~ 

garanti san kesme ve beyaz karyolalarında büyük tenzilat yap-
mıştır. İstanbul Rızapafa yokuşu 66 No. Telefon: 23407. 

ASRİ MOBil YA MEŞHERi 
AHMET FEVZi ~ (5078> ~ 

SON POSTA 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprüb~ı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar ıade han 

'l.'clefon: 22740 

MERSİN POST ASI 

ÇANAKKALE 
vapuru 14/7/933 Cuma saat 
10 da İdare rıhtımından kal
kar. Gelibolu'ya yalnız dö
nüşte uğrar. " 3229,, ' , 
SADi KZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENiZ Postası 

Damla Pınar 
vapuru 

13 Temmuı Per9embe gUn11 ıut 
18 de Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, Inebolu, Saınıun, Ordu, 
Giruun, Trabzon, Sürmene ve Rize 
limanlarına azimet Ye udet ede
cektir. 

Sakarya vapuru 
ISTAN BUL ·IZMIR 

SÜR'AT POSTASI 
Her hafta Cumartesi günü saat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, Pazar 
günU !ımir'e mll...asalat, Pazartesi 
hareketle Salı gUnil lstanbul'a ndet 
eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığa mü
racaat. 'folof<>n : 22134. 

.. (5373 - 5442) 

TA VILZADE VAPURLARI 
Ayvahk eksp,·ss Postası 

~ v~~u~~p~Jm! ~---- 16 da Slrkect'don 
hareketle • Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 

tarikile Ayvalık'a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dikkat: Cuma gllnU Edremit yol· 
cularını trene yotl9tirir vo Ayvalık 
yolcularını aynı glln ak9amı Ayvalı· 
ğa çıkarır. 

Yolcu bileti npurda da verlllr. Adre11 
Yemtı'te Tayllzad" Muetafa biraderler. 
Telefon 22210 

(5433) 

[

Dr. A. KUTiEL.J 
raköy'dc Abdullah Ef. lokantası 

sırasında. 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR.• (~)8l) 

Şık giyinmek ister misiniz? \) 
Yerli Mallar Pazarı 

Beyoğlu şubesi terzihanesine gidiniz 

İstanbulun en meşhur terzisi 

Ekonomidis orada çalışıyor 

HEREKE 'nin yeni kumaşları lngiliz 
kumaşlarından / arksızdır 

Temmuz 12 

BAD\'OLiN 
Yeni ve büyük tüplerini 

de piyasaya çıkardı 

Fennf bir kıymeti haiz 
olmayan alelade ma
cunların aynı bUyUk

IDkteki tüplerinden 
1 - Daha ucuz, 
2 - Kalite itibarile daha 

yükıek, 
3 - Miktar itibarile daha 

fazla.... ve: 

BEB DEM TAZE ... dlr. 
ÇUnkU RADYOLiN fevkalade sarfiyatı dolayısı ile daima 

"henüz imal edilmlf,, vaziyette bulunan 
yeglne Dit Macunudur.. <ss1ı> 

NAİM VAPUR İDARESi 
izmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe i9nl 

saat tam 18 de 

Doğru İZMIRE "~de~•t 
Tafell~t için Galata, Gil~rük. kar• 

91aında Site Fanııez Han Not!. 
~--·Tel: 41041 + (5386) --

········································-·---.. -........ 
Son Posta Matbaası { 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hdll LQtfl 

-
IEn - pare il• 

:ı &n 9Qael ftetltY• 

~.'::'n._t•• T, L. 1.30 
~ 

Buton Şark umumi depoziterl il. de TOL€DO 
b!UMI, S.lliıı Hamam Hacepale Hu No. 111 -~ 

felefon : 20620 i 

6Jlj-• 50 Derecellk ..__, 
HARiKA RAKISI 

... ~ 

f. i 
fıçılaraa DİNLENDiRiLMİŞTİR. 

~ ................. (~M).-...,. 

OakUdar icra Dairesinden. 
Bir borcundanl dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 

fransız mamulatından piyano ve ha
sır oda takımının 20-7-933 p4'•şembe 

günü saat 9 dan 10 na kadar :'kısık· 
Iıda Kavakbayınnda Alemdağ cad

desinde aatılaeatından taJip olanları• 
mahallinde hazır bulundurulacak me• 
mura muracaaUan ilin olunur. (5421) 

~iş ARIYORUM4m ., 
15 senedenberi ecnebi veı anonim 
şirketlerde muhuip ve Fransızca 
mütercim olarak muvaff akiyetle 
çalıştım. Elimde bon servislerim 
vardır. Ciddi bir mü~aseıede mu
hasip veyahut ambar müdür veya 
memurlutu arıyorum. Taıraya da 
giderim. 

Adres : Muhasip ve ambarcı 
posta kutusu 176 iatanbul. 

(5301) ~-------_.(S389) 


