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-::-- • 1 Dün Moda Koyunda Biribirini 

~eyn~ milel Şöhretler Istan-ı Taki~ Ede~~~İ Kaza Oldu 

bul Oniversitesinde Hoca •• R .. ~.~lıp Beyle Çocukları 
Olumden Kurtuldular • 

lngiliz Kıralının Doktoru Fakül
Profesör Olacak! temizde 

Dün darülfünun muhitinde 
ancak •esisata müteallik ufak te
f~k işlerle iştigal edilmiş olmasma 

'agmen müstakbel üniversitenin müs
takbel kadrosu hakkında muhte
lif dedikodular deveran etti, fakat 
esaslı olarak en küçük bir haber 
bile çıkmadı, fazla sabırsızlık 
edenlere: 

- Beş gün daha bekleyinb; 
görürsünüz, denildi. Fakat bizim 
aldığımız muhtelif malUınat ara• 
sında bir tanesi vardır ki, onu 
burada kaydedebiliriz; mevsuki
yeti üzerinde durabileceğimiz bu 
habere göre: 

Üniversitenin yeni kadrosunda 
göze çarpacak, ve memnuniyeti 
mucip olacak en büy!ik değişik· 
lilcler Tıp Fakültesinde olacakhr. 
Filhakika bu fakültenin diğerle
rinden daha kısa bir zaman içinde 
Avrupadakilerin ayarına yüksel• 
tilmesine ve bunun için de başlıca 
kürsülerin beynelmilel şöhreti 
haiz olan ecnebi profesörlerine 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Boksör Nuri Dün Yakalandı 
' .. 

-- . -
. lıtanbul zabıtası dün birkaç gündenberi aramakta olduğu 
iki adamı yakaladı. Bunlardan birincisi bir .kadın yüzünden bahriyeli 

Mehmet efendiyi yaralamış olan bastoncu boksor Nuridir. yaka· 
lananlardan ikincisi de meşhur yankesicilerden Agop isminde 
biridir. Resmimizde her ikisini de görüyorsunuz. 

Dünden İtibaren Muamele Başladı Bir Bomba 
İki Çocuğu 
Parçaladı Merkez Bankası Gümüş 

Satın Alıyor 
f ngiltere Darphanesi _Müdürü Geliyor 

Merkez bankası ile alakadar 
rnalmemurlukları dünden itibaren 
gümüş para almaya başlamışlar
dır. Gümüş paralar mecidiye (37) 
kuruş hesabı üzerinden toplan
nıaktadn·. Merkez bankasına gü
nıüş satacaklar evvela gümüşle
rini darphaneye getirecekler bu
rada erittirerek külçe yapbrdık
tan ve derecesini gösterir rapor 
aldıktan soma Merkez bankasına 
götürerek parasını alacaklardır. 

Darphanede kabul saati her
gün saat oııu çeyrek geçeden 
On biri çeyrek geçeye kadardır. 
Teslim edilen gümüşe mukabil 

alınacak raporlar cumartesi, pa
zartesi ve çarşamba günleri ayni 
saatlerde verilecektir. Eski gü
müş paralar (830) ayarında idi, 
yenileri (900) ayarından yapıla

cağı için banka yüksek ayarlı 
gümüşleri bir az fazla fiatla ala
caktır. Merkez bankası ayni gün
lerde ve ayni şartlar dahilinde 
altın almıya da devam edecektir. 

* 
Merkez bankası geçenlerde 

fngilter~d~n . p,~) to~ gümüş 
getirtmıştır ıkıncı parti de yola 
çıkarılmıştır. 

( Devamı 9 uncu ıayfada ) 

Nezip, (Hususi) - Kürap kö
yünde harm:ın yerinde oynayan 
Hüseyin ~e Isa .isP}~nde iki ço
cuk ellerıne geçırdf.IHeri ve bom-
ba olduğu anlaşılan bir cisimle 
oynarken infilak olmuş ve çocuk-
ların ikisi de parçalanmışbr. 

Yumurta 
Büyüklüğünde 
Dolu Yağdı 

Tavşanlı, (Hususi) - Bu ci
vara yumurta cesametinde dolu 
yağmış, mahsulatın yüzde yetmiş 
beşi harap olmuştur. Kütahyaya 
merbut birkaç köyde de dolu 
yüzde seksen derecesinde tahri· 
bat yapmıştır. 

Hangi 
Mektebe 
Gireyim? 

Bugün bütün ana babalann, bütün 
çocukların cevabını aradıkları sual 
budur. 

" Hangi mektebe gireyim? ,, 

Son Posta her sene ol· 
duğu gibf, bu sene de 
okuyucularına bu husus· 
ta rehberlik edecektir. 

I 'erşembe gününden itibaren muh
telif mekteplerin kabul şartları, tah
sil vaziyeti vesaire hakkında ma!U
mııt verecek ve karilerin soracakları 
sualleri de cevapsız hıralı::mıyacaktır. 

J\Iektep meselesi hakkında bir 
sıkıntınız varsa perşembe gününden 
itibaren Son Poslayı takip ediniz 
ve derdinizi bize bildiriniz. 

-----
Gazi Hz. Kazazedelere Hatır Sordular 

Maarif Vekili Reşit Galip 
Beyle çocukları dün pek tehlikeli 
bir deniz kazası geçirmişler ve 
muhakkak bir ölümden kurtul
muşlardır. 

Bu ölüm macerasi gündüz 
saat 12 de vuku bulmuştur. 

Dün Maarif Vekilimizin bal
dızı hanımefe.1di çocuklarile be
raber Vekil Beyin evine misafir 
gitmişlerdir. Oturulup konuşulur
ken gerek Reşit Galip Beyin 
çocukları, gerek baldızının ço
cukları deniLe girmek istemişler 
ve vekil beye kendilerini denize 
götürmesi için ısrar etmişlerdir. 

Vekil B. çocuklarının bu rica
sına dayanamamış, baldızı hanıme
fendinin çocuklarile beraber 6 
çocuğu yanına alarak bir yel-

kenli sandalla moda sığlığında 
gezintiye çıkmışbr. 

Birinci Kaza 
Vekil 8. sığlıkta yelkenlirf 

demirlemiş, çocuklardan ikisi de 
denize girmişlerdir. 

Bu esnada hafif bir rüzg'!_ 
( Devamı 3 üncü 1ayfad• ) --

.. ;-
,,,. '-.~ ,, . 

ilk Pa·ncar Alpulluya Merasimle Gönderildi 
A lpullu,2S(Hususi)-İlk pancar vam eden faaliyet bu sene be!i 

mahsulü merasimle fabrikaya geti- ay devam edecektir. 
rilmiştir. İlk pancar mahsulünün geliş Fabrika bugün faaliyete baş. 
merasiminde Edime valisi, Edirne lamıştır · Bu sene istihsal edilecek 
belediye reisi, Edirne meb'usla- şeker her senekinden fazla ola-
rından bir kısmı ve birçok güzi- caktır. Dahili mamulattan oldru-
de zevat hazır bulunmuştur. va resmi kaldırıldığı için bu se-

Bu sene pancar mahsulü çok ne fiatlerde hafif bir tenezzül vu-
bereketlidir. Her sene üç ay de- kua gelmesi de muhtemeldir. 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

Delilerin Zürı-iyetlerine 
Mani Olmak Lazımdır 
Fahrettin Kerim B. Deli, Yarım Deli Ve Asabi 
Hastalık Geçirmiş Kimselerden Doğan Çocukların 

Cemiyete Yük Olacağını Söylüyor 
- ----

y ARIM DELİLERİN ÜREMESiNE MANi OLMALI 
Yarım akıllıların evlenip ev- ...,,__ -

lenmemeleri hakkında fikrini sor- ·--
duğum zaman, .mesleğinde ufak 
tefek boyile gayri mütenasip bir 
şöhret sahibi olan F ahrettin Ke
rim Bey de kendisinden evvel bu 
mevzua temas eden meslekdaş
ları gibi söze başlamadan evvel: 

- Çok mühim!... Dedi, bir 
çok düşündü. Ve ilave etti: 

- Evet, bu hem çok mühim, 
ve akademik bir meseledir. Bir 
kısım müellifler evlenmeleri, bir 
kısmı evlenmemeleri taraftarıdır. 

- Siz ne dersiniz, hangi kı
sımla hemfikirsiniz? 

- Vallahi yanm akıllıların 
adetleri çok olduğu için bu hu
susta kat'i bir şey söylemek im· 
kanı yoktur. Fakat muhakkak ki 
bunların çocuk yapmamaları, 

Fah,..tnn ır,...,.. IJ. 
doğru olmadığı halde yapbklan 
takdirde hiç olmazsa akıl lufzıssıh· 

( Devuu 8 ilacl .. yfada ) 
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( GIJn~n ~arilıl ] 1 .. 
iş Kanunu Tetkik 

Ediliyormuş! 
Üzerinde uzun müddettcnberi 
tetkikat yapılmakta olan iş kanu
nu henüz. ç·ıka.nlamadı, fakat bu 
günlerde tekrar bahsi geçmiye 
başladı, ne derıiniz? İşte cevap
lar: 

0emil Bey (F...dimekapı Ermeni ki
li.ee ka~ı ında) 

- Programsız işlerde ıntizam ve 
muvaffakiyet garanti edilemez. Onun 
için Avrupa ve Amerikada İfçilerüı 
çalışma saatleri kanunlarla teabit 
edilmiştir. Patronlarla İfçilerin karşı-

lıklı :vaz.ife ve sali.hiyetleri de ma
lümdur. Biıde böyle bir kanun yok
tu. Fakat ihtiyacımız vardır. 

lf 
Mehmet Bey (Kurtuluş Fınn so

kak 70) 
- Biıde günde ıekiz saattan 14, 

16 saate kadar çalı an amele vardır. 
Nihayet buolar da insandırlar. Bir 
lokma ~kmek için vücutlannın ve 
•ıhhatlerinin bu şekilde istismarlan 
doğru değildir. Memlekette İIJ kazanç 
aı diye sermayedarlar fırsattan isti
fade ediyorlar. 13 yaıındaki çocuklar 
bile çalışarak inkişaflannı dur
duruyorlar. Garp medeniyetini kabul 
ettikten sonra bize bir de iş kanunu 
lazımdır. 

* ~lediha Hanım (Sultanahmet Tica-
retlıanc sokağı 25) 

- İş kanununa çok ihtiyaç vardır. 
Kadın da hayata ablmışhr. Her gün 
hususi ve resmi müeııseselerde bin
lerce Türk kadını, kız.ı çalışıyor. Fa
kat her nedense bizde kadının 
emek ücreti erkeğe nisbetle çok 
az.dır. Sonra talip çoktur diye 
b n hususi fabrikalar küçük kıı1an 
ağır işlerde kullanıyorlar. 10 - 12 saat 
güçlerinin fevkindeki makineleri 
çeviren yavrular vardır. Ancak bir İ§ 
kanunu bunlnnn imdadına yetişecek
tir. Ali lkhsat Meclisi bunu yaparsa 
çok sevap kazanır. 

lf 
H an Bey ( Sultanselim Kiremit 

mahnllasi 7 ) 
Geçell gün Zonguldaktaki kömür 

ame)~sinin cehennemi çalışma tanını 
okudum da acıdım. İstanbuldaki 
tüturl '~e trikotaj fabrikalannda çah
fan: 'tkr'z.lann vaziyeti de böyledir. 
Eğer iş~ saatlan tahdit edilirse hem 
memlekette işsizlerin adedi azalır, 
hem de amelenin sıhhati gözetilmiı 
olur. 

24 .. ~aatin 
Hadiseleri 

~azi, ibrahim, Mustafa, ve Simon 
ismiıi1dc dört kafadar Hüriyetiebediye 
tepesinde Garbisin gazinosundan iki 
kuza v.e 5aire çalıp kaçarlarken yaka
lanmışlardır. 

• • 4 Sabıkalı Ali Rıza ev\'elki gün 
Bankalar caddesinde tramvay ile geç
mekte olan Dikraıı Efendinin 245 
lirasını çalıp kaçarken yaklanmıştır. 

• • • Zabıta evvelki gece şehrin 
muh!eJif yerlerinde bulunan gizli 
rand~ evlerini basmıf, birçok uy
gu~S"~~~ 'kacİ°uilan tevftif ederek ev 
Hhipleri hakkında tali:ibata başla-
mıştltft..•"' · · · 

• *• Z~bıta dün Tahtakalede bir 
araşbrma yapmış, baz.ı kimselerin 
üzerinde kama, bıçak Ye saire bul
muştur.· 

/ ',,. Sabıkalı Yahya, Kasımpaşada 
kahveci Ali Beyin '!5 gramofon plağı
nı çalarak "kaçarken yakalanmı.şbr. 

Buğday Piyasası Yükseliyor 
----~~~~---~---~ 

Köylümüz Dünya Mahsulünün Azlığın-
dan istifade Edebilecek Bir Vaziyettedir 

Alınan haberlere göre bu sene Amerika, Ka- bulun bir aylık ihtiyacını karşılayacak kadardır. 
nada ve Avustralya gibi belli başlı buğday istih- Her gün Anadolu dan . gelen buğdaylardan dolayı 
sal mmtakalarında mahsul pek az olmuştur. 1930 istok muayyen bir zaman iç.in şu veya bu rakkamla 
senesinde Amerika buğday rekoltası (000) milyon ifade edilmiş olarak devam edecektir. 
kilo olduğu halde bu miktar 1933 senesiooe (490) Yeni mahsule gelince, favkalade olarak tavsif 
milyon kiloya düşmüştür, edilmektedir. • : • 

Bu sebeple dünya piyasasında buğday üzerine Salahiyettar bir zat buğday meselesi hakkında 
büyük speküJasyonlar olmaktadır. Amerikadan bir muharririmize şu malumatı vermiştir. 
LiverpoJa gelmekte olan buğdaylar daha yolda iken - " Bir müddet sonra cihan buğday piyasa.sının 
satılmakta ve 8-9 elden geçmektedir. Fakat buna yükseleceğini tahmin ediyorum. Biz ötedenberi 
rağmen son birkaç gün içinde Şikago borsasında adalara, Yunanistana, Suryeye hububat ihraç ede-
büyük bir panik olmuş birçok maddelerin fiatlan ~· Son senelerde bu ihracat biraz azalmışbr. 
birdenbire düşmüştür. Buğday piyasası da yüzde Onümüzd~ki aylar zarfw~a. ihracab teşvik etmeli-
yirmi beş nisbetinde inmiştir. yiz. Köylümüz müsait fiattan buğday ve saire sat-

lstanbul Ticaret borsasına gelen malumata göre mak suretile dünyadaki bu kıtlıktan istifade 
buğdayın Liverpol piyasası dört kuruş yirmi iki etmelidir.,, 
santimdir. Yalnız mahsulün az olması dolayisile 
buğday piyasasının er geç yükselmesi beklen

Buğday Yükseliyor 

mektedir. 
Dün Anadoludan 13 vagon ve 885 çuval 

buğday gelmiş ve eyi ma11arın okkası alb kuruş 
Türkiyeye gelince, memlekette istok miktarı 

belli değildir. lstanbuldaki istok miktarı ise dün 
beş paradan sahlmişbr. 

7470 ton olarak tesbit edilmiştir. Bu miktar İstan-
Evvelki günkü fıata nazaran buğday beş para 

kadar yükselmiştir. 

T evkifhaneninMev- Ağaç Travers 
cudu Epeyce Arttı Umumi/eşiyor 

Son zam~a İstanbul tev- İtalyaya ihracat Yapıyoruz 
kifhanesinin mevcudu çok art- Alınan haberlere göre İtalya 
mışbr. Mevkuflann adedi 15 gün hükiımeti şimendifer yolları ıçın 
evveline kadar ( 400) iken son beton, demir, çam tıraversleri 
günlerde ( 600 )ü geçmiştir. Bun- tecrübe etmiş ve en münasibinin 
lann ekserisini uyuşturucu madde ağaç trave?S olduğuna karar 
içenler ve satanlar teşkil etmek- vermiştir. İtalyada büyük hat-
tedir. Tevkifhane müdürlüğü içe- larda ağaç travers kullanmıya 
riye bu gibi maddelerin sokulma- başlanmıştır. 
ması için şiddetli tedbirler almış- Bu usul diğer hatlara da teş-
br. Tevkifhaneye girenler ve mah- mil edileceğinden İtalya'nın Tür-
kemelerden dönenler sıkı bir araş- kiyeden külliyetli miktarda ağaç 
brmaya tabi tutulmaktadır. Nite- travers alacağı muhakkak gö-

rülmektedir. Esasen son zaman-
kim dün bir mahkemeye çıkarılan larda muhtelif yerlere Türkiye-
mekuflardan Arap Himmet tevkif- den bir miktar ağaç travers 
haneye dönerek üzeri araşbrılmış ihraç edilmiştir. 
ve ayakkabısının içinde bir torba ----
esrar bulunmuştur. Himmet aynca lstanbul Adliyesinde Deği
esrar kaçakçılığınden dolayı (8) şlkllkler Olacaktır Deniliyor 
numaralı İhtisas mahkemesine İstanbul Adliyesinde bazı de-
gönderilmiştir. ğişiklikler yapılacağı söylenmek-
lhtıses Mahkemesinde Yeni tedir. Ağır Ceza Reisi Aziz Be-

Kararlar Verildi yin temyiz mahkemesine terfian 
gideceği yerine Ankara Ağır 
Ceza Reisi Hasan Lfıtfi ve) abu 
lzmir Ağır Ceza Reisi Suat Bey
lerin tayin edilecekleri haberi bu 
rivayetler meyanındadır. Münhal 
bulunan icra reisliğile başmüfet
tişliğe de Ankaradan yeni me
murlar tayin ed.lecektir. 

Memurlar Kocamustafapaşada 
sobacı Nizamettin efendinin dük
kanında (8) defter kaçak cigara 
kağıdile üzerinde bir çakmak 
bulmuşlardır_ Dün ( 9 ) numaralı 
lhbsas mahkemesinde bu davaya 
bakıldı. ~uçlu mevkiinde Nita
mettin Efendi ile dükkanında ya-
bp kalkan 65 yaşında Ata ağ~ 
vardı. Ata ağa: 

- Ben inhisar idaresinin muh
biriyim. Bir kaçakçıdan almışbm. 
Memurlara verecektim dedi. Mah
keme inhisar memurlarının çağı
rılmasma karar verdi. 

Bundan sonra Ereğlide evinde 

~---

(48) kilo (500) gram kaçak tütün 
bulunan Halitle arkadaşı Kazım 
ve üvey babası lbrahimin mevkuf 
olarak muhakemelerine devam 
edildi. Mahkeme Halit hakkında 
(7) ay hapis ve (295) lira Jıafif 
para cezası verdi. Kazımla lbra
him ağa berdet kararı aldılar. 

Boğazda sıhhat is
tasyonu açılıyor 
Ü'sküdardan Kavaklara kadar 

Boğ'azıri her iki tarafında hiç bir 
dispanser yoktur. Sıhhat müdür
lüğü bu eksikliği düşünerek Bo
ğaziçinde bir istasyon açmayı 
kuruyordu. Fakat tahsisat olma
dığından şimdiye kadar bu iş 
başanhımamıştı. Fakat şimdi Üs
küdardaki Zeynep Kamil hasta
hane5i açılınca buradaki Belediye 
dispanserinin Beykoza nakline 
karar ' verilmiştir. Beykoz Kay· 
makamhğına Beykozda merkezi 
bir yerde münasebetli kiralık bir 
bina bulunması dün tebliğ edil
miştir.· ' Üsküdar dispanserinin 
hastaHaneleri yeni açılan Zeynep 
KarriH · hastahanesinde tedavi 
edilec'e'klerdir. 

• 1 • 

Para · Borsasında Cenhhk 
Bir haftadanberi durgun olan 

para borsasında dünden itibaren 
işler açılmağa başlamışbr. Bir 
çok ta'bvil ve aksiyonlar yüksel
me~ başlamışbr. 

ll . h mümessil An ad ola 48,80 
den ı )49,15 Düyunu muvahhide 
24,5 den 24, 75, birinci ve ikinci 
tertip Anadolu tahvilab 44,80 
den· 45,15, Aslan çimento 12,30 
dan 12,60, Anadolu hisse senedi 
25,40ııdan 25,60 a yükselmiştir. 
Bu ıyükselişin sebebi alıcıların 
fa:Ua •'olmasıdır. 

. ; 

Tefecilik Yapan 
Doktor Adliyeye 

Verildi 
Şehrimizdeki göz hekimlerinden 

biri•inin tefecilik ettiği tahakkuk 
etmiı, maliye ıubesi tarafından 47 
bin lira vergi tarhedilmiıtir. Doktor 
bu vergiyi vermamek için memurlara 
rütvet teklif etmiş, memurlar da 
talebi kabul eder gibi görün~ 
rek Sarayburnu ırazinosunda ran
devü vermişlerdir. Doktor Saray-' 
burnu gazinosunda rüşvet verir
ken cürmümeşhut halinde yaka· 
lanmıt ve tutulan zabıt varakasile 
birlikte Adliyeye tevdi edilmiştir. 

Gazinin Nutukları Dağıtılıyor 
Çankırı 25 - Gazi Hazretlerinin 

nutuklanndan 254 adedi Çankın 

Halkevi tarafından köyJere parasız 
dağı hl mı ştır. 

Zeynep Kamil Hastanesine 
Rontken 

İki gün evvel Üsküdarda aç.ılan 
Zeynep Kamil hastanesinin rontken 
teaisatı yoktu. Sıhhat Müdürlüğii el
yevm kullanılmıyan Darülacezenin 
rontken makinesini 3500 liraya sabn 
almıt ve parasını vermiştir. Makine 
birkaç güne kadar Üsküdara nakle
dilerek yerine konacakbr. 
Kartal Dispanser Memur

larını T ltif 
Sıhhat Müdürlüğü geçen sene 

Kartalda bir dispanser açmıştı. Kar
tal ve civarı halkı bu dispanserden 
çok istifade etmişlerdir. Geçenlerde 
Denize düşen bir zat 45 dakika son
ra hayatı tehlikeye düşmüşken dia
panacre nakledilmiş ve yııpılan tesirli 
tedavi ile hayatı muhakkak bir teh
likeden kurtarılmıştır. Kartal Kayma
kamlığı dispanser doktoru ve me
murlannın taltif edilmesi için Sıhhat 
Müdürlüğüne müracaat etmiştir. 
Asmaa ltında Bir Tathlrat 

istasyonu Açılacak 
Belediye Sıhhat itleri Müdürlüğü 

Asmaalh ve civanndaki müstamel 
çuval tamirciliği yapan mağualara 

bir etüv makine.si göndermiştir. Sıh

hiye memurları buralarda bulunan 
bütün çuvalları sıhhi surette temiz
lemektcdirlar. Belediye burada daimi 
bir tathirat istasyonu açacaktır. Bu 
suretle şehre giren bütün un ve za
hire çuvallan ldaimi bir tathir kon
troluna tabi tutulmuş olacaktır. 

CUmhuriyet Bayramı için 
yeni posta pulları basıhyor 

Posta ve Telgraf Umum Müdür
lüğü 29 teşrinievvel Cümhuriyet bay
ramı günü kullanılmak üzere hatıra 
pullan bastırmıya karar vermiştir. 

Pullar damga matbaasına slparit 
edilmiştir. Eylül nihayetine kadar ba-
sılacak ve bayrama kadar memleke
tin bütün postahnnelerine dağıtıJa
cakbr. O gün bütün mektuplara bu 
pullar yapıfbnlacaktır. 

Bursa Soyguncu-
ları Gönderildiler 

Samsunda tevkif edflerek, evvelki 
gün şehrimize getirilen Bursa soygun
culannın buradaki isticvaplan bitmit 
ve dün muhakemeleri gö "\-nek üzere 
Mudanya yapurile Bursaya gönderil
miıler8ir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Paza~ ,. Ola }{asan B. Digor Ki: 1 

- Pazar ola Lozancı başı ! ... Bütün İstanbul gençliği ile 
birlikte seniıı Lozan gününü 
kutluladık 1 

... Lozanda bize ka:ı.andırdık
larmı birer birer sayıp dö1ctük ! 

İsmet Paşa - Memnun ol
dum Hasan Bey .. Yalnız şu var: 
Lozan günü kafi değ-il .•• 

Ha1a• Bey - Evet, anhyo:uın ki, (Lo
aaa) ın kıymetini anlamak için (Sevr) ile 
mulı:ayeH etm.ıı ve ( S.vr) 1 de unut
ma•alı ! 



,----------------.. 
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Evli 

Kahramanlar 

----------- « f J'"' Derler ki evlilik bağlılıktır . 
Namık Kemal bile biı isyan 

1 
Evli Kelı- duyduğu zaman: 
r11me11lar Viran o!~! hanede 

evladuayaJ var 
Demek suretile bu bağın şid

detine İşaret etmiştir. 
Evli adam, gen~ i>ir bekir 

kadar ablgan, cesur, ve fedaklr 
olmaz. Üzerinde mesuliyetİDİ al
cbp kimaeleri kolay kolay arka
da barakama. Halbuki hidiut 
biıe bunun ak.ini isbat ediyor: 

Lenin, dtlnyacla ea btlylk tela
likelerle lli&a glt6M yapm'f 
bir ilıtiWa idi fakat eYli idi. 

Alb sinde ildacl defa tek 
bquıa ta11are ile cltbayaJI dola
tan Amerikalı tayyareci POllt'• 
Nevyork'ta ilk evvel karm br
pladı. 

Atlu Okyanuauau 24 tay
yareden mllrekkep bir filonun ba
şında geçen Balbo çoluk çocuk 
sahibidir. 

Hayatı bergGn tehlikelerle çar
Pıtarak geçen Undberg evlidir. 

Demek evli olmak kahraman 
olmıya mani dejildir. Bilikia 
evlilik insana fedakirbğı 6freten 
bir mektep oluyor. 

Le11ingrat'ta 2-1 
Mağlup Olduk 

Leningrat 25 (Hususi) - Türk 
futbol takımı bugün Leningrat 
takımı ile karşılaşmışbr. Tlirk 
takımının lyununu görmek üzere 
stadyom yom 25,000 fazla seyirci 
ile clolmut bulunuyordu. Seyirci
lerin bir kısmı daha 6ilec:len 
evvel stada gelmifler, ye · kap
llllflardı. 

Takımlar alkışlar arasanda sa
baya çıktıktan sonra Türk lıtikW 
maqı çalınmış, bayraklar teati 
edilmiştir. 

. Müsabaka çok heyecanlı ve o 
nıabette. zevkli olmuıtur. Tllrk 
takımı burada çok pel bir 
0~n oynamaıma rağmen muba
cımlerin tut atamamalanndan 
dolayı bir sayı farkla mailiip 
olmllftur. 

leningrat mubteliti 2, Türk 
talcunı ancak 1 gol yapmıfbr. 
Bunı. ratnıen Tllrk futbolculan
llln O)'UDu çok beğenilmit ve sa-
::~. çıkarlarken fiddetle allat
-.uıtıardır. 

t~~" Bir Fr•n•z mektebi 
, bP11nı~ 

Haber ........... pre Haydarpa-
tadalcl Fruaz • il!-- - Lal mekte-bi • ıil9ll • 

ftlQ talebealzlikten dolap kapabl-
::.•&1 takaniır etmiftir. Allkadarlar 

buauata reamt makamlara milra
eaat edeceklerdir. 

larefll Çang Su Liyang Pariıte 
Ge Pana, 2S - Bahriye nazın M. 
W 0 rvea leyru• Çin orta elçiai M. 
M ellinrton Koo•yu kabul etmittir. 
S.: Koo Pariae relen Maretal Çanı 

Uyang'ı nazarla tanııtırmaıtar. 

Bir Hırsız Hapishaneden 
Kaçtı 

Malatya, (HU1U1i) - Bir bır
lızlık meselesinde mevkuf iken 
hastalanan ve hapishane hasta
hanesine nakledilen Petürkenin 
Keferdiz k6yünde Demir oğlu 
Mustafa firar etmiştir, ıiddetle 
araom•ktadar. 

(Resimli Makale 

l.tiW.t .. zuhlm kupada ...... 
üyu duyanz. Fakat çocaldma lrİlrfl 
mlatebit •• ullm olm•lrhı tw ı• fit 
~.,... Ufak bir kalt.WW.. ....,. 
~ocafa tokatlara. Çlaldl 8 le 
w.n,11mau......_. • ...._, Is•~ 

- -il Dövülen Çocuklar 

Fakat çocuk mGcrimleria PiU 
eYlerla4e doYlleaJer, eYia _... ft 
latlWMa altuada naWan ............ 
Hapıle•..,e •1tea cecakler, eberl
yetle nleriacle tll.Glea pcaldardlr. 

Teniyede fala fWdet u tem 
yapar. Çoeap dhmek -. twWyell 
defll, araı n ahl•k•ı yapar. Ço
ca,....um 41Ymeyiais. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
,. 

.a;,.·-·--· 

Maarif Vekili Mühim Bir 
Deniz Kazası Geçirdi 

' Battaafn 1 inci .. yfada ) 
çıkmıı, sandal demirini taramaya 
bqlamıfbr. Reşit Galip Bey 
sandalın demir taradığmı gG
riince çoculdannı çağumlf, 
fakat küçiilder bir ~t 
daha ıuda kalmak ist-rifler 
ve sandalın demir tarayarak 
uzaklaşmasını babalannın bir li
tifelhıe hamletmitJer, deniz için
de koşarak sandab takibe baş
lamışlardır. Çocuklar sandala ta
kip ........_ •• •hh •• 1 • 1 

dojra ıitmiller ......... .,._ 
lan karadan keailince CJl'lllIIA 
çarpma: 

- Baba, baba boiaJayGl'al. •• 
Diye baiu'mıya ve aifamıJa ..... 
lam•tfarchr. 

Refit Galip Bey ba feci TDi
yet karpamda bir an dtltft'_.f, 
sandah durdurmak imkAnı .... 
dığa, soy'llnmaya da nkit ~ 
madığı için elbiaelerile •lı dre 
atlalDJf, bu ar.ada imdada .... 
bir bqka kayıp da yardımile 
çocuklanm kurtarmıştır. 

ikinci kan 
Birinci kaza bu suretle .. .,.... 

turullDlf, Rqit Galip Bey ele ço

cuklanm kurtardıktan aonra -
yunup kurutmak için ..tak 1 L 
lerini mdala •rmit ve J • ı ı H 
ile F ener-Kalamaı aruanda tur 
yapmıya batfamıfbr. 

iki tur pyet Def'eli Pi 'z, 
fakat 8çlnc8 tarda bmpp --
...L-- .ddetli bir ......... ' 1 

mr ... fi •- 1 lı 
yelkenliyi deYİl'IDİf, Retit G.lp 
Bey ele clabil oldaia laalcle .... 
çocuklar denize cllldUmlflatlr. 

Reşit Galip lley bu Mııd 
kazada 1.ı... lreadiliai .... 
çoculdanm ela kurtarmak Ylllllte
tinde kallDlf, hemen ltir ille 
devrilen sandala yaplflDlf, .... 
elile de çocuklan toplamıya ..... 
lalDJfbr. 

Çocuklardan bet taneaini 7a-

nına çekmiye ve kendisine bıbm
durmiya muvaffak olan Reşit 
Galip Bey diğer çocuğunun ken
dilerinden iki metre kadar uzakta 
bulunduğunu g&iince miltkil bir 
vaziyette kalımttır. 

Yanındaki çoculdan bırab
miyan, sandaldan aynlamıyaDt di
ğer yavrusunun da iki metro ile
ride çırpmdıiuu gören bu muz
tarip baba arbk bir mucizeye 
intizara batlallUft bu emada ak
hna ......... ,..... pbnp 
çocup ..-..k ıellnitti. 

Fakat ba laareket çok fena 
olmut. Retit GaBp BeJin zaten 
braaklan ile battuja unclal kar
tulmut Ye Reşit Galip Bey mtm
daki bet çocukla iatinatphm 
kalarak yayq J&Yaf batmaya 
bqlamlfbr. 

ÖIUml• Kuellll Kucaıa 
Refit Galip Beye tutunan ço

cuklar babalarmm denize g&mll
d6ib8 ve su altmda kalclaldanm 

görünce ayaldarile babalaruun omu
zuna çıkıp nefes alabilmeye çata,.. 

mq larchr. Bu laal Refit Galip B.in 
daha çabuk batma... mucip 
olmUflur. Çocaklann fer,aclun iP
tip imdada plea bir sandal kaza
zedeleri ...... lmcalmdan alır
ken Retit Galip Be, ba,.ı... 
bulunuyordu. Gldnl açtaja za
man cludaldannclan ilk cllldllea 
kelime: 

- Çocaldar?- l.tifha... ol..... 
KenclilİDİ telllB ettiler. 
- Onlan lmrtardık, .. ,di 

wd de teclaYi edelim, dediler 
ve Belv&Je ,at1ılp tedavi ettiler. 

HlclİleJİ ljrenen Bapekil 
ismet, Meclil Reili KAam Pap
larla Dalliliye Vekili ŞOkre Kaya 
Bey Ye dite_r lıDk6met erkim 
derhal telgiaflarla ve yaverlerini 

göndererek Rqit Galip Beyin 
habnnı aordurmutfardır. 

Y alovadan lstanbula gelmekte 
olan Reisicl\mhur Hz. bu müessif 
kazayı haber aldıktan sonra yat
larile Modayı tqrif buyurmuşlar, 
Reşit Galip Beyefendinin ka,k
lerine giderek geçirdikleri kaza
dan salimen kurtulduldan için 
kendilerini tebrik etmitlerclir. 

Bu Sene Dört 
Tane Lise 
Açılacak 
MalatyaBelediyesineÔdünç 

Para Verilecek 
Malatya (Husuai) - Bazı te

memıilerde bulunmak &zere An
karaya giden heyetimizin dilek
lerinden miihim bir kıau iaf 
edjlmip. 

Maarif Vekili Retit Galip B. 
bu sene biri Malatya'cla olmak 
Dlere dlrt lise açalacajım na• 
detmif, Malatya heyeti de Iİle 
b&tçeaine aeaede OD bin lira İle 
yardım etmeyi kahal eylemİftir. 

Adliye VekiH Saracoila Şlkrl 
Bey de ltaıyacla pllnlan yapbnlan 
bt1J11k hapiAnelerclea birilhma 
Malatyada İDfa ettirilecejini Ye 

banan için 60 bin lira tahııiut 

•erileceiini bildirilmiftir. 
BelediyellİD İltİlrrua için Da

hiliye Vekili Şlkrll Kaya Bey 
yakında açılacak olan belediyeler 
banlrumdan Malatya Belecliye
aiue 60 bin lira ikraz eclilecefini 
vadetmiftir. 

Heyetimizin dileklerinin hGlr6-
met merkezinde derhal kabul 
edilmesi ve b6yllk ı6ratle İl' afı 
biitiin Malatyalılan memnun et
mittir. 

r 

Radyo 

Vergisi 

Her ıene yaz gelipte pencere
ler açılınca biiyiik tehirlerin hep
ıinde miifterek dert olan ılrlltl 
meselesi tazelenir. Ba aeae de Pa
riıte otomobil konıalarmm _., 
den, gramofonların Ye rad,olana 
muzikUından Ulanan birçok kim
meler oranın polia mGdtbibae tlkl
yet etmifler. Polis mldlrl .. 
ırlrllt&lere im,.. kenclW Wr çan 
~ulamUDlf, Belecli7e llec...._ 
mtlracaat ebDif. llecu.te -
mcbya mlzakere ec11mn. faal 
JİDe bir çare .......... Ni-
hayet a1irllltlyG azaltmak ip. 
hallan inaafma mlracaat ... ..a
lrarar Verilmİf. Yani, ~ 
Meclili enell otoaaoWI ~ 
rinden koraalanm ,.._. ••' • 
oldata nldt, o da ... Mü 
6ttlımelerini, ...... ---&
L:-ı--=-c1ea de Ja .. ~ a-
leri~ ... Ja 1 ~ .... 
mıma anm rica etmif.. 

* Otomobil fGfarleri c:11n,._ 
her tarafında nezaketleri ile ta
nmmıt olduklannclan Belecli,e 
Meclilinin ricuım dinliyecelderi 
tlpheaizdir. Bahuma ki, tof1tt. 
komalannı en ziyade, Gnlerinde 
yaya giden dikkatsiz ada•lan 
çiğnememek için lt:tDrllrler. Vazi. 
fuini bukaclar nezaketle yapuak. 
giiriiltU yapanlara karp ceza ter
tip edeceği yerde, onlardan ria 
eden Belediye Meclisinin f'!-1 
habn için koma çalmadan~ 
dikkatsiz adam çiinemek fect.
klrlı;m elbette kabul ederler. 

Fakat mmib qlmıdu, ıra
mofonlarile, raclyolarile k......_ 
nmn nhatmı bozanlar zat• ae
zaketi unutmQflar demektir. S.. 
elan batka laoparllrlerini ahulr 
için para Yererek fedakirbk ~ 
IDlflarclar. Daha eneldea bmp 
...... nlaabm .,, ....... __ 
hl+"IW 71111• .. acle·'a ' =Beledi,. llec•••· ılcsms 

laoparllrlerini ........... 
malr aeuketl hiç umulma. .. 

Benim fikrimce ............. 
nna, radyolanna bn~tli Jao,.. 
lir takarak kOIDfUlanm nlaı._ 
edenlere karp yapahacak feJ, 
onlara ajır v~ koymakbr. 

Vakıa bGynl( tehirlerde ıllrGlll 
yabuz ba çalgı aletlerincleD ibaret 
değildir. Hele bu yaz menimin-
de latanbul' ela HT/&r •tıalana 
atma glrmemif lelleri çok defa 
en kuvvetli laoparlorlan bubnı 

Fakat otomobil tof6r1 u..;._ 
UDi bir 18zum &zerine ittir• 

- Datlı kavun! • 
Diye daha p •iarmaclaa 

=~a~~ 
kazanmak • • ha-'-- ...... 

IÇID 7aanr. 
Yaparlar iskeleye yalnnt.etJ.. 

lanm bildirmek • • ... ......_ ~ 
tarlar. ICID .. ...._ P-

BUDlana hep.i Wrer •a .... . 
:.... °:r1enC ...... . 

Halbald ıramofoalarma. nd
yolanna kunetli _,.... taba-
lar yalnız keneli keJiflerba! Jap
mak için llemi rahatu ederler 

~mika _.. İle, muz.1t.,,;. 
hafifi daha tatbclır onu leftai
yenleri rahatsız eba~den le•enl 
nq'e verir. ere 

Bu yaz mevsiminde, lataabul
da bazı yerler var ki İnin b. 

r iSTER iNAN JSTER 

sokakta giderken bu-' rad ..: 
gllrültü sahasından çakmacı!, bir 

"'l başkasının sahaama giriyor 
Bari birisi bir şehrin .;_zika

sım alırken, lteki başka bir tehir
den muzika arasa ela detifildik 
gösterse. Belediye, tehrimizdeki ld.....U çocuklan ıokaklarda 

aef aletten kurtarmak ve bunı.tılan ıalaha kabil olanlan 
cemiyete faydalı bir hale llOlaaak makaadile " Kimae
ıider yurdu .. ihdasına kar• ftrdi. Biaua hazırlandı. 
Hatta kıımea çocuklar da m,l..,..ıya bafladw. 

Bu müeueae geçen gün abnacak demirbq etya için 
bir mGnaka.. ilin etti. Bu münakaaada abnacak etya 
meyanında tunlar da vardır: 

Kristal hokka takımı, kriıtal ayna veaaire gibi 
birtakım lilka qya. 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 

Hayır, hepsi ayni :rerd-. ayni 
tatsız havalan dinliyor Ye dinle-
tiyor. Bayle keneli kencllren.. 
komşulanm rahataaz edeat.i ajv 
vergi ile nezakete claYet llı•'lll 
bakaz ma olar? 



Memleket Man%araları 

Armutlu Köyü 
!vasıl Bir 
Yerdir? 

Armu •• u (Hususi} - Kemal
paşa kazasına merbut olan köyü
müz 900 haneli olup Türkiyemi· 
ze nüınune olacak bir fekildedir. 
Caddeler ve bınalar asri bir 
şekilde yapılmıştır. Bilhassa be
lediye, Halk fırkası, okuma salonu, 
posta şubesi belediye tenvirat 
dairesi, kooperatif şirketi ıubesi 
'VIC jandarma karako u gibi gayet 
muntanm l>inalan mevcuttui', 
belediye reısimiz lbra'1ıim Bey 
ı:dö, h'a1 bir .xatbr ve gayreOe
rile köyüm~z baştanbaşa tenvir 
edilmiştir. Köyümüzden eyi bir 
ainatkir olarak yetişen Abdullah 
Efendi tarafından 27 ,50 beygir 
kwvvetinde ve ~3 amperlik bir 
tenvir mıikinaaı çalışmakta<hr. 
Tek.mil sokak ve evlerimize mun
tazam b'"ır ıekilile tenVirat lamba
lan takılmıştır. 

Muı'ta Köprü Ve 
Yol lnpab 

Mut ~Hususi) - Seneıeraea
beı; ihmal edilen Mut .. Bit.u. 
peai berin
deki menfez· 
lere valimiz 
Mithat BeyiD 
himmetile beoo 
tondan köp
rller yaptın].. 

IJllf ve MQf -
Bitlis yolcula
nnm ezeli der
di nihayet bul
mUfhır. 

Vali B. iaa-
betli bir ka- .il., Valid 
rarla Muı .. JlltMt 11 

Erzurum, Muş - Kulp, Muş • Di
yarbekir, Mut - Elhiı: yollannı 
da beton k&prillerle tedıiz ~ttir
mektedir. Mithat Beyin yol siy ... 
seti bütün halkı memnun etmiftir. 

Akhisar' da 
Üzümlere Bir Hastalık 

Arız Oldu 
Akhisar (Hususi) - Son gün

lerde şehrimiz bağlannın hemen 
küfesinde (Porlos poros) ismi ve-
rilen bir hastalık p~yda olmuş
tur. Koskoca üzüm salkımları 
kuruyup yerlere dökülmektedir. 
Bir kısım bağcılanmı.z bunun önü-
ne -geçebilmek iayeaile. ba~lanna 
kireçli ıve tuzlu su dökmek gibi 
hiç bir faide temin etmeyen mu
raffarda bUlunmutlardır. Bu YGz-
den 'ha sene bağlarda üzüm ıa
yet azdır. 
AkhlMrd• tUtUn mehsulU 

çok eyi 
Akhisar (Hususi) - Tütün 

istihsalibmızın bu sene iyi neti
celer vereceği tahmin edilmekte
dir. Kargı halinde kurumakta 
olan tütünler üzerinde lıiç hasta
bk eseri görülmemektedir. 

Diyarıbekir' de 
Belediye 25 Bin Lira Ver

miye Mahkum Oldu 
Diyanbekir ( Hususi ) - Bele

diye ile su mühendisi Fehmi Bey 
arasında tesisat yüzünden çıkan 
ihtilaf mahkemeye intikal etmiş
tir. Neticede Fehmi Bey davayı 
'kazanmış, mahkeme Belediyenin 
Fehmi Beye- tesisab ikmal emek 
şartile hakiyei matlubu olan 25 
bin lirayı ödemesine karar 
vermiştir. 8ele1ediye davayı tem
yiz edecektir. 

-
~ --

.SON POSTA 

Nazilli Belediyesi Çalışıyor 
- --

Su, Elektrik, Yol İşlerine Ehemmiyet 
Veriliyor Ve Bir Spor Sahası Yapılıyor 

Nazilli (Husu
si) - Nazilli Be
lediyesi (53,UOO) 
liıalık bütçesile 
ş-ebrin umumi 
ihtiyaçlannı te-
mine çalışırken, 
bilhassa su, elek-
trik ve yol işle
rine fazla ehem• 
miyet vermiftir. 

Kaç seneden-
beri yenibaştan 
kurulan tehir, 
gün geçtikçe 
yeni yeni ciu:lde 
ve binalarla bir 
kat daha gtizel· 
lik kazanıyor. Belediyenin genç j 
reisi Şükrü Beyin bana verdiği 
izahata pre Şellir Mecliai bu 
sene bazı mühim kararlar ver
miftir. F oçanın yukarı kumından 
&f&ğı Nazilliye doğru geniş ve 
asri yeni bir cadde açılacak ve 
bu caddenin tam müntehasınaaki 
mezarhklarda geniı bir halk 

Güdül' de 
Her Derde Şifa Olan Bir 

Kaynak Var 
Güdül (Hususi) - Burada ka

raçamur auyu denilen bir au var
dır. Kasabaya 45 dakika mesa
fede bulunan bu suyun tifa bas
~ları tecrübe ile ıabit olmuttur. 
Fakat su pek bo1 değildir. Mem-
baından pek az olarak çıkmak
ta ve ancak civann ihtiyacına te-
kabUl etmektedir. Bu su mide 
bastalıklanmn tedavide kullam1-
makta ve çok iyi neticeler alın
maktadır. 

T ereunbab kara bir çamur 
halinde oldup için .suya kara-
çamur suyu ismi verilıniftir. T e
resaübattan da göz 'hutalıldannın 
tedavisinde istifade edilmekte, bu 
çamur aUrülünce g&.derdeki arpa-
cıklar deriıaJ zail olmaktadır. Bu 
ıu ile banyo yapılınca cilt hasta
lıkları da geçmektedir 

Bir Kaçakçı 
Öldürüldü 

lzmir,, (Hususi } - Bergama• 
Kımk yolunda çok leci bir cina-
yet olmll§ ve bir k&&akç.ı, muh
telif yerlerinden bıçaklanarak 
öldüülrmüştür. 

Kaçakçı öldürüldilkten sonıa 
iple de boğuJmuı ve dereye 
atdm•fbr. 

Katil henüz malüm değildir. 
Z•bıta tahkikata devam etmek
tedir. 

Mersin' de 
Bir Köylü Bankası 

Açılıyor! 
Mersin, (Hususi) - Şehrimiz

de bir köylü bankasımn açılma
sına karar verilmiı ve faaliyete 
geçilmiştir. 

Bankanın sermayesi 450 köy
lünün ekeceği mahsulün sahşın
dan elde edilecek para olacak 
ve köyün bankaya iştiraki hissesi 
yüz lirada aşağı olmıyacaktır. 

Kaplumbağa ihracatı 

Mersin, (Hususi) - Geçen ay 
şehrimizden İskendereye 168 de
niz kaplumbajuı ihraç edilmiştir. 

Nadllitl.,. 61r man.Hra 
bahçesi vücude getirilecektir. 
Böylece kasabanın cenup mınta
kası halkının ye,fillik Ye gezinti 
ihtiyacı karıılanmış olacak ve bu 
her iki kıımın birleşmesine doğru 
esash bir adım olacakbr. 

Belediye Meclisi memleketin 
spor iflerile de yakından alikadar 
olma1rtadır. Spor sahasında bir 

banyo daıresı in· 
şası için bu sene 

bütçesine tahsisat 
konmU§hıı'.. Saha-

ma cenup ıkumm
dta da ayrıca bir 
park :yapılmuı 
diifiiniilmektedir. 

Belecliyeaia. 
ıehrin yegane 
io.Planb ve gezin
ti ysi olan Millet 
parkında cumala
n bir 1Wk ban
dosu bulundura· 
cağı haber alın
ımfbr. D takdir-
de halkın muaiki 

ihtiyacına da kismen cevap ve-
rilmif olacaktır. 

şetiir Mecliıine faaliyetinde 
muvaffakıyetler dilerken yaz sı
caklannın şiddetli anlannda ka
saba sokaklarını bol bol sulat· 
mumı ve bu it için münasip bir 
ıulama makinesi getirtmesini de 
bekleriz. 

Rize' de Bakalorya imti
hanları Bitti 

Ortaaae'ldq midir fle nıııallimleri bir artlld• -
Rize {Hususi) - Ortamekt~p mezuniyet imtihanlarında biri hanım 

olmak illere 19 talebe muvaffak olmuştur. Ortamektebin Talim ve 
Terbiye Heyeti bfiyük bir feragatle ça'llımalda ve yanmn neslini 
ciddi bir itina ile yetiştirmektedirler. 

~~-----------... -·--------------~-
Tekirdağda Da Sesli Sinema Yapıldı 

Tekirdağda sesli sinema 

Tekirdağ (Husuııi) - Birkaç üzere parasız 
. 
sınema gösteril-

sene evvel Belediyenin iskele ya- mittir. 
nında yapbrmış olduğu sinemaya 
sesli sinema makinesi getirilmiş 
ve faaliyete başlamıştır. Yeni 
sinemanın resmi küşadı dolayısile 
ilk ıece umuma mahaus olmak 

Çarıı içerisindeki Hacı Meh-
met Beyin sinemasına da sesli 
ve sözlü filim getirilmiştir. Tekir-
dağmda bu iki sinemadan bqka 
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Edebiyat 
Akademisine 
Dair 

Nuru/lalı Ata 

Bazı memleketlerde olduğu 
gibi bizde de fikir ve edebiyat 
sahasmda tanınmış, sözü geçer 
kimseler.den mürekkep bir aka
demia kurulması lüzumundan çok 
defa bahsedilmiştir. O kadar ki 
böyle bir müessesenin ifa edebile-
ceği hizmetler yanında hiç şüp
hesiz sebep olacağı "Zararları da 
görmege başladık; çünkü öbür 
memleketlerdeki emsalinin dai
ma faydalı olmadığını biliyoruz. 

Akademia azalığına seçilen 
kimselerin nkıa bilhassa gayret
i~ güzel ve ,. şahsi" eser vücu-
de •etirmek için çalışml§ olma
ları örnek .diye gösterilir; fakat 
ekseriyet onların eserlerini de 
güzelliğin örneği, fikirlerini de 
deiif mez hakikatin ta kendisi 
zannetmekte gecikmez. Bunun 
içindir ki akademialer; muharrir
leri taltif edip edebiyab inkişaf 
ettirmek için kuruldukları bilde 
onun yerinde saymasına sebep 
olurlar. Sanatin öbür şubeleri 
için açılanlar da daha iyi bir 
neticeye varmazlar. Böylece her 
alcademia şahsiyeti, güzelliği değil 
taklidi teşvik etmiş olur. Yeni 
kurulduğu zaman hakikaten de
ğerli kimselerden mürekkep olsa 
bile zamanla onlardan kaçıp 
kapılannı ancak orta derecede, 
h8tti büsbütün baya&"ı sanatkar
lara açar. Meseli dünyanın en 
meşhur akademiası olan Aca
demia française'in Baudelaire, 
Zola gibi zamanlarına şeref ver
mİf pirlere.. roman<:ılara, bugün 
isimleri büsbUtiin unutulmuş kim
seleri tercih ettiği, Balzac, Stend 
hal, Flauberl, Verlaine, MaUarme 
gibi bilyük ediplerin de o heyete 
girmemiş oldukları malümdur. 

Bizde böyle bir müessesenin 
lüzumundan bahsedilirken temin 
edeceği faydalar arasında, her sene 
vereceği mükafatlar da sayıhyor. 

Bu mükafatları hemenhemen daima 
ikinci derecede eserlerin kaza
nacağı muhakkakhr. Fakat bir 
an ipn böyle olmıyacağını, onla
nn hakikaten değerli sanatkir-
Jara verileceğini tasavvur edelim, 
faydalı olacaklan yine çok şüp-
helidir. Çünkü akademia müki
ıfatlan, tutarları itibarile değil, 
seçilen eseri halka tavsiye mahi
yetinde oldukları iç.in ehemmiyet-
lidir. Akademia verdiği mükafatla 
muharriri tanıtmış olur, onun 
artık yazısı ile maişetini temin 
edip endişesiz, kendisine ikinci 
Lir meslek aramadan yaşamasını 
mümkün kılmağa ~r. İşte 
bizde bu kabil değildir; çünkü, 
belki gazetecilik eden bir iki 
tanesi müstesna en tanınmış 
muharrirlerimizm bile sadece ka-
lemleri sayesinde yaşıyamadıklan 
meydandadır. Hem iyi düşünü-
lünce gazetecilik de bir romancı 
bir tair için nihayet ikinci bir 
meslektir, yani sırf asıl işi ile 
meşgul olmasına mani olan bir 
meal ektir~ 

Bizde bir akademia kurulma-
91aı istemiyor mu yun? Bilakis. 
Çfinkü faydalan da olduğunu, 
hatta göstermek istediğim zarar
lann da birtakım faydaları tevlit 
edeceğini biliyorum. Fakat ken
dimi bir sukutu hayalden koru
mak istiyorum. 

eğlence yeri yoktur. 
Şehrhnizdeki yol faaliyeti gün

den güne ilerlemektedir. Bir iki 
ay içinde şehir dahilinde iki bü
yük cadde açılmış ve döşenmiş
tir. Mahalle aralarındaki yamn 
yumru yollar da yapılmaktadır. 
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- TIL8BArLAB Gönül işleri J 
Hitlerin _ 
Papalzkla 
Müzakereleri 

~itle~ hGkümeU namına F• Pa
p~n ın rıyaıeti albnda Romaya fiden 
bar heyet, bir mGddettenberi papalık 
....Umı ile b" •-L.. ltul ., .....,.. müHkereler4e 

uaayor. Dindar mahiyetini maba· 
·~~ etmekle beraber icaba.da dia
•.•zlite kadar da ~debilecetiaf söy
hyeo bir aiyaai fırka, katolikl&Ain 
ham· · d •a 181 ve inin mümeHill oldajunu 
ıddia ede b" k tabilir? n ır ma amla ne konu-

Bu mevzu pdur: 
Alınan Cümburiyeti ilin edilditl 

~~an tetekkül eden Raytt•• Mec· 
lısınde bütün kuvvet, huiıtiyaa fu
~a~annı temsil eden ve merkez par
tiaıle onun müttefiki olan sosyal de
mokratlann elinde idi. Merkez fırka-
~··:ı• n en büyük ekseriyeti lse lüto-
1 erde bt lunuyordu. Son milli cere-

yan baılar başlamaz merkez fırkan 
•oayal demokratlarla alika..- kesti. 
Bu merkezin etrafuıda ..ııli bloklar 
te~ekkül etmiye bqlacb. Bu ıuretle 
HıUer hareketine karp konabileceti 
ZAnnolunuyorda. Bu zan Romadan 
gelen bir emiıle .ortadan alincH. 

Hıriaüyaıı olua merkea hrkaauua, 
Papalık makamı, Hitlercilik hare
ketine karıı durmamaaım bildir
miıti. fluna mukabil, Papalığın, 
ayrı ayn, adak tarille kanpa Al
man hükümetJerile birtakım an• 
latmaları varda. Bunları toplayıp 
bir eaaata birlettinaek icap etti. 
Fon Papen heyeti bu maksatla Ro
maya ıanderildL Bu nziyette, Roma 
için, daha baık• tiirll hareket etmek 
mimldla dejil mi idi? Ve me.eli 
merkez farka .... daima dayanılacak 

bir kuvvet sibi kullanmak için mu
haf aza etmek doj'ru addedilemez mı" 
idi? 

Mümkün. Fakat bugünkü nziyet 
budur ve Papalık makamı, bu hare-
ke.tile, ~v.velce Alman İmparatorundan 
esırgedıği bir ıeyi Hitlere vermekte 
INıl8 sannemiftir. - Süreyya 

Hava Seferleri 
Jim Ve Amy Mollison'un 

Sıhhatleri 
M Bridgeport, 2S - Jim ye Amy 
olliıon dGa, han l.taıyonu civa-

dn~daki hutanede imrahat etmifler
ır. 

L~•Doktortar aıbhatlerinba iyi oltlupn• 
uuclir•iflerdir. 

Dalaa thMide., yaralı kan koca 
Jataldaıa yatata konuprak yeni ta.
aanurlarda buluamaktadular· 

• 
lspanya'da Karışıklık 

Polis he Halk Arasında Müsademe 
Oldu. Yüzlerce Tevkif at Var 

Madrit, 25 (A.A.) - Temmuz ni
hayeti •eya ajud• bqmda müfrit 
•at Ye aol ceıaablar tarafuadan bir 
hareket yapılacatını haber alan da-
hiliye nazın bua phaiyetlerln tevki
fini ve bu fırka .. kederialn kapa
blmuım emretmiftir. 

Madritte 110 kiti tevkif edilmiştir. 
Dij'et vDiyetJerde de birçok tn

lüfat nrdlr. Ba arada pa.,..ı.r, ual
zadeler, komünistler, anartiatler ve 
aindikali•tçiler vardır. 

Madrit, 2S ( A.A. ) - M. Azana, 
d.. meJdw ~ıkanlaa t"fldlibtı 
.miler t..fınd- yapalchğuai. elebe
fllana tevkif eclildiğiai biWlrmi.ftir. 

M. Azana •ükiınetio iade edildijini 
zannetmektedir. 

Madrit, 25 - Tevkifata her tarafta 
~evam edilmektedir. Hüeaca vilaye
tinin V alonr tehrinde, S aindikaliat 
tevkif edilmek istenince poli.ıe halk 
arasanda bir d6vüt olmuft polis ateı 
a~mııbr. Bir kiti ölmiiftür. 

•i~onda * kiti tevkif edil-

Söylendijine ıöre tqkilib müfrit 
sat cenah hazırlamıfbr. Sat cenah Dörtler miaakınm Boma'da Vened.ik Arayın.da imza meruimi. 
bir atuatoıta komüniat fırkuaaın çı- Resmimiz Duce'yi miakı imzalarken gösteriyor. 

L::c~td·y=;.-f-.U·d· ··- Alman Zabıtası Faaliyette 
on ra on eransı 

Devlete Düşman Zannedilenler Birer Son Hazırlıklar ikmal 
Ediliyor 

Londra, 25 - Londra konferansı
nın mahdut azadan mürekkep büro
su bu sabah M. Mac Dona1dıu reisliği 
altıada MD tQplantwna J•Pıaıtbr· 
BGro. ...... 81feclea 110ara relallk 
cllnmaa •ereeeli raperu lqat'I -
rette karulatbnmtbr. 

ltalya Hawa Filosunun Hareketi 
Nevyork, 2S - Jeneral Balbonaa 

idare•İlldeld Jtalyan hava filo•u AY
rupaya d6nmÜf aeyahatiıüa ilk mer
haleal olan Sbecllac'a nrmak için 
mahalli •aatle dokuzu bir ıeçe NeY• 
yorktaa açup sitmiftir. 

Macar Nazırları Komada 
Budapefte, 2S - Bat•ekll M. 

Gaembieı ve Hariciye Nuın M. 
K.un7a tlüa alqam Romaya bueket 
etmiflerclir. 

Birer Gözden Geçiriliyorlar 
Bertin, 2S - Komiiai•tlerin ve 1 mobWerin tafıdı klan bütün yolcular 

de•let
1
e dütmanlık p•teren diter Ye qya zabıta, yardımcı ubıta kuv-

unsur ann f csat Ye tahriklerini orta- • • 
._ lraHa , &, Mı = ..._ vetlen ve milliyetçi ıosyallat mllla 
killba ~ pblamak •• çalaa- efnuh tuahaclaa kontrol ..._.,._.. 
mıı otomobWeri meyd... çıkamak .tir. 
için bupa Almaayadald biltüıı ti· ŞGpheli kimseler bir ihtiyat Md-
mencllfer Ye otomobO yoUannda oto- biri olarak teYldf oluam ............ 

Tediyat Banka11nm Toplantısı ( Bir Ziyafet 
Bile, 2S - Beynelmilel tecllyat Loadra, 2S - Dilaya petrol 

bankamnın idare heyeti aylık toplan- 1 koapuine iftirak ec1- 2' •emleke
bmm yaptı. tin milıaeuilleri terefiae dGa akqam 

il. Fruer te...O edilen deYletler bir ziyafet verilmiftir. 
mnmeuillerinia bankama brplqtıjl M. Ponsot 
pçlükleria albn ilçüatadea o&... 
dıjım kabul ettikleriai bildirmiftir. 

Gelecek toplmıb. fevkalade bir 
teY almazsa 2 teşrhıievvelde yapı
lacaktır. 

Parla, 2S - Suriyedeld •bak 
Fr_ .. lli k.omiMri M. Ponıot'ama 
Fu umum Valilitbae tayini hakkıa· 
dak1 kararname reami gazetede ç4-
•lfbr· 

..................................................................... Deniyor ye halk arasında bu 
cereyaolara kapdmak için adeta 
dalkavukluk Yarıfl yapılıyordu. 

milliyet cereyanlarmuı b.q ahp 
ıittiii bir deYirde bir devlet ida
resinde ortak olmalanna nuıl 
imkan olurdu. Dlnkllerln Boman.ı 

Edebi Roman 

------- Burhan Cehit ---- 24 --

Ahmet Rqit içinde yapdığı 
Ylikaek medeniyet Aleminin olgun 
•e s>arlak varlığın derhal kendi 
•eaaleketine tatbik eclilmesiai 
~ek ibtiyacile m&te.-cliyea 
~a mektuplan ynıyor, fikir, 

... at ve myuet llemiıte dair ea 
taze hareketleri derhal haber 
Yeriyordu. 

il Türk milletini yeni bir hamle 
. ~ Anupa medeniyetine 90kJDak 
IÇill ne bllytlk fırsat ıelmifti· 
• eli ~n hezimeti lyle bir darbe 
~ T&rk inkılipçılan inhizamıa 

bilir
. 

1
aebebini bu sayede kqfede
erdi. 

Tilrk; kafUIDI ve bünyesini ::l'i. :"k dliOmlerinden kur
lalı ma Y • TGrlC:; bir zamanlar 
L--~na uzatbp Avrupaya doğra 
utLfllll uzatmaJıydı. 

1 
. ~ e inkılip erkim Türk mil· 

etinı diğer unsurlann kavası, 
bekçim, kilai olmaktan kurtar
malaydılar. 

Halbuki on temmuz ialolibt 
ile tanrimat hareketi armda bir 
fark ... çarpmayorcla. 

Tanzimata kadar padipblu 
matlak bir zalim gibi Tuirlerini 
Wa diye kullanıyor, dileclilderi 
zaman boyunlarını wnrp maDanm 
muudere ediyorlardı. Tanzimat 
onlan yalnız bu zalimane hare
kettea alıkoy• O.. temmuz 
jplgllbl ile Pacliphe• aüfuu 
bina dalla lanldı. Fakat ,..._ 
1aua a.. .afa jalqllp erkim 
aruuıda taksim edildi. Eskiden 
bir saray vardı. Şimdi lıer klıe
de bir saray ft her uraycla bir 
hllkOmdar Yarda. 

Y aYaf yaYaf bu nifuzca ae
fialerinde toplamaya bafhyan 
ekibir kendi muhitlerine pre 
eski yezirler ıibi daire t~rtip 
ediyor. Taraftar topluyor. Devlet 
kuvvetini phıalanna baihyarak 
mevkilerini sa;lamlqtınmya ça-

btaıoriarda. 
Falaoclu baMedilcliji uman: 
- o ( .... ) 8eJiD aclamachr. 
- Falan ••• p•m• tl•ck:' .... 
- Şu ••• beJia ............ 

Ahmet Rqit bu halleri ifit
tikçe kızıyordu. Mümkan olsa 1.
tanbula gidip en nüfuzlu sayılan 
adamlara: 

- Bu ne rezalet, siz inlolibı 
bunan içinmi yaptmızl Diye bar
kıracaktı. Genç adam Avrupamn 
olgun medeniyetindeki kuvveti 
yakından ılrd&kçe vatanına ait 
fikirleri ve duypları btiabltiln 
cleiiftiriyorda. Birkaç defa f,...... 
mz milli medi.. llidip miiub
releri clinlemifti. 

Orada ne Hl'l>eat bir mlbıa
kqa Ye ne kunetli bir vatan~ 
verlik varda. Dalıah. fırbnab ve bir 
clenis tibi clalaiD meaelelerde bir
birine pen fırkalar lwict dava
lar karpacla yalçuı bir kaya 
balilli ahveriyorlardı. 

Bunu zevkle, heyecanla _,-
reden genç T6rk lstanbuldalri 
meclisi dnfiindakçe Iİnirleniyordu. 

Ahmet Rıfkı en son yazdığı 
bir mektupta meclisteki nım meb
ualardan biriaiD tlrkçe bilmediji 
için kendisine bir tercüman tut
tatunu, Yemen, Asir, Bağdat 
meb'mlarmlll i9e bana ela ilzam 
_......,,, mecljete arapça k....
tuldanm .a,li,.._ Tarilai, 1r1a 
•• • Mbdar aylan ••·'ına 

Ahmet Reşit politika iflerin-
clen uzak kalmak istemesine rat
mea bu dlflncelerden kendisini 
kurtaramıyordu. 

Ttirk milleti tarihin itiraf etti-
ii ıibi liyakatli, özl6 bir varhkb. 
Bu varhk hep geri idarelerin te
airi ile çüriitülmliftn. 

1908 inkıliba o zamana kadar 
ı&'11en ileri harekeüerden farklı 
idi. 

Alemdar b-cli • -•-•.; ~Mil. 'Ya& -

Hajriye ve nihayet tanzimat 
bep yukanclan gelea, merbzdea 
malaite cloiıa ~la• birer Ueri 
laamleai idi. Fakat 1908 inlolibt 
doirudaa doğraya halkın mah 
aayılardı. Nihayet uyanık bir halk 
zümresi milletin fena bir rejim 
altında ezildiğini. bu tekilde 
Anupa'mn tazyiklerine dayana
mayacağım görm&.t ve hliküm
dan tahbndan indirip parlamen-
toyu açllllfb. 

Fakat bu, nihayet bir eldeki 
kuwetin ltekine ve yahut öteki
lere geçmelinden ibaret bir 
hareketti. 

TUrk milletinin uld kabiliyet
lerine tire ODA uyanma -:.ı ' .• .....,.e-
me ... •UUll' medeat eem;ret-

Evleneceklere 
Bir iki 
Nasihat 

Evlenirken epDIZlll m•h•, 
tkellijini deiiJ, her teJdeD evvel 
.ı.ı.atini arayuuz. 

* 
Soysuz almayum. Soydu 

mabat udzadelik değildir. Sa-
yanda btil, hına, ahliksız, pis 
~talıldar olanlara soysuz derler. 
Bınaenaleyh riimretle L----•-•·•-kibarl T w f Dll1IUWUA 

• AflDlf olanlar mllkemmel 
bll"er IOymuzdur. .. 

Hasta iken evlenmeyiniz. Hu
tahğuuz geçmeden çocuk yapma
yuuz. Genç kadm ve erkeğe 
bilir bilmez, berka çocuk ya~ 
mayı taniye eder. Hiç bir hu
taya nlenmelde çocuk yapmak 
DAç dejildir. Bliyle haDerde ev
lenmek veya çocuk yapmak, 
hastaya zarar vermese bile do
pcak çocuk bastahkh Ye .t 
olur. .. 

Zonguldakta Çağlıyan imzah karie: 
Kadın evlenmek için aever. 

Hele bu atk böyle uzaktan uap 
olana. Göaderdiğinb mektup 
n&maneai, zaten kızın hiMini ifa
deye kafi. Bu mektupta samimi 
bir taraf yok kil Kız gayet soğuk 
bir eda ile konuşuyor. 

Size karp alikuı evlenmeniz 
ihtimalinden doğuyordu. Evlenme
yince tabii bqkaaile evlenmek 
istemekte bakhdır ve buna tabii 
ı&rme'idir. .. 

Oaküdarcla H. Han- ı 
DaftDID iJi ........... ..... 

tiJ&8111111Z, ...... birdenbire ...... 
mza bir etJ• maeleai PiJor. 
Bu mesele neden çıkıyor? Nipn
lmaz bu meselede ne yaziyet 
alıyur? DU. Nipalı iken ef)'a

tannw 11eJ9 onlann eYİDe tap
~? Bunlan anlamadım 

ederseniz beDd me bir ma; 
verebilirim. 

HANIMTEVZE 

lerin hayabm bulmıya imkin 
ril • d ve-
mıyor u. 

Ahmet Rqit bu noktada 
kendini o kadar mütkül mevki
de ıöriiyorduki inlalipla bera
ber diinyanuı alika•nı celbeden 
vatanı baklanda suallere mubata 
oldu~ça mlteenir oluyordu. P 

Bır ıtbı, bir pazar ıtlnG Gret-
ta ile Paris civarında Napol , eonun 
çapkınlık ettiği k6flderdea b. . • 
bahçeaiade idiler. D'1DUI 

Avrupayı altiat eden bir 
yandan Mı.il' çlllerine b~ yan
dan Raaya steplerine kadar . d 
Napolyon' dan babsecliyorl : • 

Genç im kötldba bah~de 
Nepoleon'un kahvalb etti ... 
mer muayı itaret etti: il meı-
L!_ :- imparator acaba baracla 
llWlllerle eğleniyordu. 

Ahmet Refit ,Wdli: 
- Kinıiııle g6nl8 İ8tediae. 

B~ün Fransa, bütlln plebe çal
chgı memleketler ou kollanm 
aÇIDlfb. 

- Capkın bir adamm•ıl 
- EYet, bilbusa iıııparat. 

olduktan sonra:. 
Genç kız dudaklanna blktl: 
- Yani evleaclikt• ....... 

demek iati1onnaz 
Ahmet Rept Ula etti: 

( AılrMI ... ., 
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1 
Tavukçuluk <•> 

' 

Tavukların 
Sari 
Nezlesi 

Bundan evvelki yazılarımızda 
tavukçulukta muvaffakıyetle yü
rümenin en esaslı şartlarından 
biri tavukları hastalandırmamak, 
hastalandıkları takdirde yapılacak 
tedbir ve kaideleri bilmek oldu
ğunu söylemiştik. 

Bugün bu hastalıklardan biri 
olan sari nezleden bahsedeceğiz. 

Sari nezleye en ziyade ilk ve 
sonbaharda tesadüf edilir. Hava
ların birdenbire ısınması, veya 
soğuması veyahut hararetin his
sedilir derecede ve sür'atle inip 
çıkması tavuklann nezle olmala
nnı mucip olur. 

* Nezlenin birkaç. nev'i varsa da 
en ziyade telefat verdireni sari 

·nezledir. Ekseri zayıf kalmlf ve 
. vaktinde yetiştirilmemiş piliçler, 
kuvvetsiz, beslenmemiş tavuklar, 
iatiabından fazla kümeslerde ya
bnlan hayvanlar bu hastalığa 
kolayca yakalanırlar. ·· · -

* Sari nezleye tutulan bir piliç 
~eya tavuğun burunlan biraz 
aıkılırıa koyu sarı renkte bir 
mayi akar ve fena kokar. Hayvan 
mahı.undur, iştibası azalmıştır, 
meyusane dolaşır, zayıflar ve 
bakılmadığı takdirde ölür. 

Bu hastalığa yakalanmamak 
için eylülden evvel piliç ve ta
vukların tüy değiştirmiş olmaları, 
kuvvetli ve besleyici gıdalarla 
beslenmiş olmaları, kümeslerin 
haddi istiabisinden fazla doldu
rulmamış olması vesaire gibi bir
takım kaidelere riayet edilmiş 

olması icap eder. 
Tedavisi biraz zahmetli ol

makla beraber eyice dikkat edi
lirse telefat mikdarını asgari bir 
hadde indirmek kabildir. 

Sari nezleye tutulma mevsimi 
bilhassa Eylul bidayeti yani ha
vaların soğuması zamanı olduğu 
için tavuk besleyenler bu ayda 
piliç ve tavuklannı heı: sabah 
göz muayenesinden geçirmeli ve 
aksırma, mahzuniyet, iştihasızhk 
gibi hallerden biri görüldüğü 
takdirde derhal hayvanı tutup 
muayene etmelidir. Muayene ne
ticesinde sari nezle olduğu ttnla
şılan piliç veya tavuklar derhal 
sürüden ayrılır, sıcak bir mahal
de muhafaza edilir. Sabahki la
palarına hayvan başına iki gram 
kadar kükürt çiçeği ilave edilir. 
Bol yeşillik ve şaraplı ekmek 
verilmekle beraber hayvanı kuv
vetlendirmek için çalışmak la
zımdır. 

Bundan başka sabah ve ak
ıam burunlarını temiz bir pa
mukla sıkarak akan mayi alınır. 
Yüzde 15-25 nisbetinde saf kre
olini [ Creoline Tearson] havi 
zeytin yağı mahlulü içine temiz 
Vf! sert bir tavuk tüyü batırılır 
~e ha.ta hayvanın evvela burun 
delikler~ne ve damağı ile ağzına 
iyice sürülerek iyi oluncıya kadar 
tedaviye devam olunur. Gerek 
pamuk ve gerekse tüyleri yak
malıdır. 

Bu ameliyattan sonra hayvan 
çırpınır ve ibiği morarırsa da 
ehemmiyeti yoktur, bir kaç da
kika sonra açılır. 

Hastaların içecekleri sulara 
hafif pembe renkte permanganat 
ilave edilir ve sık sık değiştirilir. 

Hastalık çıkan kümesi yüzde 
beş nisbetinde kreolinli kireçle 
badana etmek ve yem, su kapla
•nı kaynattıktan sonra koyu per
manganatlı su ile yıkamak lazım
dır. 

Sürüyü hastalıktan kurtarmak 
için hayvanlan temiz bir kümese 
nakletmek ve lapalarına keza bir 
mikdar kükürt çiçeği katmak ve 
ıu1annı pembe renkte permanga
natlı vermek suretile ihtiyati bir 
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Ahırkapı Feneri Kurônu Vus- ~~-hhaı M~d~~ıü-
gunde Dışçılık 

tanın Muazzam Bir Kalesidir Masası Liızım 
Tamam Üç Gün 

Boğuşan 
Üç 
Bir 

Gece Azgın Bir 
Bekçisi ••• Fe·ner 

Denizle 

Fırtınalı, bora1ı ve kasırgalı 
gecelerde denizi kim bekler, bi
lirmisiniz?. Azgın dalgaların bi
rer dev gibi sahillere büc~mu, 
vapurların feci akıbetleri, birer 
fındık kabuğu gibi sallanan yel
kenlilerin sis ve fırtına ile parça
lanması, kayalara düıüp hurda
haş olması, deniz üstünde çalka
nanlarm mukadderab kimin elin
dedir, bilirmisiniz? .. 

Okşandıkça ve sevildikçe bir 
kadın gibi ıımank deniz, bazan 
İnsafsız olur, gün
lerce durmadan 
gökrer, durma
dan azar, dur

madan çıldırmıt
çasına kudurur, 
durur. · 

Denizi beldi
yen deniz fener
cileridir .. gecenin 
zifiri karanlı
ğında çapkın bir 

göz gibi, iki de 
birde kırpılan 

deniz fenerleri, 
durgun havalar

da bizi biç alaka-

---- -- -----
kusu vardı.. deniz yavaş yavaş 
kararıp kabarıyordu. 

Demir merdivenleri çıkmak 

için de, insanda oldukça sporcu
luk hüneri bulunması lazım değil 
mi? Fener'ciler kim bilir bu mer
divenleri kaç defa inip çıkmışlar, 
kaç defa nef ea nefese kalmıı
lardı. 

Kaç. basamak çıkbk, bilmiyo
rum.. her halde yüzü geçmif ola
cak.. nihayet dar bir 111t.,.ıı;a 
relince, bizi lor bıyıklı, ıifman 

gorunmese büyük bir hailenin 
baş göstermesi çok mUmkündür. 

- Hayatınızda geçirdiğiniz en 
büyük tehlike nedir?. 

- Tehlike mi?.. Durun baka
yım. Malüm ya, ihtiyarladık. Ha
brlamak gerektir.. ha, bakın 
anlatayım: 

Dört sene evvel bir sabah 
yataktan kalkar kalkmaz havayı 
pek kötü buldum.. bir firbna 
Yardı.. gCSziim, burnum, kulak
lanm beni biç aldatmaz.. insan 

bu mealete gi
rince de mllthit 
bir deniz kurdu 
oluyor .• 

Eenerin yağ
~ lanmaaı, temizlen
·i mesi için, yukan 

'

,• çıkbm.. aradan 
birkaç saat geç
memifti ki, müt

l hiş bir yağmur 
' baıladı .• ıimşek-

ler çakıyor, deniz 

gittikçe kabarı

yordu .• 

Vakit ikindi 
olduğu halde 

dar etmez.. gö- hava birdenbire 
rüp geçeriz .. hal- Ahırkapı Feneri uzaktan bögle gl.nl ve ,irin ılrüniir kararmıştı. Evveli 
buki, fırtına, sis bora olduğu ı:a- ve şen bir adam karşıladı: bir rüzgar çıktı ve süratini arttı-
man bu göz, tek bir deli gözü - Merhaba! rarak korkunç korkunç esmiye 
gibi gayri muntazam, açılıp ka- - Aleykümselam, hoş geldi- baıladı. Bu koskoca fener her 
panır, büyür, ufalır, dehşetle lor- nizl. Buyurun. fırbnada dibinden tutulup saraı-
pışır ve hazan da hiç görünmez. * lıyormuş gibi sallanır.. Sallanma-

Geliniz, sizinle bu fenerlerden Fen erci Sait Efendi, kurıun'i dığı zamanlar tehlike var de-
birine gidelim ve fenerle fenerci- pantalon üstUne Rus kazağı gibi mektir.. ÇUnkii mutlak yıkılmıya 
lerin hayatlarını öğrenelim: işlemeli bir gömlek ıeymişti,. teşnedir. * göğsü, bağrı apaçıktı .. yüzü biraı O gün akşam olunca, rüzgar 

Ahırkapı feneri sanki Kurunu• da uykusuzluktan olacak, şişmişti.. azdı, deniz kudurdu, yağmur, 
vustanın muazzam bir kalesidir. bize derhal yol gösterdi, birkaç şiddetli, büyük bir gürültü ile 
Dört tarafı bembeyaz surlarla basamak sonra bir kapıdan fene.. yağmasına devam etti.. Bilmiyo-
çevrilmiş, mazgallardan yaban ot- rin daracık balkonuna çıktık.. rum, kaç saat geçmişti.. Ben fe-
~arı fışkırmıştır. Mini mini bir ka- rüzgar bütün kuvvetile esiyor.. nerin ışığile, liman haricinde ve 

d ·k ıstanbul karanlık bulutlar altında dahilinde bulunan vapurlara yol pı an geçtı ten sonra incir ve 
dut ağaçlarile çevrili, iğri büğrü parça parça görünüyor.. yalap göstermiye çalışıyordum.. Böyle 

d ilerde Bogw az.içinde nefis bir ay- müthiş fırhnalarda vapur çok bir bahçeye gir ilL burası fener-
dmhk var.. gu'"neşin batışı ancak acaip oluyor, hazan bilsbütün cinin evidir.. bütün şekiller ve 

cisimler şehirden ve şehir biçim- oralardan görünebilecek olmalı- kayboluyor, hazan yalnız kıç ta-
lerinden çok uzaktır. Karşı köşe- dır. Rüzgar saçlarımı darmadağın rafı yahut önü görünüyor, direk-
deki tel ki.imeste küçük civcivler, ediyor.. ben balkonun taş basa- ler, bacalar, fenerler ve iskele 
kenar topraklarda, salatalıklar, maklarından birine oturdum, Sait köprüleri durmadan, dinlenme-

Efendi de taş parmaklıklara yas- den inip çıkıyordu. 
sogw anlar, maydanozlar var .. insan k b ı d k eo f k 

landı.. onuşmıya aş a ı : ~u aşag~ ıda ener apısı ta-kendini adeta bir köy evinde, • 
bir sahil kuliibesinde zannediyor. - Siz.in hayatınız hariçten mamile su ile kaplanmıştı. Ta 

Bizi birkaç başörtülü, kucağı ne güzel görünür, değil mi?. Fe- mazgallara kadar azgın dalgalar 
nerler tıpkı yelkenlere benzer.. hücum ediyor, fenerin orta pen-çocuklu kadın karşıladı ve tel b b d k Uzaktan em eyaz ır ya ına ge- cerelerinden içeriye sular sıçrı-

örtülü bir kapı göstererek: lince bütün kirlilik ve sefaletleri yordu. Bu aralık fener bidenbire 
- Buyurun, Sait Efendi yu- meydana çıkar. bozuldu. Liman kapkaranlık kesildi. 

kandadır.. dediler. d ı d h f'f 
Sait Efen dinin i in e a ı Etraftan vapur düdükleri çınla-Bu tel örtülü kapıdan geçince · t k 

K d k bir Giritli şivesi var.. sesı o ve mıya başladı.. Böyle müthi• bir deniz, Marmara, Adalar, a ı öy, k kal k 1 " 
k l kaim.. anlabr en ın aş arı gecede insan itidalini nasıl mu-ve Fenerbahçe bütün üçü üşü 

Ah daima oynuyor: hafaza edebilir?. Düşünün dalaa, ve sisile gözümüze çarptı.. ır- d B b • 
- uyle ir .• en on eş sene- fırtına, rüzgar ve karanlık içinde 

kapı fen erinin bembeyaz, biraz d ' b ? den beri bura ayım.. on eş se- ne yapabilirsiniz. . 
şişman vücudü, göke doğru yük- neden beri fırtına, bora, kar ve Tamam üç gün üç gece deniz 
seliyordu.. biz Fener merdiven- kışta bu fenerin yanıp ışıldama- durmadan kudurdu, yağmur dur-
Jerine çıkarken hava kararmıştı.. sile uğraşıyorum.. neler gördüm.. madan yağdı ve liman allak 
hafif bir yağmur ve soğuk ko- hele fener bozuldumu, benim için bullak oldu.. Ben bu llç gece 

tedbir yapılması faydalıdır. 
Sari nezle tedavi edilmezse 

ani ölümle netileneceği gibi dif
terinin de gelmesini mucip olur. 

Bunun için tavuk besle
yenlerin sürülerine, her zaman
kinden daha fazla, dikkat etmek 
zamanının yaklaşmakta olduğunu 
hatırlatırız. 

Erenköyı M. Nure,tln 

(1) Tpuk Ye Tnukçuluja alt olan 
•ltkDllerlnlal ıorunu• mUteha11ıa ala• 
cevap verecektlr. 

cehennem azabı baş gösterir.. içinde ağz~ma ancak birkaç lok-
günlerce saatlerce! yağl~ra b~la- ma ekmek atabildim. Bir dakika 
narak, ter dökerım ... bır dakika bile uyuyamadım. Fener bozul-
uyku uyumam.. bunalırım.. fırtı- dukça uğraştım, yaptım. Deniz 
bna da başladımı, bu ayrıca bir azdıkça vapurlara yol göstermiye 
beladır. Limana giren bütün ge· çalıştım .. 
milerin mes'uliyeti bendedir. Sis - Tabii kurtuldunuz.? 
olur fırtına olur, tipi olur, ufağın- - Görüyorsunuz ya, henüz 
dan' en büyüğüne kadar bütün sağım.. Bir defada kulede yangın 
vapurlar böyle günlerde bana çıktı. Ben aşağıda idim.. Alevler 
sığınırlar, batıp mahvolmak, par- birdebire küçük pencerelerden 
çalanıp dalgaların içine gömül- fışkırmıştı.. Şu demir merdiven-
mek her an beklenilen bir faci- lere ne büyük zorlukla tırmanıp, 
adır. Fener Lfığı, deş dakika yangını ne büyük zorlukla sön-

Sıhhat Müdürlüklerinde ecza
cılık ve dokt9rluk ıçın birer 
masa vardır. Bu masalarda bu 
mesleklere ait işler görülür. Bazı 
karilerimiz matbaamıza müracaat 
ederek şu temennilerde bulun
muşlardır: 

" - Acaba Sıhhat Müdür
lüğünde bir dişçilik masası teşkil 
edilemez mi ? Bu masa hem 
dişçileri teftiş ve murakabe ve 
hem de dişçiler hakkındaki şika
yetleri tahkik etmek suretile çok 
faydalı işler görür: 

Bugün bazı kimselerin ağzında 
eski köprü fitlerinden kuronlar 
görülmektedir. Buna mAni olmak 
ve usulsüz dit çektikleri hakkında 
fikiyet edilen ditçileri takip 
etmek için Sİhhat Müdiirlülderin
de bir dişçilik muuı tqkilini 
muhterem Sıhhiye Vekilimizden 
bekleriz. ,, 

Akhiıarda Göz Doktoru Yok 
Ege mıntakas•nın oldukça 

mühim kualanndan biri olan 
ve bu beı alb sene zarfında 
müteaddit inıaatla bir kat daha 
~üyüyen ve şirini eşen Akhisar, 
pıaalesef bir göz hekiminden 
mahrumdur. Aileler arasında tra
hom denilen hastalığa yakalanmış 
olanlar vardır. Halkın hepsi 
hmire tedaviye gidebilecek kud
rette değildir. Bu husus Sıhhiye 

Vekaletinin naz.andikkatini celbe 
ıayandır. 

Akhisar : Halil 

dürmüıtüm. O günkü yorgun
luğumu ve korkumu biç unut
mam. 

- Bir günlük hayahnız bu
rada nasıl geçer? 

- Gündüzleri evimde bir az 
uyumak ve makineyi temizlemek
le.. Geceleri tabii bu koca gözün 
göz kapaklanm kaldınp uyukla
masına mani olmakla.. Ben on 
beş senedenberi bir gece şöyle 

uzanıp rahat bir uyku uyuduğu
mu hiç habrlamıyorum. Daima 
sandalyaya uzanarak, kib dalıp, 
kib uyumakla ömrüm geçiyor!.. 

- Hayattan bezginliginiz var 
mı? 

- Allaha tükür, alıştık gitti. 
Papazlar manastırlarından şika
yet ederler mi ?. işte biz de 
onlar gibiyiz. •• 

~ 

Sait Efendi dua etsin ki, 
Abırkapı Babrimubitin ortasında 
değildir.. Dünyanın .. le deniz 
fenerleri varki, aylarca, haftalar
ca, insan yüzünden insan sesin
den uzakbr. Bazan dalgalar bu 
ince narin fen erleri aaatlarca 
kamçılar. Müthiş, korkunç tüyler 
ürpertici gecelerde bu deniz 
fenerinin bekçileri, cehennem a
zabı yaşarlar, çıldıracak dereceye 
gelirler. 

Biz. Sait Ef. ile konuşurken 
birdenbire tepemizden bir marti 
çığlığı koptu ve mini mini bir 
balık, aşağıya doğru uçup gider
ken, hepsi de bütün hızlarile 
yıldırım gibi toprağa doğru düş
tüler ve tekrar birkaç çığlık 

koptu. 
Sait Efendi: 
- Ya bunlar olmasa, dedi .• 

Büsbütün insan çileden çıkar 
burada!. 



AN LMIY CAK 
Ş·EYLER 

- Bu -Şa_qfaila ~ 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

- -

Malo auYarileri: 
timala Boraeo'da yol ,ok
a.. Patikalarda yer okadar 
ıamutaldar ki at ylrlmez. 
• 1e'-eple at yeriae Ba
W. lmllamyOrlar. 

Berlinde 1&rayın bok· 
kabazı olu bu adam 
Prusya Fen Akademisi
ne reis tayin eclilmiıti. 
Bu mevkide 16 ıene 
kaldı. Fakat lldtiift za-

mlldü. 
man bir fıça içine ıa-,r 
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BU ·Sütunda OkuduklanJBu Kadın . F Buraya 
1 Dünya. Matbuabnda G~ 

rülen Garip Şeyler nız Ganp akat Doğrudur Nasıl Çıkmış? 
D&ayama u klçllk orkeatr.. } rekor kazaJUDlfbr. Ondan enel 
~· pluindeclir. ~ orkutra rekor 4 ,On 16 saat ve 50 da-
çocukl8rdan llllrekkeptir. Çalp kika idi 
ç•l•nlana en ldlçtlii 8 en bti- • lf 
J8jl 14 yqmdadır., Zeytin en kuvvetli gıdalardan 

-tl biridir. Bet zeytin bir yumurta 
yerine geçebilir. Rakkaala işliyen saatler, za

manı doinı gösterirler. Fakat 
makineleri günde iki defa ayın 
cazibesi tesiri altında kalırlar. 

Avrupa ile Amerika arumda 
İf)İyen vapurlardan Bremen .. 
puru ıeçende bu aeyabati 4 ~ 
16 aaat 15 dakikada yaparak 

* Avrupada çocuklara kukla 
oyunu gösterirler. ltalyada Piko
lo tiyatrosunda oynablan kukla 
oyunu, dünyamn en mükemmel 
~k tiy ........ clar. Bu ti1atroc:la 
800 kukla, 300 Mime. 30 OJD&• 
bCI vardır. Şim. kadar 12 bin 
oyun oynanllllfbr. 

====~--... 

Kumarda Hile Kıralı! 
-----

Paria'te son zamanlarda bir ı 
adam tevkif edilmiftir. Edmon 
.lan iamindeki bu adam, kumar 
l&Jeainde muazzam bir ""et 
aahibi olmuttur. 

Dadanclıiı bir zenp suayete-
de aylarca her gece binlerce 
frank kazanmıfbr. 

Evveli' her akpm tomar to
lllar paralan cebine indiren bu 
kumarbazın dehfetli bir f8Dll 
oldujuna lıükmedilmif. F abt 
bazı fevkalide oyunlan nazan 
dikkati celbetmif ve kunetli bir 
fitplie uyanc:lınmfbr. • • 

Bunun llzerine kencldi zalHta· 
ya teslim edilmiftir · 

Zabıtanın iyi aıkıtbrdığı ku
marbaz kumardaki biittin aerve
tini hep hileyle elde etti.iini iti
raf etmek mecburiyetinle kal-
mlfbr. Fakat b8ttba ıuarlara 
rajaaen khnHDin farlona ftl'a-
mach;a hilellİDİ nual yapbpı 
anlatmamakta taannüt etmek
tedh-. 

MOteceuia bir milyoner, ke~ 
diaine bir mektup yazmıı ve 
kimaeye 16ylemiyeceğini vadede
rek, kendisine a&ylemesini rica 
etmif kumarbaza bunan muka
bilinde 400,000 frank teklif ... :..: e.,..... ... r. 

Bu Resme Eyi Bakınız 

Bu reaimcle JAllJ&Da yatan iki bdın prüyonunuz. Bu bclmlar 
ekadar biribirine benziyorlar ki ilrWni biribirinden ayırt etmek 
•tlmlda cleiilııllr. Çlıilkii. lı• mW de aym kadmchr. Ba lüleH resi• 

ir aJDll •udaile •••mn•fbr. ayna yanma pbllca bu ..... .............. 

Girdi~O.Z lltun tattan de
lildir. Yuvarhaldann her biri bi
rer llatik toptur. Bu ıenç im 
deniz keaannda biribiri herine 
konan bu toplar berinde man• 
zeneaİDİ bularak ayakta durmak 
maharetini sa.termlftir. 

Yılan Yiyen 
Falcı 

Hindistan' da V anda laminde 
mqbur bir f~l~ ~un zamandan
beri y~ • d!rl. dh:i yılan yeme~
le ıeçindipi ıddia etmektedir. 
Bu ıarip iddia tlzerine Hintliyi 
mecnun diye tecziye etmiflerdir. 
Fakat ıuurlu konllf&D falcı: 

- Simdi biraz rabatawml 
iyi olur olmaz bir heyet huzu
nuıda iddiamı isbat edeceğim! 
demektedir. 

Bunu ifiten Avrup&DUJ bilyilk 
airk uhipleri neticeyi merakla 
beklemektedirler. 

N"etleri ~ •ılcıadile 
HilitliJi •ı•je etlaelam. 

Dlrı 

Gö•ilmiif 
Amerikada iki adam diri diri 

mezarda kalmak J&rlfln& Pir 
mifler. Mezara telefon falu ela 
yerlqtirmitler. Mabat mezarda 
en çok kalma rekorunu kırmak
mış. 

Bunlardan V qingtonda Jonea 
isminde biridir. Diğeri Denver 
........... Ripnhr. 

V&fİaSlonclald teJefOD11 eUae 
ahyor ye arkadapu a.ı.iJor. 

- Ben, lmnı ltir nelair ke
nanada defneclildim. Nelür ta· 
..,.. plecejba. plibal 

öteki ceYap 9a'iyor: 
- Baaa da lunadar ıelclL 

Hava borumclu içeri kibrit atb
lar •• yanımdaki paramı çalmJa 
tqehbla ettiler. 

• 
llo1t1ıntl•11 D•I•• 
•lr Fa6rlb 

Buton Porteldma en blJlk 
aanayünden biri, bibi imik bir 
annenin mateminden doimufb1r· 

Bundan clart aene enel Beiriz 
kiyODde zenp bir çiftçinin b
rlll biricik otlun11 ka1betmif. 

Derdini Ye kederini 11..tmak 
için kadın hala dolamaJa batla
IDlf· Y aptıjı h•tdar o bclar p 
zel olmut Ye o kadar ratbet 

prmlf ki, biru IOllra bDbf 
İffi almaya mecbur olm111. 

Bup bu belan !00 İfçİ ça· 
bttıran bir fabrib aabibiclir. .. 

80 y., ... ,. 
Evlenen Bir Adam 

lnpterede Georıe İlmillde 
80 Y&flDda bir ihtiyar, doiaf'IDan 
ıekseninci aeneaiDi tea'it İçİI) 69 
, ... da bir k....... ....... .. 
Dk defa ...... ,. ........ . 

• Tel•/•• 
Horl•••• Dold.r 

AmerilradaF..W ~ ..... 
ela .. bala erk-- .~ ~ 
attle'm telef01111DU açmaı.. F.at 
tloktonlaa C9Yllp yerİDe ..... 

- talma ..... ifihnif. 
labıtaya haber Yerf6it. Dok-

torun oclua aç•••ı 
Doktor telef-. eliDi ~-.. 

T elelODa kup laorh7arak uyu-

• ...... 
11&nı ... 1 Kı•ı 

Holivat mltelaaulllanmn fik
riace, buı&nibı mlkemmel kw 
tudur: 

20 J&flllda olmak 
BoJU 170 tantlm elmak 
Santm olmak. 
Mavi sizli olmak. 

Fennin Y apbğı Çocuklar 
Ameribda 

pluinde Mn 
Hommel mah
kemede yalnız 
ismen evlencli

iini, kocaaile 
hiçbir mlinue

bette bulun
madıjmı, re-

simde prillen 
iki lmının 

Detroit ıeh

rinde bir dok

tonuı libora

tuvarıncla fen- ' 

Dl IUl'ette yapdan fll1Dıa ile meydua 1~ ~--miftir. Çoculdarua biri 15, .... 13 , ..... dpj 



GÜL HANIM 
Haçlılar, Milcahitler, Fedailer Arasında 

14 Yuaa: O..r Rıu 

Sultan Salihaddin Gül Hanıma 
Ülkeler Tevcih Etmişti 

Faka~ batk• bir yere korka 
JiizGadea nakletmek, Dumaa 
Beyi .mirlendiriyor, omm p.i 
binbir macera seçiıu bir 
kahramanm ıundan, bundan kor
karak yerini, f1D"duna dei'ftiı
meğe mecbar olma11, içbute ilt
yanJar uyandanyordu. 

Nihayet Daman Bey yer& ye
rinde blmap karar veni ve 
kon•ğım daha illa bir ..W.• 
•lhna aldı. Gll Hanım,ıWc Wr 
yere mu!ıafaam plmuyacak, ... 
naktan n pıt..... aaldapm-
yacakb. 

Bundan başb çiftlikte otu
ranların hepsine siJlh Yerilmiş, 
imdat istendiği zaman, bttttin 
bunlana yetipneleri için tertibat 
ahnmııtı. Bu teclhirlerle beraber, 
herkes en küçük şüphe ile kar
fıladığı her hali, derhal haber 
verecek, ona gire tahkikat yapa
lacak ve bu suretle konağın 
!ıuıur ve istirahati temin edi· 
lecekti. 

Günler ~eçiyor Te büylik 
bayram yaklaşıyordu. Kly&n 
imamı Hasan Efendi lakenderi
yeye giderek kurban koyunları 
alacak, köylülerin sipariş ettikleri 
eşyayı ve bayramhkları tedarik 
edecekti. 

imam Hasan Efendi Duman 
Beye mtwacaat ederek izin istedi 
ve bir emri olup olmadığım 
sordu. Duman Bey sordu : 

- lskenderiye limanmdaıı 
bize de öteberi almaz IDUln? 

- Emredersiniz .. 
- O halde Kurt Beyi de 

beraber al da ne m6nasip g6-
rüneniz almn ! 

- Bafilstüne efendim 1 
Kurt Beyle imam Hasan Ef. 

birlikte lakenderiyeye gittiler. 
Zaten Kurt ta Taktini hep çift
likte geçirmekten UArilDlfb. 1.
kenderiyeye kadar uzanmak bile 
onu yeknesaklıktan kurtarmaya 
kifi idi. Doğan ise kitap merak
hsı olduğu için okuyarak akit 
geçiriyor ve hayatın yelmaldı
ğından fiklyet etmiyordu, Doğan, 
oduımn hir tarafında oturup 
kitabını 9kurken odanın içinde 
dönüp dolapn Gül Hamau temqa 
ediyor. Fakat onula da pek fazla 
konuşmuyordu. Kurt ta öyle idi. 
O da, Gnl Hanıma talip olduk
ları alqamdan beri arada hiçbir 
feY ıeçmemif pbi tlrilllmelde 
beraber ltium ı..ı olmadıkça 

Gül Hammla karşılapnamıya onunla 
konutmamaya dikkat ediyordu. 
Nedenae iki kardef ile Gil H. 
arumda bir perde ıeriJmifti. 
o~ bir .... ,. ıeldikleri zaman, 
eski uwrimiyet Te ala laararetle 
konnpımıyorlan:h. Gll Hamm ela 
banan 1ebebini •alamıyor deiiJcli. 
Artık bu iki paç, onan 1almz 
amcuadeleri olmaktan çdrmıflar, 
ikisi de onun .1.pkl•n olmQflarc:b. 
Kendi.i bunlardan birini 6tekine 
tercih ettipi göstermemek için 
fazla dikkat göstermiye mecbur
du. iki kardet de amcaluuun 
kamu eakiaİ gibi telAkki etme
mekte idiler. Çilllkü Gll yalmz 
bir hanımdan ibaret değildi. 
Sultan Salihadclia onu prenses 
J•Pmıt ona ülkeler tevcila etmifti. 

Soma, dedijimiz ıiW, bitin 

Pftliie ft koaaj'a korJm .._ 
mitti- Bitin tedbirlere, 116-
llD ilatiyatlara rağmen mm
talmyaa bir ıey, bu korku 
idi. Saltan Sallhaddinia ha lakin, 
bu asude, konakla mef1UI olm•11, 
bu kona(uı melikeaini yanma al;. 
mak istemesi, herkesin hamrunu 
boZllmfbL Salihaddin, Ülteıleydi, 
GIU H•nnm, yanına almak :iften 
delildi. Onun kuvveti, bdreti 
her fe)'e klfi idi. Fakat ahan 
bu İf İ, iyilikle başarmak fikrinde 
idi. Onun için hediyeler, behiye
ler g&ıdermekle, gönül almakla 
kız karedşinin lazım yanma almak 
istiyordu. Fakat son zamanlarda 
Taziyet değişti. Sultan üç gece 
arka arkaya rüya Aleminde, ken
diai hep Larp ederken g6rm0ş, 
ve bu üç gecenin üçünde de Gül 
Hamın, onun yanında bir zafer 
perim fibi me•ki a1m•fh. Sultan 
Salihaddine göre bu rüyada, 
muhakkak ki bir mana vardı. 
Mukadderat Gül Hanıma belki 
bir vazife tahmil ediyordu. Onu 
bu vazifeyi ifadan mahrum etmek 
doğru olamazdı. Onun için sultan 
Salihaddin kat'ı karanm vermişti. 
Glll Hanımı herhalde yanına ala
caktı. 

Salihaddinin Duman Beye 
gönderdiği son mektup, onun bu 
maloac:lmı apaçak ga.tenaekte 
idi. İhtimal ki koy hadisesi de 
onun 6yle tertip obmmuflu. 
Bu bidiaeyi, yeni hadiseler takip 
edeceğinde fiiphe yoktu. Bu böy· 
le olduğuna ve olacağma göre 
vaziyet mühimdi. V ahimcli. 

Bu yüzden b6tün konağa ha
ZÜD ç6lmıiiftü. En çok muztarip 
olaD pbaiyet te, ihtiyar Duman 
Beydi. Zaten kendisi hastaydı, 
zayıftı. Bu yeni enditeJerse onu 
büsbütün yaprandırmııtı. 

Konağın içini kaplıyan nq'e
ıizlik, keder ve ısbrapt.İa kısa 
bir DIDl!D için kartuJmak bile 
Kurt Beyi ıevindirmiş, o da imam 
Huan Efendi ile birlikte İsken
deriye yolunu tutmuşbı. ikisi de 
atlarına binerek adım adıma iler· 
lediler. lakenderiyeye vardıkları 
zaman, bayram hazırlıklarının 
azami dereceye vardığım gördü
ler. Sokaklar, kurban sürülerile, 
liman, uzaktan, yakından gelen 
gemilerle dolmllflu. Gemilerin 
hepsi mallaruu dökmüş, içerilere 
1eYketmif, limanda utma§, alon 
alan relen müşterilere clenet
miılerdl. Kurt ile imam seç bile 
kal~dı. 

bd iç akşam sonra imam 
Haaa FJ. Kurt Beye gayet iyi bir 
taeir baldajwıu, bu tacirde bir
çok la, metli qya bulundu;unu 
haber Yereli. O ela ayni banda 
oturuyordu. Ondaki hediyelik 
en• bir kimaede yoktu. Bayram· 
bk koyunlan da milkemmeldi. 

ikisi birlikte kalktılar, tücca· 
nn oduına gittiler. Kısa boylu, 
ıifman bir adamla karşaiaşblar. 
KUflllnda yığın yığın ipekliler, 
ve iflenmif kwnatlar vardı. 

Kurt Beyle imam Hasan Efen
diyi SOD derece hürmetle karşı· 
layan yabancı tacir, derhil kah· 
veler, nargileler iımarlam1f, on• 
lan izaz için herteyi yap-.. oe 
......ttilderiai ........ 

imam EfencB 1ekiz on lmr
banhk koyunu daha evvel sipanf 
etmif Ye bunların çiftlikte tesli
mini brarlqbrmlfb. Tacir, en
giizel koyunlan onun için seçti
ğini söyledikten sonra inindeki 
bütün mallan birer birer ıöster
lllİf Kurt bir hançer aeçmit bun
dan bqka altından yaldızlarla 
iflemnit bir bq&tlstl alarak 
buna Glil Han•- llediye etmek 
istemifti. Kurt ham da ut. 
alchktaa sonra kard .. ha...._ 
DUft 01111n namına altm ve sl
müşten çiçeklerle İfleDDIİf bir 
maşlah almqtı. Fakat bunlu 
o kadar bahalı idild Kurdun Uze
rindeld para yetişmemif, imam
dan ödllnç almak illemit. fakat 
yabancı buna meydan verme• 
'1işti: 

- Acelesi yok efendim, di
lediğinizi ahmz. Ben ya bir ada· 
aumı gönderir, yahut kendim 
ıelir, matlubumu tahsil ederim 1 

- Pekili 1 
(Arkası var) 

- RADYO== 
26 Temmuz Çarşamba 

l.tanbul - 18 Gramofon, Ko-
lombia, DF 61 - Kolombia DF 878-
Sahibinin Sesi, DB U28, 18.SO Doktor 
Ali Sükrö Bey tarafından (çocuk bü
yütmesi hakkında) konferans, 19 saz 
(Mahmure 11, 19.45 Hazmı B. '1'. ka
ragöz, 20.30 udi Salahaddin B. ve 
Nobar Efendinin refabtile Hamiyet 
H., 21.80 gramofon Sahibinin Sasi, K 
8624 - Odeoo ~.T.0. 16 - Odeon 
O - 4706 22 Anadolo ajansı, borsa 
haberleri, saat ayan. 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 
Salon orkestrası: Roeeini Ouverture 
Semiramis Verdi Faot&i•e La Travi
ata Strauı Valse Du U'ld du. Padilla 
Screnade, 19 dans muikisi, 20.15 
ajans haberleri. 

Vartova - 20.10 Plik, 20.45 §İ-
irler, 21 tlıganni, !2.10 pi) ano ile 
tagarıoi, 2:-i.24 dana muııkiıi. 

Pette - 20.45 Lehar ve Kalman' 
m operetlerinden parçalar, 22.20 Ba
lo'dan naklen balo musikili, 

Viyana - 21.43 AugUlt Lux'un 
keodt eserlerinden konserit 22.25 aon 
haberler, 22.40 plak ile akşam koD1eri. 

Milano - Torino ·Floransa 
21 05 Haberler, '80zler, 21.45 ope-

ret temeili. 
Pra2 - 21.15 BOlo Biit, 20.50 ilk-

bahar fırtınası isimli prkılı temsil, 
22.25 satılmış zevce operasınm ikinci 
perdeaı (plak). 

BOkrq - 13 Haberler, plik, 18 45 
plük, l 8 caz, 20.20 Romen muaikiai, 
21 piyano besteleri, 21.25 keman kon
aen, 22,10 aolo boynuz aleti, 22.40 
caz. 

27 Temmuz Perfımbı 
V arfOYa - 21 Kalman'ın eserle

rinden miırekkep konser, 22.10 deva
mı, 23 kabvt!haue koMeri. 

Pette - 21 .40 Haberler, cez, 
24.30 s gau musikisi, <Donapaluta ote
linden). 

Viyana - 20 Senfonik .kontter, 
21.20 hıdt.amn haberleri, 21,50 ukeri 
konser, 23 ltalya propaganda konfe
ransı, 23 30 akqam konseri. 

Millno • T orino - Floransa 
21 llaberler, plik, 23.45 llıuilli'nin 

amıral oPel'ftsı müteakıben Casavolanm 
Halifeoın kanburu operası, müteakı
ben Lunldinin: Kule üzerindeki feyt&n 
isimli eperL 

Pnı - 21.60 Neşeli trio konseri, 
21.80 promenat konseri, 22.30 piyaao 
konaen, 23,20 ko11&er. 

Blkret - 21 Taganni. !l • •D
fouik kODM?, il n... 

!Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

Delilerin Zürriyetlerine 
Mani Olmak Lazımdır 

( Bqtara& ' inci aayf ada ) 
buma feTkalide riayet etmeleri 
elzemdir. 

Hele delilik nabeti pçirmek
te "'••lum kat'iyen evlenmeme
meleri icabeder. 

Fakat meseli hayatlanıada 
bir tek defa Abe pçirmit olan
larm evlenmelerine mani wmak 
ta doğru Geğildir. 

Fakat bu alaıeain ...w,eti de 
aynca tetkika nmlıtaçbr. l;i Wr 
ıinir hıfzıssıhhası• dikkat ..
tile böyle naillerden plecek 
çocukların teftl'la edecekleri m
biyetlerdea bir dereceye ....._ 
kurtarılabilmeleri temia edilebilif. 

Asabi ftakl ~ 
meRll erken bUBa1Da pi p,rl 
kabili tedavi .illetlere miiptell 
olanların evlendirilmeleri kat'iJea 
doğru değildir. 

Delilerin Oremeslne Mani 
Olma hl 

Bualarm sallla laaliae geldik
leri zaman da evlenmeleri dojra 
değil midir? 

- o takdirde, Almanp'u 
Ye Amerikada tatmk edilmekte 
olu uaule miiracaal: etmek ll
zımchr. 

- Bu usul nedir? 
- Temuül ve cins hatlarına 

zerre kadar mani olmamak ıar
tile zllrriyetlerine mani olmak.. 
Bu sayede, hem onun evlenme
sine mani olmamıı, hem de be
teriyete yeni hastaların yetif
mainia önliDe ıeçmif oluruz. 

Nlifam bflnn olaa --1eket
lerde evlenme ve bilhassa doğum 
meaelem tahdide ajrumfbr. 

lngilterede "dolum kontrola,, 
•e F ransada doktor Tohmm ri
yasetindeki "akıl ve aeUI bı&a.
aıhhası,, cemiyetleri iyi ve u.t
lam nesil yetiştirme için do
ğumun tahdidi lizım ıeldiği 
fikrini müdafaa ederler. Muhak
kakki bir akıl miitah•ııllllm bq
hca vazifelerinden biri, ceıniye
tin içtimai selimeti nold:ai naza
nndan delileria ve yaram alalbla
nn ilremelerine mümkün oldup 
kadar mani olmaya ç•hpukbr. 

MUcrlmlerln ZUrrlyetlni 
Kesmen mi? 

•Ana baba koruk yemİf ço
cuklann dişleri kam&fDUf" , .. J>i. 
riler mezardakilerin ahlarını çe
kerler" darbı meselleri bu kanu
nun halk arasında yayılmıı amb 
hftktimleridir. Bu me.elelerde • 
isabetli hareketin hanıiai olcluju 
birçok aemleketlenle heniz aka
demik münakaşalar halinden çı
kamamıflarclır. 

Hatta bam memleketlerde, 
anadan cloima •e ..,... bWli 
ulah mlcrimleria Wle *ıiıet
leriae mui oh •- flai ..ada
faa ediliyor. Fakat ba mı11l11de; 
.. cirmi ftifat.. .... olnlq" 
tea'bitinde fazla ........ .._. 
dlif olaayor. 

Habicliıa na....deki •.aellif 
100,000 mlcrim ........ Wld
katta buhmaraf, içleri•hn _. 
cak 8500 IDID dimi itiyat et
miflerden oldajuna teabit ede
bilmiftir. Demek ki, öjenik bir 
dilİpliD temi için, cemiyeti kora
ma noktai nazanndan onlann 
bile zürriyetlerine mani oluyorlar. 

Bu itibarla söylemek uterim 
ki, aeail lufmmbb•NM •n•I 
dikkat etmek .... ~ pis 
.ehi• bir yu:ifeclir. ........ .... 

mizde evlenmek isteyenlerin bir 
kısımlan mulaef yahuz ya 
maclcll menet ulübi, ya ntlfuzlan 
kunetli ailelere intisap çarele
rİDİ arafbrıyorlar. Halbuki ea 
ziyade eiaemmiJet ftl'laeleri ll
zuaplea nokta rah n lteclea 
zindeliii olmabclır. Zira bedelli 
ft nlal zinde olaNr içia n&faa 
Ye wNl temim etmek iftea bile 
clejilclir. F akal ...,a t.hdlt edea 
ini butahğl hiçbir madcl senet 
lideremez. 

- Verem sibi dipr ad 
MsteJ.kl•r laakln.Mt. • dlelnl
,_ a m? 

- Sullerinizd• ba lalam 
... talara mütullik olanlana ce
nplanm o pbede mutahaım 
ukadaşlara bırakayım. Daha 
vukuflu ağızlardan çıkacak cevap
lar daha istifadeli olacaktır. 

F ahrettin Kerim Beyin bu 
makul mazereti &zerine war 
etmecli•, Vikaf ..lme+Wvı __.. 
zul• •erhlde &.ben bamu 
allimelik edenleri batll'hyorum 
da, ..... ...w..... td
dlr etmemek elimden ıelmiyor. ... 

Dil Cemiyeti 
Kılavuz Müzakerelerine 

Başlıyor 
latanbal, 25 - T. D. Tetkik 

Cemiyeti umumi kltiplijiecleD: 
Tllrk Dili T etkile Cemiyeti 

•mumi merkez heyeti bap 
-t 14130 da ummnt katip R.. 
fCD f.t,ref Beyin reisliği altmda 
Dolmabahçe sanymcla toplu
mlfbr. 

Cemiyetia blro tertibata ik-
mal edilmiı, karphldar kılaftlZUn• 
... olu anket kelimelerİDİD 
Anbradaa yola ~kani-. temia 
edilmit oicluğundan 27 n /933 per
ıembe pi saat 14 te top
lanılarak dojnıdan dofnıya lda
wz miiıakereleriDe b•fl•n•ı• 
tekarrilr etmiştir. 

Kızkuluindeki Vapur Kurlanl6 
İstanbul, 25 (A.A) - lıladeacl 

Arif Beyin sahip bahmdup T&k 
bandırah Abımlah •apara Ayu
cıktan kereste hamulaile lzmire 
giderken dlrt gibı enel Glllce
mal vapuru ile bt•nbal Umawncla 
mtisademe neticaiade uacak ~ 
omulapaclaa pn1anarak IU aJ. 
mıya başlamıf ft batmak teblike
ainden kurtulmak için Kızkulesl 
6niiDde kayalıklara oturmllfba. 

Vaid olu muaveeet talebi 

üzerine Tllr~.f.= kurtarma tir
keti Sezar · ·ye vapllu iç 
p enel ameilyat tahhireJI 
deralde eJlalil •e ..,.... p-
nlarma bpdarak ........ ......... 
.............. wat7 .. .. 
.-iyi ,-.A 'sı•. 

Yanan Tayyare 
unan Ceset Tanmch 

Atina, 25 - Dl+ .... .. 
bahman caet ............ • 
ceset, lt.ıya ta77aaeei•• JOlcala
rmdan Don Catenil Wmli ı.,... 
yol bdıımua aittir. 

Matbuat Cemıyeti tarafmdu 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANA61 
o-idi. Her kilılpp4e bahaar 

__ ... Fiab ı ..... ~--
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OM lPO.STA 

AT VE TIBAKKİ. 
1-ler hnkkı mahfuzdur. - Na•ıl dofd ? .. 

Bol bol eğleniliyordu. Fakat 
bütün bu masrafları temin eden 
dolabın suyu nereden gelip nere
ye gidiyordu? .. Bunu, hiç soran 
olmuyor:du. Daha dün, üç aydır 
maaş almadıkları için avurtları 

avurtlanna çökenler, bugün de
rilerine sığ mıyor, yanaklarından 
kan damlıyordu... Hele o, rum 
:ve buJgar çeteleri... Dağlarda 
!}'larca kokoroı.la ve güneşte 
kurutulmuş domuz etile yaşamı .. 
ya alışmış olan bu aç ve süflü 
güruh.. şimdi, sakız gibi beyaz 
örtülü masaların başında, piliç 
kızartmalarını abça armudu gibi 
bir lokmada çiğnerken, midele
rinden taşan şaraplar, yağh sa
kallarından damla damla kirli 
abalanwn üstüne sızıyor .. zavallı 

türklerin nafakalarından keserek 
verdikleri ianelerle bu sinsi yı
lanlar besleniyordu... Koca Sela
nik, mütemadiyen müşterisi artan 
bir otele dönmüştü. Her gün, 
her yerden yüzer, üç yüzer lôşi
lik kafileler (kabei hüriyeQ i zi
yarete geliyor.. ve cemiyetin bu 
cesim imaretinde, bu büyük 
hüsnü kabulü gördükten sonra, 
rtık vdeti akla bile getirmi

yorlardı. 
Bu esnada yeniden hazırlıklar 

başlamıştı. istasyon civarı dona
blıyor; en lüks otellerde da
ireler hazırlabhyordu. Gelecek 
misafirleri büyük bir hararetle 
karşılamak için herkeste derin 
bir iştiha ve sabırsızlık vardı ..• 
Nihayet Temmuzun 30 zuncu çar-

mba günü: 
- Geliyorlar ... 
Haberi, bütün Selinikte bü

yük bir müjde gibi dolaşb. Halk 
)'lğın yığın istasyona koşuyordu. 
istasyonla Beyaz kule ve hürriyet 
:meydanının arası bayrak1ar ve 
ahrarane levhalarla donablmışb. 
Selaniğin en gösterişli arabaları, 
bayraklar ve halılarla teı:yin edil
miş, Selaniğin maruf tüccarların
dan 1pekçı İsmail Bey tarafından 
halka binlerce bayraklar veril
mişti... Selanik belediyesinin ka
sası, iflas haline gelmekle bera
ber, belediye reisi Adil Bey diş
lerini sıkıyor; kan içtiği hald~, 
hunu kızılclk şerbeti diye tavsıf 
ediyordu. Yalnız, ortada mahıye· 
ti meçhul bir dedikodu dolaşıyor; 
işlere biraz aklı eren zevat, bi
ribirine: 

- Ötekiler geliyor da Ahmet 
Rıza Bey niçin gelmiyor? .. 

Resim Tahlili Kuponu 

Tabintinizi ö.-renmek istiyorsanız 
re inizi 5 adet kupon ile birlikte 
gönderiniz.. HCl miniz 8ll'8ya 
tUbidır ve iade edilmez. 

İsim, meslek 
VC)a snn'ab 

bulundugu 
memlek t 

n im inti ar 
edecek mi ? 

B<'smin kli esi 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gonderilebilir. 

Nı •ıl Taı dı ?-
Nasıl Ôldl? .• 

hmet ızaBey • yor 
Niçi elmiyordu ? .. 

O devirde Selô.niğin maruf tüccar• 
/arından lsmail ipekçi B. 

Sualini soruyorlardı. 
Nihayet, Avrupa treni gel

miş.. binlerce halkın alkış-

ları arasında istasyona girmiş .. 
skeri bando Namık Kemalin: 

j [ Osmanlı Jttihat ve Terakki 
1 Cemiyetinin harici heyeti merke-

l zi:esi kamilen vatana av~et . et- . 
mış ve görülen lüzum uzerıne, 

Ahmet Rıza Beyle merhum Mus
tafa Fazıl Paşa zade Mehmet Ali 
Paşanın bir müddeti kalile için 
Par.iste kalmaları tensip edilmiştir. 
Hariçte kalan ve teşkilibmıza 

erbut olmayan bazı eşhas, 
kendilerine cemiyetimize mensubi
yet süsü vermektedir. Cemiyetimi· 

bu gibi insanlarla hiçbir rabı
olmadığı ve bu iki zattan 

maada Avrupada hiç bir azası 
bulunmadığı ilin olunur.] 

Bu beyanname, bir çoklanmn 
~ğlannda, büyük istifham 
ışaretleri çizmişti. . 

Evvela: Ahmet Rıza Beyın 
avdeti niçin teehhür etmişti? .• 
Senelerdenberi uğruna can feda 
edilen bugünlerin tezahürabna 
iştirak etmek için, Rokozna bal
kanlanndaki çobanlara kadar 
Selaniğe döküldükleri halde, (en 
büyük mücahit ve en büyük va-

Ey vatan, e) Ebbi müşfik, şadü tanperver) namile maruf olan 
han- dan ol bugün Ahmet Rıza Bey, niçin hu şerefli 

Alemi O maniyana pertev efşan 
ol bugün 

Neşidesini çalarken misafirler, 
trenden inmişlerdi. Gelenler, Sa
mi Paşa zade Sezai Bey, Doktor 
Bahaeddin Şakir Bey, Ahmet 
Saip Bey, Kenan Bey, Husrev 

Sami Bey, Talha Bey ve arka
daşlarından mürekkepti. Seneler
denberi vatanlarından ve sevgili
lerinden mahrum yaşıyan.. acıla-

rının ıstırabını, vatan aşkının 

tesellilerile uyuşturan bu meşru
tiyet mücahitleri, bu coşkun is-

tikbalden çok müteessir ve müte
hassis olmuşlardı. Kendilerini, 
açılan kolların arasına tevdi eder
lerken; renkleri solmuş, gözlerin-

den yaş.far akıyordu... Uzunca 
süren takdim merasiminden soma, 
donanmış arabalara binilmiş, Hür-

riyet meydanına gelinmişti. Mey
dan, bir mahşeri andınyor.. ezi
lenlerin feryatları, lspllndidin 
balkonundan söylenen nutuklan 
basbnyordu. Evvela, Belediye 
Reisi Adil Bey, şehir namına 
mücahitleri selamlamış ve hoş 

geldiklerini söylemişti. Onu müte
akip Jurnal dö Salonik sermuhar
riri Samuel Levi Efendi, Fransızca 

bir nutuk söylemiş; hem müca
hitleri, hem de bu mes'ut günü 
yaşatan İttihat ve Terakki Cemi-

yetini tebrik eylemişti. Bu nutuk 
ta gösteriyordu ki : İnkılabın şe:_ 
refi, yalnız ve yalnız ana vatan 
dahilinde çalışan İttihatçılara ve-

rilmişti. Nutuklar, nutukları; ce
vaplar, cevapları velyetti. Arbk 
yorgun düşenler, Beyazkule bah
çesinde, akşam meltemlerinin fü. 
sunkar serinliklerinde istirahate 
şitap etti. T rasada otuz kişilik 
muhteşem bir sofra ihzar edil
mişti. Sofranın başına geçildiği 

zaman Sami Paşa zade Sezai B. 
tarafından bir nutuk irat edildi. 
Manyasi zade Refik Bey tarafın
dan da cevap verildi ... Ertesi gün 
de şy beyanname neşredildi : 

eğlencelerin zevkım sürmeye şi
tap etmemişti?. 

( Arkam var } 
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Sayfa 9 

lsviçrenin Karlı Dağlarında 
-- -

Çocuklar Yaz Günlerinde 
Kış Eğlencesi Y pıyorlar 

Yaz mevsiminin tam ortasın· 
da bulunuyoruz. Gerçi 1stanbulda 
havalar kapalı ve serin gidiyor. 
Fakat bu vaziyet muvakkatbr ve 
henüı: önümüzde yakıcı günler 
vardır. Esasen başka memleket
lerde müthiş sıcaklar hüktım 
sürmektedir. Bununla beraber bu 
sıcak günlerde kış eğlencelerini 
henüz bırakmıyanlar da yok 
değildir. İsviçrenin daima ve 

senenin hergününde kar tabaka
larile örtiilü olan yüksek dağ
Jannda çocuklara kar ilstlinde 
idmanlar yapbrılarak onların sıb-

hatlı büyümderi temin ediliyor. 

Orada çocuğu soğuğa alışbrmak 
en sash bir sıhhat kaidesi olarak 
telakki edilmekte ve bu kaide 

senenin her mevsiminde tatbik 
olunmaktadır. 

Beynelmilel Şöhret er Is-
•• 

tanbul Universjtesinde .. 
------- -----~~ 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) da gidebileceklerdir. Kendileri 
tevdiine karar veri~tir, bu için burada memnun kalabilecek-
maksatla da muhabere suretile )eri bütün asri ve fenni levazımı 
temasa geçilmiştir. ihtiva eden kılinikJer de tahsis 

Getirtilecek olan profesörler edilecektir. Bu itibarla ümit edi-
arasında başlıca mevkii, Yahudi liyor ki, :zenginlerimiz ve hakika-
ırkına mensup olan ve Almanya- ten tedavi iç.in Avrupaya git-
da baş gösteren Yahudi aleyh- mek ihtiyacı olanlanmu arbk 
darlığı dolayısile Almanyadan bu yorucu seyahati yapmaktan 
ayrılmak isteyen Alman Musevi- kurtulacaklardır, bilakis Avrupa-

leri almaktadır. dan tedavi için İstanbula gelen-
Bu arada dört beş sene evvel Jer giirülecektir. 

lngiliz kıralı tehlikeli bir ameliyat İşte bu düşünce ile diyoruz ki 
geçirdiği zaman umumi tedaviyi lstanbul üniversitesinin en fazla 
üzerine almış olan Geheimrat 
Nis vardır. değişikliğe maruz kalacak olan 

kısmı Tıp fakültesi olacakbr. Bu zat, beyin ve kafa tası 
üzerinde yaptığ1 harikulade ame- Temenni edelim ki Maarif Ve-
liyatlar ile şöhret bulmuştur ve kfıletinin giriştiği ve kısmen de 
beher ameliyab da on, on beş iyi netice aldığı temasların lıepsi 
bin Türk lirasını bulan bir üc- ayni muvaffakiyeti versin! 
retle yapılmaktadır. Tıp Fakültesinin bugünkü 

Bittabi bu şöhrete ve bu ih- kadrosundan çıkacak veya yeni 
tısasa malik olan ecnebi profe- kadrosuna girecek olan ınüder-
sörler üniversitemizde ders ver- rislerin isimlerine gelince, öteki-
mekle baraber hariçte çalışa- ni berikini yine kızdırmayalım, 
caklar ve çağırıldıkları zaman bu hususta birkaç gün dah 
mühim tedaviler için Avrupaya saberedbHiriz. 

~~~~--------···----------~~~ 

Dünden İtibaren Muamele Başladı 
( Baştarafı l inci yfada } 

Y ni basılacak paralara gelin
ce kuturlan \ e şekilleri henüz 
teshil edilmemiştir. Vekiller he
yeti yakmda bir toplantı yaparak 
bunları tesbit ettikten sonra darp
hane müdürlüğü bir müsabaka 

_Maamafih dünyanın en büyük 
darphanecisi olan lngiltere darp
hane müdürü Sir Cerson eylôlde 
Ankaraya gelerek Maliye Veka
le~il_e temas edecek ve darphane
mızı de gözden geçirecektir. 

q 

açacaktır. Maamafih bu muame- r-~---...-----...--.--, 
lenin ne vakte kadar biteceği == TA KV J M == 
ve gümüş paraların basılmasına 
ne vakit başlanacağı henüz kes
tirilememektedir. 

Bir Mür caet 
İngiltere darphane müdürlüğü 

hukümetize müracaat ederek yeni 
paralarımızın ehven fiatle lngil
terede basılmasını teklif etmiştir. 
Hükumet bu talebi reddetmiştir. 
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Givur Mehmet r BIKAYB 
Kara Ytlrek Çetesi 

1 
Bu Sütunda Hergün 

Tefrika No. 70 .. ı __________ Nakleden: Halle. ____ .....,. 

Fakat Henüz On Onbeş 
Adım ilerlemişlerdi Ki-

Kaybolan Mektup 

- Artık otomobil de ~e 

Bizim bir usulUmUz v•rdır: Gidecesllmiz yere k&çlk s&rlnllyor. Onun için 

bir yabancı g6tUrUrken g6zlerinl beil•nz otobll.e binmeyi tercila ecli1oram. 

- .. EYleneli bugtba tam 1mk 
1e11e oluyor. DlltGnlmtlz olduja 
pi habrhyormıam, ne ı&zel 
~ir bahar pil idi?" 

- Hiç babrlamaz olurmıyım 
Fatma! 

- ':t_Ol'DIUID, ben bayatun-
Ka)'UlllCU, buma 8l,-lerkea ye-1 •atça ile fU ima .aderi ._....: Raminld Biu Gönderin& da bir o meae.m bahan ka-

lejinin cebinden bir mecicliJe - Akpmla• llap, Dimo 1.. dar um ...._ Ye .... hir ba-
çıkardı MGperiye uzatb. lllperi - Ooo, ... •Wn? .. Alrpmlar . .. Jt- har ,ermedim. O pa leJsemin 
bllyllk bir dikkatle baktı. hayır mta.. Ne lıaber? •• Yoba iae Ta61atinl.I Sögligelirn Erenklylndeld kltk=-lhw~ 

- Bu, Mjlam. asta •• Kalpa bu pce İf mi nr. Beeatntsl kupoa De rGn4erlals. mİftik laabrbyonma •• 
benzemiyor. - Dikme, kw iti ,.k.. K•pe• 411tr •rtaaıs4M.ır - Elbette o u-.• ben ota 

- Benzemiyor deiilma7 .. Hal- Batb bir if nr. ..ı ___________ ı ,....,..._ nc•k ™ Jokbm. 

buki kalp. - Hayrola. 47 Ali Tekin B.: Zeki " ..-.. Sea düa JİnlİIİDcle .. delil-
- l>eiiL - Bir mtlfleri buldum. Hdir. llanta- clia arada kırk w Wle lePail 
- Kalp. Ahcı Sab ? um bir ta1e- ._ ba laabralan aaat.alc ka-

ş la ak 
- mı.. cı mı •• bilmi?. 

- ap c teY·· - Hem ahcı.. Hem •bcı... be YUdlaruu ,,,. 
- Şaşılacak fef, ya.. Siyle - Kim.. Şu, arkanda daran muhafaza et- Klçlk hllhçeleriade IOfra ba-

bakahm... Şimdi senin ne kadar adam mı?.. mektedir. Ce- pacla obRaJor1an1a. y emeJdaW 
paran var?. Ne kadar mal aipa- - Evet. Arete mite- laeals Wtlr=ftW.., bqalllda blt-
rif edebilirsin?. - Kimmiş, bu .• Eyi anladm, yaldaf teblike- ftlerini i~ ald..,..... 

- Otuz altın param var. dinledin mi? b-L--diyorlardı. li tewebblllle- aaac 
- Eh •. Çok birfey değil ama - Şiiphe mi var? .. Budalanın re Pifmez. ihtiyar kadın titrek seaile: 

yine, bir alış veriş olur.. Nasıl, biri.. Amma bizim işimize yara· Menfaatleri ne - .. Bllttbı bu teyler bana aan-

o dediğim yere gider misin?.. yacak. kaqı tok ıazlG davranır. ki din olmUf ıibi geliyor. An· 
G"d · ta O - Ne aibi ?.. • dan yanm ura yalan bir zaman - ı enm amma us .• .- •-

tnme albnlan almam.. Eneli, - Şimdi burada lilorcbya 43Rizede Zeliha H.: Zeki ve aami- geçtiji halde herteyi teker teker 
lideriz. Konuturuz. Mutabık ka- uzatmıyahm.. Siz, ocaklara ne midir. sn.e, habrlıyoram. Ahi hayat ne çabuk 
lacak olarsak .. Onlar mah hazar- zaman ıidecebiniz. pek ehemmi- geçiyor. Bilhuaa btlyllk bir saa-

b clirmi ---L - OJlamazdeki rakamız bittiii det ve atlldlnetle geçen bir ha-larlaı ... Beni tip elen · ·y~ yet vermez, ~•-:? 
bir yere getirip teslim ederler. zaman. bir mektep ta- yat... dojru değ:U..: •· 
Benden de albnlan alırlar •• Ku- - Hadi bitiriverin de pç ala _ .. Tabii. Hayabmwn bqm-

llri kalımyalım. lebeliae Y • da oldukça para sıkıntısı çekmif 
sura bakma, usta.. "birimizi Ôy b k pcak bir tAIT- d bald berk · · 
tanımıyoruz.. Dtlnyada bin tiirlO - le ise siz de irer te da •de ve ol ujumuz e esten ıyı 
ifler oluyor. Hele bir kere ara- abn .. Ne millet bu herif. temiz Iİ)'İD- anl ... rak ve aeviferek pyet halı-
mızda emniyet hasıl olsan ... On- - t.lim. me.mi bilir. :t.-.:J:;=: -~--m•: 
d kol - Baynm obuua. ,- wwua•-

an IODl'Uı ay. Baö..ı____ abbar, m~ .. en·yı· Çabuk mah- b tmi • ı_._ ela 
- Hakkm var delikanh. "--le o WIJNU" "'""' et e flZ· lf'e sonun 

vy d da · H ber ber cup ve mllteeair olur, ıGrOJttlcO •-••• • • • • d&zelttik. Al-ime, yann -L.--m, ikindiden IOnra e vet etti. ep a d 1 pe11U1111 ıpmıa 
-.P oturdular. Birer tek derken, Gçer eğildir. yi pyleri taklide tema- laba çok ıllldlr kimseye muhtaç 

Arnavutk6yilnde.. T q ocaklarma kı ladıla Arbk yill eder. olmadan pek -n.eı v ... dık. 
ıidilecek yerde bir meyhane kupa ra yuvar r. • ...... ı 

ortahk kararmıftı. O zaman kalk- 40 K 'da R f Ef F Daha ne istiyoruz.., vardır .. Beni, orada belde.. onya ai • ( otoğrafı- _ .. Hakkm Yar. Bizim kadar 
- l.tanbulu o kadar iyi bil- blar. Taş ocaklarına doğru yil- nın dercini istemiyor.) Zeki ve 

mem usta... Buraya plaem ele riimeye bqladdar. yaramazdır ve fakat yaramazbğı iyi anlatDllf kan koca hemen yok 

be b . k Fakat, benllz on on beş adım çekilmez bir halde d-.ı:.:•dir. Pa- gibidir. Ben seni b6tlbı &mrllmce 
ra er gıtse · •--dar -=-• d" ki Ba" ..ı___ .:;;gu aynı" sadakatle sevdim. Sen de 

O da Olur ııua ilerle~er ı : ıu.aar rayı buldukça sarfeder. intizam 
- H eli kal. "l ki ahbarla, iki bırvat birdenbire kuyudabnı ihmal edebilir. Sureti- iiyle değil mi? Biribirimize biç 
- a ' sag ıca a. d rdular Ba d bba n. yalan söylemeden yqadık. " 

Hadi d .. rlar u · i asar a r m .... - umumiyede sevimli ve samimidir. 
- ' aana • up teriye dandO: - -- Bu sözleri söylerken ihtiyar 

olsun. - Yahu.. senin adım da == Spor H•reketlerl = kadlDID sesi hafifçe titredi. Ko-
Jf- hep unutuyorum. G l B • l • ~ • cası ona cevap vermedi. Arala-

Ertesi günli güneı gurup eder- Dedi... Miişteri cevap verdi: en Ç er lr l gı nnda kısa bir allkit oldu. Kadın 
ken, Amavutkiyünde tq ocak- _Davut ~ fl kllçok Ye siyah pzlerinin zeki 
lanna gidecek yol O.tündeki - Haa, Davuttu aabi .• timdi onga a bir balafile kocuina bakıyordu. 
meyhaneye iki mllfteri ıelmifti. Davut Ap. Bizim bir uau1Gm6z Konya, ( A. A. ) - Bir kaç yavq bir HSle : 
O sarada, bu ldiçllk meyhanenin vardır. Gidecejimiz yere bir ya- ıtınden beri tebrimizde maçlar - .. Neye aea çıkarmıyorsun. 
kirli masalan bir takım Hırvat bana -Atortlrken ıozlerini bat- yapan Ankara f&lllpiyonu Gençler S6yledijim sizler canını iDi 

tat ocaklan amelelerile dolmattu. lanz. Eler buna raz1 isen sel.. birliii takımı Konya idman Yurdu 11ktı ? " 
Bunlar yllkaek wle, adeta biri- yoku ıeri din... ile yapbiı ikinci maçta berabere bıtiy•r adam tellfla baflDI 
birlerile kavı• eder sibi konu- Davut mlltereddit bir tavur kalmıflardır. kaldırdı. Fakat cevap YenDeden 

~ • Üçlncii ve aon maç Konya fUYorlar .. vnıerindeki balar ku- aldı: evvel biraz terecldat etti. 
palarla rakı Ye far&P içiyorlardı. - G&zlerimi mi baifıyacak- Gençleri Birliji ile yapdlDlf ve - .. Fatma, dedi, mademki 
Yem. -•en iki mA ... ...: ven" ....:...a:. bu maç 3-0 AnkaralıWm ıalibi- b Lr -•..! lerdea balue-•- .,.._ •• ,.. ... '" anız.. yapmayın yahu. .. Ben za- yetile neticelenmiftir. u a p• ew teY 
Bunlardan 6ncleki lm,amca Bar- ten korkak bir adamım. Siz, bay- Su Sporund•n Davet eliyoruz. Sana acı Ye mfthim bir 
cluar ah par, dijeri de clla Ollllll le y•na ... mL blltlbı btHHn lclii- feY itiraf edeyim.·" 

k -r-___, l S. K. l.tanbul su aporlan klii- ıı dlklnında onUfhıiu Aydmh aali ko'""'·--·mz. Gelin, vaz ıntiyar kadın miitehayyir P-,,... .. - b6 reiaJitiaden: 
mitleri idi. ıeçin fU iften.. ben yabancı bir Klil~GmOz lokali olark kiraladıl'I· ründll : 

Baiduar abpar, içeri pe.. adamım.. hem de eenaft:anım.. mız Moda iakeleai lstladeki daireyi - .. Nud, aa •e mOhim bir 
ainnez, • .AL--k aeale selim verdi. beDden aize k&ttllnk ıelmez. skmek Ye tanzim teklini r&ilt•~k itiraf mı ? Vicdanında aeai ra-·-- ,...._. Len ldübamGz müeuia ve aall aza-
Malatelif mualardan HSler yllk- Diye yalyarc:b. Fakat Baida- Janaın 27 Temmuz 1933 perfembe hatsız edea bir gllnab mı vu?-. 
aelcli.plemen orada bulunan mtlf- .... ahbar, mar etti. Nihayet- ,anı uat 18 de Moda da Lokalimizi - .. Buna bir g6nab ~ 
terile#in bepü tarafından eski ve Davut: teırifleri rica olunur efendim. mez. Fakat bir vakitler g&-
aamimi bir dost olduktan ga.terir - Eh, ne yapahm.. Kir ha- naha yaklaşmıştun. " 
surette, kuyumcunun sellmma bn için ona da razı oluruz. Fakat, Denizlide - .. Bundan bana t.iÇ ~ 
mukabele edildi ... Bağdasar abpar, size teslim oluyorum. SüdOn&ze -- setmedin. " 
etrafana bakındı. Gözlerile arandı. havale. Bir Temsile Köylüler De - " Edemezdim, eaaretim 
Sonra, köşede iki kiti tarafından Dedi. Çağırıldı yoktu." 
işgal edilen ve batbaşa ıöriitlilen Davudun gözlerini bağladılar. - "Bu nasıl bir şey canım!,. 
bir masaya ilerledi. Bu iki kişi, Dar ve tozlu yolda ilerlemiye bq- Denizli, 25 (A.A.) - Halkevi - " Sana karşı bir haksızlık.. 
dllfOne diişüne konuşuyorlar; elle- ladılar. Hırvat Dimo ile arkadaşı temsil fUbesi dün akşam Çoban Az kaldı seni bir başka kadınla 
rindeki kurşun kalemle, masanm inde gidiyorlar; Bağdasar ahpar piy~ blabahk bir halk ham- aldstacaktım. Aradan çok uman 
llstllne bir takım hesaplar yap- Davudun koluna girmiı olduğu bal- =· muvaffakiyetle temsil et- ıeçti. Artık sana bunu itiraf 

de, onlan takip ediyorlardı. Da-
yorlardı. vudun elinde ejri aaph bir baston Bu piyesi afirmek için yakın edebilirim. Vicd•n•mt bu ağır 

Kuyumcu, bunlardan birinin ftrdı. k&ylerden 200 \:adar klylll davet y&kten kurtarmak istiyorum.~,, 
OIDZUlla vurdu. Bozuk bir ( Arka.. •ar ) eclilınifli. " Doiı ..- bunu 8eDclea lııiç 

beklemezdim Bey. Ben una 
bllttba gençliiimde •d•kat " 
muhabbetten bqkal bir .., p 
termedim. Senin de bau kup 
ayni hillerle mllteh•-. oldaian
dan emindim. Benim bittin ba
yatım 1e1adba.., 

14C.mm ... bir ihwt _,... 
mu idi ba 1adece Wr zuf ima 
bir mlcldet devam .._ Wr de-
liliktm batb birteJ deiilcli· Selli 
aldatmwm • ., 

.. Anlat ..... .. rica ...... 
Jmidea beni alclatmp bl'°f
maf • ., 

• ihtiyar adam bir M k .... 
drcll. Ve cesaret Yerlllire ainf
tıjı bir lelle: 

.. 1zdivaCUD1Zdan alb ... 
sonra idi diye .aze u ... dı. Kom
tumuz Nail Beyleri habrlıyorma 
ya onların nine uulct•n akra
balan olu aenç bir dal kadın 
gelmifti. O zamana kadar saa 
bir an bile hıyanet etmek ü
hmdan geçmemifti. itte o kadm 
beni bqtan çıkarmaya ajnfb. 
O ne fettan tefeli bilMal. Daha 
ilk llrlftllilmtlz l6n llzlmla 
içine lyle tuhaf tuhaf ulrmtfh 
ki benim yerimde bir bqka 
erkek için ba klfi bir f8Jdi. Fa
kat ben seni çok aeYdijim içia 
onım bu naurlarma ehemmiyet 
bile vermedim. Bitin bir yaz N.n 
Beylerle ala ..ıo ı&1lfllk hemea 
herpn o kadını flrlyorclak. O 
her defumda da balatları n 
etvaril~ bana birçok fe)'ler llJle
mek istiyordu. Fakat ben orah 
dejildim. Birsin OUDU mbçele
rinde yalnız buldum. Beni flrlD
ce kızardı ve ı6Ptlndea ldlçlk 
bir zarf çıkararak elline mkqbrcb 
ve kaçtı. Şqırdım. Oradan çık
bktan sonra tellfla mektuba 
okudum. Bu mektupta delicesine 
sevdi;ini yazıyor ve eter onunla 
bir kere bqbqa kOD11f1111Ja 
mı olmıyacak olunaın kencliDI 
lldllreceiine yemin ecliyorcla. 
V erdiii randewya pdip P
miyecfjine dair bir lld ubr ,.. 
11p bu kljıcb •kpm bahçe ka
p1mnın yanındaki blylk t&fl8 
altına bırakmamı iatiJorda. itte 
nual olcla bilmem, oaa bpdclm, 
a6yleclilderine inanclua Ye mek
tubuDa cevap Yerdim. Bir iki sa
brla ona nndeYU111DU kabal etti
jimi ben de onan kadar ba raa
dewyu tahaılirle bekltcliiiml 
yazdım. Zarfı kapadım Y1 cebi
me koydum. 

Ortalık karardıktan ..... liF"' 
lediii yere bırakacaktım, o slD 
bir mlclclet eYde ota.._ S--
ra seainle beraher Aı-et Be,
lere ptik. Akp• wd eYe b.rak
tıdr.ta• .... mektubu tqm altma 
koJeak iPa evden çılrbm, oraya 
pklepoca elimi cebime ptlr
dllm mektup yerinde cleğildi. 
Bayılacak bir hale geldim mek
tubu kaybetmiftim. Bunu ya eYde 
yahut Ahmet Beyde kaybetmit
tim. Şllphesiz ki bunu bulanlar 
sana verecekti, adeta ayaldarunın 
nzerinde sallanarak eve avdet 
ettim. Saadetimiz mabvobn111 
demekti. Bu mektup senin eline 
ıeçerse ben ne yapacaktım? Bir 
deli pi idim. Ne yapacatıım • 

( o. .... 11 iacl .. ,,.. ) 



26 Temmuz 

Kaybolan Mektup 
- -----------

( Baıtarafı 10 uncu aayfada ) 

1apbğımı biliyordum. Büyük bir 
vicdan azabı içiade giinJer geçti. 
Bir dakikalık zaafımın cezasını 
fazla, fazla çekıniıtim. işte bu 
fena hadiseden sonra bir daha 
sana ihanet etmedim bu bana 
iyi bir ders olmuştu. 

* ihtiyar adam sustu bir müd-
det sükut ettiler. Ve nihayet 
karısı başını kaldırarak sordu: 

- " O kadını bir daha gör
medin mi?. ,, 

- .. Hayır. Esasen o günden 
sonra evine avdet etmişti. Az 
L.-man sonra da Nail Beyler iz. 
mire gittiler ... 

Yeniden bir sükut oldu. Orta
lık iyiden iyiye kararmıştı. Hafif 
bir rüzgar vardı. İhtiyar kadın: 

- " Ya mektup diye sordu 
mektubunu buldurdun mu?. ,. 

- " Ne gezer.. Uzun müddet 
ne evdekilerin, ne de Ahmet 
Beylerin yüzüne bakmıya cesaret 
edemedim. Herkesten şüphe edi
yordum. Bu hal beni adeta 
hasta ediyordu. 

- "Nasıl oldu da bu kadar 
feyi benden saklayabildin.,, 

"Ah bilsen Fatma ne kadar 
ıstırap çektim. Birçok defalar 
sana her şeyi itiraf edip affım 

rica etmeyi düşündüm, fakat 
cesaret edemedim. Sadakatsiz-

liğimi unutamıyacaiından kor-
kuyordum.,, 

- "Kadınlarln kalbi erkek 
kalbinden çok daha müşfiktir. 
Kadınlar affetmesini onlardan 
daha iyi bilirler!,, 

- "Belki haklısın!,, 
- Şüphesiz haklıyım ve bu-

nu da ıspat edeceğim. 
- "Ne demek istiyorsun?,, 
- "Şunu demek istiyorum ki 

ben senin bu sırnm biliyordum. 
Eğer bunu senden sakladımsa, 
bu şeyi bilmiyor gibi görünmenin 
daha hayırlı olacağını zannetmif 
olduğumdan sem kendi haline 
bırakmak istedim. Birgün yaphk
larından pişman olarak bana avdet 
edeceğini ümit etmiştim. Bu zan
mmda aldanmadığımı zaman ispat 
etti. Bana gönlünde büyük bir 
pişmanlıkla avdet ettin ve bir 
daha beni a' datmadın. ,, 

İhtiyar adam kabahatU bir 
çocuk gibi başını önüne eymış 
karısını dinliyordu. Korkak bir 
sesle sordu: 

- "0 halde mektup? ... Onu 
okudun demek? Bu mektubu kim 
bulmuştu?,, 

İhtiyar kadın uz..un uzun ko
casına oakb, ve hafifçe başını 
salladı. 

" Mektubu bulan bendim. ,, 
Dedi. 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Vesaiti Nakliye Resminden olan Borcunden dola~ hacız albna 

alınan Mehmet Emin Efendiye ait ve 1270 No. lı Fiat markalı 
otomobilin motörsüz hurda aksamı 7/8/933 Pazartesi günü Şişlide 
Mecidiye köyünde Likör fabrikası karşısında Y eniçeşme yanında 
Nuri Beye ait ahırda saat 14 te bilmüzayede satılacağı ilan olunur. -··- ·-· .................... -..................... . 

Vesaiti Nakliye Resminden olan borcundan dolayı haciz albna 
alınan Sabri Efendiye ait 2354 No. lı motörsiiz Hurda Kılemaa 
markalı otomobil 7 /8/933 Pazartesi günü saat 14 te Mecidiye kö
yünde Likör fabrikası karşısında Y eniçeşme yanında Nuri Beye 
ait ahırda bilmüzayede satılacağı ilin olunur. -·-- ............ _ ..... -....... 

Vesaiti Nakliye Resminden olan borcundan dolayı haciz altına alman 
Tahsin Efendiye ait tenezzüh otomobiline tebdil edilen Stüdebeyker 
markalı 3448 numaralı Kamyonetin 14/8/933 pazartesi günü saat 
14 te İstanbul Mezat müdüriydinde bilmüzayede satılacağı ilan 
t>lunur. "3592 

" . .. 
Eminönü Belediye dairesinden: Bedeli keşfi "1191,93" lira olan 

Vezneciler meydarunın Darülfünun Fen Fakültesine ve malfıl gazi
ler arazısıne müsadif kısmında yapılacak duvar kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuş olup 17/ ağustos /933 perşembe günü saat 
15 de ifıalcsi icra kılıuacağından taliplerin şartnameyi görmek üze
re _daire heyeti fenniyesine mür~caatlar~ v~ te~i~ zarflarının da 
tanhi ihaleden evvel daire encümenıne tevdı edılmesı ılan olunur. (3589) 

Türkiye Ziraat 
Barlkasından: 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
günij sabah t d kuzda Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında ı saa o ff ki 'h 
bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muva a yet ı raz 
edenlerden " 6 ,, müfettiş namzedi ahnacakW:. ,, .. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkıye ,, veya Y ~ksek 
lktısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk F akü~teamden 
Dıezun o im alan lazımdır. Müfettiş namzetlerine " 140 " lira m&a1 
•eriJir. imtihan programma ve sair şartlan havi m~tbu~~ar: Ankara, 
lstanbul, ve İzmir Ziraat bankalanndan tedarik edılebıhr. 

T aliplcr bu matbuada yazılı vesik~la.n b~ ~ek!~pla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftif bey eb mudurlü~une nihayet 
10/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya bızzat vermek 
suretiJe muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

Mülı?a Seyrisefain idaresi Tasfiye 
Heyeti Reisliğinden: 

,.. '48 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti Umumi
yesi ı Temmuz 9.33 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve " 1932 ,, se
nei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vereceği hazineye 
intikal eylemiftir. Mezkür idareden alacağı olanların alacaklanmn 
hangi ·seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağustos 933 sonuna 
kadar pulla bir beyanname ile Hey'ete bildirmeleri. • 3517" 
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Tok at Hukuk hAl&lmHOlndenı J 
l'okadın Sogukpınar mahallesinde mu
kim Ziihtü Be) ke_rimesi Atiye hanım 
vekili avukat ~lümp Bey tarafından 
Tokat Hukuk hakiıııliğine ita olunan 
8 Şubat 93. tarihli a~zuhalde müekkileai 
Atiye hanımıu zevcı ·Aukaranın İneci· 
belkisi mahafü•siodc mukim mütekait 
Alııy katibi Mehmet ·~ alcir i\ecip efen-

İstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

di kendi ioi terkle bira~,p gitmiş ve 
bir daha avdet etmemıt olduğundan 
bir ay zarfınd~ avdet. edip.e~lil gin ter~ 

·ve tebmiJ ettıgı .vazıf elen ıfa etmeaı 
hakkında ibtarat ıcraa~n_ı tale:ı,ı ve dava 
etmiş ve muhakeme ıçıo tayın kılınan 
gümle müddei veki~. gel~i,.. iscde m~d· 
deialeyh namı~a goud~erılen davetıye 
müddeialeyhin ~~ametg~! mec,:hul kal
dığı beyanile .bila teblıg ıade ~!lıo~ı§ 
ve olbapta ittihat. olunan kaf?U' uzenne 
bir ay zarfında mablı:e1;11.e~e bıuat veya 
usulüne tevf ıkan velı:ilının bulunmaaı 
zimmında ilanen icra kılınan tebliğab 
kanuniye ve gı_Y&P_ karan ü~erinede 
bir suretle isbatı vucut etmemış oldu
gundan gı) aben devam eden muha
keme neticesinde arzuhal okunduktan 
ve müddei vekili arzuhal maali~.tekrar 
etmiş olmagle kao~u med~fll!l 182 
inci maddesi mucıbınce. ~ud~eıale>:h 
mumaile) lı Mehmet _Şak~ .Necıp Berıo 
bir ay zarfında muddem!n hanf!81ne 
donerek üzerine evlenm~nuı tahmıl ~t_:
tiği vazifeleri. ifa etmea~e v-; teblig 
makamına kaım olmak uz~re ışbu ~·
rar suretinin m~~me div~aneall!e 
talikile gazete ilt.

1 
ılanına kabili t_e~yız 

olmak üzere 2 'J emmuz 933 tanhiode 
gıyaben brar verilmiş olduğundan teb
liğ makamına kaim olmalı: üzere ilin 
olunur. (5824) 

letanHI H•llı•.... Reıeı111n
den: Halk · der~!l.eri ve kW'8ları 
şubemizin tertip ~ttıgı .( 1!,tan~~u te~ 
kik gezintileri) nın dorduncusu 27 
Temmez 983 perşembe günü Askeri 
müzenin gezilmesine taba~. edil~ştİ!· 
Arzu edenlerin saat on dortte F...vımız 
k(lnf erans salonunda bu1uomalan rica 
olunur. 

letanbul Albncı icra D81r• 
elnden Bir borçtan dolayı mahcuz 
beş ayna ve bir saat ve bir soba ve 
18 şapka aakw ifbu temmuzun 26 ncı 
çarşamba günü saat 10 - 12 ye kadai 
Şehzadebqında Halk ku1athaneırinde 
bilmözayede para7a çevrileceii ilD 
.... (170I) 

Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamı 
7000 yedi bin lira bymeti muhammineli Bakırköyünde Cevizlik 
mahallesinde Banyolar sokağında eski 28 mükerrer yeni 39 No. b 
tevsii intikalli maababçe bir bap hanenin tamamı açık artbrmaya 
konmUf olup şartnamesinin 'ltin 1933 tarihinden itibaren dairemizde 
herkes tarahndan giiriilebileceği gibi 28/8/933 tarihine mü-
sadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık 
arttırma ile sablacakbr. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttiramn 
taahhüdü baki kalmak üzere 12/919.33 tarihine müsadif Sab 
günü yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan artbrmasında gaynmenlrul muhammen kıymetin % 75 ini 
buJduğu takdirde en son artbrana ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdirde ihaleden sarfınazar edileceğinden taliplerin muham
men kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir Bankanın teminat mektubunu bimil bulunmalan lizımdır. 
Müterakim vergiler ile nlof icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve 
tanzif~t rüsumlan mllfteriye aittir. 2004 numaralı icra ve lflas ka-
nununun ( 126) mcı maddcainin d6rdüncü hkrasına tevfikan b 
gaynmcınkuJ üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alikadarlan u 
ir~fak ha~kı .sahipleri~n bu .h~klarım. ~e hususile faiz ve m~~: 
daır olan ıddialar.uu, ilin tarıhındcn ıtibarcn (20) yirmi gün • . d . 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları ta . ~~:u e 
sabit olmadıkça sabf bedelinin paylaşmasından hari pk ~ıc ki e 

"b tl al" k d l · b dd · ç a aca an cı e le . a ad arh ~-•lf u mi" a emn mezkur fıkrasına göre hareket 
etme en ve a a ıaua ma umat almak istiyenlerin 932 _ 2402 d _ 

il - tlan ·ı· l os ya numaras e muracaa ı an o un ur, 

letanbul ikinci icra Memur. 
lulunllan: Bir borçtan dolayı \ e pa-
raya çevrilmesi mukarrer mobilya 
29 7 /33 tan1ıinc miisadif cumartesi 

günü saat 17 den itibaren Beyoo-lunda 
altıncı daire tramvay istasıy:nunda 
mobilyacı dükkanında açık arttırma 
ıuretile paraya çevrileceginden talip-

lerin yevmi mezkfü ve 8aatta mahal
linde hazır bu1unmalan ilin olu-
nur. (5i09) 

lnebolu Halkevlnden : 
Evimiz içı:ı acele bir 

PiY ANO ALINACAKTIR. 
lmllanı !• kuyr~ksuz piyanosu olup sat· 
mak ıstıyenlcrm en son fiat ve marka
sını çabuk bildirmeleri ilan olunur.(5802) 

• 
Dr. A. BUTJIL 
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Asipin Benan~ 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kırgın
lık, baş ağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mani olmak için yanınızda daima taze
liğini muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan 
Asipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçtır. (5379) 

SON POSTA Temmuz 26 

Muhterem 
MOŞTERiLERiMiZiN 
Nazarı Dikkatine 

Ziraat Vekiletinden: 
EMiR markalı yerli tıraş bıçaklarımızın iyiliği ve ehveniyeti sayeılnde az bir 
zaman içinde kazandığı ıöhret ve rağbetten istifade etmek maksadile bazı 
ıeyyar satıcıların müessesemize ait olmıyan başka bıçakları ( Radium 
ticarethanesinin mahdır) diyerek muhterem halkımızı iğfal etmekte 
oldukları görülmüıtür. Bu sözlere kat'iyyen aldanmayınız ve her yerde kendi 
menfaatiniz için yalnız EMiR bıçaklarını arayınız, zira ticarethanemizin maruf 
HAKiKf RADiUM ve EMiR markalı bu iki hraı bıçaklarından maada hiç 
bir nam ile tıraı bıçağı yapmadığını ilan etmekle beraber namımızın ıui 
istimali suretile müıterilerimizi aldatan bu gibi satıcılar hakkında kanuni 
takibatta bulunmak üzere hüviyetlerini müesıeıemize bildirmek lutfunda 
bulunmalarını pek muhterem müıterilerimizden rica ederiz. 

Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünün rektörlük ikametgahı 
olarak yaptırılacak binanın inşaat işi 21 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait münakasa şartna
mesi, mukavelename, umumi şartname, fenni şartname ve planlar 
25 lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enisttüsü 
Bürosu Müdürlüğünden alınacaktır. Her talip münakasa şartname
sinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait 
vesikalarla 20 bin liralık taahhüde girmiş ve bu taahhüdü iyi 
bitirmiş olduğunu mübeyyin vesikaları komisyona göstermeğe 
mecburdur. Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu 
nisbetinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü 
olan 31171933 tarihine müsadif Pazartesi günü saat lS te Vekalet 
İnfaat komisyonuna müracaatlan ilan olunur. "3192,, 

Yarıı ve lslah Encümeninden: 

TABIŞLABI 
___ R_A_D_iU_M __ L~A_M_B_A_S_l_T_İ_C_A_R_E_T_H_A_N_E_S_İ _<51_67)-

f 
Veli Efendide koıu mahallinde saat 15 te baılar. 

28-7-933 den itibaren altı hafta Cumaları devam edecektir. 
Zengin bahsimüşterek • mükemmel büfe ~ (.i569) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa kitap ciltleme atelyesinin tevsi edilecek kısmına ait 

intaat ile yapılacak tamirat kapalı zarf usulile münakasaya kon• 
muttur. Şartname ve planlar bedeli mukabilinde Devlet Matbaasın
dan tedarik edilir. ihale 14 Agustos 933 pazartesi günü saat 14 
de Defterdarlık Mubayaat komisyonunda yapılacaktır. Münakasaya 
iftiralc edeceklerin Mimar veya Mühendis olmaları ve Ticaret oda
sında mukayyet bulunduklanna dair vesika ibraz etmeleri ilan olunur. 
Teklif mektuplarile icap eden vesaik ihale gün ve saatinden evvel 

·Defterdarlık Mubayaat komisyonu Reisliğine tevdi edilecektir. "3462,, 
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T•lefon 20020 

(S040) 

İNBİSAB İÇKİLERİNİ 
Tütün mağaza ve depolarından da 

ALABiLiRSiNi ' • 

MARMARA 

- TRAMVAY YOL'U 

1 - Yeniköy: Panaiyada, Yeniköy 
caddes"nde. 

2 - Üsküdar: Rum Mehmetpaşada, 
Balaban caddesinde. 

3 - Bakırköy: İstasyon karşısında. 
4 - Kadıköy: Caferağa, Mühürdar 

caddesinde. 
5 - Erenköy: Sahrayicedit, İstas

yon caddesinde, 
' - Pangaltı: Feriköy, Ergenekon 

çaddesi. 
7 -Beıiktaı: Köyiçinde. 

8- Kasımpaşa: Camiikebirde, Es
ki Tersane caddesi. 

9 -Beyoğlu: Tomtom mahallesin
de, Acara sokağında. 

10 - Beyoğlu: Abdullah Efendi 
lokantası karşısında. 

11 - Galata : Voyvoda caddeşin
de. 

12 -Galata Rıhtımında. 
13 - Sirk.eci: Hamidiye Türbeai, 

Yenipoatane caddesi. 

Şimdiye kadar İnhisar idaresi ta
rafından perakende ve toptan olarak 
yalnız Beyoğlu ve Galata satıe mağa· 

zasında ve yalnız toptan olarak ta 
inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünün 
Knbataştaki deposunda satılmakta idi. 

l haziran 1933 tarihinden itibaren 
muhterem lıalka ve esnafa bir 
kolaylık olmak üzere, a.,ağıdaki planda 
k•isterilcn depo ve mağazaların hepsin
de hem içki, hem tütiin toptan ve pe· 
rakende olarak satılmağa başlanmıştır. 

Plandaki beyaz yuvarlaklar mağaza 
ve tlepolrırın takribi mevkiini gcistcrir. 
Satış yt>rlerinin adresleri de aynı numa
ralarla aşağıda, li tedc gösterilmiştir. 

14 - Beyazıt: Şeh:ıadebaşı, Kalen
derhane Kocaçeşme sokağı, 

15 - Fatih: Atpazarı, Yeni Hüsam 
bey, Refahiye sokağı. 

16 - Cibali: Fenerlcaddesinde fab
rika ittiaalinde, 

17 -Balat: Tahtaminare caddesin
de. 

18 - Rami:Hamidiye köyünde Kışla 
karşısında. 

19 - Büyükada: İakele caddeainde. 

-

Ziraat Vekiletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün inşa edilmekte olan Zootekni, 

Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarının mefruşat ve onlara ait 
tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usullle münakasaya kon• 
muştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa şartnamesi plinlar 
ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekileti Yük• 
sek Ziraat Enstıtüsil Bürosundan alınacaktır. Her talip münakasa 
şartnamesinde yazıldığı veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliye
sıne ait vesikalarla birlikte asgari 20,000 lira kıymetinde kat'i 
tesellümii yapılmış ve iyi netice vermiş mobilye tesisatı yapmıı 
olduğuna dair vesikayı da komsiyona göstermeye mecburdur. 
Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,S nisbetinde teminatı 
muvakkate mektuplan beraberlerinde olduğu halde ihale günü olan 
17/ ağustos/ 933 perşembe günü saat 15 te Vekilet İnşaat Komiıt-
yonuna müracaattan ilin olunur. 0 3558 ,, 

İçel Orman Müdürlüğünden: 
Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazasının karsanti uahiyesi dahi

linde hususi mukaveleye bağlı Pos Ormanı imalatından Adananın 
Reşat Bey mahallesinde keresteciler carşısında Orman idaresi ne• 
zaret ve muhafazasında mevkuf iki mezat kaimesinde dahil 27418 
parça çam kerestesi 5 lik, 4 Iük, 3 lük nevilerinin beheri 160 ve 
iki nevi latanın da beheri 130 ve 120 kuruş bedeli muhammenli 
ve kapalı zarf usulile 8 temmuz 933 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle 7 ağustos 933 pazartesi günü saat 12 ye kadar müzaye
deye konmuştur. Malı görmek istiyenlerin Adanada Orman muame
lat memurluğuna ve tafsilat almak ve müzayede şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne ve İstanbul ve 
İçel Orman Müdüriyetlerine ve Seyhan Vilayetinde Orman Mua
melat memurluğuna müracaat eylemeleri ve ihale günü taliplerinin 
Seyhan Vilayetinin Adana Merkez hastahanesinde Orman idaresin
de toplanacak ihale komisyonuna gelmeleri ilan olunur. " 3523 ,, 

Deniz Yollan İşletmesi 
ACENT ALARI: 

Karaköy - Köprübaşı 'l'el. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

MERSİN POST ASI 

ANAFARTA 
vapuru 2817/933 Cuma saat 
10 da İdare rıhtımından kal
kar. Ku,adası ve Gellbo· 
lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 
Çeşme programdan çıkan} 

r TA VİLZADE VAPURLARI 

Ayvalık ekspres Postası 

~ vşp~u~!p~I! 
F~ 16 da Slrkecl'don 

hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalık'a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dikkat: Cuma gUnü dremit yol· 
cularınt trene yetittirir ve Ayvalık 
yolcularını aynı gUn akıamı Ayvalı· 
ga çıkarır. 

Yolcu bileti vapurda da Yerlllr. Adreı: 
Yemf91te TaYll:r.tdıa Muıtafa biraderler. 
Telefon 22210 

mı~tır. "3599,, ~--------..,. (5810) ....ı .,, ~ ------~~~~----~----~--
. 

' SADi KZADE BiRAOERLER 4' 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

Damla Pınar 
vapuru 

27 Temmuz Perşembe günü saat 
18 de Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Sürmene ve llize 
limanlarına azimet ve avdet ede
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığa mü
racaat. 'l'elef..>rı : 22134. 

~-------. (5782) 41111!1 

_... NAiM VAPUR iDARESİ ._ 
izmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tam 18 do 
• • 

Doğru IZMIRE H:dee:et 

'J'af.,il:.ı.t i~lıı lınlata, GUrnrlık kar· 
şısmdn Site Fransez Hnn Nol:!. 

'---·Tol: 4104t • (5766) 4im111 

............ ················································ 
Son Posta Matbaasa 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hclil Lüfti 


