
Sene 4 - No: 1080 Yazı itleri telefonu: 20203 - CUMA - 2S Temmuz 1933 idare itleri telefonu: 20203 Fiah 5 kuruş 

e A e 

ONFERANS iFLAS ETTi 
~~~~~~~~~~~~--:::---~-~~-~ 

M. Ruzvelt'in Bir Telgrafı 
Konferansı Öldürdü 

AJtını ç;;k Olan Devletler Müttehit 
Bir Cephe Mi Yapacaklar? 

bögle açılmııtı 
nanalabilecek olan rolün ehemmi
yeti üzerinde durulmaktadır. 

M. Ruzv lt'ln Telgrafı 
Londra, 27 - Konferansın 
( De\ amı 8 inci sayfada ) 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

Evlenecekle;:- Evveli Ev
lenmeKa biliıetiniÖ içmeli 

"Besim Ömer Pa,a, Mademki Yetitkin Çocuk Babası 
Olduğumuzu Farzettik. Onu Da Kendimiz Gibi BekAr 
lhtiyarlatıp Betdua Ettirecek Değiliz Ya! Diyor 

Cemiyetin Selameti Herşeyin Üstünde 
Kartımı gönderdikten on bet 

dakika sonra paşanın yanından 
karhmla beraber içeri girmiş 
olan bir hasta çıkıyordu. Yamm
da oturan güzelce bir kadın ye
rinden kalktı. Kapıya gelen paşa 
onu görmedi. Kapıcıya seslendi: 

- Nerede bizim Son Postacı? 
Kalktım. Kadın müıkiil va

ziyette idi: 
- Ben beklerim paşam! de

dim. Fakat benim çağırılmamdan 
sonra zaten hanım dönmüş san
dalyesine oturmuştu. Girdim, ka
pıyı kapıyan paşa güldü: 
· - Bukadar zayif olma ca• 
nım senden evvel içeri girmek 
istiyeıı palabıyıklı bir yeğit ol
saydı pek: 

- Ben beklerim! demezdinya 
- Paşam hastalarınız bekli· 

yor vakitsiz geldim ama geldim 
bir kere. Fazla bekletmemek için 
müsaade ederseniz derhal sormı
ya başlıyayım! 

Üstat Beıim Ômer Paıa 

- Sor bakalım! 
- Efendim, farz buyurun ki .• 
Pqa sözüinü kesti: 
- F arzedin ki genç oldu· 

nuz... Farediniz ki... Kimbilir 
( Devamı 8 iaci sayfada ) 

°öl•n kon/•rans 

işinde altın esasına bağlı kalmış 
olan devletlerin, başta Fransa ol .. 
mak üzere, mü~terek bir hare
ketlerine intizar edilmektedir: Bu 
devletlerin Avrupa iktısadi hare
ketlerini kendi ellerine geçirmek 
için müttehit bir cephe teşkil 
edecekleri tahmin olunmaktadır. 
Bu sahada Fransa tarafından oy- Azı ı Haydutlar! 

Ht1rgln biraz daha sön•n Bojaziçinin ıüz•I bir 6Öriinüıü 

Gazetelerin neşrir~b?a ~ak~r~a- ı ile birlikte . İzzet Beye ~ittik. 
nız bu sene Boğazıçının busbu~tun Alelacele bır randevuya. gıtmek 
boş, büsbütün tenha kaldıgım üzere bulunan izzet Beyı de şap-
görürsünüz ilan sütunlarına göz· kasını giymekte iken yakaladım. 
gezdirirseniz daha mevsim başın- - Pekala fakat bütün bu 
da kiralık 'oldukları ilan edilen suallerinize göz gezdirince anlı-
evlerin el' an oha ide kaldıklarını yorum ki hep hesabi şeyler ... 
anlarsınız. Bunun sebebi acaba biraz müsaade etsenizde.. tam 
nedir? Şirketi Hayriyeye sorduk. vesikalarla yapsak size. mufassal 
Meseleyi tetkiki üzerine alan malumat verecek vaktı kazana-
ark~daşımız diyor ki: bilsem dedi.. . . . 

işletme Müdüriyeti odasına - Y almz ıki dakıka efendi-
ş-irdiğim zaman genç muavin ciğim .. çok lutfedersiniz .. 
1~.h~k Bey genç bir hanımla gö- Şapkalarını bir iskemleye bı-
ruşuyorlardı. Meseleyi anlar anla- rakarak hemen ayak üstünde: 
maz özür diledi ve: d 

- Size en iyi malümatı İzzet - Buyurunuz de i.. sorunuz. 
Bey verir efendim dedi. Odacı C Devamı 9 .ıneu aayfada ) 

M. Herigo 
Şehrimize 
Geliyor 

Pariı 27 - Havas ajansı bil· 
diriyor: Maten gazetesi, sabık 
Fransız Baıvekili M. Heriyo'nun 
beraberinde ayandan M. Merlen 
ve mebusandan M. Basti olduğu 
halde 3 agustosta Marsilyadan 
vapuı·a binerek İstanbula ve ora
dan da Rusyaya gideceğini ya• 
zıyor. 

Himit B. Rahatsız 
Belediye reiı muavini Hamit Bey 

rahatsaı olduğu i9in düa vazifemi ba
fU\a ııelememi,tir. 

Galata.saray izcilerinden 21 b' k'k 
Romanya vapurile Köıt f~nç ır tet 1 gezinti•i yapınak üzere dün 
eç~cekler, ba:zı ita) encey~ !f•ttil~r. Gençler Romanyadao Macariatana 

8' ıı kl d' ya ıehirlerını de dolattıktan aonra 25 acrumtoata buraya dunece er ır. • 



SON POSTA 

[Ha~kın S~sr]' • 

İnsan Neslinin 
Islahı İçin ..• 
Almanyada insan neslinin ıslahi 
veya gitg ide fenalaşmaması 
için kabul edilen son kanunu 
dün " Son Posta ,, da okudu
nuz. Bugün de size bu husus
taki fikirleri yazıyoruz: 

Mustafa Bey ( Beyazıt Sadakat 
kütüpanesi sahibi ) 

- Almanya'da aptal, saraak, deli, 
•ör, sağırlarla vücut aakatlığı huta
hkJarile malül olanlann kısır yapılma
lan hakkında yeni bir kanun kabul 
edilmiştir. Ben bu kanunu sağlam ve 
iyi bir nesil almak için faydalı bulu
yorum. Gerçi insanların fikri ve be
deni hürriyetlerini tahdit etmek doğru 
değildir. Fakat bu gibi hastalar ce
maat içinde kankıran olmuş bir uzva 
benzerler. Bu uzuv kesilmezse bütün 
vücudün bir gün tehlikeye düımesi 
melhuzdur. Kısırlık bizim eski saray
lardaki hadımhk demek olmadığına 
göre yapılmasında hastalar için bir 
mahzur yoktur. 

"" Sndık Bey { Kadırga Güngörmez 
sokağı 7 ) 

- Almanya'nın kabul ettiği bazı 
yeni kanunlar benim pek hoşuma 
gidiyor. Erkek işsizler çoğaldığı için 
Hitler İfçi kadmlann eve dönmeleri 
emrini verdi. Şimdi de Alman ırkını 
tereddiden kurtarmak, deli sarsak, 
gör, sağır ve sakat insanJann üreme
meleri ve tenasül edememeleri için 
yeni bir kanun yapmıfbr. Gürbüz ve 
yeğit bir millet olarak yaşıyabilmek 
için bundan başka da bir çare yoktur. 

lf 
Niyazi Bey (Beyoğlu Şen)uva ) 
- Ayğır, aığır, koyun cinsleri 

meleueşince, bozulun~a ıslah edilmek 
çareleri düşünülüyor. insan ırkJannın 
da böyle bir tasfiye ameliyesine tabi 
tutulmasında hiçbir mahzur görmem. 
Hayata malül, sakat bir çocuk çıkanp 
atmak her halde doğn: değildir. 

Bizim mahallede dilsiz ve yansından 
· aşağisi meflüç bir çocuk vardır ve 

bu anadan doğma böyledir. Hiçbir 
ana ve baba böyle bir çocttk istemez. 
O halde Almanlann kısırlık kanun
ları beşeriyet için pek f aydah ola
caktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri ~ 

Mehmet i~minde bir şoförün 
idaresindeki 2701 numaralı oto
mobil Ş şliden geçerken Şaban 
isminde bir kamyon şoförüne 

çarpmış, Şaban ağır surette ya
ralanmışbr. 

lf Fatihte oturan 15 y:-"ında 
1hrahim isminde bir ÇO( uk 1 anlı 
Ali isminde birisinin kafasmı taş 
atarak yarmış ve yakalanmıştır. 

Jf Ohanes isminde garip bir 
adam Pangaltıda Bilezikçi soka
ğında oturan Apustol Ef. yi dız
d,zcılık suretile dolandırmak is
temiş, fakat biraz sonra yaka
lanmıştır. 

lf Mişon isminde bir .sabıkalı 
Beyoğlunda Toma isminde bir 
ecnebiyi ?:arf~lık yapmak sur.enle 
dolapdıru;ken cijrmüme~hut tµ,_
linde tutulmuştur. 

lf Kalyoncukulluğunda bir 
sokak kenarında iki aylık met
ruk bir çocuk bulunmuştur. Bu 
yavruyu terkedenler aranmak
tadır. 

Şikiyetiİı Sebebi Nedir? 
Doktor Kadri Raşit Paşa Cevap 

• 
Ve izahat Veriyor 

Profesör Kadri Raşit Paşanın Başvekil Paşa 
Hazretlerine bir telgraf çekerek Darülfünun müder
risleri hakkında neşredilen baz.ı karikatür ve yaz.ı· 
lardan şikayet ettiğini yazmışhk. Dün bir muharri
rimiz Kadri Raşit Paşayı görerek şikayetinin sebep
lerini sormuş ve şu cevaplan almıştır: 

derrislikten çekiliyor deye listeler neşretmek ne 
dereceye kadar doğrudur? 

Bu karikatürler ve listeler birçok hocalann 
kalbini kırmışbr. Çok mfiteessiriz. Başvekil Paşaya 
müracaat ederek haysiyetimizin korunmasını 
istedik.,, 

" - Bugün iş başında bulunan şahsiyetlerin Bu cevaptan sonra muharririmiz Kadri Raşit 
Paşaya şu suali sormuştur: birçoğunu yüz senedenberi mütevazıane çalışan 

bugünkü Darüifünunumuz yetiştirmiştir. - Listeler tahminlere istinat ediyordu. Çekil
mek ya tekaüt edilmek ve yahut çıkarılmak sure
tile olabilir. Umumi bir kelime kullanılıyordu. 

Bir kanun ile Darülfünunda ıslahat yapılması 
tekarrür etmiştir ve belKi bazı hocalar müderris
likten ayrılacaktır. Bunu vesile ittihaz ederek ağır 
karikatürler yapmak, şu ve ya bu müderris, mü-

"- Ne de olsa senelerce emek vermiş olanlara 
dokunuyor. Yapılmamalıydı." 

Cevap Gelmedi 
Kürek Mahkumlarının 
Vaziyeti Ne Olacak ? 
Ceza kanununu tadil eden ye

ni kanunda hapıs cezasının aza· 
mi haddı beş sene olarak tesbit 
edilmişti. Ağır hapıs müddetleri
nin azami derecesi de 30 seneden 
yirmi seneye indirilmişti. Kürek 
cezasıne mahkum olanlann ceza
ları ise hapıs cezasına çevrilmişti. 
Müddeiumumilik, eskiden mileb
bet · güreğe mahkum olanların 
cezalan hapsa çevrildiğine göre 
bunların tahliye edilip edilmiye
ceklerini Adliye vekaletinden 
sormuştu. Vekaletten bu hususta 
henüz cevap gelmemiştir. 

Fakir Kadınların 
Ricası 

Dün matbaamıza birkaç yok
sul kadın müracaat ederek 
Horhorda 35 ailenin sığındığı 
Horhor medresesinin belediye ta· 

rafından boşaltılacağını ve bu 
yüzden açıkta kalacaklarını söy
lemişler, buna bir çare bulun
masını rica etmişlerdir. 

Küçük çocuklannı da kucak
lannda taşıyan bu kadınlar ken-

dilerinin büsbütün açıkta bıra

kılmamalannın teminini dilemek
tedirler. 

GayrimUbadiller Arasmda 
Gayrimübadiller arasındaki ihti

laftan evvelce bahsetmiştik. Öğren
diğimize göre, ihtilaf gittikçe art

maktadır. Bir kısım gayrimübadiller 

senede masraf ve s aire namile sar
fedilmekte olan (40 - 50) bin lirayı 

çcık l \! 1 n:likh dııh r. 

Bir Sukut 
Faciası 
Bir Kadın Evinin Pencere .. 

sinden Düşerek Öldü 
Dün şehrimizde çok feci bir 

kaza olmuş, bir kadın evının 
üst katından düşerek ölmüştür. 

Yapbğımız tahkikata göre 
hadise şu suretle cereyan etmiştir. 

Tophanede Hurma sokağında 
15 numaralı evde oturan 37 
yaşlarında Madam Mina dün 
pazar dönüşünde eve gelmiş ve 
işlerile meşgul olmıya başlamış

hr. Bir müddet yemek yapan, 
evini temi:r.leyen J4adam Mina, 
nihayet cadde üzerindeki pence
re önünde oturarak dikiş dikme
ye başlamıştır. 

Esasen bir az sinirli ve dal
gın olan kadın bir müddet sonra 
sokaktan bir araba gürültüsü 
işitmiş ve bunu çocuk çığlıklan 
takip etmiştir. 

Madam Mina o hızla pen
cerede dışarı sarkarak sokağın 
köşesinden gelen çocuk çığlıkla
rını anlamak istemiş, bir az da
ha eğilince, muvazenesini kay
bederek birdenbire başaşağı so
kağa yuvarlanmıştır. 

Madam Mina derhal Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmış, fakat 
aldığı yaralar yüzünden birkaç 
saat sonra ölmüştür. 

Denizcilerimiz 
Mektep Mezunlarına Gemi .. 

lerde lı Verilecek 
Deniz ticaret müdürlüğü 1928, 

1929 ders senesinden itibaren 
yüksek deniz ticaret mektebinden 
mezun olanlan müstacelen mildü
riyete davet etmektedir. Yaptı-

ğımız tahkikata göre müdüriyet 
bu gibi mezunlara muhtelif vapur
larda iş bulacak ve bunların kap
tan olarak yetişmelerini temin 
edecektir. 

Yeni Bir Tayin 
1zmir mmtakası uyuşturucu 

maddeler İnhisarı Müdürlüğüne 
Hayvan Borsası Umumi Kitibi 
Vahit Bey tayin edilmiştir. 

Kıymetli Bir 
Teberru 

Kıymetli tarihçilerimizden Mük
nmın Halil Bey bizzat kendi 
mesaisi ile ve kendi eserlerile 
süslediği gayet kıymettar kitap
lardan müteşekkil 3 bin ciltlik 
kütüphanesini Anadolu şehirle
rinden birisine hediye etmiye ka
rar vermiştir. Mükrimin Halil 
Beyin kütüphanesini İstanbula 
vermemesinin sebebi lstanbulda 
pek çok kütüphane bulunması 
ve Anadolunun tetkik ve tetebbu 
vasıtalarından mahrum kalmış ol
masıdır. 

Yurtdaş; 

Evkafta Aylık Verildi 
Evkaf Müdürlüğü memurları 

Yerli mallarının güzelligioi görmek 
öğrenmek, almak için hazırlan. 

""\ temmuz maaşlarını henüz ala~a
mışlardı. Dün bütün memurların 
temmuz maaşları dağıtılmıştır. 

Bundan sonra Evkaf memurları
nın maaşlannın muntazaman ve
rilmesi temin edildiği haber 

Dördüncü yerli mallar sergisi Ga
latasaray (1) Ağustos 

Mil t lkuaat ve Taur uf C~miyetl 

"'--------------e.J verilmektedir. 

Temmuz :28 

\r ' 
[ Günün ~arihl ] 
Dikkatsizlik Yüzün .. 

den Bir Facia 
Malatya, (Hususi) - Zaviye ma .. 

halleainden Saka oğlu bekçi Osman 
evlerinden civciv çalmakta olan bi• 
köpeği öldürmek için tabancasını 

kuUanmıf, çıkan lturıun köpeğin vü
cudunu delip geçtikten aonra çahlH 
arkasında dolaşmakta olan kardeti 
Sadığın karısı Fatmanm karnına İ&a• 
bet etmiftir. Fatma hastahane de öl .. 
müıtür. İfadesinde vak'anın kaza 
heri olduğunu, davacı olmadığını 

aöylemiştir. Bekçi kaz.ayı müteakip 
adliyeye teslim olmuf ve tevkif edil
miştir. 

Memlekette Yol işleri 
Sinop, - 27 - Yol işleri için bu 

sene hususi idare bütçesine konulan 
159 bin liralık tahsisat ile üç senelik 
programın tatbikine başlanmıştır. 

Buğday, afyon, tiftik 
Dün Anadoludan fstanbula 12 va• 

gon ve 204 çuval buğday gelmiş, iyi 
malların okkası (6) kuruştan salıl
mııbr. Yeni mahsul afyonlar üzerine 
muamele devam etmekte ve Afyon 
inhisar idaresinin malı alması temen• 
ni edilmektedir. Ruslar evvelce al
dıkJan tiftikleleri teslim almıya baş

lamışlardır. Anadolu tiftikleri 41 - 42 
kuruştan satılmaktadır. Tiftik piya
sası sağlamdır. 

Ticaret borsasında 
İstanbul Ticaret borsasında dün 

yeni idare heyeti intihabatı yapıl
mıthr. Yeni heyete Fahri, Tortun 
zade Murat, Balıkçı zade Mehmet, 
Burhanettin, Osman Nuri, Baban z.a .. 
de Nurettin, Hancı zade Nuri Beyler 
seçilmişlerdir. Ticaret Odası Meclisi 
de yarın bir toplanıf yaparak Ticaret 
borsasına gönderilecek iki murahha11 
seçecektir. 

Musikiciler toplanıyor 
Altı yedi sene evvel genç musiki• 

şinaslar tarafından tesis edilmiş olan 
Halk Musiki Cemiyetinin senelik 
kongresi bugün aktedilecektir. Ce
miyete yeni bir idare heyeti seçi
lecektir. 

Ragıp Nurettin B. 
Amerika'da halk terbiyesi üzerine 

tetkikata memur dilen Maarif Baf
müfettişlcrinden Ragıp Nurettin Bey 
3 eylülde İatanbuldan hareket ede
cektir. 

Evkafta 
Yeni Tayinler 

istanbul Evkaf MüdürlilğU 
memurları arasında bazı değişik· 

likler olmuştur. Muhasebeci Hil· 
mi Bey mahlülat' müdürlüğüne, 
mablfılit müdürü Ihsan Bey vari
dat müdürlüğüne, varidat müdü
rü Şakir Bey Bursa Evkaf Mü
dürlilğüne, Bursa Evkaf Müdürü 
Faik Bey varidat müdürlüğüne 
nakledilmişler ve dünden itibaren 
yeni vazifelerine başlamışlardır. 
Yalnız Faik Bey henüz R adan 
gelmemiştir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

Hasan Bey - Pazar ola yu
murtacı başı! Bu yumurtalan ne 
yapacaksın? 

Yumurtacı - Yu~oslavya'ya 
iÖnderiyorum Hasan Bey. 

Hasan Bey - İyi amma yu
murtaları sıralamamışsın. Büyükle
rin yanında küçükler de var. 

Yumurtacı - Zararı yok, ora
da yumurtalar tane ile değil, 
okka ile sahhyor. 

Hasan B. - Desene ki şaşılacak 
feY değil... Onlar da demek bizim 
kitapçılardan örnek aldılar!-



• r un 

Soysuzları 
Kısırlaştırıyorlar 
Ölmek ister Misiniz? 

·--------------------· Birkaç gündenberi Son Pos-
ta' da doktorlanmızın evlenemi-

s l yecek kimseler 
ogsaz arı hakkındaki müta-

Kısırl aıtır - lialannı okuyor 
ak Meselesı musunuz ? 

Hemen bütün doktorlarllDIZ 
birkısım imanların evlenmeleri 
caiz olmadığında, bu gibilerin 
Zilrriyetlerini kesmek lizımgeldi
iinde birletmİf görünüyorlar. 

Kimlerin çocuk sahibi olma-
ları caiz değildir? · 

Doktorlar, delilerin, yarım 
delilerin, ileri soysuzlann; sari ve 
irsi hastalıklara mlipteli olanla· 
nn cemiyete yüli olacak bir nesil 
fetittirmelerine muhaliftirler: 

Bu mesele yeni değildir. Nü
fusta kemiyetten ziyade keyfiye-
te ehemmiyet verecek dereceye f elen memleketler senelerdenberi 

u itle meşgul oluyorlar. Birçok 
Yerlerde (Amerika, İngiltere, ls
beç, Japonya ve İsviçre gibi) 

ununla meşgul olan ( doğumu 
klıasontrol) cemiyeteri vardır. Bunlar 

kltahldı kimselerden doğan ço
cu ar Uzerinde uzun tetkikler 
Yfkpıyor, vak' alan nefl'ediyor ve 
e in umumiyeyi tenvire çal1Şı· 
~rlbar. Bu tetkikler göstermiştir 

u kabil kimselerden doğan 
~oculclardan cemiyete hiçbir fay· 

•
1 

Yoktur. Bilakis katiller, hır
aız ar' deliler hep bu çocuklar 
arD~~an yetifmektedir. 

•ser taraftan Almanya dün 
ı::el:d~ neşre~en .bir kanun 
LJdı ~ sarı ve ırsi hasta• 
çocuk a mal ve Yarım delilerin 

"b·l .Y lap annı men'e ve bu 
11. ı ~n sırlafbrmıya kar 
mııtir. ar ver-

v !<•~ırlaştırmak hadım etmek 
degıldır. Zürriyet yapmasına mani 
olacak surette ameliyat edil . := adam evlenebilir, fakat ~ 
Un· f:ıPamaz. işte Almanya nea
mC:,aca:kak için ~u tedbire 
yor. arar verm11 bulunu-

Bize g · .. son z anp gorünen bu kanun 
rik d akanlarda Avrupa ve Ame
ya~n a uvvet kesbeden bir cere
ka b. resmi tekil almasından bq· 

1rtey değildir. 
maı~:uk ail~nin değil cemiyetin 
ta d 

1
: Hiçbır fert cemiyete bas-

nı~k b 1 kJ: sarsak evlatlar ver
din h a. na malik deiiJdir. Fer
aela ~yetinden evvel cemiyetin 

illeti '1evzuubahistir. 

cin Son zamand! aşk yllzii_nden 
a et a an, haipalıaneye düşen 

lnıelc okumut gençlere 
/sti•or teaadtlf ediyoruz. 

"•• hayatlanna kıymet 
llllU ? vermiyen bu genç• 

~er, ilmek için daha ytllmek bir 
edef bulamadılarmı? 
. Bir vatan içjn, bir fikir İçİll, 

bir ilikti için 6llbılr, fakat bir 
,clın için hayab feda etmek de
lermi? 

Hayatlannı kıy:metsiz ılren
le&çler, bunu c:llnyayı 6 ghde 
folqU Post tibf, Linclberg gibi, 
lllfİliz tayyarecisi Amr gibi ne
den biylk lflerde feda etmiyor 
•r?Ôlmek istiyoımuaunuz? biç ol
mazsa ylbek bir pye ujnmda 
ölünüz. 

Üniversitede Son Vaziyet 

Resimli Makale 

Bazı kimseler prüraünüz ki yqlan 
beniz pek genç olduj'u halde kan-

buru çıkmı1t l'izlııeri çikmilt bir 
haldedirler. 

a -~ ~-"""' ....... 
Gençlik Ve ihtiyarlık a 

Bazu da ak sakallı ihtiyarlar gö· 
rüraGnGz ki birçok l'ençleri cep

lerinden çıkaracak kadar dinç n 
11hhathcbrlar. 

Gençliti ve ihtiyarhtı tayin eden 
.. ,, senelerin adedi detiJ, fakat on
lann yapblı tahribattır. Gençlik bir 
daha ıelmez kendinize dikkat ediniz. 

SON· . TELGRAF HABERLERİ 

Garip Bir Tabiat Hidisesi 
Hayrete Düşürdü 

Afyonda Havadan Kurba~a Yağdı 
Herkesi 

sokaklarda kurbağa yavruları hayretle görülmiiştür. Afyon Karahisarından yazılıyor: 
Memleketin diğer yerlerine olduğu gibi bikaç 

gün evvel burada ela çok şiddetli ve sürekli yağ
murlar yağmıı, hatta bu yiizden &ziraat için tehlike 

Ertesi giinü devam eden yağmur da, yine kur
bağa ile karışık çamur şeklinde yağmışbr. Burada 
pmdiye kadar hiç tesadüf edilmeyen bu tabiat 
pribesl herkeıi hayrette bırakmlfbr. ve korkulu vaziyetler bile huıl olmutbır. 

Fakat hidiaenin asal garip olaa tarafı, bu sü- Bu yüzken tnyler ürpertici facialar da olmuştur. 
rekli yağmurlar ile birlikte havadan Afyon aokak
lanna mühim miktarda kurbağa yavnılan da yağ-

Buraya relen haberlere göre, civarda bulunan Kara
caahmet k6ytbıe birbirini müteakip mütbit yıldınmlar 
clltmlif, tarlalannda it ıören üç kadıncağız yıldı· 
nmların tesirine maruz kalarak kömlir haline gel· 

mıı olmasıdır. 
Filhakika bir aralık yağmur, çok iri ve ıiyah 

damlalar halinde devam etmiı ve bunu müteakip mifler ve ölmüşlerdir. 

Üfürükçülük 
Bir Adam Üfürükçülük 

Suçile Tevkif Edildi 
Tıre,27(Huauat)-- Burada Hacı 

Meluaet Ef. isminde bir adam 
nfGrlkçtlllik yapmak auçile yaka
lanarak tevkif edilmiftir. 

Hacı Mehmet efendinin, bir 
kadından Dç lira alarak kocasile 
arasını bulmak için üfürükçillk 
yapbİI haber verilmetedir. 

Bir Yangın 
Suauzluk Yüzünden 24 

Ev Yandı 
Ankara, 27 - Tqklprli ka

•balln•n yeni k6yünde Karak6se 
malaallesinde imam oğlu Ali Ça
VUfUD evinden yaııgın çıkmq, su 
olmadığı için yirmi clart evli 
mahalle tamamen yanmııbr. Nti
fua zayiab yoktur. 

Ôz Türkçe Kılavuzu 
Ttlrk Dili Tetkik Cemiyeti 

merkez heyeti elan toplaMrak 
iz tlrkçe kılavuzu halrlunda 
tetkikat yap ... lır. Tetkikat es
numcla Gazi Hz. de tetrif bu
yurarak heyete iltifatta bulun
mutlardır. 

At Yarıılan 
Yaz mevsimi at yantlannm 

birincisi buglhı öğleden sonra 
Veliefendide bqlamaktadır. Ya-
rışlar alb hafta devam edecektir. 

Kagm11kı.m ar 
Arasında 

Ankara, 27 - Beytliffebap 
bymakambpaa Malkara kay· 
makamı Adnan, Karamana Ye
nifelıir kaymakamı Faik, Ak· 
tehire Bozlyükten Edip, Boziyll· 
ğe Burhaniyeden Emin, Burha
niyeye Düzceden lamail Hakkı, 
Akhisara Ezineden Cavit, Orhan 
gaziye Sait, Divrik kaymakamlı· 
ğına Çanakkale Emniyet mtidiirll 
Ali Fuat, 1zmir Hukuk itleri MtıdOr
ltlkjBne Seyhan Hukuk M&cl&rll 
Fuat, Birinci M&fettişlik Asayif 
Midir Muavinliiine Pertek Kay• 
makamı HulUsi Beyler tayin 
edilmitlerclir. 

Gazi Hz. 
Ctlmhur Reiti Hz. din Y alo

vaclan telarimbi tepif buyurmut
larclır. Sabık Efgan kıralı Ama
nullah Han din Dolmabahçe 
saraymcla e.ki bir doat llfatile 
Gazi Uz.; ili ziyaret etmiftir. 

Firkalar Banııyor 
Atina, 28 (HUSWii) - Htlkti

met taraftan fırkalar ile muhalif 
fırkalar arasında başlıy•n anlq
ma ve uyupna müzakereleri mü· 
sait bir idhada ileiilemiftiı'. 

Bir Tayyare 
Selinikten Buraya Gelirken 

Kazaya Ujradı 
Atina, 27 (Hususi)- Sel.laik

ten verilen hir habere sire ı.. 
tanbula mnteveccihen hareket 
eden bir İtalyan yolcu tay,yarelİ 
motörüne inz olan sakatlık neti· 
ceainde Selinik civannda karaya 
dOtmiifllb'. insanca telefat ft 

maddi zayiat yoktur. 

lzmirde 
Rıhbm Ve Liman Şirketleri 

Birle,tirilecek 
lzmir, (Huami) - lzmir nhtua 

ve liman firketlerinin birleftiril
mem kuvvetle muhtemeldir. Mali
ye Velrileti nakit itleri mllcllrli 
Sma Bey bu meeele etrafında 
tetkikat icra etmek lzere p:hri· 
mize gelmittir. 

Atinada Bir TeYkif 
Atiaa,28 (H118USİ) - V enizel• 

auikam meseleliacle bilfiil iftirak 
auretile RÇU meydana çıkan 
Divinyaclis l.tintak Hlkimliji 
tarafından tevkif e~tir. 

Hüsnü Bey Şehrimizde 
lzmir, 28 (Hu1USi) - Şehri

mizde inhisar iflerini tetkik eden 
umum miidür Htisnli Bey lstan
bula hareket etmiştir. 

un Kı ası 

Ne Kadar Da 

Çokmuş! 

Ajanslar telgrafla bildiriyor
lar: Amerikanın cenup kısmında· 
ki memleketlerin birinde, Antofi· 
gasta tehrinde, "Beynelmilel Şe
hir" denilen hususi mahallede 
polis umumi evleri kapatbjı için 
pek b~yük bir nüma)'İf çıkmıf.. 
NOmaylfe karışanlar gitgide oka· 
d~r .çoğalmıı ki htlkimet, hoşa 
gitmıyecek vak'alar çıkma11na 
!Deydan Yermemek için, süvari 
ıanclarma liadermiye mecbur 
olmuş. 

• Eski zamanı: metlmr valile
nnden Hacı P•••mn L!'--" 1 • • 
iL • -ır- 1111U1ye ennı 

e uet te lfİtmipinizdir. Rahmetli 
Hacı Paşa. keıldiai birçok hiki
yeler~ zemın olduğu phi, keneli 
de hikaye anlatmaya severmiş. 

Hl acı b~qa. bir arahk, yeni 
yapı an il' fllllenclifer hattı 
kütat resminde, o zamanın pa~ 
şahı namma, hulUlllDIJa memur 
olur. ~acı p~ sarmalı esvapla
nnı gıyer, 11İf8D}annı takar. Mai
yetine verilen, yine sırma eava lı 
biiylik rütpeli memurlarla birliC~ 
salonlu vagona biner, yola çıkar 

Yolda giderken fU hikiyeyİ 
anlabr: 

Herifin biri, btiyük bir tehir
de k6prü üstündt:n geçerken bir
denbire durur. 

- P ..••.• lderl Diye haykınr. 
Bunu işiden kalabahk herifin et
rafına birikir. Adamın çddırdığuu 
zannederek, lizihıtba alt tarahm 
beklerken, herif : 

- Ne kadar da çokmutl 
Diye yoluna devam eder 

"d , 
gı er. 

* Böyle bikiyelt r, her vakit 
değilse de, çok defa miinuebetli 
olmak gerektir. Fakat Hacı Pa-
şanın hikayesini dinliyenler, tabii· 
clir ki hikAyede hiebir mlbaaıe
bet ba .. malar. Hilıayeyi dfnle
dikten llOlll'a ........... bahmar
.. hiç olmam tebıu8111 etmek 
te gerektir. Fakat lüklyecle ml
nuebet bulamıyanlar tebeaam de 
edemezler. Şimendifer yoluna de
vam eder. Hatbn nihayetine vanr. 

Pap vapndau iner. Padişa
hın marp ile ~. Yerden 
temennalalar edilir. Hacı Pqa 
kalabahk kaqacdann temennah
lanna mukabele ederken, bir ta· 
raftan da, yalnız kendisile gelen· 
lere işittirecek kadar bir sesle· 

- .......... kadar .ela 
çokmutf 

Diyerek yllriir. 

* Rahmetli Hacı p&fa timdi sat 
olup ta pzetelerde ajansm b 
elıemmİJetli telırafuu okum u 
oı..ydı, t&plae.iz yiae: Uf 

- Mapllalı ... kadar d 
ç.okmq.. Diye tekrar ederdi • 

Hele tel11afaı alt taraf.ada 
nlmaJİlçilerin telürcleki 
idarefıanelerine de utnr....rb.'t 
lanmn verilmesi İçin suetel • 
yarclun etmelerini rica ettild= 
girmilf olsaydı: 

- Mapla.h, ~er tehria 
pzeteleri ele olllardainnq. Bak
aamza, nlmaJİfçileria • c:alaruu 
kabul etmifler de c:lany::.... b 
tarafına telgraflar çekılaişlc er 

Demez miydi? r ••• 

Üniversitenin miiderris ve mu
allim kadrosu tamamen· hazırlan· 
mıfbr. Açıkta kalacak olanlara 
~ektup gönderilmek suretile teb· r 
ligat yapılacaktır. Mektuplar dün- iNAN /STER iNANMA/ 

Bir Otomobil Devrildi 
Söke (Hususi) - Söke ile 

Kuş a~ı yolunda bir tenezzüh 
o!o.mo~ilı hendeğe devril . .._ 

~ kışı agır ve hafif ttmış, ~ 
ı ı t y sure e yara· 

aŞnm.ış ır. aralılar hastanededir. 

den itibaren hazırlanmıya başlan· 
mıştır. Üniversitenin yeni kadro
sunda bir senelik muallim ve mü
derris tahsisatı (900) bin liradır. 

Bu arada Yüksek Muallim 
Mektebine yeni talebe alınmaması 
ve mektebin tedricen ilga edil· 
mesi de tekarrtlr etmiftir. 

Maarif Vekili Reşit Galip 8. 
diia Gth:el San'atlar Akademisine 
l'itmİf, mtıeıseaenin ihtiyaçlarını 
tealnt ..... 

JSTER 
Gazetelerden biri İstanbulda bulunan bir çatal 1 vücudünden çıkan terle kir kokusunu ilave edersek 

bıçak fabrikasını fÖyle tasvir ediyor: bu odada çalışan amelenin ne kadar ağır fartla; 
" Demir, kez:ı: .. p, zımpara tozu ve motör buban içinde çalışhğını tahmin edebilirainiz. 

ile mahliit bir hava. Hiç bir tarafta bir menf~z yok. , " Burada işçiler günde on saat, hatta bazan gece. 
Takriben iki buçuk metre eninde, on metre boyunda leri de çalışbnrlar. Aldıkları gündelik ücreti it il 
dar, uzun, karanlık ve basık bir oda. Burası bir ha- için 35 - 6Q, usta ücreti de 80 - 150 kuruştur. ç er 
mam halveti kadar sıcak. Burada itliyen ifçilerin "Bu imalitbane butgar yahudilerine aittir .. " 

iSTER /NA!l /STER iNANMA/ 

eker Ucuzlıyacak Mı? 
kı Alpul~u şeker fabrikuuun ya-

nda pıyasaya mühim miktar
da teker çıkaracağı ve bu su
retle şekerin ucuzlıyacağı söy
lenmektedir. 

Bir Eli Koptu 
Aydın (Hususi) - ek ki• 

yünde feci bir d.dıaJ .. 
nun patlaması kazası -~il 
9 yaflannda Ali isıiailıltfe·;1•e. 
elini kaybefmittir. 



ML ,;,,, r : ~ 4 ; 

M•mlelcet Manzara/a,.ı 

Diyarıbekir'de 
Herkesin Bir 
Tahtı Vardır 

Diyarıbekir (Huuai)- Diyarı
hekirde taht aef ası çok eğlence· 
lidir. Bu saltanat tahtı değildir. 
Bu, halkın gündüıleri bunalbcı 
sıcaklardan buram buram ter de;. 
küp le evlerinin üzerindeki düz 
toprak damlanna kurduklan et· 
rafı parmaklıklı, bir metre yUk
aekliğinde dart bet basamaklı 
merdivenle çıkılan bir tahttır. 
Burada sıcaklar 37 - 38 dereceyi 
bulmaktadır. Hava receleri biraz 
acrinlene de yine içeride yatmak 
imkAnı yo1dur. Mutlaka damda 
yıltacaksınıı. Damlarda yatmak 
ve akrep yılandan korunmak için 
de ihtiyaten tahtlar kurmak mec
buriyeti vardır. Tahtlar nevi ne
Yidir. Bir kifilikteu dört veya bet 
kifiliğe kadar vardır. Bu tahtlar 
biribirine girme olduğundan kışın 
bozularak saklanır, yazın haziran
dan itibaren kurulmaya başlar. 
Tahtların etrafına ince cibinlik 
gerilir bu suretle herkes rahat 
bir uyku uyuyabilir. Damlar yek
diğerine bitişik bir vaziyette ol
duğundan herhangi bir sebep 
karşısında herkes biribirine seve 
seve yardım etmektedirler. Ham
ravat suyu şehre demir borularla 
getirildiğindenberi hemen herkes 
evine bir havuz yaptırarak bu 
sudan almış ve ayrıca evlerde 
birer de duş teşkilatı yaptırıl
mıştır. Sıcaktan bunalan halk, 
havuzda yıkanır veyahut duş ya
parlar. Bunlardan başka Küpelide 
hükümet albnda, Merhem bahçe
lerinde umumi soğuk su havuzlan 
olduğu gibi Dicle nehrinde de 
bütün halk hiç olmazsa günde 
iki defa banyo yapmaktadır. Bu 
havuzlar gece gündth açık oldu
ğundan her saatte banyo yapmak 
kabildir. 

Bursa'da Güzel 
Bir Sergi Açıldı 

Bursa (Hu· 
auai)- Ho
ca Ali zade 
mektebinde 
açılan lık
mektepler 

Sergisi Bur
aada büyük 
bir alika 
uyandırJDlf

br. Herkes 
ilk mektep
lerde oku- Bursa maarif •ü-
yan mımmı- diir8 Fikir B. 

nilerin büyiilderin bile erişemiye
cekleri bir muvaffakiyet göster
melerini hayret ve takdirle kar
plamaktadırlar. Serginin huır
lanmasında Maarif Miid6riim6z 
Fikir Beyin de büyük himmetleri 
aebketmittir. Fikir Bey Buna 
mekteplerinin en azami r~dı
manla çalışmalanm teminde bü
yük bir muvaffakiyet göstermiftir. 

Uşak'ta 
Alieddin 8. Şark Vilayet
leri Müfettış Muavini Oldu 

Uşak (Hususi) - Belediye re
isi Alaeddin B. Dahiliye Veka
leti tarafından Şark vilayetleri 
miifettiş muavinliğine tayin edil
miş, inhilAJ eden belediye reisli
ğine de Kabalak . oğlu Orhan 
Kamil Bey intihap edilmiştir. 

, o o « ' ) 

rp}MLE ET H 
• 

E 

Güzel Bir 

Adapazarında 
Güreş 
Müsabaakları 

Adapazarı, (Hususi) - Bura
da gayet büyük güreş mfisaba
kalan yapılmışhr. Bu müsabaka· 
lar1 şöhretli güreşçilerimizden 
Mülayim, Tekirdağlı Hüseyin, 
Adapazarlı Cemal, Bursab ibra· 
him pehlivanlar da iştirak etmiş
lerdir. 

Müsabakalar çok heyecanlı 
olmuş, neticede Mülayim pehlivan, 
Bursalı ibrahim pehlivanı yenmiş, 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivanla 
Adapazarh Cemal pehlivan be
rabere kalmışlardır. 

Mandıralı çoban Mehmet peh
livan baı albnda koç pehlivanı 
yenmiştir. Ortada Alandağh Et
hem, lzmitli Hüseyin, Alancumah 
Yusuf pehlivanlar ralip- gelmiş
lerdir. 

Ayak güreşinde Taşlıklı Ki· 
zım, Salaklarb Osman, Tersye
rinden Ali, Akarcalı Kadir peh
livanlar birinci olmuşlardır. 

Müsabakada kazanan pehli
vanlara 60, 25, 20, 10 lira gibi 
muhtelif ikramiyeler verilmiştir. 

Müsabakadan sonra Abdullah 
pehlivan tarafından da akropa
tik hünerler gösterilmiştir. 

AydoGan köyUnde bir 
kız yaralandı 

Adapazarı, (Hususi) - Aydo
ğan köytinde bir düğün esnasın-
feci bir kaza olmuı, bir kızcağız 
ağır surette yaralanlDlfbr: 

Burada çok fena bir idet 
vardır. DiğünRrde silah abhr, 
bu yüzden de birçok kazalar 
olur. Aydoğan k6yüade de yine 
böyle bir düğün esnaauıda Ali 
isminde bir renç tarahndaa aiWı 
ablmlf, bu Ulihtan çıkan kurşwı 
Kozluk köyiinden Osman kızı 
Ayşeye isabet ederek ağır su
rette yaralamışbr. Ali yakalan
mış, kızcağız hastahaneye nak
ledilmiştir. 

Bir MahkQm Affedlldl 
Adapazan ( Hususi ) - Adam 

öldürmekten 15 sene hapse mah
küm Sabancah Çömlekçi oğul-
larından Hasan oğlu Ali verem 
olmuş, bakiyei müddeti cezaiyeai 
affedilmiştir. 

Malatya' da Nefis Meyva
lardan İstifade Edilemiyor 

Malatgada 6ir IHıl 
Malatya ( Huauai ) - Burada 

meyva gayet mebzuldur. Her sene 
20 milyon kilo meyva istihaal 
edildiği halde çürüyüp mahvol
maktadır. Bunun için burada bir 
ispirto fabrikası açılması icap 
etmektedir. Bu takdirde istihsal 
edilen meyvalar çürümekten kur
tarılacaktır. 

Malatya meyvacılığının inkişafı 
için tren nakliyatında meyva 
nakliye ücretlerinin indirilmesi, 

meyvalann bozulmadan naklini 
temin için soğuk bava vagonları 
kullanılması da IBzumlu göriU
mektedir. 

Malatya'nın pamuk istihaalide 
mühim bi yekün tutmaktadır. Bu-
rada bir pamuk mensucat san
bralı tesisi zaruri görülmektedir. 
Malatya'nın bu dilekleri tahak
kuk ettiği takdirde Malatya Tür
kiye 'nin en mühim istihsal ve 
sanayi şehri olacaktır. 

~~~-------................. --------~~ 
Harf Davası 

Ramazan Ağa Mahkeme
den Bir R Harfi istiyor 

Ankara ( Hususi )- Kızılcaha~ 
mam kazasının Yukanveren köyün
de Ramazan adh bir adam do
pm tarihini düzeltmek için mah
kemeye müracaat etmiş, istidası 
uıulen Nüfus Memurluğuna havale 
edilmiı, fakat Ramazanın nlifus 
defterinde Mazan ıeklinde kayıtlı 
olduğu, R harlının unutuldup 
görülmüştür. 

Nnfus Memuru da mahkeme
den ilim ahmp ismin başına R 
harfı ilive edilmedikçe muamele 
yapılamıyacağım bildirmiştir. Şim
di Ramazan isminin [R sını almak 
için mahkemeye müracat etmiş
tir. En aşağı on liralık bir mas
raf yaptıktan sonra ve birkaç 
hafta uğraşbktan sonra R har
fma malik olabilecektir. - R. 

Büyükçekmece' de 
Büyük Bir Plaj T eıisi 

Düıünülüyor 
Büyükçekmece, ( Hususi ) -

Topatan kavunu nahiyemizin belli 
başlı mahsullerindendir. Bu MM 
ha valann yağmurlu gitmesi dola· 
yısile mallsul biraz geç idrak 
edilecek, fakat kavunlar laem 
daha büyük, hem daha tatb ola-
cakbr. Gelecek hafta latanbula 
kavun sevkine baılanacaktır. 

lstanbul ile Edirne aramada 
fOS8 muntazam bir tekilde ya
yapıldıktan sonra Blyllkçekmece 
de mühim bir inkipf husule ge
leceği ümit edilmektedir. O za
man burada V ama' da olduğu 
gibi beynelmilel büyük bir plij 
tesisi tasavvur edilmekte, hatta 
bazı müteşebbisler ıimdiden ih
zari müzakereler yapmaktadır. 
Büyükçekmecenin gayet geniş ve 
kumluk sahilleri burada V ama
dan çok daha güzel plajlar vü
cuda getirilmesine mO.ait bulun
maktadır. 

rı 

1 
Çocuklarımız 

1 
Çocuğa 
Ve Güneşe 
ihtiyaç 

Duyuyoruz ve görüyoruz: Fa
kır tabakaya mensup insanlar 
bilhassa fabrikalarda bizzat ça· 
lışan işçilerimiz, yaz gelip mek
tepler tatil oldumu çocuklarını 

bu zamandan istifade ettirecek, 
onlara bir az güneş bir az eğ
lence, bir az istirahat verecekle
ri yerde bu yavruları ellerinden 
tutup fabrikalara getiriyorlar ve 
saati yüz paradan dört kuruş 
arasında değİfir bir ücret muka
bilinde imalathanelerde çalışb .. 
nyorlar. 

Evet paralayıcı lmdretlerile 
hazan yetişmiş amelelerin bile 
batlanııı yiyen canavar makine
lerin bqmda onlan terkedi-
yorlar. 

Fabrikalar mektep aylannda 
bu kadar düıük bir llcret mu· 
kabilinde çalıpn işçi kuvvetini 
reddetmeyor. Eğer fabrikaları 
merak edip te ziyaret edecek 
olunanız yetişmiş, büyik işçiler 
arasında bir okadar da küçük 
itçinin bulunduğunu görürsünüz. 
Bunları, kirli suratlı, kamburlan 
çıkımf, benizleri sapsan, kemik
leri fırlamış acaip bir takım 
mahluklar gibi görürsüntiz. Çıplak 
ayak ve paçavralar içinde ma-
kineler başmda sıcaktan genç
likleri sanki damla, damla ter-
lerile sızarak orada çalışırlar. 

Bu çocuklan buraya getiren 
sebep nedir; ebeveyne verilen 
ücretin azlığı mıdır? O halde 
alakadar makamlar bu ücretin 
saatte azami beş kuruş daha 
yibeltilmeaini pekili temin ede
bilir. Çocuğun bu ,ekilde çalış· 
bnlınasını meneden bir kanunu
muz var mıdır, yok mudur, bil
miyorum. Fakat bildiğim bir şey 
varsa o dil Himayei Etfal Cemi-
yetimizin bu mesele ile ( ihtimal 
ki haberi olmadığı için) daha 
timdiye kadar meşgul olmayışıdır. 
Ve biz bunu ondan bekleriz. 

Avrupa devletlerinin nüfusu 
senede korkunç rakamlarla art
makta, ufak ve çorak memleket-
lerinde yqıyacak saha bul
mıyanlar yoksulluk ve çare
sizlik içinde kıvranmaktadırlar. 
Halbuki bizim memleketimizin 
mesahai satbiyesi 762700 kilo· 
metre murabbaı ve nilfusumuz 
14 milyondur. 

Topraklarımız milyonlarca de
fineler saklamaktadır. Tabiat on
lan namütenahi zenginliklerle be
zemiştir. Y almz o membalardan 
bizim istifade etmemiz, madenle
nmızı işletmemiz, kuyularımızı 
açmamız, topraklanmızı ekip 
biçmemiz lazımdır. 

Bunun için gürbüz, sıhhatli 
insaDJar yetiştirmek lllf(buriye
tindeyiz. T opraklanmızm ıçindeki 
kuvveti çıkaracak bir çelik kol 
istiyoruz. Bu da yannlann nesil
leridir. 

Birçok Avrupa devletlerinin 
aksine olarak biz ancak nüfusu
muz artbkça refaha kavuşacağız. 
Nllfuı arttırmak demek dünyaya 
çocuk getirmek değil, gelen ço
culdan ziyan etmemektir. Çocuk
larımız bizim blltün servetimizdir. 
Memleketimizin serveti olan bu 
yavruların sıhhatini korumak, on
lan .ıetiştinnek borcumuzdur. 

Çocuk bugün artık yalmz 
annenin, babanın değil ayni za
manda cemiyetindir. 

Memleketimizin çocuğa, çocu
ğun güneşe ihtiyacı vardır. On, 
on beş yaşlanndaki bu yavrulan 
imalithanelerin boğucu, karanlık 
pia kokulu ve zehirli havasına 
bırakmıyalım. Buna mani olalım. 

S. D. 
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Hitlere Karşı Bir 
Avuslurqa-lsviç
re Birleşmesi Mi? 

Karilerin 
Konferanstan Hayır Kalmadı Suallerine 

- _ · Cevaplarım 
Almanyada bir milli ~.osyalist hü: 

kumetinin iktidar mevknne gelmesı 
Avusturyada nasıl bir aksitesir yap~ 
ise ısviçrcde de buna ben:r.er hır 

Son Nutuklar Bedbinlik içinde Söylendi 
hareket uyandırdı. Avusturya arkan 
Almandır. Almanyada vukua gelen 
bir değişikliğin onu da. >:alandan 
alikadar etmesi tabiidir. lıvıçre kıı-

Şimdi Ne Olacak? 
rnen Almandır. Ayni teessürün mu
ayyen bir nisbet dahilinde orada da 
duyulması zaruri idi. ~te bundan 
dolayıdır ki Avusturyarun iktidar 
mevkiinde bulunan hükumetini, Avus
turyada da Hitlerciliji tesis etmek 
isteyen Alman ricalile mücadeleye 
ıevketti. Çünkü Avusturya, Fransa 
ve müttefiklerinin tehdidine uğradı. 
Para sıkıntısını gidermek vadı ile 
Almanyaya mukavemet etmesi tavsiye 
olundu. Aksi hal, küçük itilafın ha-
rekete geçmesi demek olacakhr. 

Avusturya cephesinde itler böyle 
bir , .. kil aldıjı bir sırada .lniçrenin 
aalen Alman olan kısımlarından da 
Hitlere iltihak etmek an.ulan uyandı. 
Bu hal, memleketi telip verdi. 
~nkü vaziyetin emniyet.iz. bir aaf-

1• gİrditini zanneden balkın ban-

ık~a hücum edip paralannı çekme
erinden korkuldu. 

Bu sırada Fransız diplomasial 
baıka bir plin dü9ündü : AJmanyaya 
daha iyi kafatutabilmek için Avus
~7a ile laviçreyi iktısaden, icabında 
-na ileri riderek aiyaseten birlqtir-
ce~. Bu. fikir, Londra Konfe~~aında 

1°1 izlenn de kısmen tasvibını ka-
lan~f a-örünüyor. Bitlerin önüne 
Aanıa çıkarmak için ilk tasavvurlar, 
b v;•;uryayı Macaristanla birleştirmeyi 
e e :.ki tuturordu. Bu ıekil, harpten 
1JW... hazıyetı habrlattıtı için küçük 
tekil b 1 ~una aitmedi. Şimdi bu 
aınelt k un u. Bakalım, bu tasavvur 
tcleeektıri'eet itibarile neyi ifade 
ae de unu anlamak ne geç ve 
L.,~. lgilç olacak. Biraz. beklemek 
avı re ecektir _ S . 

• • ureyya 

Hava Seterlerl 

Tayyareci Ulm 
Ul Baıdonnel 27, - Tayyareci 
~ Baldonel' de yere inmiş Port 
u ock istikametinde hemen 

ÇUp ritmiftir. 
Balbonun 24 onco Tayya esi 
E Shoal - Harbour 27 - f>rince
L. ~ard adasında Victeria - Har
uour' da makinesi bozularak kal-
lllıf alan 24 &neli tayyarenin kap-
laQail • • filoya ancak iki giln .onra 

tihak edebileceğini bildirmiştir· t' filonun AYnlpaya hareketini 

Londra, 27 - lktısat komis
yonu mazbata muharriri M. Run
siman raporunu verdi. M. Runsi
man müşkülleri istihfaf etmekte 
fakat konferans mesaisini de 
mubalağa etmemektedir. M. Run· 
siman nazan dikkati istihsalitın 
tanzimi ve ıürümü meselesinde 
hissedilir derecede elde edilen 
terakki üzerine çekmektedir. 

M. Colijn bazı memleket
lerin, bugün dünya ticaretini 
boğmakta olan yüksek tarife ya
nşı ve saire... gibi vaziyetlere 
düşmek ıarure~d~ k~ya~ak
lan tımidile seyırcı vazıyetinde 
lralmalanna nuan dikkab cel
betti. 

Londra 21 - M. Yung, M. 
Colijn' den dab.a az bedbin gö
ründil. 

M. Yung geçen hafta da, bey-
elmilel teşriki mesai hututu 

dahilinde btiynk terakki ihtimal
leri gösteren mühim neticelere 
vanldığım bildirdi. 

Neville Chamberlain gayeye 
varmak hususunda bu kadar az 
iJerlenmit olmasından dolayı har 
retini saklamadı. M. Chamberlaın 
dünyanın kalkınmasına ait gayet 
mühim ve acele meselelere ancak 
şöylece temas ediliverdiğini ili~e 
etti. Amerikanın iç.inde bulundugu 
şartlar bir para " standard ,, ı 
almasına mani oluyordu. Bu ka
rarın ikbsadi vuiye~ v~ elite" 
devletlerin umamt hislen ~enne 
tesiri şüphesiz gayet mllhim ol• 

tur Fakat 0 kimseye kabahat 
muş • Yalnız 
bulmıya çalıtmıyalım. me-

. tekrar başlamak üzere daha 
saıye lim 
müaait fırsatlan bekliye ·" 

Balbo filosunun Geride 
Kalan Kısmı 

Viktorya _ Harbour, 27 - Dtin 

Mouıolfye kardeşler tarafından icat edilen balonun yüzüncü ıenei devri. 
yeai münasebeti.le Jı'ranuda anone şehrinde bir çok şenlikler yapılmıştır. 

ispanya Sovyetler Birliği 
Hükômetini Tanıdı 

Mac:lrit. 27 - Nazırlar meclisi 
bugün yaphğı toplanbda Sov
yetler birliği hükiametinin İspanya 
tarafından resmi surette tanın
masına karar vermiştir. 

[Rus inkılabından sonra yani 
1917 denberi Sovyetlerin biltün 
tefebb•leride rafiflen l.paaya 

kıraliyet hükumeti Sovyet Rusya
yı tanımak istememişti. İspanya' da 
cümburiyet ilan edildikten sonra 
Sovyetler bir aralık Madrit bü
kllmeti nezdinde münasebatın 
iadesi için tekrar teşebbüs et
mişlerdi, fakat Barselon ve Sevil 
WdUeleri buna mani olm..,tu.) 

~~~----------·-..----------~~~ 
Amerika Haydutlarına Karşı 

San Fransiako, 27 - Müttehit 
devletler reisleri konferanaı, artan 
faaliyetine ve adam kaçanlma 
vak'alanna bir nihayet vermek 
üzere milis kuvvetleri teşkil edil· 
mesi için Reisicumhura mllracaata 
karar vermit ve bir komiıyon 
tqekkül etmİf tİr. 

Yunan Meb'usam 
Atina, 27 - Dün toplanan 

mecliı, 1 ağustosa kadar tatil 
yapmıya ittifakla karar vermiştir. 

Macar Nazırları Romada 
Roma, 27 - M. Musolini Ha

riciye Müstqan M. Suvich hazar 
bulunduğu halde M. Goemboa ile 
M. Kanyayı kabul etmiştir. Bu 
uzun ve samimi mülakat esn•ıın
da iki memleketi alikadar eden 
bütün meaelelerde iki tarafın nok
tai nazarlan aruanda mutabakat 
bulunduğu yeniden miitahade 
edilmitfir. 

Prince - Edvard adaamda yere 
enmiyo mecbur o~ ~talyan de
niz tayyaresi filoya iltih.ak • e~ek 
ilzere bu sabah uçup gıtmıfÜr. rnn geciktirecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~::::::::::::::::::::::~=~~E~~~~blli~~~ 
-· gidene ağam gelene paşam de-

muhabiriyim. Müllkab bu nama 
yapbm. 

Dlakllerln Romanı 
Edebi Homao 

Burhan "-•hlt ----· 
2e--

Bu belki de bir ftlpbeden 
ibaretti. Fakat Ahmet Retit 
fenç kıza k&l'fl duyduğu samimi 
alikanın ba hlclise ile kuvvet
lendiğini hiuetti. 

Ahmet Rıft11d• Parlete 
....... .... d. 

letanbul 1900 

Merhaba azizim Rqit, 
Artık bizi unutmıya bqladın. 

raria ıittikçe tuirini •österiyor 
pliba. Geçenlerde ( BrUksel ) de 
Gçancn kitip olan bizim Şefik 
Nuri buraya geldi. Pariste iki 
balta kadar kalmlf. Uf arasında 
senin Pariateki hayabndan bah
aetti. ( Le Jurnal ) daki muvaffa
kıyetli İfİni takdir ediyorlarmış. 
Sonra bir fCY daha var. 

Haydi ne ise onu da yazayım. 
Sen Pariate lsveçli bir ressam 
kızla mercimeji farına vermipin. 
Her pazar aeni onunla beraber 
slriiyormllflar. Hatta declilderine 
balalına J& MD ODan evinde, 
fa O eeaia eftacle JabJOl'lllDf
-mL 

Allah versin. Yalnız bu hava
disi biz yabancı ağızlardan değil, 
bizzat senin kendi kaleminden 
almak isterdik. Parise ait her 
haberi veriyonun da kendine ait 
bu tatlı pnül macerasını bir 
utırla olsun neye yazmıyol"llUD. 

Doğram ben de, Cemil Hakla da 
mltteeair olduk. 

Cemil Hakkı: 
- Reşit bu maceraya bizden 

aaklamamalıydı. Diyor. Ne ise 
ben işin alayınclayım. Hatta Şe
fik Nuri haber verdiii zaman 
güldüm: 

- Yahu insan Pariste oturur 
da lsveçli kız mı sever. Dedim. 
Bu bpkı Kayaeriye giderken ls
tanbuldan pubrma götürmiye 
benzer. 

Ne iıe azizim, oku, JU, gez, 
eğlen. Hakkmdır. 

İstanbulda yavq yavaş sıkı 
bir dahili politika bafladı. Dev
let daireleri eski halini buldu. 
iktidar mevkiiae pkulana etra
fma ~ Mlkanldar ....... 

meyi iyi bilenlerin etekleri zil 
çalıyor. 

Gözdeler her zamanki gibi 
ikbalde, dostluk, aşinalık, akra
balık mühim mevkilerin inbisan 
etrafında büyilk rol yapıyor, ma
den imtiyazlan, mecliai ida
re azahklan gibi eski devirde 
damatlara, mahdum beyler nasip 
olan paralı ve rahat nimetler 
ıimdi de g6zdelere, dalkavuklara 
hısım, akrabaya kısmet oluyor. 

Bu arada birkaç kalemi kuv
vetli, llfım aakmma.ı muburrir Ye 

gazeteci de çöplenmedi deiil 
Anlaşıla) ordu .li. iktidar mevkiin
dekiler sızıltıdan hoşlanmıyorlar. 
Hükümeti sakin bir limana iltica 
etmit harap bir kalyon gibi baş
tan kıçtan demir atarak idare 
etmek istiyorlar. Çfinkü yeni bir 
ileri hareketine dair alamet yak. 

- Şimdi, yani nazır oldu olah 
yazın Adanın yaldızlı köşkünü, 
kışın Şişlinin mükellef konağım 
terketmiyeo ve merkeziumumideki 
arkadqlanna bile selam vermeyi 
ltbumıuz g&ren meıhur maliyeci 
ile geçen giln mecliste, bir encii
mea odaamcla millikat J&pbm. 

Biliyonua ki ben ayai umaa-
cla ( Uaitecl Preue ) ia l.t.abal 

Şundan bundan sordum. Nazar 
Amerikalılara Türkiyenin mali po
litikası hakkında malümat vermit 
olmak için çok kuvvetli aözler. 
söyledi. Bu arada Türkiyenin 
bir ziraat memleketi olduğunu, 
iptidai maddeler yetiştirdiğini ve 
bu siyasetinde devam edeceğini 
söylerken ben dedim ki: 

- Beyefendi. Resmi bir li
sanla Türkiyenin iktısadi siyase
tini anlatıyorsunuz. Hakikat Ttır
kıye böyle bir 7iraat memleketi 
olarak mı kalacak? 

Hayretle yüzüme baktı: 
EYet, dedi. 

- Aff1nızı rica ederim. Mü
likat için zaptetmemek üzere 
sizden sormak isterim. Türkiye' de 
1anayi için hiçbir hareket yapal
mıyacak mı? 

Asabileştiğini her zaman 
elinde çevirdiği altın zencirle 
surahma fırlatır gibi sert sert 
oynamasından anladım. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Demek istiyorum ki Tür-

kiye hep bam madde çıkaracak 
ve bunu Avrupaya gönderip İşe 
yarar hale getirip yine kendi mi 
alacak? 

İıtibza eder gibi gözlüğünün 
altından yüzllme baktı: 

- T .bal fCJ, dedi. Mebua 
oluydımz eyi olurdu. Size lau 
aualleri kim 6iretti. 

Beıiktaıta Ayten hanıma: 

Hislerinizi sevdiğiniz gence 
16ylemekten, yazmaktan, batta 
izhar etmekten çekininiz. Aksi 
takdirde vereceği hüküm sizi au
kutu hayale uğrata bilir. Bu İfİ 
zamana bırakınız. Zaman aiziD 
lehinizdedir. Her halde davap 
kuanacaluınız. Y almz sabırla, 
metin ve iradenize hikiın olunuz. 

Jf 
lzmirde T. H. A. O. Efendiye: 
Tahsil çağında, mektep sıra· 

lannd• duyulan alaka sevda de
ğil •. ihtira~t~'. aaman alevi gibi 
gelip geçacıdar. ~~ seni yakar, 
ne k1ZL Onun ıçm ehemmiyet 
verme. Vaktini bekle. 

* Orduda A. G. Beye: 
Evli bir adam bqka kadın

lann arkuandan kotamu. Ma
vakkat bir ibtiruuıw tatmin için 
evinivi yıkmayı gke almaJDUL 
Karınız Yana çocuklaruuzın ela 
llzerinizde baklan vardır. Oolan 
çiğneyip geçmeyiniz. 

Jf 
tstanbulda J ... ida Hanıma: 
Bir taraftan sevgilinize mek

tup yuımz, bir taraftan da im 
kardeşi vasatasile onu his ve 
dütüncelerinizden haberdar edi
niz. Buraya gelir gelmez de ken
disini görüp anlaşmaya çabtınız. 
iş ufak bir suitefebbnmden iba
retse mesele çabuk hallonunur. 

* lzmirde tuhafiyeci Mehmet Efendiye: 
- Aile mahremiyetlerine ve 

şerefü haysiyetlerine m&teallik 
bavaclialerin gazetelerle nepi 
memnudur efendim. • Adana civarında bir koyde imzuıs 
mektup gönderen hanıma: 

Şimdi kocana size Ye eme 
danm&f bulunuyor. Arbk İIJan 
devri geçmif, mes'ut olma zamanı 
gelmit demektir. Evvelce isyanda 
bakla imipiniz, fakat o vakit aua
mupunuz. Şimdi arbk isyana M

bep kalmalDlfbr. Bu vaziyeti ida
meye bakın. Evinizi bozmayı ak
bmza bile getirmeyin. 

HANIMTEYZE 

-Güldüm: 
- Kimseden sual öğrenmiye 

ihbyacım yok, dedim. Eğer siz 
parlamento ile idare edilen bir 
memleketin bir nazın ve ben de 
öyle bir memleketin gazetecisi 
isem suallerimde taşacak ve 
kızacak birşey yok. Bunu tak
dir edersiniz değil mi? 

U ı:un bir bahse b.azırlanır 
gibi koltuğa gömüldü. 

Muhataplanm mebzul mantıtı 
ve tükenmez talakati ile daima 
ilzam etmeye ahtmıt olan Maliye 
Nazan bana (Şarljit) in, (~rüva 
Yulyo) nun modası geçmif naza
riyelerinden uzun bir konferana 
verdi. 

Bir aralık: 
- Bu nazariyeleri okumUfluk 

nazır Bey' dedim. Nazariye Ue 
devlet idaresi ve iktısat pro-
gramı yapmıya imkin olmadıtım 
vak'alar ispat etmittir. Benim an-
lamak istediğim Türk milleti mG
temadiyen meyankökD, fındık Ye 
incir satarak mı yaıayacak, Tnr
kiye, topraklarında yetiten bam 
maddeleri işe yarar ıekle ıetire
cek fabrikalardan atelyelerden ~e 
tezglblardan ebediyen mahrum 
mu yqayacak. Tllrk klyllsl ba
p be,..eye hakim olaa aaa,t 
llayatma biç pmipcek mi? 

C Adua nr) 
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Nasıl Beslenmeliyiz. 

•• 
Uzüm Meselesi 
Münasebetile 

Doktor Fuat Sabit 

Hayatın büdeniyatına taallük 
eden her meselede olduğu gibi 
beslenme meselesinde ve gıda
ların seçilmesinde de büyük 
bir kanşıklık karşısındayız. Biri
birine zıt iddialar eksik değil
dir ve bu da pek tabiidir. 
Çünkü hayatın karışık me
selelerinde bizim nazari man
tıkımızdan ziyade, şe'niyetin ken
di manbkımn hükmü caridir. Me
ıela biz şimdiye kadar kendi ali- ' 
mane düşüncemizle çocuklara 
ham ıneyvaları yemelerini mene
der ve birçok yemişleri yeıil ka
buklarını soymalarını söylerdik. 
Halbuki onlar kendi hayati 
insiyakları sevkilc bizim öğütleri
mize omuz silker ve ellerine geç
tiği yerde ağaç dallarına tırman
maktan, ve ellerine geçen mey
vaları kabuklarile yemekten vaz 
geçmezmezlerdi. Bugünkü tetl:i
kat meydana koyuyor ki nebat
ların henüz körpe devirlerinde ve 
ancak yeşil aksamında bulunabi
len bir cins vitamin vardır ki 
vücudun neşvünümasında, serpil
mesinde mühim rolü vardır ve 
çocuklar bizim akıline (f) öğüdü
müze değil, tabiatin insiyakına 
uymakla daha doğru hareket d
mişlerdir. Onun için gıda işinde 
de tabiate dönmek ve tabiatin 
mütenevvi ihtiyaçlarını göz önün
de tatmak lazımdır. Kitaptan, 
nazariyeden ziyade müşahede ve 
vak'a bizi tenvir edecektir. Me
seleyi bu noktai nazardan tetkik 
eden ilim adamlarıı beslenme de 
şimdi meyvncıJığa doğru temayül 
ediyorlar. Bunda, gittikçe ehem
miyetleşen vitamin nazariyesi
nin haylı dahli varsa da 
tegaddi kusurlarının ve fazla et 
yemenin uzviyette bıraktığı arı
zalar daha fazla methaldar olsa 
gerektir. Meyvalar havi oldukları 
vitaminlerile bir münebbih, şe
kerlerile bir gıda, bünyelerindeki 
aellülozlarile barsakların hareka
tını uyandıran bir müleyyindirler. 
Medeni hayatın kütüpanelerde, 
bürolarda, otomobil ve tramvay
larda nisbeten hareketsiz geçen 
yaşayışın hazım arızalarına karşı 
taze ve oliun meyvalar, güzel 
bir devadır! Hele üzüm havi 
olduğu kalori ile tam bir gıdadır. 
Biraz ekmek peynir ile birlikte 
taıe üzüm mükemmel ve sıhhi 
bir gıda olduğu gibi litif man
zarası, kokusu ile pek güzel bir 
mliştehidir. 

Meyvacılık temayülünün ne 
kadar ileri gittiğini anlatmak 
için tabiat sahasında hayatın 
cilvelerini tetkik eden bir tabiat 
aliminin, Flaurens'in ortaya at
tığı bir düsturdan bahsedeyim. 
Bu alim diyor ki : 

" Bütün memeli hayvanlann 
tabii ömrü kemiklerinin tam 
neşvünema bulduğu müddetin beı 
mislidir. insanın kemikleri yirmi 
beş yaşımla tam neşvünema bul
dukları için insanın ömrü tabiisi 
125 sene olmalıdır. Eğer biz bunu 
kısaltıyorsak bu, tegaddi sistemi
mizdeki kusurdandır. ,, 

Bu kusuru meyva yemeyişimize 
atfederek diyorlar ki: 

" Fizyoloji noktai nazarından 
bize en yakın olan hayvan 
authropoıde denilen büyük may-
munlardır. Bizim hazım cihazımız, 
aşağı yukarı, Şempanze, Jibhon, 
Orangotan maymunlannınkinin 

aynıdır. Bunlar tamamile meyva 
ile geçinirler biz ise her şeyi 
yeriz. Bunlar meyva ile geçinmekle 
cismani kuvvet itibarile insandan 
geri değil, bilakis çok ileride
dirler. 

Midesinin, dişlerinin, barsakla
nnın yapılışma göre insan da 
maymun gibi bir meyva yiyici 
(frugivore) dır. ,, 

Et yemek taraftan (caruivore) 

SON· ~OS"JA 

Dünya Hddiseleri 
J TARİHİ MUSAHABE 

Sıvas'ta Bir Çocuk Ordusu Amerika~Ja. • 

Haydutluk 
Kadı Efendinin Timur' a Karşı Bulduğu Dehşet Veriyor 

Amerika'da insan kaçırma ve 

Tedbir Aksi Netice Verdi bu~:~::.1 h·1~::e1:ı:~·. ç•~:~ 
Tt1ldıtı denbire çok mü-

Ak saçlı tarih, aksak Timurun 
tiddetli hareketlerini ıaymakla 
bitiremez. Ona eski tarihçilerimi
zin lisanından: 11 Ekberi şenaat 
ve eşnaı rezalet ile tahribi cihan 
irtikabından zevali anına kadar 
fariğ olmadı. ,, der. Filhakika son 
nefesinde bile bir ölüm fermanına 
mühür basan aksak cihangir, orta 
Aıyadan Ege kıyılanna kadar 
uzayan ülke ve beldeleri ııraya 
dizerek hepsini yakıp yıktı, nice 
yüz bin kere yt1z bin gUnahsızı 
ezdi, kırdı, asb ve kesti. Bahtı 
kara Sıvas, bu mezalim bengi
meai ar&1ında Timurun ikinci bir 
zulmüne daha 
uğradı. Topal 
haşmetlü Anado
lu içinde bir 
hayli dönüp do
laşbktan ve ya
kıp yıkbktan 

sonra tekrar Sı-
vas önlerine da
yandı ve ordusu
na konak emri 
verdi. Timurun 
birinci gelişinde 
erkeklerinin ço
ğunu diri diri 
kurban veren Sı-
Vas beldesi, bu sefer onu 
Allah korkusile avlamak istedi. 
Halbuki, tarihin dediği gibi: 

" Timur haktan havf ve 
halktan ar etmez, günaha mu· 
habbeti, sevaba nefreti olan bir 
veledizinai mezalim ,, idi. 

* 
Sıvas ateşlere uğrasaydı bu 

kadar telaşa düşmezdi. Timurun 
sayıya gelmez askerlerile kale ön
lerine dayandığım gören Sıvaslılar, 
bu sefer olsun başlarının belasını 
hafif savuşturmak gayretile mü
zakereye koyuldular. Enine çek
tiler, boyuna uzattılar, fakat 
akıllıca bir çıkar yol bulamadı

lar. Çaresizlik arasında hayli 
bunalmalar ve şaşırmalar oldu. 
Nihayet Kadı Efendinin şöyle 
bir teklifi işitildi : 

- Tevarihte mukayyettir ki 
Cengiz dahi sıbyanı mezalime 
komamıştır. Memuldür ki Timur 
dahi böyle ide. İmdi _ sabileri 
toplayıp başlan üzerine mus-
~ ~==============~=--~~-

olanlar bizdeki parçalayıcı dişleri 
(cauines) doğuştan et yiyici olma
mıza atfederlerse de meşhur 
hayvanat alimi Cuvier bunların 
et yiyicilik ile değil meyva yiyi
cilik ile münasebeti olduğu fik
rindedir. 

Daha mühim bir nokta da 
tudur ki insan, et yiyici hayvan
lar gibi, yediği fazla azotlu mad
deleri amonyak haline geti
rerek tardetmek hassasına ma
lik değildir. Şu halde kısa 
ömürlü insan, fazla et yemek 
itiyadının körükörüne bir kurba
nıdır. Asırlardanberi devam eden 
adeta irsileşen bu itiyadı birden
bire terketmeyi taysiye etmek 
kimsenin aklından geçmez, fakat 
yavaş yavaş doğru yola dönmek 
lazımdır. 

insana 70 gram albomin (et, 
yumurta), 50 gram yağ lazım 
olmasına mukabil 600 gram kar
bonlu müvellüdülma lazımdır ki 
bunu, un, şeker, sebze ve mey
va verecektir.,, 

hafı şerifler koyup müstevliye 
karşılık çıkaralım. 

Kadının bu teklifi, Lokman 
Hekimin ilacı gibi kapışıldı ve 
derhal tedbire baş vuruldu. Mü
nadiler, paıbanlar irili, ufaklı 

bütün evleri dolaştılar yedisinden 
on ikisine kadar erkek ve kız 
ne kadar çocuk buldularsa hep• 
sini topladılar, sıraya diz-
diler ve Kadı Mollanın 
huzuruna götilrdUler. Top 

sakalh Kadı, tedbirinin isa· 
betine okadar iman getirmişti 
ki irili, ufaklı, kızlı ve erkekli 
çocuk dizisini karşısında görünce 
keyfinden kabına sığamaz oldu, 
yayvan sedirin üzerinde doğru
larak yüreğindekini açığa vurdu: 

- Elhak tedbirimizde sada
kat gün gibi aşikar olur. 

Timur korkusundan tatlı can
lan burunları ucunda buram 

I buram tüte~ Sivas eşrafı, koca 
J kadının bu sözlerini alkışlar gibi 

tasdik ve takdir ettiler. 
Şimdi iş bu ana yavrularını 

Timurun ayaklan altında secde 
ettirmekten ibaret kalmıştı. Kadı 
Molla bunun da zamane telakki-
lerine uyar bir şeklini bulup söy
leyiverdi: 

- Hemen mushafı şerifleri, 
topladup bana iletesiniz. 

Sıvaslılar bunu da cana minnet 
saydılar ve bir anda bütün mus
haflar Kadı efendiye getirildi. 

* Parçalanmak, yakılmak, yıkıl-
mak ve yok edilmek korkusu ile 
uykusuz geçirilen uzun bir gece
den sonra Sivas halkı sabahın ilk 
ışığile beraber camilere koşuştular, 
Allaha sığınıp Timurun yüreğine 
merhamet dilediler. Timur o gün 
ordusunu ardına takarak Sivasa 
girecek, canlara ilişmese bile 
muhakkak malü ganaim devıi- · 
recekti. SivasWar buna çoktan 
rıza göstermişlerdi. Yeter ki bin 
bir zulüm ve işkenceden arta 
kalan tatla canlan, bu sefercik 
olsun bağışlansındı. 

Bereket versin Kadı Mollanın 
tedbiri Sıvaslılara ferahlık getir
mişti. Kadı efendi, hirgün, evvel 
ayırıp topladığı günahsız sabilerin --
:= TAKViM== 
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başlarına kendi elile mushaflar 
koymakla meşğuldü. Bin kadar 
ana kuzusu başlarında, yeşil ör-
tülere sarılmış mushafları kUçilk 
ellerile tutarak uzun yolda sıra
landılar. 

Bu sırada perişan kılıklı bir 
kale dizdarı ilk korku haberini 

Düştd him bir safha-
·----- ya girdi. Çilnkll 
Amerika'nın Alabama ayaleti 
Demokrat fırkası erkanından 
O'Konnor'ın oğlu dağa kaldı· 
rıldı. Haydutlar, delikanlıyı aile-
sine iade etmek için 50 bin dolar 
istemişlerdir. Kendilerile temasa 

getirdi: 

geçilip müzakerede bulunmak 
üzere aynca bir de şifre gön· 

-Timur kale dermiş1er, vak' aya zabıtanın 
karıştırılmamasını da ihtar etmiş
lerdir. O'Konnor ailesi, delikan
lıyı kurtarmak için haydutlarla 
derhal temasa geçmek teşebbü
ıünde bulunmupa da teşebbüs-

r 

kapısına dayan
dı: 

. \ Bu kötU mUj-
\l!. deyi duyanlar 

teker teker bir 
kenara savuldu
lar. Şimdi gö· 
rünlirlerde, baı
lannda mushaf
lar tutan küçllk 
yavrular ve onla
nn önünde elle
rini allaha kaldır
mış Kadı Molla
dan baıka kim
ıe kalmamıştı. 
Kadı, tecvitli bir 
besmele çek-

tikten sonra ağır adımlarla yürU-
eye, peşindeki çocukları kale 

kapısına doğru sürüklemiye baş
lad1. Suçsuz ve günahsız bin ço
cuk kale kapısı önünde Timur 
ordusunu karşılayacak, topal bn
kümdann önünde secdeye vara
cak, Sıvaslılar için Timuru mer
hamete getirecekti. .. 

Kale kapıları vahşi bir ho
murtu ile açılıyor, Timur ve or
dusu Sıvasa ikinci defa ola
rak giriyordu. Aksak haşmetli
nin şaşı gözlerini Allahın 
kita hı ile kamaştırmak ıçın 
biraz ötede iki dizili bekle
şen bin küçük yavru ince sesle
rile yanık bir ilahi söylüyorlar ve 
bu titrek ses yüreklere ağır bir 
hüzün veriyordu. O anda Kadı 

Mollanın küçük bir i~areti ile 
sesler kesildi ve bin çocuk tatlı 
bir sabah rüzgarı edasile Timu
run ve ordusunun önünde yerlere 
kapandılar. 

Bu masum istikbal, Aksak 
hükümdarın yüreğinde hafif ve 
zaif bir ürperme yaptı mı? · 

Tarih: - Hayır!.. diyor ve 
anlatıyor: 

Başlarında Kuranıkerim taşı
yan sabilerin, tantana ve debde
besi önünde secdeye gelip yerle
re kapandıklarını gören Timur-
lenk kızdı, köpürdü, o güne 
kadar misli görülmemiş derecede 
şiddete ve hiddete geldi. Fazla 
düşünmedi, kararını çok kısa ve 
keskin bir emir şeklinde bildirdi: 

- Hiicuml.. 
Bu keskin ses kulaklarda bir 

fimşek çınlayışile gürledi ve Ti
mur süvarileri kuvvetli bir hamle 
ile ileri atıldılar. 

Nal sesleri, kırbaç şakırtıları 
biribirine karışarak korkunç bir 
gürültü koptu ve ana kucağından 
koparılmış bin yavru bir anda 
can verdi. Şahlanan beygirler bu 
yavrucukları çıtır çıtır ezmiş, ta-
rihe bir cinayet sayfası daha 
ilave edilmişti. 

Ve Timur bu et, kemik ve 
pıhb yiğını üstünde insafsızca 
at oynfltarak Sıvasa ikinci defa 
girdi. 

leri semeresiz kalmıştır. Çilnkü 
haydutlar cevap vermemişlerdir. 
Bunun üzerine mesele hükümete 
aksetmiş, O'Konnor ailesinin 
bütün ricalarına rağmen zabıta 
işe vazı'yet eylemiştir. Aynca, 
hadise Ayan meclisine aksettiril
miştir. Başta Reisicümhur M. 
Roozvelt olmak üzere hükumet 
erkanı, hu vesile ile haydutluk işi-
nin kat'i surette hal ve fasledilmesi 
icap edeceği kararını vermiştir. 
Ayan meclisi, buna dair olan ceza 
sıbkimını sonderece şiddetlen
mek tasavvurundadır. 

lf 

Başlıca Japon devlet adam-
larını öldilrmek maksadile 

Jopongada teşekkül etmiş 
G. 1• gizli bir cemiyet 

~% 1 meydana çıkarıl-
C•mı11et/ er mışbr. Bu cemiyet 

geçenlerde muhtelif Japon Na
zırlarına suikast yapbran, bazı
larının ölümünü, bazılarının ya-
ralanmasını mucip olan meşhur 
" Siyah ejder ,, teşkilibnı andır-
maktadır. Yeni ıuikastçilerin 
maksadı, bugünkü Başvekil ile 
Sabık Maliye Nazınnı ve diğer 
birtakım devlet adamlarım evle
rinde bomba ile öldürmekti. 
Fakat zabıta, bu teşkilittan ha-
berdar olunca faaliyete geçmiı 
ve azasının büyilk bir kısmım 
ele geçirmiştir. Bunlar, kısmen 
tasavvurlarını ve toplanmalannın 
maksadını itiraf etmişler, bu yola, 
Japon vatanının selAmeti namına 
girdiklerini bildirmişlerdir. T eş
kilitın diğer azasını meydana 
çıkarmak için Japon polisi son 
derece sıkı bir faaliyet göster
mektedir. 

* Filim yıldızı Janet Makdonald 
Parisli bir gazete ve o 

Bir Filim gazetede kendi 
Yıldı.ıının hakkında bir ya~ı 

yazan muharrır 
Davası hakkında ·r dava 

açmıştır. Bu yazı hayali bir mü
lakattır. Aynca, mlllakata ilive 
olunan parçada, filim yıldızına 
atfedlimiş öyle pozlar vardır ki 
Janet Makdonaldı Adliyeye mü
racaat mecburiyetinde 'bırakmıştır. 
Çünkü Janet bir genç kızdır ve 
nişanlıdır. Bu yazının, namus ve 
şerefini kırdığı mlitaliasmdadır. 
Hem muharririn mahküm olma
sıni, hem de 20 bin lira tazminat 
vermesini istiyor. 

Mahkeme, davayı görmü~, 

müdafaaları dinlemiş, karar ver
meden evvel, iki tarafın dostane 
bir surette anlaşması tavsiyesinde 
bulunmuştur. Bunun sebebi şudur 
ki, Fransada cereyan eden mu
hakemede, Fransız mahkemesi, 
Fransız muharririni şiddetli bir 
mahkfımiyetten korumak iste
miştir. 



Ziraat Bilgisi (*) 

1 

Ziraat Aleminde 

Yeni 

Keşifler 
Yirminci asır ziraati günden 

güne tabiatın hükmünden sıynl~p 
beşeriyetin eline geçiyor .. fennın 
tükenmez bir gayretle çalışması 
bize bergün yeni birşey müjde: 
liyor. Bu gidişle düne kada~ w ~ı~ü 
açık bir fabrika telakki ettigımız 
. t b' gün tamamen irade zıraa ın ır b. 

ve isteklerimize bağlı kapalı ır 
fabrika kadar basitleştiğini de 

göreceğiz. 

Almanlar keşfettikleri Hormon 
sayesinde sıcak ıklimlere mahsus 
olan nabatatı en soğuk yerlerde 
yetiıtirmeye uğraşmaktadırlar. Bu 
mesai neticesinde dün yalnız Bre
zilyadan gelen kahveyi yarın Enu
nım dağlarında, dün yalnız Ara
bistanda bildiğimiz hurma ve em
aalini yarın Ankara yaylasında 
röreceğiz. Yine hormonlar aaye
ıinde verimsiz değil, belki kısır 
bir tarla münbit bir toprağa 
dönecektir. Öyle ki bu tekimUI 
milletleri biribirinin malına karşı 
müstağni kılacaktır. 

ilim ve fen bir taraftan 
buna intizar ederken bir taraftan 
da son senelerin buhranını azal
tacak tedbirler araştırıyor : Ma-
liim olduğu üzere bu yoldaki en 
başlı tedbir, maim temiz ve 
temiz olduğu kadar ucuza mal 
edilmesidir. Bugüne kadar bu 
yolda neler, neler keşif ve mevkii 
tatbike konulmadı? 

Amerikalılar istihsal ettikleri 
buğdayı en uzak memleketlere 
kadar sevkettikleri halde bu hu-

susta kullandıldan makineler 
. d ı.. .. •ka memleketlerle 

aayesın e ~ d 1 d 
rekabet edebildiler. Ana 0 ~ a 

· • yegane başlı başına bir mevsımın 
. . l b orada bir mev· ışı o an arman . 
aime defıil, birkaç gOnlük lf ka
dar basitleşmitti· Tekimü~ • e~~n 
makineler tarlada hem ekini ır 
ti, hem barınan• döğerek çuva: 
lan doldurdu. Bittabi bu tarzda~ 

• 1• t fiatım ucuzlathgı 
meaaı ma ıye al 
için rekabet imkinlarını çoğ tb. 

daki bMün 
Makine, dünya . . tini 

lpizliğe rağmen hi~ımye 
artbnyor. Bu ilerlemenm bugOn 
de bir yenisini ağreniyoruz: Son 

ı göre Sovyet 
gelen haber ere . . b · 
Rusya mühendislerinden . b~n ır 
pamuk makinesi ketfetmıştir. 

Bu makine pamuğu biçmekte 
ft daha biçerken kozalanndan 

___ ı_ çuvala doldurmakta, 
ayll'araa b w 

aaplanm da demet demet ·~
lamaktadır. On d6nllmlük ~ır 
tarlanın yalnız pamuğunu temız· 

le k . . 20 ameleye liizum var me ıçın w 

ken bu makine yalnız pamugu 
clejil; aynı zamanda tarlayı ela 
temizlemek itlerini birlikte göre
rek murafı on ameleye kadar 
azaltmakta ve sür'ati de o nıs
pette arttırmaktadır. 

Yirminci asnn her yoldaki 
, ilerlemesi gibi bizim için her 

türlü yenilikleri takip ederek 
bilgimizi arttırmak, yeni bilgilerle, 
ilim ve fennin öğütlerine iman 
ederek çalışmaktan başka bir 
ıey kalmıyor .•. - Çiftçi 

(*) Ziraat hu•u•undakl mlfklllerlnlsl 

110runus. Soa Pot1ta'•.. "Çiftçi. u 
.... cevao were<ektJr. 

Deniz Tayyareleri, Kara Tayyarelerine Geçen Bilmece

Nisbetle Daha Çok Tehlikelerle Karşı mizi Doğru 
Karşıya Bulunmaktadırlar H~f!e~'!...~~~~un k.ı•ın 

Çünkü Bir Deniz Tayyaresi, Hava Ve Suda Yüzdüğü için 
Bir Deve Kuşunu Andırır. Ne Tam Devedir, Ne De Bir Kuş 

Kaler - Rados seferlerini ya
pan Aero ekspresso ıirketine 

ait bir ltalyan deniz tayyaresi 
kayboldu. Yapılan araştırmalara 

hiçbir neticeye vasıl olmakaızın 
nihayet verildi. Kınlan kanat 
parçaları, gaiplere kanşan birkaç 
ısım Adalar denizinin mavi 
sulan altında ebedi uylrulanm 
uyuyorlar. 

Bu arada zarif bir kadın ce
sedi de geçen facianın röz ya
prtan maddi de
lili .. 

Fenni rapor
ların kaza sebe
bini tahmin et
melerini bekler
ken, muhterem 
okuyu cular ıma , 
biraz deniz tay-
ya r e l e r i n d e n 
bahsetmeyi mu
vafık görüyorum: 

Deniz tayya
relerinin kara 
tayyarelerin den 
farkı, herkesin 
bildiği gibi, göv· 
denin altında, te
kerlek yerine, tay· 
yareyi su üstün· 
de tutabilecek 
cesamette iki ka- -
yıkçığın bulunmasından ibarettir. 
Bazan tayyarenin gövdesi bir ge
mi teknesi ıeklinde İDp edilir. 
Ve bu ıuretle suyun &zerinde 
durması da temin edilir. 

Her ne ıekilde olursa olsun, 
deniz tayyareleri, hava fenninde 
ortaya çok mOıknl meseleler at
mışbr. Gerek havada uçmak 
ıerek su üzerinde, bir vapur gibi 
yüzmek, ayn ayrı ıeraiti istilzam 
ettirdiği için, bunlan muvaffakı
-yetli bir tekilde imtizaç ettirmek 
haylı miitkiildllr. 

Neticeler esaslı bir muvaffa
kıyet temin edcmcmi~tir. Çünkü 
elde edilen sefine, ne güzel bir 
tayyarenin vasıflanm haizdir, ne 
de sağlam bir gemi gibi denize 
tahammül edebilir. Yani bpkı bir 
deve kuşudur: 

Ne tam bir kuş, ne tam bir 
deve. lık bakııta deniz tayyare
lerinin, daha emniyetli olacaiı ve 
havada vukua gelebilecek bir 
kazadan daha kolay kurtulabile
ceği zannedilir. Halbuki, deniz 
tayyarelerini tehdit eden ve kara 
tayyarelerinde hiç mcnubaha bile 
olmayan birçok hidiaat vardır. 
Bir deniz tayyarea1 hava Ye su 
olmak üzere iki seyyal içinde ha
reket edebilir bir tekilde yapıl
mııtır. Bunun için bqhca iki kı
sımdan mürekkeptir : Kanat ve 
tekne. 

Miihendisi meşgul eden bütün 
mesele, bu iki uzvu, sür'at, mu
kavemet ve emniyet noktai naza
rından iyi şerait altında imtizaç 
ettirmektir· 

Bir deniz tayyaresinin, ufki 
bir surette havada uçabilmesi 
için büyllk bir kanada ihti-
yacı yoktur. Fakat az bir 
mille denize inebilmesi için 
kanatları oldukça büyük olması 

lizımdır. Zira, tayyarenin hava 
tarafından gördiiğü mukavemet, 
tayyarenin arzettiği sathile müte
nasiptir. Kanadı ldiçük farzeder
aek ayni tazyik ve mukavemeti 
alde etmek için tayyarenin aür'a
tine müracaat etmek lizımdır ki, 

burada mukavemet, tayyarenin 
sür' atinin mürabbaile mütenasip· 
tir. Milvaıeneaini sllr'atile temin 
eden bir deniz tayyaresinde vu
kua ıelebilecek bir motir bozuk· 

luğu tehlikelidir. Çtınkü pilot 
tayyaraaine llzım gelen mukave
meti temin için büyiik bir meyille 
denize inecek ve su aathına rast
lar rastlamaz, ya teknesi parça-
lanacak veya denize giimnlecek· 
tir. Hiçbir arıza bulunmacbjı 
zaman bile bCSyle tayyarelerle 
denize inmek bilyOk bir maharete 
mutevakkıftır. Pilot, tayyaresini, 
biiyftk bir ıtir'atle deniz sathine 
muvazi ıevkettikten ıonra, ailr'a
tini azaltması ve ondan 80lll'a 
suya hafifçe konması lizımchr. 
Halbuki denizin dalgalı bulundu
iu zamanlarda buna imkln yok
tur. ÇOnkU tayyarenin daha suya 
dokunmadan, o sür'atle rastlıya
bileceği bir dalga yine tekneyi 
parçalıyabilir. 

Görülüyor ki, denize kolaylık 
-·-··--·········-·----... ·-----· ... ····-· 
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ve emniyetle inilmesi için btiyük 
kanatlara ihtiyaç vardır. B6yle 
bir tayyarede motör durduğu za
manda da, kanatlann büyükHl
jii, hafif bir meyille inmek için 
icap eden mukavemeti temin 
eder. 

Fakat maatteessüf denize iner 
inmez, mesele taban tabana zıt· 
lqıyor. Emniyet için kullanılan 
bu iri kanatlar, tayyarenin en 
biiyik diİflllana oluyor. Bu bllytlk 

satıhlar, prilmif 
muazzam yel
kenler gibi, tay 
yareyi tamamile 
riizgira eair edi-
ror. 

Yan taraf
tan gelebilecek 
sıkı bir rilzgir, 
tayyarenin altüst 
olmasına sebebi-
yet veriyor, Diğer 
taraftan denizde. 
bulunan dalga
lar da tayyareyi 
tehdit ediyor. 
Eğer tayyarenin 
kanadının uzun-
luğu, denizde iki 
dalgayı ayıran 

"":leaafeden ktlçllk
ae, kanadın bir 

ucunu yükaelten su kitlesi tayya
reyi yine devirebilir. 

GCSriUtiyor ki deniz tayyareai 
yapacak olan bir milhendia iki 
cami aruında kalmıt bir beyna
maza benziyor. 

Kanatlann uzunluğu yalnız 
deniz ilzerinde fenalığını g6ater
mekle kalmıyor. Deniz sathından 
az ylkaekte yapılacak virajlan da 
imkinsız bırakıyor. Çtinldl herkes 
bilir ki viraj yapan her vuitai 
nakliye, kuvvei anülmerkeziye tea
miye edilen ve kendisini çizdiji 
kavsın merkezinden uzaklqtırmak 
iatiyen bir kuvvete tabi olur-
lar. Bu kuvvetle, caıibei arz 
kuvvetlerinin muhassalasının, ilze
rinde hareket edilen satha amut 
olması için, vesaiti nakliyenin, 
merkeze doğru az, çok yatmua 
lazımdır. T ayyarelerde bu muhas-
salanın amut olması lazımdır. 
Bunu temin için tayyare viraj 
esnasında, g6vde mihverinin et
rafında az çok döner. Yani ka
natların biri aşağı iner, diğeri 
yukan kalkar. Ataiı inen kana
cbn ucu, deniz aathına temas 
ettiği takdirde, saya giren kısım 
bnytık bir mukavemete maruz 
kalır. Bunun neticesi olarak, 
tayyare bu nokta etrafında seri 
bir daire çizerek kapaklanabilir. 

Bir deniz tayyaresinin sıkleti 
daima bir kara tayyaresinin Slk
letinden yüksektir. Binaenaleyh 
faaliyet sahası diğerine İıiabeten 
daha dardır. Deniz tayyarelerinin 
meaafe rekorlan umumiyetle ka
ra tayyarelerinin yarısı kadardır. 

B~ bir ~aç kelime i~e görülü
yor ki, denız tayyarelerınin mü
cadele etm~k mecburiyetinde 
kaldıklan duşmanlar, kara ta • 
yarelerinkinden daha çoktur y 
b. k t . ve 
ır ara ayyaresı bir den· 

t . . b iZ 
ayyaresıne nıa eten daha emni-

yet vasıtalarile mücehhezdir. 
SiinMga Kad~I 

alacakları 

lstanbul erkek MualJim mektebi 478 
Tacettin, İstanbul kız Ortamektebi ta
lebesinden 897 Harika, Kandilli kız 
mekt.ebi talcqesinden 26H .Munevver, 
İstanbul 1 inci İlkmektep talebesinden 
86 Müeddep, Çarşamba 15 inci.ilkmek
tep talebesrndeo 698 H üsniye, Panı,raltı 
Baysungur sokak Şafak Haluk !-;ıtkı, 
8!şiktq 1mamzade caddesi 67 Zehra, 

yret apartıoıao 28 A~ tam Çizmeci
yaıı Hanım ve Beyler. 

Birer •lbUm •l•caklar: 
Uzunköprü Haliıhatun mahalleıi 

M~st~fa efendi kızı Melek Homanya 
rnocı'f!ele Mihai Bazargie 'Mecit lbra
k !m~ sonya Ereğli timedifer kunm he
ımı 'mer Avni Bey oğlu Niya?.i An

kara ( ocuksarayı eaddeıi Ziraat ' ban
Jca.~ ı sandık ,,mua~ Hak_kı n ey kızı 
?\~ uzeyyen, l~renkoy kız lıseai taJebe
ıınden 629 Nermin Remzi, Zonğuldak: 
Taflan kı_rataneıi ıahibi İbrahim Bey 
oglu Nacı, Buru Alacahamam mahal
lesi Feraizcizade eokak 5 Kadriye ü8• 

küdaı: .14 üoci~ ~mektep 6 Ayten, 
Kandıllı kız lısesı talebesinden 474 
Hikmet lbra~m, Tekirdağ posta havale 
memuru Jsmaıl Sefa Bey kızı Nerlciı 
Hanım ve Beyler. 

Birer mllrekkepll dolma ka
lem alacaklar: 

İstanbul İngiliz erkek mektebi tale
besinden .Mimi, Fatih 13 üncü flkmek
talebesinden 221 R emziye, etanbul 
13 üncü lıkmektep 609 Hagıp, Be) oğlu 
Musevi lisesi talebesinden Hobert l\o
hen, İstanbul Muallim mektebi mülhak 
tatbikat kısmında Sedat Asım, Bnkır
koy 2 inci mektep talebesinden 10 Sü
heyla, lstanbul kız Ortamaktcbi tale
besinden 512 Mes'ude, İstanbul 8en 
Mişel mektebi talebesinden Agopo\'İÇ 
53 üncü ilk mektep ta lebesinden J 80 

""eriman Bey ve Hanımlar. 
Birer ka rt alacaklar: 
lstnnbul 2 inçi İlkmektcp 174 Zafer 

Güluzar, lzmir Yıkıkminare Afıyet o
kak Muiz oglu Şalum, Aydın Tabaklı 
mahallesinde Kulnksızznde Mehmet Bey 
oğlu 'ralat, Suad.iye Kurtluköşk 1us
tafa Kemal, İstanbul Emrazı iıtilaiye 
hastahanesinde Emine, Yozgat Orta
mektep talebesinden 281 Hacer Mü
zeyyen, Çeşmede Davave.kili Rü~tü 
Bey oglu Bürhanettin, İzmir Akşehir 
bankası muhuebecisi Hasan Bey kızı 
Limia, 1etanbul 54 üncü mektep 278 
Behzat, Pangaltı avukat Sıtlo Bey oğ
la Haluk, Adapuarı Türk Ticaret ban
kuı memurlanndan Husrev Bey kızı 
Meliha, Malatya Kıola caddesi 62 alay 
baytarı yüzbqı Rıfat Bey oğlu Emin, 
A~pazan N?.ter Galip ~ey kızı Malike 
Galipt Kadıko,r Erkek lısesi 444 Bur
han, ıtanbuJ Etyemez tramvay caddesi 
163 MuaHa, Ank~ra Samanpazan Ha
cıayvaz mahalleıı 11 M. 11evfik Hay 
darpqa Rıhtımboyu Raifkpaşa 'apanı: 
man Melek Haydar, Akhisar Manisa 
tapu memuru mahdumu Cavit, Ko 
kız muallim mektebi muallim O DJ& 
Bey kızı Vedia, Uzunköprü posta 're~ 

N
graf il~üOrtamdürü kTevfik Bey kızı Oahide, 

az e tep talebeainden Hacı 
Mahmut zade Mehmet efend· ... 1 Mahmut, Galatasaray lieeıi tal b 01? u 
~en 1149 .~ukadder. Kadıköy Hü:ki; 
ımamı Sururbey ıokak 8 Mih .b 
latanbul kız Ortamektebi taleb ~ı dan, 
200 Macid~ Kani, Adana Ab"d~ın en 
caddesi Tepeçaylak i11 bank••ıı ınpaşa 

S. t R ... '11 ..... memu• 
ru ıyre ey oglu Halı1k :F· tih 
Cüppecibqı Mecit sokak 10 Mm a 
Antaly~ hük.~met caddesinde ku:U':~ 
cu ~un, Üskudar 22 ci mektep tale-
beamd~n 230 Mualla, 6 ci 1Urmekte 
talebeaındcn 1 7~ ~~an Yılmaz, Roı 
ya posta başmuduru Mitlıat B k 
Sad K 1 ... e~ ızı 
• a , an ~ca U".R Aygün, lstanbul kız 
Ortame'ktebı talebesinden 465 N h 
İstanbul ~uallim mektebi 66l ~bbet, 
Antalya gumrük haf ae, 
Zühtü B "l mu aza memuru 
t.. ey og u Muzaffer 1 t b 
lkmektep talebesinden 861' M·~ an ul 

Aksaray Sofular y . 
0 

uşerref, 
M az· A enı rtamektep 
' ndu zez, y~ın Ortamektebi taleb 

ıı en muaJlım I ütf ilah B e-
Sacit Qatal · " u ey oğlu 
F "k , B ca zıraat bankası memun 
O aı ey ~ızı E mine, lstanbul kız 
ı ~ektebı talebesinden 367 '-'-' 'I 
zmır K . .~ıuı ıa. 

lk 1 &rantina Hamam tıokak 4 
bal, s~an~ul 12. ci mektt-p 92 Sadi

ye, lzmır l\arantina Miflıatpa"'a )O
kuşu 31 Hüsnü Bey kızı Pırao .. Bıılı-
ke ir askerlik şubesi katibi kızı Mrla
hat, Y 01:~at p~~t-~ müdürü oglu Süley-
man, D uzce tutun tüccarı Kın alalı 
Mehmet Bey kızı :N emide Gureba 
ha..cıtaneai eczacı , ~abri Bey kızı .Nadı
de, İstanbul kız Ortamektebi talebe
ei~de~ 268 Nımet, Be) azıt malul :ııabit 
Ali Hıza Be~ kızı Behire, Ankara 
Puryacı mahallesinde Dokmeci sokak 
28 A) ten, Bolu tık merkez m< k tebı 
talebesinden 179 Ali Bt>y ve Ha
nımlar . 
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Ecnebi Seyyah Getirebilir Miyiz ? M Ruzveltin Bir 

H Ş d -E 1 G 1 Telgrafı Konfe
er ey en vve e en- ran•ı Öldürdü 

lere Kolay~ Yapalım ı· 
TUrklye Etrafında Otomobil ile Devir Seyahatinden Vaz
geçtik, ıatanbul Etraflnda Dora,mayı MUmkUn Kllahml 

İstanbulda Seyyahlan Eğlendiremiyoruz 

Şehrimize zaman zaman ••'• _,..hı.,.11 • .,. 6ir .,..,, 
latanbula seyyah celbi mümkiin WIIisidiktea ibarettir. Gezdiricilerin 

müdür, değil midir derken habnmıza hünerli Ye bilrfç olmacbklanna deli-
beynelmilel Turinr kulüp namına let eder. 
seyahat eden ln,.Uizin aerpzCfti Memleketimizdeki yqayıt ta paha-
geldi. Bittabi aiz de habrlamıpınızdır: hdır- alelümum fiatlerimi% Nİr de.-

Adamcaj'ız Loodradan kalkıyor, Jetlere ve bahuaua Yunaniatana 
otomobili ile bütün Avrupayı ba~tan- nazaran ıaylüyorum - çünldi en ziya-
baıa katederek Edirneye kadar ge- de bu meadedeld rakibimiz onlarla 
liyor. Fakat oradan İstanbula nihayet Bula-arlardıp - biz.im fiatlerimiz. çok 
dört saatte alınabilecek mesa- pahalıdu. Bu yüz.den birçok Mısırlı 
feyi 18 saatte alıyor. Fazla olarak ta 
otomobilinin arka çamurluğunu kırı- aeyyahlan kaybederek Yunanistana 
yor. Gözü o kadar korkmuştur ki, bu kazandırmaktayız. Balkanlardan ve 
mesafeyi bir defa daha katetmesinin batta AYusturya'dan 160 kitilik bir 
imkanı yoktur, otomobilini vapura kafilenin İstanbul plajlanndan birin-
koyuyor, Varnaya gönderiyor. Avdet de on bet gün için istirahatlerini 
ıeyahatine oradan devam edecektir. temin etmek teklif edildi fakat yapı-

Faknt hatınmıza başka bir nokta lamadı. 
geldi: Türkiyede devir seyahatinden Evveli bunun ucuza mal olamayıtı 
Edirneye gidip gelmekten yaz geç- plijlanmızın hiç birinde otel buluna-
tik, İstanbul etrafında bir tur m&.Ylll aebep oldu.. Ve bu yiizden 
yapmak bile mümkün değildir. O onlar da Varna'ya seyahat ettiler •. 
halde otomobil seyyahlarını nasıl - Pekala.. Bunu temin için belc-
a-etirteceğiz? diye ve evkaf bir tey yapabilir mi?. 

Maamafih biz bu düşünceleri bir - Qotrusu belediyemiz İstanbul 
kenara bırakarak mesele hakkında Ye civannda otomobiller için yolJar 
Turing Kulübün murahhaa az.uı Şük- Ye beton köprüler yapbrmı§br ki 
rü Ali Beyin mütalealarını 6ğrenmek pyanı i:likkat ve tebrik.tir. 
istedik: Bir ıey var ki çok mühim bir key-

-Scyyahlann rağbetsizliğini öğren- fiyettir: Seyyahlarla temaa eden her 
mek istiyordunuz detil mi? •• Diye bat- sınıf halkın Avrupa tarzında hareke-
ladı: tini temin etmek. Mesela: 

Efendim, bu okadar müzmin bir Hamal, arabacı, ,oför ve tercü-
mcseledir ki .•• Seyyah daha hududu- man ile Iarsonlar- otel müstahdemini. 
muzdan ayak atar atmaz mütkülat Bunlann muayyen ve mukaıanen bir 
bat gösterir, ilk vize yapılır- Memle- aeyyah ücretine tabi tutulması, bir 
ketin diter ucundan çıkıp gidecek program ve liste yapılması ki .. - elbette 
olan seyyah; bir de orada bu vizeye tebir belediyesine ait bir iştir .• Bu 
tabi tutulacağını dütünerek mü.teri· hareket istanbolu bir Avrupa tehrine 
hane yoluna devam eder. Fakat ber- benzetmiye çok yardım eder. 
mutat birçok muvaffakiyetlerde kon- Turistlerin en ziyade fİkiyet 
trol ve aynı çe1it mevkiflerde kon- ettikleri fazlalıklarımııdan biri de 
torol ve ayni çeşit muamdclerdeo prültüdür. Bunun önüne geçmek 
ıeçer- Ve bunlarla pek sıkıl.ırak: lazımdır. Hiç olmaua belli başlı olan 

- " Bir daha töYbe olaun ,, der~ iki otelimizin civannda lüzumlu Jü-
Sonra otomobilli aeyyahlarımız zumsuz koma gürültülerine nihayet 

için en büyük nokaarumız yolların verilse yine hayırh bir İf olur. Eğer 
bozuk ve (yolsuzuz.) denecek derece- mümkün i.ae bunu bütün şehre teı-
de bulunmasıdır. Meseli i.tanbuJu ne mil ve koma çalmayı yasak etmek 
Avrupaya, ne de bükümet merkezine daha çok pyanı temennidir- Ma-
raptedecek bir tek ana yolumuz bile IUındur ki Avrupa şehirlerinin bep-
yoktur. ainde korna çalmak tiddetle mene-

Deniz tarikini ihtiyar eden seyyahlar dilmittir. 
için de gümtütfimüziin daha ziyada Hiiliaa efendim- Bu meseJe et-
ulahı çok şayanı temennidir. Sonra rafında daha neler aöylenae azdır. Ve 
turist vapurlan için bi%de alman daha neler de söylenebilir. 
reaim diter devletlere nazaran çok - Hakhauuz.. Fakat bir şey daha: 
apdır. Bu fibi vapurlar bu yüklü Geçen yıl ea ziyade hangi tebirlerimize 
pmrük bedelini Ne yapur resmini en ziyade •eyyah plmittir •• Ve bun-
Yermemek için Yunaniatandan buraya lann en faz.la aeyyah celbedini ne-
aeçmezler-. Ancak onlardan yüzde residir? 

- Tabii lstanbul hepsinden faz-
20 •İ Türk aulanoa ııeçer. 

Gelen aeyyahlanmız. içia de otel- la eelbeder. Bundan •onra Anka-
ra. Bur~ Edirne, Konya ve lzmir 

hrimiz. hem mahduttur Ye hem her gibi daha ziyade uar.ı atikaları için 
aınıfa göre otel yoktur .. Mevcut olan gezilecek veya yenilikleri ile tetkik 
iki büyük ve konforlu otelimiz de edilecek tehirlerimiı relir. 
aair komşu memleketlerin otellerine _ Yunanistan, Bulgaristan gibi 
ve bizim diğer oteJlerimize nazaran komşu memleketlere niçin seyyah 
çok fahiş fiatlardadır. ratbeti var.. Bunu biz de zapamaz. 

Büt -n bunlardan başka gelen 
mıyız.? 

aeyyablan iki üç ründen ziyade işgal _ Tabiidir ki yaparız.. Biıim mem-
edebilecek teşkilat ve vesaitimiz de leketimiz daha çok müsaittir. Fakat 
yoktur. Baıka memleketlerde iki her şeyden evvel Yunanistan, Babri-
üç ay kaldığı halde gc:r.di- sefille dolaıan vapurlann yolu üzerin-
rilecek yeni yerler bulunan aeyyah- de bir uğraktır. Aldığı resim de gayet 
lara maatteeHüf bizim memlekimizde az ve reçinaıe fiatleri çok ucuz.dur. 
Uk günü birkaç mabedimiz.i, ikinci Bwalarla beraber ayle keaif pro-
günü eski eıerlerle birkaç pzel paranda Yudalan da vardır ki.. Her 
paooramamıu ıöıtercliktea aoma yoldan phflrlar. Memleketteki turİ•t-
lflia etmekteyiz. Bu teıkllitaulak ve len Mr -' .... n makaıaat &"•Jel 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
bu •abahki celsesi murahhaSlann 
öğle yemeğini yemeleri için, tatil 
edilmeden evvel Amerika Baş-
murahhası M. Kordel Hul Ame· 
rikan Reisicümhuru M. Ruzveltin 
M. Makdonald'e gönderdiği bir 
telgrafı İngiliz Başvekiline tevdi 
etmiştir. 

M. Ruzvelt bu telgrafında M. 
Makdonald'ın konferans reisi sı· 
fatile i'Österdiği gayret, ve sabır· 
dan dolayı duyduğu hayranlığı 
ve samimi hürmeti bildirdikten 
sonra diyor ki: 

"Yer yüzündeki milletler ken· 
dilerini karşılıklı surette alakadar 
eden meseleleri hiçbir kin ve 
garez gütmeksizin, açık özlülük 
ve açık sözlülükle ınüzakerede 
devam imkinma malik bulunu
yorlar. 

"Biz AmerikaWara gelince: 
Bugün biz diğer milletlere ilişiği 
olan meseleleri konferans toplan
madan evvelki zamanlarda oldu
ğundan daha iyi bir surette 
kavrıyoruz. Ayni zamanda mem· 
leketimizde qi görülmemiş bir 
Rrette beliren iktısadi vaziyete 
karp koymak maksadım gözeten 
Amerikan siyasatini diğer mil
letlerin ayni zihniyet ve hüsnü· 
niyetle derpiş edeceklerine de 
iaamyoruz. 

" Bu yolda bir fikir teatisi 
gelecek zamanlarda gittikçe 
daha kuvvetli surette bissedile-
bileck ilerlemeleri mümkün kıla
cakbr. işte bunun içindir ki kon-
feransa akim kalmış nazarile ba· 
kıyorum. 

" Bilhassa sızın göstermekte 
olduğµnuz dirayet, maharet ve 
sebat sayesinde daha büyük ve 
daha ehemmiyetli meselelerin 
tahlil ve tetkibine devam edil
mektedir. Bütün dünya tarihinde 
şimdiye kadar kaydedilmemiş bir 
şekilde baş gösteren hal ve 
vaziyete karşı koymak için yeni 
yeni düzenler kurmıya lüzum 
vardır. Bütün dünyanın belini 
doğrultup kalkınması için durup 
dinlenmeden çalışacağımıza güve-
nebilirsiniz, çünkü biz konferansın 
mesaisine devam etmesinin bir
çok sahalarda ameli faydalar 
husule getireceğine kuvvetle inan
Dllf bulunuyoruz. ,, 

nezaketle Ye her işte her türlü kolay:
lıldan ~sterirler. Bilhuaa toplu ac
yahatlerde bu aühulet o derecede faz
ladır ki rekabet güçtür. 

Mabaza buna mukabil tedbir olarak 
Devlet Demir yollanmız da bu gibi 
müçtemi seyahatlere %50 tenz..ilit 
kabul etmiştir. 

Bize komıu olan diğer bir bükü-
met te çok ziyade kolaylık göstererek 
seyyah cclletmektedir. (Varna) daki 
fiatler hiçbir yerle kıyas kabul etmi
yece k derecede ucuzdur. Meaeli: Bu 
sene zarfında Avusturyadan Bulra
riatana müçtemi bir seyahat tertip 
olunmuttu .. 

Viyanadan Tuna tarikile Varnaya 
gitmek ve bir hafta kahp ayni tarik
le dönmek üzere bu fiizel seyahat 
maarafı adam baıına yalnız aekaen 
lira fibi pek cüz.'i bir para ile yapıl
mıttır. Dijer devletler de hemen 
hemen buna ınümasildir.- Ve aeyyah-
lar da buralara ratbet fÖst~riyor. 
Çünkü buhran dolayıaile her aınıf 
halk.. bilbaNa orta am&flar ucuz 
seyahatlere kartı Fek tabii ve haklı 
olarak temayül ııösteriyor, öyle 
memleketlere gidiyorlar ••• 

Şükrü Ali Beyi çok yorduğumu 
-.e kendilerine çok mütefekkir kal
dıtımı söyliyerek çıktım ... Arkamdan 
sesleniyordu-. 

- Biı bu alakadan çok memnu
nuz.. Böyle yorgunlukl!"' memleket 
için bir kazanç demektır ... 

Mimderecatımızın çokluğundan 
" Oül Hanım ,, tefrikamız derce-
dilememiştir. Karilerimizden özür 

dileriz. 

• Temmu 28 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 
- ------

Evlenecekler Evveli Ev-
lenmeKabiliyetiniÖ lçm eli 

( Baıtaafrı 1 ind sayfada ) 
timdi de ne diyeceksin... Farze
din ki, farzedin ki... Sen beni 
faraziyeci yapacaksın yahu! 

- Son defa olarak farzedin 
ki, evlenecek çağa gelmiş bir 
kızınız veya oğlunuz var ... 

- Dostum daha evlenmeden 
evlenecek çağa gelmiş evlat sa
hibi olmayı nasıl farzederim? 

- Canım genç olmayı farzet
menizden daha kolaydır! 

- Belki daha kolay ama, 
daha tatlı değiJ! neyse farzettim 
bakalım ne olacak! 

- Kızınızı verecegınız da
matta, yahut oğlunuza alacağınız 
gelinde sıhhi ne gibi evsaf arar
dınız? 

- O, umulmayacak kadar 
çetrefil bir sual... 

Fakat düşünelim, mademki 
yetişkin çocuk babası olduğumu
zu farzettik, onu da kendimiz 
gibi bekar ihtiyarlahp beddua 
ettirecek değilizya. Fakat ben, 
"fenni izdivaç,, isimli eserimde 
bu sualirıWn cevabını mufassalan 
vermiştim! · 

- Bilseydim okur, oradan 
ahr yazardım. 

Şöyle bir hulisa ediverseniz! 
- Efendim, eskiden izdivaç

luda yalnız asalet küfüv aranır
dı. Zannediliyordu ki, asalet de
nilen mefhumun içinde bilgi, fa
zilet, sıhhat müctemian münde
miçtir. 

Halbuki, çok misaller bu te-
lakkinin çürüklüğünü, yanlışlığını 
isbat etti. 

Bu itibarla, izdivaçta en zi
yade aranması lizımgelen cihet 
kuvvet ve sıhhattir. Ahlik ve 
dimağ, ancak sıhhat ve kuvvete 
istinat ettiği zaman mükemmel 
olabilir. 

Şu halde evlenecek olanlar, 
evveli kendilerindeki evlenme 
kabiliyetini ölçüp biçmelidirler. 
Evlenme Keblllyetl Nedir? 

- Bu evlenme kabiliyetinin 
esasları nelerdir? 

- Maddeten abrsak, meseli 
altmış yaşında bir adam, on se
kiz yaşında bir genç kızla evlen
diği takdirde kabiliyetini hiç he
saplamamış demektir. 

Paşa, kısacık bir sükuttan 
sonra güldü: 

- Neyse, bu nokta da ileri
ye gitmiyelim. Çunkü Hazreti 
Peygamber de 60 yaşında evlen· 
mişti. Bunun haricinde asıl mü
him nokta sıhhatin tam olmasıdır. 

Cünkü, omuzlarına aile yükü
nü vuracak olanlann vazifeleri 
yalmz kuracakları yuvaya karşı 
değildir. Bu rabıta da milletin ve 
vatanın da onlardan bekledikleri 
vardır. Gürbüz çocuklar yetiştir
mek! Eğer evlenenler, bünyevi 
bir leke ile beneklenmişlerse ne
sillerini fena bir istihaleye uğra
tacaklardır. Halbuki hepimizin 
en büyük dileğimiz, muhak-
kak ki dimağlan ve viicut
lan " Türk gibi kuvvetli ,, darbı 
meaelini çürütmiyecek ne9iller 
yetiştirmektir. . 

Halbuki ben zifaf :yatapu .ilk 
ıecede zevcelerinin sıhhatlenne 
mezar eden çok kocalar .~im. 
Rica ederim, pürhayal bır bıçare 
genç kızı ilk adımda malül bı· 
rakmak dAh..• mudur? 

Bu ha;t~7k gizli kalabilir, 
teblikelileşebilir. O takdirde 
bir ana, memlekete kartı en 
mukaddes vazifesini yapmak 
saadet ve imkanından mahrum 
bırakılmış ve memleket, kimbilir 
kaç evlat yetiştirecek bir ana 
kaybetmiş olmıyacak mıdır? 

Ben eskiden, yaptıklan bu ıe
naatleri, hayatlarım zehirledikleri 
genç kızlan başlarından atmak 
için alet edinmek kiistahlıianı ve 
cinayetini ıösteren Yicdan11ılar 
ela glrdGm: Talik claYalarmcla 

kendi aşıladıkları hastaJıkJan 
kendilerinden başka erkek 
yüzü görmemiş olan zavallı 
masum kanlanndan aldıklanm 
iddia etmek küstahlığında bulu
nuyorlardı! ..• 

- Buna karşı ne yapmak 
lazımdır? 

- ilk adımda iki şey: Birin
cisi muayenelerde daha sıkı dav
ranmak, ikincisi tazminat ..• 

Feci Bir Mleal 

Gerçi izdivaç edeceklerin sıh
hat şahadetnameleri almaları, 
sıhhat şahadetnamesi alacaklann 
ise bittabi muayene edilmeleri 
kanunen mecburidir. 

Fakat bu raporlar, tatbik 
edildikleri bütün memleketlerde 
birçok sahtekarlıklara yol açabi
liyor. Size, buna misal olmak 
üzere dört sene evvel elime ge
çen bir Maten gazetesinde gözU
me ilişen bir vak'ayı anlatayım: 

Zengin bir adam, kı%1nı sev
diği bir adamla evlendirirken müs
takbel damadını sıkı bir muaye
neden geçirmekte şiddetle ısrar 
ediyor. 

Buna itaata mecbur kalan 
talip, sevgilisinin babasına ..ıı
hatte olduğuna dair bir rapor 
getiriyor. Bunun üzerine izdivaç 
günü kararlaştınbyor. 

Zengin ailenin aile doktoru 
da düğüne davet ediliyor: 

Düğün akşamı, doktorun göz
leri hayretle açılıyor: Çiinkü sıh
batta olduğuna dair rapor getiren 
delikanlı kendi tedavisi altında 
bulunmakta olan bir hasta çıkı
yor. Tahkikat neticesinde oğlanın 
muayeneye kendi ismile bir bqka 
arkadaşını gönderdiği meydana 
çıkıyor ve bittabi izdivaç kahyor!. 

Tazminat meselesine gelince, 
bu Almanya ve F ransada kabul 
edilmiştir. Bizde de tatbiki el
zemdir 1 Birisine bile bile hastalık 
aıılayanlar hapis ve para cezala
nna çarpılmahdırlar. 

Klmlerln ZUrrl:retlne M•n' 
Olmalı? 

Yirmi beş günde iyileşebile
cek bir bıçak yarası, carihi hap
se sürüklüyor da, dart sene çe
kilecek bir illeti bile bile bir bi
çareye aşılayan vicdansız niçin 
ellerini sallaya sallaya dolqayor, 
ne hakla? 

- Fena nesil yetiıtirecek 
kimselerin zürriyetlerine mani 
olmak doğru mudur ? 

- iyi nesil yetiştirmek, el
zemiyeti zikre değmeyecek kadar 
qikir bir gayedir. Her deyirde 
bu gaye güdülmüıtür. . E~kı ~
partalılar, zifaf gecelerı, çıftlenn 
yataklarının etrafını Venüs, Apol
lon beykellerile doldururlarmıı •• 
Bu itin pisikolojik tarafıdır. Ne 
derecede tesiri vardır, olabilir 
kestiremem, fakat muhakkak ki 
tamamile kenar• ablacak ka
dar boş bir fikir 'ldir. 
Bunun haricinde bugiln Al· 
manya ve Amerikada emra:ıa 
akliyeye müptell olanlann takim
leri fikrine iştirak eden doktorlar 
ekseriyeti teıkil etmektedirler. 

itiraz edenler, " bOrriyeti talı-
.iye" mesele.ini ileri aUıiiyorlar. 
Bence cemiyetin aelimeti, fertlerin 
hürriyetlerine müreccahhr, mü• 
reccah tutulmalıdır. 

- Şu halde hangi butalar 
takim edilmelidirler? 

- Nesle geçecek derecede 
asabiyetleri olanlar, zaif ve yanm 
akıllılar hid dejenereler. 

- Y anm akıllılar nasıl tesbit 
edilecektir? 

Paşa durdu, düşündü ve 
pldü: 

- Evet, bu meseledir •. Eier 
bütün yanm akıllılann takimlerl 
lizım gelirse, çok kimseleri zlr
riyetleriDden mahrum etmek aec-

( Devama 9 uae11 1A,facla , 
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Sabık Devrin Rjcalinden Bazı Zevat 
Birer Bahane ile Tevkif Olunacaktı 

- Ne atıl, ne durpn. ne 
mana11z herifler.. Ne yapacağız 
bunlarla?. Nasal it gireceğiz bu 
adamlarla? .. Bilmem ki ... 

Demişti. T alit Bey, daha m6-
tevekkil, daha cesur' daha ha
zımlı davranmıt: 

_ Ne yapalım, azizim... Bu 
heriflere muhtacız.. Ne, ben .. d
razam olabilirim .. Ne de sen, ser- ı 
uker olursun... bteristemez, bu 
meretlerin kahrını çekecetiz.·· 
Bizim Kayserili[*) ye flyle b6yle 
diyorduk ama, vallahi yine. bUll" 
lana bepaindu iyi İIDİf. • Hiç ol· 
m•ua nezaketi var. Di;e mukabele etmiftİ· 

Sonra... Sait papm• çıkar
dığı icat mucibince, harbiye 
Ye bahriye nawrlanm Apd6lba· 
mit kendi tayin etmek istemif .• 
Harbiye nezaretine, maiyeti ıe~
ye erkAnı harbiye mllşlirü Şakir 
PAf&D'° getirilmesinde israr ey
lemişti. Fakat, bu nokta üzerinde 
cemiyet murahhasları büyük bir 
mukavemet göstermişler ve Trab
luagarp fırkası kumandam müşir 
Recep paşanın harbiye nezaretine 
tayinini epice güçlükle eylemit
lerdi. 

Simdi, bir yemin devri başla-
mıştı.. Tem muzun 23 üncü çar
şamba günü muhtqem bir alayla 
Babıaliye gelen w SilSaret kol
tuğunu işgal eden Klmil Pap, 
cuma günü selimlık resminden 
aonra, bütün kabine erkinile 
Abdülhamidin huzuruna çıkDJlf : 

[ Nefsi mukaddesi hümayunu 
cenabı hilaf etpenahilerine sada
katten aala inhiraf · etmiyeceğime •• 
Kanunu Esasi ahkamına tevfikan 
devleti aliyelerine müstakiman~ 
edayı hizmet edeceğime.. vaJlahi, 
billahi, tallahi ••• ] 

Diye yemin etmiş.. Ve bu 
yemin, bütün kabine. .a~ 
tarafından tekrar edilmışti. Zati 
phane de: Kanunu Esasi ahka
mının hiçbir veçhile haleldar ol-

razı olmıyacağı hakkında 
masına .. 
,_ b' heyetine teminat vermıştı. 
aa me K" .1 p 

H ık memnundu. amı a-a ' . 
tanın Sadarete gelmesi üıerm~, 

Kamil Paıanı11 

bomboştu. Vilayetlerden on para 
gelmiyor .. Vaziyetin kanşıklığı do
layisile bankalar da para veremi
yordu... fstanbuldaki askerlerin 
ekmeği gliçlükle tedarik olunuyor 
polisler, jandarmalar parasızlıktan 
sızlanıyorhu. Asayişin muhafazası 
itibarile en evvel bunların karın

lanm doyurmak icap ediyordu. 
Bunlardan başka uıl mühim bit 
maele daha vardı ki o da ikinci 
Ordunun ihtiyacab idi. Son Kibı· 
)erdeki karışıklık dolayiaile mllte
ahhitlere para verilemediğinden 
müteahhitler de askerin ekmek 
ve erzakım kesmişlerdi. Aym 
zamanda istibdal efradı da mil
terakim maaşlarım bekliyor; gün 
geçtikce tehditklr bir vaziyet 
alıyorlardı. 

Maliye Nazın Ziya Paşa, o 
mada Osmanlı Bankasmı M. 
Oyvano, ya müracaat ederek 
ıabsi nilfuzunu kullanmış ve, d6rt 
bet yi1z bin lirahk bir avans al
mış lsede, bu büyük ihtiyaç kar
şısında bu para pek az bir işe ya· 
ramışb... Edime den gelen haber
ler, endişe edilecek dereceyi bul
muştu. Hiç olmazsa askerin karnı
nı doyurmak icap ediyordu. Mali
ye Nazm Ziya Paşa, bu felaketi 
hangi tedbir ile karşılıyacağım 

düşünürken, cemiyetin murahhu
lanndan Rahmi, Cemal, Hafız 
Hakkı Beylerin geldiklerini ve 
görüşQıek çin, nezaret oda11na 
muttasıl salonda beklediklerini 

•ılarel alagı 

haber verdiler. Ziya Paşa, salon• 
geçti. Bir anda cemiyet murah
haslarının çehrelerini tetkik etti. 
Hepsi de beşqet içinde idi. iki 
taraf selamlaştıktan sonra, Rahmi 
Bey: 

- Sizinle mühim bir mesele 
hakkında görüşmek için geldik. 

Dedi ve cemiyet namına veri
len karan ı.~ etti... Ba kara
ra gare, aabık devrin ricaliıiden 
servetile meşhur olan zevat birer 
bahane ile tevkif olunacak.. da
irei askeriyeye kaldınlacak.. El
lerindeki paralar alınacaktı. 

Ziya Paşa, bu garip karan 
hayretle dinlerken, Hafız Hakkı 
Bey, fU IÖzleri de ili ve etmİfti : 

- G6rfiyonunuz ya, paşa 
hazretleri .. bizler, cemiyet nama
na elimizden gelen yardımı esir
gemiyoruz, ve müşkil zamanda 
Iİzİn ifleriaizi kolaylaftırmıya ça
lışayonaz. Y almz bir mesele var. 
Şayet bu adamlar, temeniit eder
ler de bankalardaki paraJanm 
vermezlerse ne yaparız? ... 

O, zaman, zati devletiniz ban
kalara karşı bir tesir yapabilir 
misiniz? 

Bu sualden, büsbütün hayret 
ve taaccObü artan Ziya Paşa, 
cevap verdi: 

- BeylerL. Anlamıyorum •. Bu 
zatleri ne münasebetle.. ne hak 
ve 11fatla dairei ukeriyeye top
layıp hapaetmek istiyorsunuz? •• 

c Aıba .. ., ) 

ekmeklerin ucuzhyacağına daır 
mahalle kahvelerinde id~ia~aı: 
cereyan ediyordu. Fakat.. bır ıkı 
gtındenberi devam eden bu buh
ran, Borsada büyük bir sarsınb 
husule getirmişti. A vrupadan 
geldikten sonra ( ikdam ) gaıe: 
teainde çalışmıya bqlıyan Ali E ) 1 K J E J ) 
Kemaı Bey, <Tehlikenin en b~ Kimler v enme i, im er v enmeme i 
yiiğü ) baflığı altında uzun bir 
makale yaZJyor.. Bu, Boru bu~
ranımn doğurabileceği akıbetin 
tehlikelerini izah ederken a6ztl 
dind&riiyor, dolaşbnyor.. Cemi
yetin btıkümet umuruna müdahale 
ebnek auretile Avrupa piyasasın
da bir emniyetsizlik husule gel
diğini 116yl6yor.. ilk defa olarak 
Cemiyete kal'fl gazete sütunla
nnda bir tenkit ve muhalefet 
kapısı açıyordu. 

Klmil Paşa kabinesi işe baş
lar başlamaz, en evvel maliye u
murunu nazan dikkate aldı. Ne
zaretin vezneaiııdeki kasalar. 

[•] Talat Bey, Apdulhamıde 
( Kapedi) derdi. 

( Battarafı 8 inci aayfada ) 

buriyeti ha11I olacak demektir! 
- O halde ne yapmak li-

zımdır? 
- Şllphelileri uzun zaman 

mBşahede albna almak! 
- Ya mftfahedenin umn sür-

mesi müşalıade albna almanlan 
toıuttururaa? -

- Bu müşahede de tozuta-
cak olanlar zaten zayif akıllı ve 
oynatmıya müsteit olanlardır ki, 
timarhaneye gitmelerinde pek 
üzülünecek cihet yoktur. 

_ O takdirde timarlwıe, 

mlif&hadehane binası yetiftirmek 
imkilll obnıyaaktır. 

- Vallahi bana lyle ıeliyor 
ki millet deWeria aralarmda do
lafmamuı uğrunda ba binalann 
muraflarma iftirak için taslanm 
taraklanm ıatmakta tereddnt 
etmiyecektir. 

- Eh, o zaman da kimsede 
taı tarak kalmıyacak! · 

- O da beni alakadar etmez. 
Tuı hamamcılar, tarağı da ka
dınlar düşünsünler!. ... 

T qekkiirle dışan çıkarken 
beklemede beklemekten yüzleri 
.. bınızhkla bulutlanmış kadınlar 
bana .. tarakn tasasına dütmiif 
ıibi priindüler-

Naci s.dullah 

Boğaziçi Yolcuları Biraz Daha Azaldı 

Şirketi Hayriye Masrafını 
Güç Kurtarıyor 1 

( Baıtarah 1 inci aayfada ) -- Ef d' Ş . dif . 
- Beyefendi dedim R_;:. - en ım ark Şımen erlen 

kar ı.:.: t ? ~azda tramvaylarla uzlaşarak tek biletle 
,. ~ o uruyor .• · 
- Ooo dediler .. g6rdibıüz mü ış yapmıya ve bu suretle kendi 

itte lyle bir sual ki hesapsız bu yolları üzerindeki teneuüh mahal-
İşin içinden çıkana qkolaun.. lerine rağbet kazandılar. Siz neye 

- Efencllm meseli alettahmin yapmıyorsunuz? .. 
b!r şey IBylemez miainiz.. takribi - Bir faide memul değil ki ... 
bır şey.. • Tramvay ta Bebeğe kadar gid -

- A.. evet mesel~ şahsı ka- yor.. Bu neye yarar?. 
naatime göre mütemekkin unsur- - G&zel a · b ·:..: 
1 .. b' . I k . . mma eycı5.m .• 
ann uçte . ın mut a a bızım Meseli Y edikuleden, Edimekap 

vapurlara bmer... dan ve em I' 'b · 
- Bu mütemekkin unsura· 1 sa 1 gı 1 tramvay uza 

ı 'bul . dahil . ..ı:..;7 • anndan gelecek birçok yok 
uıan ve cıvarı mıwr •• kaz k · . 
Yokaa sade Boğaz mı?... anma ıçın ve bunlann kolay~ 

- Banu nası) dÜflllllraek dil- lıkla kavuşması için böyle biı· 
fllnelim.. yanlış bir hesapbr ya teşebb?s yine faideli olacaktır ... 
fakat benim düfiincem... Hem .sıze, hem halka.. dağil mi 

Gilldtı.. ve anladım ki litife efendim .. 
ediyorlar.. Şöyle bir diifiindiler .. 

- Gör&yorsunuz ya dedi. Bu - Doğru amma.. Pek cüz 't 
İfİD içinden çıkmamız için bana bir fark .. Pek çok az bir istifade 
birkaç zaman mlllaade ediniz.. dediler .. 

- Estaifurullah efendim. Fa- - Rağbetin aml azalmasına 
kat daha basit birkaç malim ıebep neyi g6r6yonmauz? .. 
nr ki onlarca hesaba litzum yok. - Her halde vapur fiyatlan 

- Buyrun dedi.. değil dedi... Llkin bu husuıta 
- Şirket vapurlan ıenede size ileride çok iyi havadis kazan-

kaç kiti taşıyor.. dıracaKımı vadederim ... 
itiraza hazırlanıyor gibi... _ Güzel t--kkiir d · 

di Bun 
-y- e erım .. 

- Amma.. efen 'm.. u Yalnız bir şey daha .. 
nasıl söylerim? Bu da bir hesap B 

l d 
.
1 

. - uyrun .. 
mese esi eğı mı ... 

_ Fakat rica ederim ..• Ge- - Kilyos ihya edilemez mi? .• 
- Ooo... Ne iyi bir fikir .• 

çen senenin bir plinçosu, ista-
• •w• k d ? tıstıgı yo mu ur .... 

- A.. evet var.. buyrun işte, 

dediler ... 
1932 senesinde yapılmış olan 

bir bültenden 49 senelik masraf 
ve varidat cedvelini açarak gös
terdiler .. 

Geçen sene firket vapurlan 
9,495,450 yolcu lafllDll 1,021,406 
lira 77 kurut bilet haadab yap
IDlf, beher yolcu bafllla senede 
10,755 kurut isabet ediyormuş ••• 
..Burada bqlarını kaldırarak 
yüzüme baktın görüyorsunuz ya 
diye ilave ettiler. G6rfiyorsunuz 
ya bir yolcuya ancak senede on 
kuruş otuz paralık bir vasaU ka-
lıyor.. Sonra lüks yolculardan 
(20) kuruş alıyoruz diye dediko
dular oluyor.. Bu para çok 
para mı?. 

- Evet efendim.. Hakhaamz, 
fakat .. 

izzet Bey.. devam ediyorlar : 
- Biletten başka muhtelif 

cihetten varidat olarak 112,195 
lira 65 kuruş yapmışız... Fakat 
bütün maaşlar, kömür, tamirat 
parası çıktıktan sonra bize de işte 
kala kala 3316 lira kalmış .. 

- Ya efendim.. Bütün bu 
netice ve rakamlar geçen seneye 
nazaran ne kadar farklıdır. 

- Balan .. 
Diye gösterdiler •• 1931 aene-

sine ait safi hasilat 10508 lira 
'd' 1 ı .. 

- Peki efendim.. Demek ki 
Boğaza bir rağbetsizlik var. 

- Pek tabii dedi.. itte ıu 
rakamlar da göateriyor. 

- Fakat ne için buna çare 
aramıyonunuz .• 

- Milmldin mil dedi •• Mlim
kün mii?.. 19'l9 danberi mufaual 
Boğaziçi reklamı yapıyoruz.. Ya
pıyoruz amma ne çare İşte, dedi .. 

Ve elime bir mecmua verdiler 
arkasında Boğazın mesire yerleri 
yazılı .. Ve birçok medihler vardı. 
Rehberlipu yopıyorlardı, ancak .. 
Son tarihlere ve yakın zaman 
ait bir mecmua göremedim. E a 
ıon bu tarihti galiba.. Ond n 
sonra böyle teşebbüsler de ol an 
mış gibiydi .. Rakamlardan.. ii:: 
sılattan yolcu adedind d 
belli d

. en e 
y ı .. 

Bunlan düşünürken aordum •• 

Fakat bu da mühim bazı tetkik
let le ve düşüncelerle hazırlanacak 
bir plan ister.. Çok rica ederim .. 
Siz o sualleri buraya bırakınız .• 
Ben güzel ve mukni cevaplar 
hazırlarım... Fakat şimdi musta
cel randevum var .. 

- T etekkür ederim efendim. 
Emredersiniz .. 

- l.taifurullah.. K•ura bak
mayın çok mühim bir İf. 

- Devletle efendim mani ol
mak istemem... Ancak, dedim 
acaba yeni vapur alacak mısınız ... 

- Hayır bayır.. izzet Bey 
alelacele gittiler.. ben de ıual
leri bir daha yazıp kitip 
beye verdikten IODJ'a şirket 
merkez binasından kanter içinde 
dışarı çıktım. - D. R. 

Azılı 
Haydutlar 

( Başlarafı 1 inci ıayf ada ) 
cinayetler işlemişlerdir. Haydut
lar Değirmendercden ayrıldıklan 
sırada aralannda geçimsizlik ve 
bunun neticesi olarak kanlı ve 
~iıthiş bir kavga baş göstermiş
tır. Bu kavganın neticesi çok 
kanlı olmuş ve çete ef radınclan 
Arnavut Yusuf Değirmendere 
civarında yine çete efradından 
Şat oğlu Hüseyin tarafından par
çalanarak öldürülmüş ve cesed' 
bir kenare atılıvermiştir. ı 

yapılan tahkikat neticesinde 
b~. haydutlara yataklık yapan OD 

kit• meydana çıkanı-.. öldürül" --L· A --t1 en 
.-ı mavut Yusufun cesedi bu-
lunmuı, çetenin yataklık 
k .. l" yapan 

oy uye emanet ettikleri iki Yunan 
mavzeri de müsadere edilmiftir. 
Bu mesele ile alibdar 10 kifi 
nezaret albna ahnmıtlardır. 

Yeni Neşri.af 

Z r-t Hareketleri - Zıraat 
P n mı zuolan cemıyetı tarafın• 
yda b r çıkanlan hu m mua 

ınt r mı tır. l' ıatı ı k tur 

Havacılık ve epor - Me mu• 
nın l~ ) u u u daha tek mmül tmit 
hır o uolukla çıkmıftu. Fıa&i 10 

1 kuru ur. 



Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 72 

Davut, Kalpazan Değil 
Bizim Givur Mehmetli 
- Canım, ne olurdu?. Bir dakika içinde 

parçalayıverirlerdi .. 

Davut, biraz ilerde bulunan 
Dimo'nun yüksek sesle konuştu
ğunu işitiyor, kuyumcu; şununla, 
bununla selamlaşı) or.. çıralı 

odunlardan mürekkep bir ate
şin yandığı odun çıtırdılarından 
anlaşılıyordu. Davut, sıkı sıkı 
Bağdasar ahparm koluna sa
rılıyor. Korkusunu gösteren bir 
sesle: 

- Beni nerelere getirdin, us
ta.. Burası eşkıya inimidir?. 
Cinlerin, şeytanların biriktiği yer 
midir, nedir?.. Birçok kalabalık, 
korkunç sesler işitiyorsun. 

Diye fısıldıyordu. Kuyumcu, 
Davudun bu korkaklığı ile alay 
ediyor: 

- Çam yarması gibi delikan
lısın.. Ne korkuyorsun... Kalaba
Lk dediğin, beş on kişiden iba
ret. Burada eşkiya; cin, peri ne 
gezer.. Bunlar hep, taşçı amele
sidir. Hah .. işte kaptan da yanı
mıza geldi. 

Dobrvic. 
- Dobravicer kaptan Miba

laviç. 
- Kuyumcu ile kaptanın bu 

selamlaşması üzerine, konuşma 
yine hırvatça devam etti: 

- Getireceğini haber iÖn· 
derdiğin adam bu mu? .. 

- Evet budur, kaptan. 
- Kendisine nasıl açıldın .. 

Emniyetin var mı? .• 

- Hiç merak etme kaptan .. 
Kalıbı kıyafeti yerinde amma, 
kendisi aptalın, korkağın biri 
amma.. iş hususunda köpoğlu 
mu, köpoğlu. . Az kalsın, kalp 
mecidiyeleri bana bile yutturu· 
yordu. Hiç onu mehek taşına 

vurmadan, alır da buraya getirir 
miyim?. Sen, Bağdasar abparı 

bilirsin, kaptan .. Ben, yalnız altın 
gümüş değil.. adam sarrafıyımdır. 

İki saniye kadar süküt ile 
geçti. Tekrar kaptan Mihalaviç'in 
sesi işitildi: 

- Pekala.. Hadi kulübeye 
girelim. 

Dedi. Bağdasar abpar, Davu
dun kolunu dürterek: 

- Hadi bakalım, Davut Aia .. 
Kulübeye giriyoruz. Kapıdan ge-

çerken, ayağını biraz kaldır ki 
düşmeyesin ... 

Kulübeye girmişlerdi. 
Kaptan, emir verdi. Davudun 

gözleri açıldı. Kuyumcunun ter
cümanlığı sayesinde konuşulmıya 
başladı... Bu konuşma ilerledikçe 
kaptan Davudu gayet saf ve uy· 
sal buluyor; hele işgüzarlıklarını 

anlattıkça, ona hayret ve takdir 
ile bakıyordu. 

f ki saat kadar süren bu mü· 
kalemeden sonra, şuna karar 
verilmişti. Yarın akşam Arnavut 
köyündeki meyhanede, Davuda 
yüz mecidiye teslim edilecekti. 
Davut birkaç gün zarfında İstan
bul civarında bunları kolaylıkla 
sürebilirse, o zaman kendisile daha 
nafi şartlar dahilinde işe girişi

lecekti. 
Gerek kaptan ve gerek Davut; 

biribirlerinden ayrılırken, her iki
si de memnundu. Bu karlı ışın 
şerefine içilen şaraplar ikisinin de 
dimağında tatlı hisler uyandırı· 
yordu. Kaptan Mihalaviç Da
vuda bir hayli miktarda em
niyet hasıl etmekle beraber 
yine ihtiyata riayet etmiş .. Özür
ler dileyerek gözlerini bağlatmış, 
Arnavutköyüne göndermişti. 

Davut, kendisini meyhane ci
varına getiren ve orada gözleri
nin bağını çözerek kendi haline 
terkedenlere karşı teşekkür ettik
ten sonra, Ortaköy istikametine 
doğru yürümiye başlamıştı... O 
tarihte oralarda henüz bu kadar· 
cık yalı ve köşkler olmadığı 
ıçın, her taraf tenha idi. 

Davut, meyhaneden üç yüz 
adım kadar uzaklaştıktan aonra 
birdenbire durmuş: 

Sıvastopol önünde 
Yatan gemiler 
Atılır nizam topu 
Yer, gök iniler ... 
Şarkısını ıslıkla çalmıya baş· 

ladı ... Ozaman, ona yakın yerdeki 
fundalıklann çalılan yavaş yavaş 
ayrıldı.. Gecenin zulmeti içinde, 
iki aıölge, ayağa kalktı. 

Davut: 
- Kimdir o? •• 
Diye haykırdı.. Karşısındaki· 

lerden: 
Yabancı yok. 

( Arkası Yal' ) 

Şehit Polisimizin Cenazesi 

Anknrn ( Hususi ) - Geçen cumartesi günü serseri ve sabıkalı bir ha
m~! tarafından vazife esnasında beş yerinden bıçaklanarak öldürülen polis 
Mueyyet Efendinin cenazesi evvelki g:in asker, jandarma, poli• müfrezelc
rin~n ve muzikanın iştirakile, büyük ihtifal ile kaldırılmıştır. Gönderdiğ"im 
resım cenaze merasimini göstermektedir. 

SON POSTA 

Radyo 
Bahisleri 

- Size altı lambalı mükem
mel bir radyo .. 

- Mfikemmel radyo olduğunu 
anladım amma; altı lamba Fazla 
yakıp ta tentene işleyecek Değilim 
ya J.. 

( MEKTEP IŞL~RD 

Askeri 
Mekteplere 
Nasıl Girilir? 

Askeri lise ve ortamektepler• 
den birine girmek istiyenler bu 
mekteplerin bu sene ilin ettiği 
kayıt ve kabul şartlarını okuma .. 
lıdırlar 

Bu şartları aşağıya yazıyoruz: 
1 - 1933 - 1934 dera senesi için 

fstanbulda bulunan Kuleli. Ye Maltepe 
liselerile Bursada bulunan Buraa 
Askeri Lisesine Konya ve Erzincanda 
bulunan Askeri Ortamekteplerin~ 
talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "1, 2, 3 
üncü. Ortamekteplerde 6, 7 ve 8 
"1, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif kısımlarına 
600 ve ortamekteplerin muhtt:lif sı
nıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler 
tercihan alınacaktır. 

5 - Liselerin 11 inci sınıflarına 
iyi Almanca bilen talebeler alınacak· 
tır. Bu talebeler Liseyi ikmalden 
ııonra yapılacak müsabaka imtihanını 
da kazandıkları takdirde Askeri mü
hendis ve Fen menıuru yetiştirmek 
üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdir
de Harbiye Mektebine giderek zabit 
çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccani
dir. Talebenin İafesinden başka giy
dirilmesi, techizatı ve kitapları hüku
mete ait olduğu gibi ayrıca talebeye 
her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitiren
lerden arzu edenler müsabaka imti
hanına girerek kazandıkları takdirde 
Beşinci maddede olduğu ğibi askeri 
mühendis ve Fen memuru yetiştiril
mek üzere Almanyaya gönderilirler. 
Buna arzu etmiyenler Harbiye mek
tebine giderler. 

8 - Bütün mekteplere kaydü 
kabul mekteplerin bulundukları yer
lerde l/Temmuz/933 tarihinde başlar 
ve Ağustoaun birinde biter. Bununla 
beraber kadroda münhaller kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince 
sivil lise ve orta mekteplerden nakil 
suretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler 
haricinde askeri lise ve ortamektep
lere kaydedilmek istiyenler !/Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar 
bulundukları yerlerin askerlik şube
lerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım 
olan tartları muhtevi kaydü kabul 
,artnameleri ve muhtıraları bütün 
aakerlik tubelerinde mevcuttur.Talip
ler aakerlik tubelerine ve askeri lise 
ve orta mekteplere ll)Üracaat ederek 
mezkur şartları öğrenmelidirler. 

~Janiaada O. J\. H. ve .\khisarda 
B. 1'. Heyf> 

istediğiniz izahat yukanda 
vardır. Bu mekteplerden birini 
beğenmek sizin arzunuza bağlıdır, 
Çünkü hepsi ayni derecede ve 
ayni şeraiti haiz mekteplerdir. 

Mektepçl 

leıanbul ikinci icra Me~ 
luAundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukarer bir 
adet Manda arabasile bir çift koşu 
mandaaı ve bir adet Sağmal manda 
ineği 3-8-933 tarihine müsadif Pertem
be günü saat 12 de Beykoz kazas•na 
tabi Çavuşlu karyes inde açık arttır
ma ile satılacağından t alip olanların 
yevmü mezkurda mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaatları 
ila n olunur. (5882) 

Kadıköy icra Dair s inden: 
Bir borcun temıni istifu ı 1..ımuıuda 
mahcuz olup satı larak para) a çevril
mesi mukarre r Luluuan iki beygir bir 
yük a.abas ı 30 7 !l33 paznr gfüıu saat 
10 dan 12 ye kadar l'sküdar .\ tpaza
n n<ln a çık arttırma ile satılacugıııdan 
% de iki lmçuk resmi <lcllaliye uıüş
tNısinc ait olmak iizere tuliplPrİn m~z
kur moiıcdıle lnıltıııttl'ak cııt•ırıurıt nıiira• 
naat f')lemelcrı ilaıı ulunur. l~ı \!:>) 

Temmuz 21 

Günün Spor Haberleri 
-- -----

Güreşçilerimiz Büyük Bir 
Zafer Kazandılar 

Memleketimizde Dağ Sporları Gittikçe 
Rağbet Ve Ehemmiyet Buluyor 

Moskova 27 (A. A.) - Dün 
Leningratta Türk- Rus güreşçileri 
çarpışmışlardır. Türk güreşçileri
nin hayret uyandıran mukavemet .. 
leri, kuvvetleri ve teknikleri ken· 
dilerine pek parlak bir muvaffa .. 
kiyet temin etmiştir. 

Sinek siklet, tüy siklet, hafif 
siklet, yarım ağır, ve ağır siklet 
güreşçilerinin yapmış oldukları 
yedi maçın yedisinde de Türkler 
galip gelmişlerdir. 

Türkler, Leningradın ıyı gü
reşçilerinden ve Sovyet şampiyonu 
Zolotovi de yenmişlerdir, 

Tashih Edildi 
Moskova 27 ( A.A. ) - Ha .. 

kemlerden müteşekkil başlıca jüri 
ile Leningrad bedeni kültür mın
taka umumi katipliği evvelki , 
günkü maç esnasında Türk takımı 
tarafından yapılan ve fakat hakem 
tarafından sayılmamış olan golün 
hakikaten gol olduğunu kabul ve 
teslim etmişlerdir. Bu sebepten 
dolayı umumi katiplik evvelki 
günkü maçın neticesini ikiye karşı 
iki ile beraberlik addetmiye karar 
vermişlerdir. 

Uludağa Çıkanlar 
Birbirini takip eden hadiseler 

bize öğretiyor ki memleketimizde 
dağ sporları da son zamanlarda 
ciddi bir rağbet ve ehemmiyet 

kazanmaktadır. Dağ sporlarının 
en belli başlısı olan ski oyunla
rının eskiden yalmz Avrupa ve 
Amerika mecmualarında resimle
rini görür ve imrenirdik. Bir sene· 
denberidir ki bu güzel spor 
şubesi bizde de yer bulmıya baş
ladı. Bilhassa Bursadaki Uludağda 
geçen kış ski musabakaları yapıl
dı ve bize ümitler verdi. Bu sa
hada Bursa valisi ile kolordu ku
mandanı Ali Hikmet Paşanın 
gösterdiği kolaylıktan burada 
takdir ile zikredebiliriz. Bu müna-
sebetle Uludağa yapılan bir çıkı .. 
şa ait bir resim dercediyoruz. 
Uludağın yalçın kayalıklan ara
sında alınan bu resimde soldan 
itibaren Bursa valisini, Ali Hik .. 
met Paşayı, bu sahada emekleri 
görülen miralay fsmail Hakkı 
beyi göriiyorsunuz. 

BugUnkU Spor Hareketlerl 
Bugün Büyükderede mıntaka 

denizçilik heyeti tarafından ille 
defa yüzme seçme müsabakalanna 
başlanacaktır. Musabakalar 100, 
200, 400 metro mesafeler üzerin
den serbest, kurbağlama, sırt 
üstü olarak erkek ve kadınlar 
tarafından yapılacak, bundan baş
ka atlama ve bayrak yarışları da 
icra edilecektir. 

Yarışların çok heyecanlı ola
cağı tahmin edilmektedir. 

t ı 

J_-··· ··~ ... ·r·R·A·o·v· .ö ........ f. ··~.-· ··r 
................. ~ ................................... i .. 

ı ı 
28 Temmuz Cuma 1 29 Temmuz Cumartesi 

latanbul - 12.30 g ramofon: Vartova - 21 Hafif musiki, 22.SO 
(I'ürkı;e plllklar), Odeon, 202!l7 - Lehli eserlerinden konser, 23 danı 
Odeoo, 20296:-i - Kolombia, 1716H - musikisi. 
Kolombia, 17170 - S ahibinin Sesi, 
Ax J(j:ifJ - ~llhibinin ~esi, AX 1634, 
ıs gramofon: Sahibinin Sesi, U 144!'i
Sahıbinin S esi ı\.X 1442 - Odeon w. 
'!'. O. 3:i - Odeon O - 4949 - Kolom
bia DF 940 - Kolombia 1 >F H46, 19 
saz (Handan ll.), 19.30 Fayda EL, 
20 'l'anburi Osman 1 >ehli van, 20.30 
Ülkii H., Eliza ve inci H. lar, 21.30 

Pett~ - 20.15 plak, 21 Stüdyo
da bir temsil, sigan musikisi, 23 caz. 

Viyana - 20.20 • alzburg' tan nak
len, Fidelo isimli BeUıoven'in opera

sı , (Richard S trauss'un idaresinde), 

23.1.i tagannili caz musikisi. 

Milıino - T orino - Floransa 
gramofon: Pate, 7701G - Rcka B 
6945 - Kolombia D. 'J'. 2S - ~2 21 HabeTler, plak, 21.50 
Anadolu ajırn ı, :,;aat ayarı. p lıik lar, 22.30 Roma'clan 

karışık 

orkestra 
Ankara - J~.30 g ramofon, l konseri. 

piyano konseri ( Ferhuı. de l'lvi H. Prag - 20.20 Bando muzika, 21 
T.), 1 ~ 1.) Fr. d~·rs, 1!.l 20 gramofon, ('arın mu·· ıa· zım ı · · ı· t 23 '>O 
' O 1 

- ] b ı · . ısım ı opere , .... .! . v BJı:ıııs ıa er erı . 
Varşova - 1 ' .20 'J'ttganni ve solo tcıganni . 

keman, l !l.40 p 'yuno koıı"'eri, 21.0:> Bükreş - 20.Sii P lak, 21 şarkı-
scnfonık konser; ~2 mü ıılıabc, ~:UO lnr, ~ l.~O orkestra, ~~.50 konser. 
şarkı ve fantazi pnrr;nlar, 23 caz. 

Peşte - 21 13 Harici sivasivat • • 1 UskUdar askerlik fUbeeln· 
23 lıaLedtr, 2:3.15 fngilizt·c koııferau , 
23.35 orkestra kO'ıserı. den: Devam etmekte olan 329 do-

Viyann - 20.~0 ~enfonık rndyo 
orkNıtrns1, 21.4:> 1) .. \frıkn maceraları 
2) Skeı'. 23.30 dan plaklnrı. ' 

Milano - Torino - Floransa 

ğumlu efradın son yoklamasına 3 

ağustos 933 akşamı nihayet verilece

ğinden şimdiye kadar müracaat et-

21 IInbcrler, 21.3.) operet temsili. miyen gerek bu doğumlu ve gerekse 
Prag - 20.1.J /"arkılnr, ~0.3::i va· bunlarla muameleye tabi diğer do-

tanmı ta nı konf eruııs, 20.:JO ınıı ikıli ğumlularm cezaya uğramamaları için 
poczi, 22.:.!j opera, ~3.20 Husçn ııeı;.- bu müddet zarfında askerlik şubesin-
riyıı t. 

Bükreş - 13 H aberler, pluk, 1!3. JO de müteşekkil askerlik meclisine mü-
kezıı, ] • C'az. ~O. tO pl;'l.k ile l:ırina racaat eylemeleri. •on olarak ilin 

isimli Ariettn'uııı o,pt:rasl. olunur. 



~Fenni Bahçıvanlık Mfte&se&esl
L OT Fi ARİF Şamlı Han 10 No. lstaabuL Tel. 22983 

Parklar, Bıhçıl•, Skuarlar, 
Pllnlar yapar. ----tohum, fl~en, 

çiçek sovenı .atar .. dl·---

Türk Tayyare Cemiyeti Konya 
Şubesinden: 

Ba•lacak Ewakm Cimi 
Kiy Varidat n muraf ctefteri 

" Karar defteri 
" Teftit defteri 
,, Mahkeme defteri 

Defin kayıt defteri 
Kay Varide ve Sadire defteri 
Kay Salma defteri 
Kay Bntçe defteri 
Bekçi ciildam 
Kly Andığı makbuzu 
Kly borç ödeme tebliğnamesi 
Dojam ve ilim cetveli 
Defin Ruhsat tezkeresi 
V eaaiti nakliye cetveli 

• 

Adet 
2000 
1500 
2000 
2000 
1000 
2000 
1500 
2000 
2000 
2000 
1500 
2000 
1000 
2000 
4000 Bekçi intihabı evrakı 

10000 Muhtar intihabı evrakı 
Y akarda cins •e mıktan yazıh evrak baabnlmak &zere aleni 

..,ıkasaya konulmuştur. Mn~akasa mtiddeti 20 Temmuz 93~ 
tarihinde 10 Ajmtos 9.33 tarihıne kadar 21 gOndiir. Bedel haddi 
11,ık ga::ı.dağil takdirde 10 Ağustos 933 tarihine mtısadif perwembe 
ı&nı saat 16 ela ihalesi icra lolmacaktır. Basdacak evrakın kiğıt
ları ve defter kaplan cins ve nümun~lerile eb'a~ ~e evsafı . sairesi 
Ye tekli münakuayı havi tanzim ve ıdare heyetimızce tasdik kıh-
ilan m&nakasa prtıuımesi şubemizdedir. " . . 

Taliplerin teraiti öğrenmek üzere muracaatlanm hançteki 
~lerin mtlaıbM mlddeti zarfında mektupla talep eyledikleri 
takdirde fartname IUJ'etİ muaaddakasımn derhal gönderileceği ilin 
ol- .. ~.caa -· .:JViJU,, 

IManbul "" inci lcr• Memur· 
........... n: Tamamına 1662 lira kıy
met takdir edileo Be oğlunda Yeni-
F:iıa. . . 
illi bostan ( am••·wr.• 
lıilikerıer eski 1 num•rö lif '
~ ile mezkUr .okakta 1 n~ 
-.&ık maa gedik bir bap keresteci ge
tlili elyevm keresteci g~n~ aıun
kilip bir kıt'a arsa) tahdit haritam na
aara aluıarak kayıt sureli ve müdaye
lle 11e1ıedine nazaran bilıaeaaha her ne 
..._, tahdit haritumda mezkur ma
hal 8 Jmm& ifraz edilmit iaede es8181l 
1 ıebeple tuadüf 'edilmiş bulunması 
lal.zan dikkat& alınarak umum mesa .. 
laaaı 785 metre olup b~ ~elediye 
C. haıfile yani aobğa gitlDesı lizım· 
selen· 46 metre nazara .,._ıştırr Ve 
Jeııe tamamına 4396 lira kıymet tak-
tir edilen Beyoğhmda yeni ~birde 
~ çöplük eokağmda eski 3, 5, 
l, 8, yeni 1.3.8, numaralarla m~· 
bm (byden bostan sob~da es~ 1 
-.ıaraJi arsayı ve kerestecı ıo~~gın-
tla etki 8 aumarah dtikkia! w:e ço~ 
lokağulda yeiii' 8 Dumar8h baıieyı 
lldfttemll l&:ereetecl aokaPıda~ mJi!k 
~ 99dlt ear 3 numa~ bir kıt~ 
boataü elyevm çöplük sokaganda PDI' 

~ .. ~ms.tı teva I ~yı milf~ t: 
-a eo~tmda yem 1, S nmaı-au 
tan r«diğmde mmık&lip bir klt'a teV"' 
~bostan,) vı aym yerde halenA .mar
;--}! buhuWı çöplük 10kağuıda kam ve rQcleJrj kiracıya ait leYf&I.: barablf 
~ arsama meelitlr D. harfi e 
~le~e ı:,'.\qıeei D'uhtemel 49 aıet
ıe daAil o üzere umum meaabaaı 
IGU metıe murabbaı olup bu kısmı 
!haaJll Ytı baJlda beyan. Olunan 1662 
&ı.: "ıaaet takdir eclilmit gayri mea· 
~mia açık arUarmaya nzedil!"if 
• I' lC>181933 tarihüade ~ 
~-~ye talik edilerek ~ 
~... ı:::actif ==-:inci 
~_.~e la&daed.tlr. Artıtumafat 
~· Birinci aıttmwla ellki 1 '" 
,~~ ~ defa; yeni 1,8 D11~ 
; .. ._ JUa kıymeti muhıumn•uau 
.., ~':;ihale aoo liraya talip ·cabul-
'• ~1,8, yoııi ı,a,s. ~ l•Yri IQymeti •ubımmıueli 
teri çık,._.., ~•hı 1000 lirafS ariit-k 
il --wwr. 2280 D111Barah ıcıa a-
kı~ Daaddei m:ahsUllUIDI. tedikan 

. Dl~leıiain yüzde yet-
~ bulduğu takdirde ea eon 
balet ihaleli yapılacaktır, abi 
li9 e ta'. ~edeıa aalfı auu edl:eeektir .. 
•edd li ıcra b•--• 119 uaeu ..... •u. . tev&b.a lıaJdan tllpu aiail· 
lar ile Rbit ~ ............. 

~T~~-= 

BeJkoz Sulh lcre Memurlu
ıunden: Bir boreun alınması için 
haciz edilerek açık artbrma ıuretile 

,._..r~ .. ~s~,_.ra11•~ 
Aba bakkal T..., uta dlkklm ~ 
au lebl derya, arkası dere n cep
he.ı yol Oe çenllmit 151 ara bir clGk
...a ( 24 ) W.. ltibiarile ( 10 ) W.
seal 24 Apstoa 933 peqembe pi 
uat 10 da aııçık artbnaa ile Ntılacak
br • 
1- Şutaameler H te•mn 933 ta

rihinden itibaren her kea tarafmdaa 
ıariUmek Gzer• daire aal911uaa açıf.. 
llllfbr• 2 - Bu dGkkenm t.amamuaa 
tahmia eclllmit kıymet altı yaz Dra 
olup buna g6re satılacak Olan on 
•iuenin kıymeti 250 &rachr, 31-8-933 
pertembe ,ona ... t 16 d.a yapdacalc 
birinci arttırmada bu kıymetin " 75 
fhai lnalmaclıtı takdirde en çok art
bruın 16d '8ld kalmak l&ere ikin
ci arttuma 16-9-933 cumartesi ıGal 
uat 16 da yapllarak en çok artııraaa 
yeı'ilecektir. 3 - l.otek ..ıdlti ala
cüldar ile difer aUbdarlana p)'ri 
melllkul Gzerinde ld haklan huallfe 
faiz ·n murafa dair olan :icl4falaruu 
eYeraki mOabiteled ile biılikh ,U-iı 
pn ~Jçind~ .d~•ize bilclinlıeleri •ı 
.ı W,d.e hakı.n taP,a llılcUlert : .18 
r•bit QJ111adıkça Hbf J,•deJinia. p&y• 
lqmu11tclau hariç biralalaca1ctır. 
4 - Şartnamede ıaaterildiji lzere 
almak lsteyemerin t8yln edilen kıy-
metin •o yedi .. çillu nislMıtiacle 
pey akçeaiDi d.ır. YeaaeaiıM aalcteD 
yeya mllll bir ... b ... •ektabanu. 
ftl'IDek autetlfe arttunaya lirftBüle. 
5 - tellillye " re.uma. ...,. U. 
dlale pullan mfitteriye aitlir. 6 -
Daha fazla izahat almak üstiyenlerin 
aireJe referek ..,..._e,ı olrama
lan " iaahat .ı...ı.n l1ia .. 
aur. (5171) 

ı ......... •••lndlcn1M9mur
auptten: Satd•aşana karar ...... 
Piyano, Balı ve aaire 30-7-933 tari-
hüıe ma .. mı Puar ı:G•ü uat 13 llea 
itibaren Beyotha HimWd Pasaj hin· 
de 11dıaci açık arttırma ile aatılaca· 
fln4all istiJealerin mezkir pa n 
.. ette mahallbMle huhuamalan ilin 
olunw • (5'90} 

rJDl ilin tarilıind~ ıt;ıbart:• .20 g1la 
içinde evrakı müsbıte.lenl~ .bı~~ 
aksi halde hakları ta p S1ciHerile ubit 
olmadıkça Aut bedeliıiia paylq~n
daa hanç kaJıd8". Alibdadena ışbıı 
maddei kaıtuuiye ablc4mnıa gôre ~ 
ht etmeleri ve daha f,,zf& mahimat .... -==-:ı.:1~ ... 

1 ..... 1au1•-lcr • ......._ 
ıutu-: T.....,.. 28000 lira kıy
m9' takdir edilen ı.taabalda Bahc;eka
pı Şe1hmehıoet G:eylani mahaUeaİllin 
Zahireciler tokağmda: eaki 28-80-32-34 
Ye yeai '8 No. lu altandaki .ki bap 
diikk&m mütt.emil kirgir hanın yvım 
hİlielİ açık- arttırmıy• vaı edilmit olup 
........ 2917/NI ~ 4iYUJia.. 
-- tdk ~)erek te./1-. ~ 
.... I! ...... 

TC!IR.KiYE 

lfRAAT 
BANKASı 

lstanbol 4 üncu cra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sanclığı aam•• a.md et.ecede ipotekli olup tamamı 
'1'1:1 Dolım bin yec6 ,.._ Jİl'lllİ yedi lira kıymeti muham
mineli Kmawukta ıc..p.mk ... ~•• PepUmauu cad
cleainde atik 118 cMit 155, 15511, 11.Vl __.. lllM Kayık
hane pzinoyu mlftemil bir uhilhuenin tamamı açık utbrma 
konm111 olup prtn•mrini• rln/9SS t.ila.clm itibaren d · ~· 
de herkes tarafmdaa ı&rDlmileceji sibi 29181933 tarilıin-:e-ı:
l&Clif Salı ;&Dil saat 14 den 16 ya kadar dairemizde ;ı: 
wtbrma Be .atalac:altöı. Arftıiml hedefi malıaımneu ki tinin 
1llclt 1~ b9ni htdiifidıjı takdirde en 108 =anm 
taahhncll baki kabMi ilere J~3 tanın- m&sadif ~ 
jlbifl Jiile uat 14 len 16 ya !kadar dairemizde yaptla! 
olan arttırmumda pynmeııkul muhammen kıymetia % 75 iai 
bulclujiı takdirde en IOb arttırana ihale edilecektir Bal ..IJ... 

takdirde ilaıledea ...lmaar edilecejindea tdpl ·. m:~· 
•• kıymetin ylzde yedi buçuju Dbetincle pey ;::'1 . ~u am
miUi bir Baokanın temin•t mektubunu himil bul1mra ~eamı veya 
lllterakim verpler ile vakıf icareai ft Beledi ~-vı li~ımdır. 
tamifat rftamnlan mti_l!eriye aittir. 2004 ~eıC: t~at ve 
nanulaua ( 126) mcı maddeaİllİll cl&rdtiaci fıkraauaa Ye !1h ka-
ı•ynmrnkul tberiDde ipotekli alacıkhlar ile diier .wc:e ba 
irtifak hakkı ulaipleriala bu laaldanm Ye lwwıail f . D ,. 

dair olan Wdialara, ilan tarihinden itilaaren (2ô) ~ . ve maaarife 
e~ka mllbitelerile biklinneleri, abi halele bakb&ıyınm ~ ~çinde 
aabit olmadıkça latıf bedelinin paylqmaauıd ı.~ tapu aıcillerile 
cihetle allkadarlann qba maddenin mezktlr ~ ç kalacaklan 
etmeleri Ye daha fazla malimat almak isti ~na a&re hareket 
ya aumaruile mlracaatlan ilin lun Yenlenn 932-1574 do.-

o ur, (3651) 

Aut. 
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KISA YO 

.. 
İSTANBULDAN (Türkiye) 
................ TAHRANA ( lran) 
BATUM, TIFLIS, BAKU ve PEHLEVi 

TARIK/LE 
~ J 

4 

r 

ISTANBULDAN (Türkiye) 
..... m........ TEBRiZE (İran) 
BA TUM. TIFLIS. ERIVAN ve CULF A 

TARIK/LE 
\, 

'· 
.GONDE 

' • 

INTOURIST 
İstanbul, Galata, Çinili Rıhtım Han 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat bankalarında 
bir imtihan açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ,, müfetti~ namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin • Mülkiye ,, veya " Yüksek 
Jjdısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine ' 140 ., lira maaş 
verilir. İmtihan programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
lstanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey'eti müdürlüğüne nihayet 
10/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık vo. kuvvetsizlik halatında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATL' 

rk it 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

... ------------------------------------------------~ lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammen esi 
Lira K. 
588 .92 147, 23 metre terbiinde bulunan Ayasofyada Alemdar 

mahallesinde eski - 3 yeni - 14 . No. lı Lalahayrettin 
~amii imamına meşruta hane arsasının tamamı. 

1771 60 177, 16 metre terbiinde bulunan Galata'da Bereket-
zade mahallesinde Camii şerif sokağında 7 • 9 No. lı 
imam meşruta hanesi arsası. ., 

3105 00 207 metre terbiinde bulunan Sultanahmette Üçler 
mahallesinde meydana nazir Üçler camii arsası. 

300 00 D:l.vutpaşa mahallesinde İsakapısı caddesinde İbrahim-
paşa mektebinin maa hava ankazı. 

Yukarıdaki emlak 20 gün müddetle ilana konmuştur. İhalesi 
Ağustosun 2 ci Çarşamba günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçe
lerile beraber mahliilat kalemine müracaatları. "3239,, 

Posta ile kataloğumuzu ve 
sıparış varakamızı isteyiniz. 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: İstiklal caddesi Posta ıok.ağı No. 1. Tel. 41429 

SON POSTA 

en faydah il nı : i
l Bu mevsimin 

Deniz ve kum banyolarından sonra 

FARUKi'nin 
CiCi KREM'ini 

Kullanınız. Hanyonuu faydasını, 
teninizin taravetini arttırır . 

~::ııaıa.aı:m ___ a> (5795) 

FENNi SÜNNETÇi ÖMER 
Acısız olarak sünnet yaparım . 

Tophane Bog zkc;ıeo 41143 .\o. 
TeJdon: 423 O (:1316) 

~\lutbuut l 'emı yı• tı arııfındun 
tertip 

0

cdılcn 
1933 

;\f A TB l' AT 

ALMANACI 
çıktı. H er kitapçıda bulunur. 

~·--ili.. Fiatı 1 liradır. ~---.. 

• 
Dr. A. BUTIEL 
Karaköy'dc Abdullah Ef. lokaotası Hra
sında 33 numaraya taşınmıştır. (50S5) 

~ _ 50 Derecelik . , 
HARiKA RAKISI 

.... -· .. .. 
CD 
Ut -· 

fıçılarda 

c.: 
~ 

o 
co 
N 

DİNLENDlRİLMİŞTİR. 

~--.... - .. -·<~~>-----
............................................................ 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hclil Lufti 

Temmuz 28 

•· . -· ~ . -
• .. ... ., .. • - p ~ ... 

. -

Böyle inci gibi dişlere malı1<. olmak isterseni3 . 

Daima RADYOLİN kullanınız! 
1 - RADYOLCN diş macunlarının en ne/isidir, 2 - Bir tiibü, 
diğer macunlarm üç tüpüne muadildir. 3 - Şerefli bir mazisi 
oardır. On binl~rc• güzel ağız RADYOLIN diş macununan 

haualarını isbat eden birer canlı ıahittir. (5827) 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
<u:ıç) 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkaralmağ başlanan yeni sene mahsulU toz ve kesme tekerldr 
29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Uzere her lstiyene 
satllmaktadar. Flatlaramız eskisi gibidir; yani istanbul'da Sirkeci lstaaiyonunda 
veya depolaramızda araba veya kayıkta 

teslim çuvalda kristal toz şekerin kilosu 
• 

36,75 
Sandıkta küp şekerin kilosu 39,SQ kuruştur. 

Ancak en az be, vagon şekeri birden •lanlara vagon başına be 
lira indirilir. 

istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yUzde yirmisi 
peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek Uzere derhal 
gönderilir. Depod n itibaren bütün masraflar ve mes'u iyet mUşterlye aittir. 

Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Şlpariş 
bedelinin tamamını gö erenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az be 
vagon sipariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş 

Ura tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapı'da Dördüncü Vakti Han. No. 30/40 

Kocaell icra dairesinden: Na· 
bi Recep Beye borçlu Nuriye ve Sa
luba hanımların borçlarından dolayı 

mahcuz olup satılmasına karar veri

len İzmitin Emin bayraktar karyesin
de Bayraktar çiftliğinde muhtelif 

mevkilerdeki 53 parçadan 1778 dö
nüm 4 evlek tarlalardaki his eleri 

açık arttırma ile 28 ağultofl 933 pa:. 

zartesi günü saat 9 dan 16 ya kadar 
açık arttırma ile satılacaktır. En çok 
arttıranların taahhütleri baki kalmak 

üzere arttırma 15 gün daha temdit 
ve 15 inci günü ayni saatte yeni 
kıymetin yüzde yetmif betini buldu· 
gu takdirde ihale yapılmaz ve arth

ranlar taahhütlerinden kurtulur. Bu 
baptaki tnrtname 18 ağustos 933 ta
rihinden itibaren herkes tarafından 

görülebilir. İpotek sahibi alacaklılarla 

alakadarların gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını yirmi gün içinde 

icra dairesine bildirmeleri aksi halde 

hakları tapu sicilile sabit olmıyanla

rın .atıf bedeli paylatmasmdan hariç 

tutulacakları ve taliplerin fazla ma
lumat almak iatiyenlerin icra daire
aine müracaatlan gün ve aaatt~ ha
zır bulunmal•rı ilin olunur. (58941 

istanbul, Şeker • Telefon No.: 24470 ~ 

Mamul tütün ve boş sandık taşıma ilanı 
inhisarlar Bursa Başmüdürlüğünden: 

lstaobul'da Cibali Fabrikası iskelesinden alınarak Karacabey 
buğazı yolile denizden motör ve karadan diğer vesait ile inhisarlar 
Karacabey memurluğuna ve M. Kemalpaşa Müdürlüğüne g .Jilerek 
mamul tütün sandıklarının ve o idarelerden Cibali Fabrikasına 
geri gönderilecek bot sandık tahtalarının ve dolu sandıkların taşıt
tınlması - Şartnamesi m~cibince - 1934 Mayısı sonuna kadar mü
nakasaya konulmuştur. ihalesi ~1 Temmuz 933 tarihine gelen 

pazartesi giinü saat 16 da Bursa inhisarlar Başmüdürlüğünde. t?pla
nacak olan münakasa komisyonunda yapılacakbr. Taşımayı ıstıyen
lerin "315,, lira muvakkat teminat akçesini birlikte olarak o tarihte 
Başmüdürlüğe müracaatları ilan olunur. "3506,, 

İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

928-929 senesinden itibaren bugüne kadar Ali Deniz Ticaret 
Mektebinden mezun Mülazım Kaptan ve Çarkçıların iki gün zarfında 
Müdüriyet Fen Şubesine müracaatları. «3630,, 

Zayi: 3286 numaralı Şevrole kam· 

yoneti plakasını zayi ettim. Yen isini 

çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

Eğrikapı Avcıbatı çıkmazı soka

FnCla 16' No. 1iıtnc bmail bin Ömer 

latanbul Halkevl relsllOlnden ı 
Evimizin Uüzcl Snoatler şubesi mer
kezi olan Gülhane parkı methalindcki 
.Alayköşkünde Mimar , edat Beyin 
eserlerile bir eergi açılını~tır. Arzu 
edt:nler lıer guu gezebilir. 


