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lmperatorluk Derdi Kanlı 1 Bugü11ün Meselelerinden 1 

Bir inf ilika Yol Açabilir Verem, Korkunç Bir F e
~~---- -------~--·------------~~~~ 

otto Tahta Geçmek için Pusudadır 

ltalya Kolaylık Gösteriyor, Fakat 
Yugoslavya Fırsat Verme!,. -~~-t~~~~~~ _ 

Son ıtınlerde Avrupada hara- ı 

Prens 

Amerika da 
Ölüın Yılı! 

retli bir politika manevra11 daha 
ıevrilmektedir. Ôyle bir manevra 
~ siyasi ufukları karartması ko· 
layhkla mUmkUndllr. Anlatalım: 

Avuıturyada tekrar lınpera· 
tprluk tesiı edilmek iıteniliyor. 
Celen haberlere göre, bu iıt~ğin 
~tında, hararetli bir taraftar 
oltrak ltalya vardır. Telgraflar
dan anladığımıza göre ltalya, eski 
Avusturya ve Macaristanın son 
lmpea·atoru olan Şarl'ln büyük 
otlu Otto'yu yeniden Avuaturya 
talatma lmperator olarak oturt
mak iıtiyor. Halbuki batta Yu
ıoılavya olmak üzere kllçük itlllf 
devletleri buna tiddetle aleyhtar• 
dır. Eter Artidük Otto sllnlln 
birinde Viyanada lmperatorlujunu 
Hin edecek olurıa Yuıoılavya 
askerlerinin hududu aıarak Avuı
turyayı iııal etmesi kuvvetle 
nıuhtemeldlr ki böyle bir vaziyet 
merkezi Avrupada bir muharebe
nin patlak vermcıine 1ebep olur. Bu 
llluharebenln diğer milletlere ıl
rayet edeceiini de aklımıza g-e
tlrirsek prens Ottonun lmperator· 
luğu dünyayı yeniden kana boya
rabllecek demektir. Diğer taraf
tan Avuıturyada imperatorluk 
idaresine, yani Habıburg hanc
aanmın tekrar ıiyaset meydanına 
.. lmealne Fransa da şiddetle mu
llallftir. ltalyamn böyle bir ha· 
rekete taraftar olmaaı evveli ..... 

1 

Arıidik Otto 

Alman • Avusturya ittihadu!ın 
önüne gecmek, sonrada hudut 
komşusu olan Yugoılavyaya karşı 
daha kuvvetli olınaktır. Çünkü 
prens Otto Avusturya tahtına 
Italyanın elile oturunca onun sö· 
zttnden dıiarı çıkamıyacağı gibi, 

( Devamı 8 inci sııyfaıia ) 

Kıymetli Eserlerimizin 
Luvr Müzesinde İşi Ne ? 

= 

K.. -utüphanelerimizden Kayıplara Karı-
şan Kitaplar Sayısı, Tahmind~n Fazladır 

1 
: l 

· · d kat- h•nesl ıçın eçok lcıgm.tli e .. rler 6alunan Norııosmortlg• op 
G eçende bu ailtunlarda yine kıyrQette eserler pık çoktur. 

)'aımııtak. lıtanbul kUtOphanılerl, Fakat bir zamanlar her naaılıa 
kıymetli kitap nokta1ından çok · bu değerli kitaplardan bir kıımı, 
1•nıindir. içlerinde elli bin Ura, jtıli eller vaııtaıile ortadan kay• 
1Uı. bin lira ve batta daha fada ( Devamı i uncu 1&yfada ) 

Binlerce lnıan Ve Mil
yonlarca Hayvan Öldü 

Son gelen telgraflar, Amerlkadi 
Mllthlı sıcaklar yOzünden binlere• 
insanın va iki milyon hayvanıa 

telef oldutuau blldlrlyor. 
1'afsillt betlnci sayfadadfr, 

lngiliz Kabineıi 
Yani lskoçya, 9 (Röyter) - lnrtl

tere Baınldlt M. Makdoaald bazı 
nazırların kabl•aden çeklleeatl ha· 
berlerlnl tekzip etmlıtir. 

............................. __....-... --·"······ ... ·· 
Veni Tefrikamız 

-VE-

ZAMBAK 

"HilO.l • '(e • Zambak,, tarihte 
Türk kahramanlığının harika· 
Jarile doludur. Bütün saltanat• 
}ara hükmeden, bütün irade· 
}erin üstüne çıkan Türk'ün 
büyük iktidarını, biikülmeı 
asaletini yeni tefrikamızın sa• 
tırları ara11nda, başından sonuna 
kadar heyecan ürpermeltri ve 
lezzet hamlelerile doya doya 
okuyaoaksınız. 

lik et Olmaktan Çıkıyor 
Bu Hastalığın Tedavisi 

95 İmkan Dahiline 
Arhk Yüzde 
Girmi,tir 

HiilciJ••I Jlsp•n••rlttl• 1•4•"' o• ••/icat gö,..,. Ttadafar 

On ıencdenberidl ki memle- le baıanlan bu bDytlk it mem-
kette, halk araıına yayılmıı lekele binlerce can kaundır-
mahiyette olan baıtalıldarla mil- mııtır. Sıtma mllcadeleal, trahom 
cadele ediliyor. Bu mikrop mi· mllcadelesl bu,On en verimli 
cadeleıi 'bltmit değildir, fakat demlerlndedir. Diğer taraftan 
on aenelik cumhuriyet idareli yine hllk6metln muzabereti ve 
zamanında çok mUıbet neticeler blzı:at mildahaleaile yer yer •• 
alınmııtır. Sıhhat Vekiletinln eli· (Devamı 8 inci ••rfada \ 

Genç Bir Kız, Garip Bir 
Ölüme Sebep Oldu 

Alanye, ( Huauıt ) - Dimalacaml köyllnde Hatip Ha.eyin El. 
Kozyoka köyllnden Ayı• iımlode 13 yatında bir kızı hizmetti olarak 
evine almııtır. Hatipten gebe kalınca, kar111, bu g-enç lod eYde 
iıtımemif, Hatip te AYfeyl baıka bir yere ıöndermiftlr. Ayı• 
doj'urduktan ıonra tekrar Hatibin evine kaçmıı, bu Mfv Hatip 
Ayıeyl kendi kayınbiraderlerlne ıöndermiıtir. Bu arada kayınblradere 
lerl ile Hatip araamda bir vera1et ve tarla lbtilifı~çıkmııtır. Bu lhtlllf 
devam ederken de bir gece Hatip Ef. uyurken beynine ııkılu bir 
çifte ile öldilrlllmllıtllr. Ôldllrenler belli değildir. Kayınblraderlerl 
ile Ane tevkif edilerek zan altına alınmıılardır. ı: 'İl& 

Uzüm istihlaki Gittikçe Artıyor - Gazeteler - 1 

- lıtanbulda ıoa ıamanlarda apartıman iD1Aatımn blrcltnbln 
clurmaaınaa 1ebebl bu olmah 1 •• 



.:.ı.yfa .. 
Sesi] 

Şantaja 
Karşı 
Kanun! 

Dalıiliy Veklleü, e n joılı JIL· 
parak ôUıkinden berikinden par 
eızuırmak iıtiyen bazı tilr dileri 
kanunun pençesine teslnn etmek 
tizere harekete reçmiştir. Bu 
hU8Usta halkın mutaleaaı ou 
merkezdedir: 

Arif Bey (Beyar.tt Tavşııntaşı 82)
Bazı taotajçılar Yarmış. Arasıra çıkar
dıkları kiğıt pıırça]arile iktuıadi mil
esseseleri tehdit ederek p r sn~dır
mak isterlerınif. Bu neşriyat ıanta
jını meırutiyettcnberi işitiriz. Fakat 
artık buna nihayet verilmelidir. Na
muslu mOeS1ueleri tehdit ederek, 
ıuna, buna çatarak tufeyli bir ş~k~l?e 
yaşamak iltiyenlere hadleri bıldırıl-
melidir. Cümburiyet idarui tufeyüllğe 
Ye tufeylilere y.tşama hakkı tanımıyor. 
Namu•lu insanların ve müeaseaclerin 
Llmterler:Ie kazanılan paralarına ıokul
mak iatiyen yılan tablatlilerin batına 
kanunun yumruj'u iumeHdir. 

* Münir bey (Sultanhamamı 98) -
Araaua çıkan ban ıaı.ete ve mec
mualar malt miliuenlerimb.den para 
ıızdırmak için, vaziyetlerini fena ıröa
terccek ve balkın naz.arından dilfGre
cek tekilde yuılar yuıyorlarmı• Eter 
bu haber dotru ı.e bunun ıehlr içinde 
bir nevi derebeylikten farkı yoktur. 
Cumhuriyet idaresi saltanat devrin· 
den yadigir kalan derebeylikJerf, 
memleketin her köıeainden Mikiıp 
atmııken İstanbul içinde buna mlba· 
ade edemez. Matbuat hOrrlyetinl tak-
dis ederiz amma, yazılar eamimi tenkit 
aaha1tm aıınca bu çapulculuğa kimae 
talıammGI edemez. 

* lrlan bey (Unkapanı atlama t&{l) 
- Baaı kimseler ara 11ua çıkardıktan 
gazetelerle namuala mOeueaelere ça
tarak para sızdırmak iatiyorlarmlJo 
Dahiliye nkAleti ve umum matbuat 
müdilrlüJil bu itle yakından atikadar 
olduğu için timdilik blrt•J •Öylemeye 
Jftzum yoktt.ir. -----

Bir Motör Batmış 
Deniz ticareti müdürHiğUne 

gelen malumata göre; Hasan 
Fehmi Efendinin idaresindeki 30 
numaralı gümrllk liman mot6rü, 
Çeşme ileriıinde Toprak adası 
önünde karaya oturmuştur. Bu 
ylhden rahne alarak batbğı 
söylenmektedir. 

Motörlln içindekil9rin kurta-
nJdıkları tahmin ediliyor. 

Yol Parası Cetvellerini 
Vaktinde Hazırlamıyanlar 
Birçok mahallelere ait yol 

parası cetvelleri henUz haı.ırJan

mamıştır. Bu cetvelleri ay niha
vetine kadar haz.ırlamıyan ma• 
halle mümeasillerinin vazifelerine 
oihayet verilecektir. 

Oçuncu Ceza Reisi 
Bir buçuk a:y danberi izinli 

bulunan Asliye Üçüncüceza Mah
kemesi Reisi Hikmet Beyin me
zuniyeti bittiği için dünden iti· 
haren vazifesine bat!Amqtır. 

SON POSTA 

Türeyen Açıkgözler 1 
Yüksek ŞahsiyetlCri Tanıdığını Söy
liyen Bir Adam Neler Yapıyormuş? 

• 
enı 

Mekteplerin açılma ve kabul zamanı yaklat
mışhr. Bazı açık gözlerin, ötekini berikini, çocuk· 
lannı şu veya bu mektebe kaydettirmek bahane
sile dolandıklandıklarıın haber alan zabıta memur• 
ları bu gibi açık gözleri şiddetle takip etmeye 
baflamışlardır. Bu açık gözlerden biri evvelki glln 
Beyoğlunda yakalanmıştır. Taksim civarında oturan 
Hatice H. isminde bir kadının on yaşında Ömer 
bmindf' bir çocuğu vardır. Hatice Hanım, oğluau 

iyi bir mektebe vermek iatiyormıf, bunu haber 
alan Mahmut isminde bir inıaat kaJfaıı Hatice 
Hanımı bularak birçok yükıek kimselerle müna
sebeti olduğunu ve bu iti kıaa bir zamanda .yapa
bileceğini söylemiş, ufak tefek masraflar için de 
Hatice Hanımdan 30 lira almışbr. Aradan zaman 
geçtiği halde işin yapılmadığını gören Hatice Hanım 
dolanduıldığ,nı anlamış ve polise müracaat etmiştir. 
Polis, Mahmudu yakalayarak tahkikata başlamıştır. 

Masonluk 
Buradaki Ecnebi Mason 
Teşekkülleri Kalkıyor 

Istanbulda bDyük devletlerin 
mnıtakil birer masonluk mefriki
azambğı vardı. Üç sene evvel 
toplanan beynelmilel masonlar 
kongresinde Türkiye masonlan 
bu locaların lağvedilerek TtırJd. 
yedeki bütün ma&onların Türkiye 
maşrikiazamhğına bağlanma11Dı 

iıtemişlerdL Kongn de dört sene 
ıonra tatbik edilmek ıartile bu 
talebi kabul etmiıti. Bu ıene 
diğer büttin ecnebi muon teıek· 
külleri kalkacak ve bunların aza
ları Türkiye maaonlan meşrikia· 
zamlığına dahil olacaklardır. 
TUrklyede Masonluk (25) 

Yatına Girmiş 
Ma•onlıırın Türkiye meşrikiazam

lığı (25) yatma girdiği için dün 
gece Beyoğlundakl masonluk 
locasmd btiyük bir ziyafet veril· 
miş ve yıldönümU kutlulanmıtbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ortaköyde vapur iskelesinde 
bulunan Türk Petrol Şirketi ame
lesinden Ali isminde birisi, uzun 
zamandan beri çalıprak biriktir
diği 450 lira kadar bir parayı 
bekçileft mahsus kulübelerden 
binne aaklamıştu:. EvveJki gece 
meçhul bir ıahıs kulübenin kili
dini kırarak içeri girmiş ve Ali 
Ağanın 450 lirasını çalarak &a· 

vuşmuştur. Polis şüphe iizerine 
şirketin gece bekçisi Hasan Ağayı 
nezaret altına alarak tahkikata 
bqlamıfbr. 

* Sabıkalı kadınlardan Muaz· 
zez Yenitehirde Madam Marika
nın kurutmak için aıtığı çamafır· 
ları çalarken cürmlimeşhut halinde 
yakalanmışbr. 

* Sarıyerde Münir Efendi 
isminde birinin kabvesnde kumar 
oynatıldığını haber alan zabıta 
memurları evvelki akşam anaızm 

Tenvir iye 
Meselesi 
Belediye, Haksız Tahsilat 
Yapılmadığını 1:- ildirdi 
Belediyeden fU tezkereyi aldık: 
"Muhterem 1raxetenizin 1 Atu11toı 

934 tarihli nüshaıının ilk ıayfaaıada 
(bu işe aklımız etmedi, ııık yilzU 
görmeyen yerluden verıi abuır 
mı ? ) baılıklı yuı muhtacı tashih 
görüldDtfinden keyfiyetin ayni .Otun
da tekubinl rica ederim: 

Belediye nrgi ve reıimlerl kaou• 
nu tenvir edilen mahallelerde mevcut 
emllkten tenviriye resmi ahnmuını 
amirdir. Resmin, kanunun tarifine 
uygun olarak tahıll edilebilmesi için 
tenvirat lambalannın ne kadar meaa• 
fedeki emlaki tenvir ettiti nktile 
teabat olunmuttur. Bu muayyen mesa
feler haricinde bulunduju m11lum 
otan emlakten tenviriye resmi alındılı 
vaki değHdir. Mükellefü; rııaslle dahi 
olsa kanuna mllatealt olmayarak tah
ıilit yapılamaz ve yapdmamaktadır 
efendim." 

Mahlül Emlak 
lstanbulda, kimseı:z öldUkleri 

için mülkleri evkafa kalmaaı lazım 
gelen birçok mahlnl emlak vardır. 
Şimdiye kadar evkaf idaresi bun-
ların hakiki miktarını bilmiyordu. 
Geçen sene faaliyete geçen hususi 
bir kornisyon la~anbuldaki mahliil
lerin miktarını kı men tesbit 
etmeye muvnff ak olmuştur. Bu 
komisyon yakında faaliyetini biti
rt cek ve btanbulda ne kadar 
mahlul emlak bulunduğu meydana 
çıkacaktır. 

- • 1 • • • • .. • • • • • • :8' • 1 • • • • t .. "' • • .. • •• 

kahveyi aramışlar, Mustafa, Refik, 
Şerafettin, Hüseyin ve Yahya 

isminde bet kumarbazı clirmü· 
meşhut halinde yakalamışlardır. 

lf- Fındıklıda oturan Azime 
H. ismir.de bir kadının evine 
giren rr. eçhul kimseler birçok 
elbise vesaire çalmışlardır. Şüphe 
üzerine ayni evde oturan Mesrure 
H. ile Hilmi ve Neş'et iaminde 
iki adam yakalanarak takikata 
başlanmıştır. 

Deniz Kazaları 
Bir Çocuk Unkapanı Köp
rüsünden Denize Düştü 

Unkapanı civarında oturan 
sebzeci Mehmet Efendinin kamı 
Hatice Hamm evvelki gibi •ıcak
tan kurtulmak için 7 yaşındaki 

oğlu Ali ile birlikte Unkapanı 
köprüıünfln üzerine çıkmlfbr. Ha
tice Hanım dalgın dalgın denizi 
ıeyretmekte iken yanında oyna
makta olan oğlu Alinin muvaze
nesini kaybederek denize dllştft.. 
ğllnll görmllı ve feryat etmeye 
baflamıfbr. Hatice Hanımın fer
yadım duyan sandalcılar deniz.de 
boğulmak Ozere bulunan k6çllk 
Aliyi kurtarmışlardır. 

* Fındıklıda yıkanmak için 
denize giren Eaat isminde biri 
yUzmek bilmediğinden boğulmak 
Uzere iken lrurtarılD11ttır. 

Karpuz Şakası 
Yaparlarken •• 

Karadeniz vapuruna karpuz 
yüklemekte olan Hulfısi ve Muh
sin iıminde iki arkada,, bir ara
lık biribirine karpuz atarak ıaka
laşmıya bqlamışlardır. Bu ıırada 
Hulüıinin atlığı bir karpuz Muh· 
ıinin kaııklanna isabet etmiş ve 
adamcağız baygın bir halde yere 
yuvarlanmıştır. Muhsin teda•i al
bna almmış, Hulusi yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Hayvan Cinsini lılah 
Baytar mUdürlüklerl tarafın· 

dan getirilen cina aygırlar birçok 
mmtakalara dağıtılmııtır. Ziraat 
Vekaleti, aygır depolarında bu· 
lunan bu aygırlara çektirilmek 
.suretile elde edilen taylann tescili 
icap ettiğini alakadarlara bildir· 
mlştir. 

Bu suretle iyi cinı hayvanların 
miktarları da tespit edilmit ola· 
caktır. 
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( Gliniin Tarilıi ) 
Rüşvet Muhakeme
sine Devam Edildi 

Don asliye üçQncO ceza mahkeme· 
ılode geçende baılaaılaa rOtvet dan• 
ıına dnam edildi. Mahkemede eski 
Beyotlu birinci komi•erl mucip Beyle 
taharri memuru Remzi Efendi rÜfYet 
aJdıklan iddiasından, Sabahat, Gülizar, 
Kıvırcık Maryam Hanamlar da rÜfYet 
vermekten ve ıntçO Todori ile güzel 
gözlil Maryam da rüıvete vasıta ol· 
maktan auçlu bulunuyorlardı. 

Mahkeme evnli auçlulan istiçvap 
ettikten sonra ıabUlerJ dinledi. Suç
lulardan Sabahat, Gülizar, Kıvırcık 
Maryam Hanımlar, her hafta sıflzel 
,.azıu Maryam •asıtaaile Mucip Beye 
otuz beter lira nrdiklerlnl aöyledller. 
Şahit Emlnanü merkez memuru 
Nazım Bey Nerı:uka Hannmn evinde 
tabanı memllJ'U Remzi Efendiye iki 
yBz lira YeriUrken bizzat cürmü meı· 
but yaptıtıoı Ye Remzi Efendinin ce
binden evvele. numaralua tespit edi-
len dört tane elliıer lirahk kiğıt pa
rayı ellle çıkardığmı ıöyledi. Dlter 
ıahltlerin çağırılma•ı için muhakeme 
talik edildL 

Maarif Veklll Gellyor 
Orta tedrisat amuml mGdilrü Ha· 

ıan Ali bey ayın 13 Ande Ankaradaa 
ıehimi:ıe ırelecektir. Orta tedriaat 
kadrosu tamamen haınrlanmıı ve 
tasdik edllmittir. 

Kadro, Hasan Atı be7ln ıehrlmi:ıe 
relmeainl milteakip ilin edilecektir. 
Maarif Vekili Abidin bey de ayıa 

onbefinde a-elecektir. 

Safrada Bir Zelzele 
Bafra, 9 - Dnn ırece aaat 21,30da 

tarktan ıarbe doğru blr saniye kadar 
ıUren ani ve ı:ddetli bir zelzele 
biHedilmiıtir. Hasar yoktur. 

Isparta Ve lzmlr Sergisi 
Isparta 9 (A.A.) - Ticaret Odaaı

nın bu ıeoekl beynelmilel lzmir pa· 
nayırıne İspartanın meıhur haltlartl• 
ittirakl kararlaıhnlmıfhr. 

Doçentlerin Aylıkları 
OnivHaite doçentlcrl o mına bu 

heyet, yükıek tedriaat umuıui mU
dürö Hamit beyi ziyaret ederek ma· 
&f arının artbrılmau etrafında ko
nutmuşlardır. 

Üniversite Kadrosu 
Aldığımıı malümata 1rlJre. yüksek 

tedrisat umumi müdOrQ HAmit, talim 
n terbiye dalreıi reiıi Ihsan beyler 
Ünlverıite kadrosu üzerinde tetki
kat yapmaktadırlar. Kadroda teıri· 
nievvelde bazı detitikllkler olacatı 
haber verilmektedir. 

Meb'usların 
Tetkikleri 

Şile, 9 - GDmrDk ve inhisarlar 
Vekili ve meb'usumuz Ali Rana Bey 
buraya gelerek köylDnOn derdini din· 
ledi, geçiml odun ve kömür aatımanda 
olan bu havali köyliUllAQa blr tiki• 
yetini pek haklı bularak Ziraat Vek&
letine bir telrraf çekti ve İstanbula 
hareket etti. K8yl0 çok ıevindi. 

* 
Kars, 9 (A. A.) - Mıntakanm zirai 

n iktı11adi nziyetile yakından alika
dar olan ve halkın derilerini dinliyen 
meb'uılarımız Muhittin Paıa \e Baba 
Tali Bey tehrfmlze gelmlılerdir. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_' n_ı_n_R_e_s_im_li_Hı_ik_ag.;.__.es_i_: __________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_._B_. _D_ig_o_r_~_,_· ._· _. 

- Her 1ahada mücadd~len \ 
•m1or HaNa Bey. 

Mueli dilencilerle milc•· ı .... lhtikarla 
IODra. .. 

mUcadeledeu 

1 
.... Bir de ucuzluk mncadelesi 

bafhyor, onun için mUcadeley• 
adamalolla laandanmqa bakmah. 1 

tluaD B. - Val abl aslalm böyle ki· 
cllk ttJl•r IMrlı•H ... ıellr • 

- Nedem Huaa Ber 1 
H. e. - o,ıe ,.. uhlm, •JID onu;-.:: 

_...._. kacbr alcach&Mla ••ç•lt her 
Ww ni ... tereltlllr al•l• P .. 
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Hergüu 

Gazi Hz. 
Hlndenburgun Oğluna Bir 
TeessUr Telgrafı Çektiler 

Ankara, 8 ( A.A.)- Reisicümhur 
H%. Mııreıal Vo11 Hinden burg'un 
tıefatı milna.ebetlle Mareıalin bif .. 
Yiik oğlu Miralay Vo11 Hindenbarıa 
atideki teessür tdır•fını ıö,.dtır• 
rnişlerdir: 

"Biigük deulet reisi namdar p•· 
derinizin vefctuıı acı bir teessür!• 
haber aldım. Mateminize candan 
iştirak eddr v• •ize en samimi tazi
Yetlerinıle beraber dırrin •empatimitt 
i/adt:sfoi takdim ederim, Mtrolayım 
efendim. ,, 

Umumi Af 
Alman yada Binlerce Mah-

kum Tahliye EdiJiyor 
· Berlin, 10 (A. A.) - Devlet 
Reiıliğile Baıvekilliğin birJeştirJl· 
nıeıi münasebetile bir umumi af 
ilan edilmittir. Alb aydan aşağı 
haps ve bin marktan az para 
cezaları affediliyor. 
. Binlerce ıiyasi mahbusun .tah

hyeleri bekleniyor. Bu ayan 2smde 
açılan kabahat suçlarına ait da· 
\'alar iptal edilmiştir. . . 

BaZl ağır siyasi cürümler ıçınde 
hususi af ilan edilmiştir. Vatan 
hiyanetini. devletin emniyeti aley
hindeki fesatçılık. askeri esrarın 
lfıası gibi ıuç)ar aftan hariçtir. 

Yeni Hat 
Bugün lktısa.di Bir Zafer 

Daha Kutlulanıyor 
Bugün yeni bir demiryolu ~za• 

feri miz, 70 kilometrelik Elaziz 
hattmın iıletmeye açılmuı iUre· 
tile kutlulanacaktır. 

Elazize giden Nafıa ve Maliye 
vekillerimizio huzurlarında bu yeni 
hattımız da. iktısadi ve uınumi 
faaliyete bugünden itibaren karış· 
mıt olacaktır. Bu münasebetle 
Vekil Beyler birer nutuk söyliye· 
ceklerdir· 

Fazilet Mükafatı 
Maarif Vekaleti fazilet müki

f atının bu sene, mlllga darülfüoun 
serhi mUtun müderrisi Ferit Beye 
Verilmesine karar vermiştir. Orta 
tedrisat muallimleri arasındaki 
tnlika fat, kıymetli ve kıdemli ho· 
catarımızdan Seracettin Beye 
\'erilrniftir. 

Japonyada Silah Y arııı 
Hazırlığı 

Tokyo, 9 (A. A.) - Gelecek 
Yıl için hazırlanan ve maliye ne
laretine tevdi edilen bahriye 
hUtçesi, geçen senekine nisbetle 
takriben 35 milyon fazlasile 
7ı4,720,ooo yene baliğ olmak
tadır. 

Tevfik Rüştü Bey Mısıra 
M . Davet Edildi 

ısırda çıka "El k 
gazetesinin b' n. mu attam,, 

k d ıldırd' v • " ya ın a Mısır ile T ı~ıne gore, 
aktedilecek h Urkıye arasında 

• mua ed . k 
ı-esi için, Harici e Vnı'!-. ~üza e· 
fik Riiştli Bey ~ ekılımız T ev-

. . ısıra davet edil-
nuşbr. Muahede iki d 
~Um essi ileri marifetife M ev~t 
1nıza edilecektir. ısır a 

· Zonguldakta 
Maden Kuyularında Sıhhi 

Tetkikat Y apıhyor 
h' Zonguldak, 9 (A. A.) - Sıh-
t
.1Ye müsteşarı doktor Hüsamet· 
IQ E . f k ~i . eyın re a atinde bulunan 
S~;l umum mUdürü doktor Zihıti 
t 

eynıan Bey amele yerlerini 
etk·k h 1 a devam ederek dün f ş 
}':~ka~ı ocaklarmda 1800 metre
tı ~nrnış ve iş cilerimadendo çalı· 

r •n tetkik etmiştir. 

SON POSTA 
---==.=:.------ --

Resimli Makale a Kadınlık, 'Annelik a 

SON TELGRAF HABE-WLERİ 

Bulgaristan Türkleri Hic
rete Mecbur Ediliyor! 

Bulgaristan Türklerinin ıon 
fgUnlerde periçan bir halde hicrete 
mecbur edildiklerin~ içimizde bü
yük bir acı duyarak haber alı· 
yoruz. Bulgar gazetelerinin neıriya
tmdan anlaşıldığma göre, ora
daki Türklerin mallannı mülk
lerini bırakmak mecburiyetinde- ka· 
larak kaçarcasına hicret etmeleri, 
Türkiyede küçük san'atlar kanu· 

nunun tatbik edilmesi Uzerine 
Bulgaristanda Türklere karşı re· 
va görülen zulüm yllzündendir. 

Halbuki her memleket kUçUk 
san'atlardan bir kısmım sade· 
ce kendJ halkına münhasır 
kıJmııtır. Biz bu işte en geç ve 
daha müsamahalı hareket ettiği
miz halde, bizimle dostluk ve 
iyi komşuluk iddia edeıı Bulgar 

1 

hUkfımetinin bu harekete göz yum· 
masına, akıl erebilecek bir sebep 
bulamıyoruz. 

Türkiyedekl Bulgarların burnu 
bile kanamadığı, istedikleri 
gibi rahat ve huzur içinde yaoa· 
dıkları düşünülecek olursa bizim 
dostluk hakkındaki hüsnüniyeti
mizin ne kadar cömert olduğu 
anlaşılır. 

İhtilcil Mi? _ !Bir Fransız Nazını fzmir Üzümü 
Bulgaristanda Gizli Bir l Gazi H z. nin Fiat Düşüklüğüne Karşı 

Hareket Meydana Çıkarıldı fl l d ~ edbirler Alındı . 
Sof a s (Hususi) - Fili be UZ Ur ar lll a fzmır, t O ( Hususi ) - Üzüm 

h · Je 1
hUkumeti devirmek için Sabık Fransıı Maliye Nazırı fiatlarmm gayri tabii bir vaziyette 

ıe rm d'k 1 I' t f k fi dti nk "tt•v• · b'ld' ' · .. ·ı n gizli bir teşebbüsün mey- ve ra ı a sosya ıs ar ası şe e· şu gı ıgım ı ırmı.ştım. Bu 
gırışı e d M J . B 'ni R d dil 11kJü v ü .. ü il k danfı çıkarıldığı öğreniliyor. Ha- rin en . orJ one n usya a . şu g n on ne geç me Ozere 

d
. .k. Uzden fazla zabit, muh- bir tetkik seyahati yaparak şeh.. dün Borsada alakadar tacirlerin 
ıse 1 1 Y • • v d v a t k i t' k'l f k · · telif asker ve sivil eıhas tarafın· rımıze ugra ıgını y zmış ı . 1 ı~a ı e ır ~ re1S1 Avni B.in riya•• 

d f d'I 'ştir M. Böne burada bir hafta setınde umumı bir toplantı yapıldı. 
an B~er t t:vk~:t ~ardır. Sabık kadar kalmış, dün Pireye hareket Neticede arz ile talebin mütevazin 

H bı.~çeo Nazırı Jeneral Votef te etmiştir. Sabık Nazır burada gitmesi, mali bir kuvvet ve şirke-
m:~k~ftur. Hükumet ihtilalin bulunduğu müddet içinde Yal~ ti~ meydana getirilmesi, asgari 
önüne geçmeye çahııyor. • vaya da gitmiştir. Bu hususta hır ffat tesbltl ve o fiattan aşağı 

Diğer taraftan Sof yada tereş diyor ki: h satış yapılmaması gibi kararlar 
iih eden malumata nazara!1 " - Yalovada ükümet erki· itt~haz ·~ildi: Hariç piyasalar mil· 
~of 

8 
olisi Makedonya komı- nından Baş vekil Paıanın, Tevfik ıaıt oldugu içın üzümlerimiz iyi fi. 

t 1 y. ~eisi Mihailof'un çok Rilştft ve ŞUkrli Kaya Beylerin atla satılacaktır. Mliatahsilinde 
e k:ı dostlarından biri olan Bana gösterdikleri teveccühlere buna göre hareket etmesi temin 

$:k:tofun saklandığı yeri keş· mütetekkirim. Cumhur Relıi olunacakt!r. 
fetmiştir. Bu adam Makedonyda Gazi Hz. nin beni huzurlarına Şııe Fabrikası 

k•ıAt hazinesinin nere e b ı t Jerı'nden dolayı ne p teş ı a mm.. . k bir mev· ka u e me aşabahçede kurulacak olan 
olduğunu soyleyebıJece kadar minnettar olduğumu bile• cam ve şişe fabrikasının temel 
kidedir. d v d n hU- mezsiniz. atması rasimesl salı günU bizzat 

Mihailof sakla~ ıgı k:~ e ön· Bu mUJakabn hahrasmı asla• Başvekil Paşa tarafından yapı· 
kumete hitaben hır ~e. . P g G Jacaktır. • 
d . ve artık kendısını arama· unutamıyacağım.. cçen sene H"l"I• h • Ş fk 
ermış ü kü bulunmasına imkan Türkiyeyi gez~•t .. olan dostum 1 a ıa merın e ati 

maları, ç n . . . ısınının burad H'IAJ' h F 'h b · 
1 

d v 
1 

bi)dırmıştır. M. Heryo nun 8 ne• ı a ıa mer atı şu esı ta· 
0 ma ıgın d k Pi asaıı kadar tamomış olduğunu görmek· rafından ~~n . 2.00 fakir çocuk 

f ın 1 
1
Y dk • a· 1 de memnunum. Fransa ile Tür· sünnet ethrılmıştir. Ayni zamanda 

G . 9 - ç fm 1 pıy e k' ı ·t'k b b b ki · · k ıresun, ilk satış kiye arasında ı po ı ı ~ era er• u çocu ar ıçın ço güziil eğ· 
&ası 36 kuruştan açıldı. Jiği de beni mesut edıyor.,, lenceler tertip edilmiştir. 
merasimle yapıldı. 

---=---= 

/STER iNAN /STER INA.NMA! 
-,._ Bir okuyucumuz yaııyor: rdır Bunların 

k kt 'ki tane manav YA • 
" Bizim so a a ı ibince tam 

birisi dUkkinını belediyenki~ kararı b~:~iye aaatine 
t Fakat öte ı manav 

9 da kapa ıyor. k am ilk manav yine ıaat 
hiç aldırıt etmiyor. Dün a ' 

9 da kepenklerini indirdi, evine gitti. Ötekisi iae yine 
kapamadı. Tam dokuzu beı geçe bir polis efendi 
gelerek bu manava ihtar etti ve dükkanını kapattı. 
Fakat polis efendi ırlder gitmez manav efendi dı 
dükkanını tekrar açta ve ahtveriıe baıladı • ., 

INANMAt 

Sayfa 

Söz" n Kısası 
• 

Çıplak Gezmek 

lstigen Adam! 
•-------- A. E. -

Gazetede hangi çeılt yazıların 
okuyucuyu daha ziyade iıgal edece~I 
meselesi, mcıslektaşlarl her zaman 
düşündOrtür. Buna rağmen yanılma· 
Jarı sık sık vaki olan şeylerdendir. 
Diğer trc1tçılar gibi, - vazifeyi hita
bet kürsüsünde ifa edenleri kaste
diyorum • kendilerine hıra ve heye
can veren mevzuların okuyucuyu da 
alakadar edeceği zannına düşerler. 
Meseli meb'us mudurlar. baknraınıı 
münhasıran tatbik ile mükellef olıın· 
lata hitap eden koca bir layihayı 
l:aş sütuna geçirirler; belediye azası 
mıdırlar, bakarsınız, sırasına göre 
Muhiddin Beyin lehinde veya aley• 
hinde bir meseleyi ön safa alırlar. 
Bereket versin, siz bütün bu yazılara 
ehemmiyet verip vermemekte ser• 
bestsiniz. Lafla traı eden adamı dinle
memenin bıu.an imkansız oJutuna mu
kabil, yazıyla tırao edeni okumamak he• 
vakit eldedir. Bu hakikati gazeteciler 
anlamazlar sanmayınız; balkrn neye 
ehemmiyet verdiğini değilse de, neye 
ehemmiyet vermediğini muhakkak, 
güniln birinde, kavrarlar. OJsn olsa 
zaman biraz geçmiştir, bu kavrayııtan 
fayda çıkmaz. 

* İyi bir gazeteci hayatla teman 
gelince, sokakta, tramvayda, vapurda 
tiyatroda veya plajda ağzını kapaya
rak, etrafında söyleneni dinlemelidir. 
Günün en fazla alaka uyandıran mev
zuunun ne olacağanı burada Öğrenir. 
Vakıa her lSğrendlği balıiı üzerinde 
ısrar etmesi mümkün değildir, altın

dan diken çıkabilir amma. içinde iıti 

fade edilebilecek olanları da vardır. 
Meaeli itte ıu çıplak gezmek isteyen 
adam gibi. 

Belki milbalega ettiğime •ahip 
olursunuz. Fakat aizi temin ederim ki 
bugün DokiJdfı Ef.nfn adını Türkiyede 
bilmiyen yoktur. 

Dün akıam Cuma tatilini ge-
çirmek Ozere bir köye gidiyor-
dum. Vapurda onun hikiyeıinl 
dinledim. Cazlnoda ondan bahse. 
dildij'lni ltittim. Dahaıı da var: 

Gecı birtürlQ uyku tutmadı. Ya
tağımda sağdan ıola, aoldan aağa 
diinerken, otel odaaımn incecik 
bölmeıinin öte tarafmda meraklı bir 
kadın aeal yilkıeldi: 

- Acaba neden ÇJplak geziyormuı? 
~omurdana~ bir erkek ıeıi cevap 

verdı. Pek iyı lıitemedim. Fakat 
çok muhtemel ki : 

- Tasası sana mı düttii? diyordu. 
Küçük bir sükutu müteakıp kadının 

teıini tekrar duydum : 
- Muhakkak bunda sıcı.ığın tesiri 

vardır, ya lnız neticeleri olacağı da 
meydanda 1 

Muhaverenin mevzuu deği,tı. Yal· 
nız maalesef beni bilsbütGn sinirle n
direcek bir mecraya döküldü, ve uy• 
kum da büsbütün kaçtı, hava a lmak 
Ozue balkona çıktım. 

Fakat bu •abalı uyamr uyanmaı 
çayımı getiren garsondan hikayenin 
mabadını dinlemeyeyim mi'( 

- Belki işitmemftsinizdir, dün ge
ce otelde bir toplantı yapıldı. Y azm 
bu sıcak gününde sokakta plaj kıya· 
feti ile gezmenin doğru olup olamıya• 
ca§'ı düşünüldil. 

• Hikaye bitmedi, vapurda bir arka-
daf ile kaıtJaşhm. 

- Doatum ıu adamm prensibine 
ne dersin! Merak ederek bütün gnzo
teleri aldım. birer birer okudum, hep
alnden de tafıllit üzerine tafsilat, yal
nız bir tanesinde tek bir kelime bile 
yok, acaba neden ? 

- Atlamıt olacak ! Maamafih klm 
bilir, belki de yazmayı prensibine mu
gayır bulmuftur. 

Muhavereyi yarım bıraktık, o ı•· 
zetelerine daldı. ben de yazımı yazma 
gayretine. Fakat ne olursa olsun gl>
rüyorsunuz ye, el'an ayni meıele Ue 
meıgulüm, meuuun cazibesine diye
cek yok. 

Harp aonu, elbiseleri inceletti ve 
kısalttı. Yarı çıplaklığa alıtalı seneler 
var, anlatılan dile dolanmak için ya 
tam çıplak gezmeli, yahut ta tam ka
palı 1 Ben hadisenin dile dolanma .. 
sının sebebinl bl\tka Ulrlii izah ede• 
mi yorum. 

Pamuk Fiatları 
Yükseliyor 

Liverpul, 9 (A.A.) Bu 
sene, Amerika pamuk mahsu· 
tünün uzun senelerdenberl gürül· 
memiş kadar az olacağma dair 
ziraat nezareti tarafından dün 
neşredilen rapor neticesinde 

L-------------·--------------------------J pamuk fiatları derhal yUkıelmi,tlr. 
/STER iNAN !STER 



Fl~-r+~t: 
Esnaf Cemiyetle
rinin Kaynak 
Yeri Çorumdur 

Çorum. (Huıuıl) - Çorumda 
es' dden kadılar itılz kalır, bir 
teviye nargilelerini tokurdatarak 
ziyafet ziyafet gezerlermiı. 

Sancaj"a, yeni gelen kadı efea
dinin biri aylarca beldemif, bek• 
lemiş davacı ıiSrftnmeyince laay
retten hayrete dilferek kitibino 
10rmu9: 

- Bu, memlekette davacı 
olmaz mı? 

- Olmaz, efendimi •• 
- Sebep?. 
- Halk, aralannda çıkan ihtl-

llflan kendileri halleder de ••• 
Kadı efendi, kavuğunu önline 

alarak cilllı kafuını kapmıya, 
gBzleri velfecri okumıya başlamıı: 
katibine emretmit : 

- Telllllar bağırsın; herkeı 
birer yumurta ıetirain •• 

Şehirde, ne kadar tellll vır1a 
Hferber olan11lar. Sokak sokak 
ıeze ıeze, hançerelerini yırla 
yırta haykırDllflar: 

- Ey ahali duyduk, duyma• 
dık demeyin; herkes bir yumurta 
alıp kadı efendiye götnrecek .•• 

Uzun aözlln kıaaıı, yumurta• 
ları alanlar, kadılık daireıinin 
rolunu tutmuşlar.. ertesi pn, 
fİDe tellallar çağırmıı: 

- Yumurtalara Inzum kal• 
madı; herkes gelsin, alaın ••• 

Halk, yumurtalarını almak 
için h&cum etmiş. Senin yumur
tan knçftktO, benim ki büyilkltı, 

derken, müthif bir yumurta mu
harebui baflamı1- Dolayııile, 
kumu kadı efendi de kıı kıa 

gBlerek davacı toplamıya muvaf· 
fak olmut·· .. 

Bu, ihtimal ki bir mauldır. 
Fakat Çorumda 6tedenberl devam 
eclea adet ye teamllllerf ıö.t.,.. 
meal itibarile dikkate değer •• 

Etkiden, Çonım uaaflan 
laakkm ve hakikatin en ,az.ı 
lrnelderini göıtermit ve yap
mıt olmakla marufturlar. ~ 
diki eınaf cemiyetlerinin kay
nak yeri Çorumdur. Ve bu. ıınıf• 
lann birliğini idere eden rciae. 
.. Şeyh" katibe Jiğitbqı, Yeme
danna eanaflar kAhyaaı, azaıma 
itçibaıı derlermif. 

Bu tqekklllitla eınaf arasın
da dılo bir cliaipliu temin edilir, 
hariçten gelen ttlccarlara btiytık 
kolaylıklar göıterilirmif. Muhtekir
ler Yiğitbatı tarafından proteate 
edilir. Hileli mal satanlar ıeyh •• 
birlik azası tarafından " Lonç ,, 
edilirmif. 

Lonç vukubuldujıı vakit laer-
kelin buoa · ıelim Yermesi Yeri
len karara bir h8rmet ni9aneıiydi. 

Loncun en mnthiı karan bir
liğin tllreaine itaat etmiyen her-
laanti bir eaafm afaoz edilme
lidir. 

Afaroz edilen emaftan hallr, 
ahı verit etmez. Muhtekir de me .. 
lekeli terketmiye mecbur tutu
lurmuı. 

* Bana ayle geliyor ki, ihtikAma 
lnUne geçmek için bu teşkillbn 
tekrar canlanması ve btlUin mem
lekete yayılmuı faydalı olacaktu. 

c. v. 

Bahkesirde SUnnat DDDUnD 
Balıkesir ( Huıusl )- Himayel 

Etfal Cemiyeti 30 ağustosta 
bllytık bir sünnet dllğlinll tertip 
etmiştir. 150 Çocuk aOnnet edi· 
lecek Necati Bey Muallim Mekte
binde mBkellef bir düitln yapı
lacakbr. 

,. , • . 

MEMLEKET HABEllLERl 
, 

Çermik Kaplıcaları Şarkın 
' Y egine Şifa Kaynağıdır 

Çermik ( Hu· pek mlhim bir 
ıuai ) - Çermik varidat membaı 
Şarkm en ucuz da olacaktır. 
kazaJanndan birf. 
dir. Bur•da alt .. 
mııı mlltecaviz 

dokuma tezıilu 
vardır. Bnton 

kaza halkı giyin
me ihtiyaçlarını 

bu tezıihlann 
imalAb ile temin 

et me kte di rl er • 
Kasaba ıimdiye 

kadar imardan 
mahrum kalımı 

bir halde idi. 
Belediye varidatı 
azdı. Bu mllnaıebetle imar ve ı 
ıalah lmkinlan buluaamıyorda. 
Kasabaya yanm ıaat mesafedeki 
Çermik kaplıcaları bu muhiüa ea 
iyi ılfa kaynaklan halinde olma• 
ama rağmen ancak iptidai bir 
ıekilde istifade edilebiliyordu. 
Kaplıcalar son senelerde ıslah 
edilmittir. Şark vilAyetlerinden 
mütemadiyen ziyaretçi gelmek· 
tedir. 

Bu ayda kaplıcalarda en az 
bin kiti bulunmaktadır. Bir glln 
bile ziyaretçi miktan bu rakam• 
dan aşağı dütmemekteöu. Kap
lıcada yapılan iki otelde bugilıı• 
lerde bot bir yatak b11Jmak ba
kioıızdır. Bu kadar raibet bu· 
lan bu kaplıcayı mllhmel buak• 
mak doiru ırörlllmemekteclir. Y •· 
pılan ıathl ıslahat harap bir bl· 
nawa dlflna kireçle badaaa aftr
mek nevindendir. Hmmi mulla· 
ıebeye ait olan bu kaplıca oauh 
aarette ISlah edilcHif takdirde 

Ereğli Belediye
sinde F aaliget 

Konya EreğlW (HU1Uli) - S.. 
lediye tarafın. 
dan IDfll etti
rilmekte olaa 
elektrik fabri
b .. ikmal e
dilm'ttlr. Şim
di de bir ıiae
ma bina11 la
tuına karar 
verilmlftlr. Be-
lediyenin yol• 
lann ve çar•· 
mn temizli-

IC.onga Er•llld 
611l~tli•• NUI 
Rtuitrt Beg iiai Ye intiza· 

mmı temin huauaundakl ıayretl 
halkı memnun etmektedir. 

Eylülde yapılacak belediye in; 
tihabı hazırbklan ikmal eclllmiıtlr. 

Çorumda Sel 
Çorum (Huauıt) - Şiddetll 

aacaklarclan IODl'a fiddetli bir 
yapar baıladı. Ve Sığlık bop
zındaa botanan bir ael tehir ao
kaklannı iatili etti. Bir otomobil 
ve biı· kamyon •le kapıldı. Yol
culan mlfkiilitla kurtanldı Ye 
bir kısmı memleket haıtaneaioe 
nakledildi. Sel mahlalita zarar 
vermedi. · 
Adapazarı Halkevi Spor Heyeti 

Adapazan ( Husuat ) - lıtifa 
eden Halkevi Spor Komitellİ 
idare heyeti azalıklanna yeni ya• 
pılan intihap netİcelİDde Hllmll, 
Niyazi, Tahsin. Hidayet, Saim, 
Memduh Beyler seçUmiflerdir. 
Reisliğe Hiınll Bey batihap olun
muftur. 

Çer•lli11 rrmrr•f ma•.sar••• 

Çermlll• /ı•tık 6aAçelerlnde11 
6fr naP.NN 

Çermik k&y• 

!erinde timdi fı .. 
bkçılığa merak 

Yerilmiıtir. Gira

k• k6yllnde ya

pılan fıaıbk aıı· 

!arından bu sene 
akıl ve hayale 

sığmayacak kadar 

çok mahıul ahn

mıftar. K&ylll bu 

ıee ehemmiyet 
Yermektedir. 

l ....................................... ·-·--·······--

Bolu da 
Zafer Bayramında Üç Yeni 
Tayyareye Ad Konacak 

Bolu (Husaıl) - Zonguldak, 
Bartın ve Ereğliye alt Uç Tayya• 
remizin ad konma merasimi ao 
Ağustoı Zafer ve tayyare bayra· 
mı gllnl1 ıehrlmizde yapılacaktır. 
Her üç kazayı temıil edecek 
heyetler Doluya gelecekler ve ad 
konma meraıiml yapıldıktan sonra 
Tayyareler ismini aldıkları yerin 
hamiyetli halkını aelimlamak üze
re Zonguldak, Bartın ve Ereğliye 
siderek orada açaflar yapbktan 
aonra döneceklerdir. 

Boluda Sıcakllk 
Bolu, ( Huauai ) - Sıcakhk 

derecesi kırka çıkmıftır. Herkeı 
nefes almak için ıerin bir yer 
aramaktadır. Çarfl ve ıokaklarda 
kimseler ıartınmemekteclir. 

Karadeniz Ereğlisinde Sıhhat işleri 

. 
Er•lll lıa.,.,,._.,, •• .,,.,.,., HtUll S. 

Erejli (Huauai)-Tabil limanı, 1 yatırılm11 bunların içinde ancak 
doyulmaz g&zelliğile ı&hret bulaa lkia1 yatalak olarak llmU., cliğeı-
kaubamızda aıbhat itleri deyince lerl hep tifa bubaUf)ardır. Poli-
Ukin habra haatane ıelir •• Kaaa· kilinikte 1339 haıtaya bakılllllfbr. 
banın en gtlzel yerini ifıal eden Doktor Hidi Bey ameliyab Inzum 
bu aağhk ye iyilik yurdunun ba· olacak tehlikeli hastalan haber 

· flDda blytlk bir ha•aalyet ve alır almaz derhal haıtaneye 
hankatla plıpn doktor operatiSr kalclanp ameliyat yapmakta ve bu 
Hidi Bey Yardır. Hldi Bey ba.. ıuretle birçok butalann hayatla• 
taneye •eldiji zamandanberi yap- nnı kazandırmaktadır. 
bğı ehemmiyetli ameliyatlarla Ereğllde bir de amele diıpan• 
ballan itimadını kuanmııtır. •rl vardır. Bir eczane ve bet 

Hldi Bey bir sene içinde 271 doktorile kasabamız Anadolumu-
ameliyat yapDIJfbr. Bu ameliyat- zun diğer ıehirlerine niabetle 
lar içinde 14 tanesi Gildre deni• ulıhat iıleıl yGzUnden zengindir. 
len kursak ( boyun şiıkinllği ) GaliboludanOzUm Sevkiyatt 
amellyatile ~lrkaç tane de kalın G l*b 1 (Huıuat)- lıtanbulda 
barsak amelıyatı ve yumurtebk e 1 0 u 
uru ameliyatıdır. lkı ay Zonguldak ı&hreti olan Gelibolu ÇavUf 
butanuinde vekAletl naa11acla da GzDmlerinin sevkine baılanmııbr. 
75 adet ameliyat yapmıfbr, Şlm· ilk mahıul olarak liO klife tUOm 
cliJ• kadar lraatanede 666 laalta ••kec:lilmiftir. 

ı Memleketle Spor 

lnegöl idman Yarda 
Gençlerinin Çalışmaları 

lnegöl, (Hususı) - lneglll le(' 
man yurdu 340 aeneainde teıelP 
idil etmipir. On bir senedir çok 
mtııklll vuiyetler içinde çahıbkf 
tan aonra bugDn en muntualll 
çalaıma yoluna girmiftir. 

Yurdun azau (107) dir ve bit 
azanın 97ıl fa'al bir tekilde bu-ı 
lunmaktadır. 

Kaymakam Ekrem, belediy1 
reisi Ali. Halle fırkaaı reisi Sabı1 
Beyler idman yurduna belediye~ 
(200) lir• yardım tahaiaab koyd..,. 
rarak genç~ğe veidman yurduna 
yardım vo allka gtlatermiflerdir. 

idman yurdunun 34 futbolcuıuj 
19 voleybolcusu, 5 bisikletçi, 1 «( 
bando, 30 izcisi, 4 yDzücD. • 
clağcıhk, 2 gOref, 9 plnponcuauı 
ve atleti vardır. 

15 gtın enel &.tJumda rei~ 
lbrablm ve izci GJIDU beyi Me~ 
met Remzi beyler olduğu halde 
Uluclai etejinde etrafı çam v~ 
gllrgen ormanlarile çevrilmit oy,_ 
IAt.30 izci kafUeai orta köy, muz8' 
hilmiye. oylit yolu iberiaden ~ 
ce y6r0y6p çılmutlar ve araba~ 
lann bile zorlukla· gittiti bu ~ 
zel ve efl bulunmaz kaplıcalara 4 
saatte gitmişlerdir, izciler 220 
nkmda bulunan b6ylik telil .. 
ye gitmişler ve çamların hayat 
verici kokuları arasında pazat 
alan köyOne dönmBılerdir. 

D&nllfte Hilmiye, Bahariye~ 
konkurları, Maden ve Deydinler 
köylerine uğrayarak şehre döD4 
mllşlerdir. Borsada bu sene mUte-~ 
haddit maçlar yapan idman yurdu 
318/934 günii Y enifehire giderek 
Y enifehir Gençler birliji ile aa
mimt bir maç yapDUffar ve 2·2 yo 
berabere kalmışlardır. Yenifehlı 
kaymakamı Ye belediye reisi 
Ye Halk Fırkası reisi beyler 
aporculanmwı bOytlk nezak9' 
ve misafirperverlik gtlstererelc 
akşam ve öğle yemeklerine ahko-
muılardır. 

lık defa bu MDO 17 ağuatoata 
kuliiblln aeneidemyeai bOyllıı 
bir bayram la tes'it edilecektir. 

Upk Mmtakası 934 Şampiyon• 
Upk, (Huaaal) - Utak 19M 

liki bugiln yapılan aoa Sima't' • 
Uıak pmplyonlanmn karplqma• 
ille neticelenmit ve Simavhları 
çok güzel bir oyunla 0-5 maifup 
eden Uıak f8mpİyoaa Taran 
idman yurdu, Upk mmtaka11 
1934 Hnesi ıampiyonu oldu. 

Edirne • Alpullu laÇI 
Edirne, ( Huıuıi ) - Cum• 

g&ntl Edirne Halkevi takımı Al
pulluya giderek oranuı m~htelitile 
bir maç yapmıştır. 

Neticede Edirne takımı 3 • 1 
galip gelmiıtir. ---

.Evreşede 
Kavak Köyünün Defter• 

leri Çalındı 
Gelibolu, ( Hu&UBI) - Evr ... 

nahiyuiniıı Kavak k&yünün ihtlı-
yar heyeti ocluma bir gece per 
cereler kınlarak girilmif, mal&DlllJ 
slziindeki k6y •• k- defterleri 
çabnmıı, diğer defterler de yırbl-
mııbr. 

Çekmecede bulunan 9 lir• 
paraya dokunulmamıfhr. Bu garip 
hıraızhğın veya dnımanlığan a• 
için ve ki'1l tarafından yapıldıjl 
tahkik edilinektedir. Failinin yr 
kalanacağı fÜz>hesizdir. 

Somad~ Ucuzluk 
• Soma ( Hu ·uai ) - Bu bav,.

lide pek fazla ucuzluk vardat• 
Karpuzun 3 kilosu yı;"Z parayai.t• 
Yumurtanın tanesi 18 :ıa .. n!., 
patlicanan tanesi 10 paraya _. 
blmaktadır. Yenecek, içilccell 
hert•J bu mabette ucuzdur. 



BABiCI TILIB&rLAB Göniil lıleri -
Aile Hayatında 

Amerika da Sıcaklar F e- D~şünülecek 
ltalgada 
Kadın 
Meselesi 

ltalya baınldU M. Muıollal Ital
rada ktdınıa iktt .. dl ye ıiyaıl 
.. halardaki roUlnl ıu clmlelerl• 
lalab1orı 

• - Birçok kadınlar lktiuclt buh
'*aciaa dola11 dapncla it ılrm•t• 
"-c:bur olduldan lçla keadilerlal 
lllazur •llrlrlm. Uldn kadının euı 
._,eai uneUktlr •• mubltl, eaklal 
tlhl ev C>lacakbr. 

.. F •ıiat hlktmeti, ltuflnkl ltalyaa 
lsadaalarınm ukl Roma kadmlan flbi 
...... bayatluıaı ene, lrm• •• 
..... ltl•rll• pprm•lal ı.tamiyor. 
lllktmet kaclmlanmwn. kecalannın 
• .,. erkeklwla mtltemmlm bir uzvu 
el•alannı arza ediyor. 

"F aıf•t rejimi, ltaıyaa kadıaım 
._umi hayattaa uuW....,.ıyor. 

S.adikalarda blrka~ kathn memur 
9'lrdu. beride korpor..,.aua •• 
lsadınları alabilecejb. S. kadımn bu 
IÜal memuriyetlvde bulaamam, aocak 
l9lr ka, enafl hala ol_ ... ..,Wır. 
le.aat dairelerde n battl • ...,etler
.. bili memar kaclmlar •••catnr. 

•Kanunları--, ltaıpa _....,... 
"'-aye ecllyor. a...•'• lteraber, 
P._i•t rejimi lwyaa .......... tul 

...... u. aue .ı ..... a " '"' tab:U 

... JILI• bulunma••• bltla lıaulretll• 

...... yor.,. 

Çinde Komünist 
Hareketleri 

Tokyo, 9 ( A. A. , - Fup.ua 
ıelen .,., .. .._. .... F ........ ... 
Praa•ıa katollk km11a1 ..... ........ 
...... •bDlfler, .. ,,.... ••rp 
...... Saaba,..,. 11..W .-ı,ttı. 

Çla ............. ta,,.,. bo•· 
........._ ..... kanetlerla ilerle-
...... Wç •am ...... lr, thardur
•uıa benıiyor. 

Bir Y•••• 
Nev1ork, 1 (A.A.) - Aa......,. w 

talebeler maball ..... cle Jlbek Wr 
lılaanıa 181Dcl kataaa pdcletll bir 
IMlrlama obaut. blr t.dm 6lmflttlr. 
Y•alanular ela yardır. 4 aparhmaD 

-._, olmufbar• 

.. rk 111 .. 1u Ve Lltuvanr• 
Kana1, 9 ( A. A. ) - Lltuvanp 
~ Mum ..,.... beyaaatt• 
.... H ...... elerlocleld elae-1-
r•ttea babaetalf, prk ........... Od 
Mklmt1.. ••tabak kaldıfuU, ba 
İllretle .a,...._.al __,..na eark• 
h11lma• clClfhoellala ortadan kal........ .., ....... 

Hindenburga 
Matem Tutmıgan 
Bir Şehir I 

Havr (Franuda) 9 - Ha•r me• 
buau ve belecliy• relal, 1 Afuelo•~• 
r ... ı blaalara matem bayratı çe.kil
meai hakkına dahiliye nezaretınla 
tali•abD• ıu ce•aba vermittln 

•lfaretal Hladerburfu• .efab ma· 
temin• lıtirak edemiyecetime m üte
e••ifl•. Burjunaly• •• ~ ilemine 
meHap erkek " kadıalana onun 
ldareai zamanında tece..a kamp
lanada hapsedil-'t olduklannı •• 
yapalaa bitin elnayetleri kendi ot .. 
rlteal altına almıt oldutunu unutamı
yacafım. Hindenba"l'un allml Mai• 
için ne bir ae•lnç •• •• • bir ... 
tem ,.Onl olamas.,. 

Fon Papen ' 
Avudurf• ile Doatluk 
Teai• Edeceiini SörlüJOr 

Berlln, 9 (A.A.) - iL F• .,.,_, 
RByt•r Ajan11nın bir .......... M
yanatt• bulunarak clemlftir lıd: 

- Viyana orta elçillti, yazlf .. lal 
bu yallfeJI ruba •• maaaaı itibarile 
temall etmek niyetli• kabul ettim • 
Çlnkl bitin Awupada bakim aGrea 
....... IJtln aulmaaqun bu ya:dfenia 
lflı•aa n• kadar &atlı oldatunu bl· .., ....... 

ReWcl•llur Mar...ı Hlatleaburs, 
.oa lmau&DI balla fladenlitl mek• 
tuba abllıfbr• Mlteyeffa Mare .. I, bu 
mektub••da tBJI• dlyordw 

•- Sbl, Almaayama .tya1I ml-
menlll .tatil• Wdml• ayal ırktan 
ola• A...tarJa .metta. •mimi •• 
taWI mG ..... ab tekrar talH ma
Yaffak olaaıtaam Gmldinl aamiml1•tl• 
beali1erek ıl>aderlyorum. Bu mea'u· 
llyetll nılfede muvaffakl1etlnlzl t•· 
menni ederim." 

vı1aaa, g (A.A.) - Fon. Papeıda _ .... 
katce••••dl•alal ............ 
1c.,..ıamatlardar. 

Berlla. 9 (A.A.) - iL F• Papen 
Viyanaya hareket etmittlr. 

M. Litvinof 
Yeni Bir Si1aai Seyahate 
Çık~•iı iö1leniyor 

Varton. 9 ( A. A. ) - Pat Ajana 
..... blrlala ............. Soypt 
Urlclr 1coıa1Hr1; Almaara. ltalı• ..._.,. .... k 
•• Fru•JI ,.... av· ldlr 
Şark mlıala laaWaaU ,....- · 

llilb ve etl.W Wıib ll•irıır• Saınl 

11 ç6L GiBi 
- BWrim Nelim tabanca rababm ı.tenen çirldnl .. miJ• 

~..U.nanm. litfed.....b. dedim. bak biraz demifti.clald .ı,ala ktiyl 
dakikada ne po1 bsyıkh baba· Ben de bafun .bl ,..... clo-

.... IUratla zabit, ne de b•n, ba klylll kaclmlan ~ teli, etiDİD 
raca&-:~ en ıonanda neye yara- lacbm. Saçı:-..a.Akmiyea, aade 

1511111 bilmi1orduk, Nearln. hiç bir tar• •-- __ .. ajla.., 
Akta. •aktl. wtl kapala, iki k• kocaman ~ clea bl-

Jayh denilen Wr .......... eok yetil ııdl. beli o ... _ _.. 
tok, uzun ...._ '* ~ ta- kllaalf, içi ilstly•. JUlı •-
••ıurk.a, el (mi•• fllh• 1ar1 bir kaclaa oldu•· dhadik. 
den mabfaula ..,e beal muhtaç· Yaylı Y-~ okup 
laarakmamm için Allaha yalvan- bitmek tlkeamd bU.up:J. alt-
)ordum amma, yine de bu 61thn çıkarken, poe bayıldı ıa:.ca eliade, 
'1etinl kim ve ne için lmllanaca- mıthk arabae111 da 

·~ bir dakika bile aklıma yere lalyor: beli bu, hanı• 
letirmtyordum. - Çubuk ..Akerttl.·· * Ab ela beal de ba 1ol "v _.u.a 

p Beli id bu yokut iki bt ~u.· 
1. oı bıyıklı zabit, içimi rahat- ms-..1 ol.- babhm. diyordu. 
lldırmak lçla: Eh usua•U d clu , .... 

la - Sakalla altmaflık bir ara- Ba•uhm~ :de kayı1or. 
•cı buldurttum aana hamm la- çarpalaa ya a daJIYoru... Kafam, 

....._ Likia yine de ıttvenilmez. !fa~ 08
..... tarafım aallaaa 

~ bu yllzUnll, ya kapat, ya da ..ıi:-. kulaldarlmda b:.ı u~!;i 
L_ l•y ı&r.... ylnl llfın klAll, aefeıimd• ... ldnclipkrtaclim• ç \en 
lllQ kadar beyu olmamaya çalı" kokulan il• k• ea 

ez 

1 Ak O . . O A Bır Nokta I 
a et erecesını e ştı nim 8:.. =~:':.ı'ki b:-1i:.:.: 
Binlerce -.~~;n ... Öıdii,- -2 Milyon ~.ı.ı;·:::: :!:!mı:": 

ı " nirinclea tlkl1•t ediyor. S6yledl 
Hayvan tlaf Edildi fll: "Alqam evime döndtblual 

cmu daima kqları çabk ve ka.. 
idin balutum. Arbk bir kip,. 
çekilip kitabımı okumak, pze
temle megul olmak mlbnldla 
dejildir, ara1D1Zda bir biç ytlzh
dea mtlnakap bqlar, ık 1ar 
lan ara11nda biter. bk zamaalaıw 
da 1abrecliyorchun, fakat artık 
bıkbm.• 

__ ......... .. 
SO Milyon Daha Öldürülmek Lizlmf 

Nn· York, 9 ( A. A. ) - Hem•• 1 
Ntln Micldle-VHt'te yeal bir mcak 
dal..- Hmekte Ye blylk aatıraplara 
Hbep ol•aktadar. 

lo•a blkl••tfnde 4 kJ,l lhalftlr. 
KaaNı Sltl'de hararet 108, Sprl•· 

flela'd• 104 Fahnalaayt dencealcllr. 
a.11 yerlerde ••ykall4e ·- rlz

prlardaa clola11 nılyet ,_.aı•tbr· 
Haraalar mlthiı ıurette ılbrap 
çekmektedir. 

Clmhur nlat M. Ruı.elt, karaldak
tu sarar ........ olu 1erlerl ••••it 
Dakota'da toa btalutlan aiUaMla bir 
p kaldıktan aoDra hlktinetla ku• 
rakhk meaeleılne bir çare ltulmıya 
cah .. catın1 ı3ylemlftlr. 

Sıcak dalrHı, timdi RotBı •• 
Apalaı datlanndan cenuba, Mekıika 
k3rfnine dotru iımektedir. 

YOılerce kimıe, yerlere terilmlttir. 
H ba yas u1111 1,500 olmuı olan 
111• Hk'alan .. ttikçe artmaktadır. 

HtlJY•nlar K•lllJOr 
NeYyork, 9 ( A. A. ) - Şlka.oda 

bir mftyo• k•1••D aıcaldarclaa pktlfl 
ıabrap Jldnden lalktmetln emrll• 
lldlrGlmilfttlr. 850 bla uran da il· 
dlrillmek &zeredir. Vasiyetin tabii 
olabllmHl için hllkGmetla daha elll 
milyon hayvan aatın .ımaaa icap ect .. 
cefl zannolunuyor • 

HUkOmetln SIJ•••tl 
V aılarton, f ( A. A.) - Mahaullln 

az yetitmHlnl l•tlyen •• bana muka• 
bll çift 11• azmlnat nrecek olan 

Her T••f Kurudu 
Nn· York, 9 (A.A.) - Tekaaa't• 

Miaurl vaclial beride bir UÇUf yap
mıf olan Amerlkab bir ta11arecl, ku
raldatıa fftl aetleelmnl mltallecle 
....... v ........ 11 .... w. her 
ı•J kanulmaıtur. Birçok a6ll•, ... 
birler •• d..._ bplnaru.ı ..... 8-lann 
çamurlu 1ıtal't im ... l"b•ıln alba· 
da tat keail•lftlr. Giz alabildltln• 
bir çll maDPr•• arsetmektedlr. 

Bitin bu .... da ne bir aap 

- Haydi bakalım hemtin 
Nazan, utm"fu olsun, diyorum. 

* Gece baabja vakit • {ayur 
kala'ftli ... _ .... bir , ... ,., 
At ta, arabacı da, IMa de harada 

clinleaec.P. 
Aitmqllk aakalh adam bayle 

diyor. Halbuki benim için o 
harap ban ~ ıeçirdijim 
ree, içimi clialendıreeek yerde, 
baıbGtDn ,..._., korkunç bir 

1ey oluyor N.-in. 
Bu ... cl*h bozuk, •llrgtiıtl 

lft-. ta1atakandu odada, aabahı 
:..., kapıma inine çektiğim 
.......... ._;nele apaçak ıöz· 

.... INldiJ ..... 
Her ,..na. her pıbrtıdan 

Drkerek ,ofada dolaşan ayak 
..ıeriDİ .. felimi tuta tuta dia
ll erek, ilke-1eye bDe pek beaı .. 
~1.. 0 cllrl ayakh tahta feyla 
Ozerha• &Glllmlf, hatta •ihya• 
madaa liairlerim ıerik, kaıkab 
gtlnlln lflmlllOI bekliyorum. 

Sabahl•J•• duydutum ilk ho
ros ............ içime 6yle rahat• 
lınchnd bir ••• iflemif ki, o n· 
kitten beri, duydupm her horoz 

sile ben hep G&wr kahYMlncle 
18 irdiğ•m rcenln tlrpertilinden 
f:!tu1uy~aaufUm gibi boılamr ve 
....... Nesin. Hw laoroı ıe-

Sıe.lc/Grıfl d.lı,.tl il. ••••lt'lll 
sigaefl•• 6lle t.alr •ll•ult 6'il 

.... il•••or 
1etilllk, •• de bir ha,.ao .-ar11me11 • 
tedlr. Yalmz •Hafi clefll, fakat ... 
haranlarla, ki••• laayYulan .. 
te .. mlyle telef olaaafbar. 

C.auW Dakota'cla, haftalanlaabeıl 
yatmur yajmaclıfıaun, eklaler ....... 
•ol•ut •• lr'57ler bu ytlzden cleria 
bir muzayaka1a dOtmlttlr. 

Nutuk Dlnlerken 
Roçeater, 9 ( A. A. ) - Clmbur 

Relıl M. Ruıvelt Lejyonlar mltlnrfnde 
20 bin kiti önünde bir nutuk aöyler

llllllM M ; .......... ..,. 

ri:'•nllli ................. 
Roçelter, 9 (A.A.)- Clmbur Reı.I 

nutuk ıCSylemeden enel depoclu 
bir bomba çahndıtı için berkH h•y .. 
cana dGtmltı 50 polfı haflye.t ant
hrma itine memur eclllmlftlr. 

Sar Polla Mlltettlfl 
Tevkif Mlldl 

Parl1, 9 (A. A.) - Sar Polla Ml
fettiıl M. Dltrfh, Wr Sarlı bakkıacla 
ecaebl makama lhbaratta bahana. 
...... ....,. te .............. 

linde bu, o aaHhld libl bo1un
claraja çldlmlf, laaJftDı ... bir 
nlaatlaDlf clayanm. 

Burd• Johmda batla bir ... 
daha, batım ıonldaya zoaldaya 
piiyoruz Nesin. Ben arabaaya, 
arabacı bana, Jlyecelderimizdea 
ikramlar yapıyoruz. Ahbap ol
maya boflıyoruı. 

- Geçende senin pbl tlç 

latanbol kızını daha IJ!:dGm 
BaladızL Ben bir Jol buhi 
ıörmilftibn amma, aldmaclan biç 
pçirmezdim buna. l.taabul 
kazanın blyl• ı&dne pek oldu
jana hiç bilmudim. Aferiaa al· 
ze, h.W ılt emmipiniz be... Ne 
mutlu oalara, diyordu. 

«Onlar• ••• Bu «Onlar» da bu 
.. , yardı. «Onlar» dendi mi, 
ihtiyar bile olaa, bqlar diklqir, 
11sd• belllaiz bir ,allmseyl• 
•lphem prar çizgileri, lamalda
aqlan ılr&nlr ••• Genif bir ... 
f..ae siiWw fİler, blt&n kurtu
lut Omitteiinln batlanchjl bu 
«OnlaP lizD, bayleee, mukaddea 
ıeylerin andııından bile Oattln bir 
hUf'lla, qkla ıöylenirdL 

Gizleri kllçllcDk, yllztl kat kat 
kınfık, Nkalı kmah, ıırb daha 
dediji kadar btıldllmemif, arabacı 
da bu ayni vecdlle : 

- Ne mutlu «Oalara• 1 dl-

On HD• enel yakuı akı .. 
bamdaa bir kadmın zeYdnclea 
Wr mektap ........ 

«Refika• -.. ba.uhjlaa ı.
tulclu, )'•pbiam her hareketi laatü 
~·1• ........ Y8 ldlaa,.t .. 
lıalclclett•'-1 ... .,...... ..... 
flal tutturcla. DlflnclDm, aldınf 
etmeaem mecnunane bir harekete 
t•bbll edecek, bot kqıclı• 
eliae Yererek lltanbala yollaa 
Siniri ı~ uman nlklbı tu .. 
leriz,, diyordu. 

Bu ıenç bamm baaa plcll, 
bira alklD balmUfhl, tlkl1et1 .. 
rialn .. bew.t aorchna. Maddi 
lalı laldlee ,W.medl Ye alhayet 
aeftlm .,.,_ .. lüç ........ deil. 
cledL Kua bir mldclet .... 
HYd l.taabala pldl, Ha clertl 
........... iule.t ç...ı.t .., ... 
elim, ............ hPa iki çocuk
tan ..,, ".-.., .... • mu'at 
alleleriDdeatllrler. 

Otlum, g&rlJorum ki Yaziy .. 
tiniz hiklyealnl anlattıtam allenia
kinin aynıdır. Rekfiaaızın IİDlrl 
....... ihmal eclilmuiadea 
..,. ..ı ........ aaaetme
alndenclir. Akfam eYlnlze ıel .. 
jiaizde kitabanw ıazetenlzl bar .. 
'1nız. Biraz onunla meflUI ola
DUi, meaell aaçuadan bah...V-h, 
ı...P.den bahledlniz, mlmldime 
..,.. kaçak bir ı•zintiJ• çılamse 
" ..... tealbe kiftclr, ... 
,.... clellleceiiadea .... .. 
Ofla• kaclaa .._ p,t ..... , 
fakat lbmaH •• blllta- lltlWafı 
a.ı 

yordu. Benim de iki ojium •• 
oradL Haaanla Htlaeybı... Bir 
ı&a olur da ı&rlraen onlan. , .. 
ralamp ta pli•erirlerae ıau, IMa 
lifıma alylenia • .ı 1 Ne .... 
onlara eledi idi baba1111, d ..... 
... nlat 1 

lldacl ~ ..... Ar.-. 
Acte..p....._ü,...._....,. 
lece 11.ıı,or. &.r..,a Jia• ortaWI 
kararchktaa aoma vanyoru. 

Toprak damla e'leri ıllterca 
Adem çaYQf: 

- Yann etkenden Bala ... 
trene yetipaeye ,ttmeyecek Gl
•ycldı, MDi ıtl• jltli•d
aliltllldtri prlrdlll.. atJlk 
aelzele harap etti ........... Yaldile 
clalaa .. aliWI ,_.. Yaak .W.. 
diyor, pC8JI pPecejla ·~fi 
claarbk ..... ~ ....... 
keacll laulup MCIJorcla. 

llati1arm apandaa mı, yolma 
ka~ leceHk uykmmlaktan ma 
nedir Nurin, yanlıthkla adına 
ohl clenil• bu yerin bulk 
tavanlı oclaaanda, 10yunmaclu 
kendimi içine atbğam kalkab 
yatakta; ezpn bitik bir uylm ile 
aahahı buluyorum. 

Erteli g6n0, Adem pvutia, IOll 

Uç saatlik bir araba yolcalaia 
ahhapltitndan sonra, Baladız Iit
ta11on•dan umumiyetle, aade 
srtmdblerl, • ela ...... itle,.. 
l»U.a bir tnaa biaiJonm. 

( Arlraaa • .., 



6 Sayfa 

Dünya Hddiselerl t 
Mektep 
ltigallarında 
Bir Değişiklik ... 

Franaaom Bordo lisesinde ıon 

~ 
Fransada sı~ıf talebeainden 

bisikl•t k _ Mııel Karkar b~· 4 tün derslerde hı· 
anan çocuk.. rfnci gelmiı ve 

sene sonunda bu çalışmasına mil· 
kaf at olarak, eski zamanlaroa 
yapıldığı gibi bir yığın yaldızlı 
kitap yerine gtızel bir bisiklet 
kazanmıştır. 

Fransız Relıicilmhuru yaz ta
tilini geçirmek üzere vili· 

··p,-0-11-s-m_ü_d_ü--ı y~tlerd~~n biri~e 
.. _ gıdecegı gün Parıı 
unun emri.. polis müdüril is· 

tasyo~un methalinde dolaııyordu. 
intizamı temine memur olan polis 
neferlerinden biri kendiıine yak· 
laşb: 

- Burada dolaımak poliı 
müdürünün emrile yasaktır, dedi. 

Polis müdUrll etrafına ha· 
kındı, ıonra: 

- Pekala, dedi, mademki 
6yle çekilirim! 

Ve yan kapılardan birine 
doğru gitti. • 
Yazın bu sıcak günlerinde 

Nevyork belediyeıi kah· 
·--Nı-e_v_g_o_r_k_I velerin yaya kal-

dırımına ve tara· 
kalıv•lerinde saya sandalye koy-

malarına müsaade etmiştir. Fakat 
kahvelerin bu kıaımlarına oturan 
müşteriler gelip geçeni ıeyretmek 
imkanına malik olamıyacaklardır. 
Zira yine belediyenin emri ile kah
ve sahipleri sandalyeler ile halkın 
geçeceği yerin araıına bir buçuk 
metre yükıekliğlnde bir paravan 
koymak mecburiyetindedirler. Ne 
derainiz, Amerikada ahlak kai· 
deıi emreder : isterseniz içebiJir· 
ıiniz, fakat göstermemek şartile 1 

* A lmanyanm Manhein ıeh· 
rinde odundan glikos çı· 

_Tı_a_h_t_a_d_a-,.-• kar~ak için bir 

'

·L k fabrıka yapılmı~-
11 ı~oz çı a· tır. Alman hiikô.-

ngo,lar metf muharebe 

eınaaında yiyecek bazı mevattan 
glikoı çıkarmak mecburiyetinde 
kaldığı için timdi bu maddenin 
adi odundan yapılmasına büyUk 
bir ehemmiyet vermekteeir ve 
fabrikasmın tesisine fi'len yardım 
etmiştir. Bu tetebbüste İngiliz 
aermayeıi de alakadardır. 

* • -r Avaaturyada yapılan ihtilil 
teşebbüsU, Iıviçrenin Se.n· 

_A_v_u_s_t_u-rg-a-· Gal şehrinde ya· 
pılan bir kaçak· 

ilatlliilcileri çılığın daha fazla 
~ildhl arı ne- ehemmiyetle tet• 
r•d•n alıflar kikine sebep ol-

muıtur. Bu kaçakçılık ıöyle ol· 
muttur: 

Geçen cumarteai günü poJiı 
müdUrliyetine Konstans gölünde 
lfliyen vapurlardan birile Alman· 
yadan memnu ıilali geldiği 
ve Avusturyaya götürlileceği 
haber verilir. Polis Mlldürllyeti 
vapuru abluka altına alır ve 
içinde 27 santim uzunluğunda 
demir sandık ieklinde otuz adet 
dinamit ile saatli birçok bomba 
bulunur. Bu ıilahları tatıyan 3 
kişi idi. Her Uçli de Avusturya 
Nazi teşkilatına mensup bulunu· 
yorlardı. 
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Ekber Han Şiddetle Haykırdı: Bir Şehit 
Bu Herifi 

Hindistanda kurulmuş olan 
1 Urk - Mogol İmparatorluğunu bü
yUk ıimaJanndan biri de Ekber 
Handır. Babası Hlimayunşabın 
öJilmU sırasında Ekber, henüz 13 
yaşında idi, Pençab ta buİunu
yordu. Saltanatın kendisine geç
f ğini öğrenir öğrenmez "Kolanır,, 
ordugahına geldi, ilk hutbeyi o
kuttu, hiik limdarlık vazifelerini 
görmiye koyuldu. -

Onun tahta çıkııı, di!ckate de· 
ğer sahneltrdendir. Ordugahta 
kırmızı renkli ve pek' muhteıem 

bir çadır kurulmuştu. Ekber bu 
çadırm ortasmda ve ayakta du· 
ruyordu. Devlet uluları etrafında 
halka teşkil etmişlerdi. Küçük 
hükümdarın başı üzerinde tuğlar 
·ve tuğların üstünde de saltanat 
alametlerinden sayılan murassa 
şemsiye tutuluyordu. İşte bu vazi
yette beline kılıç ku~atıldı, sarı
ğına turna tüyünden sorguç ta· 
kıldı, tahta oturtuldu. Taht, Uzer· 
}erine keçi derisi geçirilmiş bir· 
çok yaetıklardan mürekkep bir 
sedir idi. Çadırda ve dişarda bu· 
lunan devlet uluları birer birer 
küçllk küki"ımdara yaklathlar, 
birer hediye vererek hükümdar-

lığını kutluladılar ve kendi sada
katleri için ant içtiler. 

Ekber Hanın iki stit ninesi 
vardı, bir;ne " Cici ana2a. öbürü
ne Mahum anaga deniliyordu. 
Anaga, süt nine demekt:r. Nete
kim sllt baba' ara da eski türkçede 
Atga deni:ir. Ekber bu iki stit 
nineden Mahum anagay! daha 
fazla severdi ve onun oğlu Ete mi 
öz k1:ardaş yerine koyup yanmdan 

ayırmazdı. 
Fakat Mahum Anaga, çok in

trikacı ve haris bir kadındı. Eğer 
Ekber Hanın yanına gelir gelmez 
dolaplar çevirmeğe ve oğlu Eterr. i 
devletin en büyük memuriyeti 
olan "Ham Hanan,, hğa geçirme
ğe kalkıştı. Bu emeline ermek 
için Hanı Hanan Bayram Ham 
ortadan kaldırmak laztmdı. Hal
buki Bayram Han, devletin bütün 
kuvvetlerini elinde tutan bir adam
dı ve küçük hükümdarın da vasisi 
bulunuyordu. 

Bu vaziyette 
0

Hahum Anaga 
ile Bayram Hanın rekabete giriş
meıi pek tabii idi. Ekber Han 
çevrilen intrikalardan bihaber, ha· 
zan ıiltnfnesinin, bazan vasisinin 

· sözünü dinliyordu, ikis!nia elinde 

B "' I S Karısının ag ayın, ara- Ricası 

yın Damından 
Başaşağı Mer 

bir oyuncak rolü oynuyordu. Bay
ram Han, süt ninenin ne maksatla 
intrika çevirdiğini bildiğinden ilkin 
onun oğlunu, uzak bir yere vali 
yaptı, saraydan attı, lakin Mahum 
Anaga, mukabil taarruza geç· 
mekte gecikmedi, bir gUn Ekber 
Hana şu sözleri söyledi : 

- Ad, senin amma hüküm 
Bayramındır. Hi~istanı idare eden 
odur, Saltanatın zevkmı süren 
odur. Devletin idaresini kendJ 
eline almazsan bir gün gelir Bay· 
ramın köleai olursun. 

Ekber bu söze kandı ve Bay· 
ram Hanın aleyhine vaziyet aldı. 
Bundan Hanı Hanan tüphelendi, 
bir kaç nümay iş yapıp hükümdarın 
kend! hakkındaki fikrini anlamıya 
çalıştı. Netice karışık çıktığından 
·vezir ile hllkümdann arası tama· 
mile açıldt ve nihayet Bayram 
Han, isyan etti. 

Süt nene memnundu, hüküm· 
dan • memlekete ve saltanata 
çok büyük hizmetler yapmıt olan· 
Bayramı öldürmeye ıevkediyordu. 
Ekber Han, kendine karıı silah 
çeken ve vasisini mağlup ettikten 
sonra affetmek büyüklUğünü gös· 
terdi. Fakat onu, Mekkeye gidip 
münzevi yaşamaya icbar etti. .............................................................. 

--c-- -

Son Posta 
.,. 

Vnml, alyuf, H.,.adi• ve Halk gaıeteai 

Eski Zabtiye~ Çatalçeşme sokağt, 25 
t • 

ISTANBUL 
- ="' 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resio:ıl~rin bütün hakları 
rualı!uz ve gUeteınize aittir. 

- -
ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr - - - -TORKIYE 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Ad rea 
değiştirmek 25 kuru~tur. 

......... ~ 
. Gelen ıwrak geri r1e,.ilmez. 

·HAnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

"'Poata kutusuı 7 41 l.taııbui --.. 
Telgraf : Sonpo!lta 

.. Telefon : 20203 ... 
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mer Kaldı 
rımlara 
Fırlatın! 

Bayram Han, mevkiini kaybel
mekten ziyade bir kadma yenil· 
diğJ için mtlteeasirdi. Ağlıya ağlı· 
ya memleketini terketti, Hicaza 
doğru yollandı, fakat yolda • yine 
Mahum Anaganln kurduğu .. pu 
ıuya düıtü, parçalandı. 

Şimdi meydan Mahum Ana
gaya kalmıştı. llk zafer neşve1ile 
bütün memuriyetleri kendi adam· 
larına, dostlarına verdi. oğlunu da 
mühim bir vilayetin başına geçir· 
di. Arbk Hindistan saltanatını 
Mahum Anaganındı ve o koca 
ülke bu haris kadının malikinesl 
olmuttu. 

Fakat devlet itleri çığrından 
çıkmıf tı. Bayram ağanm demir 
pençesi yerine geçen kadın eli, 
kendine kazanç getirmekten baş· 
ka bir şeye yaramıyordu, ve ida
re makinaıı bu ayarda bir el al
tında seraemleşmişti. 

Ekber Han, kHa bir müddet 
içinde bu bocalayışı sezdi, Ma· 
hum anagam dinlememeğe baıla
makla beraber öbür ılit nineıi

nin kocası Şemıettin Atsrayı ve· 
kil yaptı. Vekil bugünün bat 
vekilleri mesabHindedir, hüküm• 
darın mümesıilidir. 

Şemsettin ehliyetli bir adamdı, 
Şeha bettin adlı bir vezirle el ele 
verip bozulan idareyi diizeltmiye 
uğratıyordu. Bu meyanda Mahum 
Anaganın oğlu Etemi de valilik
ten azletinşiti. Ana ve oğul bU
tün nüfuzlarının elden çıktığım 
görerek küplere binmiılerdi. Şem· 
ıettine, Şehabettine ve Ekber Hana 
dit bileyorlardı. 

Hariı süt nine ile oğlu, baş 

baıa vererek kurdukları plin 
·mucibince ilkin Şahabettini, ıonra 
Şemıettini ve nihay-et Ekber Hanı 
ortadan kaldıracaklardı, saltanatı 
kendilerine mal edeceklerdi. Pa
ralarına ve şurada burada henllz 
itbaşında kalmıt adamlarına ıu
veniyorlardı. 

Etem, plAnın ilk kısmını biz
ıat tatbika girişti, bir gece sa· 
raydaı toplanmış olan vezirler 
meclisine girdi, Şahabettinl han
çerledi, öldürdü ve doğru hareme 
kaçtı. Anasının kendisini Ekber· 
han nezdinde himaye deceğine 
kanaati vardı. Bizzat sütnine de, 
hükümdarın • süt hatm için· bu 
cinayeti affedeceğini kuvvetle 
umuyordu • 

ı Ekber Han ıürtiltüden uyanıp 

Şehit olan zevcim Mehmet 
Efendiden tahsfı edilmesi icap 
eden maaıımın muamelesini ikmal 
ettirmek Uzere verdiğim istida 
mUbalAğaıız 80-90 parçalık büyük 
bir tomar haline geldi, aradan 
seneler sıeçti, fakat bili muamele 
ikmal edilemedi. Yoksul ve bit· 
kin bir hale geldim. Elyevrn 
açlığa mahkiim bir vaziyetteyim, 
ıatacak bir ıeyim kalmadı, 
Mağduriyetimin temadiıine mey• 
dan verilmemesi için alAkadar 
makamların nazarı dikkatini cel• 
betmenizl reca ederim. 

Kaumpaeada Zindan arkasında 41 
numarada Ha1ibe 

Eıki,ehirln En Mühim ihtiyacı 
Su Ve Yol 

Bu ıene Tllrkiyenin her tara• 
fında Belediye intihabı yapalacak• 
tir. Bunun için~ Belediye heyetleri 
bu seneye nlıbetle her Hnekinden 
daha fazla faaliyet göıtermekte~ 
dirler. Eıkiıehir Belediyeal de lnı 
meyandadır. Fakat bu faaliyet 
programıızdır. Meıeli sıeçen 1ene 
ı o bin llra aarfile vncude i•tirl• 
len iıtaayon cadde1i bu 11nt 

yeniden bozulmakta ve bulvar 
haline getirilmektedir. Halbuki 
bir çalııma prosıramı olsayq,a 
geçen aene on bin lira buray' 
1&rfedilmez:, mücavir ıokaklara 
kaldırım döıenirdi. 

Kasabanın au iti de böyledir. 
etin kilosuna ilAve edilen S 
kurutl• Hnevi l 5-20 bin lira Irat 
temin edilecek ve bu para kartı• 
bk g&terllerek 500 bin lira ıar• 
file ıehire memba ıuyu getirile• 
cektir. Halbuki ıehrln ortasındaki 
bol miktardaki ııcak ıulan dah~ 
az masrafla halkın ihtiyacına tah•, 
ıls etmek ve bilha11a aıağı m&• 
halle halkını ıusuzluktan kurtar• 
mak mümkündü. Memba ıuyu da 
aaıl bu mlihim ihtiyaç karıılan• 
dıktan ıonra ıehlre getirilirclt.., 
Hulisa ıehrin esaıh ' au ve yolj 
ihtiyacı dururken bu ihtiyaçların'" 
Jtıkı tarafım karşılamak bira%' 
abeale tıtigal gibi oluyor. 

füık.ioehir: M. A 

.. ~ctl~~~· Ç;kı~~~· ~İıt . k~~d~~i~~ r~~ 
geldi. Katil, hemen imparatorun, 
üzerine atıldı ve onu ıım sıkı ya• 
kalayarak "kendiıini dinlemedea 
mahkum etmemesini,, ıöyledl. Ek• 
ber, bir elinde kanlı hançer oldu• 
ğu halde kollarını boynuna dola• 
yan Etemden hem ürktü, hem 
iğrendi ve bir ıilkinişte kurtulduk• 
tan ıonra salona dolmuş olan 
adamlarına emir verdi : · 

- Bunu bağlayın, sarayın 
damından baıaıağı mermer kal• 
dmmlara atın! 

Emir, hemen infaz edildi, fakat 
Etemin kemikleri kırılmakta be• 
raber cam çıkmamııtı. Ekber, 
çılgın bir tehehür içinde emrini 
tekrarladı, kanlı çaçlarmdan tut .. 
turarak bir daha dam üstünden 
kaldırımlara attırdı. Bu sefer, 
Mahum Anagamn oğlu, tamameO 
hurdahaş olmuştu. 

Böyle bir akibeti hiç d~ tasa~ 
vur etmiyen ılit nine, sultan yaP" 
mak istediği oğlunun öliimündest 
sonra ancak kırk glin yaşadı v• 
öldü. Ekber Han, sllt hakkını soJ1 
defa hatırlamaktan geri kalmadıı 
Mahum anaganm cenazes inde buj 
lundu ve kendisine bir de güze 
türbe yaptın. 

Bugün Hindistana gidenler, 
Uç buçuk asırlık bir hayat taf 
yan o türbeyi bUtün haşmetıl' 
mamur görürler. Acaba içind• 
yatan kadın, böyle bir abide~ 
layık mıydı? Bunu tliphe yok 
hiçbir 1eyyah dUşUnmez!. .. 

M. 1' 





1 Bugünün Meselelerinden 

Vere , Korkunç Bir Fe-
? • 

1 liket O maka ç ıyor 
A k ve macera romanı - 67 - - Yer zan 
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10 - 8. 934 1 ( Baştar fı 1 inci Bl.\l ( dıı ) 
taraf taraf verem mücadelesi de 
yapılıyor. 

Bundan onra verem t davisl 
için bir çok ilaçlar dah vardır. 
Meseli aon altın tedavisi, bazaıı 
lehinde ve baz.an aleyhinde söy• 
lenen v rem mikrop ve zehiri tr 
daviıl. 

Alman satıcı kadınlarının 

ekseriyeti gibi kadınları azarhya
rak erkekleri iltifata gar
kederck akşama kadar do
mateslerini, libnalarını, pata· 
tealerini 8atardi. Evamn an&11 

bir gUn dOkkinda çalıtırken, 

kendi rivayetine göre, temizpıık 
bir efendi gelmiı, yarım kilo 
domates almıı ve genç aepzevatçı 
kadınla konnutmiya baılamış. 
Asetilen bir limbamn ııığında 

IAlına kokuları arasında akşamın 
alaca karanlığında bu muhavere 
husuai bir mahiyet almıı ve ne 
olmuşsa olmuı, yabancı efendi 
Uç aydanberl dostundan ayrılmıt 
olan ebz.evatçı güzelinden ertesi 
pazar beraber gezmek için bir 
.randevu almış pazar olmuı ya
bancı gelmiş. Sebzevatçı kadın 
her pazar yapbğı gibi yatalak 
anasını knfln odada tek baıına 
bırakarak gfizel ve tık m6sy5 ile 
birlikte gezmiye gitmifler. Galiba 
yolda giderlerken efendi kendi 
ismini de kadına söylemit amma 
kadın hatırlayamıyormUJ. 

O gün temiz kılıklı efendi ile 
E-.anın an&11 ormanda dolaşmış· 
lar, sandala binmi,Jer, gölde yüz· 
mOşler. Mayısta Grunenwold çok 
iUzeldir. Herhalde ikiıi de o gtın 
bu güzelliklerden çok mütehasaiı 
vo biribirlerine de pek aıık ol .. 
muşlar. 

Ayrıldıkları zaman yabancı 
efendi erteıl pazar yine gelip 
kadını alacağım ve berab r gez· 
miye götüreceğini vadetmiş. 

Pazar günü sebzevdçı kadın 
giyinip kuşanmış, Aşıkını beklemiı. 
O pazar iıık gelmemli, f a!iat 
ondan dokuz ay ıonra, küçük 
E"a dllnyaya relmiı. 

KUçUk kızın anası da baba11• 
na pek sadık değilmiı, pazarlan 
daima değiıen arkadqlarla anası 
ıezruiye iider. Akşam ağzı alkol 
kokarak avdet eder. KüçUk Eva• 
yı bir temiz döverdi. 

Pazar gtınleri Eva btiylik an-
neaile beraber knf kokan odada 
kahr ve için için gUneıe hasret 
çekerdi. Eva on beı yaıında f di. 
Bir gUn annesi hastalandı. Kuv• 
veth soğuk almıı ... Annealnl haa· 
tahaueye gCStlirdüler. Annui bir 
elaha hastahaneden dönmedi. Bir 
takım insanlar da gelip ha.ta 
bUylik anneyi eYden aldılar... 1h· 
liyarlar yurduna götUrdOler. Eva 
çok a§'lamadı. BOyfik annesine 
yataktan hiç kalkmadığı ve her 
itini kendisine iÖrdürdüjü iç.in 
pek kızardı. Annesine ııellnce; 
pazar günleri "ben de gezece
ğim., diye tutturdukça ondan bir 
temiz dayak yer ve güneşsiz bir 
avluya bakan küf kokulu odada 
büyük anne1ile karıı karşıya 
pazarı geçirmiye mecbur olurdu. 
Onun için annesini pek sevmezdi. 
Ölümüne memnun olmadı. Hatta 
büyük annesini sediyeye koyup 
götürürlerken gözlerinden birkaç 
damla yaş da aktı . 

A ıl kendisini ispatı rllıtcdin
ce} e kadar yetimler yurduna gö· 
tnrdlikleri zaman ağladı. 

Burası pek sevimsiz bir } erdi. 
in na etsiz çorba verirler, kuru 
fasulye yedirirlerdi. 

Eva bur da şapkacılık öğre· 
nirken loş avlularda aafalt c d
d lcrd nrkadaıları ile oynadık· 

nı, dofaştıklarmı düıUnUr ve : 

"anam sağ olsa idi daha iyi imlt,, 
diye düşünürdü. 

ispatı rlişt edince onu salıver• 
mitlerdi. Fakat ayni zamanda da 
bir şapkacı dükkanına yerleıtir
miılerdi. Artık büyük şehirde ser· 
beat hayat batlamıştı. 

Baıkısız bir hayat. Eva aldığı 
aylıkla hemen bir oda tutmuştu. 
Harbi umuminin nihayeti idi Ber
Jin şehri mail ve ahJAki bir buh· 
ran içerisinde idi. 

GürUltülll bir aefahat hayah 
geçiren bu tehirde Eva gibi esa• 
ıen seciyesi bozuk bir anadan 
gelen babası meçhul bir kızın 

rahat durmasına imkan var mıydı? 
Evvela Bnynk bir bakkal dUkki
nınm çırağını tanıdı galiba 1.. 
Yoksa ilk sevgilisi ıu elektrik 
amelesi Adolf muydu?. Arbk 
Eva hayahnın başlangıcındaki 
maceraları hesaba bile katmıyor• 

du. fık sevgilisinin iımini bile 
hatırlamıyordu. Eva hlısiz bir 
kızdı. Onun hayatında acıklı ve 
hissi bir aık maceraaı olmamıştı. 

BfitUn çalışan Alman kızları 
gibi hem bayatını kazanır, diğer 
taraftan bir erkek gibi eğlenir 
ve serbeat bir hayat ieçirirdi. 

Bir allrU erkeklerle tanıımııtı. 
Fak t EYa bunu maddi bir men· 

faat için yapmamıfb. Eğer son 
senelerin iısizlik buhranında ken· 

disini çalııbğı dUkklndan kapı· 
dıpn etmeseydiler, yine macera· 

larına devam edecek ve fftpheslz 
kaldırımlann Evası olmayacaktı. 

ışıiz kaldığı zaman vakıa 
amele teşkiliib ona bir haftalık 
veriyordu. Bfitnn iısizler gibi o 

da cnzt bir para alıyordu. Bu 
para ile nihayet mütevazı bir ba· 
yat geçirmek ve açlıktan öl
memek imkanı vardı. 

( Arkası var ) 

Dünya Güreşçileri 
Birçok Şampiyon Güreşçiler Şehri-

Hareket Ettiler • 
mıze 

Ş•hrlmlze ı•l•celc ol•r1 iW.ga •ilr•ı l•"'Pl•o"lıırı 

Dünyanın en meşhur ajır ıık· tarafından 17 Ağudoa 1934 Cumal 
let gUr~.şçllerinln şehrimize gele-- glln&, hem Adalarda hem de 
rek ayın 17 ıinde Takıim stad· memleketimizde ıu ıporlanna 

Verem.. eski devirde tama· 
men ihmal edilen, fakat yeni 
devirde tedavisi için çok uğra
şılan bir derttir. Diğer taraf· 
tan haber aldığımıza göre, hll
met veremle mücadele için ilk 
fırsatta daha genit bir faaliyet 
ıeferberliğl gösterecektir. 

Biz bu haberi aldıktan aonra 
verem illetine kartı fennin buldu· 
ğu en yeni imha ve mlicadeJo ça
relerini öğrenmek ve halkımızı bu 
aahada da tenvir etmek için mil· 
teha11ıslara mUracaat ettik, onla· 
rın bilai}erinl topladık. Son tet
kikler neticeainde ortaya ablan 
fenni bir iddiaya göre, Yerem 
mikrobu inkıraz devresine girmiı· 
tir. Bir gUn gelecek ki bu mik· 
robun nesli tükenecek ve o zaman 
beşeriyet bu felaketten kendi ken• 
dine kurtulmuı olacaktlr. 

Bu iddia henüz bir faraziye 
mahiyetinde olmakla berab•r ve
rem tedavisi huıuıunda yeni yeai 
çareler bulunmaktadır. Bu huıuıta 
kendiıile görllştUifimUz milteba11ıa 
doktorlardan Şekip Habip Bey 
bize f U izahatı verdi : 

«Eakiden veremin hiç tedavi 
edilemiyen bir hastalık olduğu ıa· 

· nılırdL Fakat bu iddia artık bo•· 
tur. Verem haatalığı bugün yüzde 
95 tedavisi milmkUn bir basta• 
lıktar. Verem tedavisi eskiden 
zengin adamların harcı idi. Paraaı 
olan hastalığfle uğt1ır, fakfrler 
kendil rini mukadderatın eline 
teılim ederlerdi. Halbuki bugün, 
parası olsun veya olmasın, aklı 

baıında hor fnıan bu tedaviden 
uzak kalmıyor. Verem teda'fiıl 
iç.in ilk tart, hekimin sözlerine 
mutlak ıurette itaat etmek ve 
mutlak bir lıtirahat bayatı yaşa• 

maktır. 
Bugün verem tedavisinde en 

ıon tekil ciğerlere ıun'i hava ver• 
mektir. Yani Nömotorakabr. 

Fakat hUtDn bu tedavilerlıı 
ba mda biru evvel söylediğim 
gibi, istirahat, utlak istirahat, 
bıfıısııhha şeraitine azami riayet 
gelir. Bunlar hemen hemen klfl 
bir tedavi sayılır. 

Son senelerde bütün tıp alemi 
bu, nömotorakı, yani bava to• 
davisinin muvaffak olamadığına 
kanaat aetirmiştiler. Bu yüzden 
operatörler de verem mUtehasaır 
larına yardım etmiıler1 ve çok 
muvaffakiyetli ameliyel~r yapıl• 
mıştır. Bu ameliyattan ıonra 
Veremden kurtulanların sayısı bit 
haylıdır. Bu ıuretle verem teda• 
visine, cerrahlar da iıtirak etmif• 
lerdir. 

N8motorakı tedavisinden mak• 
sat ve en çok methedilen ameli
yatlardan gaye halta olan ciğeri, 
muvakkat veya daimi ıurette 
iltirahata sokmaktır. Kırılan bit 
kol veya bacak kemiği naul 
alçılarla iyileıtiriHyoraa, .n8moto
raks ile de hasta olan çlğerin 
ılfası temin edilmektedir. 

Size verem tedavlıinin paraya 
bağla olmadığına bir misal: Bugün 
çok fakir olan, günde 40 kurut 
kazanabilen birçok veremli har 
talar ıifa}'&P olmuşlardır. 

Son senel rde h Ikın 

h kkmd kl bllgil r' in artmatı, 
verem sirayetini çok aı.altmııbr 
ve fifa niıbetl 11rf erken tedavi 
teşebbllıü aaye.ine çoğalmııhr. 
Bu çok hayırlı itte Sıhhiye Veki· 
!etimizin, Verem Mücadele Cemi .. 
y tinin \'e huauıi mlle11e1elerin 
bUyUk bir yardımı vardır. V • 
verem, bugiln artık korkunç 
kibusluğunu kaybetmiıtir. Ancak 
hekimin mutlak auretto aözil 
dinlenmesi ıarttır." 

yomunda karıılaşmalar yapacak· ratbetl arbrmak maluadile, Hey• 
larını yazmıtbk. Bunlardan bir belladada bir deniz bayramı tertip 
kısmı memleketimize hareket et- edilmiştir. 

mişlerdir. Bu aUrefçilerln isimle- Sporcularımız flereflne 
rini yazıyoruz : GUzel Bir Ziyafet Verlldl 

Kujanpaa Mauiıo (Lapon), Ma· Moıkova, 9 ( A. A. ) - Ali 
runke Rişard (Alman), Huhtanea bedeni terbiye meclisi reisi M. 

lmperatorluk Derdi Kanlı 
Bir lnfilika Yol Açabilir 

Otto (Finlandiyalı), Oliveira Ema· An ti pof, Türk sporcuları heyeti ( Baıtarafı ı inci aayfada ) 

nuel (lspanyol), Fişer Franz (Fran- ıerefine bir ziyafet vermi9tir. hükfımdarlığını kaybetmemek için 
sız), Nagi Bela (Yuioslav), Şirtop Ziyaf•tte TUı'k ıef ar eti arkanı, de memleketini Almanya ya iltiha-
Jean {Romanya), Holuban Franz Tllrk ıporcuları, hariciye komiser· kına muvafakat edemez. 
(Macar). Wavra Joıef (Lehistan), liğinin ytıkıek memurları, ali Diğer taraftan Almanya da 
Labuıko Anton (Lehutan), Szabo bedent terbiye macliıi erkanı Avusturyayı kendiıfne ilhak etmek 
Mihael (Macar), De la mote Jo-- Sovyet ıporcuları ve matbua~ bu usundaki kararından vaıgeçe-
sef (Belçika), Draghfseanu lıtvan mUme1aillori hazır bulunmuılardır. ~iyeceğine göre, tehlike, blltlln 
(Romanya), Olschovald lıtvan M. Antipof, Türk ıporculannı hilsnllnlyetlere rağmen kendlli· 
(Sabık dünya şampiyonu), Sı:ara- aellmlıyaralc Sovyet Ruıya ile tinden doğacakbr. Şu ıiynai 
dy lstyan (Macar), Rago Albert Türkiye araaındaki ıpor mUnau- tahlilden ıonra teliraf haberlerini 
(Estonyalı)' Krauaer Maka (Mu- bafinın her a-tln daha muntazam de yazalım: 
ıevt) Kopenhaı, 9 (A. A.) - R6y .. 

B. u ·ı · h i k d bir ıekil almakta oldutunu ve u g reşçı erın epa en i . . k 1 ki b . ter ajanıının bildirdiğine g6re, 
memleketlerinde ve Olimpiyatlar• her ıkl milletin ar!'. 1 1 ealedıği ArıidOk Otto dö Habıburg, oto-
da birkaç defa ıamplyon olmuı doatluğun bir delılınl teıkil et- ~obille buraya 1elmi9tir, Kont 

f 11 d . G l k ır. • mekte olduğunu ehemmiyetle kay• olavuina iıml albnda seyahat pro eıyone er ır. e ece gureıçı- . • 
ler arasında bunlardan baıka iki detmlthr. etmekte olan ArıidUk, bugiln 
maruf Yunan gilretÇİ&İ vardır. Cevdet Kerim Bey uzun bir laveç ve Norveçe doğru aeyaha· 

BugUnkU KUrek nutuk Irat ederek TOrk • Sovyet tine devam edecek, sonra Belçl• 
MU abakaları doatluğunun hükümetler doıtluğu kaya dönecektir. Zannedildikine 

D nizcilik Heyeti Riyasetin· 
den: Mıntaka kUrek ıampiyonaaı 
Cuma günü ( bugün ) Y enlkapıda 
icra edilecektir. Kulüplerin içtima 
mahalli Y enikapıdaki muhafaza 
kulübcıi önündeki sahadır. 

G 1 cek Haft AdaC rd 
u B yram; 

Adaları gllzellcitİrme cemiyeti 

çerçevesini taıarak mili tl•r doıt- f6re seyahat, Avusturyalı Kıra) 
luğu halini aldığını beyan etmiştir. taraftarları ile M. Musollnf tara• 
Sporcularımız Lenlngrat'ta fından tavsiye edilmiştir. Bu 

Moskova, 9 ( A.A ) - Harl• · ıuretle, Avusturya tahtma avdeti 
ciye Komiserliğinde Tlfrk ıporcu• meaeleıi müzakere edildiği müd· 
ları şerefine bir reıml kabul ter• detçe bitaraf arazide bulunmuı 
tip olunmuştur. olacakbr. 
Akşam Uıtü Türk ıporcuları Omltler Çojalmıt 

L ningra'da harekot etmişlerdir. Vla Reıglo, ( ltalyada) 9 -

Arıidü.k Otto'nun amcuı Preoı 
Kıavyer dö Burboa demiftlr ki ı 

11
- Şimdi Habıburgların tek• 

rar tahta geçmeleri ihtimalleri 
daha çoktur. Son Avuıturya hi· 
diselerinin neticeıl bu olmuıtur. 
ilk ümit ettiğimiz ıey, Avuıtur
yaya d6nmek için bize mU1aade 
verilmeıidir. 

Otto lle annesi Zita dalma 
Belçlkadadırlar \'e buraya n• 
zaman geleceklerini bllmiyoruz.,, 

Baıvekll DolfUslln katlinden 
toe11ürlerinf ve M. Muıolinfye 

olan bUyUk hayranlığını bildirir 
ken, Prenı ıunları söylemiştir : 

cı_ ltalyanın bu kadar ani 
olarak hududa asker göndermif 
olması, Avusturyayı , şUphesiz bit 
ecnebi iıtilAsından kurtarmııbr.,, 
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~------. (1757) 



SON POSTA 

tTTlBAT ve TERAKKi 
_ Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu ? .• 

Beşinci Kıs~~-... ~: ... :3 ............................... 
Na•ıl Y11,adı?-

10 - 8 - 93~ Nasıl Ôldü?. 

Bulgarl;;,Ş·kiCephelerden Adım Adım 
Ric' ate Başlamışlardı •• 

Nihayet. nazırlar gelmiş, mec· 
hı aalonunda içtima edilmiş, her 
lres fikrini söylemiş; başkuman· 
dan Yekilinin: 

- Ordumuz taarruz kabiliye
tine tamamen maliktir. Eğer ıi· 
1••1 mahzur görmUyoraanız der• 
bal ileri harekete geçebiliriz. 

Demesi Ozerine taarruza karar 
t'erilmişti ... Bu karar evvela, • ıi
Yasi müzakerat için lstanbulda 
bulunan • aabık Bulgar hariciye 
hazırı NaçeYiçe tepliğ edilmif, 
Bulgar ordusunun derhal Midye • 
Enez hattının gerisine çekilmesi 
lfızumu bildirilmiıti. İki glln bek • 
lenildiği halde, Naçeviç tarafından 
ldçbir cevap ıelmemiıti. itte 0 

•aınan, orduya derhal ileri hare· 
•et emri Yerllmittl . 

Tertip edilen hareket pilanı, 
lnuvaffakıyetle tatbik edilmitti • 
Çatalca ve Bolayırdaki kuvvetler· 
den Uç kol teıekkül etmiş Sağ 
cenah Abuk paşanın, merkez 
liurıit paşanın kumandasında o " 
larak yürüror, Bolayirdeki iki 
kolordudan teşkil olunan bir or· 
du da, 1101 cenahtan ilerliyordu .. 
Bulgarlar kurnaz davranmışl.ar, 
ağırlıklarını derhal memleketlerıne 
taıımıılar, cephelerden de adım 
adım ricate baılamışlardı. 

Enver Bey baıkumandan veki· 
Une müracaat etmiı, ordu suvarisi 
ile hareket etmeaine mOeaade 
edilmesini istemiıtf. Baıkumandan 
vekili de, (ordu kumandaolığınc.a 
lllüsaado olunduğu takdirde, bır 
diyeceği olmadığı) cevabını ver· 
llliftf. Bunun tızerine Enver Bey 
derhal nizamiye .Uv&rİ livasının 
Gn&ae geçmif, kendisini takip 
eden bir alay piyade ile (Edirne)~e 
liriwermifti. Bulgular bu havalıyl 
'--men tabliye etmif olduldan 
İçin bu laarekAt eanamnda hiçbir 
hıilsademe vukua gelmemiştL 
Şurada burada teıadüf olunan 
Perakende klçtık Bulgar mllfre
&cleri de Osmanlı askerlerini 

•. 

Kaymakam Env•r. 8.~'! 
l" k"' taarruzndan bahsedıldıgı esnada-• ;;ıar oy 
mez, Istnnbula fU telgrafı çek· 

miştiı 
[Buradayız. Burada kalac~ğız.~ 
Bu iki cümle, hiç şüpheıız kı 

(Fatihane bir veciıe) idi. Nitekim 
gazetelerin ilk sayfalarında .•~ 
bliyük puntolarla yaı.ılan bu ıkı 
.. le derhal halkm avam kısmı cum . 

üzerinde Envu Beye karşı ye~ı 
bir perestiş uyandırıvermlşb. 
Fakat; askerliğin ruh~nu da ta
mamen rencide etmış, mafevk 
makamları ıtftcendfrmiıtL ~er 
hangi ,ekilde olursa o~n, ·~~ 
alan bir kumandanın, ıfa ettigl 

hi ti ciddi bir lisan ve resmi 
:ıme . 

1 
. 

bir raporla kendi amır erıne 
bildirmesi lizımgelirken Enver 
Beyin bu usule ehemmiyet ve~· 

. Ve Böyle tuhaf bır 
memeıı.. . . b. 
telgrafla vaziyeti gayn resmı .. ır 
ekilde ilin etmesi reımi ve agır 

:aşlı mahafilde·cldiyetten ç~k uz~k 
dil . ti" Esasen Edırnenan 

telikkı e mıı • 
tir dadın da (zafer) manaum 

ilb • den hiçbir hareket mevcu! 
i tiva • (Cesn 
değildi. Edirneden sonra, 

-= 
förUr görmez ya derhal kaçını.- Erken Kapanma 
ar; kaçamıyan beş on Bulgar 

neferi de teslim oluvermişlerdi... • k Du'.kkan Sahipleri 
Edirneye bu auretle girifin bir Bırço . 
lı1 uıusiyeti Yarsa, o da (Türk ne- itiraz Ettıler 
eri) nin derecei tabammu .. J ve k n kapanması Diikkanların er e •k 

Yilksek kabiliyetini göstermesi gv men tatbı 
ld b kkındaki karara ra . . . 

i. Bir günde yetmif kilometroluk a h U tam hır ıntızam 
bir mesafeyi katetmek muvaffa· sahasında en z. . 
•- . edilenıenuştır. 
1tiyetini kazanan bu kuvvet, harp tenıın f bu karara eıa· 
tarihlerinde misli görülmemiı Birç~~ esn:t~ekte, birçokları 
~ bu ylirüyüşle askerlik ale- ıından ı ıraz ıu olmamaıı 
:•nde pek şerefli bir mevki da kend~~~e k:::~nl öne ıftr-
raı etmişti. li:zım g ı B da kabzımal• 

En mektedirler. u aTr~ , t oda1uıa 'ler Bey Edirneye girer gir· . ti de ıcare ......... -.. ......... _ ...................... ___ ..... ,. .. 
So• Posta 

iLAN FIATLARI 

I - Gazetenin eso~ gozııil• 
&ir sütunun iki •olırı 6ir 
( .. nlim) •g•lt'. 

2- Sagjasuıo gö,.. '1r •rali· 
•i11 ilü /i•h ,.,.l•rtlır: 

)ar cemıye • e alarm çabuk 
müracaat etm~ft ~ yv k kararın 
çUrüdüğünU ıl.erı ı~r~re 
kaldırılmasını ııtemııtır. . . dek. 

ft --'-nmız ı 
Diğer tara an ~ b h 

kaıa kaymakamlan yar~n ~e ~o 
d. d muavin Hamıt y 

bele ıye e k dükkanla· 

1 
Muıtafapata) clvannda heı on 

ı fedainin Bulgar çetelerini takip 
ederken yaptıkları cesurane ve 
kanh mllıademeler iıtisna edilirse 
bOtOn bu velvele, adi bir (meşi
yeU askeriye) ye inhisar etmekte 
idi. Böyle olmakla beraber Enver 
Beye (Edirne fatihi) unvanı veril· 
mitti. Bu meaele ister ciddi ve 
iıter gayri ciddi o'sun, Enver 
Bey için bir hak olabilirdi. Fakat 
ne kadar gariptir ki Cemal Bey 
de bu (fatih) likten kendiıine bir 
hi11e çıkanlmasını istemif; (iıtir
dat) fikrini bizzat kendisinin 
ilham ve ihzar ettiğini iddia 
eylemifti. 

• Baıkumandanlık, Harbiye Ne-
zareti, Erkanıharbiyei Umumiye •. 
bu Uç makam, telAt içinde idL 
Edirne fatihlerinin, hızlarını ala· 
mıyarak Bulgaristan içlerine 
doğru akınlar yapmıya teşebbüı 
edeceklerinden endişe ediliyor; 
böyle bir hareketin Avrupa dev
ıe~lerini Osmanlı hükumeti aley· 
binde şiddetli muamelelere ma· 
ruz bırakmasından korkuluyordu. 

Nihayet Enver beyo verilen 
kat'i ve şedit emirlerle bu tehli· 
kenin önüne geçilmişti. Fakat, 
(Edirne fatihi) namının karşısına 
bir de (Trakya fatihi) unvanı ika· 
me etmek isteyen Cemal bey, el 
altından idare ettiği gayri mes'ul 
bir kuvvetle aarbl Trakyanıo la· 
tiJUuu temin etmif.. (Garbi Trak· 
ya bükOmetl muvakkatei iılAmi· 
yesi) namı altında bir hükumet 
teşkil olunarak bu hlikfımetin 
(Riyaseti muvakk~t.esi) ~e. G~~ül
cüne belediye reıaı ıeçırılmıı h. 

(Arkaaı nr) 

Karllerimlzden özUr dileriz: 

Dünkü nüshamızda intitar eden 
esika ( Balıritıefit Kuvayı Mürettebe 

~rkin;barbiyesine memur, Erkanıharp 
Dinbagısı Mustafa • Kemal Bey ) in 
istifanamelerioden bır parçadır. Altın· 
deki yazm sehven unutulmuıtur. 
:Muhterem karilerimizden öıUr dileriı. 

1 
Affedildi 

Mübadil, Gayrimübadil Ve 
Göçebel~re Ait Bir Karar 

Alakadarlara gelen yeni bir 

t ' me göre iskan kanunu muci· 
amı . b 

b
. mubadillere, gayrımü a• 
ınce . 

dillere ve göçebelere ver~lmiı 

1 ev ve tarlalarla ııraat 
0 

an at alil ve edevata bedelin· 
ve ıan 
den borçlu kalanlann borçlan 

affedilmiıtir. . . 
Borçlanma ıuretıle ıakln edi-

lenlerin ademe ~liddetleri ıekiz 
den Yirmi sekız aeneye çıka· 

ıene . k 
1 Ve bunlan peıın ödeme 

rl mıf 
• t nlerin de borçlannın yansa-
ıı eye b'Id. 'l . • 
nın af~il~,!i ı ~rı .. mıtbr. .. - ·.-

-1 di Geç kapatmak mllsaadeıı 
er r. b 1 d' b" k 
1 k Uzere e e ıyeye ırço ama . . 

8 1 f ınUracaat etmııtir. un ann 
esna k"k d"l . tleri ayrı ayn tet ı • ı e
vaııye 

cektir. 

,.)'far saı!a eaıf• Vığer Soa 
1 2 3 5 yerler sayfa 

~ 2so 200 100 eo ao 
tş. Krş. Krş K rş Krş. Krt. 

riyasetinde toplanara b kkın· 
nn erken kapatılmaları .. a cek· 
daki karar etrafında görUte 

Bat Müdürlüğünden: 
ıstanbul Orman hfuı 52 buçuk kental köhne 
Haliç iskelelerinde mazbutd ve ;at ne çubuğu 12/8/934 Pazar 

k yın direği odunu ile 2500 a et d es a çıkarılaııtbr· izahat almak 

U
a ·u· ihale edilmek Uzere mliıayledareye. ... ve ihale gilnll saat iki 

3-:Bir ıarttimde waıati 
(8) keliıne varJır. 

4 - ince w lcolıra ıazılar 
lulacakl•n ıer• ıör
Mntimle öl,iilİİI'. 

g o H 1· Orman esınu 1 
lstiyen taliplerin a ıç M dUri oti kalemine mllracaat ey eme• 
buçukta da J.atanbul Orman U y •·4156,, 
lerl ilin oluaur. 

.,,. ' 
Kıymetli Eserlerimizin 

• 
Luvr Müzesinde işi Ne ? 

( Ba9taraf ı 1 inci aayfada ) 
bolmuıtur. Bir muharririmiz, ka· 
yıplara kımşan bu milyonluk 
eserlerden bir kısmım teıbit etmİf 
ve biz de isimlerile, fihrist numa
ralarile bu sütunlarda sıraya diz
miştik. Y almz Nuruosmaniye 
kOtOphanesinden (155) kıymetli 
kitap meydanda yoktur. Bunlar 
yazı, tezhip, cilt ve eskilik nok· 
talarmdan düer biçilemiyecek ka
dar kıymetlidir. Bu eserlerin 
hepsinin isimlerini tesbit ettik. 
Ancak burada hepsini yazmak 
imkinıızdır. Şunu da haber vere
lim ki geçenki yazımız, Maarif 
Vekaletini ehemmiyetle alakadar 
etmiş, müfettişler kütnphaneleri 
dolaşarak kaybolan kitapların 
macerasını teıbite başlamışlardır. 

Herhalde Maarif Veklleti, 
çok yerinde olan bu alika1ını 
sonuna kadar götnrecektir. 

Nuruosmaniye kntilpbaoesin· 
den kaybolan eserlerden 24, 25, 
26, 28 ve 32 numarah kitaplar 
ceylan deriıi Ozerine yazılmış 
mushaflardır. Yazılannm birçok· 
ları da altın ile yazılmıştır. 25 
numaradaki eserin Hazreti Alinin 
el yazısı olduğunu fihristten öğre
niyoruz. 

(43) numarada kayitli olan 
kitap ( Elenaciliilerbaa = Dört 
lncil) isimli çok eski ve emsalsiz 
bir eser de gaiplere karışmıştır. 
(42) numaradaki cUz'üşerifte ta· 
memen altınla yazılmıştı. (3024) 
numarada ( Acayiblllmahlükat 
ve GaraibUlmevcudat) adlı Farisi 
bir kitap meşhur alim Kazvinli 
Zekeriya bin Mehmedin emsalsiz 
bir kitabı idi. 

(2989) ve (3004) numaralardaki 
eserler de Tnrk denfzciai piri reiıin 
(Bahriye) )eridir. 

Nuruosmaniye kütllphanesine 
nakledilen Bayrampaıa kitapları 
araaında (8) numaraya kayitli iki 
kıymetli cUz vardır. Bu cliziUerin 
eski TUrk ve l.!Am eserleri mllze
ıine nakledildiği fihriıtinio kena• 
rında yazılıdır. Fakat bu cüılerin 
milzede olmadığı anlaıılmııtır. 
Milzeye konmak için bir tezkere 
ile buradan alınmıı ve kaybol· 
muıtur. 

BUtUn kütüphanelerin fibriıt· 
!erindeki birçok kitapların yanına 
kurşun kalemile ( bu kitap müze• 
dedir) kaydi yazılmıştır. 

Nuruosmaniye kUtüphaneıinde 
(45)e yakan bu çeşit kitap vardır. 

Acaba bu kitaplar hakikaten 
milıeye mi alınmıştır? Bunların 
çok ince ve sıkı bir tetkikten ge
çiriJmeai Jizımdır. 

* Su cenderes1ni, ıu tulumbasını, 
oparlörü, kaloriferi garplıların ye· 
nl icadı zannederiz. Halbuki bun
ların mucidi Türklerdir. Diyanbe· 
kirde (597) yılında hükümdarlık 
tahtına oturan Artık loğullanndan 
Ebnlfeth Mahmut bin Mehmet bin 
Kara Arslanın teıvikile Ebuliy 
lılmll bir Türk üıtat ve amele 
reisi bunları keşfetmiştir. 

BiltUn bunları da (Elcami bey
nelilim velemcl) isimli kıymetli bir 
eserinde minyatörlO reıimlerile 
beraber tespit etmiıtir. BütUn 
diinyada bir eıl daha olmıyan ve 
Tllrklerin sınai medeniyet yolun• 
daki yliksclişlerini gösteren bu 
eserde Ayasofya k.Utilphanesinin 
(3600) numaraımda kayıtlı idi. 
Fakat bu kıymetli ve eşaiz eserin 
bazı resimleri ve minyatörlerl 
bu,UO Pariıteki Luvr müzesinde-

dir. Bir Franıız Ye bir ltalyaıa 
aleminden ögrendiğimiz bu bakik•f 
buraya büyük bir teeHürle yaza 
yor uz. 

Bereket versin ki T opkapl 
aarayı mllzeıi mOdOrU Tahsin Bey 
aaray kitaplarını taanif ederken 
OçUncU Sultan Ahmedin kitapları 
arasında bu kıymetli eserden bit 
tane daha bulmuıtur. Bu uer 
(602) tarihinde yazılmıı ve resim .. 
lerini bizzat müelifi yapmıştır. M·ı .. 
hendislerimizl, mimarlarımızı ve 
fizikcilerimizi pek yakından aJA• 
kadar etmesi IAzım gelen bu esu 
bir Tlirk aliminindir. 

KütUphanelerimizden aıınlan 
binlerce cilt bugün Avrupu kil .. 
tOphanelerinde ve mllzelerinde 
teşhir edilmektedir. Birçoklanr.ııı 
&zerinde de ktittıpbanelerimizin 
mUhilrleri hllA durmaktadır. KJtap 
ve eser çalmak adi bir suçtur. 
Ticaret ve iadei mDcrimin mu' a
velelerl yapbğımız devletler( ıı 
ve meseli Fransadan bu gibi 
eserlerimizi pekili alabiliriz. H~r· 
ıızlık mal bütün dftnya kanunla• 
nna göre nerede bulunursa bulun .. 
sun sahibine aittir. Biz Maarif 
Vekliletimizden böyle bir teıeb
büste bulunmasmı rica edeceğiz. 

Viyanada Alman-. 
ya Aleyhinde 
Tezahürat 

Viya, 9 ( A. A. ) - Don akıa n 
Kırallar meydanında yGz binden f a:ı !l 

bir halk kGtJeıinin lttfrakile Dolfütı i ı 

hatırasına muazzam mera.im y .. 
pılmııtır. 

8qHkU M. Şuıni., mOteveffa r 7 
Dolfilail metbOaeaa Ye katilleri takt: . 
ettikten eoara " hDr Ye milatald( 
Alman Avuıturyaıının " menfaat{ 
namma bütün Avuaturyalılan ittlhad• 
davet •ylemittir. 

Ba9vekil Muavini Prena Starhem~ 
bera de, Milli ıoıyaliatlllde dalma 
mDcadelo edeceğ:al eaylemlıtlr. 

M. Şutnlg Pe9ted• 
Viyana, 9 ( A. A. ) - BatYekll, 

meıhur bir plyeai seyretmek G:ur4 
Pe9teye l'ldecek, Macar Baıveklll Y•l 
Kıral Naibi ile &"Örilıecektlr. 

M. Şuıaig'I bu HJ'ahatinde 2 l 
kltillk bir heyet muhafaza edecektir, 

Saat Ucretlerl 
Elektrik, ıu ve havagazi saat kir .. 

larının indirilmesi buıuıunda Nafıa 

vekiletile alakadar tlrketler ara1ın< 
temular yapılmaktadır. Ücretlerı:ı. 
tenzili eıaa ltıbarile takarrür etmitlir. 

Bir Amele Yaralandı 
Kazlıçeşmede Ahmet bey ı 

deri fabrikasında çalışan ame e 
Rifatın baıına bir makine dOıerc c 
ağır ıurette yaralamıştır. 

GUmUşaneda Gizli Nüfus Ka\'~ 
Gllmilıane (Husust) - Af k -

nunundau istifade ~dilerek nnf • 
idarelerince kayıt edilen gı, ı 

nüfus miktarı ıunlardır. (45) bı ı 
doğum, (25) bin aınm, (13) bin 
evlenme. -- .... ,_ -~ 

F .. KRIVE Ha ım 
PANORAMA Bahçesinde 



&ralllltaadald ildi llanetıe.an tc;rlzı 
Y•zu ı .fır * - 2S - 10.8-98' 

Ba zat Kibılye bir ,an, Caml-1 karken Kibalde Yemene dana- ı y9k •? Ba adam tat. oa •n• 
,W.dıerin lot bir k8falnde, veccl yordu. blWuda pefiml bırakmamı., beni •e latiğraka dalmıf, cloban do• Kibal bermutat Mımda bir elinde bir tyuncak gibi oyaat-
kmlu teabllünl ah..te alıed• mldclet blchktaa aoara Y emeae 1DJfbr. Linet ola• ba Mister 
parmaldarmm arumcla çek• Yarcb. Arbk bir mebustu, her CoDIOna, diyerek if1a lçyldal 
auraal yllzltl, bir arap ualzaclMiai, yere aerb•tçe Iİflp çıkmak, Yali- açıkça haylmmaktan kenclinl ala-
.. iripten yeai ıelmit .. ,h Haa Ji iatediil zaman ıan.ek eliade mamqta. 
llebmedi takdim etti. idi. , Loaclraclaa yola pkaD bir 

Orada bir ha,U dindea, ....... Fakat yaJl ba adamdan ....,. Eatellijem sem. admm HDelerle 
dan, mezhepten babMCllldi. helealyorda. Çlnktl fllphemm tak- yoraJmaclan, lfenmedea Yemen 

Ve çok ıeçaıeclea .as .. bel- Yiye edecek deliller balayorclu. çaDeriade, Muarcla, latubulda her 
d• topraklara, y _ _. phB. Bii tarafta ldrla ayaklanmıpa. yere, hatta MecliaimebuHDA ka-

Bir bqka ..... dalaa aoara bir lclrilla ltalyularla elele Yere- dar bunumu ıokarak bir if pe-
Neka ı&ı yine bamftular, JiDe nk laya ettljial bllmlyea ela tinde naml kOflutuau bandaa IJI 
ptlftller, dertleftiler. yoktu. lclria satea çocukk• ltal- slltenn ne vardar? 

Kibli Yatanı Y e...U. 1J1 Wl- yanlarm elinde blyllmlftiL O Bilhaaa dikkat etmek llsuD-
cllji batla ahvalilli ulatb. daha El'uherde talebe iken A· clar ki, bu, bu sibi bir çoldan 

Hlldmetla ......... iltip- alfdeld baNa lllbace ,.... ... ..... ............ yahm hlr ... 
üclmclan, aa " ,.,_eda• ,.. çecejlal bue. ltaı,aaiana aazan almunedir. Arablatanclaa ba....,.. 
reji JW ,.... alderi ppra dlkbtlal celbetmiftl. tljlmlz lçia bqkalaftlll Dlı.nmea 
Japra bah.-J. l,ı ama lclrWa ltaı,anluia lr- elik, Yoku Sariye, Irak ve fllatiıa. 

Ve ç•k seçmıtlla ..,il 8- tiltabaa ....ı ohqak 4a ~ ele •e daha bir çok bqka yerlerd• 
Mehmet Yem... laanlmt etti. dejil micllr ? ltl•ym bu t .. ldllbn lcraab anlat· 

itte .. ,.. Haa llebmet Y.. ftt• Y emea •aliainfa d•dl malda &itmez. 
-.ıe pderba JODarda da budar. BIWba dikkatini ba ıola Son 
Ye1119aliJerle ~ ... anlatlDll Arfetmekteclir. -- .............. ·----··--····-
olarak bareket ediJordu. Kibll ~k uabl, lurçm, alairli, 

Şey Haa Mehmet Y em•cle hayıuz olmutta. Arada bir meb' .... 
~kea, Kibal ele llmrcla ujra- lupna uatar sibi ele oluyordu. 
11y•cla. O .....- llmrda El.a. Bir ,en Y emea valili verdiil 
llema••claa birkap " ....._ bir emirle Kibll'Dia amca ud .. 
WB bqla putelerl lleı...t Al ıdai birdeabin Jablatb ve brp-
Ol.ı Be,U. cleWetlle (LalaMll 11Da plwtb. Derhal bu aclamıa 
Roma) ma •mall ........... latİ arandı, elbİlelİ, çamqarlan, 
o1m..aarc1a. papaçlan, ...... eYi her taraf 

Y alnıs bu banka ~ bafka aranda, hiçbir .. , baluamadı. 
baalcalar da varcb. O•anlı im- VaU kendi ellle herifba b&flllclan 
paratorlujmıela bir clejffildik aanj'llla .ada, tllkelecli ve aanjm 
oı...., mepatiyet illa "''-if, ~ IJ&ittlar, ---~ 
lttilaa.- .. ...... pl·ifll ........ 

Şeyh Haa Mehmet lmtlan Ye Bu mektuplar açıldı, okunda. 
,.ıuı.n aramada Wr lüse Yaldt Bualar MUADYa'dald ltaı,an 
Warak (1) KibalJi alelacele v.. ... tefldllt .......... plip 
... çapcla. Seyit lclıili're siclecek mahrem •e 

KiW Y--. ••Mtc. ..u,t •U..W ...... mektuplarcll. 
slpret etti. .. tlln a.ha eftel ele ıeçl-

lalal1ptan, IHf'llllJettea, bir- rilcliif içia ba meldaplaı;ıa hepm 
riJetıtP .. Yinçle bahsetti, IOllU mllkemmelea ekanda. ltalyanlar 
rah-.Z balJmclupnclu bahaecle· lclriıi'y• yeai para Yadediyorlar, 
rek bir mlddet iatirahat edece- yeni itler latiyorlarcla. 
ilal llyledl. Klbal slnferce ıt- Ahmet Kibai etekleri tutaprak 
rlbmedi. valiye geldi, amcazac:luinin 

Sonra San'aya ıelclL maıu•lyetini iddia etti. O vakit 
Meb'• intihabab varcb. O da ona bu mektuplardan biri mablda, 

Y emencle meb'uı oldu. latanbula orad• kenclimnclen ele balaaeclili-
sitti. Null meb'uı oldu. Arbk yor, oaua da taltif eclilmekte 
.... izaha hacet yoktur. Çlnldl olclaju yauh1ordu. 
banma mr ve hikmetini lmflan ve Klbai tali ve teaadlfe lbetler 
,.tanlan aratl"cla umva1a çekil- ederek tekrar &Llara kaçtı. 
mif Şeyh Haca ll••et bcm M11ırcla Kibaiyl Semiramiı 
IJI hfıen yoldu. palada yine ıeyh Haeı Mebmetle 

Kibıi lataabul• mec:liat• beraber s&iilrtlz. Arbk aclamalalh 
llyade hariçte, hariçteki Ar•plar, "bir faali1et merkezi olan Kahl-
Arap memurlar, Arap zabitler, rede bir yandan ha11..ıar, bir 
Arap zenıinler armda ça'ıp· taraftan ll'ladi&ler çahpaktaclırlar. 
1ordu. Kiblidea pek mahrem bir ... 

O da CaialotlaacWd Arap kilde, binbir itina ile ı... Y ab-
lmllblae ıWiP pllyor, ( Mitran J•Ja ıelea mektuplar llep Arap 
ojallarmcla lecin ve Nahle) bira- ittlbadlacllla babaederken, ,aala 
derlerln kurdaiu " laemfireleri biliacle bir •tka aajae b•ı'••: 
( Viktorya ) nln idare •ttiil ba IWIY Abbu Hilmi P.pwa 
lmllpte birçok ittillatp erkAm De billfeti •..ıeli. 
dost oluyordu. Y emea valili imam Y U,amn 

ilir ılD oau Tobtllyama arka bu bu1U1taki fikrini bilcliil için 
.tonunda UlUD boyla, Jld bu mektup~ imam Yabya1a 
matruı, tek ıGzllldll, kibar tamla, vermekte bır mahzur ...... ezdL 
zarif bir lnjllale bq bap • .,...... Fakat imam Yahya bunlara ıert 
--.1nı • t.-nı. C-h H cevaplar vermekte de ıecikmezdl. 
.--•: •- ~' aca lnıilizler o 11rada bu lulifet iti 
llelimedin ta kenclili idil ile çok atra;tilar. Nihayet Babıali 
. Hi~ klmM l.taabalaa slbe- de tel&p dllflll n Talit Pqa 

pde J•pdaa ba mlllkattaa ve .... erle biribiri arda •a 
bu otelde mlltear bir İlimle mlaa- bu buauata Yemen Yillyetile 
fir bulunan '- _... Şe,la Haca mubaben ederek matmaia olu .. 
Mehmet ve blabata Co..onclaa caya kadar bu 1fin pelnl bırak· 
ılphe etmeli aldana ble mach, Klbal bir ıh bitin içine 
....... kanftılt R iflerl itiraf e ....... 

...... t...... • ... ~ ...... ,. -..... --··~~-~: 

ltalganın 
Fındık 
ihracatı 

ltal1an ibracat olüi tarafaaclan 
bu memleketin 
fmchk llıracabDa 
dair clikbte clel!r 

d • tet • en aluian 
neticeye ıire ltal1amn fmcLk 
lbracab ıeçea 1933 aeaeliacle çok 
as oı... ve bir .... enelkl mlk
tana 1amma bile vara ...... 
Gerçi fmdık nkolteleriaia bir aeae 
bereketli bir aene az olma11 ta
biidir. Fakat ıeçen aeneld azhk 
bu tabii niıbetin çok qatwnda 
bulunuyor. 

ltalyao ihracat ofial bu mem
leketin ıoo Oç ıene zarfındaki 
ibracabm flyle ghteriyor: [Kental 
olarak) 
~ ...!L Kabakla 
1931 lS,847 132,483 
1932 18,090 213,801 
ım 10.12• 19,709 
Yakandaki rakamlann tetkiki 

ba nokta11 klfi derececle tea'flr 
etmektedir. latatilttkte sGrlldljll 
kete ltaı,a beldi: ••eablun 
bl1Dk ta-, Tlrk fmdak ihracata 
vasiyetinin akaiae olaııakt kaltakla 
fuaclakbr. Bu •lauet..tle lta11a 
faaclaklan cbt ,.zar1arc1a flntlllda
n.... blylk bir rakip olabil
•ekten aakbr. ltalyaam en bl,lk 
mlfteriai ....ked A~pa ...... 
ketleri " bilha1ıa Ahua,acLr. 

Ba .. eld ltal,a fladak nkol
tul Vuatl olarak tahmia edil
•ekteclir. 

Amerika blrletik hllldlmetlvi 
Aınerllcada parlament01U11c1a 

tiltln ttlt&acl• ahamak· 
ta olan wer.Wn 

•r6l•I yOsde IQwk clere-
celİade inclirilmeai laaklaada bir 
kanan llyibua tetkik ecWmektedlr. 

Bu ll,0..ya slre 1apdac:ak 
t....u&ttan lmllamcdar ..... 
etmek P.rl.lle llpra rlaumunclan 
teinlit 1apdacakbr. 

8ia •rede liıara ab,_ıa 
,ezele lmk elU c1---.c1e wr 
hilahk .,,._ ıelec.tl .-..,_ ....... ,........., 

•I ...... ~ .. , .. ._ ________ Yazan: ,.,,.., H•I.., 

BERHURDAR OL EVLADIM 
-·····-···· ....... 111 • 

HaYdarpqa ıarmda dOllum 1 biriblrlerine llyH7ealer, acele 
Saphlye ra .... dlm: trene kotanlarla dola idi. Penc 

- Ne o SapbL. Serab.ate mi reden bakbm, Supbi aevsililhad 
playonaa ? aynhyorda. bdainln de ,azı 

- HaJll', aevıilim Eaklfebn aeıaU idi. SevpiaiDi yan ald• 
ıicli1or ela ona t..,ıe pldia. peclea brllaja kadar 
Ya - ? Hiç te fena clejildi. 

- Beaim diı levaOfm Koa1a- MDt bir khnae belki 
ya lldi.Jor, iten de oau t..,ı. diyebillrcll. Fakat •'PllP•e 
...... • ..., ...... lcla ............ 

Yala dylemlftba. Kon,.ya Soa D.,... ela 
ilden aevsiliml clelll. Anbraya Treadea IMcektiiL Sapld 
siden eeld bir mektep arbdapw slzslu ıelcBk. llala~ap 
teule plmlftlm. hiç itime plwtlt. ._ 

Tna bamch. Arlcad111•• Wr w llJJeclillm : 
ko .......... yerl6flbcllm.Arka- - s......- t..,ı. ... 
da .. mla ayal a..pam--., bir ShW ı.ı.tsh4m. .......... ,.... ............. ~ .. ,,. __ y.... .... ...... ... ......., ....... , 
--~-... -~ Cllil~~........ .. 
elHclea fula ,.. farla ık• çar- Koapartimaaclald ,_. ... 
,., ......... ,.... lhtlpr ,........ s...,.. •• 
lratlladaa 1t•ıeedec:8 dejl' 1 Wr ... k tam. aMua 
Fakat toramdaa W...tmeaıa ellai elimle tatta& 81,ak 
içim ralaat etmlyeeelc. beyaz bir aevsl ile bu ellla ...._ Wr • 
ten, bembeyu bir y1z, aan bukle lplclil ima..._ 
bukle uçlar, ve aan uçlarm ..... 0..-dan bir kahbha apt119 
ıume •imlDlf Od tane iri Yetil Saplü kablln:uuul ...., 
ııs.. laanl -l7le Jeeil ık ki ..... ....... .. ....... .... .. 
Din sldne bakbia IWaD .... .. ....... pDÇ ..... 
llne clopa iDiJ•· balı .. k ..... . 

Arbclaıımla koa .......... , - a.laardar el nladml 
ou balayorclum. O ela baaa ll.tl,ar U.-. .W 
balumyor detll• yal a.. ...... ben dapn,. * toraala .. ,.. ..... komı....ı-. 

Blriad çan çahalfb. lataa,oa ... c1ald Jer1erW 
kacaldapalar, aon veda lkleriDI bea bmau ,..._ nrı1m1._ • • 

Çolt n•ıtU brdetlm biricik 
Rıuaaa lllmlle prplDU blpltrlmld 1u1,.,. kOfU ....... , ...... .. 
.......... laatta .. ,.. ....... .... 
Y..., zı,. a.,.ı.... .w.,. MW• 
1sa,..t11 arka.......... ._ .... ..... ·••••t ,....k bir ........ 
JeclitedaYlmde .............. ......._ 
•oktoraaaz ..... Rıfat a.,.ı..dlp, 

Diba lwaret --- .. f, 
sa e1ara1r kay......,.. 
icra __._...... Nami 
...... temılle ... _ .. .il ..,......, .......... __ _ 

y ... 

Kl~llspuanla Hu..ı ----~ 
eYlade ,.,.&aa ...... 1'J5 
aorfla Wa....,tu. hastahanede INalaadatu mldtletp 

Jlbek bir ıefkat ptena ..... .,. 

Makbale •• Emlae Hamalar.a, ._ .a... lfl/j---------111111 
U ıblbUI• baaa lauarJarlle metuet 
ye te.Uyet hıbfjdea HYıUI arkaüt
lanma ayra •Jft ~ .a..l• 
mhl oldapaclaa keallllerlae •na 
Ye ehetll miaaettulatı-a ıwq.a• 
paeteaial tanit ed.n.. .,. ..... 

Son Pom tedip he1ethldeD 

1 1111111 ~ ..... e'!. 

SEİANIK BANKASI 
Teeil tarihi 1888 

............ 30.000.000 .... 

İdare merk&Iİ 
ISTAll8UL 

Tbil ... ld ,,,..,.,, I 
letuıbal, Galata, İzmir, Adana, 
Samaun, Menirı.-
r ..... ı.t•.üil ,...,.,.,, 
Sellaik, Kaftla, Atiaa, PiN. 

311 .. --·••11•••·--·········•·11 il ......... .. 
tlaa kartalmua ve llui..ala falla 
Yariclat alma• imklalaruma t...U. 
olunacaja tall•ia ecllhaeldecllr. .. 

Sofyaüa bildiriliyor: Balp
rılıar ,,,.,., riatanda ıso .u-
ll 

'

-'L- J• levalık (talai
.___-_.,lfllil'ı_a6i__. ben 2,U0,000 •k 
Ur .. ) bir claldlt iltlfa.u tertip 
olaamaflur. TahYillba b1da ça
kanldaja ilk .... zarfmcla derhal 
ı 14, 118,000 leftlak ... .. w-... Manyeaama 11.To
..... ba mlauıbetle ,_.._... ....... ,... ............ ; 

VAPURCULUK 
TORK ANONb1 şlRKE11 
latanbul Acentalıla •••H•Tel..._ __ 
Mersin Yolu 

nlab•ı•tlaa kalkaeall. 
Zoapl4ü, laet.oı., AJUealr. 
..... o.,.. Onla, Gbeloa,;....., ....... 
~ Tra-.. Ye ıu..,..1>111 
bmalaraOIY .... OfftMnH911!1! 
•traracakbr. 
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liasta Üniversiteliler için 
Muazzam Bir San~toı:yom ı 
8urada Milliyet F;;kı Yoktur, H~r~es ~ ··ı~~~~,~r---

B. .b. ·ı K deş Gibi Geçınır 7 ırı ırı e ar ~'11' 11!'1l 
.. 
ca • • 

~. 0~~1 .. 
•,11"ı..." ) ::'.Q 

. ,. w' 01tiwrılt•lil•r .... ,.,.om• 
a.,.f lta.taların lced•r•u ,ınıer •• ,,,. 16 l T lebe burada hep 

l.ozan, (Huauai) - Size bu,On f db~tek o uyeolrer. ek büUio yeis ve 
• • ıt araya g ' 

le11en deki Unıvenıle aanatoryo- kederlerinden ııynhyor, pllr nj e 
llıUndan babaedecejim. Bu tana- bir hale geliyorlar. >:rka 81 
loryomun teıekklU aureti ve tarih· ha•a1ı içinde ve insani bır duy-
Çtai töyledir: pnun kanadı albnda bakılıyorlar, 

insaniyete hizmet etmeğl aev· millet farkı g~zetilmeden her~e~ 
llıokle tanınmış olan Dr. Vanth~er mftıavl ve kardet muame es 
t.lebeliii arasında, üniveraıte g6r0yor. 
Rençlerinden bir çoğunun hastala
nıp derslerinden kaldıklarını, te
daYi imldnaızhğı ytlzllnden Dni•er
•iteyi terkettiklerini ve ~ok nıU~
lcQ) bir yaziyette bat vuracak bır 
Yerleri olmactığını g6rmüf, derin 
bir ye'H kapılmııtar. Genç tale~e 
bu yeiı aıraımda bir rOya, bır 
hayal addedilen yalnız Oniverıite
lılere mahaua bir aanatoryom 18 " 

Pllmaıını hayli dUşUnmftt, niha
Yet 1918 de birçok lsviçTell dok· 
lortara bu taBavvurundan bahıt
ll}&-.! "9Qr. 

Fakat bu proje umumi harbin 
~gul eitiği bir çok devletler ta
ttfından alika11zlıkla lc:arşılanmıf, 
hiç kimse kan ve ölüm içinde 
h11 projeye kartı bir temayftl 
P1termemiştir. Nihayet 1922 de 
hUttın dünya talebelerini kuca· 
l•ııda toplayan Loıan, Cenevre, 
~&fatel Üniversiteleri talebeleri
~iıl, Veremle mUcadele cemiyetinin 
;-ır11ıızıaalibin yardımile 11Üniver· 
llleliler ıanatoryomu,. açılabll· 
lbittir. Yapılan umumi bir nizam
:•ıneye aöre, her talebesine de 

1~ _frank (4 Türk lira), her pro
~r de 20 frank vererek, umumi 
ır yardım mukabllinde 6,5 frank 

fl60 kUruı) ile hastalıklan müd
detince bakıla~klardır. Bu Ucrete 
Üiç röntken de dahildi. Talebe 
''••ıııda mi Jet farkı oözetilmiye-
~-tir e y dı • Y alnaz yardım aandığına 

ar ınları ınuteber Nyılır. 
EYvelı "Üniversite 1anataryo

Ou~, na lozan, Cenevre, Nöptel 
llıveraiteleri dalıildi.r Bir mllddet 

~· .bu ~•fileye Bal,. Bern, .zn-
Ünıvenıteleri de lftirak ettıler. 

4 f Muhtaç talebe bu suretle 
b rank mukabilinde bakılmağa 
d~tlandı. Masraf çıkhktan aonra 
• 

1&'erlerinio ücretleri de bir miktar 
111dir·ı a· • di. Boı yatak kaldığı tak-
~de ecnebi Üniversite talebe
~ hde ( 12 frank ) mu'kabııinde 
~ ul edildi. 

.. Ü le nive ·aıte 1anatoryomu ,, 
)t Ylen'in Ron vadiıine bakan 
"-t 1c .. 1c karlı dağlara kartı 1200 
~ be yükaeklikte çok pıel 
' "İria bir yerindedir .. 

S.natoryoıa, manevi ln.awwetleri 
talebe ipa - kunetli 

Geçenlerde beni de aanator· 
yoma davet ettiler •. Sanatoryoma 

. d' ğim zaman birçok genç kız 
:~r ~rk~lderi bir gezinti mUna~a-
ası yaparluken buldum. J~le~ın
~e bir de Türk vardı. lçerı gırer 
girmez hepsine b ;rden: . 

_ Nasılsınız?. diye sesleııdım. 
BUUha .bu genç kiJabahk pftr 11eı'e 
ve sıhhat aOrekli kahkahalarla ce· 
vap verdiler : 

_ Çok iyiy;z!.. Siz nasılsınız? 
Sanatoryomun direktörü bana 

izahat verirken canlı, cansız her 
şeyi sth:üyordum. Etrafımızda 

t klar ve ıezlonglar olmasa, ya a .. d 
k d. t bir talebe grupu ıçm e 

en ım e··ın 
olduğumu zannedecektim. u n 
bu enç kız ve erkek talebe ha1-

g F k t hepsi de bu amansız 
tadır. a a b 

acısını ıatıra ını 
hastalıklarının H · d'e halinden 

ibl epaı 
unutmut g koltuk altlannda sUrU 
memnun, biribirlerine haata· 
sUrü kitaplar, den bahıedf-

k baıka her şey 
b tan mUnakaıalar açıyorlar, 
yorlar, içlerinde yanmn 
ııWüşUyorlard •. ktorları, teknisiyen-
aYukatları, o htelif mil-

. l bu grupta mu 
lerı bu unan. . Tn.rk lngiliz, Al· 
let gençlerı var. ' ve tllh. 

Fransız Bulgar, Arap 
man, ' 1 h bir araya 
Sanki bunlar, böy e ep •. 

b' "Milletler mecbıı,, 
gelerdek tıi:mişler, daima neı'e
vücu e ge th konut
den, kahkahadan, tt ta bahsedi
maktan ve haya an 

yorlarl.. . . ki rederek 
Ben onlan ıtbY• • •~Y 

d çekti: 
direktor kolum aktn evvel bazı 

SIZ• e yeme en e1· . 
l• · a ınıı. l aöıterme ayım, • 

tey ~r be i onlardan adeta 
Dedı ve n .. b' allrD d Ônume ır 
ıcrla ayır 1

• t ve mecmualar, 
• 1 oaıe e 

reıım er, • kk d yaıılmıt ha m a 
aanatoryom f k kitaplar 
birçok makaleler, u a 
koydu ve izahına baıladı. 

Dr Vauthier'in bayii olarak 
• . b dnkO varlı· 

dütllndUğU bu ış, ua .. h 1 el· 
w ·ı tam ve canlı bir a e g 
gı. e. O ıki blitün hasta ev-
mıttır · ' ~ basarak bfttün 
!atlarını bagnna k" 

t
. . bOtlln varhjını ve ya ıt-

ıe"e ını, ' rf . 
1 

• • bu Uf-urda 18 etmıf, en 
ennı . 1 k ~ 

bli Ok emeline ıennç e av~,. 
Y ş· d' on kalao kudretıl• uttu ım • ı . 

m i . daha ıömüllB bir biyaha 
yen ... ı kbr. Bu 
tah•kkukuoa ça ~O . 
hayli de, "S.ynelmileJ Jdyenıt• 

~' .. ., .. .. ,,,,. . . -.·. ·~ ··:.. .. 
T ezgAhtar - ( Kazazedeye ) 

heaabınızı derhal yekün ediyorum: 
Bir yemek takımı, 74 tabak, 
1582 kuruf, tlç kıristal silrahi: 
19 lira, 20 Çin iti kahve fincanı: 
14 lira.. Yekün 45 lira 82 kurut 
beyefendll .. 

_. .................... -... ... ..._ .............. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •• 

Mühendis 
Mektebi 

Kayı& muameleai her "ne E7llil 
iptiduında başlar ve 22 EylUlde bi~er. 
Kayıt n kabul ıeraiti ıudun Türk 
vatandaılarından olmak, büanUhal, 
tamuuılıba, liıe meıunu bulunmak, 
yaoıı birinci sınıfa girecekler için 25 ten 
yukarı olmamak lazımdır. Mektebe 
jıtida, IJiifus kağıdı veya musaddak 
ıuretı, ıehadetoame veya mueaddak 
ıureti, 6 .adet fotoğraf, aşı kağıdı 
getirmek lazımdır. Bunları bariçtf~ 
göndermek te kabildir. Ancak leylı 
meccani olanların kaydın sonuncu gü-
nünden evvel, mektepte bulun-
muı ve verilecek kayıt ve kabul 
kağıdım doldurarak mektep doktoru 
tarafından muayene olması lazımdır. 
Bu muamele) i ikmal etmiyenler le.) li 
meccaııılık hnklnrını kaybederler. Ne· 
hori dıwıiuı ede(;tıkler bu mıtameleyi 
tedriaata mübaşeret ıününe kadar 
yapabilırJer. . . 

Meccani leyli &aliplerın mıktarı, 
muayyen miktardan fRzla o~du~u tak
dirde taJinler mü .. baka ımtıhanına 
tabi tutuİurlar. Bu imtihan riyaziye, 

f 'ık kı· m"a lurkçe tahrirden yapılır. 
ı:r. 1 .. 1 1 b A 

ı e) Ji me1:cani alınan ta o e umumı 
. f ~aularda muvaffak olamadığı tak
~~~e leyli meocanilik hakkını kay-

beder. 1 . b" 
:\ehariler, her ıangı ır ıınıfta 

go:sterilen derslerden tftm nu~aralarıo, 

d !erin ehemmiyet em1allerıle ha!!ıl 
er• oı 75 .. k 

ları meomuuoun ıo ını azan· 
zarp . d 1 . l k suretilP terfı e en er, ıster erse 

lm~r meccanilige kabul edilırler. 
8.) 1 kAf' IA h . Bundan bııeka a ı ma um.atı aız 

talebe imtihan verm
1 
ekd'l~ar1 tile daha 

k k ıflara kalıu e ı ır er. 
yu se 11111 k b l di w l . 

1. bi talebenin a u ü, ger en 
. . cuel erıutten başka heyeti vekile 
JÇID yazı 1 Ş 

karaııua bağlıdır. A •• 

:ı.ı olan taJebt, meccanı Jeylili-
l' '.! 7.llll 'k' b. ti 
b 1 Ueei için ı 1 sene ı~m• 

g~ io e ıer se 
. , tabidırler. 

rnecburı) t>.) e .................. __ _ 
········ •• .. ··········:··· .. m unun tesisidir. Dok· 

18natorıyo " "k 
b Yakında haki at olaca· 

tor unun . 
w •• leyor ve dıyor ki: 
gını«~y Beynelmilel üniversite aa

açıldığı gtin düaya
natoryomu 

k
. larım artık ıonuna vara-

da 1 arıu 

caktırl.. b' ., Alt. ki-
Sanatoryomun ır n 

lçind• okadar hoı 
tab)ı var. k 

aııhaıt ki, insan o u-
tey ler y bir tirin bıkmıyor. 
maktan d 

lnıilizceden tutun a 
Tiırkçe ve . bü n. . J ponca, Hınt,e tun 
Çmce::. alanna kadar her dilden 
prk 1ı9aD d 
. k ıabrlar yar. Bu meyan a 

bırço lf Ttirk doktoru-
b. kaç tanınm 

ır d . aret yazılannı zevkle 
nun a ııy 

okudum. 

. di • kadar GniYerıite ıa
Şım y da dört yUzU müte-

nat?ryo~: ye profel6r tedavi 
cavız ta e • i de d6rt Tnrk 

dllmlt Bunlann ıç n 
e : d var ki, bu talebeler, 
talebell e w _!1.1.... ika bastalauap 
lavip-ede ta~ 
talebelerimizdır. - llelame& Ali 

Eau No. Mevkii ve Nev'i Teminat 

16514 
165/6 
165122 
428 
313 

213 
112 
1/3 

Ura 
25 
2S 
.co 
20 
5 

fstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birlacl derecede ipotekli olup ehlivukuf 
tarafından temamına (1736) lira kı1met takdir edilen Oıküdarda 
Kazaıkermehmetefencli mahalluinde Sahtekkesi ıokağında e11d 
13, 13, 13 yeni 19/21, 19121/1, 19/21/2 No. lı cllkkinı m11ştemil maa• 
bahçe bir bap hane açık artbrmaya vuedilmif olduğundan 12-9-934 
tarihine müaadif Çarpmba gllnü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci artbrmuı icra edilecektir. Arttırma bechdi kıymeti muham• 
minenin % 75 ini bulduğu takdirde mlfteriai llzerinde bırakılacak
br. Akli takdirde en son arttıranm taahbUdll baki kalmak üzere 
arthrma 15 gUn mllddetle tecdit edilerek 27-9-934 tarihine müsa· 
dif Pe,.embe glbıll aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 
pılacak ikinci açık arttırmuaada artbrma bedeli kıymeti muham· 
minema % 75 ini bulmadığı takdirde satıı 2280 No. h kanun ah
klmına tevfikan ıen bırakılır. Sabı peıindir. Artbrmaya iştirak 
etmek latlyenlerin kıymeti mahamminenin % 7,5 nlabetinde pey 
akçeli veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lizımdır. Hakları Tapu aicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
dlter aJlkadaranm ve irtifak hakkı aahiplerinin bu haklarını ve 
buıuıile faiz ve maaarife dair olan iddiaJannı evrakı mllıbiteleri 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 g&n zarfulda daire
mize bildirmeleri lhımdır. Abi takdirde haklan Tapa sicilli ile 
ıabit olmıyanlar aabf bedelinin payJaf1Dumdan hariç kalırlar m0-
tera1dm verai, tenviriye, tanzifiyeden mlttevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malimat almak iıtiyenler 25-8-934 ta• 
rihinden itibaren berkesin girebilmesi için dairede açık bulundu
nılacak arrtbrma prtname.ı ile 934-2014 No. h dosyaya mUra• 
caatla mezk6r doayada mevcut vesaiki prebilecelderi ilin 
olunur. (4605) 

Ayar.pat• Parkoteli müdürü iken 
balen ikametgihı meçhul bulunan 

Vahram Balıkcıyan Efendiye. 
latllnbul Uçanca icra 111 .. 

111ur1uıundanı Türk Ticaret ve 
Sanayi bankuı tasfiye heyetinin 
28·9-926 tarihli 12 senede müsteniden 
alh bin liranın vadeleri_!1den .. itib~ren 
maa faiz n % 10 vekalet ucretı ve 
masr&flarla bir!i.kte ha~iz yolı~e . tahı!li 
talebile verdıgı 14/10,934 tarılılı tukıp 
talebi üzerine adreıiniz:e göoderıltn 
ödeme emrine mubqiri tarafından 
verıltn meıruhata nazaran halen mec
klir adreıte olmadığınız aulqılarak 
ilioen ıebligat ifasına karar 'erilmiş
tir. Tarihi ilandan itibaren bir ıy 
urhpcla bor9 .,. muraflan. ooemeniı 
l»orcwa tamamına ft)'• bır kıımına 

Zayi: 'l'aedıkli bulwıao H29 tarihli 
mübrumi kaybettim. Yeni•ini lıakkct. 
tirecejimclen hükmü yoktur. 

Adapuannın Erenler malıall -
ıinden Ali oğlu Yunus ..... ,.. . .- ..... ,... ........ .. -

•eyahut alacaklının takibat ı crası ha 
lmıa dair bir itirazınız var u yine lıu 
müddet içmde bildirıneniz borcu tediye 
ve~ 11 itiraz otmediğiniı takdırde icra 
ve ifllls kanununun 74 üncü maddeline 
tevhlrnn 983/4120 No. lu dosyamın. 
mal heyauıoda bulonmamz lazımdır. 
Mal b~yanmda bulunmazsanız hapaen 
tazyik ve hilafı hakikat b•yauda bulu· 
nureamz hapiale oeularıdıııl11cağın!• 
borcu odemez veya itim& et nezeenır. 
cebri icra> a devam olunaceıgı ıneık.ib 
ödeme emrinin t.ebliii makamına kana 
olmak üsere iliD olunur. (1806) 
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'' ,, TIR BICACI • '' TIRAS B C G • 
müşkülpeıentlerin ve müstacel iti olanlarm tıraş bıçağıdır. Bu markayı 
tercih etmek herkesin şahsi menfaatidir. 

10 adedi 35 kuruştur. Her yerde satılır. Başka hiçbir 
marka bununla rekabet edemez. 

LEiPZİG SONBAHAR SERGİSİ 
26 Ağustos l934 te baılıyor. 

Alman Şlmendllerlerl lcreOerlnde 
010 60 tenzilat 

Tafsilat için: Leipzig (Almanya) da LEIPZIGER 
MES5AMT sergi idaresine veya fahri mümessili 
bulunan mühendia H. ZECKSER Efendiye mliracaat. 

Galata, Ahen ve Munlh Han, I'oıta kutueu: Galata 76. 
Telgraf adresi : Zeckser • lstanbul. (1489) 

İstanbul Ziraat Bankasından : 
Emine Aliye hanımın istikraz etmiş olduğu mebllğın vadesi 

geçtiği halde vukubulan tebligata rağmen ödenmediğinden dolayi 
Çengelköyü hududu dahilinde Bankamıza birinci derece ve sırada 
ipotekli iki hane, ahır samanlık, mer'a tarla, bahçe ve mUıtemilitı 
aaireyi havi 2120 dönüm 181 arım olarak tapu senedinde mukay
ret Çaprazlı ve Keklikli denmekle maruf çiftliğin mukataalı ma· 
laaHlnfn tamamile icareteyinll mahallinin altt yllz otuzda bet yüz 
altmıt hi11e1i 1697 numaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuf olup ıartnameıi 1217 /934 tarihinden 
itibaren bankamız kapısına asılmı9tır. ihalesi 28/8/934 Sah günü 
nat on beşte yapılacaktır. 

Arttırma bedeli haddi layık görülmediği takdirde en ıon art· 
b.ranın taabhtıdü baki kalmak Uzere müzayedeye devam olunarak 
pyrimenkul 15/9/934 tarihine mUsadif Salı gUnU saat on beşte en 
lak arttırana ihale edilecektir. Pey akçesi yüzde ondur. 

20004 numaralı icra ve ifil• kanununun 126 mcı maddeıinin 
dördüncü hkrasma tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli ala
~lllar ile diğer alAkadaranm haklarım ve hususile faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarım ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
~ milıpitelerile hildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicille· 
flrl' •!bit olmadıkça sataş bedelinin paylaıma11ndan hariç kalacak
Mt' öih.tle alikadaranın itbu maddenin mezkur fıkr~•ına göre ha· 
~_ .... etmalerl daha ziyade malftmat almak isteyenlerin bankamızın .C: Hr9İsino müracaatları illn olunur. "3852,, 

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

~HAM~ET HAMM~•,ll 1-~~-!--~~~~~~~~~-~~~~~~J stanbul Belediyesi 16nları _ 

PANORAMA 
~--~ Bahçeıinde 411 __ _, , ...................... ~ 

Keıif bedeli 513 lira 90 kuruş olan Beyoğlu T ebbirhaneal 
Araba hayvanlarına ait ahırın tamiri kapah zarfla milnakaaaya ko
nulmuıtur. Talip olanlar şartname almak ve keıif evrakını görmek 
Uzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, mllnakaaaya girmek 
için de 38,5 liralık teminat makbus veya mektubu ile teklif mek• 
tuplarını 13/8/934 Pazartesi günü saat 15 e kadar Daimi EncU• 
mene vermelidirler. "4017,, 

Biralık Otel 
Bureada Gazi Pata caddHinde havada Ye tılek mnldde bulunan 

HALK OTELi kiraya verilecetlnden talip olaaliar otel altındaki Lu~a 

Zade Kardeıler matuaaına mfJracaatleri rica olunur. (1462) 
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karak4'y Köprflbat e 

.. T_.,._.n_.3'~an s.:::~.e~l~:;aGlrda-raa_d· .. lstanbul Ziraat Mektebine 
Ayvalık 

,... Sür'at Yolu 
MERSiN vapura 11 

Ağustos 

Cumartesi 17 de Sirkeci 

rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iıkele1erine 
uğrayarak İzmir'e gidip döne• 
cektir. "4624,, 

lstanbul birinci iflas me· 
murluQundanı Müfiiı Toma Fotya• 
di•in masa&ı esbabı matlubunun talep• 
!erinin tetkiki maaında hazır bulun· 
malarına lüzum görillmü~ olmakla 
23 Ağustos 934 Perşembe gllnü saat 
11 de dairemizde hazır bulunmaları 
illin olunur. (1792) 

Girme Şartları 
istanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Teb'aamdao olmak. 
2 - Orta Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı fazla olduğd 

takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Ttlrkiye coğrafyuı ve tarih-o 
ten 22 EylUl tarihinde saat onda lıtanbul Ziraat Mtıdtırlyetln• 
de yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. 

3 Arazi sahibi çiftçi evlAdı olmak. Bunu bulunduklan mabaUo 
idare heyetinden bir mazbata ile tevsik etmek. 

4 Y aıı 19 dan yukarı olmamak. 
S Vücutlerl Ziraat iılerlnde çahımağa dayanıkh olduğuna dair 

reımi doktor raporu almak. 
6 - Aıı Şahadetnameıl getirmek. 
7 - B~lediye veya Polia Merkezinden iyi ahllklı olduğuna dalt 

mazbata ietirmek . 
8 Kabul olunan efendiler tahsil eanaaanda mektebi terkettilderl 

veya mektepten mezun olduktan ıonra HUkdmet lllıum gör 
terdiği halde beı •ene mecburi hizmeti kabul eylemecilklerl 
takdirde, Mektebin kendilerine yapmıı olduiu mHrafları ödr 
yeceğine dair, Mektebin verecejl nllmuneye ıöre Noterllktea 
tasdikli teahbllt aenedl vereceklercllr. Teahhllt 1enedt vermr 
den Mektebe devama mtl1&ade olunmaz. 

9 - Mektebe girmek iıteyenler Halkalıda .l.tanbul Ziraat Mektebi 
MüdllrlUğllne yaıacakları lıtidalarına Ultik olaralc ı 1 .. HUYiyet 
cUzdam, 2 • Ortamektep talıadetname1l, 3 - Arul ıahlbl 
çiftçi evlidı olduiuna dair idare heyeti mazbataaı, 4 • Sıhhat 
raporu, 5 • Atı ıahadetnamt1i, 6 • Pollı veya BeledlyedeD 
alınmıı hüınUhal kliıdı, 1 • Uç adet vesika fototrıfılll 
göndermelidirler. 

10 - lıtanbul'da bulunanlar iatida ve vesikalarını vermek ve yazıl" 
mak için Halkah'da Mektep MüdürlUjllne veya lıtanbul Vill• 
yeti Ziraat MlldUrlttğline müracaat edebilirler. 

11 - Müracaatlar gerek Iıtanbul ve ıerek Taıra için 15 Eylül tarl" 
bine kadar yapılmıı olmalıdır. Nokıan evraklı mllracaatlat 
kabul olunmaz. "4611,, 

KB 
itape,·i ve 

ağıtçılık işleri. 

ANKALAA oadde1i 
Saman Pazarı. 

N K A R A Tel. 3377 

'------~~------~..) 

i LAN 
Fe,uks Tat ve Hurufat 

matbaası Şirketinin tasfiye 
memurluAunda!ll : 

Galata'da Topçular caddHinde 
164 numarada kAin Fenlkı namile 
tanınmıı ıon 11i11tem url otomatik 
makineleri havi 124H lira kıymeti 
muhammineli Tat ve Hurufat matbaa· 
ıı mahkeme kararile mecburf ta1flye 
dolayıaile Htılmaktadır. Görmek lı-

OSMANLI BANKAsl 
T~ A. Ş. 

:-iermayeei: 10.000,000 İogiliz lir-'! 
Teaia tarihi 1863 

Şub•l•rl: 

Türkiyenin baılıoa aehirleril' 
Paria, Mareilya, Nia, Londra1' 
Mançeeter. Mıaır, ~ıbm, Ir~ 
İran, Filiıtin n Yunanist.,. 
Fi/gallerl : 
Yugoslavya, Romanya, SuriY 
Y unaniıtan. 

Her TOrlO 
Banka muamelltl yapar. 

DABCOVICH ve ŞUrekAıı 
Tılı 44708 • 7 • 41920 

A nupa n Şark limanları ara11ncll 
muntaıam poı,a. 

AnYert, Rotterdam, Hamburı 11 

Iıkandlnavya limanları loln yakıod' 
hareket ıdeoek vapurlan ve düoyaııı' 
htlıoa limanlarında tranıbor deDl•0 

·DAcA 
BIQIKT10EN 
RAI IAT-CDbQ 

tlyenlerln ~ergün ondan on ikiye 
'ldar matbaa muhafızına ve aatıa 
almak iıtiyenlerin muhammen bede
lin yüzde yedi buçuk nlıbetiode pey 
alijHt veya banka temlnah 1ıaıtere· 

r Jc 16 "'ju,toı 1934 Perıembe rBnO 
ınt 00 a1tıda nı•ık~r matbaada hazır 
titifuamalan İltp olunur. (168') 

.. ıı •• ttlltı •• ;J .............................................. . 

''" Poata Matb••'1 
0 

ljplblr All ikrem 
Neırlrat MGdürCh Tabir 

Yakında gelecek vapurlar 

H•n•burg vapuru 12 • lö Ağuıto•' 
doiru. 
Yakında hareket edecek vapurııır 

Hanaburg npuru l!S-18 A~ustotl 
doğru . 
Faıla tahil&t i~iıı Galata, Freni>'~ 
h~ umumi aoentelithıt mUrao-' 
Tel. '4707/8 • '1120 

~-----_. (149S) 
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