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iki Fabrika Bir Günde Kuruldu 
• ~~ 

DUn Pa,abahçede temeli atdan cam ve 919• fabrikasına alt muhtellt lntlbaat 

Fabrikası Mayısta fşliyecektir GörUlmemit Bir Hidise Cam 
Günde Ve Şişe Miktarı 

Fazla Olacakhr 
Yapabileceği Cam 
Otuz Beş Binden 

--,~~~~~~~~~-

Otuz, 

ismet Patanın lzmit Kağıt Fabrikasındaki Mühim Nutukları 
Dan Pıabahçede lı bankaaının I ' 

kurduğu cam ve ıfte fabrikuının 
hmel atma merasimi yapıldı. Da· 
ha evvel de lzmltte kurulmakta olan 
kağıt fabrikasının temeli atıldı. 
Bu yazının sonunda taf.Uitını bu• 
lacağınız kAğıt fabrikası meraıim• 
den evvel fişe fabrikası meraıi· 
minden eTYel ıfte- fabrikHHtda 
yapılan Jlter~Iİmi IHtkl~d•Jim: 

Sıu~t (ı?0S1~ <lıı Şirketi Hay
rlyenin ('f 4) numa!'ah vapuru da· 
Yetli zevatı aİım:~k baraket etti. 
Paşababçe önlinc g~lbıdiğl zam"ln 
vapur kıae la'lfı le\·ekkuft..:1 oonra, 
ıahilde fobrlksnm bz!"ulacağı ma
hallin önünde h~l:e!•ye yanaıtı. 
sahil boyu ve fıkelti bayraklarla 
donatılmıft etraf ~u mc 'ut glintt 
kutlulamıya gelen halk• . baıtan 
bata dolmuıtu. 

Saat on yediye yirmi kala iz· 
mitten gelen Ertuğrul yatı, sahilin 
biraz açığında demirlemit bulu .. 
Duy ordu. 

Baıvekll Paıa ve lktısat Ve-
kili Celil Beyle diğer zevat bir 
nıotörle iskeleye ıeçtiler. Husuıl 
vapurla ıelen davetliler burada 
intizarda idiler. 

l•met Pqa, açık renk bir 

Yeni Tefrikamız 

Yazan: Sermet Muhtar 

du .-erşemo• ba'flyor. 
Severek, zevklener k 
okuy caıınız gUzel bir 

eserdir. 

r .... ı alna• r••ina••inden bir 6aık• inlih• 

golf elbisesi geymlıti. iskeleye kamn temelleri huırlanmıı, etraf 
çıkınca karııbyanlann ellerini ayn., b 1yraklarla ıllslenmlfti. 
ayn aıktı. Kandilli Kız Liıesitalebe.• ~ Banka11 Şirket!•r Mlldllrll 
sinden HUce&te Hanım, Baıvekile HAmıt Bey, Baıvekille mllhim 
ve lktısat Vekili Celil Beye birer bir boıluğu dolduracak olan 
buket takdim etti. bu yeni mUeuese hakkında 

Bunu müteakip ağır bir yllrll· izahat vererek ıunlan söyledi ı 
yllt halile ve balkın dinmek bil· " - Papm 1 Temel burada 
miyen tezahürata arasında temeli atılacak.. fabrika sahası bllttin 
atılacak olan şiıe fabrikaaımn bu gördlliftmtlz kısımdır.. cam 
bahçesine girildL Burada fabrl· ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Üfürükçü Şeyh 
-·--

Son Falına Bakan Bir 
~.Jakıibendi Yakalandı 

Çorum ( Hususi ) - Çorum 
zabıtası, Hacı Faik iıminde Nakıı· 
bendi 1eyhlerinden birini tevkif 
etmit ve adliyeye teslim eyle .. 
mittir. Hacı Faik Efendi, meıhur 
Nakıibendl ıeyhi lskilipli Mustafa 
Efendinin oğludur. Bu civarda 
<< su » falına bakmakla bUyUk 
bir şöhret kazanmııtır. iddiaya 
göre, Hacı Faik Efendi etrafına 
bir takım kadınları toplayarak 
zıkir yaptırıyormuı. 

Zabıta, Hacı Faik Efendi ile 
müritlerini itt• böyle bir hay ve 
huy sahnesi esna11mda yakalamıt· 
tar. Evinde yapılan araıtırmalar 
dikkate değer bazı vesikaların 
ele geçmesini intaç etmit. Iıkilip 
ve AlRca'da baıı kimaelerle gizli 
mubabereai olduğunu da meydana 

çıkarmııtır. 1f 

Bir Adamın Boğazına 
Yılan Kaçtı 

Adamcağız Hayvanı iki Elile Yaka
ladı, Fakat Çıkaramıyarak Boğuldu 

Muı, (Huıuıt) - Abdullah isminde bir köylll geçenlerde çayır 
biçerken uyuyakalmqtar. Uyka araaında açılan ağzından içeri bir ela • 
kaymıya. ça!ııtığım hlssetmif, canhavlile uyanmııtar. Elini aizma ab.:.~ 
so.ğuk hır cısme dokunmuı ve bunun bir yilan olduğunu görmllfttlr. iki 
elde yılana yapıf&D Abdullah ile hayYan araıında mllthit bir cidal 
&illimı;tif. Bil B8i1D 'Abdldla ta, ydaa Al~ matfGp ....... ,.ı... 
3lmltf, Abdullah ta nefea alamıyarak boğulm11ştur. - 'f 

Çetecilerle Müsademe 
Bir Jandarmamız Şehit Oldu 

Çorum, (Husu•i) - Sungurlu 
dağlarında eıldyabk eden Haydu 
oiullanndan Memo hapi•haneden 
latım yapmak suretlle kaçmııb. 

Jandarmalarımıı takip ettikleri 
Memoyu dajda sıkııtırmıılardır. 

Vaki müsademede mllfreze ku
mandam Mehmet onbaıı ıeblt 

olmut. Memo çeteaindea de biri 
yaralanmııbr. Memo •• arkadar 
ları kaçmıya muvaffak olmutlardır· 
Yozgat toprajmcla ,.bit olaa 
jandarma onbqı• Yoı:sat'da 
lhtifalle defnedllmif, meraıim de 
vali veklll beyle jandarma ku
mandanı da hazır bulunmuılardır. 

• 
1 ._ _____ Önüne Gelen Söylerse/. 1 

- Ne o, azizim? Sen de mi konferans vermiye gidiyorsun? 
- Yok canım, kafam adamalolb kaı:dı, Veli Beyi kalayhyacaiunL 



2 Sayfa 

(~~-ı~~ se:~il 
Nakliyat işlerinde 
Bozukluk 
Ve Halk 

Nakil ücretlerinin çokluğtıdur ki 
moınlt!kette iktıaadi bir muva
zenesizlik doğuruyor. Bartında 
yumurtanın beş paraya saWması 
bunun bo.riz bir misalidir. Ha· 
disenin halk arasında husule 
getirdiği tesiri ise dün göyle 
teshit ettik: 

Edip Bey ( Üsküdar Kısıklı 82) -
Barbnda yumurtanın tanesi beı pa• 
raya 1&hlıyormuf. Ben bu haberi 
ıazetede okuduğum ııaman laanmak 
istemedim. Fakat maalesef do~ru 
lmif. Geçenlerde Samauada bir 
yumurtacılar kongreai toplanmııtı. Bu 
kongre ıözde yumurtacılar banka11 
açacak, iıtibtik kooperatifi kuracak 
•e hariçte mallanmı:ıa müfteri bula
cakb. Demek ki bunların hiç birisJ 
yapılmamıı ve zavallı köylünün 
güvendifci bu biricik ırataı da eliade 
kalmı§tır. Yumurta deyip geçivermi· 
yelim. Yumurta tütilnıien ıonra gelen 
mllhim bir ihraç maddemizdi. ihraç 
bilinçomuzda mühim bir y~kün tutar
dı. Yumurtalanmıza hariç pazarlarda 
müıterl bulmıya çalıtmalıyı:ı. .. 

Salih Bey (Aksaray Horhor caddesi 
122) - İlkbaharda Son Posta gue
teainde bir haber okomuıtum; bazt 
fena ve kara niyetli adamlar köylüler 
ara11nda bu .ene 4() yumurta ( 40 ) 
paraya inecek diye propaganda yap· 
mışlar. Bunun için de köylü tavukla
rını kesmeye ve pazara getirerek on 
bet kuruıa kadar utmıya bqlamııtı. 
Son Poata bu muzır propagandacılar 
hakkında ceza verHme•inf istemiıtf. 
Tavuk bizim köylümillün altuı maki• 
neıldlr. Kendi kendine yetişen bu 
mah!ükları yok edersek aonra yerine 
koymak çok nıGtkül olar. 

Bugün de Bartında yumurtanın 

tanesi bet paraya inmiı. Bu ff'na 
vaziyetin 6n0ne geçmeliyiz.. Yokıa 

yumu:rtanıo para etmedifinJ .rören 
köylO tavukJarlDJ yok babamıa 
elinden çıkaracaktır. 

• Avni Bey (Kandilli fen8l' sobğt 3) 
- Bartında yumurta beı paraya. Fa
kat lıtanbulda altmıf paradan aıatı 
alamıyoruz. İıtan bul da ibtikir yok 
deyea.lerin kulağı çınlaaln. Biz köylQ
m Ozün yumurtasının daha fazla para 
etmesini isteriz. Fakat birçok ••rgl· 
)erle mükellef olan teh1rlilerin de 
keaelerinl dOtfinıuek lhımdu. 

Yumurta buraya gelinceye kada.r 
nf çin bu kadar pahalılapyor. Epr ba 
fark aakil · ilcretledndeu neıet edl· 
yoraa bu cihet tetkik edilmelidir. 
Nakil Ocretlerinden dekflaa bu para 
kayltınün ve milstehlikin aleyhine 
olarak mutavuntlann cebine Friyor 
demektir. AJikadarJar bu ciheti tet
kik ederlerse çok iyi yaparlar. 

Bir Neşriyat 
Meselesi 

Bir Ticaret Gazetesi 
Adliyeye Verildi 

Adapazarı bankasmın mali 
Yaziyetini kesredecek şekilde 
neıriyatta bulunan; Ticaret gaze
tesi, Vilayet tarafından müddei
umumiliğe verilmiıtir. Vilayet, 
banka hakkında aynca tahkikat 
yaptırmış, b nkanm vaziyetinin 
tahtı emniyette olduğu görülmüş· 
tür. 

SON POSTA 

Adliye e • 
1 

• • • 
ızmır e 

Saraç 
Sebe 

Oğlu Şükrü Bey, Seyahati 
erini Muharririmize A atıyor 

Şehrimizde bulunmakta olan adliye Tekili Saraç 
oğlu Şnkrn Bey dün bire gitmiştir. Şükrll Bey 
kendisile görüşen gazetecilere, nhbm fİrketinin satın 
alınması hakkında, dnnktı yazı.mm teyit eden şu 
beyanatta bulunmuştur: 

1 
suai ve umumi hukuki emval ve emlaki devlete dev
redilmiş bulunacakbr. Yıllık taksite raptı etrafındaki 
mil.zakerelerde en ziyade yer alan fikir bu tak· 

«- Bir senedenberi devam eden müzakereler iyi 
bir neticeye varımı addedilebilir. Esas ve pren
ılp noktalarında mutabakab efkar basıl olmuştur. 

sitin memleketin iktisadi şartlanna uygun olması· 
dır. Bu noktai nazar üzerinde her iki taraf ta hllsnll 
niyet göstermiştir. 

Senevi taksitler, 40 senelik bir istikraz mahiye
tinde olacakbr ve huna verilecek faiz miktarı da Uyuşulan noktalar iki tarafça tespit edilmiştir. Önü· 

mlizdeki ıenenin Uk gününden itibaren şirketin hu- % 7,5 tan hesap edilecektir.» · 

Talebe Birliğinin 
Toplanhsı 

Dün, Kapanan Gazetele
rinin Vaziyeti Konuşuldu 

Milli Türk Talebe Birliği ida
J'e heyeti dün saat beşte top
landı. Vilayet makamı tara· 
fmdan Birlik gazetesinin ma• 
biyeli siyasi olmadığı halde siyası 
yazılar yazdığı beyanile kapan· 
ması etrafında müzakeratta bu• 
lundu. İçtimadan sonra kendisile 
görü4tüğümüz Birlik Reisi dedi ki: 

« - Bizim kanaatimize göre 
neşriyatımız içinde aiyasi mahi
yette olanı yoktur. Biz içtimai 
birtakım yazılar yazıyonız. Gaze· 
temizin tekrar faaliyete gecmeıi 
için kanuni yollardan ylirüyerek 
hakkımızı arıyacağız. İcap ederse 
Şiirayı devlete mliracaat edeceğiz. 
Bizim gibi iç.timai yazılar yazan 
birçok gazete ve mecmualar var
du. Kanun, gazeteai kapabllDlf 
bir phsa veya bir şahsiyeti bük· 
miyeye tekrar guete imtiyazı 
vermemektedir. Binaenaleyh yeni 
blr gazete neşretmemize imkan 
yoktur. Bu vaı:iyette eski gaze~e
mizin tekrar neşir vazifesine de
vamı için bütün kuvvetimizle 
çalışacağız.» 

Katil Maznunu 
Osman 

Tahsisatsızlıktan lstanbula 
Getirilemiyor 

Kasımpaşada metresi Nazmi· 
ye Hanımı öldürerek odanın dö
ıemesi albna gömdükten sonra 
kaçan Osman Çavuıun lnebolu
da yakalandığı ve ilzerinde 
Nazmiye Hanıma ait kanlı eıya 
bulunduğu malümdur. İnebolu 
Mliddeiumumiliği tahsisab bulun
madığı için Osman Çavuşu henüz 
lstanbula göndermemiştir. lstan
bul Müddeiumumiliği hadisenin 
ehemmiyetine binaen Osman Ça· 
vuıun bir fin evvel gönderilmesi 
için İnebolu Müddeiumumiliğine 
tekrp mfiracaat etmiştir. 

Dükkanların 
Kapanması 

Daimi Encümen Yeni 
Kararlar Verdi 

Dükkanların akşamlan kapanma· 
lıırı s ııatları hakkında belediye daimi 
encüm eni yeni kararlıır vermiştir. 

Bugünden itibaren bıı kararlar tatbi· 
ka haşlanııcaktır. Tütün, rakı gibi 
inbiur maddeleri satan dükkanlar da, 
yiyecek içecek maddeleri satan diık· 
kanlar gibi akşam aaat ( 9 ) da ktl· 
panecaktır. 

Vapur iskelelerindeki büfeler do o 
iskeleden kalkan son vapur el.Atine 
kadar aı;ık euluna.bilecektir. Kundura 
bo~'acılan saat (ll) de !kapanacaktır. 
Tüfekle nişan atılan eğlence mahalleri 
de saat (11) de kapanacakbr. 

Daimi encümen bugün valinin riya .. 
setinde toplanarak tatbikattaki vaziyeti 
görü~ecektir . 

Bir Avusturyalı 
Adliyede 

Tefecilik Yaptığı iddia 
Ediliyor 

Avuatarya tebaasından Robert 
oğlu Albert Efendi iımmde bir 
zat Türk parasını koruma kanu
nuna muhalefet ettiği ve beyan· 
name vermeden gizlice tefecilik 
yapbğı lddiuile yakalanarak dUn 
müddeiumumiliğe verilmiştir. Müd
deiumumilik Albert Efendinin tev4 

kifini talep ederek evrakını ikinci 
müstantikliğe gönderm~tir. 

Bir Sar' ah Denize Duştu 
Kadtköy itfaiye grupunun 

önllndeki mavna iskelesinde çalışan 
hamal Mehmet nhbm lcenannda 
çalıtırken sar'ası tutmuf ve deuizo 
düşmüştür. Hadiseyi gören mav-
nacılar tarafından muhakkak 
bir ölümden kurtarılmıştır. 

Sıhhiye Veklletl Usteşara 
Şehrimizde 

Sıhhiye Vekaleti MUsteşarı 
Hüsnmettin Bey Zonguldaktan 
ıehrinıize dönmüştür. Hüsamettin 
Bey birkaç gUne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

Yapı fşJerinde 
Zorluk 

Yeni Yapı Kanununun 
Bir Kısmı Anlaşılamıyor 

Yeni yapı ve yollar kanununun 
bir .maddesinde a.timendifer hat
lannın güzergahında otuz metre
lik sahaya inşaat yapılamaz,, 
denilmektedir. Son zamanlarda 
daimi encümen bu mevzu üze
rinde tetkikat yapmış, kanunun 
bu maddesini bir tlirlü tefsir 
edememiştir. Tren hatb üzerinde 
inşaat yapmak ıçm müracaat 
edenlere de, müsaade verileme
miştir. Çünkü boş b1rakılacak 
otuz metrelik &aha bathn iki ta
rahndan (15) er metre olarak 
mı bırakılacak, yoksa iki tarafta 
da (30) metrelik bir saha mı ka· 
lacak? Bu nokta Uzerinde bir ka· 
rar verilemediğinden vaziyetin Da
hiliye Vekaletinden sorulması tekar
rur etmiştir. Kanunun bu maddesi 
tefsir edilinceye kadar, §İmeodifer 
gilzerg&hmda inşaat için müracaat 
edenlere ruhsatname verilmiye
cektir. 

Dahiliye Teftif Heyeti Reisi 
Dahiliye Vekaleti heyeti teftJ. 

tiye reisi İbrahim Sabri Bey An· 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Maarif Vekili 
Dün Güzel San' atler 

Akademisini Gezdi 
Maarif Vekili Zeynelabidin B. 

dün sabah güzel san' atlar aka· 
demiıini ziyaret etmiştir. Vekil B. 
Akademide bir milddet meşgul 
olmuş, atelyeleri gezmiştir, Aka
deminin ihtiyaçları hakkında Ve
kil Beye· uzun izahat verilmiştir. 

MaRrif Vekili öğ!eden sonra 
Galatasay lisesine giderek, lise 
muallimlerinin fizik, kimya, riya· 
ziye kursunda verilen konferans
ları dinlemiştir. Galatasaraydan 
çıktıktan sonra, Zeynelabidin B. 
Dolmabahçe sarayına gitmiş, 
Dil cemiyetindeki mesaiye iştirak 
etmiştir. 

15 . .. una • 
arı 

Nafıa Ve Maiye 
Vekilleri Malatyada 

Eliziz, 14 (AA.) - Nafıa ve Mı• 
liye vekilleri ile birinci umumi mü• 
fcıttfı, kolordu ve fuka kumandanları 
ve Elizbt vall•ile birlikte dün otoıno• 
blllorJe Ergani madenine lınrekel 
etnılıloı, yolda Ergani demiryolu 
lnıaatını, tDnel ve köprnleri tetkik 
Ye tcftiı eylenıişJerdir. 

Vekillerimiz Erganide fabrikaları 
gezerek geceyi orada geçirmi§ler ye 

bugiln Elime dönmüşler ve sııat 22 
d Malat7aya hareket etmişlerdir. 

Bolu • Ankar Şosası 
Bolu, 14 (A. A.) - Gerede - Kı

zılcahamam arasındaki sekiz 1-ilomet· 
relik ıosenln ikmali için çalııılmııkta• 
dır. Bir ay içinde Bolu • Ankara fosa· 
sının vilayete ait kısmı tamamen bit• 
mit olacakhr. 

Samatya Ve Alemdar 
Bayıwt nahiyesi nüfuı memuru 

HUsnU Bey Alemdar nahiye i allfu• 
cıemurlujuna, Alemdar nfifu me
muru Burhan Bey de Samatya nilfuı 
memurlakuna tayin edilmi lerdir. 

Hakimlerin Tasfi
yesi Ne Zaman ? 

Kinunuevvelden itibaren tatbik 
mevkiine konacak olan yeni hakim• 
ler Itanunu mucibince bazı hti~imler 
lakat veya vazifeden affcıdUecek 
lerdir. Haber aldığımıza göre 
Bu iti yapacak olan komisyon ya• 
kında Ankarada toplanacak ve h&
kimlerin •İcilleri Ozcrinde tetkikata 
baıhyacaktır. Kanonun kabul ettiği 

lıkat ve af ıekillerile me lekten 
ayrılan hiklm1erin avukatlık yapıp 
yapamıyacaklan alAkadarlar ımunnda 
tereddüdQ mucip olmaktadır. Kanu• 
nun muvakkat maddesine göre ya• 
pılaeak olan bu taıfiye bir defaya 
mahsuı olacakbr. Kanundaki iki 
ıekilden herban1rl blrlıile mealek· 
teD ayn.lan . hi1ıdmler aYulcathk yap• 
bnJmıyacağı tahakkuk ettiği tak• 
dirda kendilerinin tasfiyeye tabi tu• 
tulacaklarlDl kat'i olarak tahmin eden 
ban baakimlerin avukatlık hııklannı 

kaybetmemeleri için tufiyeden evve1 
lıtifa etmeyi diitOndtlklerl haber ye· 
rilmektedir. Kaııunun bu maddealnirı 
izahı için hakimler tarahndan sureti 
mahıuaada Adliye erklnına milracı• 
atlar yapılmaktadır. 

iki Kaza 
Kurban Ali isminde bir çocu

ğun parmaklan Türbede bir tram• 
vaya asılmak isterken parmaklığın 
arasında kalarak ezilmiştir. 

Jf. lbrahimin idaresindeki ynk 
arabası Alemdarda Fehmi isminde 
bir çocuğa çarparak muhtelif 
yerlerfnden yeralamışhr. 

Zekai Bey Tay
yare Şehitliğinde 

İzmir, 14 ( A. A. ) - Şebimizd• 
bulunan milli müdafall Vekili ZekJI 
Bey dün refakatindeki kumandııll 

paıalarlıı birlikte Kndifekalesinde"I 
tayyare şehitliğini ziyaret etmİf vo 
bir çelenk koymuştur. Şehitlerimiı• 
hürmeten askeri bir kıt'a tardındıııl 

merasim yapılm19, bu .mOnasebetl• i 
Vekil Bey bir hitabede bulunmu§tur· 

L...-.._S_o_n_R_o_s_f_a_' n_ı_n_R_e_sı_·m_li_Hı_ik_a.....:Ay;;._e_s_i_: _______ ._R_az_a_r_O_la_R_a_sa_n_B_. _D____,ig_o_r ___ J 

GUrUltU ile mücadele başlamadan evvel böyle idi Ba9ladıktan sonra böyle oldu 



Her .. 
UP 

Hepimizin Üzerinde Dur•· 
ca§ırnız BUyUk Dert 

Yazan: Yunu• Nadi 
l" AnadoJunun bir kaııı11nadan bize 

Ô dukça feci bir hikaye yazdılar. ' 
raya batka bir it için bir çift hekim 

ielrniı. Ahali memleketlerine hekim 
:~lrniı diye, mal bulr.ıuf n at:ibiye 
~nrnüıler, hastalarını bu dok. orlora 

f>•teraıeye müsaraat etmiıler. Dok· 
horlar umumun bu tehacümü öı.~\nde 
le: ••talara bakmak için ıöyle bir kaide 
0Yrnuılar: Halleri iyice olanluın 

ınuayeneıl iki Jlraya, dütilk olanla
tınki bir liraya. 
t Halbuki kendilerini doktora göı· 
erınek ihtiyacında olanlardan bir de 

tek lirayı tedarikten kat'i surette iciz 
blan üçüncü bir zilmre dahi buluna· 
~leceti bu vesile ile meydana çıkmıf. 
k 0 ktor)ar kendilerini bu kısımla alıi· 
k ndar uymamak ıuretile koyduklara 
. aidenln aatlamlıtını muhafazaya 
ıtlna göltermi9ler. 

Kaza merkezine doktor gelmit 
diye uzak bir köyden hutalarını sal
lasırt ederek kaeabaya kadar getiren, 
fakat tek llraaı olmadıktan batka onu 
tedarik lmkioı dahi olmıyan bir aile
nin hali çok yaman olmuş. Bunlar 

Resimli Makale il Esaret Te Elimizdedir, Hürriyet Tel il 
, -

insanlar bayata dalma Hrbeat gelirler, hiçbir 
kayıt ile mftkellef değildirler. 

ilk esaret zincari görenek ile hatlar, halkaları 
tedricen ziyadeleıir veya darlaşır. 

Serbestiyi kaybeden insanlar, kabahati uzakta 
değil, kendilerinde aramalıdırlar. 

z D Kıı 1 

Münderecatımızın çoklu
/undan dercedilememiı
tir. 

Dünya Sulbünü 
Korumak için •• 

Lord Davia Beynelmilel 
Bir Hava Filosu Teşkilini 

Lüzum Görüyor 
Londra, 14 (A.A.) - Lort 

Davis Timea gazeteıinde neıret
tiği bir açık mektupta diyor ki: 

Son hAdiseler müaellAh kuvvete 
müstenit beynelmilel bir teıkllitın 
tesisine lüzum olduğunu göster
miştir. Ne için 1914 te Lahey 
divanı uıulüne ve 1934 le de 
adalet mahkemesine miiracaat 
edilmemiştir? 

Çünkü her bOkOmet, bu 

sanki Allahtan tifa dilenir gibi: ~ -: • 
- Aman doktor beyleri ~ 

Dlyekoymuılar. Doktor Beyler lae _ ===========~~~=~======================= nuılsa ya iki, ya bir lira pren&ipini J.«..r,::wlr.s~c-••--am••••-••••iliiiiiiiiiliiilillillm-•-ımiiiililllllliiimii;iii;~~~;;;;:: 

usulün vaziyeti daha ziyade 
güçleıtirmeıinden korkmaktadır. 
Filhakika, sulhun ibliline mani 
olmak ıçın beynelmile mü
essir tedbirler mevcut olmadıkça 
ve mahkemenin kararaoı tatbik 
eylemek imkanı bulunmadıkça bu 
endişeler muhikt ir. 

bozamamak mecburiyetHe kulaklarını 
tıkamıtlar. Onlar kabul etmedikçe 
berikiler dinlene dinlene niyazı art• 
brm19lar. Doktorlar reddetmekte 
ileri gitmi,ler. Masele halkın hiHI· 
)'atına dolrnnarak bu vak'ada parayı 
zaliba umumi bir iane halinde top· 

SON TELGRAF HABE"RLERİ 
l•rnak ıuretile hastanın bakılmasını - Alman Reyiimı temine muvaffakiyet elvermif. Fakat 
daha f aklr m6masll diğer bir hu• 
tada ayni vaziyetin tekerrilril halkın 
hlııl1atını baltalıyarak herkesteı 

- in.sana yeniden can verebUecek 
olaa kalpıizliğin bu kadar tat hıtlini 
i'Örmiye tahammül olunamaz! 

Demitler. Nihayet doktorlar mem• 
leketi terkedJp giderlerken biltün bir 
kaıanın linetl kendilerini tetyi ve 
takip eyJemif.,, 
Yaklatt1ran Ve Kevufturan 

Demlryollara 
Yazan: Siirl M•h'usu Mahmut 

- -

19 Ağustosta Y apılaCak Reyiim 
Münasebetile Nutuklar Söyleniyor 

v BerJin, 14. (A. A.) - .( 19) llcmişlerdir.Gazeteler u~un ~~kaleler) Algemayne Çaytung muhabirine 
Agustoı, reyıam mUcadeleal dlin neşrederek Alman mılletını, dev· 19 Ağuıtoı reyiimı hakkında 
gece saat (20,30) da Propaganda Jet. ~eisi ve BaıvekiJ salihiy~t- beyanatta bulunarak bfr intihap 

Binaenaleyh Avrupada derhal 
seferber edilecek beynelmilel bir 
hava filoıu teşkil olunmalıdır. 
Bizi tehdit için gayrikabili içtinap 
buhrandan sonra değil fakat da
ha evvel Milletler Cemiyetinin 
nezareti altında mlifterek ve 
müessir bir emniyet teıkilitı vU· 
cuda getirmek lazımdır. 

iki Azıh Şerir 
Dört Saatllk Bir MUsade
med en SonraöldUrUldUler 

"ÖnUmUzdeki iki Uç sene için· 
de yapılacak ve işliyecek olan 
yeni hatları düşündükçe pek sa· 
ınimi ve milli bir haı duymamak 
kabil değildir. (Sivas • Erzurum), 

Nazırı M. Göbeles'in radyoda ı lerının M. HitlerJn ıahaında bır- mUcadeleainin mev.zuubabs olma-
söylediği bUyUk bir butku ile leştirmiı olmasını taavibe davet dığmı çUnkti ortada bir rakip bulun-
açılmlştır. Bu nutuk Almanyanın 1 etmektedirler. • madığmı söylemiş ve demiştir ki : 

Diyarıbekir, ( Husuai) - Beı, 
altı senedenberi Mermer, Piran, 
Akpınar, Pirinçlik, Palu, Hani ve 
Lice taraflannda ıakavet yapan, 
geçen ıene bir jandarmamızı 

(Elizlz-Diyarıbekir), (FilyoF· Ereğli) 
(Afyon • Antalya)... Bazı iltisak 
hatlarını bunlardan hariç tutuyo
ruz. Nafia Vekilimiz, şimdiye ka
dar yapılmıı ve yapılmakta olan 
demiryolları hakkında şu malü· 
tnatl veriyor: Cumhuriyet devrin· 
de, devletçe inşa ettirilmiı ve 
edilmekte olan bugünkü demir• 
Yollarının uzunluğu (3195) kilo· 
metredir. Harcanan para, (335) 
milyon liradır. 

Herhalde başarılan işlerin bU· 
yüklüğUne, neticelerinin memle· 
ketteki feyizli tesirlerine bakarak 
her vatandaş; derin bir inan ve 
milli bir gurur ile bağırabilir: Tu· 
tulan yol, kurtulut yoludur!., 

her tarafında neşrolunmuıtur. Mareşal Fon Makenzenın · "- Yapılacak reyiim neticesi 
Diğer taraftan M. Göring Mü· Bir Beyanatı herhalde M. Hitlerin davetin~ 
nihte, M. Frik Kolonyade ve M. Berlin, 14 ( A. A. ) - Ceneral muvafakat şeklinde tecelli ede-
Hes Breslav'a birer nutuk söy· felt mare.pl Makenzen, Doyçe cektir. 

Türk Talebeler JBalkan Konferans;--A-n-karalılar 
ŞerefJer)ne Verilen Ziya- Reis Hasan Bey Tarafından lzmir Kurtuluş Bayramına 
fetten Sonra Marsilyaya Murahhaslara Davetiye lıtirak Ediyorlar 

G .1 Gönderildi Ankara, 15 - lzmirin kurtuluı 
eçtı er Sofyadan bildirild iğine göre bayramında hazır bulunmak üzere 

Aix·e:n·µrovence, 14 (A.A.) - beşinci Ba\kan konferansı J teı· ~nkara Halkevi tarafından fzmire 
Fransayt ziyaret eder. TUrk ta· rinevvelde Istanbulda toplanacak, bır heyet gönderilmektedir. 
lehe Ve muallimler heyeH bu sa· b t 1 ntıda Bulgarların tek H t E • u op a • eye e vm temsil kolundan 
bah şehrimize gelmiş ve merasimle lifi üzerine Balkan ittifakı da 20 kişi iştirak edecek ve lzmir'de 
kartılanmıştır. konuşulacaktır. ( Himmetin oğlu ) piyeıi temıil 

Heyetcı öğleyin belediyede bir Konferans reisi Hasan Bey olunacaktır. 
ziyafet verilmiştir. Heyet öğleden Balkan devletleri heyeti murah- Ankara YüzmeMüıabakası 
sonra ıehrin temaıa yerlerini hasalarına davetiyeterini ve ruz· A k S 

k d M ·1 · f K f n ara, 1 - Cuma günU 
gezmif ve a iama oğru arsı - nameleri göndermış ır. on erans· Karadeniz havuzunda mın-

Atletlerı•mı·z yaya hareket etmittir. ta bunlardan başka Balkan Kon· t k b' · Tk 

d 
solosluk muahedesi akli, ilmi kül· a a ırıcı ı müsabakaları yapı· 

halkan Oyunlarına iştirak Adapazarın a tllr sahasında yakınlatma, iktısa- lacak, kazananlar fıtanbul müaa-
Edecekler Lik Maçında f dm an di yakınlaşma, içtimai ve sıhhi bakalarına iştirak edeceklerdir. 

yakınlaşma ve münakalat itleri Milli Müdafaa Vekili 
Türkiye idman cemjyetleri itti· Yurdu Galip de konuşulacaktır. Aydında 

falo umumi merkezi ve atletizm H ) BI Tekzip 
federasyonu bu sene Zağrepte ya· Adapazarı 15 ( usust - se· r Aydın, 15 ( Hususi ) - Milli 
pılacak beşinci balkan oyunlarına nenin en mUhim maçı olan idman Ankara 14 (A. A.) - Bazı Müdafaa Vekili Zekai Bey diin 
tirak etmemeğe karar vermişti. Yu- Yurdu, Gençler Birliği lik maçı gazetelerd~ ordumuz. zabi~anından şehrimize gelmiı, tezahüratla 
oslavya federasyonu ile Yugoslav dün yapıldı. Heyecanlı bir oyun· bir heyetin lrana gıdecegi hak- karşılanmış, öğleyin Zabit Yur· 
resmi mahafilinin teşebbüsleri dan sonra idman Yurdu 0-1 galip kında intişar eden haberi lran dunda, akşam da Halkevinde 
tlzerine bu karar geri alınmııtır. geldi. - 'l'evfik büyük elçiliği tekzip etmiştir. ıerefine birer ziyafet verilmiştir. 

Milli takımdan izinleri alınan ,------------------
atletlerle Balkan oyunlarına iştirak /STER /NA N 
ediJeceldir. 

!STER iNANMA! 
Porcu arı ız Kiye e 

leningrat, 14 (A.A.) - Tü_rk 

1 Por.cuları K;yefe harek~t etm ş· 
Jrdır. Misafir sporcul r ıstasyon· 
·~· Hariciye Komı ığı m me • 

hı '· spor teşkil ı m ra h si r ' 
\ &lk ve m tb t m" m illeri 
llt~ından t yı ed lmı ltr i · 
l\ . r t s orcu rı C vdet 
dt ı b" bu t v rm'şler· 
l'ti 'ngrad futbol takımı da 
•~alf fu bolcularına sureti msh· 
l b hediye edilmek üzere yapı· 

r futbol topu vermişlerdir. 

Bey, Hasan Ali Beyefendi. 
"Dil kurultayına iştirak edecek olan nzalar, bu mem• 

leketin gilzideleri ve münevverleridlr. Onların hepsi 
bey veyn beyefendidir. 

''Aza listesinde isimleri "beyefendi., yazılan nrkadn~-
1 r cP.m 'yetin idare heyetlndendirlcr. E!ki devirlerden 
k 1 a b r ihni} etle katip beyin eli, o iıimlerl gayri· 
iht'y i y fendi diye kaydetmiştir. 

d , mücadele edilmesi lazım gelen bir zih· 
udur: Şakşakçılık . ., 

I ,,. iNAN 

Muharrir Selami İzze t, her gfi nka yazılarının birinde 
yeni bir yaraya parmak basıyor ve diyor ki: 
. :·~abıali hfilefaaının müfrit nezaketi tarihe karaımıt 

gıbı ıse de, dalkavukluğu ile şaklJ kçı lığının izlerine, 
şurada, burada tesadüf ediliyor. Meselfi dün Dil kurul
tayann iştirak edecek aza listesini gazetelerde okudum. 
Listeye şöyle bir göz ııtnlıın : 

Abidin Daver Bey, Ahmet Hamdi Bey, Aka Gündüı 
Bey, Ali Cnnip Beyefendi, Bürlıan Asaf Bey, Cafer 
oğlu Ahmet Bey, Celal S::ıhir Beyefendi, Muallim Halit 

I T iN MAi 

\L,.------------------------' 

şehit, bir diğerini ayağından vu· 
rarak kesilmeıine sebep olan 
Mardinle Diyarıbekir araıında 
bir şof örU öldüren, laza köyü 
muhtarını katleden, Karaveli köy
IU Hacı Hamzayı jandarma elbi
aesi giyerek jandarma yllzbaıısı 
fıt 'yor diye iğfal ve dağa kaldı
rıp feci şekilde katleden, Şalvar 
köylü Salihin evini baan, kendi· 
sini vuran, sonra cesedini yakan 
ve daha bu ve bunun gibi birçok 
fecayii itleyen Mermer nahiyHiniA 
Kaydıran köyünden ldo ile arka· 
daıı lbonun saklandıkları · bir 
merkez jandarma bölük kuman-
danı yüzbaıı Sadık Beyin kuman• 
dasında bir müfreze tarafından 
bir mağarada abluka edilmif ve 
dört saatlik bir mftaademeden 
sonra ikisi de öldUrillmftftllr. - 'lf. 

Bursa • Mudanya 
Şosasında 

Yine iki Otomobll Çarpıttı 
Bursa, ( Huıuıi ) - Bura • 

Mudanya şosesi üzerinde yine 
birkaç kitinin aakatlaomuıoı mu• 
cip olan f ecibir oto mobil kaıası 

oldu.99 numaralı otomobil Bursadaı 
aldığı iki kadın, iki çocuk, bir de 
erkekten ibaret beş kitilik bir 
yolcu heyetile Mudanyaya, 47 
numara lı otomobil de Mudanya-
dan aldığı tek yolcu ile Bursnya 
gelirl<en geçit karakolunu geçtik· 
ten takriben on dakika sonra 
bütün hızlarile karşılaşmışlardır. 

Bursadnn gelen 99 numaralı 
otomobil şof örli boğazından ve 
goğ ünd n, yolculardan biri ağır, 
diğerleri hafif olmak üzere muh· 

telif yerlerinden yaralanmışlardır. 
Amer ka Kamyoncularının 

Gr evi 
Portland, 14 ( A. A.) - Dört yila 

kamyoncu, ücretlerin çoj'altılma11w 

isteyerek grOY Uin etmiılerdir. 



:t Meıtr!ıbt,Kaıu~•~ 
Elô.zizde 
Kıızu Ziyafeti 
Mevsimi 

EJaziz ( Hususi ) - Eliiıiz, 
Şark vilayetleri içinde güzel hava, 
su, bağ, bahçe itibarile en ön 
uıftadır. fBurada iki ıeye çok 
ehemmiyet verihniıtir. Ağaca ve 
çiçeğe. Şehir ve köyler; keıif ve bü· 
yük dallı, körpe yapraklı ağaçlarla 
ıüslndür, bütün bahçelerin altı 
çimendir. Sanki Elazizliler Nedi· 
min ruhunu taziz için çalışıyorlar. 
Elizızin ikinci husuaiyetlerinden 
diğeri de halkm musikıye çok 
meraklı olmasıdır. 

Gilzel bağlar bahçeler musiki 
iltidadına çok yardım etmiştir. 
Zira biliyoruz ki Sadinin, Ziyanın 
ölmez ill·.amlarım vücude getiren 
çimen ve çiçektir. Musiki denince 
1alnız alaturka hatıra gelmemeli· 
dir. Alafranga musiki de gençler 
ara3 nda çok ileri gitmektedir. 

Elazizin diğer buıusiyeti de 
pencerelerinden başka kapıJan
om da kafesli olmaaıdır. Kapı 
açıktır. Fakat kafes içeriyi gör
miye manidir. Elizizin hassas ve 
zevka çok meyyal ve garip dost, 
misafirperver halkı cuma gününü 
iple çeker. Cuma günü geldi mi, 
milli rakılarile, enfes ve bol me
zelerile, ut, tan bur, cün btş, ka
nun, kılarnatile, kemanile bağla
ra, bahçelere, giderler, en gcrıbi 
ıudurki eğlentiye giden grup-
ların piştarlığmı bembeyaz, 
pamuk tüylü, karaka.ş ku-

zulara bırakırlar, kuzu meler 
Te grup önünde eğlenti mahal· 
lino gider, ku:r:usuz toplantı 
yoktur. 
Meşhur Tand1r Kebapları 

Kuzu toplantı mahalline git· 
tikten aonra kesilir ve kesildiği 
bütllo davetlilere müjdelenir, bu
nda tandır denilen tahtelarz bir 
fırın vardır. Bu hpkı altı ftstO 
kesilmit büyl\k bir kfiptür ve yer 
kazılarak glSmBlmtiıtnr. Ağzı 
açıkbr. Evveli içiodt. ateı yakı· 
hr tuğla gibi yanmıı olan tandır 
kıpkızıl olur, ondan sonra 
minnacık kuzu kHilir, soyulur, 
tuzlanır ve ayaklarından tandıra 
uılır, iki aaat içinde ve orta bir 
hararetle kuzu al, al olur ve 
böylece sofraya gelir, içkiden 
ıonra kuzu çok boş olur. 

Bu mevsim kuzulara kartı 
99ferberlik ilan edilen bir mev· 
ıimdir, bu mevsimde kuzuların 
dibine bıçak ekerler. 

M. Kemalpaşada Da Leylekler 
Yuvalarım Bırakıp Gittiıer 
Kazamız ve civarının bu sene 

biraz kurak ve fU günlerde de 
çok 11cak gitmesi haaebiJe ka· 
rınlarını doyuramıyan leylekler 
açebilecek bir çağa getirdikleri za 
man yavrularını yuvalarında terke
derek gitmişlerdir. Açlığın ve su
ıuzluğun tesirile sıcaktan perişan 
olan zavallı yavrular kısmen yu
valannda ölmUıler ve kısmen de 
köylüler ve kaıahalılar tarafından 
toplanarak kazada k6prllaltında 
muhafazaya alınmıılardır. Adedi 
130 u bulan yavru leyleklere 
kasaplar bııkmaktadırlar. Altın· 
O\'a cihetinde, tüyleri g~gaları 
kan içinde leylekler görülmekte 
imiş. Bundan leyleklerin kartal· 
larla harp etmiye gl .. tikleri iotid· 
lil olnnmaktadır. 

Elaz'zda Yeni Bir Sergi 
E 'z, ( H susi ) - Avul .. at 

Ze l Beyin refikalan hanım yeni 
b'r b:çki dikiş yurdu açmış altı 
ayda çok b lgili talebeler }etiş .. 
tirmiştir. Yırt talebeleri tnrafın
dan viicude getirilen muhtelif 
kadın tuvafetleri vesair zar'f 
eşya ile bir sergi açılmış, muhitin 
takdır,ni ka:r:anmı,tır. 

• BER 
Siverek inkişaf Ve Terakkiye Çok 
Müstait Kasabalarımızdan Biridir 
Siverek, (Hu· 

suıi) - Siverek; 
Fevzi paşa dan 
baılıyarak An
tep, Urfa ve bir 
çok iç kazaları· 
mızı Diyarıbeki
re bağlıyan mfi. 
him )Ol üzerinde 
büyücek bir gO
zergih merkeı..i
dir. Üç bin han~ 
yi mütecaviz o
lan bu kasabada 
14900 vatandaı yaşamaktadır. 

Siverekin daha çok bUyUmiye 
de istidadı fazladır. Oldukça bU· 
yük olan çarıı ve pazarlarında 
akşamlara kadar karınca gibi ça· 
lışan, didinen insan kalabalığının 
hummalı f aaJiyeti takdirle nazarı· 
dikkati celbediyor. Aralarında 
bazı kerpiçten yapdmıı binaları 
mevcut ise de ekserisi kAğirdir. 

Caddeler biraz dar olmakla 
beraber hepsi de parke taşlarile 

Amasyada 
Gençler rl11emleketlerinin 
İlerlemesi için Bir Birlik 

Tesis Ettiler 
Amasya, (Hususi) - lstanbul 

Üniveraitesinde tahsilde bulunan 
Amasyalı gençler burada bir bir· 
lik tesisine ve halkevinde çalış
maya karar vermişlerdir. Tıp fa• 
kültesi talebesinden İsa Nazım 
bey Birliğe ve vazifeye çağını 
iıimli bir yazısmda bu husuıta 
bilhassa diyor ki : 

- Geçen· sene ve bu ıene 
lstanbulda tahsilde bulunan Amas
yalı arkadaşlar birer topl~ yap
bk ve bu toplanblan ölmez birer 
hatıra halinde tesbit ettik. Son 
toplantımızda bütiln Amasyalı 
arkada~lar bir Amasyalı birliği 
tesisini kararlaştırdık. 

Şimdi bUtUn Amasya gençle.· 
rinl ve genç ruhlu Amasya ihti· 
yarlarını vazifeye çağınyorum. 
Şirin Amasyanın imarı, Amasya 
gençliğinin her aahada ilerlemesi 
iç.in tesisi tekarrllr eden birliğe 
kotunuz ve bu birlikte çalııınız. 

Amaayada timdilik misafir v ... 
ziyette olan biz tahsil yolculara 
ile yerli münevverler ve mektepli 
arkadaşları en yakından ve en 
sıkı bir tekilde tanıştırmak için 
halkevi reis: Ekrem bey bir sa
lon tahsis ettiler. 

Hepimiz orada toplanabiliriz. 
Bunu da müjdelerim efendim. 

Çorum Gazi Heykeli Onunda 
Çorum ( Hususi ) - Şehrimiz. 

sporcuları He bir maç yapmak 
üzere gelen, Samsun, alay ta
kımı Gazi heykeli öntinde he· 
yecanlı tezahürat yapnuılar. Gazi 
ftlkiıstinOn, Gazi sevgiimi bu 
e:r:eli ve ebedi yolcuları baıbuğla· 
nnın heykeline renk renk çiçeklerle 
bezenmit bir çelenk koymuılardır. 

Resimli 

Sio•rek. B•ledig• parkı 
döıelidir. Şehir harici namUtenaht 
bağlarla doludur. Bu aene her 
senekine nisbeten ftzüm o kadar 
çok ki en iyi Uzümlln kilosu bir 
kuruşa satılmaktadır. Bu gidifle 
yakında Uç dör kilo Uz.limit bir 
kuruta almak kallil olacaktır. Bu 
sene her tarafta olduğu gibi mem• 
Jeketimizde de bir meyva ve aeb-
ze bolluğu vardır. 

Havalinin en iyi phinç yetif
tiren yeri olan Sivereğin yağ 

tiftikleri de ma· 
ruftur. 

Bunlardan her 
ıene külliyetli 
mıktarda ibra· 
cat yapılmakta• 

dır. 
Sular pek bol 

ve iyi değildir. 
iki ilç senedir 
tamamen kuruyan 
pınar ve iyi ıular 
yüzllnden bugiln 
su ihtiyacı ta· 
mamen kuyular 

vaaıtasile temin edilmektedir. Fa
icat kar pek boldur iki üç kilosu 
bir kuruşadır. Kaymakam Nedim 
bey beldenin terakki ve tealisi 
için çok çahtarak az zaman zar· 
fında birçok yeni eserler vUcude 
getirmiştir. Parka birçok masraf· 
lar ihtiyarile kübik dekorlu sabit 
bir sahne yaphnlmıf, saz heyeti 
getlrilmif, geceleri park umumun 
zevk ve neşelerini temin edecek 
bir hale sokulmuıtur. 

Vamık Faik 

Tokatta Be çilerin Yeni Kıyafeti 

Tokat (Hususi)- Burada bekçiler için yekna!ak bir kıyafet kabul 
edilmitı ~ekçilere yeni elbiseler Ye kasketler yap~ırılmıştır. Resimde 
Tokat bekçileri yeni kıyafetlerile bir arada g6riilmektedirler. 

Isparta' da 
Hilaliahmer Felaketzede
lere Pek Büyük Yardım

lar Yaph 
Isparta (Hususi ) - Son sel 

felAketinde felaketzedelere pek 
büyük muavenette bulunan Hilali· 
ahmerin faaliyeti muhitte takdir 
ve ıtıkranla karşılanmakta, halk 
bu cemiyete azn olmak için biri· 
bııile mllsabaka etmektedir. Hilali
abmerin Isparta şnbesi sel müna
sebetile vukubulan insani yardım
larından bqlca bu yıl 400 fakir 
talebeyi giyinclirmiştir. 

Esl<işehirde Köy Yolları 
Eskişehir (Hususi) - Son ista

tistiklere göre burada 30 bin yol 
vergiıi mükellefi vardır ve yol 
yergisinden 180 bin lira varidat 
ldmmaktadır. Buna mukabil bu 
ıeneki nafıa blitçe!İne yollar için 
18 bin lira tnbsisat konulmuıtur. 

emleket 

Divrigide 
Bir Genç iki Yüz Kiloluk 

Bir Ayı ile Boğuıtu 
Divrigi (Hususi) - Karahlsar ka-

yllnden Osman oğlu Velinin oğlu Rı· 
za dağda sığır gfiderken bOyük bir 
ayı ile karşılaımııtır. Ayı, Rızayı 
görUnce kovalamıya baılamııbr. 
Bir mUddet kaçan Rıza, ayıma 
takibinden kurtulamıyacağını an· 
lnyınca mücadeleye karar vermit 
ve tam bir buçuk aaat ayı ile 
gUreşmiı, ayıyı yenmiş ve boğ• 
muştur. Mücadelenin ıonuna doğru 
kendisine yardıma gelenlere de: 

- Beyhude yaklaımaymız, 
ayının derisine ıizi ortak etmem, 
ihtarında bulunmuştur. 

Ayı deriıi yüzüldükten ıoura 
tartılmış ve tam l 00 kilo gelmittir. ·············-·-.... ·---············--··········· .. -·. Bu kader az para ile köy yolla· 
nnın yapılma11na imkin görnı~ 
memekted:r. 

Haberleri 

Bu seno ismet. P•f3 ~ahiyui !lkmektebinden mezun 1 tetkikleri yapılmış, başınuallim Tevfık B. tarafından talebeye 
ohn be§inci eıuıf talob!.&t i!c Jördüncü ıınıf talebeıi bir faydalı malOmat verilmiıtir. Resimde başmuallim Tevfik 
arMla bir dağ ıeıintiai yapDllfludır. Geıi.uU emaawda tabiat &yle beoiDoi vı dördüncü aınıf talebeleri görülmektedir. 

....,.t--M-ü-sa_h_a_b_e __ _L - l_ 

Nara/lalı Ata 

Fransızca «Le Figaro» gaze· 
teai çok cazip bir mevzu Uzerin• 
de yeni bir anket açmıı: «Bugtbl 
edebiyatla meşgul bir gençlik 
var mı?» Anketi idare eden M. 
Maurice Noel, söze başlarken 
ıuou anlatıyor: Bir gazete mlt
dilrU, muharrirlerinden birinı, 
gidip genç edebiyatçılann arzu· 
lanm, iddialarını öğrenmeğe me• 
mur etmiş; muharrir şairlerin, mu· 
harrirlerin toplandıkları knhvelere 
gitmiş, oralarda söylenen sözleri, 
edilen münakaşaları dinlemiş. 

Fakat gazeteye döndüğü zaman 
edebiyata, aanato dair değil an· 
cak ılyasete dair mntalealar ge· 
t!reblliyormuş. Hasılı onun anketi 
edebiyat sayfaımı değil, aiyaal 
makaleleri beslemeğe yaraıruş .. 

Zannederim bugUn Avrupanıa 
herhangi büyük memleketinde 
yazılacak böyle bir anket, F ran• 
aız muharririnin aldığı neticeyi 
verir: Gençler edebiyattan ziyade 
ıiyaai, içtimai meselelere alaka 
g6ıteriyor. Öz şiir, şekil, realisma, 
naturalisma davaları &ııcak harp .. 
öncesi hayabna haıret çekenleri, 
bir de gençler arasında geri 
kalmış kafal8J'I meıgul ediyor. 
Kommunlsma, faşi ;ma, iktisadi 
buhran: fıte bugünilo gençleri 
araaındaki münakaşaların mevzuu. 

ÔbUr memleketlerin mecmu• 
alan, kitaplarını pek bilmiyorum; 

fakat Fransa'dan gelenler ara• 
llllda 8İyaai bahislere karıtmıyan• 
lan yok gibi. Doğrusu sırf ed~ 

biyata, aana.a ehemmi)et veren 
kitaplar pek tatsızlaştı; insana 
kocakan masalı gibi ge!iyor. ÖbOr 
memleketleriıılcini bilmiyorum dr 
dim; fakat meseli Almanya'da, 
ltalya'da, Rusya'da çıkanlarda 
bilhaua aiyaai davalara ehemm~ 
yet verildiğini tahmin etmek ıor 
bir lı mi? 

Bu hllden sanat zarar mı g6rr 
cektir? Hiç zannetmiyorum; hatta 
bugtlnkO vaziyeti sanatin ölümtl 
diye değil, dirilmesi diye karııh• 
yorum. • Biz sanatkarız, geçici 
iılere kanımayız » diye umuoıl 
hayattan kaçan dünkü pir, ed~ 
biyatı camız, kans12, kupkuru bit 
bile sokmuftu. Hale insan ruhuoll 
tahlil ettiklerini söyliyen roman• 
cıların, tiyatro muhabirlerinbl 
siyasi meselelere bigane kalması 
hiç olmazsa gülünç bir hareketti. 
Umumi hayattan ayrılmış insall 
hakiki bir varhk değil, ancak bit 
rakam, hendesi bir taaavvurdur. 

BugllnkO hal, her zaman ,.
natkirlarınm vaziyetine uygundurı 
dilnktl aykın idi. Büyük klassiklet• 
Eahilen, Sofoldeı, Aristofao• 
milletlerinin umumi bayabo' 
karııan, onun hakkında fikir be' 
yan eden adamlardı. Balzac'ıllt 
Zola'nın, Do&toyevski'nin, batti 
Stendhal'in, yani en bUyük rom..,. 
cıların eserleri yalnız bedii deiiL 
ılyaıt, içtimai iddiaları olan 1'~ 
taplardır. Onların hepıi biteı' 
ılyasi fırkanın adamlarıdır. 

Dllnyada sırf edebiyatla, ';; 
natle meıgul gençler knlmıyor dtl 
bunun içiıı edebiyat, sanat ,
birer ihtisas sahası o maktan ':;,. 
tulup canlanıyor. Doğrusu za 
nımızı yerenlere hak veremiyo~ 
elbette rahat rahat değil, f 
fllpheab ki dünden daha cazip• 
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Aınerikada 
Gümüşün 
Millileşmesi 

Bir milddettenberi Amer!kada 
l!llali nadır görülmilt bOyük grevlere 
lahit oluyoruz. Bu gilı:ültilHl t z.ahilr
lerin •ebebJ, Yenid" yamn geçirmek· 
te olduğu ik.tısadi ve içtimai bubr.an· 
dır. foemafih ııenif halk tabakal unın 
bu nümayiş ve memnuniyetaiı.lik ifa
deleıl mevcut buhranı eksiltmiyor, 
Lilak"a fazlalattırıyor. 

M mleketin huzur Ye ııfikiinunu 
alt Oıt eden bu •ıkınhh Taziyete 
bf!' çare olmak Ozere Reisicilmhur M. 
RuıveJt bir karar verdi. Bu kararın 
kanuni ştmlmasım temin eden forma· 
lıtı de ahiren ikmal olundu. ş·mdl, 
bu karu mucibince Amuikada mu• 
eııt bütüıı ınmü~ madeal millileıli· 
tllaılttir. Y aal Amerikan vata.ndafları, 
ileride mevcut ıömüflui muayyen. bir 
ffat üzer inden Amerikan ha.ı.lnui .. 
•atacaklardır ve .atmaya mecburdur
lar. Bunun için Amerika lıltkOmetl 90 
günlük bir nde kab111l etmiıtlr. 8111 
ıuretle elde ed lecelr ıOmnı karıılıta 
olarek plJHaya dolar çıkarılacak1 ve 
tedavillcle mevcut Amerikan parasının 
d~rtt. Oçilnlln kar11lığtnı elho, dörtto 
birinin karşılığını da gümilt tqkil 
edeceldir. Reisicilmhur M. Ruzvelt 
tedavüldeki kAKıt para mlktannı ço· 
laltmak suretile bir nevi eofilasyoo 
rapmaktıı H memlekete, bir mOddet 
lçtn bll' parça ıenİf bir nefe• alcbr· 
Dıak utemektedlr. Fakat bu tedhir, 
blcvcut buhranı H ıından halletmiy• 
kili de~ildU. oı... olu aııvakk.at 
bir umsa lçla muvakkat bir tedhu 
ıayılabilir. Bu tedbirin ti.iri de zail 
olduktan ıonra Amerikanın mevcut 
buhrandan daha tiddetJI müıJnilitla 
karıılatmaıı 11.timallerl kuvvetlidir. 
A111erika için ea çetin mOcadele Hf• 
bıaı itte o ••m.. ba11·3atericektir. 

Amerikada 
Kuraklık Ve 
Yangınlar 

Nevyork, 14 (A.A.) - Kuı:aklıktan 
muztarip (4) eya tte y ımur yağmıpa 
da, mahsul, J.ıundan maaleeef hiçbir 
fa} da görcmemiııtir. Bununla beraber 
am·tıer b " Qü z olmuı clefildlr 
v N braua'nuı bu kıua ad& mah
ııulBn az çok mOaal o:.acafl talamia 
cd mcktedir. 

Bu yafm rlar, ı' li Okla oma 
ha.a •ine, iki ay:danbed f fr defa 
yatan yatmurlardır. Misuri H Kıtn· 
zaa eyale J rin de haflf 7atmur 

serp · ttir. 

~ 
Ş ago, 14 (A. A.) - 17 Hilht1m•t 

dahiliade yat yatmurlu n kopaa 
fırtınalar dorayısıie arlık kuraklığın 
hitam bulmuı oldugu tahmin oluaa
bllir. Hararet dereceal, 38 den 21 e 
dQ ftftGr. 

Sp lııuıf, Amerib) 14 (A.A.) -
Yfrml 1 rde birden pkan ona•• 
yan11 n, f ll D la.ra e1aletin.1 
ce•Im ve ke•!f bJr a d ana bot· 
maktadır. Yanımı diirmiy• (2.>0IO, 
kip rabfayor. 

• Mobe, (Amerika) 14 ( A. A. > -
Blıoa mandal.an --.DA 't 
bir çayud , fıaadabklar hatıapnaf • 

Bunu bulwaa.a mlteaddit •• da. 
geyik Ye daf keçisi .&:4terl yanmak 
tehlikeaiae manu ur. 

Mo~-. (Amc lka) 14 (A.A.) -
Borada çıkıuı funda 1 ıu, fimdilik 
tabdıt olunmuı gıbfdır. Hayvan ı6ri1· 
lerl emniyet altına alııııınfH da 
(6,00.0) dönOm çayır mahvolmuıtur. 

Slire.;ya 

Lo dr• ortasında Tayyare Cezairde Kasırga 
Meydanı 10 Kiıi Öldü, Mahsul 

Londra, 14 (A. A.) - LondraoJD ()ki 
City denllen it mahalle.inin orta- Harap U 
ıtoda bir tayyare meydanı yapılması Cezaw, 14 (A. A.) - Cezafr'in 
dClıOnülmektedir. Bu bapta bf r proje (1 ) kilometre uufıDda Sedduk'ta 
baurlanması mütehau11lara tevdi kop bir kasırga e n ıuıda (lt) kiti 
edilmlıtir. Bu proje birçok xevat telef o1muş .. ur. Su r, baxı evlerl ı · 

Manevraları 
Donanma, İngilter yi 

fes· ni Hakki le 
Müdafaa Vazi
Başarmış 

Airon Duk'un toplan atı ~ lt.linde 

~ "2 a ı-a an filoau 1 s-·ı a •ahilluinl muhtemel bir diitman tecnOzilne 
kart' m afaa vaz!fuhd buln• alarak m vr ya b ılawlar. Bu manev
ralar, .,. r o h b rlere inaom k ca" ae t4m bir oıuvaffakiyetle neticclcnrnit 
we do ~azifeai.nl 1apacak bu ide oldukunu fspat etmiştir. Bu hidiıe, 
Lıpzı.ri gemi yaphrmakta ıHar etmelerinin hal.ii ehemmiyet ve 
kıy•etiııl aza ettizinl b"r d fa daha te'ylt eylemiftir. 

Av sturya Had·seleri 
......... -.................................... . 

Ba Dolfüsü Öldürenlerden 
Daha İdam Edildi •• u 

14 ( A.} - M. Do filı'Un 
öl ti Ie o hükil.met d r
bcsine lıttt-ak ettıklerl anlafılan 4 
zabıta me.muru, Divawhup taıafından 
ölüm cezasına çarptırılmıılardır. 

)#-. 

Viy , 1 (A. A) - R6yter ajan• 
ıı dam 

Ölihae =·h4- ecltl.a ... aaW. 

-·-·· ........ h •• ~ ........ 
h ... uhnı• .. •tıb~ tedihab ..._ 
lullllN ıJı cdıııetı• Yka., mef&leluia 
ıııpda afu Oluam.. Ye çok mua 
1nrmn1 r. H • · uuı da hazır 
bul anlar, pek ziyade mBteea lr ol-

muılardır. Avl nu methal"nde, mah. 
kQml na doıt ve akrabaları ağlaoı· 
yor, yüksek ıeale mahk.umlnrı çatm• 
yor ve dırataçlarına kadar ıokulmıya 
çalıııyorlardı. 

Mahkumlar ise, ııoğukkanlılıklannı 

temamen muhafaza etmit ve hiçbir 
heyecan ve korku eseri göatermekıl· 
zin. BUlme srltmltlerdir. ,,. 

Vfyau, 14 (A. A.) - Deylf Telg
raf muhabirinden: 

Nazi'ferin yeni bir ıulkast teıebbftıQ 
kqfol rak, ubıh memurlannd&D 
(2 G) kiti tevkif dilınfttir. 

Tel!ikki 
Farkları .• 

Hanımte7ıcye, 

Sızın hutüıı yazı!arwızı harfi har· 
fine okuduğum için bu hitabı söyle· 
miye kendımde bir kuvvet hi&1edi· 
yorum. 

Üç • dort giln evvel gazetenizde n 
sütununuzda bir kiiçuk han mı ( tık 
def kon ştuğ m b r erkek bend n 
pu e istedi reddettim ikinci erkek te 
aym muam l yi yaı ca reddet im ) 
diyor Şimdi ben size ve o hanım kı a 
soru~ orumı Dır kızla konu an bir er· 
kek çocuk puse ist rıe bu s imihk
ten ıleri selrnez mi? ~onra bu hanım 
kız bu te 1 redd dince erk 
ıa ·m ifad tm'yor m 1. 
bu ha ım kız · kı n dır?. .. 
Bu gibi hanın: tl.IDız l p~ eni bir 
nşk icat ctmı~l r oyla ise. Aşkta pu11 
bir sudur ki içilmeden durulma . Ya· 
zık o hanım kıza bu delıllc.r a,k m f. 
hu ıun gı gıde kalktı0mı spııt etmi· 
y r mu?... Ben iri hayatta hıo ıevilmi
) en bir g nç... Aynı zamanda emıini 
koruyu b·r kadın d~manı ... 

a ma kim cevap erm ~ • kal
kar a dinlemeye hazırım ef 

z şımdi benim iç'n demitinizdlr 
ki ı 11mektubu defter kağıdına yazan 
bud a; aşk aenin nene ! Azım,, Fakat 
mo buriyet tal tında lazımı ve kağı
dımı lıôyle intihap ettim. Ilornıetlerimin 
kabulii, kusurlarımın aUını rica derim 
efendım 

Tur, Kem, B. 

Birkaç gUıı evvel bir hamm 
kız, ilk defa konuttuğu bir erke· 
ğin kend· sinden hemen bir buse 
fıtedigini anlatmışh, şildyet et· 
miıti. Eğer hatırımda iyi kaldıysa 
ben de ona: 

- Bu erkeğin bu harekete 
te,ebbUs edebilmesi için ılıfn 
tavurlnrınızdan ona cesaret 
verecek bir liilbaJWk bulunma
mıı D11dır, acaba ıi&de kabahat 
yok mudur? Demiıtim. Bu mOna· 
ıebeUc bu aabah bir başka mek· 
tup aldım; aayısmı çok faıla taA-

Dezdinde rafbet görmektedir. Tay· rllklemiı, hayvanlar botulmuf ve o 
Jare me1daaının intuı ticareti azami mıntaka içerisi deki b ~ ar ve mah- Gall in Orucu 
derecede lnkltaf ettirecek mahiyette ıul tamamile mabrolmu1tur. Vardı.., (HiDcli.taa) 14 (A. A.) _ 

Danimarka Karallçesl 
Beyrut, 14 (A. A.) - Danimarka 

Kıraliçeal Alebandrin bunya gelo 
mi,Ur. V-ırocr'in temıil edilmekte 
olım piyeılcrinl g8recekth:. 

min etmediiim bazı ıençlerin 
dtişOn~lerlni akaettirlltffi itiba
rile okuyucul~rım1a görmeleriade 
de fayda buldum, aıağıya Dslft. 
bunu Ye ifadesini aynen muha
faza ederek naklediyorum, mOta
IAalarına derhal cevap vermiye 
de lllzum görmiyorum. 

tel&kki olunmaktadır. Çeklerin Almanlara HUcumu G•th9 ba .aı..la orucwıu bo:ımut 
Sovyet Teyyarecllerl Berlin, 14 ( A. A.) - ( Deyli Tol· ve aod• ile bal41an m&nkkep bu 

Uyonda grd muhabirlıadea) Çekoalovak ~t· terbet içmittir. Bu defald wucunu da 
buatının ahireıs Almaa ricali aleybmde Uyon, 14 (A. A.) SoYyet tayyAre iyi ilet· cale.nd rmlf olaamadan dolayı 

·-
H•rici tel,,.o/larımız brırada bitme
mqtü-Utfn 9 llllCll sayfamıza 6akı11 fllo.u bur.ya aelnaı·ı ve Belediye vakf ola.a tecavilzkirane nefriyatmı, ~-·L ) f] 

• S fi ı H · • kencliaine birçok t•1nıa te ~· arı 
reı.ı aıfatile M. Heryo heyeti kar· Almanyanın Prag e ır, arıcıye 

1 d• d t ıto etmt-..ar aönd r[ m fbr. 

~llla==ra~ıf~tı~r=·====;;;;;:;ı:::;:,,;;~~~N~e~zia~re~t~nie~z~ı,nie~p~r~o:en:::;:ı~~~ ... ~~·~~::===~~';:'.~·~~::~~~~--~~~U--":;~:'L;;~~~·ırL"9-=-:::::amıı:~~~...,..,,~~~~~~=-::~-='"--"='==-• 
HANWTEZYB 

.., Nazillı"y• •ard:aktaa ıonra ha- ıekkül etme küı-ük kıt'- 1 --, bu 
... " "' 11'411' Ahçı askerin fail göz.ltı bir 

zırlanan yirmi kişilik müfrezeye kıt'alarm kumanda gruplannda yamaiı, gUnUıı birinde yavrulu bir 

Aiılll ve edebi tefrika 
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Mdrur11 Sami 

ÇÖL 
MülAzım Selimin 1&rgılannı 

açacakları gllntın akşamında, ya· 
ama gidip oturdum, beyaz bağ
lana araaandakl o Qç delikten hl• 
wlne, zaYalh ağzına kafile kaşık 
ayran akıbrken, tabiatımın hAlA 
ıilkip atmadığı hayal dDtkünlDğtl 
ile de, biltiln bu yalan oyalnllKlan 

hoşlanarak: 
_ Biliyormusunuz Selim Bey? 

Ferihayı bu kaza, adeta rahatlan· 

dırdı. Sizin fada güzel bir erkek 
olduğunuzu söyliyordu. 

11 
Bundan 

ıonra içim ferahlıyacak. YU:zünOn 
b · · m Sade ozulmnsına sevınıyoru • 
benim olacak. Onu s de ben e· 
•eceğim. Başka hı r kadı n 
IÖzünü al mi c d' e evi· 
1liyordu, dedim 

Ö c ine · tim, b a b r t 
~~Ui yalanı, b ri · e g ttim, bs 
ır iç i icı v rd·m. 

Onlar,, daha yakın olmak 
~ , Nazilliye hareket eden sıh
~ Ye bölllğllne ben de kendimi 
•l ırdlm. 8'r yilzbaıı, bir de 

GİBİ 
mOIAzım doktorumuz, altınlı ne
ferlik sıhhiye ve muhafaza efra· 
dımı~ ve bir de 50 yaJlannda 
ec.zacımız vardı. 

Şj9man, kırmw suratlı, Üd 

kat eoaeli, yusyu•arlak bir adam 
olan eczacı Antalyadan gelmişti. 
Y anıDcla butabakıcıhktan yetiı· 
me iki karm nrdı. l.tanbulda 
da baıka bir hanımı daha oldu
ğunu aöyllyo~lardı. Eczacı Bey 
şeriatia koftuğu evlilik hududDnU 
herhalde tam bir şekilde doldur
mıya ni)I etlenmiş olacakb ld, da
ha Nazilli yolculuğunda, tre de 
bile bana göz silzmiye, gUldürlldi 
h ye er nakline başladı. 

B r ket ortak hanımlar elleri 
h deodi. ikisi biri k 

ld eczacı be in 
tına nı i}i bildi er, 

, dord ı adar cevaz var!,, 
ve bu at şU mlldafiinin 
kanununun . Bölük yfiz· 
dl mnlerin çektıler. 

zb. d gal ba hafif tertip 
ba ısının a 
kulağını bQktliter. 

lazım olan çadır, hasta teskeresi da zabitler vardı. keçi bulmuştu. Biz bu keçinla ıO-
ve buna b zer ş ylerla beraber, Gözlerinde sessiz şimşekler tllne bol su katar, içi hast-, ateşli 
mlllbnn dokt run yaw a, beni de çakan bu insanlar, resmi elbi e• Mehmetç"ğe ara ura fevkalAdeden 
kattılar. Böylece beni cepheye lerinin yalnız pnntnlonlarmı taşır· mu haliebi veya 8~ pifİrir ~ 
yakıa olan ••Köşk,, istaıyonuna lar, arkalarında spor ceketleri, rirdik. 
göndermekle, gözllmil korkutup, başlarmda deri kalpaklar, apo- işte lırızım, burada i>en galiba 
hakimiyetlerini kafama sokcak !etsiz omuzlarında tüfek, belle- biraz &iftme alıtır gibi olmuştum. 
bir teY yapbklarma kanidiler. rinde tabanca, boyunlarından as· Ölüme değflae bile, kana, ya· 

Değil cephe gerisi deki bir tıkları çnntalarda da küçük yu- raya, acıya her halde alışmıftım. 
noktada, batti dövll.şillen, kaıa murta bombaları ile, besuwl Cephe yakınlarındaki sargı yer· 
d&knlen, dUşman lrurıımlannın görttlmemit vasıtuızlıldar i~inde lerindc tabur doktorlanna yahut 
vızıldadığı yerlerde yaralı taıı· •ti olmıyan bir imana taparlard · teıkereci askerlerin ilk tedavi 
mıya, teskerecilik yapmıya nasıl lık :ıamanları esaslı çarpııma• olarak kaıu durdurmak iç.in bol 
göni\llU olduğumu, bunun için de lar oluyor, sade geceleri dllşmaa pamukla etleri morartacak kadar 
Denizi" de iken, n• tqcbbn.lerde siperlerine baskınlar yapıyorlar, sıkı aıkı bağladıkları yeraları çl-
bulunduğumu biliyorlardı. Akılla· dağ yollarında atlı efeleı-in akın· zerken, kanıt pbbyı temizlerken, 
rınca da hoşuma gitmiyecek, gö· ları duyuluyordu. git gide ellerim hiç titremiyordu 
zllmll yıldıracak bir şey yaptık· Ağır yaralıları, canını yurda Nearla. 
larım sanıyorlardı. bağışhyanları, arkadaşları taşır Küçükken parmağına batan 

işte Nesrin, ) usyuvaslak gö· getirirdi. Kurşuna kafa tutabilen bir tahta ktymığı çıkarmak, veya 
bekli adamın uyandırdığı kıskanç· hafif yaralılar da ilk tedavilerini diz.inde açılan kll.çücUk bir yarayı 
Iık sa) esinde ben '•köşk,, e böy· mllfrezenin baskın veya akına yıkamak için gCSnlll ezikligl, boğaz 
lece gönd rildim. çıkmak hazırlığı sırasında yanla· kuruluğu, titremeler duyan annen 

B"rkaç gUn içinde, istasyon· nna verilen sıhhiye neferlerine çok değişm"ş, çok "terakki" et-
daki, demiryolu amel ıi ve me· yaptırıp, kendi kendilerine b'ze ml~ti kızım. 
murlon için ) apılmı, t ek katlı gelirlerdi. Artık canı pek acıdıA"ı fçin 
ahşap binalara, h st nem·zı yer· 1\ fifrezenin yemeği askerlerden ıızıldayan bir askere, o da dok· 
lcştirdik. ayrılmıı çolak bir nefer piıirirdi. toru gidi, oldukça kah, oldukça 

Buramn tek basta bakıcısı ben- Sabahları çay, ö,ıc,lc yemegıw ·nde etli merhamctaiz: 
5 - Kadıa yanında biç inler mi 

dim. Fırkaıun kumanda heyeti de ıebze, akıamları da pilavla hoıaf... imiş uker ?.. Ne ayıp f diye çıkı• 
Odvarda, yakında idi. zamanlar Yaralımız da, hastamız da dl· ıahiffyordu. 
cephede daha çok efelerden te- rirlmiz de buna yerdi Ne1rin. ( Arkaaı var ) 
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1 Tavukçuluk Bahsi <1) ı 
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Kümes 
Hayvanlarında 
''Uyuz,, Hastalığı 

-1-
Tavuk uyuzu, tavuklarda 

tufeyli yafıyan ve ancak ınikroı- · 
kopla görülebilen bir takım bö
ceklerin mevcudiyeti ile hal\! 
olup aari bir hastalıktır. Bu 
hastalık tavuğu öldürecek kadar 
mlihlik olmamakla beraber hay• 
vanı pek bliyük bir zafiyete 
dlişürtlr. Uyuz, kilmeı hayvana· 
natmdan en ziyade tavuklarda 
görünli.r. Uyuz, tavuğun muhtelif 
azasına. arız olduğundan bunların 
mUhimlerini ayrı ayrı göreceğiz: 

Ayak uyuzu: Ayak uyuzu kü· 
meslerde sık ıık tesadüf edilen 
bir hastalık . olup "Sarcoptes mu· 
tana,, ıımı verilen böceklerin 
eseridir. Bu böcekler hemen he
men bütün tavukların ayakların· 
dald sert kabukların, pulların 
altında yaşar, hazan ibik ve 
ıakalda da bulunur ve bulaııcıdır. 

Ayak uyuzu hasta tavuiun 
yürümeaine, ayağı ile toprağı ka· 
rııhrmaınna, kaıınmasına engel 
olur. Çok kuru toprak h&Btalığın 
inkitafına yardım eder. Bunün 
için tavukların bulunduğu kümese 
(10 kilo kili, 2 kilo kükUrt çiçe
ği, 500 gram kireç) nispetinde 
karıştırılmış bir toz serpmek la
zımdır. Uyuzlu tavuğu derhal 
tecrit etmeli ve o kümesi, par· 
keyi bir iki defa dezenfekte et· 
meyı ihmal etmemelidir. 

Ayak uyuzu evvela ayakta bir 
takım esmer lekeler ile başlar. 
Bu lekeler gittikçe bUyliyerek 
ayağm pullarmı kabartır, yukarı 
kaldırır ve yuvarlak sert kabuklar 
teşkil eder; blr müddet sonra 
ayak tekli tabiisini kaybeder, şişer 
ve kirece batırdmıt gibi acayip 
bir hal arzeder. 

Pulların araaı ve alt kısımları 
kan ve cerahat ile dolup bura· 
lardaki deri kıpkırmızı olur. Pul· 
ların üzerinde birçok küçük delik· 
ler açılır ki mikropların diıisl bu 
deliklerde yaıayarak daha birçok 
mikroplar meydana getirirler. 

Ha1talığın ilk aUnlerinde ayak· 
ları yumuıak bir diı farçaıile gll
zelce aa bunlayıp yıkadıktan sonra 
petrola babrmahdır. 3 - 4 günde 
bir bu ıuretle hareket ediline 
tedavi mümkUndUr. 

Fakat hastalık biraz llerlemiı 
ise bu defa ayakları sert fırça 
ve yetil sabun ile sabunlayıp 
[20 gram kUkUrtçiçeği, 30 gram 
domuzyağı, 5 gram benzin] ka
rııtırarak hasta ayakların her 
tarafına sürmeli. Yalmz ilacın, 
pulların altma da tesir edebil
meal için ayağı ıabunladıktan 

ıonra ayrıca vazelin ile eyice 
yumuıatarak pulJarı kaldırmak 
lazımdır. BirgUn vazelinli kaldık· 
tan sonra yukardaki tertip kul
lanılır. 

3 - 4 gün fasıla vererek bu 
merhem kullanılıraa hastalık artık 
tamamile geçer ve tedavi daha 
çabuk olur. 

Gelecek makalede bu hastalığa 
d&vam edilecektir. 

faenköy : Berellet Tavuk Çlftllfl Hasan 

(1) Tavuk ve Tavul,çuluğa aft oları 
mOtkllJJerlnld ıorunuı, mUtehuııa ıfae 
cevap verecektir. 
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Bütün Dünya Talebeleri 
Sanatoryomun Temelleri 

İçin Bir 
Atılıyor 

Beynelmilel Üniversite Sanatoryomunda Her Millete 
Mensup Hastalar Ümit, Şifa Ve Hayat Kazanacak 

Kurııllfl•lı 

Lozan ( Huıuıt ) - Geçen 
yazımda size Leyzen'deki Üniver• 
ıite 1anatoryomunun tarihçesini 
anlatmıf, birçok milletlerin genç 
evlatlarını göğsüne basarak tedavi 
eden bu müe11esenin nasıl vücut 
bulduğunu izah etmlttim. 

Bu yazımda da Üniversite 
aanatoryomunun hayatını çizmeye 
çalışacağım. 

Burada veremin her tnrlUıft 
vardır ve her ttirlüıU tedavi edl· 
lir. MUesaeıenin fkf doktoru, bir 
asistanı, tıbbi kısmı, bir direktörü 
Uç katibi vardır. Sanatoryom mun
tazam ve tatmaz bir intizam için
de çalışır, hastalarının tedavisile 
uğraşır. 

Hastalanan talebenin Umitaiz· 
liğe sllrUklenmemesi için, sıhhi 

vaziye ti müsait olanların tahsili 
bıraktırılmaz. Dersler lmkAn dahi· 
linde tanzim edilir. Sıra ile fsviçre 
Üniversitelerinden gelen profesör· 
ler, meslekleri dahilinde birkaç 
gün talebeye lkonferanılar verir, 
izahlar yapar, mümkün olduğu 
kadar tatbikata airitirler. Bu 
konferanslardan yataktan agır 
hastalar da istifadti ederler. Nasıl 
mı diyecekıiniz ?. Şöyle: Konferanı 
ıalonuna bir mikrofon konur ve 
bunun birçok uçları koğuılara 
uzatıhr. Profesörün konferanıını, 
ağır ve kalkamıyacak derecede 
olan hastalar yataklllrı içinde 
dinlerler. 

lsviçre Oniverıite sanatoryo
munda 15,000 kitaplı bir kütUp• 
haneden ba,ka ( Soclete Cllmate• 
dgue ) in 10,000 kitabı ve bütün 
Üniversitelerin kütilpaneleri talebe
nin emrine amadedir. 

Bundan batka 1anatoryoma 
fransııca, İngilizce, Almanca, 
İtalyanca 160 dan ziyade gazete 
ve mecmua gönderilir. Bunlar 
talebenin bot zamanlarında zihin 
ve vllcut yorgunluklarını dindirir
ler. Kitap ve gazetelerin idare· 
ıini, tevziini ve intizamını yine 
hasta talebeler temin etmekte
dirler. 

Üniversitenin en canlı ıeyl, 
ıinemaaıdır. Bu sinema haftalık· 
tır ve bunu da yine hasta talebe· 
ler işletir. Salondaki radyonun 
aksettirdiği konserle, operalar, 
yine mikrafon vasıtasile haatala
rın kulaklarına verilir. Bunlardan 
başka, karlı günlerde kızak, ba· 
harda araba gezintileri tertip 
edilir, eğlencelere daima bir pro• 
fesör nezaret edtr. 

Üniveraite aanatoryomunda, 
yemek onar kişilik masalarda ye· 
nir. yemek e1nasında öyle ıen 
hikayeler anlatılır, o kadar neı'eli 

Üniverdt• .anatorgomanda iki lıaata talebe lcarıılıklı çalı~ıgorlor 
\ çalıtma odaları, modem bUyUk 
1 bir konferans ıalonu ve talebenin 

lıe yarayacak birçok tasisatı ola
caktır. 

Sanatoryomun inşası için 2 
miyon Türk lirasına ihtiyaç var• 
d1r. Bu da ancak bu işe bütlln 
milletlerin iıtirakile temin edil
mfı olacaktır. Beynelmileı Ünf
veralte için 10.000 lira veren her 
millet bu hayırlı işte önayak ıa• 

yılacak, ye Üniversitenin bir ya• 
tağına aahip olacaktır. 

fıviçre hükumeti bu teşebbllsll 
teıvik için kendi talebeıinin 20 
yatak parasını, yani 200.000 lira 
vermiıtir. 

Bundan baıka (Confederatfon 
International dea Etudianta ) bir, 
(Federation Universelle des Aase
ciıtion Chretiennes Etudianta,) 

Üttiv•r•ltttll lıa.taların hügük dostu (Federation Universittaire Interna· 
Joktor Vaıdhler tionale pour la Societe des Nations) 

bir ıohbet baılar ki, inaan kendi· 
ainl bir hastanede, bir aanator· 
yomda hiç zannetmez. 

Üniversite Sanatoryomunda 
tedavi edilen profesörler de boı 
durmazlar. Onlar da muhtelif ıa· 
atlarda ilmi ve lisana ait dersler 
verirler. 

Beynelmilel Üniversite Sa

natoryomu Kuruluyor 

Beynelmilel bir Üniversite aa· 
natoryomunun kurulması fikrini, 
yine Dr. Vauthier ortaya atmııhr. 
Doktorun vücuda getirdiği Ünl· 
verıite sanatoryomu, Beynelmilel 
Üniversite aanatoryomunun anaaı 
aayılır. Bu ıuretle yakında bey
nelmilel 1&natoryom, bUtUn dünya 
milletlerinin talebeleri için doğ

muı olacaktır. 

Beynelmilel Üniversite aana· 
natoryomunun ketfi yapılmııtır 

ve Leyzen belediyesi de bunun 
için paraıız olarak bir arıa ayır· 
m•ştır. Bu eanatoryomun 208 ya· 
tağ11 bet laboratuvarı, operasyon 
aalonu, kütüphanesi her katta 

(Pax Romanıl), (Union Univenelle 
des Etudiants juifs), gibi altı 
bUyük talebe birlikleri de yardı· 
ma karar vermiılerdir. 

Bilhassa bu meyanda f ngiltere, 
Franaa, ltalya, Almanya ve Ro· 
manyanın Balkan devletlerinin 
yardımları da tamin olunmuş, ya
pılan muhaberede bu hükumetler / 

beynelmilel Ünivenite ıanatoryo
munun inşasında maddi ve ma
nevi muzaheretlerini bildirmit· 
lerdir. 

Beynelmilel Üniversite Hna
toryomu, laviçre federasyonu hi
mayesinde, iştirak eden milletle
rin azaları tarafından idare edi· 
lecektir. 

Yapılan teşebbüslerden biri de 
yüksek tahıili teşvik eden dUnya 
mllyonerlerine, Beynelmilel Üni
Yersitenin inşası için para yardı· 

mında bulunmaları lüzumunun 
btldirilmit olmaııdır. Bu suretle 
muhtelif kollardan temin edilen 
2.000.000 TUrk lirası ile sanator• 
yomun yapılmasına yakında bat· 
lamlmıf olacaktır. 

Mehmet .Ali 

Aguı1toı 15 

1 t j Spor = 
1 1 

Sev yet 
Rusgadaki 
Sporcularımız 

Lenlngrat, 14 (A. A.) - Dün ak· 
ıam, TOrk •porculam ı•r•fine büylk 
bir ziyafet •erllmiıtir. Baıta Cndet 
Kerim Bey olduğu halde bütün Tlrk 
heyetinin, Leningrat mıntakau icra 
komite1i rel• vcıkilJ M. lvanof'un, ha· 
rlclye komi.erliği mGmeHfli M. V •)'il• 
ıtayn'ın ve Lenlngrat ıporcularının 
hazır buluadufu bu .ılyafette M. 
lnnof ve Cevdet Kerim Bey nutuk• 
lir teati etmlşlerdlJ'. 

Pehllvan GUre9lerl 
Şehrlmlzd• alafranl'a profeayonıl 

,Oreı yapmak Cl.ıere Avrupadan getl
rilmlı olan 20 ecnebi pebllvanm mi• 
ıabakalara 17 Atuıtoa Cuma a-Gnll 
Takılm ıtadyomunda baılıyacaktır. 

Franaada Amele Sporu 
Parlı, 18 (A.A.) - DClıı Franaada 

ilk defa olarak bGyOk bir be7nelml• 
lel amele ıpor bayramı yapılmııtır. 
MGaabakalara SoYyet Ru•ya, Sat, 
Almanya, l•veç, Norveç, lnilltere, 
Amerika, fnlçre, f•pinyı, Çekoılo• 
Yalıya ve Fran•a amele sporcuları 
tıtirak etmlılerdlr. 

MQıabakaJHıa ekılrJ•lnl kaıanaa 
Sovyet Ruaya ıporculara ha11ettll 
nazarı dikkati celbetmlılerdir. 

lnglllz - Amerikan Tenlal 
Fort1t·Hlllı, 14 (A.A.) - Amerl• 

ka tenlı pmpiyonlutu tatflye maç• 
larıada tek kadınlar mOubakaundı 
Amerlkalt mlı H6len Jacobı, lngllfı 
mlı Sachı'I 6/0, 610 matlup etmlıtlr. 

idman Cemlyetlerl ittifakı 
Kongreal 

T. L C. L lıtanbul mıntakaıı rel,.. 
llğlndenı Mantakamızın 1934 aeneal 
kongrui 31 A2uıtoı 1934 Cuma 
rilnO tam aaat 10 da letanbul Cata
lotluoda Halkevi salonunda toplana• 
caktar. Mıntakamızda mukayyet ye 
umu mi merkezimize! miJHccel milt• 
t efik kulüplerimiz üçer murahhas ile 
bu lçtimaa lttirak etme·' hakkını 
haizdir. Bu murahhaslar tahriri .ali· 
hiyetnamelerl hamil olmadıkça mOza· 
kerata iıtirak ve rey ita edemezler. 

Ruznamel MUzakerat 
1 - Konrr• divan rlyaHti intihabı 
2 - Mıntakanın idari, fenni, mali 

raporlarının okunma11 
3 - HHap müf6ttlılerinin rapo• 

runun okunmuı 
4 - Mıntaka meaalıl bakkındı 

müzakerat 
5 - Yeni heyetlerin n beaap 

müfettiılerloln intihabı 

C Son Posta 
latanbul BORSASI 

14. 8. 1834 
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ÇEKLER 
kuruş ku~ 

Londra 832,0() Praı J9,l4?.1 
Nn • JOrl& o,8066 VJyana 4,266 
Parlı J2,06 Modrtt &,82 
lllllno fl,2725 Borlln 210332 
BrUlı:Hl 1,3871 Vorıova 4,:lOfi 
Ati•• 83,0 63 Poıte 4,0284 
Ce•Hro 1,43, 6 BUkreı 79,4625 
Sof10 64,77 Belırot 34,831 
Amıterdam 1,1727 Moıkon 109•1,00 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira 

lı IHk,(Nama)-g,
" (Hlmllo) 9, 
,, (MU01011) 1021-

0ımanlı liank, iıl,
lelt11tlc ,. !), 95 
ŞtrkoU Ha1rl1e ııs.<JO 
Heıllt •v,17 
Anadolu ff60V. 2,,M 

• '6 fJO P. 24,85~ 

A••d•'u K ıoov. 45,SO 
Şııırk D. Y, •28,60 
lıı. 'framnJ 411,50 
Oaklldar •u 11,0() 
Terko• 36,75 
Huai'HI 27,-
Telafon l 1,7S 

Lira 
Bomontl 13,~ 
1933 lıllkrım 98,~0 
f.tıl<ruıı Dahllt 95100 
DilJUnu 'Mu. 52,50 
Batdat tertıp 1 09.00 

" • IJ 10,00 
Reji 1,90 
Tramny 4,~J 
Rıhtım 2:t,OO 
ÜakUdar ıu 170;-
Terkoı 4J,50 
MııırKr . .Fo.1jj86 138,00 

• ,, • ı9üJ oo,~o 
• • • JU i 1 l.l\f,50 

Elektrik -,-

MESKUKAT [*] 
Lira 1 

Tlrk altnu 9J4,00 / (Hamit) 
f•ı· • J0,38 (Reıat) 
P.r. • 8,~ (Vahit) 
ll\LI • JO,~ ince be9lblr'lk 

Lira 
76,,o 
49,00 
48,~:S 
.ıtırı 

U.eelcll1e 86.~ (CUmhurlye t) 4,,74 
Banknot (Oı. B. > 2(0 (Hamit) armalı .'.):l,!Oo 
Kal ın boılblrUk alhn (Reıat) • 47,;, ~ 

(Vahit) • 49,•h· 
( CU•hurl1et) 46,~5 ı-----

(Aıla) 46,25 (•) BorH harkl 
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Va,ington 
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Joe 
Kikvook 
Bir lıan· 
ketinde :ı 
tup11 idli 
re edebil
mekle m" 

ruf tur. 
AmerikH 
ı;ampıvc -
nurfıır 

Kendi Kendine 
Eden Bir 

Kır allık 
Aile .. 

Şu Garip Dünyada 
Oluyor? Neler 

Kutup Civarında Gayrimeskun Zannedilen Bir 

Adanın İçinde Dünya Cenneti ••• 

Hitler, Kitabından Ne Kazanır ? Bir Otomobilin 
Denize Düşmesinden Ne Çıkar? Tedavül Mevkiinde 

Ne Kadar İngiliz Parası Vardır? 

Tem muz ayının ilk günlerinde 
husuıi bir vapur tutarak kutup 
bavaliıine doğru bir dlnlonm• 
aeyahatine çıl<an Sanfransf•ko 
ıehri gazeteciler ittihadı cemlye• 
tine mensup bir kafile, avdet 
yolu üzerinde "Alaaka,, civarından 
geçerlerken, haritalarda gayri• 
meıkun olarak kaydedilen kllçU· 
cUk bir adanın, zan h!llfına 
meskun olduğunu görmUılerdir, 

Gazeteciler bu adanın önilne 
geldikleri zaman evvolA man:ıara
aına hayran olmuılar, sonra kah
vaJtıyı çimen üzerinde yapmak 
hevesine kapılarak karaya çık· 
m111lar, fakat biraz ilerleyince 
çamlığın altında muhteıem bir 
kötk ile gerisinde bir dizi halinde 
tek katlı ınliıtemilatı bulunduğunu 
hayretle müşahede etmitler ve 
anlamak arzuıile buraya doğru 

ilerlemişlerdir. 
Gazetecileri ilk karşılayan bir 

dtiıineden fazla vahşi köpek 
olmuıtur. Fakat bereket ~ersin 
tatlı bir kadın sesi köpelderı dur· 

"durtmuştur. Bu kadın sar.•. saçlı, 
. .. lü genç bir lngıhı ha· 

mavı goz , 
nımıdtr Misafi erini karşılamış, 
köşkün~ götiırmüş, izaz ve ik· 
ramda bulunmuş, nihayet mee· 
lekdaşlanm zın meraklarım da 
tatmin etmişfr. Mesele şudur : 

Zengin bir İngiliz ~rdu ze~· 
cesini lcaybediııce o derece derın 
bir kederin içine düşmüş ki in· 
sanların arasından çekilmeye 
karar vermiş, bliliin dünyayı 
dolaşarak gayrimeskün bir ada 
aramıf, burasını bulmuı ve hemen 

--

Alaslctı clv11rırtla Matak11tla adatı •· 

Misis Jünita Tanhıırst .. 
burada bir köşk yaptırtmıt ve 
minimini kızı ile uzak akrabaıın
dan bir oğlan çocuğunu alarak 
gelip köşke yerleşmiş ve bütün 
hayatını da burada geçirmiıtir. 

ÇocukJar Londradan getirtiJen 
hususi hocalar tarafından oku
tulmutlar \'e büyüdükleri zaman 
yekdiğe?i ile evlendirilmitlerdir. 
Nikahı, getirtilen bir papaa kıy· 

tir Fak at Beledi~ e olmadığı 
mış . l . . b" . tesç ı muame es.m ızzat 
ılçınd hazırladığı bir defter üzerine or , 
yapmıştır. k kocası 

Gerek kız, gere k 
t imdi otur.ar yaşına yaklaşma .. 

tadarlar. Fakat bütün bu müddet 
zarfanda adadan çıkmamıılardır. 
Bununla beraber dünya vak'ala• · 
noı radyo va1ıtaıile takip etmekte 
ve altı ayda bir defa en yakın 
Amerika ıehrinden gazete ve 
mecmua ve yiyecek getirtmekte· 
Jirler. ihtiyar Lord ölmtlftlir. Bir 
çamlığın altında dinlenmekted·r . 

Mareıal Hinden burgun oğluna 

Mareıal bıraktığı ıervet, 
( 130,000 ) Türk 

Hindenbıırg lirasından aıağı 
zengin tahmin edilmekte 
delildi ve bu yaşta, bu 

mevkide bir ıahsiyet için ıon 
derece az bulunmaktadır. 

ihtiyar askerin aile serveti, İf 
Aleminde menfaatleri mevcut de
ğildi.. maaş olarak aldığı de sene-
de 8,000 İngiliz lirasını geçml-

yordu.Öyle görünüyor ki, Hltler de 
büyük selefinin eserini takip ede· 
cektir. Reisicümhur ve Baıvekll 
olarak aenede 12,000 lngiliz lirası 
çekmek hakkıdır. Fakat Kavga· 
)arım ismini taııyan kitabmdan 
aldığı telif hakkını kafi bularak 
böyle yapmamaktadır. 

* 
Ingiltere Ha va Nezaretinin 

Bir otomobil daimi kAtibi Sir 
BuUoch geçen cu-

kaghol du martesi akıamı 
balık tutmak Uzere otomobili ile 

Bir Kedi Köpek meraklısı 
Gününü Nasıl Geçirir? 

Baltimur şehrinin büyük bon
martasına sahip olan Mister 
Kcronson'un kızı kedi köpek 
merakhst olmakla maruftur. Evin
dtı muhtelif cinslerden tam bir 
düıüne kedi ile bir düzüııe köpek 
besler. Bunların tuvaletlerini yap· 

mak başlıca meşgaleaidir. Her 
sabah kalkınca doğru kedi ve kö-
pekleri yıkamaya koyulur, tarar ko
lonyalar ve yere değmeden kuruma· 
lan için boğazlarmdan asar. Ke· 
dilerin tuvaleti 6 saat sürer, 
köpeklerin ki ise sekiz saattir. 

bir deniz kenarına gitmif, fakat 
bu gezinti kendisine pahalıya mal 
olmu,tur. Filhakika anlaıılan 
fireni iyi çekilmemiş olacak ki Slr 
Bulloch balak ile meşgul iken 
otomobil 1 kendiliğinden harekete 
geçerek denize doğru yUrUmUş ve 
batmııt,r. Daimi katip şimdi 
hem belediyeye ceza verecek, 
hem de otomobili denizden çıkar• 
tacaktır. 

Geçen hafta cumartesi gUnl\ 

Bir pazar öğlden ıonra hafta 
gezintisinin tatili mllnasebetile 

Londranın muhtt• 
lıe•abı lif istayonlarından 

hareket eden yolcu katarlarınıo 

sayısı (200)0 geçmiıtir. Yalnız bir 
iıtaayondan bir buçuk saat içinde 

trene binenlerin ededi ( I0,000 ) 1 
bulmuıtur. 

lngiltere bankaaı ağutoı ha• 
tında kıra gidecek olanların mu• 
tattan fazla ufak paraya ihtiyaç• 
ları olacağını düıünerek tedavüle 

bir ve yaram lngiliz lirası kıyme• 
tinde yeniden (5,000,000) lira 
-ıara çıkarmııbr. Bu miktarla 
birlikte halk elinde bulunan in• 

i ' liz bankonatlarının miktara 
(390,000,000) lirayı bulmuştur. 

• 
Boksta ıabık cihan tampiyoııu 

Dempsegin Dempıeyin bir kız 
Bir kuı çocuğu di\nyaya 

gelmiştir. Demp• 
, ___ 0 _ld_u ___ , sey karısınm doğu• 

racağı geceyi, yattığı kadın haı• 
tanesin koridorlarında bir a~eğı 

bir yukara dolaşmakla geçirmft 
ve görenlerin anlattıklarına göre 
ıon derece sinirli bulunmuıtur. 
Bu müddet zarfında kendisile ko-
nu9anlara: 

- Biliyorum, çocuk erkek 
olacak ve büyüyünce Cony Tu
neyin çocuğu ile döğiişecek di· 
yormuş. Maamafih çocuğun kız 
olduğu kendisine söylenince kız
mamış: 

Erkeğini bir buçuk &enı 
ıonra yapacağn:I.. demiştir. 
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Sonra elbise de onlardan. Ne ( 
gllzel, ne parlak çizmeler, ne 

gUzel kilot pantalonlnr .• GörmÜ} or 
musun, ortnda dilenip dolaşan genç 
çocaklı:r bile azaldı.. Millet, iş 

buldum diye nasyonal sosyalis~ 
Uniforması giyindi. İş te kolay. 
Hem de afi i, cakası, fiyakası 
çok... Mütemadiyen nllmayiı 
yapıyorlcr. Tabur, tabur dizi
lıp ellerinde bayrakları, tram· 
petleri şarkı söyliye söyliye, 
vatnnı kurtaracağız diye, çizme
lerini asfaltlarda sllrfiklüyorlar. 

lmre: 
- Oldukça da glizel bir 

delikanlıyım, dile ıaka etti. 
Üniforma bı:na pek yakışırdı. 

- Yakışır elbette kocaman 
Aslanım ben. 

- 14 -
- Buyurunuz matmazel, liitfen 

piyanonun yanına yaklaşınız. 
F afanın her zaman solgun 

olen ylizü heyecanından şimdi 
kıpkırmızı olmuştu. Yer;nden 
kalkmı titreyen adımlarla piya
nonun yanınn yaklaşıyordu. Beyaz 
keıik bıyıklı, zayıf adam oturduğu 
fıkemlede döndü. Parmaklarını 
piyanonun Uzerinde gezdirerek. 

- Rica ederim, şu gam'ı yap
mak llltfünde bulununuz. Dedi. 

Fafa bu ince parmakların al· 
bndald tuılardan çıkan ıcsi tek· 
rarladı: 

- Oo.. Oo.. Mini mini Mat
mazelin harikuiAde gUzel bir seıl 
var. 

Geniş bir salonda idiler. Ka
ıedeki bUylik kuyruklu piyanonun 
önfinde bulunuyorlardı. Piyano
nun tizerinde Bethoven'in büyük 
bir büstü vardı. Karşıda duvar· 
da V gner'in bUyük bir portresi, 
ilerde bir kocaman kanape, geniı 
iki koltuk ve bir yuvarlak masa 
Yardı. 

Koltukların birinde kUçUk 
Fatoş detn kaybolmuı gibi idi. 

Keu penin üzerinde iki kiti 
oturuyordu. Bunlardan biri, uzun 
boylu \•e beyaz gür saçları ar· 
kaya doğru taranmıı olan ve 
uzun oldukları için siyah elbise· 
sinin ustilne kadar dökülen ibtl· 
yarlığınn rağmen çökmcmiı bir 
vllcudil olan ihtiyar bir iosandL 

Diğeri de pembe krepdö
tin d n dik yakalı bir bluz ve 
lAcivert bir etek, pembe hasır 
bir şapka giyen bir kadındı. 
Bu kadm 50.60 yaşları arasında 
olmalidi. YUzU çok buru9uktu. 
Ve öu dişleri çıkık ağzile uzun 
burnunun bUtlln hututu bir lngi
lizl hatırlatıyordu. 

Diğer koltukta oturan kırk ile 

..................... ._.. __ .. _ 1 ......... 
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l - Gazele11ln esa• gÖzııile 
bir sütunun iki ıatırı 6ir 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına göre bir ıontl• 
min ilôn /ictı şunlardır: 

[aa) fal 
1 
a yfa sayfa sayfa Viğer Son 

f 1 2 3 .. S yerler sayfa 
ıı------- - ----·ı---ı-·-../ 
400, -so 200 tOO 60 30 
Krş. Krş. J{rş. Krş. Krş. Krt. 

3-:Bir uıntimde wııaıl 
(8) kelime tJardtr. 

4 - ince ue kalın gazılar 
tutacakları yera ıör• 
Gnllmle 6/çii/iil", 

Su t Uzan 

elli yaı arasında fevkalade bir 
ıtina ile giyinmiş olan gtizel fakat 
güzelliğine fazla mağrur olduğu 
her tavrundan belli ·olan bir er· 
kektL Ya~ına ni&beten saçları 
inanılmiyacak kadar ağarmışb. 
Bu saçları arkaya doğru sımsıkı 
taramıştı. 

Piyanonun öntlndt:ki zayıf 
adam çizgili bir pantalon ve siyah 
bir caket giyiyordu. 

İşte bu adam Berlinln en meş
hur konservatuvarlanndan biri 
olan ( . . . ) konservatuvarı direk
törü idi. 

Saçları arkaya doğru taranmış 
olan tık erkek Almanyanın en 
güzel sesli tenorlarından biri idi. 

ismi Yasef Braun du. Alman 
kadınları arasında harikulade 
sliksesl olan Herr Braun bugün 
tesadüfen konservatuvaran eski 
hocasını g8miye gelmişti. 

Penbe bluzlu dişlek kadın 
matmazel F ernanda Pi eri idi. Bu 
kadın bundan on sene evveline 
kadar opera mugenniligi ederdi. 
Değil yalnız Almnnyanın bUtUn 
A\'l'upanın en meşhur muganni· 
yeterinden idi. 

Annesi lngiliz ve babası ltal
yaıı olan bu çirkin yüzlü fakat 
bulunmıyacak kadar güzel sesli 
kadın bir zamanlar bUtUn dünya 
operalarının biribirinden kapmak 
iıtediği ve binlerce hayranı olan 
çok sevil n çok beğenilen bir 
yıld&ı olmuıtu. 

Fakat o sahne muvaffakiyet· 
lerinin en parlak olduğu hu de
virde birdenbire sahneye veda 
etmiı çekilmişti, Sara Bernar ve 
Sesil Sorel ve diğer bazı kadın 
nn'atkirlar gibi ihtiyarlığının 
fecaatını sahnede göıtermemek 
için fada istical etmiıtl. 

O zamandnnberl Avrupanın 
en meşhur ve sayılı konservatu• 
varlarmdan biri olan ... konser· 
vatuvannda ses hocası idi. 

Onun yanında oturan ve onun 
ell~rini ikide birde hUrmetle 
öperek konuoan beyaz saçlı ve 
tatlı yDzlO, siyah elbiseli kocaman 

ihtiyar musiki profeaörll meşhur 
Anton Schmitti. 

Konservatuvarın ruhu sayılan 
bu adam konservatuvar mlidürU, 
profesör Pierl ve kendisini ziya• 
rete gelmiş eski talebesi Josef 
Broun ile birlikte konservatuvara 
girecek olan bu küçük kızlann 

seslerini: «Şayanı kabul mUdUr? 
Değil midir .. » Diye tecrübe edi• 
yorlardı. 

Fafa da, Fatoş da pürheye• 
candılar Josef Broun, Plerl 
ve diğer profesör Schmitt ve 
direktör gibi beynelmilel mmıiki 
aleminin Ustatlan karşısında böyle 
bir imtihan geçirmek pek te kolay 
bir şey değildi. 

Kuyruklu piyanoda bizzat ça· 
lan direktör: 

- Haydi çocuğum, diyordu. 
Şimdi de şunları yapınız bakayım. 

- Arpejler, ıamlar, triler .•• 
- Oh güzel... Çok gllzel ... 

Hem pek çok güzel bir ses. 
Matmazel Fernanda Pierl bu 

sese adeta hayran olmuştu. 
- Harikulade bir şey diyordu. 

Mükemmel bir Mezzo • Soprano. 
Bu ara piyanoda tevakkuf 

eden direktör ilave etti: 
- Mezzo - Soprano teatraL 
Matmazel Fernanda Pierl ile 

direktör genç kızların da anlaya
bllmt-.si için aralannda Fransızca 
konuşuyorlardı. Bunun fçln söy· 
lenilen sözleri anlamıı olan Fafa
nın kalbi sevinçle ç:rpınıyordu : 

- Oturunuz, yerinize yavrum. 
F afa kanepeye doiru slderken 

direktör Fatop dönmüıtn. Fatoı 
artık çok cesaretli idi. Çünkn o 
kendi sesinin F afanın sesinden 
çok daha gtlzel ve çok daha 
talimli olduiundan emin<ll. Onun 
seıi beğenildikten •onra kendi 
seıininin beğenilmemesine ve 
kabul edilmemeaine imkin yoktu. 

(Arkut nr) 
······························································ 

'''""'ut 8rltdiııni 
$ehirTiyatl'oiu 

11111ı111111111 

iLi 
llltlllU 

Tepebatı Belediye 
Bahçeabade 

16·8-934 Pertembe 
srlhıD aktanu 21 de 
OPERET 

KOKTEYL 
Yaııao : Ekrem Retlt 
Bestellyen: Cemal Retlt 

fat Dbul, Bebek, Şftll 
yolcu'arı lçhı tramva7 
temin eclilmfttlr. 

Zaro Ağanın Dişileri 
Anası 106 Yaşında Kızı Da Seksen 

Dördünü Bitirmit 

Bu resimde solda Franaanın en ihtiyar kadınını glSrDyorıunuz. 
ismi Medam Kuvanyo'dur. 1828 senesinde doğduğuna göre bugUn 
tamam L.6 yaıındadır. Yanındaki de kızıdır ve 84 yaıındadır. 
Bunlara blılm merhum Zaro Aj'anın dlıllerl, diyebiliriz. 

Aiuı tos 15 

Cam Fabrikası Gelecek 
• 

Mayısta lşliyecektir 

Diinlc.ü frmel atmıga bit' haıka l>akıı 
( Baştarafı 1 inci ıayfada ) fabrika dlldliklerile uyanmamn 

fabrika• sol klSşeye kurulacaktır. vereceği zevkin sonsuz olduğunu 
Temelini atacağımız daire, me- ı8ylemiftir. Niket Hanım sözlerini: 
vaddı iptidaiye dairesidir.,, "Kudretli bir yaratıcı olan 

ismet Paıa, plim görmek siz aziz kahramanlann önftnd• 
lıtedi, bunun Uzerlne HA mit B. hOrmetle eğlllrim." cllmleslle bi· 
planl açarak izahatına devam tirmit ve ıiddetle alkıılanmııtır. 
etti : Daha ıonra, Pqabahçe mu• 

"- Fabrikada alb otomatik allimlerinden Saim Bey de heye-
makine bulunacaktır. Şu kıstmda canla dolu bir hitabe 's8ylemiı: 
kömür depolan, beride gazojen 11

- Paşabahçe halkı da, te-
daireıi, yarım ve bUtUn fırınlar.. mel atma merasimini yapan Bar 
birinci kıaım yevmiye ( 20 • 25 ) vekil Paıaya ve Celal Beye sonsua 
bin şiıe yapacaktır. Diğer yarım minnetlerini benim değeraiz ağ-
otomatlk makineler ise gUnde zımla kaydediyorlar. Dilerim 
(15) bin kadar yapabilecektir.,, Ulu Tanrıdan ömrümün yarıaını 

Bu izahattan sonra ismet Pap bu adama versin !,, Diyerek 
ıunları söledi : Başvekilin elini öpmüıtUr. 

"- Cam fabrikasının korul· Davetliler buradan tekrar 
masmı milli bir müessese olarak Yapura geçmiıler, lımet Paıa ve 
iş bankası deruhte etmiş bulu- lktıaat Uekili Celal SBeyle diler 
nuyor. Memlekette fimdlye k.. zevat Zonguldağa hareket etmek 
dar bu ıekilde fabrika kurmak tızere açıkta bekli yen Gül cemal 
huausunda tecrübeler yapıld&. Yapuruaa geçmiflerdir. GIUcemal, 
Fakat muhtelif sebepler ba t.. ıaat tam 18 de deniz Ozerlndekl 
ıebbUıleri fena sur tte neticelen• 1a11dallarda biriken balkın allat-
dirdi. Şimdiye kadar tuttuğu ları arasında hareket eımfttlr. 
itlerde eyi hesapla, doğru yolda Baıvekil Paşa, bugtln Zonpt. 
bizimle yllrllmeğe eyi misaller dakta Sömikok fabrika11nın te-
veren bu ifi mfisbet olarak biti- melini atacak, daha ıonra Ayan· 
recektir. Memleketin .enayiler cıkta zlngal tesis:'bm ıezecekle,.. 
meli ı in milli bankalann ıerma• dir. H~yet ıe~mlze Cumartul 

ç .k d ııtJnU donecektir. ye dökerek fabn a vtıcu e getir- * 
meleri çok hayırlıdır. 1ı banka· p b h d 

1 
f b 

k 1 d aşa a çe e cam ve ı ıe a • ıına muvaffa ıyet temenn e er, 'k da h tü 10 i ki k l . d · rı asın er r ç ve o on· 
kendilerini tebrık e erım.,, ya tiıeleri, ıtriyat flakonları, 

Bu sözlerden sonra temel lamba şişeleri bardak kadeh, 
ablacak mahalle ilerlendi. BDyUk surabl, reçel tabaklan ' ve saire 
bir temel tap oyulan mahalle imal olunacakbr. 
yerleftirilmiı bulunuyordu. ismet Fabrika, herglin vasati ( 20 • 
Paıa, malayı ellerine aldılar. Ve: 25) bin fiıe yapabilecek kabiliyet 

«- Fabrikanm temelini ata- tedfr. Altı tane otomatik makine 
yordum. Mayısta ltlemei• bat- bulunacaktır. ( 935 ) senesi Hazi-
lıyacak. O :zaman hep beraber ranında fabrika imalitı plyaaaya 
tekrar göreceğiz.» çıkanlmış olacaktır. 

Diyerek harçla bu taım. e~ra· lzmitteki Kağıt Fahri• 
fını ıivadılar. Daha sonra ıkbsat -
vekili Celal Bey de aynı ,ekilde kasının Temel Atma 
taıın diğer mahallerini ııvadı. Bu Merasimi 
ıuretle temel atma meraliml ya• Jzmlt, 14 ( Huıuat ) - lzmit 
pılmıı oluyordu. Celil Bey. dDa bayram gtbıUnD yqadL Her 

" - Sümer bank, latediğl zaman taraf bayraklarla donanmıtb. 
lıtediğl kadar biıae ile buraya BatHkil Paıayı, lkt11at Vekili 
lıtlrak etmek hakkını muhafaza Celll Beyi ve diğer zevab taııyan 
ediyor Paıam." dedi. Ertuğrul yatı saat 9 da gelmlı, 

Bllfede yapılan ikramdan sonra bir heyet tarafından karıılanmır 
ismet Paıa, eakl bir Paıabahçell br. Otomokbi~lerlef bd~ikruca h~lt 
ı Ahmet Efendi ile hasblhalde dışındaki agıt a rı 81i1JDID U• 0

b aln d Ahmet Efendi Hamdul· rulacağı mahalle hareket edil· u un u. ' • r 
lıh Suphl Beyin kayın pe~erl ol- mışO~ada planlar üzerinde izahat 
doğunu, Paıeb~hçenkin yerktlı!el rinbden verilmiş, lzmit belediye reisi Ke· 
1&y•ldığını s5ylıyere ' va 1 e u· mal ve Kocaeli Mebusu Sırn 
r~da kurulmuı bulunan çeşml Beyler tarafından birer nutuk 
billur ..fabrikaıı hak~ndaki bil- söylenmiştir. Burada Başvekil 
diklerini anlattı. Fabnkanın Trab- Paşa çok şayanı dikkat bir nu-
luı muharebesi sırasında kapan· tuk irat etmiştir. 
dığını, ipti.dal ~~~~eni~ da- ismet Paşanın nutuklar1 
bilden tedank edıldıg~nl söyledi. "- Arkadaşlarım, bugUn mfi. 

lıkeleye dönUleceği ıırada, him bir abrikamnl teıc;.I taşını 
Paşababçe ilkmektebl talebesin- koyacağız. Bu mllnasebetle lktı· 
den Niket isminde kllçlik bir sat Vekili arkadaşım C'elAJ Beyle 
hanım kız fımet Paıaya yaklaşa• bize gösterilen iyi ve kıymetli 
rak fabrikanın kurulmaaı dolayı· kabule teıekkllr ederiz. 
aile duyduju hlıleriıll anlatmtf, 6 Devamı 9 uncu 1ayf ada , 



e TIBABBI 

imtiyazlı 
Mevki 

Zabitan 
Vermek 

Sivil ttihatçılara 

istemiyorlardı •• 

f Bqtaraft a iacJ ..,, .... ) 
Temeli ablacak ohm fHrllra 

llllMdl laayatllllta•• mllbim bir 
mDeueaeıi olacaktır. S. fabrika 
B. M. M. nnayf programmm hir 
uzvudur. Takriben 2 milyon lira
flk ıermayeyl alacak olan bu 
mleueH 13 bin metre mı1t'abı 
lrereıte, 15 bin ton klimllr aarfe
decek ve aenede memleketin ilı
ti1acı olan muhteRf ciu kAğlt ve 
kartonun mGhim bir kamım Y•· 
recektir. 

......,. lttibatplan .... 
•ek inadından vaz geçmemJşler
dL Fabl bu Mfer, bncam pilAlt
lanm değiştirmiılerdL Daima, 
.,_,. yata Irat.be bir difman 
,..... O)'lll,.11 bu Yiedaa n ı.
nftan mahrum adamlar, ıinMI de 
llmd Wr(JI llart)yapw,. le ... 
blia ediyorlar ve buna hazarlanıyor
ludı. Be,ant mejclaomcla, yap 
blellllln clilıfncle, Y..ıe.ar ...,. 
divenleriade ....... .,,. .. 
mür ,.,.. ...... • ... t .. 
But.r ~' paral 8BJl'99 .... 

~ ........... •ırtaı ... 
...., .. , .. kat ....... •f 
ADHolw matfmnı nhirlemete 
plrpyorlardı. (31- ..t) nk' .. 
1111da yüzlerce masum askerin ka• 
nma giren ve binlerce zayaJlnım 
da Rameli ballranlannda ....... 
lup gitmesine sebebiyet Yeren bu 
hainler, ktmHen muhaliflere mm
np olan cahillerden ibaretti
Bereket Yenin ki; birhirW tdip
eden felAketler, en be8İI filDrl 
aıbrferin &Be ,ez1etiul açafb. 
Buna binaen askerler bunlan din
lemek fD faule dmrm, .-..ı 
sabitlerine haber Y& ·ııer., Yaat 
••• w ....... Wr fell
ketiD &alae ıeçmiflercli. e. ca• 
lüDerdea bir k- taaw ,.aıaa
mıı; eneli l1eimlia b816fllne, 
_.. da Sinop, ~ Wd&• 
••• blm ..... 
...... ti, millet " ....... 

.......... ekt•iı..nt~da 
prirlıs aibaJet, ittihatçılarla mtı
cadeledea kiz old ..... • felgljr 
elmiw'r, (Yaldi....,_ u.ial' 
hekl-ek) ime ,..,. ..... 
..... pldlelek ... ...&,. ·-: .. [ .. • ittihat w T...Hd Cemlyetbll 
tehdit eda mad• ye mane.t 

b ' • _..._ 
telalike ~ız•.wan • ~ 
malaall8rrclen ibaret dejilclL 
,...._. lstirdalr, .... 
c-ipti• (imti7ala ..Ww) .... ,_,.,.. ............ 
...... ·_.,; Balllar, •• lltilaat-
--- ...- ••ld wmek ille
...ı,.m; cemiJ.aia blllll ıa.fret 
- •mliım. ... dileriadea it.et 
DDD••1or.lfıda. Hemm eberili 
( 10 K'-anı - .......... m) 
u ve Edirneain ı.tircladına itti
nk etmit alell ita ıabitan ztbD. 
..ı ı• H• kulllplere daiJ'=•r 

Ye billlaaa lılli6-._.., .,. 
-.l!ıaat Şewket .............. - .... .. ,.,_ 

• ~ latatrs' z ....... 
:.tına dilediği ıihl ..... 
meden fstaabul Mahafm c...a 
Bey adeta diktatöre ,alDn bir 
h 1 'almıtb. Aaktrlik dolayısile 
m:rbut olduğu Harbiy~ Nezaı:ell: 
Bqkumandanhk, Erkan•harbiybea 
Umumiyeyi bi e lstihf af ede~ o 
at, ukerliğin en kıymetlı ve 
kuvvetli mez· eti olan (disi lin) 1 

ih al etti ' 1 n re i makamatt 
ha ketleri bo g rülmü or; o UD 

bo a ife baş nd bu on • 
gen ce et ye gerek hnkümet 
içi cıdd bır te bke addedıli
Jorda. 

B fkumnclan Vekil ft Har-
.iye N... ı..t Pqa (Sacfmrete) 

.. 1 ...................... 
ublrdenw• • .... .,.a 
f Jitmtlnıl ••afalıf) ) 11111 .... .. 

UtemittL Bir mreti elimizde bu
lun• fakat ..... buı yerlari 
ok•nem&JU a.. tulreıuiD elik· 
kate pyaa olaa .. aabrlan, 

Harbip nalD'l8 • .,. .. _.. lrAfl 
derecede izah etmelde idi. 

( Orc:hmun tanzim •• temlld. 
dnlet lcin bir metelei ba7ati1• 

•- 0.-clmdaa politıbahfl, ba 
....... lfed reletmelr... Gayri 

m.lded'rleri ayıklamak. b~ols 
" •dan ben w alelhua111 fD b .. 
.....tenberi atalet ve 1efahate 
...... olan zallitanı wuif.ye alı.
brıaak. efrada aıkeriJeJi teıci ve 
talim etmdtMI mmddalib ıe-

hil görnler llUluua dahi, alda 
bqanda bir adam için tleıecei 
uareta hihaldaa tüdir olumblir
Be.dmiz Cemal Beyefendillin _. 
ayayi aıkeriyelİlli,.... eder •e 
llaı esbaptan dolayı baklanda bir 
-ltebbet lu'll ı illi. .,.. .... ••) 

Fabrika yabu memleketin ihtf. 
yacını temin etmekle kaJmıyacak, 
muhtelif çefit ham maddelerimizi 
laymetlendirmfye de yarayacakbr. 
Şu halde lzmit klğıt fabrikau, 
iDemlefretln lktıadr açıhflDda iyi 
Uaafardan biri olarak ıayılacak
br. Fabn1ca bir ıeaeye •armadaa 
açılmlf olacakbr. 

lrlandada Bir Hidise 
bitte kltıt fabrlka11D1a 

lrurufmuı, Deri bir irfana, ctlmlm
ıfyet lnlallplanna husul bir 
haifdıfl olan lzmrt için f)'i bJr 
teıadDfttlr. F abrikamn bir hami
yet muhiti içinde bulunmuı, 
mlteaeaeye allka ve yardım gfSı• 
terileceğine bir delildir. Arkadq
lar bOtlln yllksek İf)erde daima 
bir kılavuzumuz olan bUyGk 
reisimiz, Reisiclmhur Hz. nm yllk
aek adını hep beraber htırmetlerle 
anahm. Şimdi ba yeni dlmlıariyet 
eserinin temel tapnı koymaja 
plecejil. Hatiplerin llyledikleri 

Kork • lrlanda, 14 fA.A.) - o.,11 
T..., muuWrimdem Zdıta hn•~· 
left, H'8 bor'1a•UM acleml.r• fİiJ • 
l.dea mindere edilmff ••Jn-lmn 
Hbfllre mlmaHDt ..... Jra,-Jfleftn 
1111.n- .... epMta ..-hw ._ımıtbr 

Netlade (1) ldt1 61mlta ~1) kiti 
ele yaralamfiar. 

Hadin, lnı 111>1 mlzayedelerin 
eberip ,.,.ı-akla aWutw - ••• 
ehi ... .,. etmiftir. Harada (S,000) 
çifçl toplanmıt bulunuJ• •• $i00) 
zabıta memuru da intaumı aıubaf aza 
ecfiyorda. BW9nMre lfide f15) kiti 

Benzinli 

... '+-•• ,,.~ ............. 

kamyon, kapah duran kapıJI aorhya· 
rak avludan fıeriye sfrmiftlr. Buaaa 
Ozerine zabrta derinti atq DÇllllf •• 

1ekiı kltiyi •urmuıh•. Pa.ıte tutu
lan halk, kapılara clotra ko .. .-•t• 
da, zabitanın aailmanaab ile kar1rbt
mı9tu. Bır aak..i mlfreuaıia plme
aUe sükunet aıacak iade olunabllmiıtir• 

Vaziyeti cıddıyetfe telJkld eden 
lrlanda hük6111etf, icap edee ,_terde 
ah.ta kun tleriel tak'riy• ettirmek· 
tedil'. 

Tanesi T. L. 2,75 
(yassı tekilde p -
rlnçten, nikelden 

deri ve 
saire kaplı.) 

Fitilli çakıııak 
Tanesi T. L. 1,50 
(Yassı tekilde 
nlkeW) 

Çakmak taşı. Tanesi ıo kuruş 

1- Şirketimizin hükümet inhisarından devren aldığı 
e şirketimiz inhisar damgasın1 taşıyan çak

maklann perakende satış fiyatlan yukanda 
gösterilmi§tir. 

2-Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden °/0 6 
(Yüzde alb) iskont terle olunur. 

3-Şirketimizin lngı1tere'de "DUN H i L L,, 
fabrikasına ısmarladığı hususi şekildeki çakmaklar 
E yliil sonlanna doğru gelerek sabşa çıkarılacaktır. 

, ıa&et ...... •• lzmlt
..._. t•eld• tqelddlrlerimlll 
telr= ~ 

Bapekil Papn;n a. fA1• 
dikbt natb fidcletle aJlnılu
matbı'· 

8-daa IOllra fabrikama ilk 
temel tap konalmUf, ..... 
kun tezahllrab arwada ıelare 
clanalmllftllr. ErtujraJ yab Mat 
11,40 da buradan Herekeye '-' 
reiet etmİftir. Dalaa enel, ... 
Yeldi Pqaya ildiaaalanm 10rdaaı; 
lmaca: 

.. _ Glizel çaLııhyarf clec:liler. 
Hereke Menaucut 

Fabrikasından 
Hereke, 14 (HU1Ust) - 8qYe

kil Pqa Ye lktaıat Vekili Celil 
leyle cliter zevat buraya ıelclller, 
fferelre lat.ika1mıa &ltlla 
..... .. atea,elerilll ..... 
Japlm ilf• Ye amele laalrluacla 
lzalıat " malAm.et alarak bub,.. 
Mide bulma...... Bir mBdd t 
lltirahattan IOlll'a tekrar Ertujrul 
yatma binerek 13,40 da latanbala 
mlteveccilaea hareket eUO.. 

. 
Yurldaf 1 ___ .,. 

Ankarayı san-din mi ' 
Cllmbariyet bayramm.Ja aoılaoü 

ıergi miinaehtile yapdaod teJ11i. 
lltb C.ifalerdea ilrtifade ederek Jel 
MYlet IMl'bdmizi madU gön H
m,..&, ı.... tieare& 1 

111111 .......... TaMmll ~ 

Hitler Ve 
Hindeııburg 

Hitler Niçin Reiaicümh 



BUAI · •• · Zamllak 
BllyUk Tarihi Roman 

Müarriri: A. R. No.dl 

Taht Ve Saltanat •• 
Birinci Franıuva Baıını Onüne Eğmit, Elindeki 

Şarap Bardatını Sallayıp Duruyordu .. 

H8fmetmeap!.. O kl;ıt 
paketindeki notlar, çocukluğumda 
Romada ~rdOjilm o feci Ahne
mn ne oldujıınu anlatmakla bq
h1or.. Babamın bDtln acıklı 
laayatını anlabyor.. •e aonra, 
( (Cem) adım tafl. Bu iaim aenia . 
için ebedi bir teref ve mefharet 
•..Uuidir] ubrlarile hitam bu
luyordu. 

Birinci F ranıuva, yine ubr 
edemlyerek ıordu: 

- Ya, Romada parçalanan 
• adam? .• 

- Evet haımetmeap., O 
aclam, Ankonah ( Hariıto F ano ) 
laminde bir ıeneri lmif. Babamm 
kardeti Sultan Beyazıt tarafandaa 
para ile satan almmıf. Hem Pa
payı, hem de babamı &ldllrmek 
içla Roma ya ı&nderllmit- Fakat 
Papa, Venedik elçiıi va11tuile bu 
t•bbtlıl haber almıı. ·Hristo Fano 
yakalanmış. Yapmak iıtediği Cina
yetleri itirafa mecbur kalmıı, 
onan herine de Papamn emrile 
parçalanmıt··· Fakat ben, ıerek 
ba adama ve ıerek babama eza 
ft cefa eden dlter inaanlara kaqa 
kalbimde bllylk bir kin dayma-
7orum, bqmetpenab.. ÇOnldl 
hltln bunlar, babama yabancacbr, 
Maksatlan da, babamın kardql 
olan ikinci Sultan Beyazıttan, 
ıefll birer menfaat koparmaktır. 
Alll mlttebem olu amcamcbr. 
O amcam ki. •• 

Ş6valye, tekrar tarap buda
tma urdch. Y anya kadar içtik· 
t.a aonra, g&zlerinl kartıld du
yulara ıezclirerek mınldanda. 

- Taht.. Saltanat.. Hllkllm
darlık... Bunlar ne iirenç teJl• 
hqmetpenah.. Inunlann naza. 
nada pek yllbek tanman bu 
mevki ve makamlar, bunlara malik 
olanlari en ıllfll derecelere indi
riy or •. Baba evll'dını, evllt baba• 
1181, kardeti kard91ini öldtırnyor. 
Zahiri bir f8ref maıkeai altında, 
en menfur bir katil çebreal 
ıfdeniyor. 

Birinci Fransuva,. ba11nı önl
ne eymif. iki parmağının arama
da tuttup bardağı hafif hafif 

8 011 Posta 
Yumt. el1ut. tt.wadia ve Halk ıuete9i 

Eüi.Jabtiye, Çatalçefme ıobğa, as 
laTANBUL 

Gaıetemizde çıkan yua 
ve reeimlttriD bütün baldan 
mahfuz ve pıetemize aittir. 

ABONE FIATLAAI 
t • 3 t 

Sene Ay Ay Aı 

ICr. "'· ICr. Kr 
i'ORKIYE 1400 750 400 150 
roNANlsT AN 2340 1220 710 270 
CNEBI 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. Ad ree 
değittirmek 2S kuru;tur. 

c.ı.,. nr•lc geri fl•rllmez. 
Hlnlarda11 •••'ullyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilnvesı lazımdır. 

,.. Poata kutu•u ı 741 l.tuıbul ~ 
Telgraf : Soopo!ta 

~Telefon :20203 

sallıyor, içinde çalkanan ıarapla 
m•ııul ı&rtınllyordu. Şövalye, 
derin derin içini çekti, dzDne 
devam etti: 

- Affııtderalniz haımetmeapl. 
Vakıa bunlar, bir hllkDmdar 
kartıııqda aöylenecek dzler de
lildir. Fakat, ( prenı) unvanıma 
yerine ( Ş6valye ) namını niçin 
tercih ettiğimi de ıize baıka 
tUrlD izah edemezdim... Şimdi 
mDıaade buyurunuz da, a11I 
bliyllk sualinize cevap vereyim ..• 
Hqmetmeapl. G&rtlyoraunuz ki, 
damarlarımda cevelan eden kan, 
tam bir lmperator kanıdır. (Kor
ku•z •e lekeıiz 16valye) namım 
kazana• mqbur (Bayar) ın çıraja 
oldufum ve onun kıhcmı l&flda

ğım da aynca bir tereftir. Buna 
binaen FranA Kıralı Birinci Franıu• 
va Ue mllaaTi değilıem bile, F ran• 
ıuva Dövalva ile aynı zadegln 
sınıfında bulunuyorum •.. Şu halde 
teklif edecejim dDelloyu redd .. 
demezlİniı değil mi?. 

Birind Fran1uva, aaabiyetle 
ve dudaklanma llatllnde aca bir 
tebeuilmle ailkindi: 

- Lildn, 16•alye •.• 

- Bir dakika daha mD1aade-
nizl iatlrham ediyorum, haımet• 
penah... Size bu teklifi timdi ya• 
pacak deillim. Anhyorum ki ıu 
gllnlerde çok muztarip bir me..
kide1 · niz. Etrafımza kuf8tan felA
kettea kartalmak için bir Tlrk
tea lltlmdat ettiğinizi kulakla· 
nmla itittim. Hocam Ş3valye 
Bayar' dan aldıtam den mucibince 
kendi tabat itimi tir tarafa 
bırakarak aiıe yardam etmiye 
mecburum. Şu anda kanam Ye 
kılacam, tamamen emrinize hazır
dır haımetpenah. 

Birinci Franıuva, birdenbire 
yerinden fırladı. Elini, Ş3valyenin 
omuzuna dayadı. 

- Doıtum.. Siz, hakikaten 
Şövalye Bayar'a yakaıan bir çı· 
rak11mz. Belki de tanıdığım riya• 
kir amlzadeler ar ... nda en mert 
bir adam11mz. Sizi Fransada tam· 
1D1f olsaydım, ikbal ve terefe 
ıark ederdim. Yalnız.. Anlaya• 
madığım birıey var; niçin benimle 
dllello etmek iatiyoraunuı? •• 

- Sizi 6ldilrmek için hqmet
meap. 

- Beni lldllrmek mi?.. Fakat 
benim 6lllm0m lize ne temin 
edecek? .• 

- Bana mı? .. Bana, doğrudan 
doğruya hiçbir ıey temin etmiy .. 
cek.. Ben, bu 6ltlmden bilYaııta 
mllstefit olaca;ım hqmetpenah. 

- Ne gibi? 
- Bunu ıormayınız hatmet• 

penah .. Bu mesele ancak 1&hııma 
ait bir 11rdır. 

- Peki.. Bunu ıormıyayım.. 
Ya, ıizi benim önDme aevkeden• 
ler •• Bunlan olıun ı6ylemezmiıiniı? 

- Size, ancak iki isim ıöyle-
yebilirim haımetpenah. 

- Söyleyiniz. 
- Şarlken.. Rahip Layula. 
F ransuva, boğuk bir aesle: 
- Şarl.. Ken ••• Rahip .. l..ayull ••• 
Diye bağırdı. Maaamn Dıtüne 

aıkettiği yumruğun pddetinden, 
ıarap ıiıelerile bardaklar yere 
yuvarlandı. 

(Arka• Hl') 

Tembelliğe 
Kulp 
Takmak .. 

- Birader tuhaf bir tabiatim 
Yar. içmeden çalqamıyorum. Fa· 
kat içince de çal1f8mıyoruml •• -----·----·····-······-----

--ıı--------------~r-

ltalgada iki 
Yeni ihraç 
Madde•i Var •• 

ltalya ihracat ofisi bu mem

talganın leke~n ~abuklu 
• yeDllf ıhracab 

enız oe ha· baklanda bir br~ 
•m ilır.acatı ıür netretmiftir. 

Bu eıerde badem ibracabna ay• 
rılmıı olan aabrlara bakıhrA 
ltalyanın badem ihracab ıeneden 
1eneye bluedilecek derecede art• 
maktadw. 

Apğadakl istatistik bu noktayı 
gDzelce meydana koyuyor: 

[Keatal olarak ihracat) 
Seae Kabuklu iç 
1931 16.278 168.035 
1931 12.981 196.944 
1933 17.240 232.078 

Ba iatatiatlkten de anlqıldıta 
veçhlle lülya bademlerini daha 
ziyade iç olarak 1evketmektedir. 
Kabuklu ihracat çok a~dır. ibra• 
cat bilhaua Almanyaya ve H~ 
landaya yapılmaktadır. 

Badem ihracabnda muntazam 
bir artıı olduğu halde ceviz ih· 
racab blllkiı gittikçe azal-
maktadır. Apğıdakl rakkam 
lar kental ve liret heaablle 
ltalyanmn ıon iç 1ene için
deki ceviz ihracabm göatermek· 
tedir: [Bir liret 11 kuruıtur.] 

• Miktar Kı1111et 
S.... kental liret 
1931 70.897 233.42.674 
1932 78.520 20.891.963 
1933 69.688 19.107.110 

nkara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 : Ba ıene Yllbek Ziraat Enıtitllallnthı Baytar, Ziraat •e 
Orman Faldllteleriae meccani le11t ve llcretli leyli ve Diharl erkek 
ve kaz talebe almacakbr. Kayıt ve kabul f8rtlan qağıda yazıldın 

a : Tllrk tebauındaa olmak ( Ecnebiler buıU1I talimatnameaiae 
1'6n kabul edilir ) • 

b : Uae bakaloryasını vermif bulunmak. 
c : Leyb olacak talebenin yaıı 17 den aıaiı 25 ten yakan 

olmamak. 
d : Mealeklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve utlamhk· 

ları hakkında tam tqekkllllll ha.tanelerden Sıhhat raporu getirmek 
•e &fi 1&hadetnamelİ Yermek. 

e : Belediye veya Polia merkezlerinden hllaniihal mazbatau 
getirmek. 

2 : Enıtitüye girmek iatiyenler yukardald vesikalarla birlikte 
6 kat'a fotoğrafı bir iıtida ile doğruca Ankara'da Ynbek Ziraat 
EnıtittisD Rekt6rltıjilne göndermelidirler. 

3 : MDracaat zamam Temmuzun onuncu aıtlnllnden Eyllllln 
ıonuncu gllnllne kadardır. 

4 : Evrakı tam olmayanlar EnatitDye kabul edilemezler. Mllu
ıeae kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlann kayda ailinir. 

5 : Leyll meccani talebeden ataj veya talaaU devreal için ele 
ltajım veya Fakllltesini buakanlardan veya cezaen çıkanlanlarclaa 
hiikWnetçe yapılan maara fı ödeyeceklerini daire Enatitllnlln verece
ii nllmuneye göre Noterlikten mU1addak kefaletname •ereceklerdir. 

6 : Vaktinde tam evrakla müracaat etmifler arumdan kabul 
edilecek talebe diploma derecuine ve mllracaat tarihine 16re 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler, 
Tlbbi ilimler FakDltesinin 1, 2, 3 llncll ıömeatrlerinde mevcut den
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Faklllteaine ahnacak talebe Ankara'da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay ıtaj g6receklerdir. 
Talebeye bu ıtaj mllddetince yemek ve elbiae maaraflan karfllıp 
olarak 30 lira ayhk werilir. Harcırah verilmez. 

9 : Ücretli leyli talehenin Bcreti llç takaitte ödenmek &zere 
275 liracbr. 

1 O : Ücretli leyU talebe terdh olunur. Kabal prtlanm haiz 
olan nibarl talebe için miktar tahdit eclilmemiftir. (3704) 

Teyyere Beyremın• I'- l) 
h•z•rllk••r I Denlzyo arı 

Tayyare Cemiyeti, 80 Ağuatoı 98' 11L1T111 Sl 
Zam •• Tanan &yrumm parlak AHatded ı --...ı. ...._. ... 
bir ıurette tee'it etmek içfu hazırlık· Tel. 429'2 - Slrkeıl Mlblrlanıde 
lanna devam etmektedir. Bayram H .. Tel. 127• _ 
günü yapılacak meruim geçişine ait 
proğram latanbul Kumaııdaıılığmoa 
tanzim olunmaktadır. 

Bundan bqka latanbal balkının 
kıymetli teberrilatile bu Hne ıatuı 
alınan tlç tayyaremize (Beykoı), (Kar
tal) ve (Kadıköy) iıimleri talnlacaktır .. 

Ayvalık Yolu 
BANDIRIA ~5 

Bu maksatla Tayyare Bayramı günti ._ ___________ _ 

Yeşilköy tayyare meydanuıda bl,uk Trabzon Sür' at 
merasim yapılacak ve meruimin Dİ· 

Çarf8mba t9 c1a Sirkeci 
nhbmından kalkacakbr. "47 41., 

hayetinde tayyarelerim.iı uoarak İltan· yolu 
bul halkana tebriknameler atacaklardır. 

, 

11 

.. ,. CUMHURiYET Gaip aranıror - Eakiıehirin Sa-
-·······-·--------- wapura 16 

Ap.t• 
20 ele Galata buncu köyünde Sel&nildi bombacı mer

hum Hüsnü Bey ve hemtirui Kıymet 
Hanım oğullan İbrahim Kadri, Nevı .. 
birde muhuebeol Feni, Konyada Jis· 
bqı Remzi, Y oıgatta tütün inhiaarbıda 
Şükrü Beylerden on Hnedenberi haber 
alamamaktayam. Bilenlerin bildirmele
rini rica ederim. 

l.uıl• K .. • cad ..... d• Guller ... 
haUeelad• 119 aa•arada Sell•HıU H ... 1 &er 
.pllanaıa da,...d_. btralda Kadri •aldaıl 
il elek ....................... " .............................. __ 

Pertembe 
rahtumnclan blbc•k. Glcllfte 
laebola, Sama-. Orcla, Glreaon. 
Trabzoa, Riz., Hopa'ya. Dl
alfte blmlara ilAYetea Puar, 
Of, Polathue'1e atrayacak
br. "4787 .. 

Bu utatiatik ibracatm miktar- l•tanbul Birinci 1111• memur-

fl ıuıundan: Müflit Atlan Fıeıko mah-

Mersin Sür'at 
Yolu 

ca azalııı yanında at temev.0- tumlan ıirketi ile ıürekisı iflll maa• 
cabmn da bllytlk bir rol oyna• llD& eneloe müracatla akcalduuu ka-
dıpna lıaret etmektedir. yıt ve kabul ettirenlerin ellerindeki Ye• 

lf eaiki ve vekil olanlann da vek&letııame-
Bolu 14 (A.A.) - Bu ıeneld lerini hamilen ıehri hAliıı yirmincipasaı

teıi günü ıaat onbire kadar memuriye-
Bolada gin,J bufday ve arpa timiae tevdi ve yapılacak toplanmada bu· 

mahaultı ıeçen ıe-
6afdag N neye niıbetle daha lunmalan lbımdar. Yevmi mezktlrda ha· 
rpa oazinetı temizdir. Bu~da· zır bulunmıyıuı ve ••l&İki tevdi etmiyen· 

15 leriıı haklannm ıiyaından mütevellit 
yın kilosu yüz paradan Dç kuruı meeuliyeti hukukiyenin kendilerine ait 
otuz paraya kadar ve arpamn olacafı ıon defa olarak ilin olunur.(1889) 
kilom altmıı paraya ıatılmaktadır._ - --·---------
Tiftik geçen Hneden nokNndır. 
kiloaa 30 • 35 kuruta ve yDatla 
kiloıu 30 kuruıtur. 

* Muğla 14 (A. A.) - Temmuz 

Maflanın 1 ayı içinde Bo~rum 
ve Bozburunııke-

adalara lelerinden adalara 
i/ıraeatı 42 öktlz, 49 inek, 

13 bota, 29 dana, 87 kllmu 
hayvam 131 koyun, 16f keçi, 41 
kuzu, 2 otlak ve ıa bin kilo 
aıtıbn ihraç edllmift:la'. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 - --- ..... 

- Yurtdat 1----
Ankarayı görmedin mi f 
Oümhuriyet bayramında a9ılacak 

eerıi milnuebetile yapılaoak tenzi· 
l&th tarifelerden iıtifade ederek yeni 
devlet merkezimizi muüak gör! Hem 
zİJAHt, hem ticareti 

MUR lıdı .. t •• Tuarraf C..lptl 

ANAFARTA •apara 17 
Ajuatoa 

Cuma 11 c1e Sirkeci nlata
mından kalkacak. Gidifte Is
mir, Antalya, Menin' e. Dl
nGfte bunlara İll•etea Alanya. 
Kllllilk, Çanakkale'ye uiraya-
cakbr. (4788) 

Bartın Yolu 
BURSA yapuru 16 

Ağuıtoa 

Pertembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "4789,, 

DiKKAT 
Vapur bqlannda izdihama 

mahal kalmamak Dzere biletle
rin hareket günlerinden enel 
Karaköy ve Sirkecideki acen
talanmızdan tedarik edilmeal 
muhterem yolculana menfaat
leri icabındanchr. "4688,, 



Sahte 
Beyannameciler 
Haklarındaki Tahkikat 

Bitti, Adliyeye Veriliyorlar 

Profesör Ecnebi 
Doktorlar 

Dışarıda Çahşabilecekler 
Mi, Çalışamıyacaklar Mı? 

Tıp fakültesi ecnebi prof~sör• 
Jerinin üniversite hastanelerı ha· 
ıicinde de doktorluk yapıp yapa· 
mıyacakJarı hakkında bazı şeyler 
yazıldı. Bu münasebetle lstanb~t 
Uçüncil mıntaka etıbba odası bır 

Hatırlıyacaksınız: Bundan dört 
ıty kadar evvel Galata gümrü· 
ğ~nde şayanı dikkat bir hadise 
hakkında tahkikat yapılmıya baş· 
lanılmıştı. Japon malı olduğu 
halde Yunan malı gibi gösteri· 
lerek o şekilde beyanname tan-
2:İmi suretile ithal edilmek iste• 
nen (11) balye kumaş hakkında
ki bu tetkikat neticelenmiştir. 

tamim hazırlıyarak dün büt11n 
azasına dağıtmışbr. 

Bu tamimde tababet ye şua· 
bı.tı sımflarımn tarzı icraaına dair 
olan 1219 numaralı kanuna ekle· 
necek olan yeni kanunun madde· 
lerile eski kanunun 14üncü mad· 
desi aynen yazılmıştır. Bu kanun· 
lara göre lstanbul Üniversitesi 
tıp fakultesinin bazı seririyatlarile 
rontken laboratuvarına getirilen 
eanebi profesörlerin hariçte dok~ 
torluk edemiyecekieri gibi hasta· 
nel~rde çalışamıyacakları ve has
tane açamıyacakları kat'i olarak 
tesbit edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre; Japon 
kumaşlarına sahte menşe şeba
detna mesi tanzim edi!diği ve 
topların dip kısımlarındaki fab· 
rika damgalarının kesilerek kay· 
bediidiği tesbit edilmiş~ir. 

Bu hadisede alakası görülen· 
ler hakkındaki tahkikat bugünler· 
de bıtirilecek ve haklarında tah· 
kikat yapılması fsteğile Adliyeye 
verileceklerdir. 

Yeni 
Çakmaklar 

Bu Sabahtan itibaren 
Sahşa Çıkarıldılar 

Kibrit ve çakmak inhitarı 
idaresi, yeni çakmakları dün 
acentelere tevzi etmif, bunlar bu 
sabahtan itibaren satışa konul
muş .. ur. 

Bugün satışa konulan çakmak· 
lar, şirketin hükumet inhisarından 
devren aldığı çakmaklardır ve iki 
tip tizerined!r. Benzinlileri; tek 
elle işler şekilde ve pirinçten, 
nikelden mrımuldür. Ba%J çeşitle· 
rinio llzerleri deri, sedef ve 
GaJatit kaplıdır. Benzinli çakmak· 
Jnrm aatış fiati (275) kuruş olarak 
teshil edilmiştir. Fitilli çakmak· 
lara gelince; bunlar yassı ıekilde 
ve nikellidir. Umumiyetle, 150 

kuruşa satılacaktır. 
Diğer tardtan kibrit ve çak

mak inhisarı idaresi lngiltereye 
mühim miktarda çakmak ıipariş 
etmiştir. Bu yeni çakmaklar da 
Eylül sonuna kadar ıabşa çıka
nlmıı olacaktır. 

Çakmak taşlan eskiden ol
duğu gibi 1 O kuruşa satılacaktır. 

Dünkü Ha~a 
Vaziyeti 

lstanbul, 14 ( A. A. ) - Sıfır 
lerecei hararete ve deniz seviye· 
ıine indirilmiş barometre bu 
1abah: saat 7 de 758; 14 te 758; 
derecel hararet saat 7 de 21 ; 
14 te 22 ; azami derecei hararet 
29; asgari derecei hars.ret 19,5. 

Rüzgar saat IO a kadar gün
doğusundan bilahare Yaldızdan 
esmiştir. Azami slirati saniyede 
9 metreye çıkmıştır. 

Maarif rtUsteşarı DöndU 
Maarif müsteşan Rıdvan Nafiz 

Bey dün akşam Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Bir Leh Alimi Geldi 
ikinci Dil Kurultayına iştirak 

etmek üzere Leh alımlerioden 
Zakofski şeh~imize ~el~işt!r· 
Lehii alim Dıl Cemı en ıle 
t ettikten sonra kurultaya emas k . . p 1 kadar istirahat et~e ıçın ° o-
nez köyüne gitmiştır. , 

Fas MUzeleri MUdUrU 
Fas asarıatika müzeleri. mil· 

dürli Mösyö Borelli . t~tkıkatt~ 
bulunmak üzere şehrımıze gel 

rniştir. Burada uzun mUd~e~ ka: 
lacak olan Alim, şehrımızde~ı 
eaki eserkri, müzeleri gezecektır. 

Belediye Seyyahin Şubesi 
MUdUrlUğU 

Belediye seyyabin tuheıi mU· 
c' rü Ekrem Bey vazifelerinden 
l.).rılmıştar. 

Muhtelit 
Mübadelede 

Sevki Bey Komisyon 
fşlerile Meşgul Oluyor 

iki ay mezuniyetle şehrimize 
gelen Sofya sefiri Şevki Bey, bu· 
rada kaldığı müddet içerisinde 
muhte:it mübadele komisyonuna 
ait meselelerle meşgul olacaktır. 

Komisyonun lağvı tarihi 19 
Teşrinievvel olarak tespit edil· 
miştir. Bu müddete kadar btitUn 
itler tasfiye edilmiş olacaktır. Al· 
dığımız malumata göre, komis· 
yondaki Türk murahhas heyeti 
bugünlerde Şevki Beyin riyase
tinde mühim bir toplantı yapa• 
caktır. 

Tramvay MUstahdeminine 
Yazhk Elbise 

Tramvay şirketi müstahdemi
nine yazlık elbise dağıtmak içiş 
hazırlıklarını bitirmiştir. 

Şirketin bu hareketi, biraz 
geç olmakla beraber müstahde
mini memnun etmiştir. Yazlık el· 
biselcr hafta içerisiııde dağıtı

lacaktır. 

Kuyudan Çıkarılan 
Ceset 

Arnavutköy muşamba fabrikam 
bekçisi Nasibin kuyudan diin 
çıkarıldığını yazdığımız cesedi 
morga gönderilmiştir. Arkadaşla· 
rından Ziya da nezaret altına 
alınmı~tır. 

l~tıçUk ffırsızlık Vak'aJarı 
Ayvansarayda Nimetihiida mo

töründe çdışan Cemalin 250 
lirasını Alaeddin isimli biri çalmıı 
ve yakalanmıştır. 

'f Üsküdarda oturan Suat, 
Şemsipaşada yıkanmak için denize 
giren Salih Efendinin elbiselerini 
çalarak savuşurken tutulmuştur. 

>f Memduh isminde biri Çar• 
şıkapıda Mehmet Efendiı in dük
kanından bir gömlek çalarak 
kaçarken yakayı ele verm:ştir. 

Bir Sandaf Parçalandı 
Hızır kaptanın idaresindki mo

tör Köprü altında Hakkının san

dalına çarparak parçalamıştır. San· 

dalda bulunelj Faik, Cevdet, Sa

bih namındaki çocuklar kurtarıl· 

mşılardır. 

Sarhoşlukla Pencereden Duştu 
Ortaköyde Koço ismi~de biri 

b metre yUksekliğindeki pence-
eş k w 

reden sarhoılukla dlişere agır 
lanmıt ve lıailaneye 

ıurette Y aı 8 .. 

kaldmlırken ölml\ıtur. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •• 

Galatasaray 
Lisesi 

Mektebin tahsil müddeti 1! sene
dir. İlk beı ıenui iptidai, dört senesi 
lise vo son flç ıeneai de lise ikinci 
devre emıflarından ibarettir. llk 
kısma 7 - 12 yaşına kadar talebe 
alınır. Bunlardan 1 • 8 yqındakller 
1 inci, 8 • 9 yaşındakiler 2 inci, 9 - 10 
üçüncil, 10 - 11 dördüncü, 11 • 12 ya
§ıodakiler de 6 nci awfla.ra kabul 
edilirler. Lise aınıllarına alınacak tale· 
benin yaelan her halde 12 yi geçmiş 
bulunmnlıdır. Mektepte fransıza ilk 
sınıflardan başlar. Bu dersler lise 
birinci devresindeki franınzca dereleri 
takip içindir. 

Fransızca hilmiyenJer için lise 
birinci ve ikinci devrenin ihzari kısmı 
vardır. İhzari mruflar azami ilci senedir. 

Kayıt için 15 Ağustostan sonra bir 
İl'tida ile müracaat etmek la:ılmdır. 
1.stidııya nüluı tezkeresi, qı kağıdı, 6 
fotoğraf, tahsil derecesini gösterir 
vesika raptedilmelidir. Mektebe kabul 
için ayrıca dühul imtihanı vardır. 

Tedris ücretleri Eylw, .Kinuncvvel 
ve Mart aylarında ve üç müsavi tak
sitle verilmek üzere ilk kı0ım için 
275, orta ve ihzari sm.ıflar için 800 
liradır. Bazı devlet memurlarıoın 
çocuklarından yüzde 10 tenzilnt yapılır. 

Cevaplarımız 
Adapa:r.a.rde. Gülsüm Berrin Hanımaı 
İlkmektfp talısilile eczacı mektebine 

girilmez. Bunu ancak liseyi bitirdikten 
sonra düşünebilirııiniz.. .. 

Akaarayda M. Cevdet Beye: 

- Mııtlaka ortamcktebi bitirmeniz 
lAzımdır. Bundan sonra hayata atıla
bilirsiniz. \T aziyetiniz roüeaitse liseyi 
de okuyabilirsiuiz ki bu suretle eyi lıir 
istikbul ternini mümkündür. 

Dil urultayına 3 Gün Kaldı 
Azaların f simleri,ıi Ne§r-e Devam Ediyoruz 

ikinci dil kurultayı Uç gün 
sonra topJanmalarına başlıyacak, 
Türk dilinin özleşerek zenginliğine 
kavuşması için emekler harcıya
caktır. 

Kurulayda aza olacakların bir 
kısmını de bugün yazıyoruz. Şim· 
diye kadar çıkan listelerde isim
leri bulunanlar her gün saat 10 
ile 12 ve 14 ile l 7 arasında Dol· 
mabahçede milli sarayler mildtir
Hiğil dairesinde çalışan davetiye 
dağıtma merkezine gidip ikartJa· 
rım alabilirler. 

T. D. T. cem!yetinden gön
derilen isimlere devam ediyoruz: 

Abdlllcebbar, Abidin, Ağaoğlu 
Ahmet, Ali Rıza, Ali Sedat, A. 
Rasim, A. Zuhuri, Abdi Tevfik, 

Abdullah Rt:ıa, Mütekait Miralay 
Abf: Avni, Avram Galandi, Ay.,a 
Vesim, Bedri, Bedriye Mustafa, 
Bedros Zeki, Behice, Behire Hilmi, 
Besim, Burhan Sahir, Or. Cahit 
Cevdet, Celal Esat, Cema~ Ce· 
mat Dr. Cemal Zeki, Dr. Cev· 
det, Mü!Azim Doğan, Ekrem, 
Emin, Fahrettlo Raşit, FahrJ, 
Fahri, Faruk, Fehmi Rıza, Feri· 
dun, Feridun Dündar, Fevzi Mu
hip, Fikri, Dr. Fuat, Fuat, Gur· 
dikyan, Güzide Osman, H. Liid· 
ner, H. Ha}ri, H. Rıza, H. Vasfi, 
H. Uluğ, Hafız Cemal, Hakkı Atet, 
Halim Sabit, Halime, Halit 'ljya, 
Hamdi, Hami, Hamit,Hasan Rem
zi, Hatice Mustafa, Hatice, Hıfzı 
Tevfik, Hicri, Hidayet, Hikmet, 
Hüseyin Daniş, Hüseyin Büsa
mettin, HUaeyin Maral, Dr. ibra• 

rahim, Hanif, lbahim Onma~ 
iffet Halim, A. Ihsan, fhsaa.1 

lnayetullah Cemal, İsmail Sıtkı 
Öz Türk Ahmetoğlu ismet, K: 
Hirant, Katibe Abidin, Ke\·~rk 
Simkeşyan, Kevser Ferit, LAtiftt 
Bekir, Leman Cevat, M. Asım, 
M. Baha, M. CemiJ, M. Fuat, fz .. 
zet, M. izzet, M. Mesut, M. Vnhlt~ 
Mehmet Emin, Meliha, Meliha 
Hanımlar ve Beyler. 

Dlnlaylcller 
Kurultaya daimi dinleyici ola• 

rak iştirak etmek üzere müracaat 
edenlerin isimleri de ıunlardır: 

Muazzez, Muhtar, Mul:tar, 
Mukaddes Osman, Mustafa Hay" 
ret, Mustafa Hlllkl, Mustafa Nu" 
ri, Muzaffer Muhiddin, Müfide, 
Münevver, Münevver, N. Doğan, 
Naci, Nafiz, Madam N. Nargileci .. 
yan, Nebiye Mustafa, Nefise, N84 
riman, Nermin Ziya, Nimet B., 
Nimet H., Nurettin, Nurettin, 
Nuri, Nuri Adil,~ Nuriye, O... 
han, Orhan, Pavlaki Melit01 
polo, Pirizade Borlu Asım,' 
Rabia Rahmeti, Ragıp, Rab" 
m~ Ranll, Recai, Sabri, Saı,... 
ri GUıel, Dr. Sadi, M. Sadri, 
Safi, Safiyeı Dr. Saim Ahmet, 
Dr. Faip Ragıp, Salim Rıza, Se .. 
mabat, Semahat, Senih, Sezai, 
Suat Hüsnü, Şahap Mahmut, Şa .. 

zlye, Şefika İsmail Gaspirali, Şem" 
aettin, Şevket, Şiikrii, Tahsin, Tev• 
fik, l'evik, Teologos, Madam Taha-.i 
liya lkens, Türkan Muhittin, Vah• 
det, Vasfi, Yusuf Ziya, Zeki, 
Zeki, Zekiye, Zühre Hanımlar v• 
Beyler. 

Kumbara Sablpleril 
Eyliil 934... tarihine 

kadar Bankada 
1 

EYLÜL A 

asgarı 

yirmi beş lira yatırmış 

Olmalısınız! 

' 

TEŞRİNİEVVEL 
,.,_,,,.~ 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşidc-
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek istiyenlcr 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
~~ lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mük8fat ! 
- Tiirkiye iş Bankası -



Kuvve11if ere Sıhhat 
OUINIUM LABARRAQUE,ın 
remelcten sonre bir Hk&r 

: kadehi miktarında ıatlmall 
~ kısa bir zaman zarfında 
: en kansız hastalar lluvvet· -İi lerinl lktiNb ederler ~ 
: Onun. lcın uyıf olanlar, ::; 
E hastalıktan veya taıle ce· 1 = flfmelrtan kuvvetsiz dl•mlt 

olanler, pek sert ,. .. .,. nG· = ma hesablle yorulntu• gene· E == ıer· kan91z gene luzlar ve 'E 
::: r lhtiyarler. ~ ==- . ,., ......... tak ............... ,, ~ 

F 9 e 
uınıu• 
•ltırı•11uı 

.. raıu almalıdırlar. 
BOtOn Eczenelerde ehven 
fiatla aatıler. 

........ Bllillabmer .. 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden : 
l*l11lllr'te mJAll•"••r MerlEn Alll111n11a 

l - Muhammen kıymeti ( 212600) kurq olan elekbik malzemeli 
16 Atuıtoı 934 tarihinde. 

2 - Muhammen kıymeti ( 306000) kun&f olu lapat malzemeıl 
ve yeni, eski tahta Ye Aire 18 Apıtoı tarihinde. 

3 - Muhammen kıymeti ( 228000 ) kurut olu dikit makineleri ve 
motoniklet ve malzemeai vesaire 20 Afaatoı 934 tarihinde. 

4 - Muhammen kıymeti ( 138100) kurut olan muhtelif karyolalar 
ve teraziler ve matralar 21 Apıtoa 934 taıihinde. 

S - Muhammen kıymeti ( 63000 ) kurut olu kuıttıytl, Hindiatan 
cevizi elyafı, bez ve Çuval parçalpa 23 Ajuatoa 934 
taribbide Ablacajından taliplerin yllzde on ~Y akçelerile 
mezktir anbara mtlracaatlan. (1872) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Kabatq'ta int•• mukarrer l.e•uam Anbarlan için ı 6n 1934 

tarihinde kapalı zarf mulile yapılan mtınakau muvafık gö
rlllmedi;inden mezktir intaat yeniden kapah zart ile mtlnaka
AJa konulmqtur. 

2 - Kardırma prtnameıile evrakı fenniyeleri on lira mukabilinde 
Cibalideld Muhuebei Mea'ulllk Vemeainclea alınacakbr. 

1 - Kardırma 22181934 tarilaiae mlaadif Çarpmba ıtlntl uat 
( 15 ) te Cibalideld Ahm Sahm Komisyonunda icra olunacakbr. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki biikOmlere 16re yukarda tayla 
olunan gt1n ve ıaatten evvel Komiıyona verilecektir. 

1 - Kardarma prtnameainin maddei mabsusası mucibince fenni 
ehliyeti haiz bulunanlar iflirak edebilir. 

1 - Her iltekli inpabn bedeli k .. fl olan ( 69770) liranın % 7,5 
niabetinde muvakkat teminata tayin olunan ... tten evvel tu
lim etmelidir. (4294) 

.. .. 
300 adet imza kurutma defteri 

1000 ., Mukana kaph kOçDk el defterL 
750 Şip Yaza makine 1ajı. 
800 kutu btı1tlk ve klçl1k boy karbon kltıcL. 
500 " 1aimm mlhllr mumu. 

3000 kilo 70 )( 100 eb'ath lkiacl UIDUI' kajıda. 
Yukarda milrtar n •..t JAah ma11....- pazarhp 22181934 

tut•ine mtt..dlf Çarpmba ıtlnl Aat 14 te QbaUdeld Alım, 
S.tam Komilyonunda icra kıl4nacatından talip olaalar prtname 
Ye nllmuneleri 16rmek llzere herflln Ye pazarlak için de tayin olu· 
DaD Aatte 9' 7,5 teminat paruile birlikte mtlracaatları. u4579,. .. . 

3000 Kilo Dizel Mot6r Y aja. 
500 " Greı yatı. 
100 " Siyah Boya. 

Yukarda nev'i Ye miktan yazılı malzeme 18181934 tarihine 
mllıadif Cumarteal lhll Aat .. 1 s ,, te pazarlıkla mubayaa oluna• 
cakbr. Talip olanlar prtnamelerinl ıörmek Ozere bergln ve pazarhk 
için de tayin olunan vakitte % 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte 
Cibalide Alam Satım Komiıyonuna mUracaatlan. ..4691,, 

lstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimizde Eyllll 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
1/9/934 tarihinde baılanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. 

ikmale kalmıt talebenin l /9/934 te Mektepte hanr bulunma• 
lın lizımdlr. lkmaı imtihanları esnaıanda balta olduklarım tabip 
raporlle iıpat edemiyenler; 11mfta ipka bırakılırlar. 

Deralere 1/10/934 tarihinde bqlanacaktir. 
Suuf ıeçmiı olMDlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazır 

ltulmaacabl••· .. ~ 

EN SON ÇIKAN 

SAHiBINiN SESi 
TÜRKÇE PLAKLARI 

IONiR NURETTiN BEY 
F E. 78 Mütezal Hurede bu t•P 

Elveda deli göynüm. 

MÜZEYYEN HANIM 
Hüteyni farkı. Hicranla 

A X1781 harap olda 
Ben yıllarca yanmışım. 

MAHMURE HANDAN HANIM 
Kürdili hicazkar ıarkı . 

AX1782 Sevmekte, sevilmekte 
Köye akşamlar indi. 

SÜHEYLA BEDRiYE HANIM 
AX1783 İsmin nedir. Dueto 

MAHMURE HANDAN HANIM 
FilikL Dueto. 

SEYYAN HANIM 
Neoli •e Çaldın 

AX178S Emel •e mavi çiçek 
taogolan 

SEViNÇ HANIM 
A 1788 Allı gelin 

X Diyarbekir ttlrküıü.Memoı 

MOŞERREF HANIM 
Gfln battı geoe oldu 

AX1787 Htızzam gazel. Kokluam 
aa9larını 

MAHMUT CELALETTiN BEY 
Uıak neva gazel. Benze

A X 1184 mesin kimnye 
Sen beni bir bUHJ• 

TORK MOBADILLERIN 
NAZARI DIKKATINE 

Y unaoİltaııdan gelen mfibadil Ttlrk· 
lerin ba defa Yanaaittanı HJYÜ 11• 
fatile gezmeleri için mezuni7et İltih· 
sal edildiğinden bundan İltifade et
mek İlteyen zevatın Eylilltln ilk haf· 
tunıda tertip edilen itba Hyahate 
iıtirak etmek üzere yuıhanemize 
müracaatleri ilin olunur. 

Gidil dönüt : bilet ücreti ve pua
pori murafile Yunan ve Tllrk vize 
baroları bu fiate dahil olmak üzere 
il Türk liruıdır. 

'•NAK,, 
Ser•h•t •centaıııı 

Galata. Bahtım oaddetine 1 
Telefon ı 41126 

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞiRKETi 
latımbul Acentalılı 
Uman Haa, Telefonı B"99 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKARYA •apuru 

Her Pertembe si•• 
1Ut 16 da GaJata nhbaundu 
kalkar. Dotru lzmlre aider. Bu 
npur HER PAZAR flnl Hat 16 da 
lzmbıden kalkıp dotru l•tanbula 
rellr. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESi, ÇARŞAMBA 
flalerl •aat 20 de Tophane rıhtı
mında bir vapur kalkar. Gldlı •• 
dllalfte mutat l•kelelere ujrar. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazu, Sah, Çarpmba, 

rGnlerl bbı vapur Hat 9 da, Top
hane nhhmından kalkar. 

..... ------.. ·--·--····· ··-·----·-8on Poata Matbaaı 
ieblWr Ali &krem 
Neplıat ...... ı TaWr 

SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

~AYFIYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MA(;AZASI: 

Metro Han Beyoila 
Ctımhuriyet meydana Taktim 
Necati Be__y caddui Sah Puan 
Elektrik EYi Beyuıt 
MuYalddthane cad. No. 83 Kadıkar 
Şirketi Hayriye iakeleli Oakldar 

Telefon .. .. .. 
" 
" 

44800 
40918 
43438 
Ma77 
80790 
80819 
se1n 23 Niaan caddeai No. 18 Blylbda ., 

~-----------... (1713) 41m--· ---------------------------------------------------
lstanbul Limanı Şahil Sıhhiye 

Merkezi Baıtabipliğinden : 
Haydarpqa Emraza Sariye butaneal için 160 ton yerli mada 

klmOrile 60 ton yerU kok kamara ayrı ayn olarak 4 Eylll 9M 
Sah sı&ntl Aat 14 te Ye 1500 kilo Pamuk Ue 2000 metre J•B 
Amerikan bezi ve S>O metre yerli patiıka yine ayni ,ende •• 
Aat 15 te Galata'da Kara Mutafa Pqa 10kajuada lata.bal IJ. 
mam S.hD Sdalalye llftal ..._,_ K....,._. apk ..... a 
ıuretile ihaleleri yapılacağından iatiyenlerin f&l'bıamelerial pmek 
llzere mezktir merkez levuam memurlutu ile butane ldan m.....
lujuna mtlracaatlarL u4711,, _______ ._.._.~~--------------._.----------------------
~--... ıstanbul Onlversiteslne 41m---. 

1 

Diier tehirlerda plecek talebe bammlara ........ 

TÜRK KADIN BIFILIGI 
HIMA YE ve MURAKABESiNDE 

Kız Talebe Yurdu 
Kayıt maameleline batlaallUfbr. Geça -.w taı.bel.m 
kayltlerial yenilemeleri beyan olunur. Yardan bllttla teraltile 
aylık tlcnti umumiyetle Jlrml iki liradır. Sifahen • .,. tahrlrea 
ta&illt almak lltiJ...ı.. Çaplojlunda 8irllk merkedDe Ye 
Şebsadebqmda Yart mlct&tqane mlracaat etmeDdlrl•. 

Emllk ve Evtllm a.nk•• lllnltln 

Kiralık Emlak 
1 

Eaaı No. MeYldl •e Nev'i Temiaat 

16514 
16516 
165122 
428 
311 

Galatasaray Anupa PaAja 4 No. la dlldran. 
Ura 
2S 
25 
40 
20 

" " " 6 " " 
" " " 22 " .. 

Tophane Klfla altmda 335/345 ,, ,, 
Kaampapda Eyyeblm Ahmet Ef. maballelİDde 
39/2 No. h hane. 

5 

V3 
1/2 
l/S 

Nlpntqanda Selçuk Aparbmanama 2 No. h clainal il 
,, T etYiklye ,. 2 ,. .. 21 

" " " 3 " " 20 
Yukarda yazıb emlik birer ıene mOddetle •• mlzayede de 

kiraya nerilecektir. Tallplerln ihaleye mOaadlf 22 Ajuatoa 1934 tari
hine mtııadif Çarıamba pil aaat onda Şubemize mtlracaatlan.(430-1) 
--~~~~~---------------~-----~--------------

Beyollu DardUncU Sulh Hu• 
kuk ... hk.,..ealndenı Terekesine 
mahkemet'e vazıye-.,ıunaa mltenffa 
Harlton Klryad• Efendiye alt olarak: 

1) BUrıazada•ında •Apur l•kele•I 
yuma •etlrllmlı olaD ufak kulluıl· 
mıı dealz m6t6rG 19181934 Paau 
•aat ıs den l71e kadar açık ·artırma 
Ue 1atalacaktır, Talip olanlann mes-
k6r rG• ve Hatte meıktr •apur 
l•kel••I 1amada laaıg buluamalan 
llnmu ilin elaav. (l~ 

lat.nbul blrl•cl IMa ....
mur1uıundeftl Büyiikada'da otel
oilik ederken ifiilma kanı verilen .. 
ifl&s evvelce 99ılmq olan Dimim Al" 
kiroblo• efendiye ait tufiyenin tatiliD' 
karar nrllmiftir. 

tora ve ifl&a kanununun 117 atJ 
maddeli muoibiııoe alaoakhlu tarr 
fından otus gtln i9i1ıde iflAla mtltr 
allik muamefelerin '81blkiae cl• .... 
edilmeıl wteııilerek murafa PetİD ""' 
rilmadiii takdirde iflasa irap.tal• '* 
il&o 6lunur. ( 1191 ) 


