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Viyana Otuz Kişi Asılacak 
Bu işe Aklımız Ermedi I j 

Işık Yüzü Görmiyenler-j 
den Vergi Alınır Mı ? 

Belediye, Hiç Hakkı Olmadığı Bir Pa
t ayı Yıllardanberi Tahsil Ediyormuş 

Belediye vergi ve resimleri ka- alınamıyacağı neticesine varmışlar. 
hunu mucibince, fener olmıyan Şimdiye kadar bir çok kimselerin 
cadde ve sokakl r üstündeki ika- bu resmi verdikleri anlaşılmışhr. 
hletgdhlardan tenviriye resmi alı- Fakat belediye de hakkı olmıyan 
namaz. Belediyeye son zamanlar- bu parayı almakta devam etmiftir. 
d bazı ş"kayetler yapılmıştır. Belediye erkanından bir zat bu 
Se r n bir çok emtlerinde sokak- mesele hakkında demi tir ki : 
l r ııılctan mahru dur. Fener an- «- Kanun sarihfr. Fe.ner ol· 
cak ana caddelerd dir. iç taraf- mıyan yerlerden tenvir"ye resmi 
l ı b rtyol nğ zlarında alınmaması lazımdır. Fakat b li· 

\':r ı ·. bu.ki 1 tanbulda t ıviriye n rnez ne sebepten dolayıdır, se· 
ea ı vermı) en hemen hiç kimse nelerdir, fen r olmıynn bir çok 

l oktur. BütUn evlerden belediye yerl rden biz bu resmi tahsil 
her s ne tanzifıye ve tenviriye eder~z. Varidatımıza kaydedilmiş 
resmini beraber alır. hazır b:r para .. veriyorlar, biz ele 
• . Belediye varidat mUdürlüğU bu alıyoruz. Verilen para alınmaz 
1'.il tetkik etmiş, ışık olmayan semt· olur mu? .. Vermezlerse tabii al· 

lcrdeki evlerden tenviriye resmi nıayız. » 
·-======-===~=============:::;;:....==--== 

Bakırı Altın Yapanlar 
Zabıtası İki Mühim Diyarıbekir 

Sahtekarı 

. Diyarıbeklr, (Huıusi) - Şeb· 
timiz zabıtası, iki kişiyi dolondı· 
tı~ılık ıuçu ile yakalamıştır. 
8unlar bakırı altın diye satmak
~n •uçludur. Rizeli Hasan oğlu 

Usuf ve Hasan oğlu VeJ sel 
ismindeki bu iki kafadar düz 
bakır parçalarının Uzerine lsanın 
Ç•rmıhh reaimlerini yaparak bun
ları altın diye ıatmaya koyul
nıuılardır. iki suçlu, bu bakır 
Parçalarının UatUne altın tozu 
•Urmekte, fakat milıteri bunların 
•ltın olduğundan şüphelenirse eğe 
ite b. k k l . ır az azma ta, sonra1 cep· 
erındeki hakiki altın tozunu el 
çabukluğile mllıterinin eline tu· 
tuşturarak bir kuyumcuya mua
~cne ettirmesini ıöylemekte 
•nılıler. 

Filhakika kuyumcu bu toıu 
nıuayene edince 18 ayar 

Yakaladı 
albn olduğunu görüyor. Bu 
suretle de iki kafadar avuç 
içi kadar bakır parçasını iki 
yüz: liraya kadar yutturrnuı 

oluyorlar. Bu iki arkadaı bu 
suretle uzun mUddettenberi Sam· 
sun, Sivas, Malatya ve Elazizi 
dolaıtıktan sonra Diyarıbekire 
gelmiılerdir. Elazize geldikleri 
zaman orada tüccardan Bitlisli 
Şakir Efendiye bunlardan Uç ta• 
nesini ( 750 ) liraya satrnıılar ve 
buraya savuşmuşlardır. Şakir Ef. 
bir gUn sonra, seve Hve aldığı 
altınları bir antikacıya göstermiı 
ve bakır olduğu meydana çık· 
mııtır. Şakir Efendi derhal zabı
taya mliracaat etmff, zabıta bun
ları her ne kadar çarçabuk arat· 
tırmıııa da buraya aavuıtukları 
anlaııldığından ıehrimiz: zabıtaaı 

(Devamı 11 inci aayfada \ 

Şehir 
Bir Panik 

Daha 
'ieçirdi 

Viyana Tel Örgü
leri içinde 

s lda : Vıyanadan tel izle bufin C1 tn) aya g~ndorilıni§ olan bu resım 1\ vue
tun n Başvekıli _Dolfuse ateş ederek ıki kur unln yarnlayan ~ e oh.im ün~ ebep 
olan adama aıttır. I aknt bu a lamıo mücrimi~ eti kat'i değildir. Kendisi zan 
ultıu ladır. Adı Otto I Janeterdlr. Sagdaki Holtzveber adlı bir elektrikçidir. Ve 
Ba~veldilete karşı yapılan hareketi idare etmek ıu~undan ınevkuftur. 

Auustıırgo lıiikiırruıti tarajırt~•• bi,lgü,.clg• kada,. tahsil •ttirllm•l•rİ 
u• b•kılmaları t•lcar,.ir •dtın Dol/üs 111 lcüçülc kızı u• ojlu 

[ Yaı111nı S inci sayfamızdan takip ediniz ] 

Bir Firari 
Öldürüldü 

Mardin, (Husuıi) - Soygun• 
culuktan 7,5 seneye mahkum bu· 
)unan ve hali firarda olan kaçakçi 
Simo namile maruf lsmail, Mar-

lskeçede 
Türkçe Ezan 

lı~eçe (Hususi) - Viyanaya 
tedavıye giderken buraya uğra· 

...................................... _. .... ·-······· -
Kıskanç Adam 
Sevgilisinin 
Evini Yakmış 

Çorum ( Hususi ) - Şehrimiz· 
de çıkan yangın hakkında yapı• 
lan tahkikat, hayret verici bir 
netice doğurdu. Hadise şudur: 

Burada belediye karşısındaki 
vlerden birinde Makbule Hnmm 

isminde bir genç kadın oturmak
tadır. Geçen akşam Makbul Ha· 
nımın evinden yangın çıkını , 
kadın ayni zamanda 300 lirası 
ile 4 tane beşibiryerdesinin e r -
rengiz bir surette kayıplara karıı· 
tığını da ileri sürmüştür. 

Yangın söndUrUlmekle beraber 
yapılan tahkikat bu iıte bir kaat 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Zabıtanın vardığı neticeye göre 
yangını, Makbule Hanımın sev· 
giliıi olan bir erkek kundakla· 
mııtır. Buna da sebep, Makbule 
Hanımın, evvelce evlenme ıöıU 
verdiği bu erkekten aonraları yüz 
çevirmlı olmasıdır. Bu ıuç ile 
zan altına ahnan erkek adliyeye 
verilmektedir. - >f. 

Yunanistana Gönderilen 
Şimendifer Mabemeıi 

Lozan muahedesi mucibince 
Trakya ıimendifer hattının Yuna
nistanda kalan kıımı için, Yuna
nlıtandaki timendifer kumpanya• 
sına teılimlni taahhüt ettiğimir 
malzemenin hazırlanmakta oldu· 
ğunu yazmııtık. 11 vagon tutan 
bu malzemenin, hükumet mura• 
kıpları huzurunda kontr8lü yapıl· 
mıı ve Yunanlstana ıönderil· 
mittir. 

r 
Divanıharp 

Faaliyetini Durdurdu 
Viyana, 31 (A.A.) - Deyll Tela-

raf muhabiri bildiriyor: Divanıharp 
faaliyetini tehir mecburiyetinde kal· 
mııtır. Filhakika, dinnıharp, aallerln 
hllkümet tarafmdan Alman hudu
duna kadar ulimen gldebflmeleri 
için kat'i vaft aldıklarını klbul el· 
mek va:dyetlnde kalmıtbr ki bu, 
Avuılurya hilki'ımetini mUıkill bir 
vaziyet• koymaktadır. 

Planeter, Dolfüsün 8lilmU hak
kındaki sual• cevaben, birlainln 
kendi istikametine hücum edip önü· 
ne geçtiğini, o zaman, korkarnl< 
tabancanm tetiğini çeltmit olmak 
ihtimali olduğunu ve ıilabın patla
dığını söylemiştir. 

Yapılan tıbbi muayenede B ıve.

1 kilin ancak 20 snntimetr uzakt n 
vurulduğu tahakkuk etm"ıtir. 

iki idam K r rı 

din bölUk lcumandanı Kemal Be
yin müfrezesi tarafından Derkö
viz ormanında rastl nmış, mlisade· 
me neticesinde öldUr ümü tUr.-* .... ;:ıuıao ........... ıc·· .. ·uisi ... 

yan maruf gUzel seslilerden Düz
celi Hafız Tahıin Bey, gençlerin 
ricasını kırmıyarak Gençler Yur· 
dunda iki konser verdi. YUzlerce 
kiti tarafından iştiyakla d'nlendi 
ve çok alkışlandı. Hafız Tahsin 
B. burada ilk defa olarak tilrkçe 
ezan da okudu ve camiin etrafını 
çeviren binlerce kiti ttlrkçe ezanı 

Viyana, 31 (A. A.) - Planeter 
ile Holtzveber idama mahkum edil
mlılerdir, PJaneter hlyaneti vatanıye 
ve M. Dolfüı'O katilden, Holtzveber 
yalnıı hlyanetl yataniyeden dola} ı 
mahküm olmuılardır. 

1 • lcomı,.,. Ş•vk•t, 2 - iki,. el komiı•r H•lit B•gl•rl• ( X) •• ( X X) 
İf•r.t/i dof Hılırıc& tru•/ fi• v .. ! •• 

Şimdıye kadar çıkmam}§ harikulade fo. 
tograf ve veııik~larls. C~MAL PAŞA 
010 800 gUnlerinı netredı) or. 

B ıgiin YEDiGÜN'de okuyunuı. 

hürmetle dinlediler. Halk tUrkçe 
eıanı çok beyenmlttir. .. 
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2 Sayfa 

( Ht.ıJk.ın Sesi)I 
Ahlak 
Mücadelesi 
Ve Halk 

Polisin vazife ve Hlahiyetleri 
hakkında tebliğ edilen bir kanun, 
bilhassa nhlakıızlıkla mücadele· 
deo bahıediyor. Bu tebliğin halk 
arasında hasıl ettiği intiba 
şudım 

Sami B. (Çarşıkapı Medrese sokak 
12) - Polis yeniden ahlikıııhk mil· 
cadeleıine baılamak üzere imif. Genç 
kız ve erkeklerin barlara, kafeıantan
lara, bir hanelere girmelerine ve oturu 
malarına müsaade etmiyecekmlf. Uy
ıcunsuz kadınlar artak en iılek yer• 
lerdeki muhallebici, dondurmacı Ye 
pastacı dükkanlar1nda durak kura-
mıyacaklarmıf. Mahalle aralanna ka
dar kötü kadınlar sokulmıyacaklar
mıf. Bu haberden memnun olmıyacak 
hiçbir kimse yoktur. Fakat bu 
mücadele iti çok etkidir. Tem
cit pilavına benzer. lamam za• 
man ortaya konur. 

Haz.an haftada beı, alb raadeva 
evi kapatılır. Fakat bunlar bir kafaaı 
kesilince yerine on tanesi çıkan 
esatiri ejderlere benzerler. Bir ev 
kapanınca batka bir yerde ayni ev 

.abibl yine pekall •• açabiliyor. Bu 
lıle cezri bir ıekilde mücadclo et
mek lizımdar. Yeni mücadele yine 
eskileri gibi olacaksa iyi bir netice 
alınmıyııcatını ıfmdiden aöyliyebillrim. 

* Zeki Bey ( KoakA tramvay caddesi 
88) - Beyoğluodakl maballebicl dük· 
kani ra birer randevu evin döndO. 
Diğer aemtle.r do öyle. Bazı tatlıcı• 
Iarın üst kııımlarında huıuıi kama· 
ralar bile vardır. lnaan, mahallcbfci 
dilkkanlarının birçoklanna refikasile, 
kızile ~rmeye utanıyor. ÇfinkG ya
nı.adakl masalarda yoımalar puau 
kurmuılar, gelene geçene boyuna 
Jımar ederler. Poliı bunlarla ehem
miyetli bir ıurette mOcadele etme
lidir. ŞJmdiyo kadar J•pılan mfl
cadelelcrden iyi bir netice alına
mıyordu. Bunun için de iki aebep 
Yardır. Ya polis kudreti bunlarla 
mücadeleye kAfi değildi. Eğer böyl 
be mllcadele kadrosunu lrudretlen
dirmek liiz.ımdır. Veyahut ta mücadele 
lafzı murnt olarak kalıyordu. Yeni ite 
başlarken alakadarlar bu iki aebobi 
do nazarı itibara almalıdırlar. 

* llakk, Bey ( Fatih Kıztaşı 34 ) -

-----------·---- ---- - -- -- --- -
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Küçük Kızlar 
Teşvik Ediyor 

··~·.. r ı. ' 

Yeni yapılan apartımanlar ve evlerle bezenmiş gece yansına doğru, memurlar kanuni usule riayet 
olan ve baştan başa temiz ailelerin yerleşmit ederek evin kapısını çalmışlar, kapı açılınca da 
olduğu Cihangirde bir randevu evi işletildiği haber içeriye girmişlerdir. İçerde birkELÇ tane 25 ile 30 
alınmıı ve evvelki akşam bir cürmümeşhut yapıl- yaşları arasında kadın bulunmuş, ayrıca birkaç tano 
mııbr. Bu evde kira ile oturan Madam M ryantanın de 14 - 15 yaıları arasında küçük kızlar görülmüş· 
14 • 15 yaşıodaki ma1um kızları kandırarak rande- tür. Bunlarm hepsi ve evin kiracısı Madam Mar-
vuculuk ettiği hakkında polise şikayetler yapılmıştır. yanta karakola götürt.Hmü , sonra da muayeneye 
Bu ev, Cihangirde, Matra sokağında 7 No.Jı evdir. sevkedilmiştir. Yapılan muayenede de bUyUk ka-

Emniyet Müdürlüğü ahlaki zabıta memurları cbnlardan bir kısmmın hastalıklı olduAıı anlaşılarak 
evvelki akşam bu ev civarında gizlice bek.Jemişler, hastaneye gönderilmişlerdir. Madam Maryanta da, 
girip çıkanları gözetlemeğe başlamışlardır. Nihayet kfiçük kızları fuhşa teşvik suçundan adliyeye verilmiştir. 

Takas 
Yolsuzluğu.. 
Tahkikatı 

T ak&1 suiiıtimali tahkikatı 
bazı memurlann da dinlenilmele
lerinden &onra tekemmül etmiş 
ve bu işle meıgul olan komisyon 
fezlekenin tanzimine başlamıştır. 

Şimdiye kadar devam eden 
tahkikat He kereste alış verişi 
üzerinde yapılan suiistimal tama
mile tesbit olunmuştur. Bilhassa, 
mevhum kereıteler için tanzim 
edilen beyannamelerin muameleye 
konularak yapılan yolsuz mua
mele, kıymet itibarile çok kabarık 
bit yckUn teşkll etmektedir. F ez
lekenin hazırlanmasını müteakip 
komisyon meaaisini bitirmiş ola· 
cakbr. 

Diğer taraftan takas işinde 
methaldar bulunan ve ortndaQ 

kaybolan liç tacir ve komisyoncu 
hakkında yapılan takibattan bir 
netice elde edilememiş, memleket 
haricine kaçtıkları anloşılmışhr. 

Tahkik komisyonu, bu hususu 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine 
bildirmiştir. 

---
Yen· ir Karar 24 

ihtisas Mahkemeleri Nasıl Saatin 
iş Gör cekler? LJAd• l 

Şehrimizde çalışan ihtisas na ıse eri 
mahkemelerinin mevgul olacakları Tahsin ve GUldane isminde 
davalar hakkında Adliye Vekale- biri erkek diğeri kadın iki Çin· 
tinden yeni bir emir gelmistir. gene, BUyükderede Arif Efendi 

Buna nazaran, bundan böyle isminde birinin evine girerek bir-
9 uncu ihtisas mahkemesi, lstan· çok eşya çalmıılar, fakat savu· 
bul cihetindeki uyuşturucu mad· ıurlarken yakalanmışlardır. 
deler kaçakçılığı davalarile meş· 'f Hayik isminde bir tuhafi-
gul olacaktır. 

8 inci ihtisas mahkemesi iao yeci ile ortağı ve ayni zamanda 
gümrük kaçakçılığı ve Beyoğlu b ldızı olan Lüsi iıminde genç 
mıntakasında yakalanan uyuştu- bir kız Bahçekapıda birçok mağa· 
rucu maddeler kaçakçılarının mu- zaları dolandırmak suçile yaka· 
bakemesine bakacakbr. Bu şe• )anmışlardır. 
kilde tefrik yapılmaıı, her iki lf. Sirkecide Vezir iıkelesln-
mahkemenin de işlerinin çoğal- den mavnadan arabaya demir 
masından ileri gelmiştir. taşımakta olan Leon isminde birl-

e zı Zararla Ne rlyat nin başına bir demir düşerek 
Son zamanlarda ticaret ve ağır surette yaralanmışbr. 

sanayi işlerinden bahseden hafta- JI.. Simon ve llya isminde iki 
hk gazeteler artmaktadır. Bu kafadnr Şişli tmmvay deposu 
gazetelerden bazllarında memle- arkasındaki dutlukta uyumakta 
ketin iktısadi vaziyetine uygun olan Süreyya Efendi isminde biri-
olmıyan yazılara tesadüf edildiği nin 10 lirasmı ve .Şevki Efendi 
gibi, mali müesseselerdeki eşhas isminde birinin de 5 lirasını çala-
meth veya zemmedilmektedir. r k savuşurlarken yakalanmış-

Aldığımız malümata göre !ardır. 

birçok müesseseler, bu tarzdaki Esnaf Bankasmda 
Rasathane Ve Uze emurları 

gazetelerin zararlı neşriyatının 

Ağustos 1 

·Güniin Tarihi 

Şişhane Faciasınırı 
Muha emesi· 

Be4 ay evvel Şişhane yokuşund• , 
bfr otomobil faci ın oldu. fki Haol• 
mın ayaklan kırıldı, Riınr iımiod• 
bir matmazel de öldü. DOn ağır ce:ııı 
mahkemesinde bu facianın mubakl" 

meaine batlandı. Suçlu mevkiine ı<a· 
ragfimrOkte Yıldız. ıokağında oturaıı 

ıoför Remzi Efendi retlrildi. Otomo• 
bilin anhlbl fı!llnil Hakkı Bey de 
otomoblllni ehil bir tofore vermedlj'İ 
lddlnaile suçlunun ynnına oturdu. Şo· 
för Remzi Efendi, Matmazel Rişar• 
çarpmadığını, bu kndının kendi keo• 
dlıine düwmek aurelile öldilğünO Heri 
ıDrdll. 

Bundnn sonra Mntmoz.el Ritarııı 
vere eıi vekUi, ıoförün cezalnndınl• 
mnaını ve (10) bin liralık zarar istedi· 
Son~a üç 9ahit dinlenlldl ve diğer 
,ahitlerin çağrılması için de muha" 
me 27 ağuetosn bırakıldı. 

lsk6n SuHstlmall 
Ağır cezada iskan f.tlerinde ı h

tekirlık yaph arı iddinsile suçlıı 
bulunan iakfin MildOrD Cemil Beyi• 
arkadaçlan bkAn memurlarından 
Mazhar, Sabri ve Emla Beylerin mu" 
hakemelerine devam edildi. İddhı 

makamı, bar.inenin suçluların tHiril• 
(294,294) Jlra (8) kuruş zarar gördii
ğllnil, bunun da sahtcklirhk mahf ye· 
tinde olmayıp vazifei suilıtimal tek
linde bulunduğunu ileri ıilrdü ve of 

kanununa nazaran da cilrmün orta
dan knlkmaaını istedi. Hazine VekilJ 
evrakı tetkik edeceğini s6ylediği için 
muhakeme yedi ağustosa talik edildi. 

TUrklUğU Tahkir 
Muhtelit Tfirk - Yunan mahkeme• 

sinde Türklağil tahkir ettiği iddlasllo 
Müddeiumumilike verilen Yerasimo• 
Efendi hakkında kanuni takibat ya• 
pılmnıı için Müddeiumumilik dOn 
Adliye Vekiileti vasıta ile Büyilk 
Millet Meclisinden mDsaade i temİf• 
tir. Yerasimos Efendi crbest bıra• 
kılmı tır. 

Bir Sovyet Hava Filosu 
G Uyor 

Sovyet milli bayramı milnasebctile 
Moıkovaya giden tayyarecilerimizin 
ziyaretini iade maksadile bir tayyare 
filoau bu ayın beşinde şehrimize 
gelecektir. Filo, buradan Eskitehirc 
gidecektir. 

Türk faziletli bir millettir. Türk ka
dınları namusludur. Fakat umumi 
harpte Ye ıonraları ikt11adi buhran 
dolayıılle bazı kadınlar baıtan çıkmıt
br. Alın damarlan kopan bu mah
lukları ıalab etmek biraz milıknJ
dür. Fakat bunların fenahğını sirayet 
etmez bir hale retirmek lazımdır. 

Bunun için bu mahluklarf a adam 
akıllı bir mücadele iıter. Şimdiye 

kadar maalesef muvaffakiyetlf bir 

Büyük Millet Meclisi miizeler 
ve rasathaneler için yeni bir ka· 
nun kabul etmişti. 3 Temmuzdan 
itibaren meriyete geçen kanun 
ve yeni kadro müzeler idaresine 
ve rasathane mlldUrlnğtine yeni 
teblig edildiği için memurların 

temmuz maaşları ancak dün ve
rilmiıtir. Yeni kanun müze me
murlarını üç sınıfa ayırmıştır. 
Birinci sınıfa 35 liradan 125 
liraya kadar, ikinci • sınıfa 55 
liradan 90 liraya kadar, fiçüncll 
sımf a da 20 liradan elli beş liraya 
kadar asli maaş verilecektir. Bi
rinci ve ikinci sınıf memurlann 
Üoiveraiteden mezun olması, Garp 
dillerinden birini bilmesi, bir kitap 
neıretmit bulunması ıarttır. 

onune geçilmesi için aliil<adar 
makamlara müracaat etmişlerdir. 
Bu gibi gazete ve mecmualar 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Esnaf Bankası heyeti umumi· 
yesi Ağustosun 11 inde fevkalade 
bir toplantı yaparak vaziyeti 
görüşecektir. Bankanın bu içti· 
mamda sermayenin arttırılması 

cihetleri görUşlllecektir. Bu içti
maa, en bilyllk hissedar olan 
belediye de iştirak edecektir. Bu 
içtimada bdediyoyl kimin temsil 
ödeceği henllz ma1üm değildir. 

Saatler 
Meselesi 

ücadele yapılamadı. Bir evi kapa
blan randevucu bir kadın batka 
yerde bir ev daha açmak imkiinım 

buluyordu. Yeni mücadelenin eıki

lerine benr.emcmeaini temenni ederim. 

Kadı öy Tramvayı 
Yeni inşa edilmekte olan Ka

dıköy ve cıvarı tramvay hatları 

için lhım gelen vagonlar çok 
yakında Almanyadan ıehrimize 
getin1ecektir. 

Kadıköy Su Şirketi De Satm 
Alım yor 

Aldığımız malümata göre Ka
dıköy ıu ıirketi belediye tarafın-
dan satın alınacaktır. Bu husustu 
belediye bazı hazırlıklara baıla
mıştır. Şirket önümüzdeki sene
başmdao itibaren belediyeye 
devredilmiş olacaktır. Şirketin 
son zamanl rda liazı yolsuz mu· 
ameleleri tesbit edilmiştir, Bele-
diye, bu şirketi satın aldıktan 

sonra, tıpkı Terkoı gibi, Elmalı 
suyunu da ıslah edecek, şebekeyi 
genişletecektir. 

Bir l(ıza Bıçak Çekmiş 
Hüseyin oğlu Mustafa isminde 

bir kıpti Edirnekapı civarında 

bir camı havlusunda bıçağım 

çekerek Rübabe isminde bir kıza 
taarruz etmek istemiıtir. Poliı 
Mustafayı cUrmUmeşhut halinde 
yakabyarak dün Adliyeye ver· 
miştir. 

Elektrik, Terkos ve Havagazı ıİl• 
at kiralarının inrneıl için Nafıa Ve• 
kiletinin bir formül bulduğu haberi 
t oyyüt etmektedir. Verilen malumata 
göre ayda yirmi bq kuruı olan 
elektrik ıaat kiraları 12,5 kurup 
inmektedir. Vekaletin bu kararı, 
Terhos saatleri dolayısile belediyeyi 
de alakadar etmektedir. 

Terkoa uat ldralarının da ayda 
otuz kuruştan 15 -kuruıa tenzili mu· 
vafık olacağı söylenmektedir. Terkos 
firketinin abone mikdnrı 50 bin l<a• 
dardır. Saat kiraları yarı yarıya inince 
belediye aulnr idorcııi senelik varl• 
datından milhim bir lc1emım kaybe
decektir. 

Son Posla'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

- Haaan B. bu .:enin 
halia nedir?Herku sayf.yeye 
gittitl halde, un hala ıehir
dealn! Bu yüı.deıı biç çama 
11Iulmıyor mu ? 

Hasan B. - Hiç canım 
aıkılmıyor çünkft çaresini 
lıuldumi aab•h kahYaltıRUll 
Köprüden Modaya hareket 
eden ilk npura b•"a.rak ya
pıyorum. 

••. Öğ:e yemeğini "Güz.el 
Boğaziçi., lıimll bir lokan• 
tada yiyorum .. 

••. İkmdi nkti e\ i Sua
diyede olan bir arkadaıımın 
yazıhanesine uğrayıp biraz 
dereden tepeden laf edi
yorunı, 

••• Gece de Tepebatı bah
çeıindee "Adalar RevüaünO" 
aeyrediyoruaı. Yani aenin 
11nlıyacağın bir ıilnde bütün 
ııayfiyeleri dolaımıı oluyo
rum. 

... Hem bunun bir İ)İ· 

liti daha var ıız.izim, miaııfir 

korkuıu da yok l 



r 
Miin/e,kaf;;-;;-;-;. çoklu
lıından dercedikmemiı·· 
tir. "' 

~ --- --- ·-
~e~f~at- K~vgas; 

•r Kişi Ôldü, Bir Diğeri 
Yaralantlı 

kG 1'avşanh (Huıusi) - Birkaç 
\'aj~ evvel kasabamıza bağlı Ay
bir 1 köyünde bir cinayet olmuı, 
Öl .tarla münaz.aasmda bir kiıi 
la rrıu,, biri de ağır surette yara
le nınııtır. Hadise uzun müddet· 
\'en~eri biribirine kin bağlayan 
fıtıd avalı bulunan iki aile tara
la an çıkarılmııtır. Ayvallı ağa
k:•~dan Muhtar Tuğlu oğulları, 
bi Ykn ağaları Aziz oğullarından 
d: . ı.z istemişler, ve kız tarafına 
ııı •kı tarla vermişlerdir. Fakat 
kıfan olduktan bir müddet sonra 
ıat tarafı nişanı bozmuş ve tar
Prt lltı vermek istememişlerdir. 
d.ahkemeye intikal eden bu ha· 
~·h sulhan yatıştırıJmıt ve ekilen 
lı a 

1 
sulün paylaşılması kararlaş· 

t\rı rnıştır. Nihayet birkaç gtin 
1' \'~el mahsulü kaldırmaya gelen 
lltllglu oğulları ile diğer taraf 
aaında -1iddetJi bir kavga çık-

~ıf, Aziz oğullarından f smail 

0~ru, bıçakla öldürülmüı, Kadir 
ı{~ Ali de ağırca yaralanmııtır. 
kik er derhal yakalanmıf, tah
l ata baılanmııtır. - lf. 

0ndra Sefirimizia Ziyafeti 
fll .~ondra Sefirimiz Fethi Bey 
s·2•lız Hariciye Nazırı Sir Con 
~ 'ıno.n fereflnc bir akşam ziyafeti 
titrrnış, ziyafette logiliz hükiime
ta erkanından ve Ingiliz mutebe· 
lu nandan birçok zevat hazır bu-
nınuşlardır. 

Üzüm, Fındık 
~ lzmir, 1 (Huıuıi) - Yeni sene 
l llru üzüm mabaulü gelmiye baı
ildı, Piyasa yakında açılacaktır. 

E Trabı:oo, 31 (A.A.) - Yeni 
b"dık mahsulünün toplanmasına 
•tlanmıtbr. 

1 lrlanda 
n2iliz Kıralının Şenlikle

rine f ıtirak Etmiyor 
londra, 31 - İrlanda hUkii· 

~et reisi M. Dö Valera, lniiltere 
~ talının tahta çıkıımm 25 inci 
., 1 dönümü şenliklerine iştirak 
ıtıeyeceğini bildirmiştir. 
flılysn Balıkçısının ÖIUmU 

Kaza Ese rldlr 
\1 ~nlcara, J 1 (A.A.)- Harici; e 
z:k~letinden tebliğ edilmiştir : 
rnır1n.burnu önUnde vukuu yazılan 
t' .essıf hadiseye dair Türkiye Ha· 
~cıye Vekili Doktor Tevfik RUştil 
l erdendi ile ltalya Büyük Elçisi 
'!~Jacono Hz. arasında cereyan 
tatn .samimi mükalemede iki ta· 
Jek nıt makamlarınca kendi mem· 
tah et.lerinde bu hususta yapılan 
b klcıkatların verdiği neticeler 
h~ dl~ında mütekabil beyanattan 
~ ısede gerek yelkenlilerin 
\1 ta sularımıza dahil olmasında 
b' gerek sahil muhafJzlarımızm 
a arı eketinde suiniyet olmadığı 
n aşılmıthr. 

t 
Bir kaza eseri olarak vefat 

t: r v. ı ı () ıg~ an 3 11 ~n. müteveffanın rakip 
ldugu gcmınuı mensup bulun

,duğu Bari şehrinde mUteveffanın 
~~t~rahati . ruhu için yapılacak 
b.Yıne a 'lesin~e ve . muhit:nde 

ll kazadan dolayı hıçbir mertrct eseri bırakmamak arzusu 
e oradaki Türkiye Konsolosunun 

"aki dostane daveti üzerine işti
tak· b 1 tekarrür etmiş ve bu suretle 

SON fOSTA 

Resimli Makale a Hayatın Üç Devresi 11 

' 

Çocukluk, gençlik, ihtiyulık.. lıte hayatın, biribirin· 

den tamamen farklı üç devresi ... : Çocukluk, hayatın bu ilk 

devre.ini geçirmiyen yoktur. Hepimiz çocuk olduk. 
Fakat gençlik ve ihtiyarlık herkese nuip olamaz. Bir 

k111m insanlar ıençliklerine doymadan, ba:ıılan da iht"-
yarlıta varmadan fU dünyadır:ı göçüp giderler. 

1 

Çocukluk.. Ah çocukluk... Suçsuz, günahsız kedersiz 
2ilnler !.. Kim o günleri aramaz. ' 

Çocuklar 1 Çocuklu tun uzun kadrini biliniz. 

SON TELGRAF HABERL.ERİ 

Katiller Asıldı ! 
"Beni Asmayınız. Madam Dolfüs' e 
Yalvarıyorum, Affetsin Beni ! ,, 

Viyana, 1 (Husuıi) - Divanı· ı varıyorum. Beni affetıinl,, ı olduğu için mahkumlar akıam 
harp M. Dolfllalln katillerinin Diğer suçlu Holueber de, iayan liıı:erf .. aldılar. 
muhakemesini bitirdi ve ilk hU· hareketine iıtirak ederken kan Viyana, 31 (A.A.) - Yeni 
kum olarak iki idam kararı verdi. döküleceğini hiç sanmadığını, va· kabine, son isyana iştirik edenle· 
M. DolfüsU öldüren Planetta çok tanperverlik hi11ile hareket et• rin kampa konulmalarına ve bü-
ümitsiz ve bitkindi. Kendisini tiğini söyledi. tün mallarının mllsaderesine karar 
müdafaa ederken dedi ki: Neticede ikisinin de asılması· vermiştir. 

[~on Avusturya Jııidiselerine nit 
11 Ben M Dolfu'"sU o'"ldu"rmek na karar verı"ldı·. Bu Divanıharbın - · diğer tafsilat birinci sayfamızdan 

istemedim. Madam Dolfüse yal· kararları temyiz edilmekten muaf başlamaktadır.] 

Pariste 
Türk Muallim Ve Tale
belerinin Ziyareti Alaka 

Uyandırdı 
Paris, 31 - Türk muallim ve 

Galatasaray izcilerinden müteşek· 
kil kafileye burada büyük bir 
alaka ve samimiyet gösterilmiştir. 
Bütün müesseseler kafileye büyük 
bir misafirperverlik göstermek· 
tedirler. 

Paris sefiri Suat Bey de bir çay 
vermiştir. I3u ziyaret Türk-Fransız 
dostluğu.mu bir kere daha tcyi· 
dine vesile olmuştur. 

Bir Senede 122,749 Muzır 
Hayvan Öldürüldü 

Ankara, 31 (A.A.) - Ziraat 
Vekaletinin mu1ır hayvanlarla ve 
haşeratla yapmakta oldugu müca· 
deleden çok verimli neticeler elde 
edilmiştir. Bir senede tamam 122749 
domuz, diğer muzır hayvanlar ve 
muzır kuş öldürülmü§tllr. Ayrıca 
Y~kunu yüz binleri aşan meyva 
agaçları da heşeraltan kurtarıl· 
mıştır. 

ır GaziHz. 'I 
İstanbLJI, 31 (A.A.) - Reisicüm

hur Hz. Dolmabahçede Dil itleri •e 
Dil kurultayının hazırlıklarile meşgul 
olmu,lardır. Bap·ekil Pata Hz. 
Salih Pııta ile Abdülhalik Beyi yat
tıklıırı hastanede ziyaret etmişler 

ve Reisicümhur Hz. nin yakın alaka
larını, muhabbetle temennilerini teb

liğ otmiştir. 

Bulgaristandan 
Ana Vatana 
iltica Edenler 

Edirneden bildiriJiyor : 

Erzuruma Tren 
Yeni Hattın Güzergahı 

Tespit Ediliyor 
Erzurum, 1 (A.A.) - Yeni 

inşa edilmekte olan Sıvas-Erzurum 
şimendifer hattının Erzurum gl1· 
zergahını ve istasyon mahallini 
tespit etmek üzere Şirketler 
Kontrol Müdürü ve Nafıa Veka· 
leti Başmiifettişi gelmişler, tetki-
kata başlamıılardır. 

Mareşal Hinden burgun 
Vaziyeti Ağırlaştı 

Berlin, 31 (Alman Ajaıısından)
CUmhur reisi Mareşal Hindenbur· 
gun sıhhi vaziyetinde hissedilen 
zaaf dün gece artmıştır. Bu va
ziyet, Mareşahn ihtiyarlığı dola· 
yısile endişeler uyandırmaktadır. 

Berlin, 31 (A.A.) - M. Hit· 
ler, Cümhur Reisinin rahatsızlığı 
üzerine bütl1n nazırları Berline 
çağırmıştır. 

(Sabaha karşı alman bu telgraflar 
bugün beşinci sayfamızdaki haberi 
teyit etmektedir.) 

Bulgaristanda Tü~kler üzerin· 
deki tazyik gün geçtıkçe arttırıl
maktadır. Haber verildiğine göre, 
Trakya ve Dobrice k~mitele.ri 
Tfirkleri tehcir etmek lçın tazyık 
yapmaktadırlar. 2-3 gün evvel 
Filibeli Türk gençlerinden 30 
kişilik bir kafi!~ d.aha ana 
vatana iltica etmışlerdır. IO ka· 
kadın ve 18 erkekten mürekkep 
bir kafile de Kırklareline iltica 

- ~i~iş'tir: · · ı3~~i~,-.~ · ·h~~~i · · ciö~tiı~ w 

düklerini söylemişlerdir. ı ldise dostane münasebette bu· 

0~nan memleketler arasında cari 
kan usule uygun bir zihniyetle ı-------------------
llJ>anrnıştır. r j / S T E R 
~d~iye Harç Tarifesi l STER NAN iNANMA! 

~U enı adHye harç tarifesinin Bu· 
tııl ilden itibaren tatbikine başla
bi llııştır. Yeni tarifede harçlar 

r Dıiktar artmıştır. 

ft lya - Bulgaristan 
1'( l n.oma, 31 - ltalya ile BuJga· 

G zeteler yazıyor: 
"Emniyet Miidürlilğü tarafından Beyoğlu, EminönO, 

Büyükdere merkeılerine gönderilen yeni bir emirde 
bilumum içkili gazino, birahne gibi yerlerle bilhallla 
anuhallebici dükkanlarının ııkı bir kontrol altına alın· 

masını bildirilmiştir. Son zamanlarda bazı münasebetsiz 
kadınların bu gibi yerlerde toplanarak kendilerini 
teşhir ettikleri anlatıldığından buralarda teaudüf edi
lecek bu gibi kadınların derhal müdirlyet aevkedil
ıneleri emrolunmuttur." 

IST /NAN Al 
t ban arasındaki iktısadi mürıa· I r. 1 NA N 
~~~tleri dUzelten yeni mukavele- -~~~~~~~~~~-·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~-·-~-~-~ 

eıer dün imzalanmıştır. L 

Savfa J 

Sö D Kıı 
--

lstanbul Gibi 
Yerde Sıcaktan 
Şikayet Edilir Mi? 

1 

,.. .. -
Herkesin sıcaklardan tikiyet etti· 

ğini duydukça, doğrusu, ben içimden 
rülüyorum. 

Gazetelerin yazdığına 2öre, gölge• 
de bile otuz bet derece, hattA otuz 
yedi derece oluyormuıl Bu kadarcık 
sıcaklığın lafı mı olur? Hele kırk bet 
dereceyi geçsin de, til<iyete hakkımız 
olur mu, olmaz mı, o vakit dütünelim. 

Siz de benim gibi vaktile zorı. 
Arap ellerinde bulunmut olsRydınız, 
burada bizim odaların içinde otuz: 
bet derece olurken, oralarda güneşte 
seksen derece sıcaklıkta hurmaların 
yetittiğini düıünerek, siz de herkesin 
şikayetini duydukça benim gibi içi
nizden gillerdiniz. 

~ 

Vakıa her İatanbullunun benim 
ribi Arabistanda bulunmuı olması 
lizımgelmez. Buna tüphe- yok, fakat 
latanbuldan hiç çıkmamıt olanlar 
için de burada aıcaktan tikiyet 
etmek haksızlıktır, itini bilmemektir, 
pek te eskimemit yakın bir maziyi 
unutmuı olmaktır. • 

iıtanbul her vakitki ayni İstan
buldur, soğuk ve sıcak ayni derecedo 
olmasa dıt dört bet aenelik havanın 
va.ati hesapları alınınca daima ayni 
feydlr. 

Zaten frenk ilimlerinden birl İs
tanbulun ukHn senelik hava halle
rini toplamıf, aotuğunu ve sıcağını, 
yağmurunu ve kuratını, lodosunu ve 
poyrazını tekmil hHaplamıt ve bun
ların vasatilerini bulunca ... latanbulun 
hava itibarile, Anupanın ılmal tara· 
fanda saydan, Kopenhaı tehrine 
muadil oldufunu bulmut .. 

Bunun Hbebi pek atikir: İatan
bulun yanıbaıında Boğaziçi ıibi dai
ma rGzgirlı, dalma aerlnlik ıetiren 
bir yer var. 

• Nevyork t•hrinde, yahut Atino 
tehrinde ln1anlar aacaklardan töyle 
rahataız oluyorlarmıf, fU kadar ldti 
aıcaktan telef oluyorlarmıt- Buolardan 
lstanbullulara ne? Oralarda Bofaziçi 
yok ta onun için insanlar aarinllk 
bulamıyorlar. 

Biz burada, yanıbatımızda o serin 
hem de güzel Boğaziçimix dururken, 
çimentodan yapılmış kübik yani kutu 
gibi odalarda kapanarak sıcaklıktan 

tasa çekiyoruz. 
Yahut adaları bellemltiz. yaz 

gelince hava alacağız, serinleyeceğiz 
d ye fıep oralara koıuyoruz. Vakıfi 

adaların gllzelliğine de hiç diyecek 
yoktur. Fakat herkes bilir ki adalar 
yazın da, kıtın da lstanbuldan daima 
biraz daha sıcak olur. 

Sıcaklardan tikiyet etmemiz de 
bundan, İstanbulu tanımadığımızdan, 
yahut unutmut olduğumuzdan ileri 
geliyor. 

İnanmazsanız, ucaktan tikayet 
ettiğiniz bir srün vapura bininiz, 
Boğazın yukarı taraflarında bir yere 
gidiniz. Bebekten, yani tehir içi 
hududunu gösteren tramvay yolu 
bittikten sonra, Hrin tatlı bir hava 
aizi karıılnyacak, sıcağı unutturacak
tır .. Belki hiç inanmıyacaksınız amma, 
dotru aöylüyorum, dün Boğaziçi 

iskelelerinin birinde npur bekleyen 
genç bir zatın arkasında .. Ütümemek 
için pardes6 olduğunu bile gördüm. 

İnsan İıtanbulda, Boğaziçinin yanı 
batında oturur da sıcaktan ıikiyet 
etmeğe hakkı olabilir mi? 

Fena Yağmurlar 
Antalyada iki Köyün 
Mahsulleri Zarar Gördü 

Antalya, 31 (A.A) - Döşeme 
altı nahiyesinin Bıyıklı, Karataş 
ve Kovanlık köylerine Uç saat 
devam eden şiddetli bir yağmur 
düşmüş arpa, buğday harman• 
larını sel basmıştır. Kovanlık 
köyU harmanlarında yüzde 25, 
Karataşta yüzde on zayiat vardır. 

Yeni Sene Dersleri 
Lise ve ortamekteplerde ted· 

risat teşrinievvelde başlayacak 
ve günde beş saat ders okum\· 
cak, he:- ders bir saat ıUrecektir. 



Kuş Adasında 
Mis~firperverlik 

"""' "' 
Kuıadası, {Husuıl) - Tren 

yolu, ıizi lzmirden Selçuğa iki 
saatte ulaıtıryıor. Selçukta bck
liyen otomobillere biniyorsunuz. 
Gideceğiniz yol yirmi dakika 
kadar tanıamen dllz bir sahada 
ıizi koıturuyor. Sonra denize ka
YUfuyorsunuz ... . Mor datların göl
~elediği ılık bir mailin içinde 
yanan deniz, his işlerile en az ui· 
raşanları bile heyecana ictiriyor. 
Sahil yolunu dolaıarak, içine 
kumsalları gözleriaizle içerek ıeh
re giriyorsunuz. 

Ku,adası mUtevazı bir Türk 
köylidilr. Burası bir kaza merkezi 
olmasına rağmen bir köy demek
ten kendimi alamıyorum. KArglr 
binalar, verimli mahsul tarlaları, 
büyük bir sayin ve emeğin ha· 
zırladığı milyonluk toprak hazi· 
neleri bana ileri ve teknik bir 
Türk köyünün zevkini Afi)ayor. .. 

Kutadam halkı ayle mtitevazı 
yurduna bağlı ve iyi insanlar ki 
AnadoJunun en uzak köıe· 
ferinden oraya gelen bir rniaafir 
çok iyi bir kabul yüzil görüyor. 
Kuıadahlar derhal miHfirle ala
kadar oluyorlar. lııiz1e iı bulmak 
için didiniyoriar. İlıtiyaç içindeyse 
alakadar oluyorlar. 

Kuşada11 çocuklan 3yle he
yecanlı ve 8yle bilgili kt.. G~nç
Jikte büyük bir okuma ve öğren
me zevki yerleımif... Oraya mi
.afir olarak uğrayan kimselere 
karp duydukları aJika ela bun• 
dan ileri geliyor. 

Kupdasa civarında, bu gUzel 
kazaya beğlaah tetkil edea .. 
azhklı k6ylerde bile mektebe 
bllyilk bir ehemmiyet veriliyor. 
Okumıyan çocuk. mektebe de· 
Yam etmiyen köylin knçnk deli
kanhaı ıuç iflemiı lnıanlar gibi 
iyi muamele ile kal'fJlatmıyor. 
Burada yerleıen bu, çok iyi de· 
necek zihniyet, · herkeıl okumıya 
Yo mektebe devama ıevkediyor. 

A. A.r..-

Bigada Emsali Görülmımif 
Sıcaklar 

fJJga, (Huıuıi) - Burada bir 
lıaftadanberi msaline pek nadir 

tesadüf olunan sıcaklar devam 
etmektedir. Hararet derecesi ıöl-

gede kırka yaklaşmıthr. Gökyft· 
zUnü donuk ve çok sıcak bir aiı 
tabakaaı kaplamııbr. Bu sis adeta 
husuf veya küsuf hasıl olmuş gibi 
güneşin ye ayın ziyasını kırmakta 
e>rtalığı dumanla bir bale getir
mektedir. Gece ve gftndUz her 
ıey yanıp kavrulmakta, lıalk bu 
ııcak hava içinde boiulup çır
pınmaktadır. 

Sıcaktan ağızlan açılmış, dil
leri çıkını~, kanatlan dtişm6t ta
vukları her dakika tutabilirainiz. 
Çünkü kaçmıya mecalh:ri yoktur. 
Sokak köpekleri kendilerini çaya 
atmaktadır. 

Buradaki seksenlik ihtiyarlar 
bile böyle bir sıcağın vukuunu 
laabrlamıyorlar. 

Eaen rüzgar, bir fınn ağzından 
çıkmış gibi alevli olarak irııanıa 
yüzüne çarpmaktadır. Hele gece
leri sıcaktan kimse de uyku yoktur. 
Büyük bir orman yangınının vu
kuundao korkuluyor. Evler, çar• 
ıılar, bağlar, bahçeler, her yer 
cehennem aibi kaynıyor. H. Ş 

MEMLEKET BERLEBJ 

Samsun - Amasya Tenez
zühleri Çok Rağbet Buldu 

Amasya, (Hu
susi)- Samıun • 
Amasya arasında 
tertip edilen te
nezzüh tre11!eri 
çok rağbet bu!
mektacar. Her 
cuma Samsundan 
Am~ıyaya bin· 
)erce kişi geli} or, 
geziyor, tozu· 
} or, eğleniyor 

ve akıama av• 
det ediyor. Be· 
Jediye miaafirle
ria iılirahatları• 
nı temin için 
tedbirler alıyo!' 

alıyor ve bunda kısmen muvaffak 
oluyor. Maamafih bu kalabalık 
Amuyanın çartı ve pazar ale
minde umı..-Ian kazancı temin et· 
mekten uzak kalıyor. ·Yalnız ara
bacılar belediyenin koyduğu ta· 
rifeyi de aprak ihtik!r yapıyor
lar ve bu hariçten güzel yurdu
muzu görmek ve iezmek arzu• 
ıile gelenlere kartı çok çirkin 
bir hareket oluyor cuma milstea-

Tarsusta 
Asri Vaiz 

T arsu (Huausl) - Hem .... 
kukçu ve hem 
de latanbul 
denilmlann • 
dan olan Mu .. 
tafa Naim Be
yin devam 
eden Yaazlan 
halkı memnun 
etmektedir. 

Mustafa Na
im Bey 1&rık

Asri vaiz Musttı/• ıız, cibbeaiz 
Naim B•• ve url ıe-

kilde giyinmit bir vlizdir. 
Vaazları birer ahllki konfe

ram hllindedir. Vaiz, Yaazlannda 
misalJerial Türk bayatından al
maktadır. Bunlardan Tilrk ada
letine misal olarak anlattığı hi· 
kiyeierden birisi ıudur: 

Cengiz İfanın oğlu Kaan pa· 
diıab olunca, mfiılftman olmadı
ğı ve mUslümanlan ıevmediğl 
için koyunların göğsftnD yararak 
öldürülmesini emretmiı. Bir mUs
lüman evinin içinde girli olarak 
koyunu boğazından kesmİJ. Bunu 
takip eden bir Mogol paditahın 
emrinin hilifına iş yapan bu 
müalftmanı yakabyarak Kaan'm 
huzuruna getirmiş Kaan işi tah
kik etmiş müıJümanın kapalı evine 
ruhsatsız giren Mogolun tecziyesi 
lazım geldigine hükmetmiş. Tlirk 
adaletine Ye Türlctin mesken ma
suniyetine hürmetine deHI teıkil 
eden Türk ananelerinden alanao 
bu hikayeler halk Ozerinde iyi 
tesirler yapmaktadır. 

Mustafa Naim Bey hakim Sok
rat ve Eflitundan bahseder ve 
Muhiddini Arabi, Firabi, Gaza
linin ahlikl nazariyelerini izah 
etmek ıuretile vaazlara çefD.f 
vermektedir. 

Tashih 
Akıehirin Tuzlukçu nahiye1ln

den İbrahiml öld&rDp ceMdini 
yakan Oaman oğlu · Mustaf anın 
cuma gOnll Akıehlrde idam 
edildiği yazılmışh. idam lıfikllmJeri 
dini Ye miJli günlerle cuma gtln
lerinde infaz edilmez. Haberde 
cumartesi günü yazılacak yerde 
ertesi kelimesi unutulmuı ve yazı 
cuma glinü diye çıkmqhl'. Tashihi 
keyfiyet olunur. 

Ama11gada •11 k•n•rı oe 6ir dolap 
na tutularak Ocretlere o gOn İçi• 
belki bir kaç kurut zam edile-
bilir. Fakat 20 ku111fa gidilebi
lecek bir mesireye 80 kurut 
birden istemek te insafıızlık 
doğrusu!.. 

Ama9)'alılar bile ba halden 
memleket hesabına utanıyorlar 
da "Samsunun kayıkcdarı, Amas· 
yanm arabacıları .. 11 diye yaka sil
ken Samsunlulara cevap veri-

Devrek 

Devrek ( Huıuai ) - Gençler 
Birliği her fırsatta balkı tenvire 
koşan bir bilgi yuvası halindedir. 
Birlik çocuklan calıflllaktan zevk 

alan, yorulmak bilmeyen faydalı 
unsurlardır. Birlik zaman zaman 
müsamereler tertip ederek halkı 
bir araya toplamakta, hem tem· 

yor) ar. 
Bu, cuma 

tenezzüh seferleri 
ufak bir fırsat 

olmuıtur.. Genç· 
ler Amaayamn 
çok zengin olan 
kUtllphanesini zl· 
yaretten hali kal
mıyorlar. 

Asarıatika, ta
rihi tetkiklerini 
çoğaltmak iıte• 

yenler için cidden 
emsali bulun• 
mu birer hazine• 
dir. 

Her zaman yemyeıil bir taze
likle gönlBmüze farabhk aııhyan 
bahçelerimiz bir hafta mtitema• 
diyen didinmJft yorulmuı olan 
Samıunlu komıulanmıza da son• 
ıuz bir neş'e ile kucağın! açıyor •• 
Bu, iki komıu memleket halla 
için samimi münasebetlerin ve 
aönül yakuıhldarınm doğmuma 
ne bUyUk bir vesiledir. 

Nurettin Ru•ı 

Çalıııyorlar 

siller vern:•k auretfle· e~endir
mekte, hem de konferanslarla 
bilgilerini arthrmakta, bilmedik· 
)erini 6ğretmektedir. Resimde 
gençler en ıon tertip ettikleri 
müsamerede ( Mavi yıldırım ) pi• 

yesini temsilden ıonra srörlll· 
mektedirler. 

:::.--":=========-::ıo-==-======-=====-c=----

Tekirdağmda Karpuz Ve Ozum 
Tekirdağ, (Hususi) - Bu ene 

vaktrnda yağmur yağmaması yü
zünden Tekirdağmın meşhur kar• 
puzları bereketli olmamıştır. Pi· 
yasada memleketin ihtiyacına kAfi 
miktarda kavun karpuz bolluğu 
göze çarpmakta ise de fiatlar 
geçen seneye nisbetle bahabchr. 
Umumi kanaate göre: Şehrimiz 
bağlannda hükllın allren bir has
talık dolayısile bu ıeneki Uzüm 
mahsulünün de az olacağı ve 
llzllmlerimizin fazla fiat yapacağı 
söylenilmektedir. 

Burgazda Uzum Mahsulü 
Çanakkale, (Husuıi) - Bu e

ne Çanakkale Ye havaliıinde bil
hassa Burgazda bağcılar pek 
memnun görünmektedirler. Bu 
havalide 8 senedenberi görülme• 
yen bir bolluk ve mahsul gUzelli
ii Yardır. Üzümler okadar nefistir. 

Çanakkalede Asfalt Yol 
Çanakkale, (Hususi) - Bele

diye ıebir dahilinde yeni yapılan 
caddeyi asfalt olarak inşaya ka· 
rar vermiıtir. Bu yol dört kilo
metre uzunluğundadır. 

Trabzon Halkevinde Biçki Ve 
Dikiş Sergiıi 

Trabzon ( Hususi ) - Halkevl 
Reisi Osman Cudi Beyin gayre• 
tile bir biçki ve dikiş sergisi açıl· 
mışhr. Asri Aile Dikiş Yurdu 
Müdilrll Kadriye ve Serdar zade 
Biçki ve Dilqi Yurdu Mtıdiresi 
Fehime Hanımların yetiştirdiği 
hanım kızlarımızın biçki ve dikiı
leri burada teşhir edilmektedir. 

Hanım kızlanmızın dokuz ay 
gibi az bir zamanda ciddi bir 
çalııma eseri olarak vecude ge
tirdikleri ve biltün yerli mallan-
mızdan çok ince ve zarif dikiş ve 
işlemelerle mUzeyyen sergi takdirle 
beğenildi davetlilere çıkolata 
ikram edildi. Sergi bir hafta 
müddetle umuma açık buluna· 
cakbr. 

Bigada Bir Cinayet 
Biga (Hus111t) - Ak köprü 

köyllnden Haaan onbaıı oğıu 17 
yaılarında çoban Ômerle, ayni 
köyden Şakir oğlu izzet arasında 
bir hiç yüzünden kavga çıkmış 
Ömer orkadaıım tabanca ile öl
dUrmUıtUr. Katil yakalanmııtır. 

Milsahabe 

Tenkidin 
Bir ~yek/ine 
Dair 

Nurullah Ala 
Fransızların Paul L~autaıı' 

isminde garip bir mubarrirl~ 
vardır, hemcinslerinden ziya 
kedileri, köpekleri seven bu a 
bir zamanlar Maurice Bois 
imzası ile tiyatro tenkitleri 
yazardı. Bunlara Ben de ba 
dım; çünkü Maurice Bois 
hem tatlı yazar, hem de müelS 
töhretlere çatmaktan çekinmeıl 
Çok hoşuma giden bir huyu daltl 
vardı: acı tenkide bile değmİ~ 
cek kadar manasız veya sıkıaP"' 
piyeslerin ismini makalesinin Ot 
tüne yazar amma sonra bUsbiltt' 
baıka feylerden, habralarınd-" 
hayvanlarından bahsederdi. 

Bilmem Ahmet Muhip o 111-:'. 
harririn tenkitlerini okumuş mu 
Her haJde 26 temmuz tari!ıl 
«Hikimiyeti Milliye» deki yazı 
okurken Maurice Boissart'ı ha 
ladım. Ahmet Muhip te makale-" 
iaminde Nahit Sırrı'nıo « E 
dllfen yıldırım » mdan bahsede' 
ceğini vadediyor amma soor' 
havaların 11caklığından, med 
kıtlığından, çiçekaizlikten tikaf!' 
ediyor. Ara aıra da: « Eh 1 bö)' 
zamanda Nahit Sırrı'nın kitab 
okuyup ta onun üzerinde dili 
necek değilim ya 1 » diyor. 

Ben « Eve dllten yaldıram ,. 
okumUf, muharririnin öbür kitaP' 
lanndan iyi, batta mokayeseaiıc' 
iyi bulmuıtum. Y!ne de kanatiıll' 
değiıtirmedim, yani Ahmet Mil' 
hip'ln ima ile geçittirdiği bllkıll• 
bence hakaızdır. Fakat yad 
hoıuma gitti ve kullandığı usul 
l7Uiklerinden bahsetmek isterim· 

Mtbaekkit pek fena buldu 
kitaptan niçin uzun uzadı~-' 
bahsetsin? Onun hakkmdP' 
hnkmnnn ihaaa etmeği kafi bul~ 
bilir. Ama diyeceksiniz ki bit 
kitabı bahsetmeğe bile değmly~ 
cek kadar fena bulunuyorsa isaır 
Dl de ağzına almasın... Bayi• 
bir teY ıöylerseniz, tenkidin dl 
tilıe de, m6nekkidin ne oldu~ 
anlamamışsınız demektir. Mnne~ 
kit bir eseri beğenmiyince hP' 
mllnll ne yapıp yapıp karilerio' 
bildirmek lıteyen adamdır. BildJt' 
meue çatlar. 

Muharrirlere ıorarsamz mit' 
nekkidin iıtediği kadar acı stlf 
lemeıine razı olduklannı, f ak•1 

bu iıtihfafkfirane muamele~ 
tahammül edemediklerini udi 
ıllrerler. Pek inanmayın, eserleri' 
Din açıkça kötülenmesinden iJI 
nihayet pkaya da hamledilebill' 
cek muameleyi tercih ederle 

1 Bu usulün en mütekam · ıd 
ıtipheılz ki başka şeyden ı.. ->~~· 
mek vesiluini ismi makalen•' 
tıstüne yazılan kitaptan çıkat' 
maktır: .cBu güzel kitabı okurk,-ı 
hatırıma geldi ... » Bunun ıtl 
demek olduğunu münekkit deı 
kari de anlar, yalnız kitabın ~ 
bibi ekseriya anlamaz, yabr 
öyle gözükmeği tercih ede'• 
Y abya Kemal Bey üstadımız, t1' 
beş sene kadar oluyor, bir ~ 
böyle bir yazı ile bir muharriri' 
mizi haylı sevindirmişti. .J 

Tenkide inandığım pek eSJ' 
zamanlarda (insan oğlu ne~ 
inanmaz kil) bu tarzı sevmezdid'i 
çilnkll tenkidin asıl kı} metlııi' 
hükümde değil, o hilkmUn sebep' 
lerinde olduğunu zannederid" 
Şimdi okuduğum tenkitlerd~ 
ıadece büküm bekliyorum: iyiclif' 
fenadır. Ahmet Muhip'in kuU•' 
cLğı tarz da hükmü pek ali ib-" 
ediyor. 

Ama htikmü kabul ediyot• 
ona inanıyor muyum? Hayır, be' 
hllküm de ancak onu veren ııılt' 
nekkidi gösterir, eseri de~ 
Böylece tenkit muniı bir 1111 

oluyor. 



Orta Avrupada 
Fuzuli Bir 
Şampiyonluk 

Avusturya hidiseleri patlak ve
rir vermez., ıtmalde Avuatur}·a lıudu• 
duna derhal elll bin kitilik bir askeri 
kuvvet yığan ltaJya, bu hareketile 
ıulhun muhafazasına l1izmet ettiğtni 
ıöylQyor. 

Romada çıkan bir gu.ete bu ha· 
tek ti ıu veciıe ile if ad6 ediyorı 
•Sulhu kurtarmak için ordulara 
• ınarı! - emrinJ vermek Jazımdır•., 

Bu feryadı itilince insan, sulhun 
hotazlanmakta olduğunu sanıyor ve 
•t!cudünO korku firpermeleri lr,.phyor. 
Hatbukl sulh, henüz ıs'inesine 1 "'nçer 
laplanmıı bir aevgill nzlyetinde de
tJldir. Ve ortada sadece bir menfaat 
llluelui vardır. 

Avusturya 116 bfrleımek netlceal 
olarak cenupta Akdeniz kıyılarına 
~fttnek isteyen Almanyanın bu nlyetl, 
ltalya)'l kibu.lar içinde kıvrandırıyor. 

i,te bu kabustan eıynlmak iıteyen 
ftalya, sulhil kurtarmak a-ayretkeılitl 
lle ıilihtorlarına - marı 1 - !kumandaaı 
vtrmek ıuretU6 &İ)'Hİ, fakat barıt 
kokulu blr vecize icat ediyor. iki 
dnlctin blrl6fmHi 11\haye\ dahili 
•traaetlerlnl •likadar eder ltlr meae• 
l•dir. Baıka devletlerin bu ite kanı
lbaları, imulanndan ıDpheleri ol
dutunu aalatmaı mı? 

Şu halde, itaıyaaan Almanyayı 
vuaturra :itlerine müdahale eder 

\'eziyette ıöıtermek İlteme.al, blz:.ıat 

hezıdiaiuin AYuıturya itlerine mtlda
bale cttiti zehabını uyandırmaz mı ? .. 
Himalaya Dağına 

Çıkanlar 
T elılzleri lıleıeydi 
Ôlml~eceklermtı 

8omloy, 31 ( A. A. ) - Hima1aya 
dağına çıkan A1man heyeti, 7 icm
a:auıda hen tarlJan hakksntiıla w.n&ea 
ik1imab radp •• ala.._.. ol .. ~ 
Uradıfı fadaaaa lnll'tula'ltiW.. 
hır .. ralAt :merkezi. 7 Tem•u:r. tarf· 
laıade, Manga Probat cibltinde tld-

tli rüzılrllr o1ıcatı n kar yata
hakkın4a IMyete malümat rer• 

ill.-lc üzere netrf1at yaptıtını bildir
.tıdedfr. He,.ttn radyo ahtı:eslnia 
Temmuı tanlaindenberl iflemeclitl 

ıaanMlilmektaMr. 

Bir IMvaetlık Rekor&1 
Berlha, 11 (A. A.~ - Loaclra-Ber· 

lla posta .. ı.,ınl yapan bir Alman 
\ayyare1I bin kilometre .olaa bu me
ıafeyi 2 ıaa't 57 dakikada a1mı,tır. 

Grevci 
Amerikan 
Gemicileri 

San Franıiıko, 31 ( A.A )- Tica• 
retl bahriye gemicileri tekrar itlerine 
ba1Jamadan ev'1e1 nihai bir hareket 
yapmı,lardır. 

1. 00 ıemlci, ılmdiye kadat yeııl 
bir işe !!girmeden evvel, gliıtermek 
mecburiyetinde oldukları hüınO biz• 
met v~ıikalarını yıtın r-p&rak muaı• 
z.nm bir ateş yakmıılardır. 

Gemiciler, beynelmilel birlik rebr 
de dahil olduğu halde, ate,in etrafın• 
da dansetmeye ba1la1nıılardır. Relı 
bnyılmak derecelfine pllnce7e kadar 
dansetıniş ve bununla beraber, dit•• 
grevcilerin de ite baılamak kararı 
vermelerine kadar at•ti de•alll .ttlr
mek ~mrini vennlftir· 

Bu.rfin ban l'ruplar, ı,. hatlıJ .. 
caltlaııdır. Dittt :l'f1Jplann ımlfldlll .. 
rlaia halledilmHl llz.u•dar. 

Boyactlar Da iti 81raldl18r 
Neryork. 31 (A.A.t - 12,• M

yacı ve dekor.at&, it uatleritüa ad· 
tınlmHı ve ılcntleriD ıiam&e.I 
te1d·r riat protuto ilçl• 11"• J•P
mıılardır. 

Hindenburr 
Rahatsız 

Fakat Haberler Blriblrlnl 
~.k T utmuror 

Leadra. Jl {A. A.) - U.rt- A-
A
._ (j• L • ~ 

;..........,._ - 11 •• 

M.,....a.....-.·-.wn YUip
tl• cMWi ...... ı., .. ,. ........... 
r ... •n lmdir4hnektedir. 

Berifn, 31 (A. A.) - u...... .;..
•- elde etmit oldutu •a'liı•• 
a.a&araıı Hlncleabura-'un efır .....U. 
haata oldutu Jıaberl dojr.u .. tit4ir. 

Japonya Ve 
Silihların T ahdi 

Tokyo, 31 (A.A.) - M. Obıla, 

R6yter ajaumm bir ••......._ 
ba.tanatta ltuluaarak dudftk iki: 

"- Deniz dlihtarı11111 ıtaWi•1i pk 
tayanı a.-zudur. F.akat lMıu .. b•
ntli bahriyeye qıalik 4edetler ..... 
lamabdır.,, 

M. Obda, ıcezd ve -i tala••• 
iatizaf' eaı..- ıfcap ıeffillai, ..,.... 
mif, 1935 .deaU ıkonf....-• ..._ 
mat• uj'rıyacat•a ............. 
bfiil<iı, 'konferanıın -..ffalürede 
netlce1enece)1nl •t;yle ...... 

Mılli ve edebi tefrika 
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11.,,,..,.e Sami 

ÇÖL 
I Vizite •atlade, elinde müdire 

Azizin birkaç ıahrı iıe ıet•ipi. 
l?oktorun elld ahpabı olacaktı. 
Adeta .evialJordu. 

- Ne.ı var? Diye .ordujum 
ftddt. ile• ..,..,. Mklm babuı 

C•••p •er••d- s•ret tabii we 
bJ1haı, beBd ele -h .. c:len yll
Jtlnli bana kal&rcla: 

- Tlberklloz ! Be. 6i'r•ndim 
art.le, adım, dedi, sWlmeecll. ..... 
rıundu. Sanki dersini billllİf aibi 
lı:urumlanıyordu. 

Tabrlllt çalar g6ıleri, ai...tyah 
•• saçtın ıvarclı. Doktor bu kalın 
6rgtilere etildi bakh : 

- Eyvah.. nasıl temizlenecek 
bu ..• Dünya kadar da HÇ• var. 
Darüleytamm biti hikenmi)ecek 
'•selim. K .. mdl bunJan ikii'ktln· 
~n. dedi. 

Seherin rlzl luurmıştı. Y •r• 
l,akı}ordu. Yan .. tittim 

- Bir py dejil doktor •. Kes• 
•ete lllı:um yo'k. lıiaıu buldum 
•rtık. İki ilinde tertentiz olur o. 

GiBİ 
Siı merak etmeyin, ıdedia. 

Pek de kendiain oimay•• Wr 
kata.bati böylece &'t&p <elaemmi
yetini azalttığım içia, ~ .,.. 
se.-iadi kl, diade olsa, k .. •P 4toy
numa Mn1acaktı. 

O pa~ ii;iribirimi:ze 4omt 
ohauftal&:. s.Çj tetmidendi. Sa
bahlan •ide, 6ilderi ı.-taney• 
maa..uı ayn tabelidaa bvv• 
ıeylerle bcıleetır e, a....-.k 
itianı •hMya ba ... dı w IJiraz 
dirildt, canlandı. 

Muntazam öğle uykularma 
yatın .. yord.. &, ~ ... kea etra· 
fımda dönüyor, b.... y• ...... 
etmeye kalkıııy«, flh-111 an
latacak-o!b;r çare lbtılamayınca da, 
küçücük patiska parçalarına, i~ik 
çekip sıçandııi yapıyor, odama 
bardak altları, komodiu örttistı 

ifliyordu. 
DUşiıp dizini patlatan SeherJe 

abpapbğınnz böyle idi ifte. Mek
tep kapı11ndan ıiç•rl girer ıir.mez 
yuTUlar ıhatlaD•! e, keiutl.rına 

'1'11.GBAfLAB 
İngiliz Havacılığı 

-------
Tayyare Kuvvetlerinin Arttırılmaıı 

De Kabul Edildi Esası Hükmen 

hıgiliı.ler ta.raiuıdan Lcıııdraulll .ınudaiauı için )&pılau ııon tay:vare .manev
ralanaa ~ müdafaa, 120 ıtaıı••İ de mUteoavi:ı bombardıma.n tayy;reıi iJtirak 
ıettL .~yrıca. ga~ et ıkunetli .ha' a to~lan da mütecavizlere karjı harekete geı.;ti. 
Bu DUUH!nalar içm ~ u1.bnılarce lıra ma1raf yapılmasına rağmen ha Yanın 
l>,'r.de.al.ıre i>ozmuı yüzd.uden müdafaa tayyarelerj bir iı goremediler vt ınanevr.& 
aiphem bir 111.tlce ile kaldı. ~ımdi, lngilider,, bu tel'rüb.~ i muvafık ,10.rmtiniı 
.ı.c.Jdar ki tay~'&r.e lcuvv•flerini artırırken pilot miktanuı (1300) e ~ıkarmakta· 
4.ırlar. H.im, tec. .. vüze memur bir bombardıman t.ayyareııiui J ı0udra üıtünde 
~keo gwt.eri~ or. 

L ... r•, 31 {AA.) - Ava.m ka· 
• .,...., kabiaeain laava •llihları11111 

•rthrdmaaı lhaklua.Ul pro..,.amını 

lbitu1 etaiftir. BqyeldJ •uaYlol M. 
Ba .1.·a, •u'Wif litçi farbıı tara'fm
ııiala ıvertlea bkrire cew-ap verm1ı, 

l.epe1-llW a,JerJe .atıW•rı lıııtrak•• 
ifterinia ... (12) •Y lçHHie Mçbir .za
-- ltu ka•ar -.yak mlfkiilatla 
bnlapaa41j1nı .öylemiftir· 

Ala-yaaaa Cea.Yrde ıltu.lunaaa• 
fiil ve ıtekr.ar aY.ieti Urtiaaliain pe'k 
aa el•uı, Avrupanın mubte'llf yerle
..._ •• A....,rhıry- ndueMdaa W-
ti ' ........ ," .. ...... ·= ..... . 

M. B ''oka ..... •wl ııt.ria iaara 
bn.dleıı•I .. ...,._kea Al .. aya 
.._.,.-.e ....... ...... .. , !\e ieıalt-

ıtir kb 
' "'.IGda nıjimd, Lan -..demae 

lsil:Pk Mr .ıika. rleter.iyer. ~ 
... _.._...,_ ~ ........ erilte 
..... •• ctt ........, l.siJtere. yal 
le u ,,.... a••e fıea ıme,..ct1t t.M
W.W ppaWec* •niyette .._._ 

....... 
Hu:aalak -~.ad ~ .....__ 

IM.d, ......... bllrujuu .. ,.,,.,. 

döndüler, heat de y..ammda çalar 
pdti wdaJa ç..Pmla eczapeye 

yürüdüm. T.,.ıhya topalli)a si
.ıiy«'du ~ 

- c- ~k aayona yiırt'-e, 
a1~· .... L.nya aetiri
rim <dedia, .teii-e bitim._, Lir 
eli de dbia•.lri meHiLle: 

- Bir ..,- yok, ,.eriiyor:u--. 

~. 
Biyte -- ltir teY Wt• Oklu 

- ilıte ız• ecu ..ı..,..a. ...... -
......,.. ljıenriftim. 

Eaane • fiimiz ru. dem 
kee ..... -.•,.-ıWr ~ llaalie
de di. Ecz•h' ilk ...... d.rw
do. Va.da .-.lak Pi llir yeri. 
bir de eCU- rr yatıp k~ 
ollla nrdı. 

Bea tdteri bir '-«~~ye o-
t.thl• ve btedijim 'fitderi lbu· 
lup y.ar.sım temiz1emiye, tendDr· 
diyotlamıya bqladım. O bw efuıl 
omuz.uma daya•ıı, hiç .aesini çr 
bnnadu, ailayıp baj-ıraaGan 
INana bakıy«du. B..daj atmaia 
k11Ikfığun ,..kit, yanda'ki <edamn 
ikapt1ınde, lkısaak 'boylu bir «-

kdc P,...... _4..!L&.! .1-L L_ 
()r .... , •C IFULU..Uf 111&8 !Dll-

~y-du w.ı... lrkiWim, fürödü: 
- KorkUUW% mu? Dedi. 
- Siz mniainiz? Geldiniz de· 

mek? Müdire hanım ne ıevinmif
tİI'! deı.lim. 

.detlllz. İngilleremo mlidAf~aını .Gü
ıilGdOtlnıiiz zaman arhk Dovr ıahJl
lwlui ~etil, Sakat Ren nebrini dütil· 
nUyoruı. BuıtlnkO hududumuz, orada 
bulunuyor. 

DUf111'&1.. b .. zHe1lk plln, t.ay-
7areleriıntda aayıaıaa ( 1304 ~ • çıb .. 
rac.a)dır. Halbuki ıbu~n mn.cudumus 
... tar •• 

:8ua4an .aonrA M. Baldvln, .alvll 
llııaUua •uhafaaaını h•in için ahna
uk yea1 teabJrlerdeo lsahaetmwtir. 

Mlı.a1ı:erelu unaaında M. Çurçll, 
Aimaayanın muahede}~.., ahkamını .__,ak bir Hkeri 'havacılılc teala 
.... 1 .. ,-ltttkçe 1n1dıaf ettirdifial 
M• ';tir. 

i,p •uha,ef•tillin, a1l&hlanma po
lltibmeı " tekrar aitih1anma " olarak 
ta .. if e•en takrin ( 60 ) reye karıı 

( ., ~ rey ile relidtdilm1,tir. 

Fr•naız - Atman Tk:lwıet' 
Mtlk•v•I• .. 

Bedia, 31 ( "· rA. ' - <iazeteler., 
Fır:uı•z - Altnan yem ticar9t 111ulca-
...&e.ıaftıı .,alteederek -ilerd• iki 
4ed.t araetodaid -ticui miina~t
ıleria ıelaa. dfiEl'ln Jtİd~İftİ, metn
auaiyetJe yanyertu. 

Giilclü: 
- Derhal tanıdınız beni. •. Gl

rlyor moıunuz 1111'anbur1uk ne iyJ 
ifef, takdime, merasime lizum 
blauy•··· Dıre ııe.wap verdi. 

Kay.lıt%, •yt. hir tavuıla 
a.... eiylüy...-ı. Geçir4iji kar:a
._ ~a, 'tabiat z.avallımn ike
mildeıllle vurduiu boy.undurukla, 
_.. l.llynme, uzama kebiliyetini 
.... tibi, fhiaG ~e ç.ocuk ta
zeliji •• tüpidöğl ıle J.rumqıtı. 
Ynvı fidly• .atı oıaudan, 
ltoy-. ipri dojnı ~kftldftii 
eı.na, ilk bakıfta 'kan'but" bir 
'- elduju •nlqılmaaa, enu 
~ llir "8CUk i.vzetaek 'i~ 
dejildl Yidpiw iiet laemı ıı..tta 
pre1.ti. Gazi eri --.. ·mi-kiler 
zibi Kibe tatı l'ensinde, sa9(11t1 
da blr kız 'ocuj'Ulıun yamupcık 
'kumral •açlarJ J'İbi .dal,plı idi. 

Üat kısmı diyorum, ~U kız 
~ aHwan üıyaiz y....W-
rm.. ys t"er aUçik ranik izleri 
........ Hemen oeai ıöriir prmez 
ilk qi bmlurluğllll faytinmdaıa 
bahsetmek olmuıtu, Ona tıpkı, 
dirmin yarasını aarıp temizle
clijha klçlik ye.timime bakar ;ııibi 
aayar&k, ana gözlerile baktım. 

Arkadan ıba'kıidığı ~aman çir
kin we ya,ından çok ıgörtinen 
blr zavallı ·nkettı. Yllıümt -çevir-

( pö~ül l1l~ri ) 

Fztraten 
Çekingen Yara- .. ı 
tılmış Gençler I 

O. M. H. harflerile imza atan 
bir okuyucumun bana gönderdiil 
maktu bunda: 

- " •. belki '61Unc.ey~ kadar 
pçndyecek bir ıha11tabğa miipt~ 
ltyım,, cUmleeile •Öze bafladıgmı 
ıöriince birdenbire korktum. 
Fa'kat mliteakip satırlarından an• 
ladun ki bu derdi, çocukluğunda 
bqlayıp 22 yqıııa kadar bir 
tUrlU geçmeyen mahcubiyeti, cllr'· 
ettizliğadir. Hakikaten belki siz 
de 16rmü1Unüzdür. Değil genç, 
hattl yaı1ı, 'hatti ihtiyar bazı 
adanalar vardır ki, bir kadm 
yaıwıda cUretkir olmak 4öyle 
duranı, r.lizlerine bakıluıca ılup
klrmızı kHilirler. Bu, Lir ha.ta• 
hkilır ki, tifa l>ulmar., (lemeyelim, 
Jlfa bulması bUyttk irade kuvve-
linin buluomaaına bajlı, çok 
.rüçtllr. T avıiy.em .kllatah denile
ıeek ıScadar cUr' etkir bazı -ar:ka
dqlar.m ıyanmda staj yapmaktır, 
y.çmez thetkl ekailir. 

J. F. Banıuıll: 
1aaltet etmiıinlz. Bir ren~ 

lur.m evlenmeden evv.el y.azdıjıa 

mektup, e:vlenmeelnden aonra 
kavupcağı ıuadete pefİnen verlJ.. 
mit idam hökmU olabilir. Br.akıma 
merakta kalım, T esadüfeıa karıl'" 
laııraanıı au,lincenizi tifahen ıöy· 
leralnlz. 

Aukarıda T\ emal Beyeı 
Gözden lral< olan gönülden de 

lr.ak olur, darlar. Hatırıma aalea 
ilk ilditnal --.... .Kawt ptir...k .illtıenleniz iacl.ili bir mektup 
yazınız. ilhnuhaberde aelecelc ~--
1& bir 'fikir verır. 

All Be;. le ar.kadaaına: 
Me.ele .baait; .baraln aotuk 

dut Y•lDlZ, •lairden kurtulurau
em. Olmuu .Br:emıılr .ilica ah-
1t1r. ft IMr mfr ~UDR 'IBU ... 

yene olunuz. 
HA.üMTEYZE 

cliji vak.it de, .insan adeta taıırı· 
yordu. Çocuk .gibi idi temamu 
~uk gibi. 

- Çok ıev.inclim, iyi oida. 
Doktor evine lfittiği uman artık 
\orkmıyac.ağım. Siı. varsınız. Yan 
doktor sayılırsınız. Ne iyi .ettiniz 
de ıeldiniz. Mlklire hanım meralt
ta Mli.. .&edtm. 

- Örlealir, yan yarıy:a ıdoktor 
•yıltnm. iyi oıdu da ,..lelim. 
Mamafih •nnemİn ıiıe anlattıja 
MDe,pt.o dejil, yakalanmak kor
kuau akh da ondan buraya lra· 
~ .atba Malômya dampmız 
WIDUzde, bir Mıere lfÜl>heleadiler 
illi, "1tuimak .kelay! 4edi. 

1Hr teY '90l'llltıi'a <lft&ret ede
medim . .Suıtum ve banaajı bulup 
'Selıerin dizini sardım. Yara 
.aojudeıık&a acMMja INı,lamııtı. 
Du.MIJKı titrı.iyerClu. Müdire 
Alkin .oj'hı: 

- :N. tabansız kıznııı bra 
'beyle! Ha1buki ben <0na 1avp.
larımı ptiırece'kitim, yakut pli 
tavıanlarımı ... Eğer afktama kadar 
ağlamad~ma ıahitlik cdeneniz 
mtlaaade veriyorum. 8akmai• 
:gelsin, dedi. 

Seherle çıktık. O, bHtaneye. 
ben de Nttinire hanıma pzayam 
aemeğe gittim. 'Kadın, .nrirli ve 
au,unceli leli: 

( Arkaaı var ) 
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Mevsim 

Mezbahada •• 
- - --..__,...... 

Mandayı "Gümmm ! 
'' Hastalıklarından: 

Koskoca 
Diye Yere Devirdiler ! .. 

Difteri 
Hararet ve rutubetin ani ve 

mühim değişmelerinin sebep ol
duğu hastalıklardan biriıi de 
difteridir. Bu hastalığa tavuk 
çiftliklerinde sık sık te1adüf edi
edilir. Fazla telefat verdiren ko· 
lera iİbi pek bariz alamet· 
ler göstermekle berabe hemen 
hemen onun kadar tehlikelidir. 
Evveli ş .ınu kaydedelim ki insan
lardaki difteri ile hayvanlardaki 
d fteri arasında hiçbir mUna1ebet 
yoktur. 

Tavuk difterisi ins•nlara geç· 
mez, fakat insanlardaki difteri 
tavuklara sirayet edebildiği iibi 
güvercinlere de geçer; halbuki 
gfivercinlerdeki difteri tavuklara 
geçmiyor. Bundan da anlatılıyor 
ki bütün bu saydığımız difteriye 
ayni mikrop ıebep olmuyor. 
Tavuk difteriıinin mikrobu henüz 
malüm değildir. Yalnız miros· 
kopla görünmeyecek kadar küçük 
ve her yere, batta bir porselen 
süzgeçe bile nüfuz edebilen bir 
mikrop olduğu anlatılmıtlır. Bazı· 
Jarı bu ayni mikrobun daha hafif 
bir halde 1&rt nezleye sebebiyet 
verdiğini iddia ediyorlar. 

Difteri ismi altında birçok 
bulattcı hastalıklar vardır, bun
ların tehlikeleri, inkişaf ve asıl· 
ları biribirinden ayrıdır. Şimdiye 
kadar aralarındaki bu farklar 
vazıh surette anlaşılmamıştır. 
Hastalık daha ziyade son bahar· 
da kendini gösterir. Difteri, sey· 
rinin ağır veya seri olması itiba
rile iki hal arzeder. Birincisinde 
tavuklar iki üç ay kadar uzun 
zaman haata kalarak nihayet 
zafiyet veya nefes alamamaz
lıktan ölürler. ikincisi, iklimi mu
tedil memleketlerde pek az ve 
fakat uzun kuru ve çok ııcak bir 
yazı takip eden rutubetli, soğuk, 
rüzgarlı aonbaharlarda çok vaki olur. 

Umumi alametler aynıdır. Bu 
hastalığın muıallat olduğu bir 
kümeste evvela bazı tavuklar ıü· 
rüden ayrılarali tenha köıelere 
çekilirler. 

Hayvan kederli görünür; tüy• 
ler hafif örpermit .vaziyattedir; 
iıtiha hiHolunacak derecede aza• 
lır; teneffüı güçleşir; hayvan ça• 
buk ve soluyarak nefes alır. Gırt· 
lakta ve gaganın dahilinde ke· 
narlarda kırmızılık ve bazı beyaz 
lekelere tesadüf edilir. Bu beyaz 
lekeler sür'atle büyilyllp difteri 
hastalığının arazı olan bir takım 
uzuvların teşekkülüne sebep olur. 
lıte çiftçiler de tavuklarının difte· 
riye tutulduğunu ancak bu za• 
man anlıyabilirler; takat ayni za· 
manda birçok hayvanlara da sf .. 
rayet etliği, çiftliğin tamamiJe 
hasta bir vaziyete dUştUğü ilk 
bakışta anlatılır. 

Telefat, ilk zait uzuvlarıı.1 te· 
şekktillinden 8- l O gün sonra baı· 
lar. Eğer hastahğa karşı tedbir 
ahnmaz, hastalar iyi bakılmaz 
ise hastalık yavat yavaş bü
yür ve mühim miktarda zafiyet 
ve telefatı mucip olur. Tedbir 
alınmaz ise hastalık kendi kendi
ne ortadan kaybolur, fakat o çift
likten de artık bir hayır beklen .. 
mez, vaziyeti tehlikeye düşer, 
hiç bir kıymeti kalmaz. Bunun 
için derhal mahalli baytar mü· 
dürlüğllne müracaat ederek aıı 
yaptırmalı dır. 

Hastalık, hasta tavuklardan 
bazı küçiik kuşlardan yem ve au 
kaplarından s irayet ettiği gibi, 
salya, burun akıntısı ve gübreler• 
den de geçebilir. Difteride mik· 
roplar daima hazım cihazı vaıı
tasile bulaşır. 

Difterinin birçok ıekillerl ol· 
d~ğunu yukarda söylemiştik; bun
ları gelecek yazımızda ayrı ayrı 
göreceğiz. sonrada tedavi ve aşıları 
bildireceğiz. Bazı hallerde vücu· 
dun muhtelif yerlerinde bir takım 
lekeler hasıl eder; bu lekeler vil
cuzehirlenmeeiııi mucip olur. 

Hayvan difteriden ölmese bile 

1 
~ 

Koskoca h•gvuıı tltwirlnce bıçajı u•rdular 

1 
i 

- Çek çek çek çeki.. Tamam!.. Bağla!. 
uzat o ıırığı bana! .. 

Koca manda boynüzlanndan yerdeki de
mir halkaya bağlandı. Zavallı kıvranıyor, burnu 

kanlara ıUrUnüyor, bir tUrlU kurtulamıyordu •• 
Meıin elbiseli işçilerden biri, kanla ren• 

gini kaybetmit upuzun bir sırık getirdi. Sı· 
rığı mandanın bir ayağından boynuna doğru 
ıoktu, boynuzunun birine dayadı, sonra hep 
birden yukarıya çekmiye baıladı: 

- Oha, oha!. Ha gayreti. Çek more, 
dayan more!.. ha, ha, ha!.. Ha ceberesice!.. 

Manda birkaç saniye mukavemet etti. 
Sonra yavaş yavaş sola doğru gerilemeye, 
yatmaya baıladı.. başını demir halkadan 
kurtarabilse, dayanırdı.. fakat bumu yerde 
sürtünüyor, boynuzlarından halkaya bağlı ipi 
koparamıyordu. Bu dehşetli manivela karşı· 
sında o heybetli manda dayanamadı, · 
" glimmm!. ,, diye kos· 
koca vtkudU ile yere 

devrildi .. sopayı çıkarma• 
mıılardı .. işçilerden biri, 
boynuzuna dayanan bir 
ucucunu· yukarı alarak 
diğer ucundan basıyor• 
du. Hayvanın boynu ge• 
rilmişti. Bütün damar· 
ları kabarmış, hoşlukta 
kalan ayaklarile dehe· 
lenip duruyordu. 

Meşin elbiseli, yllztl 
parça parça kanlarla 
hulanmıı, pos bıyıkla 
Arnavut elini, a-öğıU 
Uzerindeki çantaya atb •• 
koskoca bir 1aldırma 

çıkaracağını zannediyor
dum. Fakat ufacık, ince 
bir bıçak çıkardı. Beli
ne bir zincirle bağlı bile 
demire bir iki sUrttU, 
ıonra mandaya doğru 
iğildi : 

-Bas more sopaya! .. 

.. 
Aman Alla hım!.. 
Kan, Kan, Kan!. 
Hayvanın Boynun

dan Oluk Gibi, 

Çeşme Gibi Kan 

F ııkırıyor ! .. 
Deh,et !.. 

Baltalarla param-
par'Çtı •ttller 

yorlar!.Üç zavalh 
koyun .• acı acı me 
liyorlar!. Mezba· 
hacılardan biri 
yanaıtı. Amma 
ne çabuk, ne ça .. 
bukl. Hepsinin 
de birer bacakla
rlndan tutup çe• 
kerek devirdi. 
Duvar dibinde
ki kan oluğuna 
doğru baılarını 
yatırdı •• Biri yine 
bıçağına çekti. 
Diğeri ııra ile 
hayvancağızın iki 
kulaklarmdan tut 
tu; bir, iki, Uç!. 
Tamam!.. Sanki 
bıçağı zavallıların More oncağızı becere 

meğir misin?. Dedi. Ve 6ögl• lıofla ,olil• l>az· boyunlarına değ· 

Üzerinde parça par· 
ça kan pıhtıları dolmu_ş 
olan tol elile hayvanm 
boynunu ıöyle bir sı .. 
vazladı ve gözle kaı ara· 
sında hızla, hayvanın 
boynuna ıUrtlverdi .. 

ltan•g• •önd•rdiler dirdi, boyunları 
ııcağın• l kırıla kırılıverdi!. Ne fenal. 

1
da bu.. Ben boynumu bUkmüf, debe· 
raıı ıe• r }enen hayvancıklara bakarken, 
rin olu· kanh bıçağını koyun lırtJarmda 
yor. Fa- temizleyen cellat, yılııtı: 

Aman Allahımf. Kan, 
kan, kani.. Bir terkos 
borusu nasıl patlar da, 
taaaaa, havalara kadar 
su fışkırırsa, öyle!.. Oluk 
gibi, çeıme gibi ka.1 !.. 

kat ıiz - Maramatl ne mi dokundu 
de bilir- Beyefendi? dedi. 

Posbıyıkh, meşin elb:siJİ 
Arnavudun yüzU kan 
içinde .. Taş zeminde de
re gibi kan akıyor, hay• 

van debeleniyor, gırtlağı tur. Hele 
içeri kaçıp çıkıyor.. Fak•t bilir misiniz?. Bu adam ta-

E b k böyle Ö· traf, el i tlç met- vuğu ne kadar kolay kesiyorsa, mez-
reye kadar kanla bu- bahacılar d• lco•koca mandaları lUmlü n 
)aştı. Fakat ne şaııyor- gözl•rini kırpmadan boğazlıgorlar çok ol· 
sunuz?ıBu onlarca, mezbahacılarca duğu yerler.. Nasıl oluyor da, 
pek büyütecek bir şey değil.. burada ıedaidihava hüküm sür· 
lıte bakm, hayvanı öyle debele• müyor ona şaşıyorum. . Hep kan, 
nirken yüzüstü bırakıverdiler. hep kanlı et parçaları, kanlı * eller, kanlı yüzler, hatta kanlı 

Mezbahayı geziyoruz.. Öğle gözler!. Ne tarafa baksanız, et, 
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ne tarafa baksanız, kan, ne tarafa 

bu zehirlenme yüzünden telef olur. 
"Bitmedi., 

Erenköy: Bereket Tavuk Çiftliği 

(1) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olan 
mUtkUllerlnlzl ııorunuı, mUtehauıa alH 
cevap verecektir. 

baksanız, davul gibi şişmiş man· 
dalar, danalar, inekler !. 

Bir yerden geçerken, arka
daşım: 

- Dur!. Dedi. • Koyun kesi· 

- Yalan değil dedim, acıdım. 
- Vazgeç, acıma beyim, sen 

acırsan, bize it bırakmazlar!. 

Hem aöz aramızda, lbrabim aley• 
kümaelam lsmaili keıeydi, bu 
sefer kusura bakma amma, 1eni 
yatırırdık buraya! .. 

Herif kendi fehvasmca be
nimle alay ediyordu. Ben de 
takıldım: 

- lsmail olmasaydı ıiz de aç 
kalırdınız ya! .. 

Sonra sordum: 
- Günde kaç hayvan kesi· 

yorsunuz? 
- A beyim, biz farkında 

mıyız ki?. Önümtize getirilene 
basıveririz bıçağı? Eh tahminen 
ıöyle 100 hayvan kestiğim günler 

oluyor! .. 
Tabii alıştınız?. Hiçbir 

sıkıntı filan çekmiyonunu?. 
- Ne sıkınbsı beyim, herkes 

Kari Mektupln11 

Nöbetçi 
Eczahane/ere 
Dair 

Galatada Kuledibinde Rasenfoı 
hanınde oturan Vitali Efendi Is~ 
minde bir genç matbaamıza ge~ 
lerek bize şu ıikayetinl anlattı : 

«- Haatamız için ilaç almals 
Uzere 30-3 t temmuz gecesi nö• 
betçi olan Asri ittihat eczanesine 
gittim. Saat 22 idi. Eczane kspala 
bulunuyordu. Reçeteyi gtindlizdeu 
bıraktığımız halde ecıanenin ka· 
palı olmaıı hayretimizi mucip oı. 
du. Gece ztHni çaldık. nöbet~l 
olmaaına rağmen eczanenin kap1&1 
açılmadJ. Pollae müracaat ettim • 
Banka mevkline menıup 814 nu• 
marala pollı efendi ile gittilr, 
yine kapıyı açtıramadık. Poliı 
efendi iltida ile ııhhat mUdilrl\l• 
jöne mltracaat etmemi tavtfye 
ederek aynldı. 

Nihayet haıtamın ilacını Dl• 
vınyoluna kadar yürümek ve her 
eczaneye bat vurmak auretile 
Türbe civarında bulduğum bir 
nöbetçi eczaneden tedarik etmek 
mecburiyetinde kaldım.,, 

Ra1enfoa 
Biz, ayr1ca bu mueleyl a1ikada• 

eczahaneden tahkik ettlk. Bize tıi 
cevabı verdll•r: · 

- Filvaki evvelki gece ec:ıan• .. 
mize b8yle bir müracaat yapı1mııtır. 

Fakat o ıırada miıtahdewnin yem•ı• 
gltmiıtt. Yarım aaat ıonra gelmif vı 
latenen lllcın Amerikan yak111 olduı 
tu anJaııJmııtır. Meaele, aadece bir 
yemek münaaebetile gaybubetten 
ibarettir. 

Bir KöylUnUn Teşel<kUrU--
Mtireftenin Çınarlı köyünden 

Recep Efendi gönderdiği bir 
mektupta Şarköy Kaymakamı 

Hayri Osman Beyin köylülerin 
itleri ile bizzat alAkadar olmaaın• 
dan ve her tUrlü kolaylığı göıter• 
mesinden büyük bir hassasiyeti• 
bahıetmekte ve Kaymakam Beye 
etıekkür etmektedir. ................................... ._ ......................... .. 
itinde uıtadır. Bu yüzden ekmele 
yiyoruz, elimiz, gözümüz, kulağı• 
mız alııtı .• Ne sıkıntı çekeceğiz? •• 

Biraz evvel yatırıp kıbr kıbr 
kestikleri mandayı ıimdi titirl• 
yorlardı. İtçilerden biri mandanıg 
karnında sırtından birkaç delllt 
açmıf, bir ateı körüğü ile içeriye 
boyuna hava veriyordu. Nihayet 
manda davul gibi oldu .. işçi hun• 
dan sonra eline bir sırık aldı, 
mandanın oit yerlerine baıladı 
yapıftırmıya.. vurdu, vurdu, vur• 
du. Ve nihayet sopayı elinden 
attı: 

Gel bakalım usta!. 
ıeılendi.. biraz evvel gozunu 
kırpmadan mandayı kıtır kıtır 
kesiveren pos bıyıklı Arnavut, 
bıçaA'ı bir iki biledi. Baştan sona 
kadar mandanın derisini ikiye 
buldu. Sonra mandayı iki çen• 
gelle ve manivela ile tavandaki 
demirlere astılar. ihtiyar Arnavut 
kürk soyar gibi koca mandanın 
derisini ııyırdı, iki dakika içinde 
çırçıplak yaptı. 

lf 
Demir teller, çubuklar, çen• 

gellerle kaplı koca mezbahada 
binbir ıes var.. Sucu sesleri, ha· 
ğırtılar, manda, koyun, dana bö• 
ğUrtUleri, çınçın çınlayan Arna• 
vutça haykırıılar .. 

Mezbehanın Cınünde kum gibi 
mandalar, öküzler, danalar dola• 
ııyor.. Ayakkaplarıma baktım: 
Ta derisine kadar kana batmıt!• 
Kan kötü şey vesseliml. 

Beni bile kan tutmuş!. Başım 
ağrıyor! •. - lf 
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Moako.,adadır, C:•r 
Koloako' aaml-

le anılır. Aj'ır-
hiı: ltl tondu·. 

Fakat hiçbir 

.\ .. 

1 
n' '' .,f .• _., .... :~..._ . .. , .. ~: ·~ :: " .. ~ 

-'* BI• olr l ıblaej'ln 

Oemlryolunda Yelken .. 
ln,.ilterenia l'o ktır •1eletlode ••l· 

ruk bir d~mfryolu nrdır. Halk 
bunun llııarlade yelkenle yllrUyeo 
bir taraaia kullanarak atle•lr • 

Bu terHI• ba:aan aaatt• 60 mil 
allr'at temin eder. 

22 dltl 
Yardır. 

6 Kibrit ,,,,, .. 
1 Ki >rlt 

111 ft 
YekCa n• 

eder? 

·····················~··············· .. 

';:,,. 
T•~lhln En MUhion GUrelJ; : 

8S9 tarlhıada Japen lıaperatoru B11nto 0 °İJdüj"U 
a:a11ıa .. tahtaaa iki talip vardı. BI· 
r •İnin adı Koreh'.ta, dlierlnhıkl 
Kerotaka hlJ. Hak aralanecla b r 

tercih yepameyıaca lklalnl 
rilrattlrlp tahtı r•llp çı
ka•• YaraılJ• karar yar• 
di. Prea.ler bis at rlr .. • 
•lyarek 1erlorlaa birer 

Geçende •on•utt , 
ala bulamacbyaan ı 
bla alyllyella: Dlln· 

~ --=;;;-• ___ .,, ,_., 
a. 17 l ffe:ılbı 4 yatıaadır, ric:u• . • ~·:;.;;. 

çan ncl Harda yapılda. Fakat •kadar ar· ardı ki d"-la alkl.,tl takriben 25 ° B h k bl el 
wn uu 9at• at ur n le • • Eak ıanıan 

1•rfae takılmaaı bir t&rll al•küa elamatlı. s.
11
ra kil• rellr. Fakat buna rat- ıal•• sanaet••Jlalı. Bir ae '{hı tarafta~ 

Mis Palm Tlpy nkll ta1la ettiler. Ga'elte Ke
roklta'aıa pehllYaaıada kaldı 

Ye eyua •ua tahta çıkaaua1 
mucip oldu • 

yaya eYvell tavuk 
relmltt'•. lacllla bl· 
rlacl fam•• 21 lncl 

• b

L- ... 50 itli• aildetlnda blr ..... çift lil • or d ı • -•İ• bunu çekmeıaeal lhtlıaall•dH de korkuldu. damacaal yerladea kaldmr. • n y•r ~ıe iç~n a~~p:':..,t ~.' a aüe ' 

~remlln)~ ~h~~n~ ~~-~ld~ ~~ Am~b~aA~a rhrl~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
... ... .. de etur•a"tadar. • .................................................................................................... Bir Karında Dört Kardeş ! jsen:~·;~~ö;-~;:~·; ............................. .. 

--------------..=---- Mezarda Geçıren ı 
Hepsi De Erkek Olmak Şartile ! A~~e': ~m•kabueıerinmeıı-

Amerikanın Tebaa bavalwode Beaumond .. hri 
halkı fakir bir çiftçinin zevce1i olan Miliı Perrikon'ua 
bir karında dart tane erkek çocuk dünyaya ıetir
clijlni öiz'eodiil zaman bu bldiıeye IOD derece 
allka ıöıtermiş ve d6rt çocuktan d6rdtın0n de 
YatamHı için elden relen berteyi yapmıya karar ver 
•ittir.Bir karında 2, battı 3 çocuğun dünyaya ıelmeli 
nadir olaa bile ıörOlmemiı bidi1e deiildir. Fakat 
4 çocutun birden dilnyaya selmesinl tıbbın tarihi 
belki ancak a11rda bir defa kaydetmiıtir. 

yaya ıelmeıi ne kadar nadir i1e, bunlann hep bir
den bayatta kalmalan bir mi.O fazluile nadirdir. 

Bünun içindir ki, halk -çocuklan hayatta ltırak• 
mak maluadile bbbın btttlln veuitine mOracaata 
karar -.ermit •• aralannda iane topbyarak bu para 
ile dart dada " dai•I bir doktor tulmuttur. a.ialn 
çocuklar 6 aylık olmuflardır, hepü de •hhatteclirlv. 
Miatr PemkOa çocuklara A. B. C. D. barflerlle 
bqlayaa birer laim bul•uftur. Sara ile Antoayo, 
Bruno, Carlo ve Donaldo acllanm tapmaktadırlar 
Reımimizde bu cllrt beb ....... yonunuz. • 

.. Sonra, 2,3 battı 4 çocupn bir kannda dtın· 

Garip Dünyada Şu 
Neler Oluyor? 

Kanserin Hastalık Baıında T eıhisi Mümkün Olacak 
Mı ? Denizin Dibinde Ne Var ? Tayyare Naııl 
Kullanılır ? Sinema · Tiyatroyu Yeniyor Mu ? 

~~~~---·~~~~-

Bugüne kadar, insanların en 
Tıp •kati•· amanıız bir dUt· 
'•in• 0 ,,,.,_ mam olan kanıe-

/en 6lr rapo rin hıistalık bat· 
____ .;......_. lar baılamaz kat'i· 

Amerikanın bOyük ıinema 
Sinemada kump~nyalarından 
genı· bir birisi deniz bay• 

vanlarının hayat• 
mesel• lannı tabii tekil· 

de teabite karar vermiıtir. Bu 
maksatla ıayet büytık bir dalıaç 
makineıl yapbrtmııtır. Bu dalııç 
makinesinin pençerelerinde ıioe
manın seı ve resim alma cihaz· 
ları vardır. Makinistler bg. 
radan, meraklı mevzulan görerek 
filme çekeceklerdir. TecrObe 
baılamıttır. 

* Franaanın resmi tiyatroıu olu 

Papas Çıpla./t.
0 

Agağı Se'llmigor 
Amerikada bu mcak ,aalerde 

çorap kuUaa...ktan vazıeçen 
kachnlana .... tt ylzde (40) ı 
bulmytbar. K.iliM- mabafiH hey .. 
can içindedir. Birçok içtimalarda 
çorapıızlık aleyhinde vaazlar ya· 
pılmaıbr. Bu vaazlarda hammla· l 
nn hem abllkına, hem de ze-.ld 
aellmin• bitap edilmekte: 

- Siz de biliraiaiz ki, çorap 
ayaiı daha ıarif 16ıtermekteclir, 
denilmektedir. 

Saçlarınııı Boya-
mayınız, B·eyaz 
Moda Oluyor 

•up meıhur ıihirbazlardan Tumo 
kendi muhitinin halkmı da hay
rete dilşüren bir ad lmdır. 

. Yazın en 11cak ıtıalerlade, 
güneı altında amudi dlkilmiı bir 
direğin karııaına geçerek alb ıa· 
at biç aar11lmadan durur, ve ıe
nınin Oç ayım mezarda ıeçirlr. 
Bu mtiddet içinde yiylp içmeı, 
mezar bayafı kapalı olduğu itin 
laava da almaz, vücudu katay• 
laza haline ıeldiği için hiç bir 
,.Y• ihtiyaca yoktur. Muayyen 
mlddet hltammcla arkadatlara 
selerek keacliainl mezardan 
Çakanrlar. O zaman baypı ltlr 
haldedirler. Fakat yanm aaat 
açık ba-.ada yatar yatmaı ayak 
beri kalkar. 

yetle tethls edilebilmai için bu· 
lunmuı bir usul yoktur. Halbuki 
profeı8r Arıonoval tarafından, 
IOn içtimaında Pariı Tıp Akade
ıniıinı verilen bir rapor bu bu
ıuıta büyük ümitler beslenme
ılne müsait bir ufuk açmııbr. 
Profesör bu raporunda pbık ta
lebelerinden doktor Kopaczewkl 
tarafından keşfedilen bir serom· 
dan bahsedilmektedir. Bu serom 
normal bir insana zerk edildiği 
zaınan hiçbir teıir yapmamakta, 

Kom•di Komedi Frantez 
PranHz 1ı.,.. ba~ı. klA~k piye .. 
lcesin gözil lerını filıme alc:lar

•• .. ,J l maya karar veı• 
onanue mittir. Filme çe-

Nevyorklu kimyaker Mlıtu 
Vllll Renı ıenç kadınları yakın
dan allkadar etmeye baflayaa 
yeni bir modanın mucididir. Bu 
moda beyaz ıaç moda11dır. Ôyle 
bir beyaz ki mat ve ıoğuk delil-
dir. Hafifçe albn ıarııına çalar -··----.. ···---···-····· .. -· ... - .. 
ve-tıpkı ipek gibi parlar. Mavi Bir A11ketin ~anıere müptela bir haıta nze

rınde iıe derhal donarak mevııi 
Çatlaklıklar husule getirmektedir. 
tecrübelere devam olunacaktır. 
~ier teıhiı zamanında yapalabi· 
rae hastalığın ameliyat ile anu

llll almak ekıeriyetle mOmktlndUr. 

kilecek ilk eser Molier'ln m~ 
bur Precieuses Ridiculea' dlr. Bu 
kararın verilmesine saik olan dO
tllnce F ran1anın 1abe1erlerlni bO· 
tlln dünyanın ıözil lntıne yayma 
arzuıudur. 

ve yetil gözlll kadınlara pek 
yaraıtıiı dylenen bu renk huıual 
bir boyanın elektrik ceryanından 
ıeçirilerek kullanılma11 ile iltihNl 
edilmektedir ve 11blttir. 

Verdiği Netice 
Bir Macar muharriri ytlz ço

cuja bllyUdalderi zaman ne olmak 

Bir Şehirden 
Diğerine Yüzerslı 

Gidip Gelen Kız/ 
Miı AYilla Hare 17 yatında 

çok tlzel bir ıenç kızdır. Ame
rikanın Lonıee tehrinde oturur, 
fakat evi ıebrin içinde değil, 10 
mil uzakta bulunan bir kaydedir. 
Keaclili bOyök bir yazı makineıl 
fabrikasında daktlloıraftır, her 
ıtın aabableyin k6ylhlden kalkar, 
ıebre iner, ve vazlfeaini yapbktan 
ıonra evine diner. Fakat bu sey• 
yahti ylrtıyerek veya berbanp 
bir nakil vasıtaaile yapmaz, ıehlr 
ile kay arasında bl\yilk bir dere 
vardır, ylzerek gelip ıider. Elbl
ıeli lbtikten bir torbanın içia· 
dedir. Hiç ıılanmaz, dere kena• 
rında aoyunup geyinir. Amerika• 
lalar bu kıza Su perisi diyorlar. 

-············ .. ················•····················• .. ···-
iıtediklerini sormuıtur. Bunlardan 
25 i zabit, 10 u mObendi1, 2 al 
çiftçi. 1 1 memur, 62 ai de İf 
adamı olmak i~~edikLrini a6yl .. 
miıtirler. Asrın temayUIOnO bun
dan anlayabilininiz. 
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Yazan 

Bu Başı 
U:şk ve m cera romam - 58 - _ 

- Polisin elinde değil midir? 
Çocuk mu .. un.. Poli müfettişi 
Waldon'u duymadın mı? Nasıl 
se ine manidar bir ahenk vere
rek "polis ızm peşindedir., 

d di. 
Fatoş irkildi: 
- Fafa buna sen de dikkat 

ettin mi? diye teliişla sordu bu 
sözü ben de işittim. 

F afn şimdi hıçkırarak ağlı} or
du. Fatoş arkadaşına yaklaştı. 
Onun başını göğsüne doğru çekti. 
O da ağlıyordu: 

- Fafa ..• Fafa yavrum belld 
de M. Waldon laf olsun diye bu 
ı5zll söylemiştir... Belki polis 
d ğil, bizzat katil... Katil bu batı 
burn d n almıştır... Değil mi 
Faf ?. Bak bu daha makul. Katil 

elip almıştır... ÇUnkU polis başı 
bur d bulduğu anda bizi yukar
d n çağırtbnrdı. Eğer garsonlar 
bunu bulup da polise teslim et
nıiı olsalardı, bu saate kadar 
rine bid gelip buradan almıılar
(fı •• Fafa bunu katli •.. 

Fatoı birdenbire ıuatu ..• Fafa 
lt•ımı kaldırdı. lkiai de kapıya 
baktılar.. Odalarının kapısına 
wndmufta. 

- Kim o.. Ne iatlyorıunuz ? 
- Bir dakika kapıyı açmız 

atmar.el. 
F atoı ı&ilerlnl ıildl.. Üatüne 

rop d6pmbrını alarak kapıya 
yakla9h. Fafa, olduj-u yerde don
muf kalmifb.,. Nihayet olacak 
ıoy olmuıtu. Poliı kendilerini 
tevkife geliyordu. Fatoş : 

- Mab~olduk... Bittik, diye 
dllıünUyordu. Demek Waldon 
herıeyi gördU. 

Kapıyı açb. Kapının iSnUnde 
uykulu gödl bir otel ıarıonu 

duruyordu: 
- Bunu bir M6ıy6 Frölayn 

Nuriye yolladr. 
Ve ince kiğıtJara aanlmıf bir 

fite uzatb. Şiıeai~ üzerinde bir 
de zarf vardı. 

Fatof: 
- Bana mı, dedi, bana bir 

paket mi? Nedir bu?. 
Şişeyi saran kAğ-ıtlann arasına 

bJr kartvizit ııkıtlırılmıfh. 
Fato, merakla pakete bakıyor. 

Ye Fafaya yaklaııyordu. Paketi 
Fafaya verdi. Fafa sabıraız ellerle 
zarfı çekti. Kartvizitin Uzerlnde 

Doktor Arif Şefkati 
Diye baskı yazısile yazılmıth ve 

el ilede şu s8zler iliYe edilmiıti: 
"Güzel hemıeriıine iyi bir uyku 

h•menni eder.,. Ve kartm fSbür 
tarafında ıu vardı. 

" Bir çorba kaııfı içllecektir,, 
- Bu da acdir Fafa? 
F af a ıimdi tebeHUm ediyordu: ................................ --...... ., .. _..,,,.. ........ 

sea Poıta 
iLAN FiATLARI 

f - G•zel•1tirt HU ,.zui/• 
6fr sütunu,. ilci s.tırı 6ir 
(.antimJ 11111ıtır. 

2- Sa11J•s1.na 6Ört1 bir ıanti• 
min ilan /iatı şunlardır: 

3-:Bir Janti1r1cle 1'HC1ti 

(8) lc•llme oardır. 

4- ince w kclın ••zılar 
tutacolclart gere fÖr• 
14ntlm.I• ölçüliir. 

1 
Suat SUz•n 

Ne iyi adam hu doktor 
Şefkati Bey... Sinirli olduğumu 

söyledim ... Bana bromür ldzım di
yordu. Almış yollamış. 

Fatoş bir şey söylemedi. Fakat 
içinde bir acı duydu. Böyle gur
bette iyi bir insana tesadüf et· 
mek ve yabancı da olsa başkııları 
tarafından şefkat görmek ne tatlı 

bir ~eydi. Arif Şefkati iyi bir 
çocuktu. İıte böyle bir tesadüfü 
Fafa yapmıştı. Halbuki kendi ..• 

Tevfik te iyi bir insana benze mi• 
yormiydi! .. 

Ne olurdu sanki o da bakika• 
ten iyi bir insan olsaydı. 

Şimdi Fafa bir bardağın içine 
şiıeden ilacı boıaltıyordu. 

- Bu, tahminen bir kaıık 
eder değil mi?. 

- Evet. 
Fafa ilacı içil. Bu defa Fatoı 

iliç ılıcıini eline aldı. Bardaia 
boıalttı ve içti. Sonra döndU 
yatağın UıtUne oturdu. Fafa da 
yatağa oturmuıtu. 

- Haydi ıoyun F afa, diyor· 
du. Haydi biraı uzan ..• 

ı-======-s_.P ___ o~r~~~-----_-_-_ 
Sporcularımıza Moskovad• 

Yapıl•n Merasim 
MoDkova, 31 (A.A) - TUrk 

ıporcuları Moıkovaya varmıılar
dır. Sporcuları hamil olan tren, 
Moıkova iıtaayonuna ıirerkea 
TUrk ve Sovyet milli marılaril• 
karıılanmııtır. lıtuyon baıtan 
bata TUrk ve Sovyet bayraklarile 
&llalenmiı ve birçok yerlere Uze· 
rinde tUrkçe ve ruıça - Sefa gel
diniz - cUmlelerl yazılı bUyUk 
levhalar asılnuıtır. 

Misafirler, Beden1 Terbiye 
Yllkıek Mccliıi Umumi Katibi 
M. Griıoryef, Moıkova Bedeni 
Terbiye Mecliai ikinci Reisi M. 
Lev, baıta Fevzi Bey olmak 
tlıere Türk Bliyük Elçiliil erkin 
ve memurini, Sovyet Hariciye 
Komiaerliii erkim ve ıpor teı· 
kilib ile matbuot mlimesailleri 
tarafından karıılanmışlardır. 

Sovyet ıporcuları, Türk mi1a
flrlıre kırmızı pllerden mUrckkep 
buketler takdim etmiılerdir. 

istasyonun karıısındaki mey
danda toplu bulunan Bedeni 
Terbiye Enstltüıll talebeıi Tllrk 
ıporcularını hurra ve yaıaım se
dalarile istikbal etmiılerdir. 

M. Lev miaafirleri Moıkova 

ıpor teıkllitı namına Hlimlamıı 
ve Cevdet Kerim Bey de bir 
nutukla mukabele etmlıHr. 

Davla Kupası 
Londra, 31 (A. A.) - Daviı 

kupaıı maçlarında, Birleılk Ame• 
rika, çift erkekler maçlarında 
lngiltereye ıalip l'elmiıtir. 

Teklerde iki maç lcazanmıt 
olan lni'iltere bire kartı 2 gali
biyetle battadır. 

Am•ttirlUk • Prof••yonellik 
Londra, 31 ( A. A. ) - T enia 

beynelmilel federaayonu, Ameri
kanın, amatör ve profeayoneHerin 
beraber iştirak edebilecekri açık 
turnuvalar tertibi fikrine muha
liftir. Fedrasyon, amatörlere, pro• 
fe1yonellerle karşılaımalarını me· 
netmelctedir. Sadece, huıuai bir 
miisaade almak ıartile, gösteriş 
maçları yapılabilir. 

Moskova • Omak Bisiklet v.,.,. 
Moakova, 31 (A.A.) - lloıkova 

F af a bu sözleri dinledi. Şimdi 
ikisi do yen yana yat klarmın için• 
deydiler ve konuıuyorlardı. 

- Başı kim aldı Fatoı? 
- Katli almııtır. 
- Bu daha fena... Demek 

katil buraya kadar, odamıza ka• 
dar girdi hal.. Bunu hiç ı8yleme, 

-12-
Jemıin ylhll ta kulaklarına ve 

gözlerinin içine kadar kızarmııti, 
- Ne diyorsun?. Ne diyor

sun? Diye bağirdı. 
Tevfik ortadaki masanın önün• 

de ayakta duruyordu. 
- Katli sensin, diyorum, •• 

ladın mı?. Katil senıln. 
- Katil ıenin masum 11fatını 

bahşettliin iki maceraperesti dir. 
- jemı tanımadığın kıvıra 

hakaret etmekten ve onlara böy• 
le olmıyacak bir cUrUm isnat et• 
mekten ıenl menederim. 

- Menedemezıin ... 
onlara boş olarak tealim 
bu çantanın içinden bu 
kıyor. 

Çünldl 
ettiğim 

baş QI'" 

- Onlara teslim ettilin za· 
man bu çantanın bof olduğu 
ıenin iddiandır. 

( Arkuı var) 

Denizyolları 
JŞLITMl!l 

AeHteJerl ı Karaldly Klfprlltq 
Tel, 41362 - Slrkeel Mlhlrdarıade 

Haa Tel. 227 40 .......... ... ..... 
Yolu Ayvalık 

BANOIRMA vapuru 1 
Aj'ustoa 

Çartamba 19 da Sirkeci 

nhbmından kalkacaktır. "4300,, 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

CUMHURiYET vapuru 2 
Ağustoa 

Pertembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlfte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Di
nUıt bunlara iliveten Pa;ar, 
Of, Polathane'y• uğrayacak

tır. (4327) 

Mersin Sii?'at 
Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 3 
Aiuıtoı 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Gidişte İz
mir, AntaJya, Menin"e. Dö
nüşte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye utraya
caktır. (43l8) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 2 

Aiuıtoı 

Pertembe 19 da Slrkeel 
rıhtımıadan kalkacakbr. (4J29) 

ile Omık arasındaki biıiklet yarııı 
hitama ermiıtir. Bu yarıı Hna
sında 498 saat zarfında 7054 
kilometre katedilerek bir mesafe 
dünya rekoru tesiı olunmuıtur. 

Slnopta Spor 
Sinop, 31 (A. A.) - Halkevl 

ıpor ıubeıinden Ayancıia ıiden 
futbol takımı Ayancık idman 
cemiyetile yaptığı maçta bire 
birle Ue berabere kalmıştır. 

Av st ry Divanıharbi 
iş Ba ında 

................................................ 
Kararlar H y c nl B ki nlr n 
Divanıharp Bird nbfre Durd 

Avudıırga Baıvelcil•tl öıt•nde vurıtlott n•6etçll•1' 

Londra, 1 Aju.toı (Huıuıi) - tr•ra'fndir, Viyana tam bir ihtilal 
Avuaturyada layan hareketine havaıı içindedir. - >1-
ittirlk etmit olmakla zaaaltuıa Viyaaa, l (Huıuıt) - Halla• 
ahaarak divanı harbe verilea- btıytık bir heyecan itinde iatizar 
lerin aaylaı ( 200 ) ldfiyl bul- ıttiji muhakeme baılamııtır. Dr 
muttur. Bunların hepıl dı vanıbarp, Baıvekilet binaıını ba• 
haklan olmadıiı halde aıker HraK M. DolfUıi 61dlirenlet;J 
Uaiformaaı ı•ymiı, ailih tafmıı aorıuya çekmektedir. Dolfil .. 
'Ye bu vaziyette blildimete filea bizzat öldür•ekten auç]u olaa 
kartı rel•lı olmakla mllttehcm• adamın iımi Otto PJaaeter'dW. 
dirler. Suçları, "evlade iter ıillla Aailere rei•lik eden de Molzveher 
buluaaaa lda• ceza ı Yer:flecetf !aminde bfr • ktrlkçldfr. Şfmcffkl 
hakkında,, te muzu ıon hafta- h ide bu iklıinin ıorauıu yapık• 
aında neırediJmiı olan beyan• yor. Fakat Birdenbire Dlvaaılaarp 
name ahkamına tevafuk eder. faaliyetini durdurmuttur. [Bunun 
Y ılnız auçlannın tahakkuku ha· aebebinl birinci eayfa111ızcla oku,. 
Hnde dahi hepıf nfa birden idam ıunuz. J 
ıdilmeai, Milll ıoıyaliatlerl cianet Viyana, 31 (A.A.) - Aıkerl 
dereceıinde feverana getireceği mahkeme Viyana ile bütün .ı • 
dUtlnceıl haricinde, biı.z.at htlkfi· yetlerdekt asileri muhakeme ed .. 
met taraftarlan arasında da ıui- cektir. 

tesir yapacatı mlilihauıı dolayı• Diin aakeri mahkeme M. Dol-
ılle ifrata gidilmeyecetl kanaati flls'O katletmekten suçlu Otto 
mevcuttur. T abmln edildiğine Planeter ile BaıvekAlete lttr11 
iÖre divaıuharp en fazla clh11m- hücumu idare eden elektrikçi 
feri derece sıraslle ayırarak içle· Holzveber'io muhakemesiyle met· 
rinden yalnız (20)kiıiye idam ceza- illi olmuştur. 
sı verecektir. Mahkemenin bu ak• Mahkeme relıi Jeneral Ober· 
ıam bitmesi ve hükmün tefhiminden vegcr, bu celseye rlyaaet iqin 
(6) aaat sonra sabaha karıı yerine Mirıtlay Kabi11'i memur etmfıtlr. 
aetirllmeai mUmkündür. Herhangi 
bir aksülamele kartı tlmdiden Sorguya çekilen suçluların 

Viyanalı oldukları anJaıılmııtu. 
gayet ııkı tedbfrler alınmııtır. 

HUkiımet l0.000 den fazla Plan ter 35, Holzveber 30 yafln-
dadır. lkiai de evlidirler ve ıalıat kuvveti bu kııım asilerle karıılaş• 

.. mak Uure cenuba, diğer mtıhlm ıeçinme vasıtaları yoktur. 
hlr kuvveti de Jnıburı iıtlkame- Planeter, M. DolfUıU ölcllir• 
tlae i'Önde ... rmiftir. Muhtelif yer- mek niyetinde olmadıjını, fakat 
)erde ufak tefek mliaademeler kendi.Unl müdafaa 111ecbUl"lyetM• 
devam etmektedir. de kaldığını ı6yliyerek Nafileriıa 

her zaman kullandıldan mftdaf .. 
Her ihtimale karıı Viyana 

siıtemini kullannı11tır. Mllddeiu· 
t•hrine mlintehl fOH yolları dl· 

mumt, bu tarr.ı iarlp bulduiuıw 
ke1tli teUer ile kapahldıkta• baı· 

aöyleaıiıtir. Celae, ıuçlularuı avu• 
ka aefıi 9elaria içinde de u•umt 
mlHıeHler muhafaza altına katlariyle konuıabilmeleri içha 

tatil edilmiıtir. 
alınmııhr. 

Y l h l 1 . d hüku". Bir ıayiaya göre i•çenlerc:M a aız ıe r n çın e 
metin elinde kalan kuvvetin tevldf edilen sosyalist ıeflerİD 

Mlidde.fumumt tarafından tahlly_. 
mecmuu (6000)1 i'eçmediii ve 

lıri istenllmi,tir. bu kuvvetin büyük bir k11mı 
acemi efrattan ibaret olduğu Bir MahkGmlyet Daha 
cllaetl• dalıilde bir kıyam vukuu Viyana, 3t (A. A.) - Diva• 
halinde karıı lc:oyamamaaı endi· nıharp millt soıyaliatlerden Röktl 
şeıi hfikilmfermadır. Bundan on ıen hapae mahkum etmiıtir. 
baıka bizzat hükumet ikuvvet· Milli Soayallatler 'lmdlllk 
lerininln de sonuna kadar hU· Majlüp 
kümele sadık kalacakları ve Belgrat, 31 (A. A.) - Karin• 
mukabil propaiandanm teairine tlya ve lstiryadald milli ıoıyaliat• 
kapılmıyacaklan kat'iyetle keatiri- lerin •on mukavemetleri dllll 
lemomekttdlr. Sinirler ıon derece ( Devamı 9 11ncu ayfada ) 



İTTİBAT ve TBRAKBI 

Talat Bey, Muhafız Cemal Beyin 
T elişını Pek Nafile Bulmakta idi .. 

- Kamil Paıa, sizin cenaze· 
niıe basarak makamınııa oturtul· 
mak maksadile lslan bula getirlil
miştir. Paşanın buraya gelişi, ih
tflfilin karip olduğuna en büyiik 
delildir. Şimdi paşayı lstanbulu 
terke mecbur etmek ihtilalcilerin 
bir kanadının kırılmasına yardım 
edecektir. 

Sözleri üzerine Mahmut Şevket 
pqa uzun uzun düşünmüş, ve sonra: 

- Haydi .. Sana her türlü •er
bestiyi veriyorum. Fakat Kamil 
pafa için lüzumundan fazla ıiddet 
gösterme. Üç gün kadar burada 
kalmasına mllıaade et. 

Demif.. ve sonra ' da: 
- Elhükmülillib ... 
Sözlerini ilave etmişti. (latıtra· 

den ıunu da arzedelim ki, o andan 
itibaren Mahmut Şev:ket paşanın 
kalbine bir endişe girmişti... Bu 
mesele etrafında merhumun refi
kaları hanımefendi ile yaptığımız 
mülakat oelicesinde öğrendik ki : 
Pqa hayabnı tehdit eden bu 
tehlike hakkında muhitindekilere 
hiçbir aöz söylememişti. Y alna: 
ıehadetinden bir hafta evYel 
kendisine dindarana bir tevekkül 

'selmifti. Konağına pek mahmu 
bir laalde geliyor; fakat bu hlz
nlln6 refik .. na hioettirmek iste
miyordu. Geceleri uyku8U feykali
de hafiflemişti. Yattıktan odanın 
ıofasında ifitilen hafif bir gfirültU, 
bir kapı gıcırtıaa pqayı sıçra• 
byor ve uyandmyordu... Refikam 
hanımefendi, bu halleri hiasetmiı 
ve endiıeye kapılarak sebebini 
anl'amak istemiıti. Fakat merhum, 
bu husuıuta hiçbir ıey ıöyleme• 
mit, biiylik bir ketümiyet gös· 
termiıti. ) 

Cemal Bey, BahıAllden çıkar 
çıkmaz doğruca Merkez.iumumiye 
gelmif; Mahmut Şevket Paşa ile 
aralarında cereyan eden sözleri 
T aJat Beye nakletmiıti Talat 
Bey, o, dUnyamn en pervasız ve 
en bnynk komiteci.:i gevrek gev
rek gülerek: 

- Bu kadar fazla telAıa ne 
lüzum var. Su testiıi su yolunda 
kırılır. 

Demiş, gerek kendi ve gerek 
arkadqlannın bayab hakkındaki 
düşUncelerini ıu sözlerle bulisa 
edivermişti .. 

Kamil Paşayı lstanbuldan çı· 
larmakla ihtilalcilerin bir kana
dını kıracağını zanneden Cemal 
Bey çok yanılıyordu... Mahmut 
~vket Paşa ve Talit Beyle mil· 
lakabn ertesi güntl Kamil Paşanın 
mabtumlarmdan Abdullah Beyi 
muhafızlık dairesine celbeden 
Cemal Bey, birçok tehdidi muta• 
1ammın sözler ıöylemiş, Abdnllah 
Beyi pederine göndermiıti, Kimil 
Paşa lıtanbula ayak b&1bğı da• 
kikadanberi maruz kaldığı bu 
muameleden pek mlıtehayyir ve 
pek mUteeasir olduğu için bir 
aralık Cemal Beye kartı muk~ 
Yemet etmek iatemiıU. Lakin. 
muhtemel olan bidlutta zuhura 
gelecek fenalıkların mea'uliyetin
den içtinap için Mıııra avdeti 
tercih etmişti. Buna binaen 
• lngiltere aefiri, Sir Lavterin ara• 
basına rakiben nhhma inmİf ve .. 
tekrar geldiği vapura binmif, lı· 
tanbuldan çıkıp ıitmifti. Fakat 

NaHrıdiklcati eelbe lcigılc blr lnluı .. esna•ı lıarpte Bat,ar rnekcUibl 
... u,.lgui tal•k•iain cslceri gol/ar t•miratuıda çalılfırılmal•ır 

onun bu avdeti, ihtilalcilerin te- calar dağıtılmıştı. Topal Tevfik 
ıebbOslerinde devema hiçbir halel Nazmi, Ziya, Mehmet Ali, Şevki, 

. . ~: Abdullah Safa Mahmut Şevket 
getırmemıf u· n .. h lık .- ,aşayı oldllrmege memur olmut· 

KA~m, arb~ aon azır • lardı. Gebze jandarma kumandan-
larını ıkmal ediyor ve birkaç lığından mütekait Mehmet Bey, 
gün aonra kanlı tasavvurabnı lzmitten sureti mahıusada celbe-
tahalckuk etticmek iatlyordu- diJen Uç çerkes ile Cemal Beyi .• 
,Fedailer aynlımı ve taban- ( Arkası var ) 

\ Avusturya Divanıharbi 
fş Başında 

( Baıtarafı 8 inci aavfada ~ 

akıam kmlmıf, asilerin ellerindeki 
yerler hükumet kuvvetlerinin eline 
geçmiftir. 300 kader Avuaturvalı 
iayancı Yugoslavya hududuna gir
miıler, ellerinden ailahları alına· 
rak bapsedilqıiıtir. Mülteciler 
hududu, üniformalı loyafetlerile 
ıilihları ellerinde olduğu halde 
geçmişlerdir. Yanlarında tanklar 
da vardı. Bunlardan 138 i kilçUk 

Varacin kasabasına gönderilmiş· 
lerdir Bunlar, Almanya hüküme
tinin kendilerini almak için mn
dahale edeceğini aöyliiyorlar. 

Yugoslavyanın Bir Tebllğı 
Berlin, 31 (A.A.) - Yugos

lavya sefareti son Avusturya ha
diselerine dair bir tebliğ neşret
miıtir. Bunda şu malumat vardır: 

"Şimdiye kadar Yugoılavyaya 
yedi yUz Avusturyalı mülteci gir
miı, bunların hepsi sllahlanndan 

tecrit olunarak tevkif edilmiştir. 
Avusturya isyanı meaeleai Yu· 
ioılavyada mllnbaııran dahili bir 
meaele olarak telakki edilmek· 
tedir. Bu mesele bir ihtilat tevlit 
ettiği takdirde bunu, ancak 
Milletler Cemiyeti, beynelmilel 
çerçeve içinde halledebilir. 

ltalya Almanyarı Aldatmıt 
Berlin, 31 (A.A.) - Gazeteler 

Yugoılav aefaretinin tebliğini he-

yecanlı bir ıekilde netrederek 
bunun, ltalyaya ka11ı bir ihtar 
olduğunu yazıyorlar. Der Doyçe 

gazetesi diyor ki: "Alman - lta1ya 
dostluğu nihayet bulmuttur. 

İtalyanlar bize Venedik ko
medyası ile bir hayal vermej'e 
çalııtılar. Aaırlardanberi olduğu 
gibi, 1914 Ağustosunda, ve 1915 
ihanetinde ve bugün olduğu gibi 
latin, latin olarak kalmaktadır.,, 

Gazeteler ayni zamanda son 
hareketin tenkilindeki fecaatten 
ve yeni Avusturya kabinesinin 
lstikrıırıızlığından bahsediyorlar. 

Avusturyada Tayinler 
Viyana, 31 (A.A.) - Ziraat 

Na:t.ırhğma Aşağı Avusturya Va
lisi M. Rayter, eski Hariciye 

Müsteşarı M. Tavsniç Berlin El· 
çilığine, Yukarı Avusturyn Emal
yet MUdllrü M. Hammertayn da 
Emniyet Nezareti Mllsteşnrhğına 
tayin edilmişlerdir. 

ltalyan Gazetelerlnln 
Ne9rlyatı 

Berfin, 31 (A.A.) - Avuıtur

ya ve Sar meselelerinden bahae
den Taymis gazeteılnin ntlshalan 

tamamen toplattırılmııtır. ftalya 
gezetelerinln Almanyaya şiddetli 
hücumları hükômeti meşgul et
mektedir. Halk atalya gazetelerial 
kapıııyorlar. 

Gazetelere gare ltalya Hükü· 
metinden llham alan Avusturya 

kabinesi, Viyana Elçiliğine ~
yin olunan M. Fon Papen'ln 

vaı.ifesi hakkında Alman bllk6-
metinin daha evvel bazı teklifleri 

kabul etmesini ilerJ alirecektlr. 
A•usturya hlikümeti Fon Papeni 

M. Hitlerin bir mUmeasili değil, 
Almanyar.in resmi bir Orta elçlıi 

olarak teJikld edecektir. 
Yugoal•vyanın Kanaatı 

Belgrat, 31 (A.A.) - Siyul 
mahafil, yeni Avusturya kabine-

ıinin Dolfüs siyasetine aadık ol
duğu kanaatindedir. Gazeteler 
yeni Baıvekil Şuşnigin, ltalya ta• 
rafları olan Stahrenberae galebe 
çaldığım, fakat yeni Başvekilin 

vaktile kırallık taraftarı oldup 
nu yazıyorlar. 

Avam Kamareaınd• 

Bir Sual 
Londra, 31 (A.A.) - Avam 

kamarasında muhafazakar me
buslardan Godfrey Nicholson, Slr 
John Simonun Alman hUkümetine 
Avuıturya hadiselerini tas}ip et• 
mediğlni bildirip bildirmediğini 

sormuştur. 

Nazır sualin tahriren verilme• 
sini rica ederek meseleyi talik 
etmiştir. 

Milletler Cemiyetinde 
Lonra, 31 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti icra komitesi, Avuı

turyanın vaziyetini tetkik et• 

miştir. 

Komite, hadiselerin ehemmi

yeti karşısında lngiltere hUkü
metinin, konseyin müstacelen top-. 

lanmasmı talep etmesi temenni
sinde bulunmuştur. 
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Arabistandaki Gizli Kuvvetlerin içyüzl 
Yazanı« * 
Bir ba,ka gün yine bu mevzu 

Ozerinde konuşulurken lbnl•suut 
ıöyle demişti: 

- Medineoin yıkık evleri 
üzerinde, elindeki ıopaaını kaldı
rarak ufuklarda hudutlar çizerek 
etrafına büyük Arap imparator
luğundan bahseden son Haıimi 
Kıralı Şerif Hüseyinin oğlu Emir 
Ali Mekkede Osmanlı imparator
luğuna isyan kararını veren ba
basının ayaklarına kapanarak 
"yapma baba, Türklere isyan 
etme!" diye yalvardığı zaman ne 
kadar haklı idise, sonra bu bü
yük Arap imparatorluğuna yaban· 
cılarm yardımı ile gidilebileceğine 
babasile beraber inandığı için o 
kadar hakıızdır. 

Fakat itiraf ederim kl bUyllk 
Arap İmparatorluğuna gidilecek 
asıl yolun nereden geçtiğini ve 
bu yolda nasıl ylirlimek lazımgel
diğini Şeriflerin işlediği bUyük 
hatadan bir den gibi iıtifade 
ederek biz öğrenmit oluyoruz. 

Bu taı Filbiye atılmıştı. 
Fak at Filbi böyle tatlara alı· 

şıktır. Aldırmamı,, üzerine alma
mış görünmek onun hünerlerinden 
biridir. 

Filbi lbniasuut için bir ayaklı 
kUtUphane olmayı da kifl adde
der görünür. 

Eilhakika beynelmilel siyasetle 
temasta İbnissuut Fllbiden çok 
istifade etmitlir. 

Size turacıkta, bir kUçUk eğ· 
lenceli hiklye anlatayım: 

Ibnissuut Hicazı iıgal ettikten 
sonra ilk dafa Cidde'de ecnebi 
mümesıillere bir resmi ziyafet 
veriyordu. Bu ziyafet Avrupai bir 
şekil ve tarzda Ibnissuudun ilk zi· 
yafeti idi, fakat ne kendisi ne de 
etrafındakiler alafranga adetlere 
vakıf değifierdi. 

Filbiye sordular, o da; 
- Bunda bir fevkalAdelik 

yold ur, yalnız yer sofrası yerine 
masalar koyun ve herkesin önllne 
çatal biçak, kaşık ve ayrı ayn 
bardaklar vel'İn. işte o kadar, 
diyip işin içinden çıkmıştı. Ziyafet 
günü lbnissuut ortaya olurdu, 
etrafına da ecnebi mümessilleri, 
biiyük riitbeli memurları, ayan ve 
eşrafı topladı. Yüz küsur kişilik 
ziyafet başlamıştı. 

Fakat ecnebiler birdenbire 
taşırdılar. Çünkü sofrada hizmet 
edecek yalın ayak siyah köleler 
birdenbire masaların üzerine çık

mıı ve dizilmiş yemek tabakları· 
nın, çiçeklerin, çatal bıçakların, 
ayran surahilerinin arasında btiyük 
bir meharetle gidip gelerek her 
misafirin önüne ekmek, ayran, 
su, yemek yetiştirmege başlamış· 
!ardı. 

lbnissuut ve yerliler lakayt 
yemeklerini yerlerken ecnebiler 
yemek tabaklarının, burunlarının 
dibine dikilen bu kapkara ayak· 
Iara bakakalmışlardı. Öyleya, 
mademki bir sofrası yerden kal· 
karak yükıelmiş masaların üzerine 
çıkmıştı, o halde yerde hizmet 
eden garsonlar da beraber yükse· 
lecek ve masaların üzerine çıka· 
caktı. 

O gün Fiby de bu ziyafette 
bulunmuştu, hiç kimse bu kıral 
sofrasındaki garsonlara "masalar· 
dan aşağı inin!,, demiye cesaret 
edemiyecekti. 

İşte görülüyor ki Filby böyle 
küçUk işlerde bile İbnissuuda 
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ayaklı kUtllphanelik etmekte zevk 
alır. 

Ancak bUyUk işlerde daima 
lbnissuuda iıtediğini yaptırama· 
dığına da müteessirdir: 

- Bir tencereyim ki piıiriyor, 
pişiriyor, kendim yiyemiyorum, 
derdi. .. 

Bir az daha geriye giderek 
Mister Filibioin Londradan palas· 
pandıraı Arabistana geldiği ilk 
günlere bakarsak görürüz ki bu 
yaman İngiliz Harbi Umuminin 
en buhranlı günlerinde lbnissuu· 
dun Necitteki merkezi Rayaza 
vaııl olduğu zaman ona hemen 
güzel bir fırsat bahşetti. Oraya 
gelir gelmez bir faaliyet eseri 
göstermek için dört dönen Mis· 
ter Filbi bir gün Rayaza Şamdan 
para ytiklll bir arabın geldiğini 
haber aldı. Bu arabın Osmanlı 
parasile geldiğini öğrenince Mis
ter Filbi büsbütün telaıa dUştU. 

Filhakika Şamdaki kuman· 
danımızın nasılsa emniyet ve 
itimadını kazanmıı olan (lbni 
Firon ) isminde biri 50,000 altınla 
Necit'e, ordu için deve mubayaa· 
ıma gelmif tl. 

Son seferine hazırlanan ordu· 
nun şiddetle deveye ihtiyacı vardı. 
Ve Necit mükemmel, hatta yegane 
deve pazarı idi. 

lbnl Firon Rayaz'a gelir gel· 
mez Ibniasuudun huzuruna çıkmıt 
ve yerlere kadar eğilerek ıöyle 

demittl: 
- Seni de mazlum Arap mil• 

Jeti namına aeliclarım. Bizim 
cihadımız bir başka cihattır. 
Arap ittihadı için çalıftığımız ıu 

sırada beraberimde getirdiğim 

50,000 altın da bir hayli işimize 

yarayacaktır. Bu para artık bizim· 
dir. Türklere de deve yerine bir 
selBm göndeririz. BugUnden itiba· 
ren her hususta emrindeyim ya 
Abdlilazizl 

lbnlssuut ona hiddetle ıor· 
muştu: 

- Beni sen kim zannettin? 
- Bizden biri, başımızdaki· 

lerden, büyüklerimizden biri ! 
- İbnissuut Abdül'aziz devleti 

metbuasına isyan edecek, islim 
bevn:nde kan dökecek kadar 

•• ı •• •tnı"9anıı nııııııııııııı•ıaı ........... ,,, .. •••••• ,, .. 

Son Posta 
\'e;;i, alyatl, H•wadia~ ve Halk raıetui 

Eeki_Zabtiye, \atalçe~me sokağı, 25 
ISTANBUL 
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C azetemiı<le çıkan yatı 

ve resimlt:rio biitün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 
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TORKIYE - -----1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 
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Abone Ledeli peşiodir. Ad ret 
desi,tirmek 26 kuru;tur. - ~ 

Gelen eflr•lc geri vın·ilmez. 
Ulnlerden mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru,luk 

pul iluvesi lazımdır. 
. ... 

Po•ta kutusuı 7'11 latanbu! -., 
Telgraf : Sonpo9hı 

.._ Telefon :20203 .... 

1-8-934 

satılmıı bir alçak değildir. Çık 
dışarı ! 

lbnissuut herşeyden evvel 
emanete hiy'anet eden bu adamı 
huzurundan dışarı attıktan ıonra 
hapsettirmişti. 

(Arkaaı var) .............................................................. 

to;.;.11a /lctuat Haberl•rl 1 
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Kan adanın 
Buğdag 
Mahsulii 

• 

l 

1 

1 
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DUnya buğday pazarlarında 

Bu s.n• mühiin rol oyna· 
yan Kanada buğ· 

vazig•I iyi day mahsulü hak· 
kında reımt tahminler neşrolun
mıya baılamııtır. Son haftaya alt 
rapora göre Çayır mınakasının 

şimal kısmında umumi olarak 
mahsul vaziyeti çok iyidir. 

Fakat Manitoba ve Sazkaçe· 
von eyaletleri cenup mıntakala-

rında kuraklık hi11olunacak ka· 
dar fazla devam etmektedir. Bu 
son mıntakada bir yandan bö
cekler diğer taraftan da donlar 
mahsule esasen zarar vermiı bu
lunuyorlardı. 

• 
Hazirandan hazirana kadar 

Avustralga ıon on iki ay zar· 
ve 11eni z,,_ fında Avuıtralya• 

l om yUn ihracatı 
an.danın gün (2. 7 4 l.000) balye-

ılıracatı ye varmııtır. Bu 
miktar aynı memleketin bir mev· 
sim evvel yaptığı ihracattan (303) 
bin balye noksandır. 

Yeni Zelandanın vaziyeti bili· 
kis (1933-1934) mevsimi zarfında 
bir yıl evveline kıyasla daha iyi· 
dir. Yeni Zelandadan bu sene 
yapılan yün ihracatı bir sene ev· 
velinden bin balye fazla olmak 
üzere (806) bin balyedir. 

* Bu sene havaların çok sıcak 
Bulgarista- gitmesi ve yağ

mursuzhık komşu· 
nın tuz muz Bulgaristanın 

istihsaldtı mahsullerine çok 
zarar vermiştir. Fakat bu kurak· 
hktan bir de kar edilen nokta 
vardır. O da, tuz istihsalatıdır. 
Bulgaristan deniz tuzu elde eder. 
Karadenizde bulunan memlebala
rmda her sene takriben 14 bin 
ton kadar tuz çıkarılır. 

Halbuki bu sene çok tuz 
çıkarılmııtır ve çıkarılmıya devam 
edilmektedir. Alikadarlar, bu 
seneki istihıalatm 40 bin tonu 
geçeceğini tahmin ediyorlar. 

Bu sebeple geçen seneye 
kadar zaman zaman kendi ihtiyacı 
için hariçten tuz almak· mecburi
yetinde kalan bu memleket hu 
sene serbest bir vaziyete gel
miştir. Memleketin tuz ihtiyacını 
tanzim maksadile konulan kontrol 
kayıtları kaldırılmuı ve Bulgaris
tanda tuz ticareti serbest bir hale 
getirilmiştir. . ' ......................... . 

Yeni Ne,rlyat ı 
Yeni Adam çıktı. Bu 31 inci ea• 

yınm yazıları arasında, eiyııset alemin
de olanlar, devlet ve musiki, tiyatro 
ve aktör, kiibizmin mucidi, Saayonal 
Sosyalizm nedir makaleleri, k11a tet
kik ve tenkitler, hikaye ve karikatür
ler yardır. Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Ülkü - Ankara Hnlkevleri mer• 
kezi taraCından çıkarılan bu kıymetli 
mecmue.oın 18 inci sayısı da birçok 
tanınmıj yazıcıların yazılarile intişar 

etmiştir. Karilemiıe tnsiye ederiz. 

,r 
' BilliYB 
1 Ba Sltaada Bergb 

.. 

L-----·----- Nakleden: Hatlc• Hatip -

HORTLAKLAR 
----··-···----·----

HUsnll De Cemile titllde, son 
istasyondan daha ilerlerde bUyn· 
cek bir apartımanın en Ust katın
da eski bir çamaşırlık ile bir 
tavan arası odasından bozularak 
bir mutfak ve bir odası olan bir 
daire haline gelmiş olan küçük 
apartımanlarında yaşıyorlardı . 
Çamaşırlık bir kısmını odaya 
vermişti. Odanın yarısı tavan 
arası ve yarısı kırmızı tatlı bir 
oda idi. 

Buraıını Hsnü Montparnasse 'in 
atölyelerine benzetiyordu. Ve 
Cemile de kocasına inandığı için 
bu atölyeye bayıhyor. 

Mutfakları pek dardı. Bu 
mutfakta iki kişi beraber bulun• 
dukları zaman ancak ayakta ve 
sıkıtık bir vaziyette durabiliyor· 
lardı. 

Hüınll bir tüccar evlidıidf. 
Babası Asmaaltında yağ ticareti 
yaparak hayatını kazanmıştı. V • 
oğlunu tahsil ettirmek için Fran· 
saya göndermiıti. Hlisnl\ Pariste 
babasının istediği tekilde ticaret 
sitajı yapacağına güzel sanatler 
akademisine devam etmiıti. Ve 
fıtanbula fütürist bir resaam 
olarak avdet etmiıtl. 

Ailede onun re11am olmasını 
kimıe kabul etmeyordu. Yağ 
ticareti yaptığını istiyorlardı. 
HUsnU kıymetli aan'atinden birıey 
anlayamaz babaıının evini terke· 
derek çıktı. BUtlln familyası içinde 
ona lnanır bir teyzezade vardı. 
Cemile ... Cemile, HUınünün san'• 
atından emin olduğu Ye HüsnUyU 
sevdiği için onu takip etmifti. 

* Atkları kuvvetli idi. Fakat 
inanınız bana açlık aıktan çok 
daha kuvvetlidir. Cemile sabırlı 
bir kadındı. BUtün mahrumiyet• 
lere rağmen kocaıına: 

- Sakın cesaretini kırma 
diyordu. Bütün büyük san'atkar· 
lar baıta böyle azap ve mahru· 
miyet çekmişlerdir. 

Galatasaraya yakın bir binada 
Hüsnü kendi gibi kıymetlerı anla· 
şılmamış bir takım ressamlarla 
birleşmiş bir (F) sergisi açmışlardı. 
( fütüristler sergisi ) fakat hiçbir 
kimse bu sergiden bir tek levha 
satın almamıştı. 

Ümibıizlik içinde kalan Cemile 
kocasına: 

- Şöhret kazanacağız canım 

diyordu. Fakat ondan evvel ev 
sahibine verecek parayı bulabil· 
mek için vakit kazanmak lazım. 

Ve Mahmutpaıadan metresini 
kırk kuruta aldığı markizetten 
kendi diktiği elbisesini ve hasır 
şapkaıını geydi çıktı gitti. Akıam 
avdet ettiği zaman yUztı çok 
memnundu: 

- Kocacığım dedi. Ev sahi· 
bile görüştüm. Kendisine evden 
çıkmak istediğimizi, fakat kirayı 
vermeden çıkmak istemediğimizi 
ve kirayı vermek için de rahmetli 
teyzemin mirasına konmak için 
lAzımgelen muamelatın neticelen• 
mesini beklediğimizi söyledim. O 
mirası alır almaz esasen Aya:ıpa· 
şada güzel bir atelye kiralamak 
niyetinde olduğumuzu da ayrıca 
ilAve ettim. 

HUsnü şaşkın, şaşkın: 
- Hangi miras, Cemile? dedi. 

Senin hangi teyzen öldU ... 
- Allah... Allah hangi miras 

olacak! Hiç bir teyzem ölmedi. 
Bu planı ev sahibini kandırmak 
için uydurdum. Birkaç gün şimdi 
rahat edeceğiz. 

Şimdi bir tramvaya binip 

köprüye, göprüden de vapura 
atlayınca Anadoluhisarına gidiyo
ruz... Orada sütninem eski bir 
yalının bekçisidir ona misafir 
()lacağız bir gece •• 

• 
Sütnine Cemile ile kacasım 

büyük bir ıevinçle karııladı. 
Hisardaki yalı tam kırk odalı bir 
yalı idi.. Sütnine yalının içerisin· 
de yatmıyordu. Sokak tarafından 
bahçeye girilince orada bir küçük 
bahçıvan kulübesi vardı o kulü· 
bede yatıyordu. Çünkll ev tekin 
değilmit merhum Süleyman paşa 
genç yatında ölen karısile birlikte 
bu yalanın içinde gllya aabaha 
kadar dolaşırlar ve- seviıirlermiş. 

HUsnll ile Cemilenin bu riva• 
yetten haberdar olmadıklarını bil
diği ve kendi kulUbeslnde de yer 
olmadığı içi~ onları o gece köş· 
kUn içerisinde yatırmağa karar 
verdi. Ve hattA anahtarı da onla• 
ra vererek kendisi HUsnUnlhı 

ısmarladığı rakıyı ve mezeleri 
almak için bakkala gitti. Akıam 
1&ati idi. Ortalık kararmak U:ıere 
bulunuyordu. Birdenbire açık 

duran bahçe kapısından içeri 
uzun boylu, zayıf, ıarııın, çıkıkça 
çeneli ve kırk yaılarında g6rUneo 
bir adam girdi. Yilzllnden bir 
Amerikab olduğu okunuyordu. 
Cemile: 

- Kimi arıyorsunuz ? diye 
ıordu. O fena teliffuz edilmit 
bir F ranıızca ile cevap verdi. 

- Madam ..• BonıuYar ... dedi. 
Ben, bu geceyi burada geçirmek 
istiyorum. 

BurHı otel değildir efen• 
dim. 

Bilirim .. Değil otel •. Fakat 
ben burada gece geçirmek iıte
rim. Size iki yüz dolar .• 

- Biz buranın sahibi değiliz. 

Fakat burada gece geçirmenize 
lmkAn yoktur. 

- Söyleyiniz aahip buranın .• 
Ben veririm bet yllz dolar ..• Ge
çirmek bir gece burada. 

Hüsnü merakla karısına baktı: 
- Neden istiyor acaba? •• 
Ve ona sordu: 
- Neden iıtiyoraunuz? 
- Bana benim tercumaa söy• 

ledi. Bu yalıda var cadı, gece• 
leri, ben Amerikalı... Yok Ame· 
rikada cadı madam .• 

Cemile meseleyi anlamıtb 
Amerikalı seyyaha: 

- Bana iki bin dolar verir 
misiniz? Dedi o zaman ben sizi 
beyimden gizli içeri alır ve yarın 
sabah çıkarırım. 

- Bin dolar ıimdi. Eğer varaa 
hortlak bin dolar daha yarin 
sabah. 

Cemile türkçe: 
- Sen bin dolar verdikten 

sonra dedi sana hortlak bulun
maz mı? 

~ 
Gece yalının içinde çıt yoktu. 

Amerikalı saatlerdenberl bekli· 
yordu ve kendi kendine: «Korku 
duymakhğıma imkan yok, bu hissi 
tatamıyncağım işte hortlak yok, 
diye düşünüyor ve üzülüyordu ki 
birdenbire geniş tahtalı sofalarda 
bir koşuıma oldu, odanın kapısı 
açıldı ay ışığında pek kor· 
kunç görünen beyaz çarıafla· 
ra sarılmış iki hayal içeri girdi. 
Amerikalı seyyah bir bağırdı YO 

korku ile revolverine aarıldı: 
- Durunuz.. durunuz efendi 

ne yapıyorsunuz? •. 
Biraz sonra yakılmış olan mu• 

( Devamı 11 ioci sayfada ) 



HORTLAKLAR 
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klnı açmışb. Bakkal diikklmnın 
tabelisının üstünde bir mehtaplı 
gecede beyazlara ıanlmıt iki ha
yal görDnDyordu. Ve altında gll• 
sel bir yazı ile ıu ıözler yazıh 

( Baıtarafı 10 uncu ıayfada) 

mun ıtığmda gördüğü manzara 
Amerikalıyı kahkahalarla gtildür· 
dU. HüsnD ile Cemile beyaz ya
tak çarıaflan içinde tir, tir titri
yorlardı. Hüsnü bir nefeste ona 
kendi hikayelerini anlattı ve Ce· 
mile de dolarJarlan uzatarak: 

- lıte alınız paranızı dedi. 
Ve bizi de affediniz. 

Fakat Amerikalı biu dolarlık 
parayı onların elinde bırakarak: 

- Bunu ala koyunuz, ve ha
yabmda birinci defa olarak bana 
korku hissini tattırmış olduğunuz 
için aize teşekkür ederim dedi. 

lf-

Bundan Uç ay ıonra Ayazpa· 
şada bir aparhmana yerleşmiş· 

lerdi amma Hüsnü artık ressamlık 
ynpmıyordu. Beyoğlu caddesinde 
[f] sergisinin açıldığı binaya pek 
yakın bir yerde bir bakkal dük· 

idi : 
[ Hortlaklar bakkaliye mağazası] 

Jf 
Bu hal nebir ? 

Diye ıoran reısam ve 1an'at• 

kir arkadaşlara : 
- Oyun; diyorlardı. Bir teyze 

bize mirasını ancak bir bakkal 
dükklna açaraak bırakacağım n· 
ılyet etmiı biz de beş sene bak· 

kallık edeceğiz:. 
Fakat Cemile beş sene değil 

ömürlerinin sonuna kadar bakkal 
kalmalarını tercih ediyordu. Hüs· 
nüyü bili seviyordu amma, res· 
samlıktaki istidadına emniyeti kal· 
mamıştı. 

• Bakırı Altın Yapanlar 
( Baıtarafı 1 inci uyfada ) 

telgrafla haberdar edilmiştir. Bi· 
rinci komiser Şevket ve ikinci komi· 
ser Halit Naci B. ler birkaç polisle 
dolandırıcıları, Melekahmet çarşısın-

................ 
na çıl<tığı gibi dolandırıcılar da 
cliri.imlerini itiraf ettiklerinden 
Adliyeye verilmişler ve tevkif 
edilmişlerdir. 

Bu hususta gezdikleri viliyet· 
Jere de telgraflar çekilmiştir. 
Zabıta bu kafadarların dolandır· 

dıldarı adamları 
haklara meydana 

aramaktadır ki 
çıkarıla bılsln. 

Jf. 

SON POsTA 

Meyhane 
Dönüşü: 

Evime naul 
oturduğum yeri bilen 
miyor kil 

&ideceğim, 

kimse geç· 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Küçük 
Sıhhat 
Mektebi 

Mektebin nihari k11mı İstanbulda, 
leyli kıısmı da Çorumdadır. Her aene 
oldu gibi bu sene de mektebe taleiıe 
alınacaktır. Taliplerin Türkiye tebaa· 
ıından olmaları, ortamektep tahsilini 
bitirmlt bt1lunmalan, yaıları (9) dan 
atağı (25) den yukarı olmaması, temiz 
ahlaklı bulunmaları lazımdır. (20) ve 
daha yukarı yafta olanların hizmeti 
a1keriye ile alikaaı lcalmamıt bulun· 
meaı icap •der. llie mezunları bu 
kayda tibi değildir. Kadro dolmadığı 

J 
takdirde Ortamektep derecesinde 

... 

1 

.. ._ __ S_O_D ____ ,;._ ___ ._ ı c,_: __ T~o~p_l_a_n_t_ı,.._D_a_v_e_t_ıe_r ___ ) tahsil rörmo, oldutunıı ııpat edenler 
• - de kabul edilir. 

Askerlik Daveti Müracaat yeri, her ıehrin Sıhhat 

da bakkal izzet Ef.yi kandırmakta 
iken cürmümeşhut halinde yaka· 
lnmışlardır. EHizizden tüccar Bitlisli 
Şakir efendi levhalarla celbedilr 
mİJ. bu suretle hakikat meyda· 

fstanbul 
31 • 7 -1934 

~--

EKLER 
kuruş 

Londra 633,110 
Ne,. • rork 0,794460 

Pıı.rls n,06 
M .l 'IO 9,2714 
BrGkaol 3,83SS 
AUaa ~3,3ı7!1 

Ccnene ~.4369 

Scıf7a '6,30 
Arnıterdam J,1758 

ESHAM ve 
Lirıı 

it Bank.(Nama) il, 
,, ıHAmlle) 9, 
,, (MUeH •) 102,-

0ama dı bao <· S,
Selln ' • " , 5 
Şi rketi lla7. l7e l",')0 
Hail; •.ı,17 

Auauol ı'600V. 2,,JtO 
• '• l!U P. 24,85 

Anar'o'u •• ıoov. 43,SO 
Şıırk O. Y. *28,60 
l. . Tumny 48,50 
O kOdar •u 11,0:l 
Torkoe 26,75 
Hoı~aırasl 

Tcılelon 
27,-
11,75 

kuruş 

Pra~ 19-15 
Viya a 4,2625 

Madrlt !1,8163 

B•rllo 2,0568 

Varıova 4,2115 

Potte '5,9ıc!\ 

BOkre' 79,4014 
Belgrat 34,8015 
Moııkova 1089,25 

TAHVİLAT 
Lira 

Boınontl 13,~0 

1933 lıllkraz.ı 911.~l 

lıtılmm Dahlh 93,00 
007unu Mu. 52,SO 
BakJ at tcrt p I 09,0:J 

,, • 11 ıo,oo 
Reji S,90 
1'ramny 4.111 
Rıhtım 23,0J 
ÜskUdar 111 170,-
Tcır.ırna 41,SO 
M111rKr.fo.lU6 138.00 

• " • 19ı.JJ 96,~~ 
• .. • 1911 112,~0 

Elektrik -.-
MESK UKA T [*] 

Lira 1 J .. ira 
1 llrk altını 9:12,0U {Hamit) 4 · ~O 

lnJ . • 10,38 (R•t•t) 49,00 

Fırka Aakerlik dairesinden: 

1 - İstanbul Yilayetinin ıehre
nıaneti hududu dahilinde bulunan 
kazalarda 330 doğumlu •• enlarla 
muameleye tabi efradın aron yoklama
larına 1 Eylül 934 te baılanacaktar. 

2 - AIAkadaranın muayyen :za· 

manlarda şubelerine müracaatları 

lüzumu. 

Vecihi Slvll Tayyare Mekteb1 

Kır Balosu 
Sl•il Tayyarecilik. etrafında kıy

metli hizmetler yapan ve genç tay· 

yareciler yetiıtiren Vecihi ıivil tay· 
yarecilik mektebinin tertip ve Vali 

Muhiddio Beyin himaye ettiği ., Ha-

vacılar gecui ., havanın fevkalideli• 

tinden dolayı ( 2 ) Atustoı tarihine 
tehir edilmit bulunduğu haber alın· 
mıtbr. Bu yeni ınlleueıcnin ve ııenç 

havacılarımızın ıimdiyc kadar yap· 

tıklan baloları gibi bu gecenin de 

zevk ve neş'e içinde geçecejine hiç 

ıüphe etmiyoruz. 

Kongr• 
riya••· 

Ye içtimai Muavt:net Müdürlü~üdür. 
Talipler eyraklarını mildürfyetler 
vasıtaaile Mektep müdürlüğün .Ön· 
derecekJerdir. KayıtJar eyUU iptida•ın• 
kadar yapılacaldır. 

Cevaplarımız 

lzınirde Me udiye caddesi 54 nu· 
marada Y § r Beye: 

s :ze tavsiye edeceğimb en mfina
ıip mektep Kara veya deniz Ge
dikli zabit mektepleridir. Yatınız 
ye tahsiliniz bu mekteplere müsaittir. 
Sihhatiniz de müıit olduğu takdirde 
iyi ve temiz bir meaJeğe airmit olur
ıunuz. Deniz Gedikli Zabit mektebi
nin ka ·it ve kabul ıeraitini mufasae.• 
lan 25 Temmuz tarihli gazetemizde 
buluraunu:ı. Kara Gedikli Zabit mek
tebinin kayıt ve kabul ıeraitiol de 
yakında netredeceğiz. Sbe dundan 
baıka tnsiye edeceğimiz mektep, 
Konya yeya Erzincan Asken orta 
m~ktebidir. Bu mekteplerin kayıt ve 
kabul ıeraiti 29 temmuz tarihli ga:ıet~
mizde mufaualan bildirilmiştir. Mııama· 
fıh s izin müracaat edeceğiniz yer, lzmir
deki as\cerlik fubesidir. Mektebe 
girmek için liıım 01 an tartları muh
tevi kayıt ve kabul şartnameleri ve 
muhtaralar& fU bede vardır. Gidip 

iıteyiniz. 

* ilr. • 8142 (Vahit) 46,.t.> 

Rua • J0,8!1 ince bqlblr"lk a tı n 
Mooldl7 e 36,50 ı-------...ıı 
... k (CGaıhurlyet) 0,7j 

EyUp idman Yuvası 
tinden: 9 Ağustos 934 
l'Ünil akıamı aaat yirmide 
kongremiz yapılacağından 

azanın te4rifleri rica olunur. 

perıenbe 

senelik 

kayıtlı Ortaroektep mezunu karilerimizcleo 
.. Hüseyın Boye: 

Kuçük •ıbhat mektebinin kayıt Ye ';'.'llD HOt ( Oı. e. 1 240 
n. ı ıHnnılt) armalı 5:.ı.so 
• 

11 n beılblrlııı aıtı (Ret•l) • •7,.:MJ 
\ CUu:ılıurıyoı) 46,i'.5 (Vahit) • 49,•IJ Dr. A. KUTiEL 
Azt1t) ce_zt (ı Boru barlct Karaköy Topçular caddesi ı o. 33 

~-==============================:=s 

·~-:-------------------------------' lstanbul Evkaf 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

müdüriyeti ilanları 

Aksaray Sofular Cami avlusunda Dört oda ve büyük Sofa. 
,. » » yanında bahçe ve derununda odalar. 

Mahmutpaşa, Servili mesçit, Cami a\•lusunda iki oda. 
~eşikta§ Sinanpaıa, vapur iskelesi 21/23 No. h dilkkan. 
Usküdar KUçUk çamlıca Faikbey sokağı 17 No. lı dükkAn. 
Zeyrek F rh tağa 14/120 No. b dükkin. 
Galata Şehit ehmct Paşa Ostnpçüler 13 No. h baraka. 
Çelebi oğlu Alaettin, Yenicami vlusu 127/19 No. h kahve· 
hanenin yan tarafındaki mahal 

9 - EyUp, Ce%eri Kasım baba Haydar Arsa. 
Balada yazılı emlak 935 ... eneai Mayıı nihayetine kadar kiraya 

Yerilmek üzere mUzayedeye konmuştur. ihaleleri Ağustosun 8 inci 
r ·şamba gUnU saat 15 te yapılacaktır. Talip olmak isteyenler 
E, kaf M Udüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine uıüracaatları. (4220) 

kabul 9ernitini yakında bildirecegiz. 
Maaınafih siı in de mevr.uubahs ettiği
niz "hizmeti aakcriye,, meselesi doğ-
rudur. Sıhhat n içtimai Muavenet 
Veklletine batlı olan bu mektebin 
kayıt ve kabul ınrtnamsainde fU kayıt 
vardır: " Taliplerin yaşı 19 daa 
aşağı ye 2.S ten yukarı olmamak ıa
ıı mdar. 20 ye daha yukarı yafta olan· 
ların hizmeti askeriye ile alakaaı 
olmamak tsrttır. " 

lf. 
Samsunda M. Hamdi Beye: 
Aıke.ri liıeler hakkında 29 tem· 

muzda malumat Termlttik. Herhalde 
bu gazete eliniza ~eçmlt ve •İzi tat
ınin etmi.ıtir. Batlıaca verilecek bir 
iubat 0)madıtını aannediyorur.. 

* lstanbul 21 inci M. Sabahattin Beye: 
Sir.e tavılyemi:ı Konya ve Erzin

can Aakeri Ortamektepleridir. Bu 
mektepl•r baklunda birkaç ıOn evvel 

Sayfa 11 

Maliye İşleri 
İcra Memurları İçin Bir Talimat

name Hazırlandı 
l.tanbulun yeni maliye teıki· _ _ b_u_ hususta bize fU lzahab Yer• 

llt kanununda icra amirleri ve miştir: 

memurlan hakkında hususi mad- ''-Bu talimatnamede teşkilit 
deler vardır. Fakat şimdiyekadar kanununa muhalif hiç bir madde 
bir talimatname yapılmamıştı. yoktur. 
Maliye Vekaleti lstanbul tahsil Bilakis bu talimatname icra 
mOdürleri tarafından ·icra itleri 
hakkında hazırlanan bir raporu memurlarının vazifelerini kolay• 

laştırmıştır. Talimatnamede icra 
tasvip ettiğinden icra itleri için 
yeni defterler ve dosyalar bastı· Amirlerinin tahıll mOdürlüklerilo 
rılmaktadır. olan münasebet ve mes'uliyetleri, 

Bir hafta evvel Istanbul Be· icra memurlarının ıube baıme• 
yoğlu ve OakUda.r tahıil O:udür· murlarile beraber naııl çahşacak-
Jeri toplanarak bu rapora göre ları ve tutacakları defterlerin 
yeni bir talimatname hazırlamışlar şekilleri, muamelenin cereyan 
ve tasdik için de vekAlete gön- tarzları tarif edilmiıtir. icra me· 
dermişlerdir. Ayni zamanda bu murları iddia edildiği gibi tebliğ 
talimatname memurlara tamim memurları derecesine de indiril-
edilmiştir. icra memurları bu ta· miş değildir. BiIAkis icra memur-
limatnamede yeni teşkilat kanu· !arının mlinbaaıran mllspet işlerle 
nuna muhalif maddeler bulundu- uğraşmalan ve bu çalışmaların• 
ğunu iddi ave bazı yerlere de şikA· pan azami fayda iıtihsali için 
yet etmişlerdir. Alakadar bir zat tedbirler alınmıştır ... 

mufaa.af izahat vermitlik. Kayıtlar 

15 ağustosta bitmektedir. Kadroda 
milnhaller kaldığı takdirde bu mOd
det uzatılır. Sizin yapacağınız ıey şu
dur: ÜakUdar Askerlik Şubesine mü· 
racaat edin ve mufassal ıartnameyl 
alın, mektebe yazılacağınızı söyleyin. 
Bütiin muamelcnizi ıube ynpar, Er
zincan ve Konyaya sizi gönderir .• 
Ondan sonra Kuleli, !hırsa veya 
Maltepe Aıkeri liselerine ıreçerainiz. 
Bundan batka Kara nya Deniz Kü· 
çUk gedikli zabit mekteplerin( de 
tavsiye ederiz. Deniz gedikli z.a bit 
mektebinin kayıt ve kabul feraitl 
24 temmar. tıırihll gazetemize çık· 

mıtlır. Kara gedikli.i de yakında 
çıkacak lır. 

Adapnzarı muallim M. Celal B<'ye: 
Geçen seneye kadar Munllim 

mektepleri 5 sınıfla idi ve mezunları 

Üniversiteye girmek hakkına malik 
dejildiler. Şimdi ise Muallim mektep· 
leri tam devreli liıeye muadll oldu
tundan Üninraitcye ıirmelc hakkına 
bai:tdirler. Siz, tam devreli lia~ me
zunu addedilmediğlnizden Gaıi ens
titOaOne airme.ni:ıe imkin 7oktur 
efendim. 

* Konya Lisesinde Bezmi Beye: 
Size tavsiye edecegimlz mektepler 

ıunlardm Hava makiniat mektebi, yük
sek deniz ticaret mektebi, klçilk sıhhat 
mektebi, Kwell, Maltepe veya Buraa 

askeri liseleri, orman fen mektebi• 
Halkala dr,aat mektebi, Ncfıa fe. 
mektebi ili... Bunlardan bir kı.smının 
kabul tartları gazetemizde ç1 kmıttır, 
diğerleri de çıkacaktır. Bu mektep• 
lerdcn hangisini tenaip edcraenlz, 
yine bizde l malfım&t isteyiniz. 

lf 
Adnpaze.rı Yenicamide Alım et be~ e: 
- Hastane tarafından •erilen 

raporda miyop ve imermctop, haatalık· 
ları gösterildiği takdirde, bu mektebe 
girmenize lmkin l oktur. Size yeglne 
tavsiyemiz bu ve buna benr.er mek
teplerden gayri bir mektep aeçmek· 
tir. Meseli mülki mekteplerden birini. 

• ••••• 1. 1. 1 _. ........ . 

YENi ÇIKTI 

Ahmet Nainı 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömürlerimizin, 
vesikalara doyalı, 
uzun lıikligesi. 

75 Tuş. 1 

H0SNÜTABfAT MATBAASI 



--~--------~---..__~---~~~~~--
ı 2 Sarf• 

Bir elektrik soğuk hava 
alma kararını vermek en 
kadar ko ay mıdır ? 

dolabı satın 
iyisini seçmek 

EVETi 
EGE R: 

• 
1 

iyice tetkik ederseniz: 

SON POSTA 

~ ( TARSUS AMERiCAN COLLEGE ' 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedris t ı Teşrini evvelde başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiıtlr. 

'flirkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dereleri vardır. 

Leyli Ucret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır . 
Fazla malOmat için MUdUrlUlle müracaat. 

~--------------~(1516) 

Bunun verdiği faydalar, faikiyetini ispat adar. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 : Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüıünlln Baytar, Ziraat Ye 

Orman Fakültelerine meccani leyli ve licreill leyli ve nibart erkek 
ve kız: talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul ıartları aıaiıda yazıldır 

a : Türk tebaasından olmak ( Ecnebiler buıuıt talimatnameıine 
göre kabul edilir ) . 

Ziraat Vekiletinden: 
l - Bu ıene Avrupaya orman işletmesi stajı ve muhtelif orman· 

cılık şubelerinde ihtisaa tahsHi yapmak üzere 15 - 20 Efendi 
gönderilecektir. 

2 - Bu efendiler aşağıda yaz:ılı şartları 'haiz olanlar arasından 
seçilecektir: 

A - Yüksek Orman Mektebinin 1931 • 1934 seneleri mezunların· 
· dan olmak. 

B - Üç senelık imtihan numaralarmın vasatisi 16,5 tan yukarı 
olmak. 

C - Sıhhi vaziyeti müsait olmak "Tam teşekküllü hastanelerden 
mufassal rapor almak, aşı şehadetnamesi vermek,, • 

D - Y nşı 30 dan yukarı olmamak. 
E - Avrupada staj ve tahsilini bitirinceye kadar geçecek müddet 

için askeri vaziyetini tesbit ve tevsik etmek. 

F - Staj veya tahsillerini bitirerek döndüğünde Vekaletin göste· 
receği hizmeti göreceğine dair nümuneıl veçhile taahhüt 
senedi vermek. 

3 - Bu şarh haiz olanlar gönderilecek miktarı geçerıe aralarında 
seçme imtihanı yapılır. Seçilen efendilerden tayin olunan 
şubelerde ihtiıaa yapacaklar ayrıca ihtisas imtihanına tabidirler. 

4 Staj veya tahsile gitmek iıteyenler 15 Ağuıtoı 1934 tarihine 
kadar bir istida ile icabeden veıikaları da iliştirerek doğru· 

dan değruya lıtanbul'da Yükıek Orman Mektebi RektörlUiU· 
ne müracaat etmelidirler. Fazla malfımat Rektörllikten 
alınır. (4224) 

~--· r Tiırkiyede ı k açılal!iı , 

1 

A 'YAN T imal tbanesı 
· iSMAİL KERİM 

Galata Mumhane caddesi, Eski Loyt Han No. 7 '1.'el. 49179 
Bilıimum mefrubntın filtrelerinde .kullanılan ( filtrelik, ) vapur kazanlarının 
nlelümum buhar makinelerinde ve kaloriferlerdfı istasyon için kullanılan 

(toz ) ve kaba amyant hiyle1iz olarak imal edilmektedir. 

Talk, üstübeç tebeşir, kaolin ve her nevi boya 
madenleri, Aıitborik, kına, salep, cam tozu ve 
buna mümasil maddeler de toz edilmektedir. 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 

Taksitle Ve Pazarlıkla Satılık Arsa 

-
1 

Eaas No. 
291 

Mevkii ve nevi 
Beıiktaı Kılıçali mahaJlesinde T ekservi soka· 
ğrnda 18 numaralı (8214) metre murabbaı araa 
(balen kahve olarak kullanılmaktadır.) 

Teminat 1000 L 

Yukarda yazılı arta taksitle ve pazarlıkla sahlacaiından talip· 
ferin 4/8/1934 tarihine müaadif Cumarteıi günü aaat onda Şubemize 
müracaatları. (424) 

Hayvan Panayırı 
Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Y etli giin dcvnın etmek üzere her .Bene 12 ı\gustosta küşat edilmekte olan 
Babaeski bölediyeBİne ait ~cnebaşı hayvan ve cmtea panayırı bu sene 12 
ağuııto!I 1934 tarihine müsadif pazar glinU nçılacağıudan gelecek tüccar ve 
eınaf ıo esbabı istirahatlnrı talıtı temine alındıgı iliin olunur. 

~~~~~-~~~~~~~~~~-~ 

( ~ ~r./.~r~~ t ~la~~t~: :~ MüZAYEOE iLE SATIS 
Muhtelif biblolar, halılar vesaire 

BeyoQlu: Rumeli han 16 1934 Ağustosunun 3 üncü Cuma gün il 
']el : 40153 ~ ınbah sa t 10 da Beyotlunda Taksim 

lstabul ikinci iflas mamurlu· 
ıundan 2 Sultanhamamında Gill 
Dotdu mağazası sahibi Neaim Hayım 
Altuaf efendi hakkındaki ifa11n kal· 

clmlmuı kararı 28/7/934 tarihi olma-

1·P 2917/934 hrlhl oldutu Uin olunur. 

Sırasclvide 142 No lu Kritiko aparlı· 
manının 2 numaralı daireainde meY· 
cut gayet zarif \'e nadide eıyalar mtl
zayede 11uretilc satılacağı ilin olunur. .............................................................. 

Son Poata Matb•••• =----S.bibl: Ali Ekreıa 
N•vlyat MlcUlrlı Talaiı 

,--------------~ VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
fatanbul AcentahA"ı 
Liman Han, T elefonı 22928 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKA YA vapuru 

H r Perşe b glinü 

&ant 16 da Galntn rıhtımından 
kalkar. Doğru İzmire gider. Bu 
vapur HER PAZAR günü saat 16 da 
izmirden kalkıp doğru İstanbula 
gelir. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ııünlerl saat 20 de Tophane rıhtı

mından bfr vapur kalkar. Gidit ve 
dönüıte mutat iskelelere uğrar. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Sala, Çarıamba, 

günleri bir vapur saat 9 dı, Top
hane rıhtımından kalkar. 

PETROLNiZA 
Saçları kuvvetlendirir • uzatlr. 
Kepekleri ve yaA"ları izale ed•n en 
iyi aaç ilacıdır. Bütün ecıanelerde 
bulunur. 

b : Lise bakaloryasını vermiı bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaıt t 1 den aıağı 25 ten yukarı 

olmamak. 
d : Mes1eklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlık· 

ları hakkında tam teşekküllü hastanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aşı ıahadetnamesi .ermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatuı 
getirmek. 

2 : Enstitüye girmek istiyenler yukardakl vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüks,k Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gUnünden Eylülün 
&onuncu gününe kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. MUes• 
sese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların kaydı silinir. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
stajını veya Faktiltesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükumetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitüniln verece• 
ği nUmuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

6 : Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihine aöre 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncll sömeıtrlerinde mevcut ders• 
leri de takibe mecburdurlar. 

8 ı Ziraat Fakillteıine alınacak talebe Ankara"da Gazi Ormu 
Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masraflan karııhğa 
olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez:. 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti Ut takıitte ödenmek üzere 
275 liradır. 

IO : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlarını haiz 
olan nibarl talebe için miktar tahdit edilmemiftir. (3704) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat EnıtitüsllnUn kalöriferlerlt blnalarile ıobah bin_. 
larımn beı aylık teıhini kapalı zarf uıulile mUnakaaaya konulmuı• 
tur. Talip olanlar ıartnameıinl görmek için Enstittı muhaaebeıine 
ve münakasaya iıtirak için de '' 7,5 teminatlarlle, ihale gllnll olan 
4 Aiustos 934 tarihin• müaadif Cumartesi illDU saat 13te Enıtitll 
idare ve ihale komisyonuna müracaatları. " 3892 ., 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
''Altın Mekik,, ipekli kumaşlarında 

•• •• uyu 
İnce 

Maroken 

Tenzii 
Krep Venüs 

(renkli) 

Krep 
Maroken 

Birman 
~ 
2.20 

1 Ağustostan 15 Ağustosa kadar 


