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Tank stünde Bir Nutuk 
Musolini~ine~atlı~onuştu!lı_~B-~_ü,_ıi_n_~_~_eı~ek~''_~d_e_n~] 

• 
Muharebe Milletlerin Temyiz Mahke- Türk Dili için ••• 

· ınesine Benzer, Her An Patlıyabilirmiş 
~~~~~~~~~~---

Ve İlave Ediyor: Avrupada Harp lstiyen Yoktur, Fakat 
Harp Fikri Bizzat Havanın İçinde Vardır 

ftalya hUkümetl, memleketin 1 
tlmallnde mUhim a1kert mane•· 
ralar tertip etti. Bu manenalarda 
Kıral haıır bulunduğu gibi Baı
Ye kil M. Musolini de harekltı pek 
yakından takip etti. 

Manevralar için verilen mevzu, 
Italyanın Şark hududunu tanzir 
eden bir tabada bir taarruz mu• 
harebeal idi. Bu hudutta Yugoa· 
lavya komıu olduğu için vaziyet 
hususi bir mahiyeti haizdir. Ma· 
ııevralar bittikten sonra M. Mu· 
Bolini mühim bir nutuk söyledi. 
Ajans telgraflarının her nedense 
bildirmedikleri bu nutuk, ifade 
ettiği mahiyet noktasından bi1-
ba11a dikkati çekmektedir. 

Bir tankın üzerine çıkarak 
•• ayakta durarak nutkunu söy· 

yen M. lltM•ll• J>Uh de-
lbiştir ki: 

. .. 
·ı 

- "Avrupada hiçbir kimse 
lıarbi istemiyor. Fakat harp fikri 
havada mevcuttur. Her an pat· 

M. Musolitti,.lıe multtdi/ ilci nutalc pos• 

l.rna verebilir. 

duğu i[lbi beklenmiyen bir •aıl· ......................................................... _ 

yet hidlı oldu. Eğer hududa Kurt Hücumu 
118u Temmuz ayı ıonlarmda, 

1914 aenealnln Temmuzunda ol· 
askeri fırkalarımızı g6ndermemit 

(Devamı 8 inci sayfada ) 

Gayrimeşru Çocuk Meselesi 
-. 

Kan T ahlilile Çocuğun 
Babası Keşfediliyor ! 

lıbbıadli iki Vak'a Halletti, Yeni 
Kan Tahlilleri Nasıl Yapılıyor ? 

ld Fen ve laboratuvar iki fevkal· 
e mllhim ve gaileli meıeleyi 

daha hallediyor: biri meıru • gay· 
rirneıru çocuk, diğeri mllliyet 
~•.•efeleri. Vakıa yeni kan tahlil· 

!ı üzerindeki çalı9malar henüz 

I
Dulliyet meıeleainl tamamile hal-
etmemlttir F k . · • at meşru - ttayrı· 
meıru çocuk • 

hl ·ı nıeaeleal artık kan 
ta ı l cihazlan içine 1 1 b 1 g rm t u u-
lluyor. Bundan sonra bir b b 
.. v • k. a aya 
~ocugunu m ar etmek Y h t 
L k v ı 8 U, 
uaı aaının çocugunu baıkaama 

>'•rnamak pek kolay olmıyacak .. 
Belki ileride bir adamın mil

liyetini dahi kanı tahlil edilerek 
••damak mümkün olacak ve nU
fus tezkereleri yerine kan tahlil 
"8Porları taııyacağıı!. 
le Avrupada yapılmakta olan yeni 
•d~ tahlili usulleri bizde de tatbik 

ılrniye baılanmıştır. ( Adli Tıp) 
~Ueııeaemizin laboratuvarı artık 
b~ 1ıtıeıeleyi de f ennen halletmiye 
tın~ •nıııtır. Adli Tıp laboratuva· 
••lc'a yeni kan tahlillerile iki 
• • balledilmiı ve çocukların 
'"'t•ebı dtn • yani hakiki babaları mey· 

a çıkardmııtır. 
~ Bu Yeni kan tahlilleri hakkın· 
~..;'~Ü•atına müracaat ettitimiı 

•p itleri midir muavlal 

Y~n i kan tolılillerl h•kkıtttl• izahat 
veren F'.ahrl Can B•g 

doktor Fahri Can Bey bize ıu 
izahatı vermiıtir: 

Kan Grupl•rı 
- lnnnlana kanları uaı 
C Dnamı 3 iacl aayfacla ) 

Bir Sürü, Bir Köye 
Salgın Yapb 

Mut muhabirimiz yazıyor: Öğ· 
rendiğime göre, dağlarda aç kalan 
ve açlıktan gözleri dönen bir kurt 
sürüsll gündüz Alican köytine ka• 
dar inmiıtir. Bu 11rada köylüler 
tarlada çalışıyorlarınıf. Aç kurt· 
ların kendilerini yaralamak ve 
yemek için üzerlerine aaldırdık• 
)arını gören köyllller, büyük bir 
korkuya düşmüıler, ne yapacak
larını şaıırmıtlardır. Fakat Cçle
lerinden birisi keodiıini toparlı· 
yarak elindeki tırpanla kurtların 
üıtllne saldırmıı, bunu gören di· 
ğer köylOler de brpanlanm yaka
lıyarak bu hücuma iştirak etmiıler
dir. KöylOlerln ıaldmtı karşıımda 
dikit tutturamıyacaklarını anlıyan 
kurtlar, hiç klmıeye ilişmeden 
kaçmıılardır. Fakat bu hidise 
yüzünden halk bUyDk bir heyecan 
geçirmiştir. 

Bundan baıka birkaç gUn 
evvel de buraya on dakika me
safede bulunan Karmi k6yUnün 
bağlarına lkl bDyllk ayı lnmif, 
köylüler tarafından görülerek za· 
rar vermelerine meydan bırakıl· 
madan tenekeler çalınmak ıure• 
tile uzaklaıtırılmıılardır. - * 

ERGANi 
iSTiKRAZI 

O seriıi tahvilleri yarın eatııa 
çıkıyor. 

1 - Zengin olmak iıtıraeniı, 
2 - Hayırlı birı iı yapmak için 

fıraat kolluyor.anız, 

S - Paramzı ımniyıt altına al· 
mak arzUJunda iatniz, 

Hemen bir tanı olıun O tahvili 
alını:ı:. 

-2 
( Edebiyata cedide ) , dil bakı

mından en çok ( Hö1eyin Cahlt ), 
( Hüaeyin Siret), ve bBflaca {Ah• 
met Hikmet) lerlle muvaffak oldu. 
Bunlarla Ttlrk diline dotru u 
çok bir yenilik yapabildi. 

{ Httseyin Cahit ); (Hayatı ha· 
klklye sahneleri, kavgaları ve 
hayatı muhayyel ) inde dil temiı· 
liğine, öz türkçeye doğru eaaalı 
ve muntazam adımlar attı. DIU· 
mlzi Arap, Acem terkiplerinin ağır
lıj'ından hayli kurtardı. Onu ıöy· 
lenir, okunur, anlaııhr bir hale 
koymaya çalıfb. Eserleri, terkipli 
isimler taıımasına rağman hayli 
temiz ve aelistir. ( Hayatı muhay· 

yel ) deki son görttcU, yalnız dil 
bakımından detil, renk ve duygu 
görümlerlnden de yerlidir, TUrk· 
tllr. Onun ( Türkçe sarf ve nahvi ) 
yazıldığı zaman için mnhlm 
bir yenilikti. Ben çok fıtifade 
ettim. 

( Ha..yia Siret ). ( Leyali pj. 
zan ) anda hele ( Bat bozum )unda 
çok 1ade, çok incedir. Duyuı· 

(arının çoğu memleketimiz ve 
~izizdlr. (HUıeyin Siret) derin bir 
hlıtındlr. lnıan ona daldıkça, 
httznll kendine arkadaı yapmak 
lıtiyor. ( HUıeyln Siret ) , gamı, 
kederi, yatı bütün ıııllarlle işledi. 
Onları çırpınır, el ile tutulur bir 
hale koydu. Tıpkı gergefte itlen• 
miş, siyah ipekten bir dal, bir 
matem dalı ııibi. 
qtuıdüzUm bir kefen, gecem makber 

! 

Yazan: Sabık Adliye 
Vekili Mahmut Esat 

Edeblg•t• cedide iatatl•rı: Merlaulft 
c~ ~hH111. H••""' C.1'11, 

U11alcl zati• Halit Zi•• 11• C•t•I 
Sahir Be•l•r 

Diyen ( Siret ), hep ağladı .• 
Hep atlattı. 

(Ahmet Hikmet), (Harlıtan ve 
GUlUıtan) da baıladıkların (Çağ• 
lıyanlar) ında tam ve kimli bir 
Türk olarak bitirdi. Ne yazık ki 
erken denecek bir çaida 16al .. 
rinl kapadı. Söndü gitti. 

(Mehmet Rauf) ; ( Eylül ) öade 
çok aı terkip kullandı, ( Siyah 
inciler) inde vaılhtlr. Fakat ilham 

( Deıraını ~ iacl sayfada ) 

dir! 
Yazan: Burhan Cahlt 

Yeni Mi/it 
Ve Edebi 

Tefrilcamız 

• 



2 Sayfa 

Sesi 
L_._..,...,.~ 

Boğazların 
Tahkimi Meselesi 
Ve Halk 

Boğazlenn tahkimini niçin istiyo· 
ruz. Çünkü ;)'arın bu lıogazlar 
tecavüze uğrayabilir. Halbuki 
burası, biz.im için nazik Lir nok
tadır. Bir mliddet evvel bu iıte
ğimiıe bnzı devletler itiraz et· 
mitlerdı. Şimdi Tr.ymis gazetesi 
bu isteğin bir zaruret ifadesi ol
duğunu eöylüyor. Bu neşriyatın 
halk arasında bıraktığı intiba ise 
şudur: 

Ahmet Bey (Sulto.nnhmet Firuzağa 
34) - KunetU dütmanlarımı:ı umumi 
harpten ıonra hasta adam· (TUrkl
yeyi) bllıbftUJn yok etmek Jetediler. 
Sevr MuahedHi bizim bir ö!üm fer
manımızdı. MJraaımızı da paylaııyor

lar. Paylaıma plinları biJe yJpıldı. 
Fakat adı hılkatle baılıyan Tilrk 61· 
dürill~mezdi. Kurtuluı 9avatımtala 
bunu labat ettik: Bugün dGnya; aul
bunu mQatakil bir Tilrklyenin varhjı
aa medyundur. Milıtakll Türkiye olma• 
eıydı lnunlar bugiln yine har•ıt haYHI 
teneffGı edecekl.,dl. Bblm ıulbçulu
tu muzu dünya böylece kabul ediyor. 
O halde diınya aulhunu uzatmak için 
de bldm çok kuYvetli olmıtnuıı 

kabul etmek zarureti vardır. Loıan 

ıulbunun, ıubcıtiıinl biıl henle 
etttiti Botaı.larda bugUnkO ıaraitle 

aerbeatinln teminine lmkln yoktur. 
Botaalan biz tahkim etmeliyiz.. logl
llıler de bu zarureti kabul edl7orlar 
slbL 

* Salih Bey (Üsküdar Kısıklı caddesi 
101) - Taymlı glzeteai Boj'az meae
IHI hakkında dikkate değer bir yazı 
JH••• Boj'azların aerbeatiılnl Ak
•am Cemiyetinin manevi nOfuzu te
min edecekti. Halbuki TOrkler bu 
Cemiyetin ıOndan gine zayafladıtını 
g8r0yorlar. Bunun için de Botar.ların 

etrafında çalaıma faaliyetlerini arthr
ddar. Muktedir kumandanlarını bu 
ite memur ettiler diyor. Bune cı
ld bir tabirle ıntakı hak der?er. 
Hariciye Veklllmizin dedltl gibi bir 
•lln umumi harpteki Belçlkanın fi)d
betlne danıaemelc için Botulann 
tahkimi H gayri askeri mıntakanm 

kaldmlmuı llıımdır. 

* Salih Haşım Bey (Doktor Sultan• 
ahınet park gıııınoııu ittiuliode) -
Zemin ve zamAD ile ahklm dajiflr. 
Loıao koaf~ranuna Jmza koyan bG
ylk dnletler biıl henOı tecrGbe et• 
medlkleıl için Botazlardakl latlhklnı
larımızı yıktılar ve iki tıuarfh i•yr! 
aakerl bir nnntakı teai• dlller. (10) 
aenelik dftrflıt ı:ly.ııiıet.ruıs.lt düny11yı 

kendlmld tantttık. TOrh, fltlklAHM. ve 
hududuna tecnGz ~dilm~dlkç' kuzu 
gibi sakla n aulhç"' hı:- milletth. 

Fakat Boğ.z)ııırın ıerabeatblni mu
bafua için de aaz vermlt bulunu
yoruz. Bizim aöıOmOz aenettlr. Yarin 
kuYvetll bir dnletln hOcumuna marua 
kalıraak bu 1erbeltiyi na11l muhıtfaza 
edecetlr. En kuvvetli bir devlet 
gelir ve Botazları ltıal edebilir. 
Bunun yea-lne çareal bizim boğazları 
tahklmlmbin kabul edilmealdir. 
Bundan bGytık dnletler blrıey kay
betmez. Fakat dOnya sulhu çok teyler 
kazanır. 

Bir Çocuk, Çıkık·çının Yap
tığı Ameliyattan Sonra Öldü 

-------~------------
Polis ve mUddeiumumillk dun, bir sahte opera• 

törJUk tahkikatına baılamış ve iki aylık bir çocu• l 
rucak ta dün öldü. Büyük teea!IOrUm arasında 
çocuğumum niçin öldUğUnlin farkına varmadım. 
Belediye doktoru evvelce çocuğumu tedavi ettirdiğim ğun cesedi mezardan çıkartalmıştır. 
doktorun reçetelerine bakarak gömülmesine mllaa· 
ade verdi. Biz de çocuğu Edirnekapı kabristanına 
gömdllk. Şimdi aklım başıma geldi. Çocuğum 
kankıran olarak ölmüştür. Çıkıkçı Yusuf ağadan 
şikayet ediyorum.~ • 

KaragümrUkte Dökümcüler ccddesinde (6) No il 
evde oturan manav Çengel Kadri efendi isminde 
bir zat, evveliıi gece KaragUmrük poliaine mOra
caat ederek derdini şöylece anlatm19br: 

- iki ay evve! bir çocuğum oJdu. Adını Cnhido 
Zekiye koyduk. Çocuk çok sıhhatli idi. Yalnız sol 
ayağı, doğuştan b;raz eğri idi. Doktorlara göster• 
dim, çare bulunamadı. Bana Çemberlitaşta Haz.ine
dal" hanında oturan Yusuf isminde bir çıkıkçı 
1alık verdiler. Çok mahirmif, doktorların yapama· 
dığı ameliyatı yaparmış. Bu Yllauf ağayı Cuma günU 
evime getirttim. · Çocuğumun ayağını ıardı ve yav· 

Polis bu şikayet Uzerine derhal Yuıuf ağayı 
yakalamış ve müddeiumumiliğl de haberdar etmlftir. 
Müddeiumumi muavinlerinden Celil Bey tahkikata 
el koymuş ve dün öğleden sonra çocuğun ceaedinl 
mezardan cıkarttırarak morga naklettirmiştir. Alı· 
nacak rapora göre tahkikat derinleştirilecektir. 
Yusuf ağa hakkında sulh mahkemesi tevkif karan 
vermiştir. 

Elektrik 
Eyüp Taraflarında 210 

Volta Çıkarılıyor 
Elektirik ıirketi ıehir cerya· 

nını birçok mıotakalarda 11 O 
volttan 21 O volta çıkarmak için 
hazırlıklar yapmıya baılamışbr. 

Bu arada, EyUp ve Defterdar 
civannda da ceryan ıiddetl art
tınJacaktır. Şirket, memurlar do
Iaıtırarak bu semtteki binalarda 
bulunan ampul miktarım teıbit 

ettirmiye baılamııbr. Ceryan 
220 volta çıkarıldığı zaman, tirket 
elyevm kullanılmakta olan ampul· 
!eri yenileri ile değiştirecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

ÜBkDdar iskelesinde berber 
kalfaa, HüınU bir alacak yüzün· 
den çıkan kavga neticesinde aynı 
aemtte kahveci çırağı Y aıarı kar· 
nından ağır ıurette yaralamııtır. 

lf- Köprüde adalar iıkelealnde 
küfeci Haaan, buğday yUklU Sela
meti bahri iımindeki bir motörti 
iskeledec uı.aklaşlırmak için iter
ken bir ayağı iskele ile motör 
arasında kalarak feci ıurette eıil
miftir. 

Jf Sirkecide vatman Mazlum 
Efendinin idaresindeki tramvay 
arabası ile şoför Sadık efendinin 
idaresindeki 134P numaralı oto· 
mobil çarpışmıı, otomobil parça
lanmıştır. 

Jf Fındıklıda dere içinde Meh
medin kahvesinde kumar oyna-
makta olan Elvan, Enver, idris, 
Salim ve Ahmet isminde beı 

kumarbaz ctirmfimeşhut halinde 
yakalanarak Adliyeye verilmişlerdir. 

lf Tahir ve llyaa isminde iki 
kafadar Üıküdarda Yeniçeşmede 
Mehmedin kahvesinde kumar oy
namakt& iken cürmümeıhut ha
linde yakalanmışlardır. 

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

j.Karadenizde 

I

Bir Vapurumuzda 
ıFacia Oldu 
f Deni:r. ticareti mUdUrlüğilne 

gelen haberlere göre; Rusyanın 
Maryapol limanına kömUr yükle
miye giden bir Ttırk vapurunda 
bir kaza olmuıtur. 

K«Smilr nakliyatı yapan ( Do· 
ğan ) vapuru Maryapol Jimanm· 
dan kömlir yllkliyeceği sırada ve 
ambar kapakları açılırken tayfa
dan Rizeli lsmail oğlu Ömer mu
vazenesını kaybederek ambara 
yuvarlanmaıtır. Bu ıukut netice· 
ıinde Ömer, derhal ölmDıtDr. 

Bir Mektep 
Y olauz Hareket Ettiği 

İçin Kapatıldı 
Saraçhanebaşmdaki Tnrk Hseıi, 

Maarif Vekaletinden gelen bir 
emir Uzerjne dün kapatılmıştır. 
Maarif MildUrlilğtı bu husustaki 
muameleyi tekemınUl ettirmit ve 
meseleyi Viliyete de bildirmittir. 

TUık lisesinin kapatılmasına 
ıebep, talimatnameye aykırı hare
ket edilmesi ve baıı yolsuzluklar 
yapılma11dar. Türk liıesi iki sene 

evvel Kemal ZtılfU Bey tarafın
dan teais edilmiıti. Bu husuıi liıe
nln muallimleri, bundan bir müd· 
det evvel VekAlete müracaat 
ederek mel<tebin aylık vermedi
ğini, Uç, dört aylık maaşlarının 

birikmiı olduğunu bildirmişlerdi. 
Maarif Vekaleti gönderdiği tez· 
kerede, bu mektep talebesinin 
Pertevniyal liseıine devredilmesini 
bildirmekte, orta ve lise son sınıf 
bakalorya ikmal imtihanlarmm da 
Pertevniyal lisesinde yapılmasını 
yazmaktadır. 

Ticaret İşleri 
Umum Müdür Şehrimizde 

Tetkikat Yapıyor 
iktisat VekAletl, ticaret itleri 

umum müdürü İsmail Hakkı Bey 
ıehrimize gelmit ve baza mevzu• 
lar üzerinde tetkikata batlamıttır. 

lsmail Hakkı Bey dün aabah 
ticaret odaama gelerek bir mlid· 
det meıgul olmuıtur. Bu milnBBe .. 
betle odada bir toplantı yapılmıt 
ve ticaret i9lerlmi:r.i alikadar eden 
meseleler etrafında görlltülmUş

tUr. İımail Hakkı Bey daha bir
kaç gün ıehrimizde kalacaktır. 

Tavukçuluk 
,ş·ubesi 

VilAyet ziraat mUdUrlUğll lstan
bul ziraat mıntak&1mda tavukçu• 
luğun tamimi için Halkalı Ziraat 
mektebi arazisinde yeni bir tavuk· 
çuluk şubesi açmııtır. Burada 
Legorn ve Rodeylant cinsleri ile 
muhite en uygun yerli ve çok 
yumurtlayıcı bir tavuk tipi coğal
tılmaktadır. Bu mUeuese her se
ne intihap edilecek kaza merkez· 
lerine ve köylerine paraıız damız· 
lık yumurta dağıtacağı gibi çok 
ucuz fiatla da civciv ve tavuk 
aatacakbr. 

iki Ampul Hırsızı 
Simon isminde birisi, Tepebaıı 

Belediyebahçesinde, Adnan ismin· 
de biri de Beyoğlu Afrika hanın
dan elektirik ampulleri çalarlarken 
cilrmfimethut halinde yakalan· 
mışlardır. 

Trenlerde Yeni TenzilAt 
Devlet demiryolları idaresi, 

yeni ihdas edilen halk ticaret bi
letlerinin yataklı vagon ücretlerin
de yeniden yüzde 20 tenzilita ka· 
rar vermiştir. 

Gliniin ,.Tarihi 

Bir Kaçakçılık 
İddiasının Sorgus 

Sekizinci lhtlau mahkemeal Mld
del umumilitl tarafından uzun zaman• 
danberl yapılan bir kaçakçılık tahki
kata netlceleamlı, bubuauatakl doay• 

lhtiaaa mahkemealne nrllmittir. Öt· 
rbdlğlmb:e göre; hadfHnln mahi
yeti oudur ı Geçen COmburlyet bayra• 
mına yetittlrllmek lçln, tehrimiz Sov• 
yet ticaret mOmcaalJlfği tarafında• 

Ruıyadan mühim miktarda amp"l 
getirllmlt ve bu ampuller bir komi .. 
yoncu marifetli• piyasaya çıkarılmıtb. 
GOmrOk munmelelerl tamamlanarak 
J•pılan bu fdhal itinde yalnız bit 
nokta na:ıarı dikkati celbetmit •• 
tahkikata mevzu teıkil etmlıtir. Getı. 
rllen ampuller 11gara kiA"ıtlarına 1arıb 
bulunmaktadır ve bu klj'ltJarın mlk• 
tan da {20) binden f adadır. Sigara 
klğdı lnhiıara tabi \'e ithali 1aaak 
olduğu için bunların memlekete .o
kulmaları yolıuz g8rillmüşt0r. 

Bu cihetten baılayan takiba~ allk•"' 
darlann da ifadelerine müracaat edil• 
dikten aonra netlcelendirllmiıUr. 

Sovyet tlcart mOmeuillftinin bazı 
memurlaril• komlıyoncu M. Perf 
Henri ve dlt~r Oç Gümrük memur11 
bubadiaede auçlu görGlmektedtrler .. 

Bu hadlaeye alt davanın muhakeme 
aine Eylulün betlncl gOnO GGmrGlcteld 
Sekizinci ihti1aı mahkemHinde ba,. 

!anılacaktır. Maamafih •"kadarlar, 
bu ambullerl buraya çıkanlmak içi• 
•etlrmediklerini, a-Bıterllen lbtiya9 
Gzerlne ve •on dakikada yoldan çev• 
rlldlklerinl, binaenaleyh bqka mem"' 
lekete ait mal olmak Qıere tellkld 
edilmek lazım geldlti lddla11ndad1rlar. 

Rusyadakl Heyetimiz 
Moıkova, 28 (A. A.)- M. Voroıllof, 

dGn Fahrettln ve Muzaffer Paıalarl• 
Nuri Beyi kabul etmlttir. Ataıemlli• 

ter vekili Enver Bey heyete refakat 
etmekte ldl. 

V•zlf• B•tınd• Bir ÖIUm 
Evvelki gün polis beşinci şub• 

başkatibi Nuri Bey vazifeal baıır 
da çalııırken birdenbire üzerine 
fenalık gelmiı ve kıaa bir çırpı• 
nıştan sonra nezfidimağii dabilided 
vefat etmiştir. 

Nuri Beyin cenazesi, dün mes
lek arkadaşları tarafından kalcrl 
rdmıı, aile kabristanına defnedil• 
mittir. 

Üniversitede Bir latlf• 
Üniversite hukuk f akGlteal Dekalll 

Tahir Bey aıhhi Yaziyetinden dolaJI 
iatifa etmif, latifaaı kabul edllmlttlı. 

Tenzilat 
Başlıyor 

Tenzilith tramvay tarifem Cumar' 
teılndeo itibaren tatbik edilecektltt 
Saat klrala~ınan tenzili bakkındaa.I 
karar da ayni gilndtn itibaren tatbl~ 
1ahaaına konacaktır. 

Kiraların 12,5 kurut• lndirJlmeslll• 
den yalnız 10 ampere kadar tek ••"" 
halı aaatları bulunanlar istifade ed• 
ceklerdir. Elektrik ücretlerinin ıf 
kuruıa tenzlll kararının Atuıtoat .. 
itibaren muteber tutulma11 tekarrl' 
etmittir. 

1 Son Posta 'nın Resimli Hikô.ge$i: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 
~~-=-~-er~-----------

Hasan Bey İhümaldir 
,Miplum lıelkl derya tuhafa.. 

Mü.takbel petrol kıralL. 

1 
Deniz auyundan benzin 

yapacağına rakı yapaaydı da 
lflmize yaraıuyd1.. 

- Efendi benzin bitmiş, onun 
yerine, çakmajma deniz auyu 
doldutc:lum •• 1 

On ıene 
ıuetodea .. 

ıoora çıkacak bil 



Ai ıtos 

Hergün 
1 ----
~ünder icatımızm çoklu-

ndan . dercedilememi~ .. 
r. 

-
Cagrimeş;;--· 
Çocuk Meselesi 

( Baı tarafı 1 inci .ayfada ) 
~ibarile (4) ana ırupa ayrılar. 
uu gruplara ıon defa Cemiyeti 
Akvamın da kabul ettiii (A), 
(8), (A B) ve (Zero-Sıfır) isimleri 

(
•eriliyor. Bu(4) ana i'fUptan baıka 
Souı-Grup) denilen (Fer' grup

lar) da vardır. Yapılan uzun tec
tilbelerle anlatıldı ki bir insan 
doğduğu vakit her hanıi ıruptan 
~oimuısa hayatında hiçbir se-

•ple kam deiiıemez, hep ayni 
'.elrupta kalır. 8ir de kan ırup
tuıan babadan oğula aeçiti aıatı 

rMukan Muayyen kaidelere tabidir. 
eaell (A) i'fUpundan bir baba· ::n çocuğu mutlaka (A) olur. 

111iç bir zaman (8) olamaz. 
Gerrlm•ıru Çocuk 

Binaenaleyh yapılan kan tahlilin
de çocujun kanı B, babanın A iae 
'ocuk ıayrimevudurl Bu, mutlak
lar. Kat'iyen f&fmaz. O vakit çocu
iun bu babaya ait olmadığına dair 
lıtıkmümlizü vermekte ve raporu
lnuzu yazmakta tereddüt etmeyiz. 
lı Fakat getirilen bir çocuğun 
enı hakiki babaaı, hem de gayri 

lneşru babası (A) grupundan 
~ulunuyorlaraa o vakit meıelenin 
L~lli kolay olmaz. O takdirde ta· 

11 ayni kat'iyetle hüküm vere· 
lneyiz .. ancak Sous grupların da 
la~lilerile yakın bir ihtimal elde 
•~ılebilir. Buna baba ve çocukta 
•licuda ait muhtelif benzeyişler· 
~e ilave olunarak yine takribi bir 
aGkum çıkarılabilir. 
('" Tahllllerl Na•ll Oluyor? 

- Bu kan grupu tahlilleri 
lıııan kanının biribirile karııtırıl· 
'ıasmda görülen farklar eaasma 
~e yapılmaktadır. Bir \nlJlJ ka
L11ltn kırmızı kUreyvelerl diger hir 
"ilanın kan ıeromile karııtırıldığı 
'-rtıan ya mütecanis bir karışma 
~eYdana gelir, yahut ta kan 
Ureyvata klimeleşir. 

d· I<an karışması olduğu tak· 
t ıt de bu iki insanın ayni grup· 
._:n .. o!duğu anlaşılır.. Karışmaz 
l çoküntü husule gelırse kan grup· 
b~rı ayrı olduğu anlaııhr. Nitekim 

1 u esas, kan zerki ameliyelerinde 
1 on derecede mühimdir. 
'•talara lnt1an KenıVermek 

k - Evvelce hastalara sağlam 
~r insanın kanı zerkedildiği za· 
L •n bu ameliye rastgele yapı· 
1 Yor, sebebi anlaıılamayau ölüm· 
t::k~ukua geliyordu. Bugün kan 
lafı .'?de evveli kan grupunun 
lrı lıh mecburidir. Çünkü bir 
lnı&ana ancak kendi grupunda bir 
§. •nıo kanı ımnga edilebilir. 
it Yet kendi grupundan baıka bir· 
~~n taranga edilirse iki kan 
't~ ~e!eıeceği için damarları tıkar 

it, 0Iünıe sebep olur. 
11 Grupları Ve Hastellkler 

ll :- Hatta bazı hastalıkların ba· 
•~ L ~nsanlarda kolayca tedavi edf· ..,Qlld•v 
~ ıg, 16rtılnr. Bazılarmda da 
,:::t.ldara kar11 kolayca veya 
törOlür e e:'J8Yet kazanabildiji 
. . n arın da kan ar 1 • 

tile alakadar oldu.x.... •· ul P al 
ita t M IA ·f •" an aşı -lf ır. ese ti oya kartı (A) 
•ruhundan olan inaanlar dah 
~lbuk muafiyet kazanmaktadırla: 
t Velhaaıl ilim bu çığırda emni~ 
_;tıe yürümekte olduğu gibi 
~ iieııcıemiz de bir çocuğun meş
'1."' \reya gayri meıru olup olma
.. it, Yani neıebini tayin işini de .. le· j rıne almış bulunuyor. - .M. 

~kagoda Büyük Bir 
. Yangın 

~'h Şılcago, 28 (A. A.) - Mez· 
~, ;:•

1 
büyük bir yangın çıkmış 

f, " ~ erce tulumba kullanan it-
a ... ıenın bütU . ~ 
~aın . n gayretme ragmen 

'tt' cı\'ardaki binalara da sirayet 

Resimli Makale il Şaşkın il 

Hadiaeler karşıııınea idrak, muhakeme ve arattırma kabi
liyetiai kaylledenlere '' şatkın,, diyoruz. :--: ıvkınlar, hadiseler 
karııeıacla karar veremezler. Onlaıın baııırıt gözlerin• .her 
zaman İ\İn perde gerilmi1Jtir. Şuradaki adamın vazıyetı de 
bir şa9kıolık buhranından baıka birıey değildir. Etrafını 
Hran feliket perilerinin arasında ne yapı&cağını şaıırmıthr. 

HRllıuki arkatsınd11ki koruyuucu melek, onun kiiçiik bir 
iıaretini bekliyor. Fakat o, muhakeme ve karar verme 
kabiliyetlerini okadar kaybetmiıtir ki bu kuvvetten ııtifade 
etmek aklından bile geçmiyor. 

Hadiseler nekadar beklenmedik ve nekadar korkunç 
olursa olıuo tatırmayıoız ve kararınızı vermekte geçikmeyiniz. 

S()N TELGRAF HABERLERİ 

Başvekil Paşa Dönüyor: 
Ödemiş Yolu Açıİdı, Yamanlar Suyu 
Akıtıldı, Çocuk Y ovası Ziyaret Edi~di 

Ödemiş, 28 (A. A.) - Başve· haline getirHmesini irade buyur· ~i hararetle ıel~mlamııtır. Ödemi! 
kil ismet Paıa Hazretleri, refa- dular. Bu arzuyu hakikat sahası~a ııtasy?.n~nda ~ır asker müfreze~ı 
katlerinde Adliye, Hariciye Vekil- iaal etmek ~ütün. .memleketin ve buyuk bı~ halk kalabahgı 
leri ile lzmir Valisi Kizım paıa memnun olacagı . hır ımar . m~nt~- tarafınd~n selam~anan Başvekil 
ve fznıir Mebusları olduğu halde kaıı haline getirmek hükumet Hı .. dogruca gölcük yaylasını 
bu aabah Ödemiıe gelirken Tor· için en mühim bir vazifedir. Ümit teşrıf buyurmuıla.rdır. 
baladan TepeköyUne geçerek kü- ederim ki, .. birka~ se?e. zarfında Yamanl~r ~uyunun Akıtıh91 
çllk menderes ovası ıslah ameli· ıaltanat felaketlen gıbı buraları· Geceyı Golcllk yaylaamda ge· 
yesinln açıht resmini yapmıf ve nm sıkıntı ve ıstıraplarının da çiren Baıvekll Paıa huıuıi trenle 
bunu müteakip şu r.utku söyle- yalnız acı bir hatıraya inkılap Ödemiıten İzmire avdet etmişler 
mitlerdir ı ettlpi -.w. diiali)'ecesis. Bur... •• V amanlar .. y.a_ Jca,.t ,.... 

" - Arkadaılar, Koçak men· namzet olduğu inkipf ile ıpem• mini yapmıılardır. 
deresin ıslahı gibi büyfik bir leketin ziraat ve her tfirlfi mede- Bu kUıat resminde de samimi 
t~şebbüıün başındayız. M~mleke· niyet sahasında en ileri, en zengin tezahürat yapılmıı ve lzmir Bele· 
tın sıhhat ve llerlemesı nok· bir mmtakası olmağa namzettir. diye Reisi Behçet Beyle Baıvekil 
tal . .n~zarmdan şimdiye kad~r Ümit ederim ki bugünleri yakın Paşa birer nutuk aöylemiılerdir. 
U!°ıtsızlık mıntakası olan genıı bir zamanda idrak ederek burada Başvekil Paıa çocuk yuvasını da 
bır ıaba bundan sonra sizleri yine tebrik edeceğim.,, ziy~ret etmişler, yavruların birer 
aervet ve medeniyet itibarile Iımet Paşa bu nutku mUte· birer hatırını ıormuılar ve bir 
TUrkiyenin en mamur yerlerinden akip halkın samimi te~.ahürlerl müddet istirahat buyurmuılardır. 
bir nUmune olacaktır. Bunun arasında Torbalı tarikile Odemişe Baıvekil Paıa gece saat yirmide 
ehemmiyetini takdir b~yuran büyük hareket buyurmuşlardır. Halk lıtanbula müteveccihen hareket 
Gazi bu ovanın sağlık ovaaı bütün lstaayonlarda Başvekil Hz. buyurmuılardır. 

Bir Tokat 
Alanyanuı Bir Köyünde 

Ölüme Sebep Oldu 
Alanya, (Hususi)- Bu civarda 

G~ngele köyllnde 14 yaşında bir 
Ç,ocuk bir tokatta 6llivermiftir. 
Ölen çocuğun iımi Kerimdir. 
Babası knçnk yaşta iken öldOğft 
için kendiıini eniftesi Ahmet ev· 
lit albi büyUtmüıtUr. Ahmet geçen 
gUn haıtalanmıı, ablasile bera· 
ber tarlaya giderek ekin topla
ma11m Kerime ıöylemlıtir. Kerim 
bu .azil dinlememiı, Ahmet te 
kızarak bir tokat vurmuıtur. Bu 
tokat küçük çocuğu yatağa dü
tUrmüı ve beı glln sonra da 
ölmUştllr. Adliye tahkikat yapı· 
yor. - lf 

Japonya Demir Alıyor 
Vaıington, 28 (A.A.) - Tica• 

ret nezareti, temmuz ayı zarfında 
ihraç edilen 155,812 ton parça 
demirden 101,293 tonunun Japon· 
yaya ihraç edildiğini bildirmek• 
tedir. 

Askeri Terfi 
Listesi 

Ankara, 28 - Askeri terfi 
listesi ili tasdika iktiran etmiıtir. 
Yeni terfi lfstesinde miralaylıktan 
mirllvabğa terfi ederek Paıa olan 
zevat tunlardır: 

Eıki lstanbul Poliı mUdUrU 
Veysel, 

Sabri, 
Miralay Ekrem, RUıtli, 
Yuıuf, Ziya, Mustafa 
Şemsettin Beyler. 

Jandarma sınıfından Şakir, 
Muhiddin, Fikri, Salim, Şevket 
Turgut, Refik, lbrabim Sırrı 
Beyler Binbaıılıktan Kaymakam
lığa, Ömer, HUsnll, Hulüsi, 
Celilettin, Hüseyin, Abdülhamit, 
Adnan Mithat, Hamdi, Nail, 
Cüneyd, Tahsin, Az.iz, Osman, 
Recai, Ayni, Sıddık, HUsnU, 
Cafer Tayyar, Hilmi, Haşim, 
Niyazi, Şefik, Süreyya, Sezal, 
Tahsin Hamdi Korkut, Rifat, 
Şerafettin, Rıza, Hamdi, Recep, 

/STER iNAN /STER 

Odesada 
SporcuJarımız 3 - O Galip 

Odesa, 28 (Huıuai) - Spor 
heyetimiz Harkoftan Odesaya 
gelmit ve halk tarafından te
zahuratla istikbal edilmiıtir. 

Pek kalabalık bir seyirci kitlesi 
huzurunda yapılan maç 3-0 gali· 
blyetimizle neticelenmiıtlr. Maç 
çok hararetli olmuştur. 

ltalyada Bir Otokar Kazası 
Roma, 28 (A. A.) - Trieıte· 

den bildirildiğine göre ıeyyabları 
g&tllren bir otokar devrilmiı ve 
kırk kiti yaralanmııtır. Bunların 
bir çoğunun yara11 ağırdır. 

Jeneral Arthur Ôldü 
Londra, 28 (A. A.) - Umumi 

harpte lngillz ordulan bqkuman· 
mandam Jeneral Arthur 75 ya· 
ımda olduğu halde buglln 61· 
mllıtUr. 

WN~~~ti. · İieY.i~; d~· · ~ yll~b;;ı.kt~ 
binbaııhğa terfi etmiılerdir. Umu· 
mi terfi liıteai 30 Ağuıtoıta 
gazetelerle ilin edilecektir . 

="===--

iNANMA! 
İngiltere de }llpılan bir .istatistiğe göre, bir kıitip yecilık mücadelesinin kat'i bir karar halinde olduğu 

dakikada 30 kelıaıe yazabilir. Bu, satte 1,800 kelime, yazıldı ve sôylcnildi. Fakat dairelerde el'an bir arzuha
gütde 8 saat çalı§lrsa 14,400 kelime eder. lin, bir tezkerenin ıekseo elden geçtiğine ve 90 havale 

s 1 istatistik bıze .gayriihtiyari "kırtasi) ecilikle mö· gördügüııe g9re, kırtasiyecilik mücadelesinin, istenen 

eadel~ .. m ... le• ioi hatırlattı. Y:J 1»•1r••••j NAiN şek,, ~~]ıııa, /NA /1111 Al :r·Ateşten kaçan hByvanlar çal- J 
.._ lıi ba!km Uzerine aaldırmış ye 
~oı~.'cı bır panik kopmuıtur. Üç ~ 

,.,..!!•Ut •• on beı itfaiyeci lı_ -------------------4'--------~---------------.. ,ı.. . .. 

Saıın 

Bütün Dünyanın 
En Akıllı Yahudileri 
Kimlerdir? 

,,. ıt -
B~n, hiç tereddüt etmeden, Türkiye

de bizim hemıehrilerimiz olan Yahudi
lerdir, diye cevap verecetim. Elbette: 

- Nereden anladın? 
Diye ıormaz11n11:. ÇilnkO Cenev

rede ıeçen. hafta toplanan büyGk Ya
hudi konferanaana bizim Yahudi bem
ıehrilerimizden hiçbirinin ıitmeditine 
elbette •İz de, benim l'ibl, dikkat 
etmit•inizdlr. 

Gazetelerin yazdıklarına ıöre, bu 
konferanH dünyanın her tarafından, 
tam yirmi alta memleketten ve kırk 
Yahudi cemlyetindeD, ylz kadar mu
rahha• gelmİf. Dotruau, lnaan buka
dar kalabahtı duyunca, ben de bun
ların arkuma karııayım, diye ıeytana 
uyabilir. Öyle olduj"u halde, bizim 
Yahudi hemıehrilerimiz, ıeyhna uy· 
mamakla, hakikaten d6nyanan en 
akılla Yahudileri olduldannı İ•bat et
miılerdir. Bundan dolayı ilkin kendi
lerini tebrik, •onra da, konferan•f' 
ıitmit olan Yahudiler hakkında ne 
dütOndütOmü ayrbeatçe •lyliyeblle· 
cetim için, onlara teıekkGr ederim. 

* Derviıin fikri ne IH aikri de odur, 
derler. Onun ıibi, konferanu murah· 
hH gönder mit olan kırk Yahudi 
cemiyetinin fikri de yalnız para oldu-
ğundan, konferanıtaki mOzakerelerin 

hemen hep•İ para üzerine cereyan etmif. 
Birçok memlekette ek•eriyeti teıkll 
eden kı•ım ahali, Yahudilerin hesabına 
zengin oluyorlarmıı ta, Yahudiler o 
memleketlerde gittikçe zOtGrllilyor• 
larmıfo Bundan tikiyet 1 

Bilha11a Almanyada ekHrlyet 
Yahudilerin çok para kazanmaaına 

engel oluyormut- Bundan da feryat! 
Almanyada yapılan bu hak•ızhta 

kartı, Yahudiler Almanları cezalan• 
dırmak fçin büyük bir çare bulmuı
lar: Amerlkada Alman mallarına 

boykot yaptırmak. Amerikadan 
relen Yahudi murahhaBlnın dedi-
ğine göre, orada Alman ticareti 
yüzde kırk iki ni•betinde azal• 
mıf. Bunu Yahudi murahhaaları 
efendiler yahuz Amerlkada Yahudi
lerfn Almanlar aleylafade yapbldan 
propagandaya atfediyorlar. Amerika
lıların kendilerinin zOtGrtledilderini 
ve bunun için zaten, yerli ol•un, 
yabancı olsun, mal almıya kudretleri 
kalmadığını ya anlamıyorlar, yahut 
anlıyorlar da bqkalarının mutlaka 
kendilerinden daha akılsız olduklarını 
sandıklarından, öylece yulturmıya 
çalışıyorlar. 

* Benim fikrimce, bu konferan•a 
gitmit olan Yahudiler takip ettikleri 
maksadın bü•biltiln aksine hareket 
etmit oluyorlar. 

Çünkü, herkH bilir ki, antisemit 
olan kimHlerin bu duyıuya sebep 
olarak gö•terdlklerl ıey Yahudilerin 
bulundukları memleketlerde kendile
rinden baıka dinden olan hemıerile
rine karıımak i•tememeleri, bulunduk
ları· her yerde daima btitnn hemıeri· 
lerden ayrılık gfttmeleridir. 

Avrupa ve Amerikadaki Yahudiler 
bu duyguyu yok etmek, kendilerini 
biltlln henııerllerine aevdlrmek için. 
bulundukları memleketlerdeki hemıe· 
rilerlnin arzulanna. karıfAcakları yer
de, böyle yalnız Yahudilerden mOrek· 
kep konferanılar yaptıkça, antbemit 
olanların fikirlerini ta•dlk etmiı olu· 
yorlar. 

Bilfarz Almanyadakl Yahudiler 
kendilerinin hakikaten Alman hem• 
ıeri•i olduklarını iddia ediyorlarH, 
Amerikadaki Yahudiler onların itlerine 
ne diye karııı1orlar? Almanyada hal• 
kın bir kısmı, baıka bir k11mını scY• 

miyona bu, Almanya için dahili bir 
mesele demektir. 

Amerikalı adamlar Almanyadakl 
halkın kendi itine kanımca o halkı 
daha ziyade kızdırmıı ve bu suretle 
takip ettikleri makHdın büıbütüa 
ak•ine hareket etmit oluyorlar. 

Amerikadaki bir Yahudi kendisin· 
de Almanyadakl bir Yahudiyi himaye 
etmek hakkını bulunca, her iki•I di 
bulundukları memleketin hakiki heıe
rİ•İ değil demek olur. 

• Yahudiler kendilerini dünyada en 
akıllı adamlar farzettikleri halde, 
zihinlerinde bukadar baait bir muha· 
kemeyi y11pamadıklar1nı 16rdOkçe, 
inHnın antiaemit olanlara bak • ., .. 

ceji •ell1or• 



_ 4 Sayfa -
t~Jcet Mciuarua}: 
Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Hususi) - Sarıca köy 
kaz!\ya Uç 1aat mesafede altmıı 
hanelik kadim yerli köylerinden 
biridir. Havası, suyu güzelse de 
arazisi pek dar olduğundan aha
lisinin çalııkan olmasına rağmen 
vaktUhalleri mlisait değildir. 

Bu köyün merasına yerleıen 

Gemlclkm, Kabvetepe, DereklSy 
lamindeki muhacir köyleri, sonra· 
dan ihdas edildikleri için Sarıca 
klSyün hududunu daraltmıılardır. 

HayYan meraları da daralmıı 
olduğundan köyde umum halka 
ait ancak beıyüz kadar koyun 
ye elli kadar inek ve elli çift de 
6kllz vardır. 

Hallerinin mutava11ıt olmaaına 
rağmen bu köy balkı, baba aör· 
,Ulerlne rlayeten pek ikramcı Ye 
pek mbafirperverdlr. 

Yemekleri çok temiz ve aıda
Jıdır. Hele börekleri ve aair ha· 
mur itleri pek nefistir. Köyün 
orta yerinde minareli gtızel bir 
camileri vardır. 

Kendi ihtiyaçlarma kadar pa• 
muk \'e kendir ekerler. Çok ha· 
marat olan kadınları, bunlardan 
kendi giyeceklerini dokurlar. Ve 
o kadar çarııya muhtaç olmazlar. 
Köyleri ufak, kendileri vakitsiz 
olduğu için hAla mektep yapbra
mamıılardır. 

Civarda yakın mektep yoktur. 
Onun için şimdilik çocuklarını 

okutamamaktadırlar. DüğUnlerin

de çok masraf etmezler. Evlene• 
cek bir delikanlı, yirmi bet otuz 
lira ile düğünUnU tamamlıyabilir. 

Bu köyüon üst tarafında" Ha· 
ıan dede ,, mevkiinde atızel bir 
gezinti yeri vardır. Buraıı benllz 
~nelik çok kalın Meşe ağaçlarile 
ıfislüdilr. 

Köyde hahvehane yoktur. Şeh· 
re gelmiyen, dllnya ile alakası 
keailmiş gibi olan ihtiyarların da 
gramofon sesi işitm~dik insanlar 
vardır. - H. Ş. 

Mardinde Bir 
Müsademe 

1Kaçakçıların ikisi Ölü, 
Altıs Diri Olarak 

Yakalandı 
Mardin (Hususi) - Cenuptan 

~elen müsellah ve Liceli bir ka
çakçı kafilesile takip müfrezemiz 
araıında çok şiddetli bir çarpıt· 
ma olmuı ve kaçakçılar muka· 
vemet edemiyerek iki ölü ve altı 
diri olmak Uzere aekiz kiti ile 
on beı yük kaçak eıya bıraka· 
rak kaçmışlardır. 

MU.ıedcme esnasında jandar· 
ma efradından lzmitli Kazım iı· 
minde bir nefcrimiz ıehit dOf"' 
mUştür. Şehit jandarma ihtifalle 
defnedilmiş, Cenazede Vali Tallt 
Bey ve Salih Paşa olduğu hal
de bilumum memurin; jandarma 
polis, asker ve bekcilerden birer 
mUfreze ile kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmuıtur. 

Merasimde hitabeler irat edil· 
dikten ıonra Şeb't jandarmanın 
tabutu Vali Talat Bey ve Salih 
Pnşa tarafından omuzlanarak hU
kümet öntinden belediye cadde
sine kadar götürülmliştür. 

Memlekette kimsesiz bir genç 
ailesile iki yavrusu bulunan bu 
fedakar şehidin aile ve çocukla
rına ıefkatli hükumetimiz tara· 
fından yardım edilecektir. 

• E ABE LE 

Bu Sene Giresunda Fındık Rekoltesi 
Az, Fiatler De Biraz Düşük 

Giresun (Hu- Olresund• 
ıusi) - Karade- Fındık 
nizin yeıil Gire- Fındıiın ilk 
ıunu önfindekl menıel olan GI· 
tarihi kaleaile reaun Karedeniz 
ikiye ayrılır. Bu fındık bavzasımn 
vilayet; ta eaki en bol ve bereket-
zamanlarda ve 11 fındık yetiştiren 
T rabzondan ev· memleketi olmak-
vel inıa edilmit la meıhurdur. 
ve Sinoptan sre-
len müstamereci• Fındık ~daha 
ler kale yamaç· bir ihraç maddesi 
larında ve bilhas- olmazdan evvel bu· 
sa Gedik kaya radan dahil vili-
civarlarında te- yetlere aevkiyat ya· 

pıldığı gibi yabani 
Yattun etmitler- fundalıkları da 
di. Gir .. un fuulılc 6alıç•l•rlnd• fırıdık toplanırken ehlileıtiren Gire~ 

Giresun; Cfneviz ve Veneclik- yuvanın başında Vali ve bir de ıonlulardır. Geçen ıene 18 milyon 
lilerin inkıraıına kadar kıymetini Belediye Reiai Yardır. Daha küsur kiloya baliğ olan Giresun 
muhafaza etmlıtl. Limanaız ve yakın zamanlara kadar bir kay· fındık rekoltesi bu aeneki ilk 
lskeleıiz olan Gireıunda eıki· makamlık olup Trabzona tlbl tabminl~rde de bu mlktan 
den birbirine fikren muarız iki olan bu villyetimiz · bugünkü aıacağı kanaatini verdirmiı iıe de 
ailenin mevcut olduğu ve iki terakkıyatile !yakın bir iatlkbalde mayıı fındığının gözükmemeıi 
kolun kuvvetçe biribirine tefev· liman ve iskeleyede kavuıacaktır. ve havaların hndığa uygun 
vuku yUzünden yakın zamanlara Sahilde bulunan ıehirlerin gitmemeıi yüzünden bu ıeneki 
kadar bir iskele yapılamamıştır. limanan şehirlerin limana ve onun son rekolte ilk tahminler hilahna 
Bunun sebebi d6 ailelerin birisinin miitemmimi olan iskeleye ihtiyaç· yarı yarıya denilebilecek bir 
şehrin öte sahilinde ve diğerinin Jarı inkir edilemez. Geçen ıene haldedir. Fiyab da geçen ıenln 
ise beri 1ahilinde olması ve her· Nafıa Vekaletinin himmetile ketif yarısından daha aıağı dUşmfiıtUr. 

Geçen sene ilk açıhıta okkası 
kesin kendi tarafında iıkele yap· projesi yapılmak üzere şehrimize 55-60 kuruı araunda oynayan iç, 
tarmak fikrinde olmasıdır. gelen mühendiı ve dalgıçların ağustos teslimi bu sene klloıu 

Giresun Hinterlant itibarile raporlarını VekAlete verdiklerin· 35-40 kuruı araaında oynamııtır. 
vasi bir sahaya malikse de Sam· denberl Giresun halkı büyük bir Bu fark zaten az olan mik· 
ıun timendiferlerinin inıasile bu sevinç çığrana girmiştir. tarla kıyas edilecek olursa gelir 
ehemmiyetini kaybetmiş ve yalnız B noktasından bu sene geçen sene· 
·k· ·1a · h' u yapılacak liman ve iskele-• ı vı yete ın ısar eden iskele nin ancak dörtte biri nisbetinde 

f 1. · li · k den evvel şimdiki vilAyetin en aa ıyeh man ve ıı eleaizlik yllzlln- bir paranın piyasamıza gireceği 
den Giresunda aönmek Uzere bulun- mübrem ve hayati lıi olan yolcu tahmin edilmekte ve tahminler 
muştur. Asrın son tekemmUllerine iskelesinin bir an evvel yapılması fiat istikrarını muhafaza ettiği 
uygun mükemmel bir elektrik daha candan arzu edilir bir takdirde kat'ileıen bir hakikat 
tesisabna malik bulunan Yefil istektir. halini almaktadır. 

Alpu Nahiyesi 
Gün Geçtikçe 
Güzelleşiyor 

Eskişehir, (Hususi) - lıgal 
esnasıııda Yunanlılar tarafından 
tamamen yakılmıt olan ve ıu 
ıon on senede yeni bat tan ya· 
pılan Alpu köyü Eaklı ehi re 40 
kilometre mesafede ve tren hatb 
Uzerinde bir nahiye merkezidir. 
Porsuk çayı köyü ikiye ayırmak· 
tadır. Nahiye ahalisi esaalı ıu· 
rette çiftcillk ile geçinirler. Na· 
biye arazisi dahilinde krom ve 
magnazit madenleri fıletilmekte, 
nahiye halkı amele olarak çalıı· 
mak ıuretile bu madenlerden fı· 
tifade temin etmektedirler. Na
hiyede maarife heves çoktur. 
İlkmektebe bir yatı kısmı ilAve 
edilmektedir. Nahiyede bir de to-
hum ıılah evi yapılmaktadır. Sıt· 
ma mficadele beyeyetioln çalıı· 
maları uye1lnde aıtmanıo Gnn 
ahnmıı sribidlr. Şeker fabrikası 
memurları nahiyede pancar te• 
sellUmllne baılamıılardır. Nabiye 
mlldllrü nahiyenin iman, bllha11a 
yollarının yapılması hususunda kay
de değer faaliyet göıtermektedir. 

Dumlupınar Abidesini 
Ziyaret 

KUtabya (Huauai) - Bu aene 
Zafer bayramında Dumlupınar ıe· 
bitler abidesine büyük nıeraıim 
yapılacaktır. Bu merasim için bir 
aydanberi hazırlanılmaktadır. KU· 
tahyahları abidenin bulunduğu 
yere götürmek üzere trenler ter• 
tip edllmiı, kamyonlar hazırlan· 
mışbr. 

1 Eylfıl de Kütahyanm kurtu• 
lu, günüdür. Kurtulut ~likleri 
için de f evkalAde hazırlık yapıl• 
maktadır. 

Orduda Himaye Heyetleri 

l•m.tpaıa llkmefdap hl .. ag. lı•g•ti v• aigdirdlği g•oralarda11 bir lumı 
Ordu (Huıusi)- Vilayet mer- yiyeceklerini ve giyeceklerini temin 

kezinde tam teşkilAth beı lıkmek· eylemiılerdir. Ordunun merkez 
tep olup bu mekteplerde okuyan mekteplerinde bu aene (250) ka· 
kimsesiz ve fakir çocukları ,koru- dar yokıuz çocuğu yedirmek ve 
mak maksadile teıekklll etmiı giydirmek ıuretile himaye heyet· 
olan her mektebin himaye heyet• leri çok bUyUk muvaffaklyet göı· 
leri vardır. termitlerdir. 

Himaye heyetleri muhtelif ıa• lımetpaıa llkmektebl himaye 
halarda münferiden çalııarak heyeti tarafından da muntazaman 
menıup oldukları mekteplerde ııcak yemekleri temin olunan 
okuyan muhtacı muavenet fakir ve mektep formulllne uygn bir 
ve kimsesiz çocukların ıeklz aylık tarzda giydirlen 55 çocuk vardır. 

Amasyada Konser 
Amaaya (Huıust) - Anado

luda bir gezinti yapmakta olan 
Hafız Burhan B. ve arkadaılara 
ıehrimize gelm~ıler, HiJAliahmer 
ve Himayei Etfal menf aatlne bir 
konser vermiılerdir. 

Amasyada Bir Sergi 
Amaaya (Huıust) - Bir dikit 

makinesi kumpanyasının bir aylık 
dikiı, naaı ve biçki derslerine 
devam eden hanımlar bir aylık 
el emeklerini gUzel Ye zengin bir 
Hrıi halinde teıhir etmltlerdlr. 

Simavda Yol Ve Elektrik 
Simav ( Huıust ) - Simav • 

Balıkesir yolunun açılması için 
bOyOk faaliyet gösterilmektedir. 
Kazamızın iktısadt ve ticart bayab 
Ozerlnde mühim rolu olan bu yol 
açıldığı gUn Simav parlak bir 
istikbale kavuıacaktır. Kaymakam 
V. Allettin Bey, gerek nafıa ve 
gerek ıehlre alt diğer umur 
yolunda göaterdiği ciddiyet ve 
faaliyet kayda ıayandır. Kyama· 
kam Bey kaaabamızı karanlıktan 
da kurtarmıı, elektrik ihtiyacını 
temin etmlftlr. 

Miisahabe 

Üsluba 
Dair 

Nurallalt Ata 
Bu hafta içinde bir romancı 

mız edebiyatta hayatın anca 
üslup ile temin edilebileceği 
söyledi; baıka bir romancımızd 
üslubun vakıa büyük bir ehem 
miyeti olmakla berber bir eıerd 
ondan evvel dikkat edilecek ıe 
ler olduğunu ileri ıürdü. Yani ş 
eski her zaman taze <ıı ıekil 
esas » davası yine açıldı. Bilme 
münakaşa uzayacak mı? Pek um 
muyorum amma temenni etmek 
ten de kendimi alamı. orum; çok 
tan beri tö~ le devamlı bir mUna 
kapya hasret kaldık ... 

Onun açılmasına 'yardım etm 
miz de kabildir; ben de bun 
yapmak lıtercllm. Fakat ne çar 
ki bugün fikirlerim beni ar 
lnzııbrmaktan ziyade ara bulmağ 
ıDrtıkl8yor. Heyecanlı (bir mtlna 
kapya ıobep olmak fıraab 
kaçıralım; bir gtln hiç yoktan b 
bahane bulur ktlmll alınm. 

Evet Halit Ziya Beyin söz 
ile Burhan Cahlt Beyinki arasın 
da büyük [bir ayrılık göremiy 
rum. Edebiyatta hayatı temi 
eden elbette ancak üsluptur 
çilnkü üslup her şeydir. Yalnı 
« Usliip >> kelimesinin manaaı Uz 
rinde anlaımak IAzımdir. 

Remy de Gourmont, Buffon'u 
meıhur: " Üslfıp, insanın ta ken 
disidlr sözünü terhederken: «Bu, 
her kuşun ayrı bir aesl olmasını 
gagaıının ıekli icabı olduğun 
bilen bir tabiat iliminio sözüdür,, 
der. (Bu yazıyı yazarken « L 
probleme du atyle » yanımda ol· 
madığmdan hatırımda ka dığa gib 
zikrediyorum. Sesten nasıl kuşun 
cinsini anlarsak üsluptan da mu· 
harririn ıahıiyetini anlarız. Fakat, 
dikkat edilince, Buffon'un sözD 
b5yle bir hakikati teabit ile kal· 
maz, bir lhtilAI hareketidir. 

Bir ihtilil harketidir, çünkU 
her zaman ve her yerde iyi yazı 
için bir takım kaideler kurulmak 
istenmiş ve ancak bunlara uyao 
muharrirlere liıliip sahibi denmiş• 
lir. Bir takım nadide kelimelct 
kullanmak, bir kelimeyi tekrat 
edemeyip yerine bir müradifinİ 
koymak, yokaa dolambaçlı bit 
şekle baıvurmak, aUalü cümlelet 

yapmak, V.S. Bunları becerebilenle" 
re: «Gtizel yazıyor!» Denmiı ... V• . 
denmektedir. işte Buffon'un söz~ 
bu kanaate bir isı\andır, gUı• 

yazının kaideleri olmadığım ilifl 
etmektlr. 

(< Üslfıpten evel gelen şeyJet 
vardır»... Elbette, Burhan Cahil 
Bey haklıdır, çUnkü onun Uslu~ 
tan eveldir derken kaıdettif 
ıeyler olmazaa Uılfıp da olın•l
Üılôp bir takım ıeylerin insa11• 
teıir edecek, zihinde iz bırakl" 
cak bir surette söylenmeıidit• 
Boıluğu, hiçliği tesir edecek, b•' 
brda kalaeak bir ıurette ifadd• 
kabil olur mu? Hiç, yok ifa ' 
edilir mi? 1 

Hayır, mUnakaıa açılma'.'~ 
temenni etmekle beraber o ı . 
söz arasında bir aynhk görelll'" 
yorum. 

Afyonda Kurtuluş Şenlikleri 
Afyon (Huıusi) - Kurtulllf 

bayramı ıerefine tertip edil0
" 

. r•" ıenlikler eınaamda Halkevı ta t 
fından yüz fakir çocuk ,uoıı• 
ettlrllmittir. "' 

Afyon kalesine yazılan fof 
çok uzaklardan gHrUlen kutlUoJf 
kelimesi elektriklerle ıu.ıe~ 
ve cidden çok aUzel bir nıao 
arzetmlıtlr. 



( Siga•11t Alemi ) 

Yine O Eski 
Tuna Bloku 
Fikri 

BABİCI TILGBArLAR 

Avuıturyanın Almanya ne yakın· 
laınıuına muarız: olan klçOk IUIAf, 
halyanın gürllltDll nlmayJılerlne 
'•ttnen bir İtalyan - Avuıturya ya• 
ltınlıtına dl itiraıı ediyorlar. eı, 
AYuıturya • Almanya yakınlıtı ce-

lllup~an Brenner reçltlerlne dayanarak 
talyayı nasıl korkutuyoru, Çek 

ll•dutlanna Alman kudretinin yA1lan· 
llaaıı da' ÇekoıloYalcy•yı o derece 
•ndftelere dOtürGyor. Maamafih bu 
korlcu, ltaıyanın AYuıturya Oıerlnde 
bs, nol ltalyan hlmayHlne itiraz 
•t•ulae de mini olmuyor. KOçQk 
ltil&lın lıtejl ıudur ı 

b 
içine Macariltana da ılmalıı ıartlle 

lr Avuıturya • Macarlıtaa • ltalya • 
kGçQk ltU&f Tuna bloku. 

Bu ıiyaHt. öttdeaberl Fraıı1anın 
rtlttoııı slyaıl H lkbudt bir pollll· 
kadır ki uzun saman bu yol.ta ufral
lbıt. hattı bUmtlnaHbe radllral ıo .. 
Jalfn nasırlardan M. Jorj Bonae'aha 
llyuetinde bir de lconferaaı toplan
lbuı nı lataç etmlıtt. Fakat Balkanlula 
orta AYrupa •e Tuaa havz&11nda 
atutlak bir Franaıı hlklmlyeti tHiıl 
4emek olan bu muazzam proje 
~lrçok m0llbaıalar1a Ye blzut all-
~darlardın bazılarının da fıtiri.kfle 
altalanmıftı. Son AvU1turya hidlaatı, 

Fran1ada e.kl manevraya tekrarlamak 
•rıu ve bevHfnl dofıurmuıtur. Bu 
lllanevranan berveçhlpeıln akamete 
i'9d•~kum oldutunu a8ylemelc hiç bir 

dıall hataya dilemek 1ayalamaı. 
Süreyya 

lngilterede Gürültü 
Mücadelesi 

Şimdilik Bir Tecrübe 
Yapılıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Münakalat 
:•zannın mrllc lleceleri ea t (23,30) 
•n itibaren Londrad otqmobillcrin 

na çalmHı ya1alr edftmtrHr. Bu 
'lretle balkın rahat uyku uyumaaı 
~in ediliror. Halk gilrültüye kartı 
-,.ıan bu milcadeleden çok mem• 
~~ııdur. OJjer 8'ilrültGlerl azaltmak 
"il• de t~dbirler dlltllnlllüyor. 

Fransada Bir Tavsiye 
Parla, 28 ( A. A. ) - Pötl Jurnal 

"••teılnde neırettltl bir makalede 
:eb'uı M. Patenotr Fran1anın altın 

11ı1a .. aa bath lcahna11ndald bazı 
::•illllerl bertaraf etmek için çare 
la. '•k franıın ma•dut bir niabette 

1111ettea dltlrGlmeılnl tanlye 
-.a1or. 

"' 

Sar, 
Almanya V• 
Fransa 

Pari1, 28 ( Rayter ) - M. Hltlerln 
Sar hakkındaki nutkuna karıı Fran· 
ıız matbuabaıa fikri fÖyll huliH 
edilebillr: 

• iyi sözler. Fakat bu ıözlirden 
aonra yapılacak olan hareketleri 
bekleyelim." 

Gazeteler, FranHnın Almanyaya 
karıı rizll ... fena bir harek•tl olma• 
dığını yazmakta. daha iyi bir anlaıma 
eayHinde iki memleketin 1110o&1ebet· 
lerl dGz:eldltl takdirde ıotuk YAll• 

yelten vazıeçtcetlnl ilin etmekt .. 
diri er. 

SarbrGk, 28 (A. A.) - Deyli Tele 
anf .aıett1I, Hltler nlmayitlnln feaa 
tertip edllmlt olma11ndan Sarbrak 
balkının iıtfhkar duyduğunu bildir· 
mektedlr. Çt\nkü halk, Hltlerln nut• 
kunu dinleyebflmek için beı 1aat 
beklemlıtfr. Sosyalist gazeteler Naal 
aleyhtarı SOlz:bak nümayiıtnde 100,000 
kJılnln bulunduğunu yazıyorlar. 

Mali Vaziyet 
a·elçika Bankası Müdürü 

Ne Diyor? 
BrOkHI, 28 (A.A.) - Belçika Milli 

bankuının Hnelik koagre.inde umum 
mOdOr, mali. ve lkb1adi vaziyet hak· 
kında bir nutuk ıöylemlı, demlttir ki: 

"Ba1.1 memleketlerde para buhran· 
larının devam etmesine rağmen altın 

blokunun sağlam vaziyeti değlıme!. 
miştlr. 

Ojter taraftan ka1aları altın dolu 
iken luymdten diltilrme veya enflu· 
yon gibi para muamelltı yapmak 
kabili mOdafaa bir baret değildir. Bu 
hareketler, itibara umumi aleyhine 
olarak ancak bazı huıuıi menafii 
tatmin edebilir." 

Avusturya; Polisini 
vvetl ndirecek 

Londra. 28 (A. A.) - Rllyter ajaa
sına göre, Avuıturya hDkumetl, J•n 
nsk eri tetekkOllerle Haymverlerin bir 
kısmının dalma pollı olarak kullanıl· 
maaı için bDyDk devletlerden m81&• 
nde lıtemlıtır. 

Macar Başvekili 
Yakında Romaya 

Gidecekmlı 
Peıte, 28 ( A. A. ) - BaıvekU M. 

Gamb6fün bir mllddet ıonra Romayı 
ziyaret edecetl laaber veriliyor. Re1ml 
mabafll bu haberi teyit etmemittir. 

1'1ıl!j ve edebi tefrika 
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ÇOL 
h d Neden bilmem büyllyecek 
tır r e ·bu he.aba pek aklım 
11 ın;.di benimi • o kız çocuğu 
:Ye~·ı 1 kOçlllmo,, gözlerinin rengi 
Nihı 'ı Y&f• bir buçuk, adı da 

a olmu1- Bu d b . . 
•ııneanne. a en mırım 

O heı Y8 t•ndald .. 
kız çocuğu ne olmu m~vi. gozltı 
amma, bilyllyllnce d!h~ıllmlıyorulm 
)'a w l"b Y an ı· 
tl~~~kı~, gi a. ı .a .o çocuk da benim 

d 
ı ı m nımını annem ofu 

eği) mi Nine? yor, 

G Bizim bağda üzümler var. Ben 
ıUrnu çok ıeviyorum. Sen gelince 

:ePetlerle toplar getiririm. Bana 
lı~rıern, çel<irdeğinl çıkarıyor. 
6 ersen anneanne, ben de sana 
r{,1ed Yapar, çekirdeklerini çıka· 

a yediririm. 
ltıiJaSen çok gUzel hlk y ler bilir· 
._

11 
ın değil mi? Bana anlatır 

0 rnın o ınaaalları? Korkulu masal 
~nasın •mrna e mi Anneanne? 
"''aaı en çok 11 Gülle Yasemin ,, 
hru ını ıeviyorum. Sade anlamı· 
1. ·~~ neden, annem böyle çiçekli 
"~nı u . bilmem neli maaalları 

;.rru iıtemiyor. 
na 0 ipek böceğinin, koza· 

GİBİ 
nın., hikiyesinl, ucunda öyle 
bava gibi uçucu ıeylerin değil de, 
elle tutulur bir ıeylerin bulun· 
duğu masalları aevdirmeye ça· 
hııyor. 

- Anneanne gelince, o adam 
eder, aeni daha şimdiden çiçek, 
tiir, hUlya budalası, seni! diyor. 

Sonra da kucağına alıyor, 
yüıümU iÖzUmü birçok öpüyor. 
Saçlarımın buklelerini eze eze 
öpüyor beni Ano1ıtannel 

Benim kUçUk bir yatağım var. 
Yorganı pembe. Cibinliği pembe, 
kurdelaları pembe, 6rtUleri tUl, 
ipek. 

Bu yatalı, annem, ıana hazır· 
lattıtı evin en gllzel odasına ta· 
ııttı, anne anne. Şimdi ben ha· 
bamla Neırinln &r811nda yatıyo
rum. Bir hafta onların koynunda 
mlaafırlnı. O dan ıonra beni 1ana 
vereceklermıı. Elimden çekecek· 
ler·n var demektir. Ben dehıetli 
kıakancım, çok da afacamm. He
le bembeyaz 1açlara bayılırım 
Anne anne... Bizım kozalardan 
Ç1kan ipeklere benzer, beyaz saç· 
lar değil mi nine? J3ana onları 
ördürllr mUıön aen? Lüle UUe 

• 
Amerika Iktısadiyatı 

................................................ 
lıler Fena Gittiğinden Jeneral Conson 

İstifa Etti, Faka• İsrar Etmedi 
Vaıinrton, 28 (A. A.) - Din öt· 

rinfldltine ıöre, milli kalk1nma mO· 
e11HHlnfn tenalki için M. Ruzvtlt 
ve mildOrtı Conıon, Rlçberı Ye Per· 
klnı aralarındaki mGnakaıalu mat· 
buatıp nnlce kaydettltinden çok 
fazla hararetli olmuıtur. Bununlabera• 
M.Coaıoaun bu defa da davaya kaıan• 
dıfı anlaıılmak~dır. 

M. Rlçber• Pnarteal ırllnD Relıl· 
clmhura bir plin tevdi etmlttlr. Bunu 
hararetli bir mGnakaıa takip etmlt 
ve Relılcllmhur, fikirleri tHkin için, 
karuın talikini ve M. Con1ona da 
mezunen Avrupaya bir tetkik Hyahatf 
yapmHını teklif eylemlıtlr. Bundan 
mGafalJ olan M. Conıon hiçbir mera• 
ılm• IOıum g8rmedea dııan ç~kmıı 
ve Relılcümhura yazı ile lıtlfaeıaa 
ıöndermlıtir. 

Bundan ıoara Relılcllmhurla ara• 
larında teati edilen meptuplar Gılrla• 
Conaon lıtlfHını aerl almııtar. 

Fakat bunun hansf ı•ralt içinde 
Hld oldutunu ı8ylemek meHlmılzdlr. 

Avusturya da Münakaşa 
Sabık Bir Nazır, 

Bulunmakla 
Budapeıte, 29 (A. A.) - A\ u 

yanın ubık baıvekll muavini M. Vıı .• -

ler (Ujnen Zedek) gazetHinln muha· 

birine, ,ımdlkl Avuıturya hllkumeti

nin ktndiılnl Ye doatlarına tazyik 

altında bulundurma11, pek te hoı ol• 

mıyan bazı aırların ortaya çıkmuın• 
... korktuta iti• .,..,..._ ~ı .. 
tir. M. Vlnklere l'Öre, mumaileyh hG· 

kumetten kumandan Fey ile birlikte 

çekilmek için M. DolfGı ile mutabıll 

kalmııtı. Kumıından Feyln lıttfuı, 
kendi lıtlf Hını taklbedecektl. M. Vink

ler, bu anlatmaya 1&dık kalmıyarak 

kumandanı kabinede muhafaıa ettltl 

için M. DolfGıD muahaze etmektedir. 

Sabık baıvekll muavini ıon olarak 
diyor ki ı 

- Kumandan Fey hlcumlarına 
nihayet ve11ln; yokH ı3ylemelı ııra11 
bize gelecektir. 

= 
midir onlar, dilz mOdürler anne 
anne? Benimkiler lllle lüledir. Eğer 
aen saçlarınla oynatırsan beni, 
ben de baıımı dizine korum, 
ellerini kafama · korsun, be· 
nim buklelerimi burarsm ol· 
maz mı Nine ? Hani beı yaıın· 
Uaki mavi gözlü kllçUk kız ço· 
cuğunun .açlarında yaptığın o 
sıvazlayıcı el değişini, benim kı· 
vırcıklarımda da yaparsın değil 
mi Annneanne ? 

lf ~ 
Benim adım Nihal. Daha bir 

buçuk yaıındayım. Yazmak oku· 
mak bilmiyorum. Annemin kar· 
ıısına oturdum. Söyliyeceklerimi 

ıöyledim.Sen hasta imişsin, öyle mi 
Anneanne ? Arbk iyi olmuı bize 
geliyormuııun değil mi sen ? Bu 
ıabah bahçeye çıktım. Ota, yap· 
rağa, Uzüme, çakıla, kuıa, bö· 
cej'e, kllçUk bir kum parçasına 
müjdemi verdim: "Anneanne ie• 
llyor, duydunuz mu ? Anneanne, 
upuzun... koskocaman yollardan 
kurak çöllerden geliyor... Artık 
buradan hiç gitmiyecek, onu ben 
hiç bırakmıyacağım. Haftaya do· 
nanmamız var.. Siz ne yapacak
sınız bakalım, ot, yaprak, üzüm, 
çakıl, kuı, böcek ? Siz ne hazır-
lığı yapacal<smız ? Haydi aüslenin, 
Renklenin, pırıldayın 1,. dedim. 

Daha doğrusu Anneanne ..• 
Nesrin böyle tiedi. Ben de daha 
dilim dönmediği için, kafamı ıal· 
ladım,elimi kolumu salladım. Sonra 
da onun bacaklarma aarıldım : 

Hükumeti, ifşaatta~ 
t1-+;ham Ediyor 

... 
Hücama uğrıyan nazır F•g 

- Kucatına al beni, haydi 
denize gidelım ... Ona da haber 
verelim, Anneanne geliyor 1 Dedim. 

* 
Nine, büyllkanne, uzaklardan 

uzaklardan gelfyormuşsun. Bana 
ne a-etireceksin? Şeker, yemiı, 
çukulata sevmem. Kitaptan da 
daha anlamam beni Bana bir 
oyuncak getir e mi anneanne? 

Kutu içine dikili, gözleri açılır 
kapaaır taı bebek de olmasın, 
tekerlekli araba, fileli top, çıngı· 
raklı kuzu, kocaman kulakla tav• 
şan da olmasan e mi? Bende 
bunların hepıi var... Sen bana 
baıka, bir oyuncak getir, unutma 
e mi anneanne? 

* 
Küçtik Nihalin mektubunu, iki 

buçuk sene evvel hapishane du
varları arasında ba,ladığım bir 
yığın yazman sonuna, buraya 
ekliyorum Nesrin. 

Üç gUn sonra"çıkıyorum,, artakl 
Ne öldlim, ne delirdim. Nec· 

detin, kUçUk Nihalin öğrettikle
rinden sonra, artık 1ana kmk 
yaralı bir ömrün kitabmı gönder· 
mek, ben gelmeden onu yollamak 
isteği ile yüreğim ne deli deli 
çarpıyor bilsen. 

istersen sen onu şimdiden oku. 
latenen de bir çekmeceye kapa 
"ba,ka bir gllnU,, bekle. 

Ellerim titriyor... Sayfa dolu· 
ları kara yazılara bakıyorum. 
Blltlln o benzersiz şeyler, 16 yılın 
isimsiz dayanılmaz, acııı bukadar-

( Gönül işleri ı 
Aşkta 
Sevincin Ve 
Kederin Rolü 

lmzaıız bir mektup, içinin 
yaıııı ıu: 

" Sevdim, aevildiğimi sandım. 
Şimdi aynldık. 

Sevdiğime aadıkhm, inadına 
o da o kadar kıskançtı ki.. olma• 
yan tUpheler, sonu gelmeyen 
iz'açlar. Nihayet tamamen hayali 
bir k11kançlık yOzUnden ayrılmak .• 

Aradan az denecek bir zaman 
ieçti, baıkaaile seviıtiiini Iıittfm. 
Fakat baıkaıı, daha evvel bir 
dif erile alakadardı, hattı evlen
mek Uzereydl.. anlamak fıtedi· 
ğim ıu: 

Bir kızı tamamen hayali kı .. 
kançlak yftzllnden terkeden erkek, 
baıkaıına ilt olduğunu blldiji 
bir kızla na11l ıevf tir ? , , 

Kızım, insanları en ziyade iki 
ıey birleıtlrir, birlnclıl sevinçtir, 
ikincisi de yetı. 

Ben burada erkeğin de, kızıa 
da aııl Hvdiklerinl bırakarak, 
belki muvakkat bir birleıme yap-
malarına bıkarak, hldiaede ye'ıia 
rol oynaınıı olmasına bükmedi· 
yorum. Erkek hayalinin icat 
ettiği vehimlerle ıizde lıtediğt 
sadakati bulamadıiJna bUkmetmif, 
kız kimbilir ne sebeble A11kından 
ayralmıf. Her ildıinde de yeiı 

baılamıı ve iki talil blrleıtirmftl 
Yalnız sevincin ve ye'ıin in· 

ıanları yekdiğerine yaklaıtırmaaı 
ne kadar doğru ise bu yaklsı• 
manın arızi olduğu da o kadar 
dotrudur. Erkek sana avdet eder 
mi bilmem, mUoasebetlerinizln 
aafhalarını takip etmedim, f aknt 
ılmdlkl kızda kalmayacağı busu• 
suıunda bahae giriıirim. ilerde 
beaJ teavir ederaea memnun 
olurum. 

R. T. B. yeı 
lıtediğinlz ıartların hepsini 

bir genç kızda toplanm11 görmek 
bu erkeğin elde etmek iıtedltl 
bir ideal olabilir. Fakat binde 
birine bile naaip olmu. Çueaiz, 
ıartlarınızan arasında en asallı• 
lan ile iktifa edecekıiniz. Diğer
lerini kendiniz zamanla teaise 
çalııacakıınız. 

HA.NIMTEYZB 

cak aahra, k&ğıda, na11l da 11ğa• 
bildi? Deyip kafamı aalliyorum. 

Üç gl\n ıonra orada olacağımı 
dOıt\ndtıkçe de hali ne deliriyo
rum ne de tıkamyorum. 

Ne felAketln, ne de ıevlncln 
" dayanılmaz ,. ı olmuyor Nearin. 
Kullar, muhakkak ki Allabın en 
kuvvetli, dayanıklı, kıtı da, karı 
da, fırtınayı, tufanı da atlatmaımı 
bilen en yıpranmıyan mahlukları. 

Geliyorum Nearin, geliyorum 
Nihal. Sağım. iki buçuk ıenelik 
hapishane zehri ile de ölmeden 
gelebiliyorum. 

Orada, ıııkta, nurda, tek bir 
günüm bile geçescek olu gam 
yemiyeceğim. Aııl bllyUk affa erdi· 
ğime iman ietireceğim. Gellyorua 
çocuklarım,bepinize geliyorum. 

KUçük Nihale, ne getireceğimi 
dUıündUm. Elimde mektupla, g&z· 
lerlm hapishaneye gelen bembe· 
yaz duvakla " gelin bebekte ,. , 
ona ne götüreceğimi dütUndllm. 

" Gelin bebek ,. ak aaçh bn
yUkannenin olsun Nesrin. Nlbale 
ben J 6 sene evvel, beı yaşmdakl 
mavi gözlü, altın bukleli baıka 
kilçilk bir kıza getiremediğim, ka· 
:ıayo uğrayıp bağrı delinen, klllihı 
çmgıraklı kırmızı ipek entarili 
kuklanın eıini alıp getireyim. 

Yanda kaion bir kitap yap
rağı ne yapalam dej"il mi Nearln, 
barı' bunca yıl aonra ol8Un kaldığı 
yerden, dönDp çevrUsln !.. 

Bitti 



1 Sayfa 

1 Tavukçuluk Bahsi <ı > ~ 
1 - 1 

Tavuklarda 
Harici 
/ardan: 

Hastalık-
''Kel,, 

Şimdiye kadarki yazılarımızda 
çift.iklerde sık eık tesadüf edilen 
dahili mevsim hastalıklarının en 
mühimlerini okuyucularımıza uzet· 
tik. Bu yazımızda da harici haa· 
talıklardan tavuk kelinin ne oldu· 
ğunu göreceğiz. 

Beyaz ibik dahi denilen tavuk 
keli " Lophophyton galiinae ,. 
ismindeki mantar nev;nden bir 
mikrobun vücut verdiği &iri bir 
hastalıktır; ıirayeti tavuktan tavu· 
ğa temas ile oiup inıanlara da 
geçebilir. Sokaklarda gezen bir 
çok tavukların ibl~lerinde beyaz 
lekeler vardır; bunlar keldlr. 
Çocuklarınızın böyle tavuklarla 
temaa etmemelerine dikkat ediniz. 
Tavuktan insanlara btılaıan kel, 
vücutta bir takım kırmızı lekeler 
yapar ki birçoğumuz bunu eıcak 
teıiri veya kandan zannederiz; 
halbuki kelden ba,ka bir t•Y 
değildir. 

Tavuk keli uğraıtırıcı, yorucu 
bir haatalıktır. Evveli ibikte yu• 
varlak veya gayrımuntazam şekilde 
beyaz yahut gUmUtl benekler 
haııl olur. Bu benekler gittikçe 
büyür, kabuk halini alır, •..rtar, 
biribine karıtır ve nihayet baıı, 
boyunu, bütün vUcudu bulaıtmr; 
vücudun her tarafı bulaıhğı za• 
man tavuk küflenmiş gibi bir koku 
neıreder; tllyluri kırılır, dUter ve 
yerleri bir takım kırmızı kabar• 
cıklarla dolar. 

Kel yalm.1 bııta JH umumi 
aıhhat lizerine bliyUk bir tesir 
yapmaz, tedavisi kolay ve basittir. 
Eğer bütün vücut buta,mıf ise 
hayvan pek çabuk zayıflar ve 
hatta ölür. 

lık günlerde tedavi edilirse 
çabuk geçer. Haatahk ilerlerle
mişıe tedavi hem uzun zamana 
mtitevakkıftır hem de maırafbr; 
bunun için cins olmayan Adi bir 
tavuğu tedaviye kalkı9mak ne 
zahmetine deier, ne de masrafını 
korur; bu gibi tavukların etleri 
de piı koktuğundan keıerek 
derin bir çukura gömmeli üzerini 
kireç, taf, toprakla örtmeli. Kel 
yalnız baıa arız olmuıaa o tavu
ğun eti yenir, fakat ~eailen baıı 
yukarıda ıöylediğimiz gibi derin 
bir çukura gömmek lazımdır. 

Bunlardan anlaııhyor ki botun 
haatalıklarda olduğu gibi kel 
tavuğu da h11talığın hemen ha· 
ıında tedavi etmelidir; bir iki 
haftalık bir ihmal ya hayvanın 
ölümüne veya fazla masrafa sebe
biyet verir, ıürUyU bulaştırır. 
Kel tavuğu sürüden ayırarak 
tecrit ve kUmeı, parke yem, ıu 
kaplarını dezenfekte etmelidir. 
Haata tavuk evveli hergün tedavi 
edilir; aonraları bir iki gün f aaıla 
vererek.. tamamile iyileıinceye 
kadar tedaviye devam edilir. 

Tedavi için aıaj'ıdaki tertip· 
lerden bir tanesi kifidir: 

01ı20 iyotlu giliıerin; 0 o 20 
asilfenikll zeytinyağı; ~o4 iyotlu 
vazelin; fak at huıusi ahvalde ve 
blitlln vücudu bulaıtırmış kel 
için en iyi tedavi uyuzda da 
ıöylediğimiz "barpgeı,, banyoıu 
yapmaktır. Pek müessir bir 
tedavi olduğundan bu banyonun 
hazırlanmasını bir daha tekrar 
etmeyi faydalı gördük: 

0o 3 nisbetinde 0 bareges,, 
ihtiva eden bir mikdar su 
kaynatılır ve harareti 30 de· 
receye ininceye kadar bekle
nilir. Bundan ıonra tavuk 
auyun içine batırılarak bir iki 
dakika baRyoda tutulur; suyun 
göze temaı etmemesi lazımdır. 
Bunun için ibik ·n aakal ayni 
ıuda ıılatılmıt pamukla yıkanır; 
tavuk güzelce ıl\zUldUkten ıonra 
hava cereyanı olmıyan mutedil 
bir mahalle yerleıtirilir. Bu 
auretle hazırlanan ıuda birçok 
hasta tavuklar banyo edilebilir. 

Eğer tavuk veya horos damız
hk be düıen tOylerin yerini 
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Miskinler Tekkesi 
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Kar acaahmetteki Tekke Bugün Taşı 
Toprağı Dökülüp Harap Olmuştur 

"Kıldan İnce,Kı- IJ"·'<"! Ilı.. 
lıçtanKeskin Köp · · ~ 
rü Kurmuşsun 
Kullarım Geçsin 
Deyu - Kul Geç-
mezse Abes Ue- ... 
v•ı y•ğ•t S ~~ ~ gı , ı ı sen en 1 ~ .:--:"\:'' ::rı 
G T ' t'. ~..,. eç anrım .•. ,, ;; 

.:..... ~"'-'J.~;.;-~ ..... -~ 

Ml•ki1'1•r l•klc•6/nl11 Y•vuz Salta11 
Mehmet z•manında ••pıl•n duvar• 

ları buıiln lıarap olmu,tur 

Karacaahmette tramvaydan 
inince, bizi dehıetli bir toz bu· 
lutu a:ıraverdi. Rllıglr alabildiğine 
eniyor, koyu yeşil selviler, acafp 
sesler çıkararak acı acı uğuldu· 
yor, caddenin taşı toprağı, san• 
ki altllst oluyor. 

Mezar taıları üzerinde oturan 
bir ihtiyara Miıklnler tekkesini 
ıorduk. Yüzümüze bakmaya bile 
tenezzül etmeden karşı yolu 
gösterdi: 

- Ihı, dedi. O tarafta .. 
Selviler arasından, dalların bl· 

riblrine sürüniltllnden baınl olan 
derin gıcırdayışları dinleye din· 
leye geçiyoruz. Mezar taıları 
sanki hep birden ayaklanıp Uıtll· 
müze yürüyecek gibi oluyor. 
Araaıra birdenbire önümüze dU· 
ıen kozalaklardan llrkilyoruz, me
zarlıklar arasında gezinen keçi· 
lerin ııçrayıılarından vehimlenl· 
) oruz. Arkadaıım nihayet kolumu 
dürttü: 

- Gtıldikt. 
lnaan bu nevi kuytu mezarlar 

araamda miıkinleşiyor, uyu9uyor, 
yUrUrken, konuıurken hareket 
ederken üzerine büyük bir yük 
yüklenmiş gibi ağırlatıyor. Tek· 
kenin yolu yarı toprak, yarı taıla 
baıhyor. Karımızda göze çarpan 
ilk ıey, aağdaki mezarlık. Solda 
taıları kopmuş, tahtaları çürü· 
mu,, ıadırvana benzer bir çeıme. _, ... .... ....... ~ .. .... .... ..... ·~ 

banyodan sonra ayrıca lizol ile 
yıkamak icap eder. 

Amerikalılar kele karıı " for· 
malin ,, ile vazelinden mürekkep 
bir iliç kullanıyorlar ki tesiri 
bütlin ilaçlardan daha iyi imiı. 
Biz uzun tecrübelerimize ve oku· 
duğumuza atfen okuyucularımıza 

"Barcgcı ,, ban osunu tavıiye 

ederiz, hem ucuza mal olur, hem 
hazırlanması çabuk ve kullanıl
ması kolay ve ayni zamanda pek 
müe11irdir. Bu Uicm hazırlanma· 
ıındu mU9külit çeken okuyucu· 
larımızın mahalli Baytar Müdür· 
lüklerine mUracaatleri menfaatleri 
iktizaaındandır. 

Erenk5yı Bere ket Tavuk Çiftllil H•san 

(1) TaYuk Ye Tavukçului• alt olan 
mUtkUllerlnlal aorunm, mUtebaHıı ılH 
cevap verecekllr. 

Mi•lclnl•r t•kkedrtin ark•· 
•ırtd•lcl •ıl:ılr minarHİ 

gibi oluyor ve bunlar, bizi ara· 
larında aörUnce hırala üzeri· 
mize ::uçrıyarak kolumuzu, yU. 
ıümüıU, bacağımızı ııırarak : 

- Siz aağlam yaşıyorsunuz 
ha 1. Haydi bakalım şimdi dı· 
ıarı çıkın .. Geleceğini ı yer yine 

~~~ :;i~ .... buraııdır 1. diye haykırıııyorlar 
r.;p-~~ 1"'@1. 1~ • 
11'.Mt.t 

1 
• :i:-"1'.!l• · . aandım. 

· -ı'Şti , Vtlcudum diken diken oluyor. 
.~ ... 'i 
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Miski~ler tekkesini• 6ulunıluğu ••r: IC.ar•ca•lıın•tt•lıl B•idat c•t111Hı 
Yol dan uf ak bir yükseklikle çı- Mezar taıları taı kesil mit iıııan• 
kan bu oadırvan meydanı, ihtiyar, lar gibi hep ayni donuklukla bize 
kocamıo bir ağacın kuru dallarile bakıyorlar.. Tekkenin damları 
örtUIU. Demek miıkinler, dlzam- üzerinde aerçeler uçu9uyor, içeri• 
lılar buradan ıu içerlerdi!.. dın meczubun seai: «Hu, hu 

Biraz daha ilerleyince, llerikl erenleri..» Diye karııık bir. Bek· 
tekkenin büyük kapısı, çUrllmllı taıi nefesi gibi temadi edıyor. 
tahtaları, aarkık ıakaflarlle görU· lf . 
nUyor. içeriden ağır ağır bir aes, . Cüzam, korkusu o kad~r eakid,ır 
acayip bir insan ıeıi aellyor. kı, habrımda kaldığına gore Kur an 
Seae kulak verdikçe, manası ıöyle der. 
kelime kelime ve yavaı yavaı «- Arslandan kaçtığın ıibl 
anlaııhyor: cüzamlıdan da öyle kaç, o bir 
Kıldan ince, kı lıçtan keıkin köprü 

kurmuşsun kullarım geçsin deyu, 

Bir Bektaşi nefesi gibi yarı 
ıarkılı, yarı manzum çıkan bu 
1es, isyanla daha keskin ve boğuk 
olarak devam ediyor: 

Kul geçmezse abeı değil, 
Yiği tsen sen geç Tanrım. 

İkimiz de bu boğuk ıeıin, ne 
olduğunu birtürlü anlayamadan 
tahtaları kopmuş, camları kırılmış 
uıun, geniı pencerelerden içeri 
bakarken, ıe.s birdenbire durdu. 
Sonra tahtalar Uzerinde koca 
papuçlu ayakların gUrültU ile 
gezindiğini duyduk. Gerimizdeki 
bir ağaç altında öğle yemeğini 
yiyen ihtiyar bir dilenci .eslcndi: 

- Merak etmeyin evlatlar, 
zavallı meczuptur. Ara sıra böyle 
buraya gelir, günlerce dışarı 
çıkmaz! .. 

* Bir anda bu tekkenin cüzam· 
lalarla kaynaştığım, ıadırvanda, 
taı Uzerlerinde, kapı eşiklerinde 
ve ağaç altlarında miskin, uyu· 
ıuk, tembel ve ölüme mahkum 
cüzamlıların dolathklarmı görür 

vadiye inerae, ıiz baıka vadiye 
ininiz. Cüzamlı ile, aranızda 
bir mızrak boyu olduğu halde 
konuf,,. Hatta peygambtr, bir gUn 
yanına gelen bir cilzamlıya elini 
vermemiı: 

" Haydi, git, biatini kabul 
eyledik, haydi çabuk geri git 1 ., 
demiştir. 

Kur'anın ıarkta telkin ettij'l 
bu UrkUntU asırlarca devam etmfı, 
cüzamlılara ebedi bir boykot 
yapılmış, ıehirlerden hariç yer
lerde onlar için tekkeler, miskin· 
haneler, tecrithaneler vUcude 
ıetirilmiştlr. 

Osmanlı tarihlerine göre, 
bizde ilk miskinhane, ikinci Murat 
zamanında Edirnede yapılmııtır. 
BU miskinhane uzun müddet içi 
dolu olarak kalmıf, burasını bir 
mUtcvelli, vakıflarından temin 
ettiği para ile ıcnelerce cüzamla· 
lara hasretmiştir. Bundan baıka 
Anadolunun muhtelif yerlerinde de 
birçok miıkinhaneler yapılmııtır. 
Şimdi Hkıfları dökülen, yağmur· 
dan, rüzgardan gün geçtikçe 
parça parça yıkılan Karacaahmet· 
teki miıklnler tekkesi, 15 l 4 de 
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Rumlnlz l kupoıı Ue gönd u lnlL 
Ku pon diğer uyfamaıdadır. 

intihap eder. 

28 İzmir; Şükrl 
Efendi; l~lerinde dik• 
kat ve aliika vardır. 
Bildiğini tuın bilir. 
Bilmedigi i,,Ierle uğ• 
raşmaz. ~özlerini esir• 
gemez, tok ôyler. 
Se1aizce ve yavaş 
hareketlerle maksadı• 
na nail olacak yolları 

• 27 iıtanbul; Ze· 
ld Efendi; Zekidir. 
Bazau cessur ve cU
retk:ii.r olur. Bir Par
~· n da dikbaılı olabi· 
lı r. İntizam kaidele
r ine kolaylıkla uya-
maz, dilediği gibi ha
reket etmek kimaeye 
heaap vermeden ya
ıamak ister. 

• • 
45 Iatanbul; lbrahlm Efendi; Se11iz 

ve sakin bir hali var· 
dır. :Maahaıa: içinden 
pazarlıklıdır. Göriln• 
dü~ü kadar muhiti\e 
alakasız degildir. GU· 
rtıltüoü ve kavgaoı 
olmak ist.mez. Yara• 
tıct değildJr. Daha ,i. 
yade teaadtiflerc tabi 
olur. Menfaatlarine 

kar§ı kanaatkar dnranır. 

• • 
26 lıtanbul; M. Ali Efendi; 

( fotoğrafının dercini lıtem lyor. 

Zeki ve oalııkan bir talebe huıutl· 
yetlerini muhafaıa eder. Oyunlarla pelı 
alakadar olmaz. Tehlike ve müşküller• 
karşı cesaretini pek istimal edece11 
vaziyette değildir. 

• 
46 iıtanbul; H. H. Efendi; 

( Re1ml•h• dercl•I lıtemlyor ) 
Methedilmekten, kendisini göster• 

mekten hoılanır. Kabadayı tanmoıağa 
bayılır. Küçük muvaffakıyetleri muba· 
lağa ile anlatır. 'feovik ve teşçilerc 
kolaylıkla kapılır. .. 

S4 latanbul; Naim Efendi, 
( Reamlnln dercini lat••l7or ) 

Göründüğü kadar sessiz ve ıakln 
değildir. Kızdığı zaman şiddet göster· 
meıini, tok söylemesini bilir. Aıkadav· 
larile laübali olmaz. S amimiyet i ileri 
götürmez. Bu ıebeple az kimse ile 
anlatır ve tanıoır. 

- 1 •• •• 1 1 t • •••• 1 ..... .. 1 • ••• 1. 1 ..-

Yavuz Sultan Selim tarafından 
yapılmııtır. Zamanın mUverrihlerl, 
bu miskinlerin kadın erkek bir 
arada yaşadıklarını, cüzam illetine 
yakalananların buraya götürUld6· 
ğü zaman miıkinhaoe aakinleri 
tarafından aıkı bir muaye-
neden geçirildiğini, ııideniP 
üzerinde cüzama ait bir niıan bir 
iz bulunmadığı takdirde aralarına 
almadıklarını yazıyorlar. E•rliya 
Çelebi ise, meıhur seya l ' na• 
meainde diyor ki: 

- " T arildim llzere tehir 
haricinde bir tekkedir. C ,Uml• 
mesakin anda aakin olup m .. 'Zirlef 
ile geçinirler. Şehir içinde bir 
miıkln haber alınaa derhal amaD 
vermeyip tekkelerine a6tUrürler. 
Iıterae ayan ve eşraftan olıuD 
hiç dinlemezler. Ellerinde hattı 
ıerlflerle bilcebir alıp miskinha• 
neye götürUrler. ÇüokU diyarı 
Rumun cüzam marazı aaridir deyii 
tehir içinde durmak yasag edil• 
mittir. " Kaba marazıdır " deyu 
eli, ayağı dökülmlit adamlarl• 
bir yerde yatıp kalkarlar. Hik .. 
metihilda aUIAleye ıUrüp torunla
rının bile kaı ve kirpikleri d~ 
kUlür. ,, 

Şimdi, koyu serviler arasınd• 
bomboş, tamtakır, ıssız, tenb• 
kalan miskinler tekkesi, bir za .. 
manlar içinde yaşayanları yin: 
içine almıı. Sağdaki yUkıe 
mezarlık içinde bir sürü cüzzafll .. 
lının kabirleri var. Mezar tatl•" 
rında acaip satırlar yazılı: d 

- Hüvelbaki.. Kenari za ' 
Mustafa Efendi miıkin illeti il• 
darı baka eyledi: sene 1013 fatİ~a· 

Gerilerinde korkunç selvi ·'
korlarile, bozulmu9, çökmüş ~1 

11 
duran miskinler tekkesin ~ 
ayrılırken tahtaları dökUhfl 

1 · se ' pencerelerden, yine aynı duı 
meczubun ıeal devam ediyor yil. 

Kul geeeçemeeezse abes <le~• 
yigiiitaen aeeeo ı•ç taaanrıııııı~" 
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Mathur in ,lll:ı: yUı:ıecl Herry Gisse denl:ı: altıada (7j) yarda DIHafeyl 
ııdca almad!!in ü:r:eblllr. Bu mliddct lzarfında a§:ı:ında yanmıı bir 
ılgarayı 11Bklamıya muktedirdir. fa:ılıı olarak :rüııerken •I erini de 

lcul ıanmu:, yalnı:ı: ayaklarını hareket ettirir. 

Sa fa 1 

.1 

ita ya ın Piaz tehrlndeki mc.tı· 
hur Eğrikalenln irtifaı 179 ayak 
olduğu halde temeli nncak 10 
ayak dulnllğindedlr. Kale bu 
•iri •azlyetlnl lnfHı eına• 

aında almıttır, 

e örün iyenKaıalar Otomobil Kazasın~an 
iki T Ati rk-V K Kurtulanları Tren Ezıyor ! 

r.aı.nS an 1 apUrUDUn arŞl• Fransada Şimendifer Geçitkri Bir r~.ezbaha Halini Ald 

laşmasından Çıkan Bir Netice 
Birkaç gün evvel lnıriltennin 1 

meşhur plijlarından birinde, yllz
ıneaini gayet f yf bilen bir genç 
kız boğuldu. Kaznya uğradığı 
yerin derinliği bir buçuk metreyi 
geçmeyordu, denizde bir baı 
dönmesine tutulmuş olabileceğine 
hükmedildi. Falrnt hadiseden 24 
1&at sonra yine ayni yerde, ltu 
defa bir erkek, hem de yüzme 
yarışlarında rekor kırmıı bir 
erkek boğuldu. İngi iz yekdiierini 
takip eden bu iki hadi~enin ıebe
bini izah edemeyince, halk ara
ımda heyecan verici bir rivayet 
dolaımıya ba9ladı ve denildi ki: 

- İngilterenin Okyanusa ba· 
kan cenup aahillerine esrarengiz 
bir balak dalatmakta ve insan 
etinden pek hoşlandığı için yalnız 
ras geldiği yUzücUyU yutmaktadır. 

Maamafih sebebi koliylıkla 
izah edilemeyen bu hAdiseye 
ınukabil, lngllterede baıka bir 
hadise oldu ki, ıebebl bilAhare 
bulundu ve efkirı umumiyeyi 
uzun uzadıya İfgal etti. 

Yaz münasebetile bir teneızüb 
•apuru gezintiye çıkmıı ve bu 

gezinti esnaaında Solent boğazına 
uğramııtı, yolculardan bir kıımı 
•apurun sandallarına binerek 
karaya çıkmak istediler, deniz 

çok sakindi, yüzünde en küçük 
bir kırıııklık bile görUlmeyordu, 

vhal pb~rdafn açıldılar. Fakat o anda, 
ç ır ırtına 

. eseri olmadığı 
halde denız birdenb' k b d 

ıre a ar ı 

aandanllardan bir kıırn d 'idi• . ı evrı , 
yolculardan bır kısrnı d 'ld' 

evrı ı. 

Fakat bu coıma ancak beı on 
dakikaya mUnhaıır kaldı. lngiliz

ler hAdiıesin sebebini bilihara 
•nladılar: Gözle görünmeyecek 

kadar uzaktan geçmekte olan 
Macestik ve Berengarya ismini 

taııyan transatlantik vapurları 
boğazın açığında karşılaımışlar 
•e pervanelerinden çıkan yüzlerce 
ton ıuyun aksi ile bu hAdiseye 
•ebep olmuşlardı. Ingi.izler deniz
altı hareketi arzlarının da bu 
gibi hidiselere sık sık ıebep 
olduğunu ıöyleyerek denizlerde 
göze görünmeyen kazalardan 
bıhıetmektedlrler. 

Domuz Yavruları Nasıl Büyütülür? 

lngilte.rede domuz yetittirmekle meuul bOyilk bir çlftlitln ıahtbi, domuz. 
yavrularını emzikle böyiltmiyc karar Terml' ve bu kararını huıuıt tertibath 
tlteler yaptırtarak tatbik etmlıtir. 

Define Aramak İçin Bir 
·Şirket T e' sis Edildi 

Sermayesi 750,000 Adet Türk Lirası, 
Hem De Eshama Münkasim •. 

Geçen cumarteal gUnU ( Lon
dra ) dan ( lskoçya kraliçesi ) 
isminde bir vapur Okyanoı deni
zine mliteveccihen yola çıktı. 

( Taynıii ) nehrinin kenarları 
bu vapurun hareketini ititenlerle 
dolmuştu, herkea mendil ıalhyor: 

- Uğurlar ola! Diye bağırı
yordu. Halbuki (Iıkoçya kraliçeai) 
buyuk bir Trans Atlantik değildi, 
Muhteşem bir tenezzüh vapuru da 
değildi. Alakayı celbetmeıinln 
büsbütün baıka bir 11ebebi vardır: 

Miralay Leckio, binbaıı W ora• 
ley il Marton ve Jolly isminde 
dört arkadaş, (Panama) kanalının 
800 kilometre açığında kain Koko 
adalarının muayyen bir noktasın
da, yüzlerce sene evvel korsanlar 
tarafından gömUlmiiş bir hazine 
bulunduğuna kanaat gelirmiıler 

•• ıidip bu hazineyi çıkarmıya 

karar mevrmişler. 

Fakat bu kararın tatbiki 
paraya mütevakkıftır, kolaylıkla 

mümkUn değildir, binaenaley dört 
arkadaı, 11 define arama tirketl ,, 

ismi altında (750,000) lira serma· 
yeli bir ıirket kurmuılar, bu 

ıirketfn hi11e aenetlerini kime 
1atarlar demeyiniz, onun da çare· 

ıini bulmuılar ve nihayet elde 
ettikleri para ile bir vapur teda

rik ederek yola çıkmışlardır. Iıte 
( lıkoçya kraliçesi ) adını taııyan 

vapur bu heyeti ıötUren vapur• 
dur. lngllterede umumiyetle zan· 
nedildiğine göre miralay ile ar• 
kadaşlarının defineyi bulmak için 
muayyen bir noktaya teveccüh 
editleri boşuna değildir, mutlaka 
definenin yerini gösteren bir ha· 
ritayı ele geçirmiı olacaklarına 

hükmedilmektedir. 

Fransada her ıene vasati ola· 
rak (1000) kiti otomobil altında 
ölür, (5000) kiti de yaralanıyor. 
Bu kazaların bu azim miktara 
çıkmasının sebebi yüzde doksan 
bet ıimendifer geçitleridir. 

Demiryolunun şöse ile birleş· 
tlği noktalarda tren yaklaştığı 
zaman kendiliğinden kapanan oto
matik tahta siperler hazan arı
zaya uğrarlar, kapanmazlar. O sı
rada da yolu serbest sanan oto
mobil 1reçlde dalar ve çıkıp geJi
Yeren lokomotif tarafından par· 
çalanır.Fransızlar bu geçitleri yer 
altına çevirmeyi dUtünmekte, fa
kat iltizam edeceği masrafın aza
meti dolayısile mütereddit davran· 
maktadırlar. Mamafih Uç beı gUn 
evvel vukua gelen bir facia do-

Jayısilc mesele tekrar alevlenmiı· 
tir. Bu f acıa ıudur: 

" Bir otomubil Ardeş geçidini 
atlarken bir motosiklet ile çar• 
pJşmııtır. Çarpışma okadar ıid· 
detli olmuıtur ki otomobilin için• 
de bulunan 6 kişi ile motosikletin 
iki rakibi ağır surette yaralanarak 
demir yolunun iizerine dökiilmüı· 
)erdir. Tam bu sırada bir sUra't 
katnrı çıkagelmiş ve otomobil 
kazasından ıadece birer yara ile 

kurtulan8kiıiyi ·ezerek parçalamııbr 
§ Franıada yine ayni günde 

demiryolu ile alakadar olmıyan 
bir başka kaza vukua ge1miştir. 
Bu kaza Paristen "Niı., e git
mekte olan bir otomobilin bir 
uçuruma düşerek parçalanma• 
aıdır. içindeki Uç kiti ölmüştUr. 

insanlar Tabiati Günden 
Güne Çirkinleştiriyorlar 

Mhtr Lfl~.--:.. !inin adım taıı
yan zengin bir Amerikalı; ln1an• 
ların ev, bahçe ve eşya yaparken 
tabiatten aldıkları ibtidal madde
leri gUzelleıtirmeyip, biliklı çirkin· 
leıtirdikleri kanaatindedir Ye bu 
kanaatin aevki ile bUyUk bir ka· 
ya parçaaım oydurmak auretile 
garip bir ev yapbrtmıı, bu evin 
bahçeaini de yine ayni prenıibe 
tevfikan hazırlatmııhr. Reımimiz
de göreceğiniz veçhlle bu bah
çenin ağaçları tabii şekilde ıer• 
pilip bUylimeye bırakı!dığı gibi, 
masa, kanape, koltuk ve sandal· 
ya gibi bütün eıyası da taı par-

çalarının keıilip düzeltilmelen 
ıuretile yapılmııtır. 

Maamaflh Miıtr Leedıkalnlnln 
zevcesi bu aahada kocaaı ile hem• 
fikir değildir. Ve bu a-arip evin 
içinde bu garip eıyanın arasında 
yaıamaktan bıkarak zevcinden 
herkes gibi muntazam bir köık 
yaptmlmaamı ve asri eıya teda• 
rik etmesini iıtemft, kocası bu 
talebi reddedince bir talik da• 
va1ı açmıttır. Maamafih Amerika 
mahkeme1i zevk için mi'yar olml· 
yacağı ve kadının zevcine itaat 
etmek meburiyetinde bulunduiu 
dOıüncesile bu talebi reddetmiıtlr 
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Nabi Ef. Türlü Türlü Diller Döküyordu 
- Hiç düşlinme, içine kayııu 

koyma, bana birak diyorum elma· 
ıım. Bendei kemterin derecei seda· 
kati zannımca müsellemdir. Zerre 
miktar aleyhinize ve zararınıza 

olacak bir dadüıitcda rizadade 
olur muyum e benim efendim? 

- Söylemesi zait NAbi Efen· 
dlciğim, elb tte ıen bizden rif· 
sin, agtih;ın amma yine ı5yle
m olayım. Kuzum sıkı sıkı, çekip 
çekişe pazarlık edin. 

- Alerre'ıU vel'ayn!.. 
- Hayvanların kusurlu, llletli 

olup olmadtğına önceden iyice 
bakmalı. 

- Fakhi pUrtakılrln bu husuı• 
taki t crübesi ve bizaası ez değil· 
dir. Benliğime lanet, cinsi ferea• 
teki uyüp vo emrazı en hAılk 
baytarlar kadar anlamazı m fU 
lihy i fakiri derakap kazıtırım. 

Hayvnnlarm alınması hususunda 
hatunu müteredditçe gören Nabi 
Efendi dillerin envaım d6kUyordu: 

- Vakıa şu •ırada beyp 
lmak, fayton almak, falan f ste· 

kh: almak yeknaznrda biraz 
nabchengfım gibi görUnfine de 
hakikikat hiç te öyle değil f n .. 
dlciğim •. hanenin direğini kaybet• 
tiniz; yavrum da, sultanım da 
acılısınız; meyua, elemnak blı 
hayat içinde puyansmız... Bu 
gidiş"n böylece devamı, dilimi 
eşek arılan soksun mazallah iyiye 
\ armaz; zir ölenle ölünmez ••• 

Pekala atı da alınz, arabayı 
da. Yavrumuzun arzusu yerine 
g el"r; g6nlfi edilmiş olur. B"raz 
gezip, avunup vakit geçirir. Bir 
kup da tednrik ederiz. Sul· 
tan m da ara sıra tenezzUhc, 
tefe Uce çıkarsınız; 6yle bir 
iki saat çılır, fer hlarsınız. •• 
Şfmdi dey cekslniz ki eld ki 
nakit para laşey mesabesinde; 
at arabnyn vermek, kı mı• 
aznmını elden çıkarmak mu
vnhkımanhk mıdır?.. Elcevap: 
Elbettei elbette muvafıkı • 
mantıkhr. Merkadı mtlbareki nur 
olsun, merhum kırk parçaya karip 
emliik ve akar bırakb. Afiyetiniz, 
sıhhatiniz namına bunlaruı ii~ll, 
beşini aatanak ne zarar? Evvelce 
de arzcttiğim veçhile, birkaç 
katre eksilmekle deryanın suyu 
mu tükenir a velinimet yıdiginm? 

Sofada bu s6xler edil dursun, 
V hbi Bey da meydanı boı bul· 
muş, girişm~: 

- Canbaz ağabey, ileri 1 ge• 
rlsl yok, ıöz söz; atlanm b ğen· 
dim, aldım gitti. Sen ıimdi onu 
bunu bırak ta ıu qağıki ahın, 
arabalığı gör. Ne i tamam, n si 
eksik 6yle... Ayrıca bir ricam 
var. :Arabacıyı senden isterim. 
Y ağızların fiyakasına uyacak, iri 
yarı, gö terlşll, yakıflkh bir ıeyiı 
olmalı... Öyle değil mi k tipçi
ğim? At hınızı kıy af etli, dağdan 
aclme bir herifin eline bu canım 
beygirlerin dizginleri yaraıır mı 
Allahaşkına? 

KAtip R lften ene) ıulu 
atıldı: 

- Hani Beyoğlunda, Knp 
Hasana benziyen bir paşa zadeye 
tesadnf ediyoruz. Bilemedinz mi 
camın, bani Kaptan paıanın ça· 
tanası gibi, yaldıw, pın1 pınl 
faytonu ver; kır beyglrleri var. 
iıte arabacı onun arabacısı. Ay· 
ğı iki meclt fazla veririz, herifi 
yartırız. 

Katip Raif, yine kulağına sok· 
tuğu p rmaklan bıyıkl r}nda, kaı 
çatıyor: 

-Her ft bitti, davul örtUsU mll 

- Allah, ne k•t!an•lar r .. 
kaldı? Diyordu. Koca lstnnbulda 
arabacı kıtlığı mı var? Beğen 
beğendiğini seçJ •• 

Nabi Efendi, feıinl yana yık· 
mlf, memnun, neı'ell odaya girdi; 
oturmadan IAfı açtı: 

Limanda Bir 

- Miri muhteremler, encem
klr aadedimize gelelim... Ahmet 
Beyciğim, esbanı bimenendini el· 
hak beğendik; yani ilk nazarda 
matluba muvafık 'bulduk. Maıal
Jahllrrahman her ikisi de zahiren .•• 

Vehbi Bey, artık dUrtnılemcyl 
kakışbrmıya tahvil etti; açığa 
vurdu: 

- Bey amca, kısa keı, para· 
Jar.ı. ıayalım .. 

Nabi Eefendi: (iki dakikacık 
mlisaade gUIUml) diyerek yine 
alabildiğine gidiyordu: 

- Ne diyordum? Evet, her iki
si de zahiren mükemmel, ekmel 
fakat gerek abdiaciz, gerek veli• 
nimet zadem Vebbiclğim, gerekse 
Rüsumat emaneti celilest mUtehay• 
yizan hulefasından Raif Bey refi• 
ki şefikimiz, bittabi ulümu bayta• 
riyeden bibehreyiz. •• 

(Arkası ur) 

Müsademe 

Erzurum Vapurunun 
rka Direği Kırıldı 

Müatl•ıneden aonra: So1da Erzurum, ••ida Cıunluırlg•l vapıırl•rı 

Dnn limanda bir müsademe iplerine takılUllf ve gerilmeaine 
hicliaeal elmıqtur: meydan vermiıtir. Neticede ipler 

Denizyollarının Erzurum va- kopmUf, Ermrumun l{l".&ndl denl-
puru, poataıını almak üzere Ga· len arka direği bUyUk bir gUrUltU 
latada bir ntllllarab nbtıma yana- ile kıç k6ıldin nzerine yıkılmıı· 
tırken, daha qaiı kısımda bajlı tır. Bu sukut neticeainde parmak· 
duran Cumhuriyet vapurunun &ı lıklar earilmİf, bir tahliaiye san· 
kısmına çarpmıfbr. F'.akat lbu çar- 6 - · 

plfma, auların alruıbaı ve KalaUUf dalı parçalanmıştır. Nllfusça zayi· 
vupurunun o sırada köprü iskele- at olmamıştır. 
sine yanaşmak zere araya girmesi Erzurum vapuru, bugUn tamir 
ytlztlnd vukua gelıniftir. Cümhu- edilmek üzere havur.a alın cak· 
riyet vapurunun öndeki baıton dire- tar. Erzurumun Karadeniz posta• 
ği, Erzurum vapurunun arl a dire- smı, dlin ak{am Ctimburlyet va· 
ğini tutan ve çarmıh tabir edilen puru ~.lmtşbr. 

~---=c,,_-= 

İki Otel Yanmaktan Kurtarıldı 

Sirkecide Orhaniye caddesinde tüccardan Cevdet Bey iıminde 
birine ait ve Uç sene evvel Emlak bankaıına 4 bin liraya terhin 
edilmiş ve banka tarafından da 4 bin liraya ılgorta edilmiş olan 
Antalya otelinin llst kabndan yangın çıkmıştır. Yangın sUr'atle 
yanındaki Bolvadin oteline sirayet ehniı ve her lki otel itfaiyenin 
gayretile ti&t kııımları tamamen yaodıiı ha1de aödUrlllmUıtUr. Resim 
yangnı ııkan otelleri gösteriyor. 

••• 
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Türk Dili İçin 
(Baotarafı 1 inci Hyfada) 1 

kaynaklan her vakit yerli değil· 
dir. (Rauf) un bazı parçalarında 
blzJ, zorlukla buluyorum. 

dan daha samimi duyarak yaz• 
madı. 

Tnrk köylUsUnU, Türk vatanı• 

{Celil Sahir) ; (Beyaz Gölge
ler) inde (Siyah) ında ( Edebiyatı 
Cedide ) cidir. Eakat son eı rle· 
rinde {Milıt Mektep) ıahılyetlerin
dendir. 

· m hemen hemen kimıe eaaslı bir 
surette düılinUp söylemedi. O, 
kandf kendisini ıöyledl. Hiç ol· 
mazsa dinleyebilsek. 

( H. Suat ), ( Gavei Zalim ) 
liğl bir tarafa bırakılıp ta (LAnei 
Melal) de fazıcılığı tamamlasaydı, 
Türk edebiyatı için dJI ve hUıün 
kazancı olurdu. 

(Edebiyatı Cedide) den bahH· 
dilirken onun iki bUyUk şefini 
ihmal ettiğim zannolunmasın •• 
( Tevfik Eikret ) , ( Halit Ziya ) .• 
Bunlann yüksek kUltUr sahibi 
olduklannda tftphem yok. Fakat 
(Fikret) in, ( Rubabı Slkeıte ) ıile 
(Halukun Defteri) le ; (Halit Ziya) 
nın (Atk Memnu) u lle Ttırk dlll 
bakımından birıey yaptıklarını 
bir tUrlU inanamıyorum. 

Çok aevilen (Cenabı Şahabet· 
tin), (Haç Yolun da).. (Saffeti Ziya) 
bUtUn hassaahj'ına, kibarlıtına 
rağmen ( salon köıelerl ) inde 
kudılar ı.. 

Bütün bunlar barı adamlan 
olabilirler. BUyUk 11an'atkAr 
olabilirler. Yüksek Ye ince hJs .. 
lerle söylemiş ola blllrler. (Vezin) 
de, ( kafiye ) de, UslQp da Uıtat 
sayılabillrlet. ~akat ne çıkar 1 
es rlerinln adı bile türkçe değil!. 

Kimin için yazdılar? Kime 
hitap etmek istedll r?! 

Tilrkler için mi? içleri şöyle 
dursun, fakat 6nce kitapl rmın 
iaimierlni 'filrkçeye çevirmeleri, 
lazımdır. Türldere hitap etmek 
istedilerse onc Türkçe yazmaları 
gerektir. 

( Edebiyatı cedide) de şahsi
ye er, a ram n ar b l rke 
benzemiyor. Yalnız isimler Türk .• 
Tıpkı h nUz ihtida etmiş ( Boguı 
Efendi) glbi! 

Benco bir (Karacaoğlan) hele 
bir ( G&roğiu destanı ); dil bakı· 
mından hattı fikir bakımından 
bile, divanlardan, Şinasllerden 
F ec.riatilerden aşağı !kalmaL Üs· 
ttın olabilir. Belki bana fazla 
ileri gidiyorsun denecek ! ileri 
gitmiı değilim. Bunu zannetmiyo
rum. Halep uzaksa arım •yakını 

(Karacaoğlan); 
Fermım J>ndi ahın, dağlar bizimdir. 
Köroğlu; 

Tokat kervanından aldım bakırı. 
!Beyleri İncitmeyin fıkarayı fakiri. 
Gerali; 

Gera1i dedikleri bir kara de.na, 
Çekti de 1Q8b"l girdi meydana! 
Daha neler ve neler? Salta• 

nata karıı 'koymalar, zulme fıyan· 
lar, kahramanlıklar .•• 

Birgün, arkadaoım Konya meb· 
usu Refik Beyle konuouyorduk. 
Bana Sivas taraflarında halkm 
söylediği manilerd n bazı parça· 
lar okudu. Belki benim hislerim· 
de bir tuhaflık var. Fakat neye 
ıakhyayım? Bana bu manilerin aşı• 
ladığı manaları, eski ve son za· 
mantarın neıirlerinden şiirlerinden 

pek çoğu telkin edemedi. 
Bakınır. Tıfirk köyltlıU hanım 

ne diyor? 
Elimi salladım degdl dikene 
Ah eylenirim anam burçak ekene 
nahi süvari omriin tükene .. 
Ne yaman zor imiş burçak yolmuı 
Burçak tarlasmda g(•lin olrnwn. 

• • • • • • • • • • t • 

lşittij-im ezan, ezan sesidir. 
Ezan eeei d ğil an m, .gemili sesidir. 

Mısralarm bazılarını atlamıı 
olabilirim. Fakat şuracığa tesbit 
ettiklerim geçmit devirlerde Tlirk 
köylUsllnlin çektiklerini nekadar 
açık an1ahyor? YUreklerl yaka 

1 
yaka na.al dinletiyor?. 

(Sofukl) de trajedilerini bun--

Hele: 
Türkiyede lıarbolacak. 
Tarihlere şan olacak. 
Bu yerlerde düoman değiL 
Tilrk milleti han olacak. 

BUyOk .zaferin yegane destanı
dır. 

* (Fecrlati) dolarken öldll. Onun 
mensuplannm hemen hepıl (Milli 
mekteb) e geçtiler. (Fecriati) adı 
(Ahmet Haıim) in yllzll suyu hür
metine anılacaktır. (Ahmet Haılm) 
Türkçe mi yazdı? Tam değil. Le. 
kin biç olm.azıa çok ince duydu. 
berlemiş bir Türkçe ile yazdL 
Eserlerinde Tilrk kokusu vardı. 
Onun (Piyale) ıl bir Acem kade
hldlr. O, Acem kadehile bize 
Ttırk duyıularını ateıten bir 11Bnd 
halinde sundu. 

Musolini Yine 
Tatlı Konuştu! 

( Ba4tarafı 1 inci aayfadn) 
olsaydık, ancak top seslerile hal• 
lolunabflecek ihtilatlar vukua ge
lecekti. Harbe yann ıçın değil, 

buglln pnthyacakmıı gibi hazır 
bulunmak lazımdır. 

"Bu mUnasebetla şunu do eöy· 
1 meliyim ki bi.z: askeri bir millet, 
daha doğrusu nskerliği sever bir 
mlllet haline gelmeliyiz ve llav 
edeyim: Harpcü bir mlllet. ltalyan 
milletinin siyasi, ikbsadi ve fikri 
hayatı bu askeri zaruretler llze• 
rlne istinat etmelidir. " 

M. foıolinl, bundan sonra 
harbin f lıefesinl yapmıı, bu mfi· 
nasebetle muharebeyi, hukuk lhti
liflannın mercii olarak tanıtan 
temyiz mahkemesine benzetmlf 
ve sözüne şöyJe devam etmiıtlr: 

" - Mademki bazı mllletlu 
yUkıellyor ve bazıları alçalıyorlar; 
bUtnn hUınUniyetlere, konferans
lara, anlaşma protokollanna rağ
men muharebe, milletlerin mukad· 
deratile beraber asırların yanında 
ylirllyllp gidecektir. Diyebilirim ki 
ltalya mtlleti, bir ihtiyaç halinde, 
tek bir insan gibi cevap vermeye 
hazır bulunuyor. ,, 

M. Musolini, mfiteakiben as· 
kcrleri tebrik etmiş ve manevra 
arazisinin, ıarki İtalyan hududuna 
benzemesinden dolayı bilhasıa 
intihap edildiğini kaydeylemiştfr. 

_..,...tıtt•tıWttLt lltt ····----

Yeni Ne r11at ı 

Holivut 
Holivut'un 29 Ağustos nUııhnsı, 

öniimüı.deki mevsim fiJimlerinin mev· 
zuları ile ı:ok güzel resimleri ve orı 
ıon sinema haberlerini havi olarak 
intişar etmiştir. 

Resim Tahlili Kupona 
• uuu su ~ n 

TabiatiDiti 6ifeıımek istiyofl&Dlı 
;esminizl bu Jrnpoodan tO adet 
ite birlikte gönderiniz. · RC!'soainiz 
ıwya ılibidır ve •ia.de edilmez. 

t.im. mealek 
veya aan'at 

bwunduğu 
mealle'keı 

Relim intişar 
e4ecek mii 

Re11Dio kliıell ~o kuıiiolıık 
f'pul mukabiliııd.f görıderilebillt. 

~ ................ _, 



i İTTİHAT ve TBBAKBf 

Talat Beyin 
Müsbet Bir 

Rusyadaki Temasları 
Netice Verememişti •• 

Fakat artık bu ıekll tebdil etme
ye do cesaret gösterilemlywdu. 
F ranıııları memnun etmek için 
Franıa fabrikalarından birçok 
toplar aahn ahnıyor, Fransız 
lnıaat tezgihlarına altı torpito 
muhribi ile iki tahtelbahir sipariı 
olunuyordu ••• Bu eınada Fransız· 
lar da bu temayülü hi11etml1ler 
•e Osmanlı bükiimetine bir cemile 
ıöstermek için bahriye nazın 
Cemal P .. aJI bahriye büyük 
manenalannı görmeye daYet 
etmiflerdi. 

HtıkOmet ricali, bu daYetl 
bUytlk bir hraat tellkki eylemıt
lerdl. Çinko Cemal Paıa bu 
m8naaebetle Pariatekl F ranaız 
ricalile tanııacak.. Hem bunlarm 
hllkômetl Osmaniye bakkandakl 
noktainazarmı anlayacak; hem de 

Akdenlzde Yunan iwgali altında 
bulunan adaların mukadderatı 
için teşebbUıatta bulunacaktı .• 
Fakat bu parlak Omitler birden• 
bire suya düşmüı; Cemal Paıa 
bu seyahatinden bOyUk bir lnld· 
aarıhayal ile dönmllıtü. FraniB 
devlet ricali Cemal Paıaya birçok 
izzet ve ikramda bulunmakla 
beraber siyasi mukarenet tealsln• 
den içtinap glSıtermifler .. Adala• 
rm muhtariyeti hakkındaki teklifi 
de kayıtsızlıkla geçlıtirmişler; 
hulasa Cemal Pqayı - a&iallne 
bir lejiyon donar nifanı takarak • 
başlarından sa vıvermiılerdl. 

Cemal Paıa lstanbula avdet 
ettiği zaman uğradığı inkiıanha· 
yali, arkadaılanna anlatmıı; bu 
mesele ile meıgul olan zevatın 
kalplerini, tabiidir ki bir endit• 
ve teessür kaplamıştı ... Talisizlik, 
meydanda idi. Bulgarlar, kendi· 
lerini aldatmıtlar; mağlup zaman• 
larında bizzat ittifak teklif ettik
leri halde, tehlike zail olur 
olmaz, sözlerinde durmamışlardı. 
(Çar) la Talat Beyin gizli müla
katının neticeıi hUsnUidare edile
memiş; Rus diplomatlarile ciddi 
bir müzakereye bile girişlleme· 
ın işti. Fransızlar ise, -kuvvei ik· 
ııaiyesile meşhur olan ve en bU
:yUk Fransız muhibbi tanınan· 
Cemal Paşanın teklif ve temen· 
nilerine karşı omuz ıilkivermit· 
lerdi. Şu halde? ... 

Eğer bu vaziyet, dünya ıllkün 
Ye asayişinin devam ettiği bir 
zanuuada tehaddlls etaaydi, ke· 
~laabar ve aUkun ile münasip 

. tlara batizar edilir. Daha mü-
aaıt zeminler 0 • d ıtt•f k zenn e ı a 
mUzake~elerine girifilebilloirdl. 
Hal.bukı: O esnada ( 1914 ıeneıl 
hazıran ayının 28 inci pazar 0 il ) 
A M • g n 

vuaturya· acarıatan imperat • 
nun veliahbArtidUk, Ferdinant}';;1

0 
zevcesi (Saray Boına) da (Prinçip) 
isminde genç bir · Sırp komiteci· 
ılnin kurıunile katledihniı.. Sa
rayboına ıokaklarma döknlen iki 
avuç kanın aksinden, blltlln cihan 

nfuklarında kızıl hır tehdit rengi 
husule gelmişti... Avusturya, 
Ruıya, Almanya, Fransa, lngil· 
tere ordularına seferberlik emir· 
leri verılmiı, dUnyanm (en meş' -
•m f eli keti) nln, ilk emmareleri 
helirmiıti. 

En :aikudret ve hatmet dev
leUer bile, ıittikçe yaldataa bu 

kahir darbe karşısında tutunacak 
birer dal ararlarken: senelerden 
beri cehle, ınada, idaresizliğe, 
muhalefete kurban olarak saraıla 
aarsıla bitabUtuvan kalmıt olan 
zavaHı Oımanlı hUkftmeti, bu 
ölllm kaaırgaıının amansız savlet• 
)erine nasıl dayanabilecekti? ... 

Avrupa devietlerlnin sefer
berlik hareketleri hararet ve 

ehemmiyet keabettikçe, Oımanlı 

devleti ric almin tetlı Ye endlıe
leri artıyor : coğrafi vaziyeti do
laylılle Boğazlann her iki muha· 
rlp zOmre araıında bitaraflığını 
muhafaza edemiyeceğl anlaııh
yordu. Bu tehdide bir kuvvet 

müdafaa ihzar etmek elzemdi. Fa· 
kat ltillf deYletlerinden Omit ke
ıllmlıti. Şu halde iıter istemez, 
(ittifakı mflaelleı) gurupuna bat· 
vurulmak icap edecekti. 

Temmuz ayının yirminci gtlnO 
Babıilide Sadrazam Salt Halim 
ve harbiye nazırı Enver Paplarla 

dahiliye nazıra Talit Bey bqbap 
vermiıler, uzun uzadıya bu d· 
beti glSrUtmliılerdl. Verilen karar 
11zerlne o gece T alit Beyle En Yer 
Pap, Almanya aefarethaneaine 

gidecekler, ••fir roD Vaageahay
mın aizına t6ylece bir ip 6lçecek· 
lerdL 

(Arka11 •ar) 

Afyondan Antalyaya 

Demiryolunun TemeliCoş
kun Tezahüratla Atıldı 

Kartul•ı ıiinll• 61rlllcte geıd hattı• ,. ... ı •tıl11111•• l•tl•I•••• 
Afgonamazd•n lıi••l 6ir m1111•ara 

Afyon, 28 - ( Gecikmiıtlr ) 1 V uıeıu reıminl yapmadan evvel 
Afyon • Antalya hattını n vaz'ı Arif Bey ıöylediğl bir nutukta 
esaı reami, Afyonun kurtuluıunun ezcllmle: 
12 ncl yıl dönlimll olan bugün "- Yapıcl Ye yarabcı irade· 
(evvelki glln) ~rt viliyet, Afyon, mlzln yeni bir zaferinin hatladığı 
Burdur, Isparta ve Antalya halkı noktadayız. TUrko ilk ileri ku-
mUmessillerinin coşkun ve sevinç manda1ını, ytıce Gazi, bu toprak· 
tezahüratı arasında yapıldl. Nafıa lann Oıtlinde verdi.,. demiştir. 
müsteşarı Arif Beyin riyaset ettiği Hatip, dünya ile dönl1p 
bu merasimde Antalya mebusları tekrar bize gelen 27 Ağuıtosun 
Rasih, Numan, Haydar Beyler bu· bu ıene ikinci bir bayram daha 
lunmuştur. Burdur mebusu Mıtafa getirdiğini, çok heyecanlı bir 
Şeref Bey, bu itlerde gözetilen ifade ile ıöyledlği bu nutukta, 
gayenin bUyDk ehemmiyetinden epiz ve ıanlı Tnrk ordusunun 
bahaeden bir nutuk ı6ylemlttir. zaferini kutlularken ayni yerde 
Bundan sonra Afyon mebuau Ziya Türk mUhendialerlnln, Türk ıerma• 
Nuri Paşa, söylediği bir nutukta yeıinln, Türk itçiıinin ,Uluek ka· 
başlamak üzere olan bu bOyUk blliyetinl aelimlamıya ham bu-
eaeri ve onu başarmak için çalııan lunanlan davet etmiftlr. 
tefleri aelimlallllfbr. Afyon liaeıi Afyon, 28 - Vaz'ı e1U reı· 
müdürü Sami Bey, Afyonu Antal· minde Antalya Meb'uau Raıih 
yaya bağhyan, Ankarayı Akde- Beyin a6ylediii nutuk, çok aa• 
nize getiren, Akdenizi Ankaraya mimi cofkun bialerin bir ifadeıl 
götüren yolun başındayız, diye idi. Bllbaua, buglln burada vaz'ı 
baflıyan heyecanlı bir nutuk töy- eaaı resmi yapılan ve iki yıl 
lemiftlr. ıonra yine böyle gllzel bir gOn 

laparta mebuılan Mükerrem, açılqı yapılacak olan Afyon • 
lbrahim, Kemal, Turan, HOseyin Antalya batbnın mıntakaaı olan 
HUanU, Afyon mebusları izzet, gllzel cenup vlliyetimizden 
Olvi, Kara Oaman, izzet, Haydar bahsederken Antalyanın çe-
beylerle Ziya Nwi Paşa da hazır tlt mahıullerlnden yapılmıı gll· 
bulunduklan halde saat 16,45 te zel bir demeti göstererek de-
Afyon istasyonundan hareket di ki : '' Bu enfu mevyalan 
eden hu usi bir tren, heyeti vazı· burada da Mısırda, Baarada 
esas resmımn yapılacağı eıki olduğu kadar mükemmel yetiı· 
İzmir istasyonuna götürmüş ve ürmek imkinı vardır. G6rllyor-
orada toplanan binlerce halk, ıunuz ki, muz, Hlndistanda, Af· 
baıta bando olmak üzere bir rlkada naııl yetiıirae, sevimli ve 
aıkerl müfreze, miist~ıar Arif g&ztımftz kadar kıskandığımız 
Be7i ft heyeti aelAmlam11tar. Antalyada da b81le yetitb' ... 

Büyük Taarruz: Dördüncü Gün 

Bugün Geniş Bir Çevirme 
Hareketi Başarılmıştı 
Bugün, on iki 

yıl evvelki bU· ?.. 9 
yUk taarruzun AGaU.SfO~ 
dördUncU gUnfto· 
deyiz. BugUn8n 
umumi manzara11 
ıudur: Diltman 
kuvvetleri, rlc 'at 
hatları kesilmek 
auretile ihata 
edilmiı, afyon 
timalinde ordula· 
rımızın dört ta• 
raftan çemberi 
içine glrmittir. 

29 ağuatoı 
922 ıabahı, Ga
li Baıkumandan, 
birincil ve Udncl 
Yunan kolordu· 
larına menıup 
beı firkanm Dum 
lupınara doğru 
çekildiğini gör
mUıler ve dtıı· 
man bOyllk kıs· 
mının aon mftda
faayı yapmak için 
Dumlupınar hat
bnı tutmak iste-

diğini anlam11lardı. 

8 

orurar 

Bu auretle dnımanm büyllk kıaını 
lzmire çekilmek hr1abnı bulmut 
olacaktı. 

Gazi Baıkumandan derhal 
emir vererek, Dumlupınara giden 
dl1şman kuvvetlerinin peılenmesinl 
istemişlerdi. 4 fincü kolordumuzla 
3 ve 23 neli fırkalarımız bu emri 
alınca cenuptan ıimale doğru 
de•h•• taar.naza baılamıılarcb. 
S tbac:I Ye 23 lhıcO hrkalanmu yan 
yolda dOtmanın iki fırkasile ıit
detli bir meydan muharebesine 
tutuımutlar ve neticede dUtman 
fırkalan Dumlupınar yolundan 
vazgeçerek ıimale çekilmişler, 
bizim fırkalarımız da Dumlupınara 
giden yolu kapamıflardı. Bu sıra· 
da, en mllhim bir nokta olan 
Toklu ıivrlsinde dUımanın el'an 
mukavemet ettiği görülmllı, 14, 
57 ve 6 ncı fırkalarımız derhal 
taarruz ederek burasını da ele 
geçirmişler, ayni zamanda 57 ncl 
fırka buradan çekilen dtlfman 
kuvvetlerine taarruz edip ( Kap
lanağı ) dağını almıt ve Dumlu
pmara çekilmek isteyen düşmanı 
yine ıimale göndermişti. 

Afyonun fİmalindeki ikinci 
ordumuza gelince: Bu ordumuza 
bağlı 61 inci fırka ile 6 naı kol• 

:r,_ .. K 

den ve iki cenahtan aımııkı ku· 
ıatacak, ayni zamanda ricat hatb 
olan Kızıltaı dereıi de kapabla
cak, bu ıuretle dOıman kuvvet
leri tamamen eılr edilecektir. 

Gazi Başkumandan bu karan 
verdiği zaman gecenin tam yarııı 
idi. Bu emri ordu kumandanla
rına derhal bildirmek lazımdı ve 
birinci ordumuz bu emri gece 
yarısından biraz 80Dra almıfb. 
Fakat o sırada telsiz telgrat ma
kinelerimiz bozulmuştu. Bu yU.ıden 
bu mühim emir ikinci ordu· 
muza ve sllvari kolordumuza verl
lememifti. Vaziyet çok nazikti. 
Bu zafer emrinin derhal yetiştiril
mesine kat'i bir zaruret vardı. 
Bir taraftan da vakit gittikçe 
geçiyor ve sabah yaklaşıyordu. 

Bu vaziyet karşısında Erkanı Har
blyel Umumiye Reisi Fevzi Paıa 
derhal otomobiline atladı Ye 
ıoföre ıu emri verdi: 

- Son sür'atle .. Beıkarıf,, a 
gideceğiz. ' 

Biraz ıonra Müşir Fevzi Pf. 
Beşkarışta karargah kurmuı olan 
ikinci ordu kumandanının yanın
da idi. Bu suretle tarihi emir 
taıp vaktinde ikinci ordUl\lUZ& 
bizzat BOyük Erkanı harbiye 
reiıimiz tarafından yetiıtirllmif 
oldu. Fevzi Paıa, burada çok dur
madı, tekrar otomobiline atlıya
rak Klirtköyline gitti ve ayni emri 
orada bulunan sllvari koJordUR 
kumandanına da bildirdi. Arbk 
bütün hazırlıklar ve tedbirler 
tamamlanmışb. 

( Arlca11 yann) __ .......... ...... .....__ ,.. 

ordu ve aüvari fırkamız bugün do.
manı timalden çevirmek huıuıun
da çok muazzam bir iı batarmış 
oldular. Cenuptaki süvari kolor
dumuz da şimali garbi istikametine 
gid~rek dlltmanın geriaini iyice 
çevirmif, ıerideki aevkulceyt iıti· 
kametlerini kapamııtL Bu suretle 
Yunan ordusunun büyOk kıımı 
cenuptan, garptan, tarktan ve 
ıimali garbi tarafından tamamen ( Toplantı, Davetler 
kutablmıı ve Gazi Baıkumanda· lstanbul Erkek Lisesi 
nın ihata planı iıtenildiği şekilde Mezunlarının Gezintisi 
tatbik edilmiıti. latanbul erkek lisesi mezun• 

Bl1yBk Türk taarruzunun en ler1 cemlretlnden: 9 Ağustoe Per-
çetin ve en coıkun merhalesi şembe günü yap l aıaeı mukarrer olu 
olan 30 Ağuatoı barekibna bat- bazı idari esbap ılolayısile tPhir edile 
lamadan evvel aize Büyük Gazi· vapur gezintimiz 6 E~ hil Perşembe gü-

nti geceai kat'i şekilde • ırketi Hayri-
nin 29-30 Ağustos gecesini nasıl yenin 7' nÜma alı vapurıle aşagıdaki 
geçirdiğini anlatalım. Büyük Gazi program mucibmce icra edılecektir. 
b~ gece vaziyeti umumi tekilde Vapur tam R ıat yedide koprüden 
muhakeme ve münakaşa ettikten lıareke1le: Beııktıı~. Üsküdar, Ortaköy, 
ıonra fU yaman ve tarihi kararı Arnavutköy, Kadıkıiy, Btiyükadaya ui-

rıyarak, avdettt• karadenız boğazının 
verdi: Birinci ve ikinci ordularımız nihayetine kadar gid ıleuek vapur eabah-
ve ıllvari kolordumuz yann Yunan leyin saat albda köprüye avde$ 
orduıuaua bllyllk kıamw cephe- edecektir. 
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Zehirli Gözyaşları •• 
Esir Kıral Fransuvanın Bir Mektubu, Anneıf Kıra

liçeyi F evkalide Hayretler içinde Bırakmııtı .. 

O zaman Şövalye, elindeki J 
mektubu uzath: 

- Hayır haşmetmeap.. K!ral 
Hz. tamamen afiyettedirler. Ve 
zati haşmetlerine de fU mektubu 
a-önderdiler. 

Kıraliçe yerinden bir daha 
sıçradı: 

- Bir mektup mu? Oğlum· 
dao öyle mi?· Mösyö).. Siı ba· 
na bu gece harikalar gösteriyor· 
sunuz. Oğlumun ne kadar acı ve 
ve şiddetli bir mahbuıiyet hayata 
geçirdiğini biliyorum. O bayat 
içinde bir adam bunları nasıl 

iönderebilir. Ve ıonra, Siz .. 
Kıraliçe mektubu aldı. SözU· 

Dil keserek okumaya başladı: 
"Madamı.. 
«Size bu mektubu ancak bir 

mucize eseri olarak takdim ,..ji
yorum. Öyle bir mucize ki bunu 
yaratan Allah değU .. Allahm oğlu 
Hazreti Mesih değil.. Bütün dün
yanın mukadderatım ellerinde 
tutan azizler değil.. Yalnız bir 
tek adam .. Bir tek Türktür. O da, 
şu anda karşmızda bulunan ıö· 
valyedir. 

Bu ıövalyeye itimat gösteriniz. 
Kendisini dikkatle dinleyiniz. Ve
receğiniz karar, evlidınızın halis 
ve necatını te'min edecektir. 

Çelik mızraklar, demir par· 
maklıklar arkasında sizin ve bütün 
Parisin hHretini çeken meyus ve 
muztarip evladınızın hUrmetlerini 
lutfen kabul ediniz, madam. 

Talisiz evladınız kıral 
Fransuva 

Kıraliçe, baıını koltuğun yük
ıek kenarına dayadı. Bu kUçilk 
salonda hafif hıçkırık sesleri uzun 
fasılalarla akisler yaptı.. Şövalye 
kalbindeki zehirl gözyaılarile 
akıtıncaya kadar kırallçeyi kendi 
haline bıraktı. 

Birdenbire kendini zaptedeml· 
yen kraliçe yavaı yavaı kendine 
geldi: 

- Mösyö!.. Size evveli, kalbi 
yaralı bir ana sıfatile teşekkür 
ederim ... Evladıma karıı her hal• 
de büyük bir fedakarlık yapbğı• 
nızı anlıyorum. Bu hizmetinizi 
ben, F ransuvanm anası, şahsen 
unutmayacağım gibi .. Fransa sara• 
yı da, krallarına yapılan bu eyi· 
llği şükranla yadedecektir ... Şimdi.. 
oğlumun müphem bir surette 
bahsettiği mesele hakkında bana 
izahat verir misiniz? 

çıldırmış Mösyö.. . Fransa Kıralı, 
yani.. kiiisenin bUyUk ve dindar 
oğlu .. - dinimizin eı.ı büyük düş· 
manlarmdan imdat talep etsin .. 
onunla ittifak yapmak istesin ... 
Ey aziz Meryem.. Ey, insanlara 
rahmüşefkat gösteren bUytık ana .. 
Bu sözleri dinlediğim için sen 
beni affet ..• 

Şövalye, biraz evvel evlat haı
retinin ateşlerile eriyen bu ana 
kalbinin, cahiJAne bir taassupla 
birdenbire nasıl katala,ıverdiğine 
hayret etmiş1 gözlerini derin bir 
ıükfınet içinde kıraliçenin gö.zle· 
rine dikmişti. 

Kıraliçe, heyecandan titiriyen 
bir ıeıle ıözUne devam ediyordu: 

- Bu dakikadan itibaren ar· 
tık Fransuva isminde bir evlat 
tanımıyorum. Onu, derhal saltanat 
hakkından iskat edeceğim. Bu 
makamı, daha dindar olan bir 

kırala devreyHyeceğim... Fransa 
kıralı.. Bütün küfrün, bütün da· 
liletin, Allah tarafından imha
sına memur olan hUkUmdar .• 
Din dUşmanlarına el uzatsın .. 

Bunu Papa Hazretleri duyarsa 
ne der?.. Hıristiyanlık alemi ha· 
ber aldığı zaman herkes ne ıöy· 
ler?... Fransa, batmıya değil .• 

yaşamıya layık olan hUkümettir .•• 
Size gelince Mösyö.. Vazifeniz 
hitam bulmuıtur. Anlaşuıyor ki 
oğluma büyük bir hizmette bulun· 

mak istemişsiniz. Bir ana aıfatile 
binız evvel ettiğim teşekkürleri 
bir daha tekrar ediyorum: Yarın 
istediğiniz aaatte sarayın hazne· 

darını görünüz. Hizmetinizin mli· 
kafa tını fazlasiJe alırsınız. Fakat 
bir kıraliçe sıfatile.. Bugün fela
kete düşmüş olan Fransamn kıra· 
Uçesi sıfatile sizi görmek istemi
yorum. Buyurunuz, çıkınız. 

Bu şedit ve kat'i emir karıı
aında şövalyenin derhal salonu 
terketmesi lazımgelirdi. Fakat o, 
hiç aldırmamış; değil dışarı çık
mak, hatta bir kıhni bile kıpır• 
datmamıştı. 

- Size söyJiyorum, 
buyurunuz.. çıkınız. 

mösyö .. 

Kıraliçenin daha yüksek bir 
lisanla ıöylediği bu ıözlere, şö
valye bUyük bır 11ekinetle cevap 
vermiıti. 

- Haşmetmeapl. Kral hazret· - Fransa saraymın hali pek 
leri, buglln btitUıı necat ve halasını acayip olmuı madam... Hem kı· 

SON POSTA . ----

Bir Vahşi Hay
van Terbiyecisi 

\. ' "" 
" " ~~--· 

\\\\ \\": 
- Neden dışarı çıkmıyorsun 

kocacığım, bir şey mi oldun ? 
- Dııarıda otururken, baca• 

ğımın araaından bir fare geç.ti. 
Ödüm koptu. Çıkamıyorum 1 

•••• 1 ·11•. ,, ••••• ' • .• '1 1. 1 '1. 1 •••• ' 1 •• 

Bir Yolsuzluk 
Muhakemesi 

Dün öğleden sonra Ağırceza 

mahkemesinde, resmi kayıtları ve 
makbuzları tahrif ederek halktan 
fazla para aldığı iddiasile tevkif 
edilen maliye memurlarmdan Ah· 
dlirrahim Beyle arkadaşı Şüca· 
addin Beyin muhakemelerine de· 
vam ~dildi ve şahitler dinlendi. 
Şahitlerden bir maliye müfettişi 

ikinci bir sui istimal daha teshil 
edildiğini söyledi. Muhakeme bu 
dosyanın da getirilmesi için başka 
bir güne talik edildi. 

Maarif işleri 
Maarif Vekili Abidin Bey 

dUn lstanbul Erkek Lisesini, Kız 
Muallim mektebini ve Pertevniyal 
lisesini gezmiş, tetkikatta bulun· 
muştur. 

lf O rta Tedrisat Umum Mü· 
dUrli Hasan Ali Bey dün akşam 
Ankaraya gitmiıtir. Orta Tedri· 
ıat muallim kadroları Eylillün on 
beşinde mekteplere tebliğ edile
cektir. 

lf Trabzon lisesi müdUrU 
Hamdi Beyin, lstanbul Maarif 
Müdür muavinliğine tayini takar· 
rllr etmiştir. 

Macar Polisler 
Birkaç gUndenberi ıehrimizde 

bulunan Macar po-Hs erkanı ca· 
mileri ve mUzeleri gezmitlerdir. 
Macar misafirler dUn de Yıldıza 
giderek polis mektebinde tetkikat 
yapmışlar ve gördükleri intizam· 
dan çok memnun kalmışlardır. 

l(alp paralar 
Son zamanlarda sık sık kalp 

25 ve 1 O kuruşluklar meydana ' 
çıkmakta olduğunu yazmışbk. 
Yapılan tahkikat neticesinde bu 
paraların eıkiden yapılan ve yapan 
kalpazanlar da ele geçen, para
lardan olduğu anlaşılmıştır. 

bir tek şahıstan bekliyor.. Ve rahn, hem de Fransanın hayatını ............................................................. . 

k k · t' b' d h Beşinci icra memurluğundanı 

Ağustoıt 29 

~nkara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüriden : 

1 : Bu sene Yüksek Ziraat Ensti tüsünün Baytar, Ziraat ve 
Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari erkek 
ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda yazıldır: 

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

b : Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yukan 

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve aağlamlık

ları hakkında tam teşekkUllU hastanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aşı şahadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
getirmek. 

2 : Enstitüye girmek istiyenler yukardaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 : Müracaat zamana Temmuzun onuncu gününden Eylülün 
ıonuncu gününe kadardır. 

4 · Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Mües
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 rlevresi için de 
stajına veya Fakliltesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükümetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verece• 
ii nümuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

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

• 7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakiiltelerine alınacak talebeler, 
Tıbbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerindo mevcut ders· 
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Fakültesine ahnacak talebe Ankara'da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 
Talebeye bu staj müddetince yemek ·e elbise masrafları kar~ılığı 
olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. • 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti Uç taksitte ödenmek üzere 
275 liradır. 

10 : Ücretli leyli talebe tercih o!unur. Kabul ıartlarını haiz 
olan nihari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) 

Muhtelif Eşya Satışı 
istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

25,30 Haziran ve 5, 10 Tammuz 934 tarihli gazetelerle yapılan ilin 
mucibince kontenjana bakmadan ve gümrük reımi aranılmadan 
ıatışa çıkarıldığı bildirilen eşyalardan aşağıda yazılı fasıllara ait 
eıyalardan birine verilen bedel haddi layik görülmediğinden ve 
ve diğer ikisine talip çıkmadığından hizalarında gösterilen gUnler• 
de yeniden açık arttırmaya vazedilmiıtir. Her tilrlü tafsilat ve
rilir, teshilat gösterilir. lstekliferin % 7,5 teminat akçesile gösterilen 
günlerde müracaatları. "5208,, 

F. N. Kap Müzayede Muhammen kıymeti Sahlan etyanm cinsi 

29 

30 
25 

adedi günU L. K. 
Pudralar, kremler, dud~k bo
yaları sair tuvalet eşyaları. 

33 Dolu sessiz sinema filimlerl 
75 Velespitler, otomobiller ve 

101 3/9/934 2304 80 

57 
67 

10/9/934 12126 
17 /9/934 10297 

bunlara ait akıam ve sair 
makineler. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
ı - Almanya ve Belçikadan kok kömürü ithal etmek istiyenlere 

mevcut kontenjanlar tevzi edilecektir. 
2 - Bu itibarla getirilmiş ve getirilecek malı olanlarla ıipariı 

vermek istiyenlerin Ankara, Trabzon, Samıun, Iıtanbul, lzmir, 
Antalya ve Mersin Gümrüklerine müracaatları lazımdır. 

3 - Müracaat müddeti Belçika koku için 31 Ağustos ve Alman• 
ya koku için 10 Eylüldür. 
Bu müddetler zarfında müracaat etmiyenler kontenjan tevzi• 

1 ki d "5168,, abndan hariç kalmış o aca ar ır. ona derhal bir mektup ya.r:arak urtarma ıs ıyen ır a amı em 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar. llAn ittifak teklif etmenizi rica ediyor. fena bir ıekilde karııhyorlar, rer mermerli çekmece ve soba ve 

/

, 
h d d h f b . k'Jd Galatada eski gümrük sokağında 4 - Bir tek şahıs mı dedinız.. em e a a ena ır şe 1 • Kayseri kilimi 3-9-34 tarihine müsa-

1 B d b ve 11 mımaralı mağazalarda deri ve Bugün yeryüzlinde, Şarlken 'den uzaklaıtırıyor ar... ura an u dif pazartesi günü saat 9 dan itibaren 
1 

k d 
kösele ticaretile müştegi Ale san r daha büyük kim var?.. Acaba, ıekilde çıkar çıkmaz nereye gi· f.le hremini Odabaşı sokak Kelami ttık- Posanoiz ve şürekası şirketinin alacak-

Papa hazretleri mi?.. deceğim biliyormısımz, madam?. keıi içinde 8 numaralı mensucat fab. Iarı ile konkordato akteylemek üzere 
- Hayır Madam. Doğruca Madride ?. Tabii, orada rikası önünde ıı.çık arttırma surletile mühlet itası için İstanbul iora dairesi 

satılacaktır. Taliplerin müracaatı üzu- tetkik merciine vukubulan talebi nazarı _ O halde kim?.. ne yapaeağımı da bilmezsiniz .. şu- rrıu 
1
•1a .. n olun tır. (S :J) . k "k' 

itibara alınarak borçlu şır ete ı ı ay - Sultan Süleyman... halde onuda söyliyeyim.. Madride ~............................................................ mühlet verilmiş olduğundan mezkur 
Kıraliçe birdenbire yerinden gider gitmez, doğruca oğlunuzun r . . OL ~ şirkette matlubu olan alacaklıların ta-

fırladı. Gözleri, dışarı uğramıştı. karşısına çıkacağım. Ve onu der· ~ := TA KV J M =:. rihi il8.ndan itibaren yirmi gün içinde 
Dikkatle şövalyenin yüzüne bakh. hal öldürmiye çalışacağım ... Niçin, Gla ÇARŞAMBA Hııır alacaklarını bilcümle vesaiki ile hera· 

k her !stanbulda Bahçekapısında l inci 

Denizyol ları 
1Ş LE TM E Si 

AHnteleri a Karak8y Köprllbıı 
Tel. 42i6'.l - Slrkeol MUbUrdarude 

Han Tel. 21740 ·------ ~--... Ayvalık Yolu 
BANDIRMA 

lş . ttig"'i söze inanmadı: diyeceksiniz? .. Buna şimdili ce- 31 29 A"uatos 934 116 lı d 
11 vakıf hanında 50 No. lu yazı ane e 

iyi :;;la~a;ı~.lniz.. Zannedersem, ~:~.;:rm;~::k:~•u;;,~~u~i~eak~: : c.~~::.: "" 
16 

• A~~.7:, . ,: :~:i~il~~':.i:~ri •:. •:,~:ı~!. F::~:~~~ Bartın y O J U 
- S ultan S üleyman, Madam.. suali ıormuş, benden bu cevabı -- - edenlerin konkordato müzakeresine BURSA Yapuru 30 

vapuru 29 
Ağustos 

Çarşamba 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. "5198,, 

Türklerin ve Osmanlıların Padi.şa- almıştı ... Anlaşıhyor ki, kilise karşı· Vakit Eunt ıVaaatl Vakit Hııanı v... kabul edilmeyecekleri ilan olunur. Ağustoı 
M H ı 'f . d F k k . . "'l _ ,_, ---=-- - - Komiser: Fahri ( 2122) p embe 19 d Sik . hı.. Uslümanlnrm a ı esı... sın a ransayı urtarma ıçm og U• Gli:aeı 10 33 ~ 23! Aktıı.m 12 - 18 32 - erş a r ecı 

l ı 

1: 

,, 

1 

Kıraliçe, taassupla silkinerek nuzu feda ediyorsunuz. Pekala .. Bu, Öjl• !\ 2s u 14 Yatıı 1 57 ~o 27 Or. A. KUT.ıEL rıhhmından kalkacaktır. 0 5218,, 
bir haç çıkardı. Ve sonra: tamamen aizin bileceğiniz bir şey... lkladı 9 ıo ili 58 lmıaı. ı 46 s ss '-----------~·~ 

..... Zannederaem, frans:u~v~·~~~~~~~~~-~(Az~k=a=•~ı ~v~a.r=--:•~'~\.._:::::::::::::==:==:===:=:::::: ........ :_~ J_'~K~&ı:~ak~o~ .. y~T~o~p~ç~ul~a~r ~c~ı~d~de~ı~i ~N~o~·~·3:.=3~.__~~~~~~----------~--~------l ...... 



İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 
Emlak ve Eytam Eankasından maaılarını kırdırmak isteyen zat maaıları 

sahiplerinin malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

F atlb, EminBnU, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar 
MalmUdUrlUklerinde : 

Beıiktaı ve Sarıyer kazalarında : 
Sanyer kazaaında. Beşiktaı kazasında 

TARiHi 

3 Eylül 1934 Pazartesi --Askeri yetimler. PAZAR 
SALI 

4 
" " 

Salı mülkiye yetimleri. 

CUMARTESi 
PAZARTESi 
ÇARŞAMBA günleri PERŞEMBE günleri. 

5 " • Çarşamba Askeri tekaiitleri. 
6 " " 

Perşembe Mülkiye tekaütleri. 

Mütekait, dul ve yetimlerin Eylül, Teşrinievvel, 
Teşrinisani ı 1934 maaşlarının tediye günleri 

TARIHl: 

6 Eyini 1934 Pe,..embe 
8 ,. ,. Cumartesi 
9 ., ,, Pazar 

ıo 
" 

11 
" 

12 u 

13 
" '15 
" 

16 
" 17 
" 

18 
" 

19 
" 20 
" 

6 Eylül 
8 
9 

10 

11 
12 

13 

ıs 
16 
17 

18 

19 

20 

" 
" 
• 

" 
" 
.. 
" 
" 
" 

" 

" 

,, Yazartesi 

" Salı 

,, Çarşamba 

,, 'Perşembe 
,, Cumartesi 

,, Pazar 
ti Pazartesi 

" 
Salı 

" ~arşamba 
" erembe 

1934 Perşembe 
,. Cumarteai 
,, Pazar 
,, Pazartesi 

,, Sah 
,, Çarşamba 

,, Perşembe 

,, Cumartesi 
" Pazar 
,, Pazartesi 

,, Salı 

,, Çartamba 

EMİNÖNÜ MALMÜDÜRLÜGÜNÜN 
Sirkeci emirler camii Malmüdürlüğünde 

Aa. yetimleri Mülkiye 1etlınlerl 

1 - 200 1 - 150 
201 - 400 151 - 300 
401 - 600 301 - 450 

601 800 451 - 600 

801 ı 100 601 750 

1101 130rl 751 000 

1301 1500 901 950 
1501 ili 951 

., ~ - ı.a 

A .. tek•ltlerl Mil kiye telcailtlerl 
5001 5300 3001 - 3150 
~301 - 5600 3151 3300 

5601 - 6000 3301 3500 

5901 - 6200 3501 3700 
6201 - 6628 3701 ila 

hmlye ve avana 

FA TIH MALMÜDÜRLÜGÜ 
merkezde 

1. inci Gite 2. inci Gişe 
Aa. yetimleri MUlklye yetimleri 

1 - 250 
251 - 600 
SOi - 780 
751 - 1145 

2341 - 2600 
2601 - 3000 

Aa. tekmütleri 

3501 - 3750 

3751 - 390a 
3901 4f00 
4101 4283 

5463 5750 
llıaly• 

9801 - 9950 
•••n• 

1 - 200 

6701 - 6900 
6901 - 7054 
7767 - 7850 

MDlkiye tek.Ut 

8201 - 8400 

6401 - 857[.' 

BEYOGLU MALMÜDÜRLÜGÜ 
1. inci gife 
Galatasaray 
A.. yetlaılerl 

1- 175 
176 - 350 
351 - 530 

531 - 712 
MUllı.lye yeıimlerl 

2001 - 2150 

2151 - 2300 

2301 - 2400 
2401 - 2500 

Aa. tekaUtleri 

1001 - 1200 
1201 1400 

1401 16'l5 
Mülkiye tekaüt 

3001 - 3250 
3251 - 34M5 

JI. inci gişe 
Kasım paşa 

Aa. yetimleri 

4001 - 4200 
4201 - 4400 
4401 - 4670 
l:miye ve Mil kiye 

yetim eri 

6001 - 6110 

6111 - 64IO 
Aa. tek•ütlerl 

5001 - 5150 

5151 5300 
5301 5450 

5451 5600 
5601 5750 

Mü.kiye tekaUt 

6201 - 6275 

6276 
' 6376 

6375 
ili 

Samatya gİfesİ: Samatyada: 

AS. ye imler 

1147 - 1400 
••• - 16QO 
1601 - UM2 

MUlkiye 1etim 

7059 - 7390 

Aa. tekalitler 

4283 - 4S)O 

4501 - 4750 
4751 - 5054 

MUlkl1e tekaGtlerl 

8579 - 8956 

ÜSKÜDAR MALMÜDÜRLÜGÜ 
BEŞiKTAŞ 

MALM0D0RL0G0 
MalmGdürlGtG binamada Pata kapısında 

l.nci Gişe il. nd Gişe 
Aa. yetimleri Mlilld70 yetimleri 

2001 - 2200 5001 - 5100 
2201 - 2400 5101 - 5200 
2401 - 2600 5201 - 5300 

2601 2800 

2801 3000 

3001 - 3200 

3201 - 3400 
3401 - 3700 

Aa. telıaUtleri 

1 - 250 
251 - 500 

501 - 760 

761 
1051 

1050 
1300 

5301 - 5400 

5401 - 5500 

5501 - 5550 

5551 - 5600 
5601 - ila 

Mii"klye tok•ilt 

4001 - 4120 
41~1 - 4240 

4241 

4361 
4401 

- 4360 

4400 
4560 

Eyüp gitesi 

AL yetimler 

1943 - 2250" 
~I - 2340 

lllllı.iye 1etım 

7391 - 7600 
7601 - 7763 

' . 
Arı. tekaütler! 

1943 - 2250 

!Jll'/5 - 5280 
5251 - 5462 

• 

Dm iye 

1 - 20 

Petln ma•t 

1 - 41 

Aa. 7etlmlerl 

1 - 250 
251 500 
tiOI 750 

751 - 1058 
lltılkl1• 1etlalerl 

3501 - 3750 

a1sı - 39'l3 
Aa. telr.altleri 

1601 - 1800 
1801 - 2000 

2001 - 2200 
2201 - 2516 
Mllklye tekaltl•I 

5001 - 5250 
llml7• ....... 

5251 - 539'l 

KADIKÔY MALMÜDÜRLÜGÜ 
Kadıköy halinde 

1. inci Gi,e 2. inci Glte 
Aa. yetimler Miittdye 1etlmlerl 

J - 3250 ı - 150 
3251 - 3500 151 - 300 
.!mi - 3750 301 - «JO 
3751 - 4000 ~· - 800 

~001 - 4250 
4251 - ili 

Aa. tekaGtler 

5001 - 5200 

5201 5400 
6401 - 5600 
560t - 5800 

5801 - 6000 

8001 - ili 

601 - 700 
701 - ili 

llllldJ• telı aUtlert 

1500 - 1600 

1601 - 1700 
1701 - ili 

.,,. • ., 11.1~ 

" 
J ..... 

,, Perşembe 
Zat maaılan sahiplerinin muayyen günlerde giıelere müracaatla maaılannı almaları lAzımdar. Aksi takdirde istihkakları umum tediyabn hitamında verilecektir. 

OSKODAR - KADIKÖY 
TRAMVAY SEFERLERiNIN iSLETMEYE AÇILIŞI 
ÜıkUdar - Kadıköy ve Havalisi Halk tramvayları T. A. Şirketinden: 

Kadıköy tramvay ıebekemiıde lnıaah bltlrllea Haydarpafa - Kadıköy 
hctb 1 Eyhll 1934 aabahından itibaren itletmete açılacak ve bu •uretle 
Kadıköy - Ü•kildar arA•ında muntazam tramvay seferleri teai• edilecektir. 
_. Bu J•nl lt'etme yil:ıOnden, Üsküdar tramvay tebekeainde tadil ve Ka
wılı~ Tra d ltlb •••1 febekeslade te1i• edilen mıntakalarla 1 Eyhll 1934 aabahın-

f 
•,n l b arkl .. tatblkı mukarrer ye her mıutakaya ıamil tenzilatlı Ocret tarl-
" ~r e e•e 1 · · h 1 l 

t f d 
Y•r erinde Ye Kadıköy ıskele duratıada mu terem yo cu ar 

ara ın an görOlebıtecektir. (2169) 

Harbiye Mektebi 
Kumandanlığından: 

Adresleri bulunamadığından ayrıca davetiye g6nderilemiyen 
Harbiye Mektebinden mezun mUtekait ve mal61 zabitanan heyeti 
umumiyeıinin 100 üncü yıldönUmO gllntl olan 30 Ağu!tos 934 Per• 
tem be gUnü saat 15,30 da davetli o!arak Harbi) e Mektebini tet
riflerini rica ederim. "5202,, 

Elbise arzuya göredir. 

Belediye Sular İdaresinden: 
idaremizce alınacak kurıun borularla musluklar için 29/8/934 

Ç • ıamb,. pnU yapılacaja Uan edilen ekalltmenin 3/9/934 Pazarteıi 
lh&al u. _ on dlrli Lwafuldıtı alllradarlara illa olunur. ..5219,. 

Mukadrl•ma Beyoğlunda Hüaeyin
aga muh ıllesinde Valideçe9me cad
desinde 67 ~o. lu hanede mukim iken 
halen ikırnıdgihı meçhul Madam An
geliki J, lırntı~ a. 

lstanbul ikinci icra memur· 
ıuıundan: y asef Mi.zv~ahi efend~nin 
lie oğlu bt şioci notPrlıgmcien re sen 
tan~im kılıoınıı 25 - 1 . . !j3~ tarih ve 
llS5i _ 7.i4 No. in bır kıta ıenede 
mü<ıt.eniden zimm-:t~~lzde .alacağı ol
duğu iddia eyledıgı 250 hra~n 1?aa 
faiz ve mesarif fa z ve 6cretı v~k.alet 
temini tahıtili umııında aleyhıoızdtı 
Beyoğlu 3 üocü @ulh t~uk.uk mah_ke
meoiİnde iıtibsal v~v .beraı ın!aı ~aıre
mize tevdi eyledıgı 3-6· 9Ş4 tarıh ve 
34 _ 64 No. lu haczı _ihtiyat~ . karan 
mucibince depo ımretile teılımı vezne 
e&rniı olduğunuz 277 buçuk liraya mü
tedair berveçhi &ıı.lep eeaı hakkından 
vaki takip iizerin~. bu. husu~ta beray~ 
tebliğ tarafınıza goııdenlen ı~ra . emrı 
ikametgahı hazıraoııın me~lıuliyeti bue-
bile tebliğ k•.h,!lamı)~k tebligatı 
muklaziyenin ılaoen ıoruıoa karar 
verilmiş olmasına binaen tarihi ilandan 
itıbareo bir ay ıarfında ve 934 • 4170 
doıya numaraaile i~_ranıo tehirini müı
telz ım tetkik mercıınden veya mahke
mei temyizden veşhut iadei muhake
me yolile ait o~~~~u mah~emeden bi~ 
karar getirme~ıgınız tak~arde mtldde~ 
mezkurenio hıtaunnı muteaklp oebn 
icra ıuretile muamelei lizımeye tevea
ıül kılınacağı malumunuz olmak ve 
icra emrinin tarafınıza tebliği maka
mm• kaim olmak üzere keyfiyet ilin 
oluoar. .(21661 

lstanbul Evkaf mUdUrlyetl llinları 

1 - Fatih Çarıamba Murat Molla tekkesi Mep-utahane•i. 
2 - Kadıköy Znbtn Paşa Bağdat Ömer Ef. çıkmatı 2 No. b hane. 
3 - ,, " ,, ,, ,, ,, ,, 2 • 1 No.h iki 

baraka oda ve ahır ve 25 dönüm arazi. 
4 - Galata Müeyyet zade, Makn çıkmazı 35 No. h iki oda •• 

bahçe 7/1 O hiıse. 

5 - Yemiş Hatap kapısı Keresteciler, Hacı Salih ağa camii. 
6 - Kaaımpqa, Gazi Haaan Pqa Mektep sokağında 17 No. h 

dük kin. 

7 - Bahçekapı Dördllncll Vakıf Han dördüncll katta 16 No.h odL 
8 - Mahmutpaıa Sultan odalan bananda 15 No. h oclL 
9 - Galata, Mehmet Alipaıa hanı alt katta 42· 1 No. b oda. 

10 - Kasımpqa Gazi Haaan pqa Kayık iskeleli 55 No. b ahar. 
Balada muharrer emlAk 935 seneai Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuıtur. Taliplerin 1 Eyltll 
934 Cumarteai gllnll aaat On bete kadar Evkaf mUdiirll\ğünde 
Vakıf Akarlar kalemine mllracaatlan. "4929,, 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Yüksek tahsil görmüş olanlar mlllteana olmak üzere ea •Pia 

orta mektep mezunu bulUnup ta memuriyet için fimdiJ• kadar 
idaremize mftracaat etmlt olanlann 1 /9/934 Cumart..ı .... aat 
13,30 da Sirkecideki inhisarlar Memurin kur1111 bladdld• yap.ıacak 
imtihana lttfrak etmedikleri takdirde m•acaatlanma iptal eclilec .. 
il ilin olunur. ..6177,, 



ı2 Sayfa 

,.HASAN· ITRIY ATI 
Tabii ve halia çiçeklerden, ruhnıvaz ve halis eıanslardan istihzar olunmuıtur. 

Hasan Kolonyası 
Tabii limon, turunç çiçekle

rinden müstahzar 90 derece 

bir harikai san'athr. 

Hastalara hayat ve şifa verir. 

Sinir, çarpıntı, baygınlık ve bil· 

tün alamı asabiye zamanlarında 

bir hayat arkadaşıdır. Memle· 

ketimizin bütün büyükleri, 

HASAN KOLONYASI istimal 

ederler. Hasan Kolonyası bak· 
kında Avrupanın en bUyllk 

ıtrıyat mlltehauııları diyor ki : 
Hayatımızda Hatan Kolonyası 

kadar insana ruh ve hayat ve• 

ren bedii bir kokuya tesadüf 
edemedik. 

Nesrin Kolonya Ve 
Losyonları 

Limon Kolonyasile Yaaemin, 

SUnbül, Leylak, Menek9e, Şipr, 

Divinya çiçeklerinden yapalmıı 

losyonları nefaseti ve bilha11a 

ucuzluğu itibarile ıayanı tavsl· 

yedir. Bilhassa Nesrin limon 

çiçekleri Hasan Kolonyaıını 
andırır. 

Hasan Sürmesi 
Nebatattan müatahzar olup 

gözlere revnakıyet bahşeder 
ve gözlere faidei aztmesi vardır. 
HASAN SÜRMESİLE ıUalenen 
gözlerin sihir ve fliıununa da· 
yanılmaz. Bu sihir ve çıldırtıcı 
fliıun Hasan Sürmesine med· 
yundur. 

Hasan Losyon Ve 
Lavantaları 

Çiçeklerden müstahzar gayet 
neflı Y asemina Hasan, Viyolet 
Haaan, Lili Ha1an, MiJflör 
Hasan losyon ve llvantaları 
ruhnuvaz kokulardan mUıtahıar 
ıtn ve teshir edici aan'at ha· 
rikalarıdır. 

Hasan Gül Yağı 
lapartamn bahçelerinin göl· 

lerlnden taktir edflmiı olup 
dünyada mevcut gül yatlarının 
en saf ve baliı ve enfesidir. 
Bir damlasının binde biri bir 
Alemdir, bir cennettir, kUçUk 
titelerde satılır. 

Hasan Kremi 
Kadınlar için zaruri bir ihti· 

yaçtır. Sivilceleri iyileıtirir. 
Çilleri izale eder. Gayet porsuk 
cilde sürülürse hali tabilye irca 
eder. Gayet latif kokusu vardır. 
ihtiyarları gençleştirir ve genç• 
teri gllzelleıtirir. 

Hasan Briyantini 
Saçlara parlaklık ve düz· 

&ünlük verir. Gençlerin hayat 

arkadaııdır. HASAN BRIY AN· 

TiNi yağla ve yağsız arjante 
krem ve mayi halinde vardır. 

Çok ucuzdur. 

Hasan Gül Suyu 
lıpartamn meıhur hallı gUl 

yapraklarından iki defa taktir 
ile istihzar edtlmittir. 

Hasan Neroli Esansı 
Haliı turunç çiçeklerinden 

taktir ~le elde edilmit haliı 
çiçek eaansı olup dünyada 
mevcut neroll eaanılarınm 

tabii ve en enfeaidir. 

Hasan Çiçek Suyu 
· Turunç çiçeklerinden iki defa 

taktir ile elde edilmiı ga) et 
ruhnuvaz ve neftı ve tabii bir 
çiçek auyudur ki sinir, baygınlık, 
heyecanı kalp, çarpıntıya ; nev· 
rastik olanlara ferahlık ve inti· 
rah verir. 

Hasan çocuk pudrası, Talk pudrası, Trihofil saç suyu, Hasan sabunları, Hasan Dantoı diş macunları, 
Hasan diş suları. Haaan tırnak cilası, Hasan traı bıçakları, Hasan trat sabunları kremleri, ayrı ayrı 

her birisi piyasa aleminde büyük rol oynıyan ve mUstahzarımn yüzünü ağartan ilemşUmul markalardır· 

-Mektep Defterleri-1 HoRHôRuNI 
T •• k M • f C LJ " M k • d 1 Her gün akşama kadar hastalarını Ur aarl • ffillffiJ er ezin en: Emin~nü Valide kıraatlıane•i yanın-
Türk Maarif Cemiyeti firmaaını taııyan her nevi mektep 
defterlerjne bu sene tamamen yeni ve evvelce yapalmakta olan 
defterlerden daha cazip bir tekil verilmiıtir. 

Em•allne her hususta faik olan bu defterlerln 

Umumi satıı deposu yalnız 
İstanbul'da Marpuççularda 
44 numaralı Mağazadadır. 

Keyfiyet alikadarlarca bilinmek Uzere ilan oluuur. "5167,, 

Hali tasfiyede bulunan 
istanbul Mavnacıları Tahmil ve tahliye Şirketinden: 

Oalatada Balıkpazarında bekçilik yerinde bulunan Vatan romorkörU Gala
tada Yağkapauıuda eahilde 18 mükerrer numaralı area ve Oalatada Güm• 
riik karşısında Ovagimyan hanının ikinci katında Şirket merkezinde muh
telif yazıheneler, dolaplar, maıalar, maroken, takımları, eandalyeler ve büro 
levazımı, Gala~ köprüsü altında 29 numaralı muıamba depoıunda mtlıta· 

mel elli adet örtii m11şambası Eminönünde 12 adet 1alapurya ve su kayığı, 
l3alatla Ayvanearay arasında Mustafa ustanın kalafat yeri önünde yarım 
batık muhtelif kayıklar Yalovada Selahattin Bey yoğurhanesine bitlıik vı 
bir tarafı deniz 22975 metre murabbaı arazi satılığa 9ıkarılmııtır. 

~--~ İ<ıttıyeıılerin yukarıda yazılı Şirket idare merkezine müracaatları . ._ _ _, 

. 
TALAS AMERiKAN MEKTEBi 

Orta derece - 5 smıf 

Ticaret - Lisan - San'at 
Leylf Ucret: 175 llra, Nehari 20 llra 

Tedrisat devri 18 EylUlde baılar 

Unkapanında Unkapam köprüsü yanında 104 metre murabbaı 
arsa kiraya verilmek Uzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip 
olanlar şeraiti anlamak üzere hergUn, müzayedeye girmek için de 
19 liralık teminat akçesi makbuzu· ile 1/9/934 Cumartesi JlÜnü 
saat 14 e kadar Fatih Kaymakamlığı Ye B. Ş. Encümenine 
mliracaatları. "4714 

• * fstanbul Belediye Riyasetinden : 

,, 

Zafer bayramımıza teaadüf eden Ağuıtosun Otuzuncu Perıembe 
gtlnU İstanbul Kumandanlığı Dokuzdan dokuz kırka kadar tebrikit 
kabul edecektir. Beya11t meydanında yapılacak geçit resmine aaat 
on buçukta başlanacaktır. lıtanbul'da bulunan Meb'uı Beyefendll .. 
rin tetrifleri rica olunur. 115213,, 

Elblae: Jaket Atay. 

daki muayenehanesinde tedavi eder. 
~--•ı'elcfun: 24131 ~(1579) , 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul AcentahA'ı 
Liman Han, T elefonı SISl8Slll 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

SADIKZADEvzu:.~;.1 

Cuma annu .aat ıı de Sirkeci 

rıhbmından kalkarak dotru IZMIR, 
Antalya, Menine gidecek. Dönilıte 
bunlara llAveten Alanya, Küllilk, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe rDntl 

Hat 16 da Galata rıhtımından 
kalkar. Doj'ru lzmlre gider. Bu 
vapur HER PAZAR aUnU ıaat 16 da 
lr:mirden kalkap dotru lıtanbula 
re lir. 

Bllümum lzmlr yolcular1na 
% 40 tenzilit. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
aünlerl Hat 20 de Tophane rıhtı

mından bir vapur kalkar. Gidiı ve 
dönüıte mutat lıkelelere utrar. 

İZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çartamba, 

allnlerl bir vapur Hat 9 da, Top
hane rıhtımından kalkar. 

Or. KEMAL NURi • 
Cilt ve Zührevi hastalıklar mütelıae ısı 

BeyoOlu: Rumeli han 16 
Tel: 40153 

·-··························································· 
Son Poata Metba••• 

Sabiblı Ali Ekre .. 

Netrl1at Mldlrlı Tahir 

Ağuatoı 29 

. 

. r:!1ıalıilıi1 ve 
Ağrıların ve soguk algınlı~n: .serı.: "~ 
·kati tesirli devasıJ ambalaj !.e 'komprıme4 
terinde (B _ah1meJİ lırHca.sını f~lılt'an, ha·~ 
kiki ASPiRİNdir. 

- - -
1lsrarla

2 

•• At.,,,~, 
B Ambalajlar8a "e 1comprı· 
A melerln fızerinde @ • 

BAYER markasının mu,tlaka 
E · bulunmasına dık• 

kat ediniz} _...., 

,.... TÜRKiYENiN ~ 
eıki, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikaıı: 

SfJMBB BANK 
Beykoz Deri Fabrikası 
ilk dela olarak piyasada deri satmak tlzere 

IST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yüz derllerl, köaele, yarma, eldlvenllk 
ve gUderl mubayaası için bu bUroya mUraca•t 
olunmahdır. 
Adrea: İstanbul, Sirkeci, Sanasaryan Han yananda No. 36 

Telgraf: BEYKOZLU, latan bul .. Telefon: m2832 

Şişli Terakki Liıesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizd'? yapılacak olan Bakalorya imtihanlarımıza 

EyliilUn birinci Cumartesi ve aınıf ikmal imtihanlarına yirmi 
ikinci Cumarteıi gUnU baılıyacaktır. 

2 - Hergün saat ondan 11 ye kadar talebe kaydedilmektedirJ 
Eıki talebenin birinci takıltlerlni verecek kayıtlarını hemen 
yenilemeleri gerektir. 

3 - Ders ücretleri talebenin ınnıflarına göre 40 • 11 O, panılyoo 
ücreti 225 - 250 Ura araıındadır. (Telefon: 42517) 

• 
anca k N IVEA ite duyulur. Günef - -banyosundan evel vüc udUnll bol Nrvea . -
kr e mi veya N IVEA 1'.!IJ ile iyice 
1 

uv l Böylece günesten yanmak tehlikesi 

____ /_/ j/ kalkar, cildine gıpt~ uyandıran bt;COzell~ 
gelir. Fakat hiçbir zaman ıslak vncutle . ..._.._,,..' 

guneş banyosu yapma ve kuvvetll 

guneş altında H IVEA ma;-~jı~: 
icap ettıkçe tekrarla 1 

~ ......................................................... I. 
İtalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 

Tom Tom sokak, Beyollu 
_. Kayıt muamelesine EylUIUn birinci gUnU başhyacaktır. • (2059) 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teırin 330 tarihli kanun hükOmlerlne göre tucll edilmlt olaD 

ecnebi tirketltrlnden (Ooyçe Bank uad Dlııkonto Geıeltaft·Deuhche Bank und 
Dlaconto GeHllıchaft) bu kere müracaatla 285 milyon marktan ibaret olaD 
tlrket ıermayuinln 130 milyon marka innlrildlğlnl ·n HH mukuelena• 
menin 1ermayeden bahlı 4 üncO maddeelnin 1 inci, 17 inci madduinlo 
S inci fıkrulle 11 inci maddeııinln 6, 7, 8, 9, uncu fıkralaranın lira edUdltlnl 
blldirmlı .,.. liıımgelen ve1lkayı vermlıtlr. Keyfiyet kanuni hGkOmler• 
uygun ıörlllmüt olmakla ilin olunur. (2170) 

.-----• Eylülün l inci Cumartesi JlUnü akıamı 

ÇiFTLiK PARKINDA 
En maruf muıiki 1an'atkarlarının liitfen i~tirakile 

Kemençeci S OT İRİ EfencU ıecul • (2161) 


