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Hali ete .. Korkunç 
ne u 

• 
Sebep, Sadece Aile ~asında Geçimsizliktir 

Çocuklardan Biri Alh Aylık, En 
Büyüğü De Altı Yaşındadır 

Bereket Versin 
Kurtarllddar 

Şimdi Üç Çocuk B•ygın 
Ve D•lgın Haata Döt•· 

ğlnde Y atlyorlar 

1 

Uç çocujunu yanına .almıf, bir 
ıandala binmif, Halkın tam or· 
tasına geldiği zaman çocuklarını 
denize fırlatmıtl 

Derin bir acıma heyecan ve 
merakile derhal soruyoruz: 

- Kurtarılmıılar mı? 
- Tahkik edeceğim. 
Ve muhavere kesiliyor. Mu· 

Karı • koca araaında geçim harrrlrimiz hadise mahallinde 
lhtilifları, her ailede olabllir. tahkikabnı yaparak matbaya ge-
Darılmak ve tekrar barıımak, liyor, telefonda verdiği. habere 
biraz da mUıterek bayatın icabı yazı ile ıöyle devam edıyor: 
ıayılabllir. Fakat.. Geçimsizliiin ( Devamı ıı inci aayfarla ) 
bir anneyi, çocuklarının ciniıl ............................................................. . 
vaziyetine dUtUrmesi, doğru ve 
ıalim dUtünenlerin hiç kabul 
etmeyecekleri ve hele kat'iyen 
cevaz vermeyecekleri bir ıeydir. 
Maallaef dtın şehrimizde bir anne, 

HıL VE• 

__ .............. -... ... --·-··-·----··-··-··-·····--·-···-··-··--· 
Mezbahada 
Hayvanlara Zu
lüm Ediliyormuş! 

Öğrendiğimize göre, ıehrimiz· 
deki Himayei Hayvanat Cemiyeti, 
hayvanların zulüm gördOjilnU 
ileri sürerek mezbaha iılerlle de 
alakadar olmak gibi bir vaziyet 
takınmı1tır. 

Cemiyete mensup azalardan 

Bir Facia 1 
Meşhur " Aııklar Yolu ,, nun Esrarı .. 

-
Büyükadada Hakiki 

Sevda Faciaları 1. 
Fakat, Son 

Bir Aşk 
Günlerde Çok Eğlenceli 
Vodvili De Oynandı 

Bügiikııtlereın ç•,,.lılc r1• tl•niu lc•rıı 6ir köı•,.i 
" Adaları gtlzelleıtlrme cemi- kadar iamine mllıtahak olmuı 

yeti,, nin son hafta Adaların yoJ. ender yol bulunur. 
Jarıaa, evlerine, ağaçlarına astır- Okuyucularımıza Marmara cen• 
dağı lavhalarda "lıtanbulun lnciai • netinin bu aık ve sevda halve- l 
Marmaranın cenneti ,, tabirile tinde gayet garip bir cazibe ve 
adlandırdığı BUyUkadada ne mı- tesir bulunduğundan bahsederHk 
mırotaj komiıyonunun, ne güzel.. hayret etmemelidirler. Zira, Bli-
leştirme cemiyetlerinin, ne de yükada gibi çamlıklarının bir inci 
kimaenln laminl ldeiittiremiyeceği değil, hin inci dizial aibl nefta 
me,hur bir yol vardır: " At1klar Ye •ı•lz yollan içinde okadu 
yolu,, • Çnaka latanbulda bu yol ( DHamı ıı inci ••yfada ) 

muhakkak ki tabii had&inl aıan 
bir buhran •e belkl de bir müva
ıenesizlik dakikaıanda, 6z çocuk
larının, ciğerparelerinin katili ol· 
nıak ıuçu ile damgalanıyordu. 

Faciayı ağrenUp gazetedeki 
tefine haber vermek lüzumunu 
duyan muharririmizin sesi telefon· 
da heyecanla titriyordu : 

- Şimdi haber aldim. Haliçte 
'bir facia! .. 

ZAMBA 

9 • 

Bir Zavallıyı Çıldırtan 
• Acıklı Bir Dayak Sahnesi! 

- Ne olmuı? 
- L6tfen not ediniz: Bir anne, 

-Yunanistanda Çok Gü
rültülü Günler Geçiyor 

~~~~~--·~~~~~ 

Hükômet Gazeteleri Ayan Meclisine 
Fena Halde Çatıyor 

l'•n•n Ag•11 M•clial ireintle ,..., .. ,,,. 

Atina 4 (Huıuıi) - Eıki böyle olmaaının Hbebl, ıon za· 
Yunan • kırallarından Oto'nun manlarda hükumet ile Ayan Mec· 
zamanında yapılmıı olan saray liıl araaındaA derin bir uçurum 
binası Ayan ve Meb'uaan Mec· açalmaaı ve Ayan Mecliıialn feahi 
lialerine tahsis edildi. Bu mUna· likırdılarının dolqmaııdır. 
••betle Ayan Meclisinin yeni bl· Ayan Mecliıi ıon atınlerde, 
llaıına taımdıiı aUn çok parlak hükumet tarafından verilen çok 
bir kabul reaml tertip edildi. BU· mühim dört kanun liyihaıına çok 
tun aiyaıl ricalin ve halkm lttlrak ateıli ve ıiddetli mUnakaıalardaa 
~ii bu meraıim, bllyllk bir IODl& reddetti. Bu ıtyu..rc&.. 

birçoğu, mezbahada hayvan kesil· 
me tarzını çok gaddarca ve ıali· 
man• tellkki ederek bu itin 
insaflı bir nizam altına alınması 
lazım geldiii kaaaatlndedirler. 
Bunun için de hayvanların evveli 
bayıltılaaaları, ıoara lau•li alet• 
lerle keailmelerl lcabettiiial 6ae 
ılrUyorlar. 86yle yapıldıfl takdir
de daha lnıanl hareket edillrmiıl 

Komünistlik 
Tahrikatı 

lıtanbul poliıi, komliniıtlik 
tahrlklb yapmak ıuçundan dlla 
bazı kimseler hakkında tahkikat 
icraıı lftıumunu hiuetmlttir. Üç 
kiti nezaret albna alınm.lfbr. Tah· 
kikat bitirilmek Ozeredır. 

Afyon • Kaplıca Trenleri 
Af on (Huıusi) - Afyon iı· 

t on~ndan Gaılıgöl kaplıcaları· 
a1ykadar olan tren tlcreti 20 k.u· 

na indlrllmiıtir. Halk tenzillt• 
~~:• fevkallde iıtifade etmek· 

tedir. I 
Amerikanın Buld•r hr•catı 

Vatlnıton, 4 (A. A.) - HGkümttln 
tahılıat il• yardım ettltl tlmal Bah· 

bit huıuıl ihraca~ oflıl, barice "rôôo 000 but•• butd•J aatmııtar. 
~İki.;.et, ihracat tOccarıı. ltupl 
..... tala•]D.. 22 CeMlli .... 
..... tir. 

Biga ( Huıuıi ) - Buraya bağlı Durall köyünde çok acıklı bir 
hidite olmuı, köyün muhtarı faa ağa, meçhul kimseler tarafından fena 
halde dövtılmUıtur. Hidl1enln bir kin yüzünden ileri geldiği ve lıa 
ağayı dövenlerin batka biri•inin teıYikile bu ite cUr' et gösterdikleri 
söylenmektedir. Zavallı adamcaju tarlasında çalıfbğı 11rada ansızın 
b8cuma uğramıı, yedili dayatın tesirlle kanlar içinde yere yu•arlan
mııtır. Muhtar laa ağa &lllm halinde haatanede yatmaktadu. 

Bu eınada Mehmet isminde bir köylll de ıiddetle tehdit edildiği 
için aklını oynatmııtır. 

- Ulan ben kimim biliyor muıun. Bana adile ıanile uatura Rıza 
elerler. Bn adamın bıyaiai ezer, lberlne limon ıılop meu yaparım!,. 

- Amaa ... , ...... $elllr tiyatroıuad• .. OJDUJOFIUDUI 1 

• 

llyq tezahlr .. ldlni alda. Bunu C Deva•• 11 lael M'ff•tla ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



2 Sayt ... 

( Ha·lkın Sesi) 
llıracat 
Meselesi 
Karşısında •• 

Memleketin her ~öşcsinde Ozlim 
yeticıtiği halde harice taze üıüm 
ihracatı yapamıyoruz. Halbuki 
Bulgaristan bu yCzden zengin 
oluyor. Halkımız, başaramadı
ğımız bu iı hakkmda ounlan 
söylüyorı 

Rept Feyzi Bey (Büyükada Fiıek
hane 15) - Üzüm Türkiyenio en nefia 
bir mah.ulüdlir. Üz\lmlerimizl ibra~ 
edebilirsek bOyOk kazanç temin eder. 
Her ıene Avrupaya yaf üzüm ihracı 
için hazırlanırız. Fakat timdiye kadnr 
buna muvaffak olamadık, komıumuz 

Bulgariıtan üzüm cian1erlnl, çubukla· 
rını bizden aldığı halde her ıene orta 
Avrupaya mühim miktarda üzüm ihraç 
ediyor. Geçen aenc tam (10,S) m"lyon 
kilo Ozüm satmlf. Yunaniıtan da (14) 
milyon kilo üzOm ihraç etmiı. Bizim 
ihracatımız kocaman bir aıfırdır, 

• mevaim ııeldf. Bu tene ihracat yapa· 
bilecetimiz de tlipheli. Alakadar tef• 
kilitlanrnız ve tüccarlarımız bu itle 
yakından allkadar olmalıdırlar. 

• 
Hüseyin Avni Bey ( Piyerloti cad· 

desi Cephaneci ıokeğı 20) - Bu .ene 
Amerjka Te Avuıtralyada Gzilm 
mahıulü pek azmıf. lnıiltere pazar· 
lan OzDmaD2 kalacakmıf. Bizim kuru· 
üzOm rekoltemizin bu aene çok 
iyi olduğu aöylenlyor. Eter satmayı 
blllraek bağcıların yilzil gftlecektir. 
Ayni zamanda taze Odlm ihracını da 
temin etmeliyiz. Bulgariıtan bu itlen 
pek mühim ruenfaatler temin ediyor. 
Biz niçin ihraç edemiyoruz? 

* 
Osman Nuri Bey (Muallim BUyük

ada) - Bulgariıtan bet aenedenberl 
Orta Avrupaya taze OzOm ihraç edl· 
yor, 192.S aeneainde (2) bin ton BzDm 
ihraç etmitken her ıene bu llliiktar 
mütemadiyen artmıı ve nihayet ge· 
çen ıene on milyon kiloyu geçmiıtlr. 
Bu 1ene belki (20) milyon olacakhr. 
Yunanistan da bu iıte Bulgariıtan· 
dan geri kalmıyor. Ta Girit Rdaıın
dan ilzDm getirterek Anupaya aatı
yor. Bizimle Bulgariatan Ye Yuna
niatan arasında Avrupaya büyük bir 
meaafe farkı yoktur. Arada yedi ae· 
kl:t. aaatlik bir fark nrdır. 

Muntazam ve ıcri tren aerviıl~ri 

yaparsak bu fark ta zail olur. Şu 
buhranla zamanda memlekete para 
sokmak fçin bundan daha faydalı 

bir teıebbilı olamaz. 

ikramiye Verilemiyor 
Fazla tahsilAt yapan belediye 

tahsildar ve memurlarma ikra
miye verilmesi için bir liste ha· 
zırlamyordu Barem kanunu mu
cibince, bu gibi sebeplerle ikra· 
miye verilemiyeceği anlaşılmıştır. 

ikramiye alacak memurların liste· 
aine yüzli mütecaviz isim yazıl· 

mıştı. Bununla beraber belediye 
tetkikat yapmaktadır. Bir imkan 
bulunursa, fazla gayret göateren 
memurlar taltif edilecektir. 

SON POSTA 

Kat'i Karar Verildi 
f stanbul Rıhtım 
Alınması Bir 

Şirketinin Satın 
Gün Meselesidir 

Rıhtım Şirketinin satın alınması huıuaunda 
yapılan mUzakereler bir hayli Uerlemiıtit. Şirketin 
müdürü M. Kanoı henüz devam eden temaalara 
iıtirak etmek Uzere Ankaraya gitmiştir. 

h&kümetçe ntın almmaaında uu itibarile mlaalt 
bir anlaıma yapılmışlar. Ancak, Nafia ve AdBye 
VekUlerinin de -iştirak ettikleri bu temaalardan 
kat'ı ve müabet neticeler alınmasına intizar eclil· 
mektedir. Allkadarlar, ıatın alınma itinin çOk in• 
bir zamanda tamamlanacağmı aCSylemektedirler. Aldığımız mevauk malumata göre, Rıhtım Şirketinin 

Çöpçüler 
Aylıkları On Beş Liraya 

indirildi 
Son defa çöpçülerin maaıla· 

rımn 15 liraya indirilmesi Uzerine 
bir kııım tanzifat ameleai beledi
yeye mUracaat ederek, kendilerine 
odacılık, kapıcılık gibi başka biz· 
metler verilmesini istemişler, al· 
dıkları çöpçü maaıı ile geçine
mediklerini bildirmiılerdi. Çöpçü
ler evvelce 17 lira maq alırken, 
ıimdi 15 lira almaları, tanzifat 
ameleainl daha miltkül vaziyete 
dtııtlrmllştür. 

Belediye çöpçüleri içinde 12· l 5 
ıenedir hizmet edenler vardır. 
Fakat bu amelenin maaşına zam 
yapımak imkanı bulunamıyor. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Üsküdarda Solaksfnan mahal· 
lesinde oturan 
Ça vuıdereainde 
ılnde nargile 
cürmümeşhut 

mıttır. 

sebzeci Kamil, 
Nurinin kahve-

lle esrar içerken 
halinde yakalan• 

lf Boğazkeıen caddesinde 
Fransız mektebi kapısı önUne 
terkedilmit 1 O günlük bir erkek 
çocuğu bulunmuf, çocuğun üze· 
rinde çıkan puauladaıı Rum oldu· 
ğu anlaıılarak Rum kilisesine 
tealim edilmiıtir. 

'#- Ortaköyde Bahçe soka
imda oturan ıoför Sami efendi 
bir para meselesinden çıkan kav· 
ga neticesinde avnı evde oturan 
İbrahim efendi iaminde birini bı· 
çakla kalçasından yaralamıştır. 

lf. Mehmet ve Bekir isminde 
iki kafadar Mahmutpaıada ha· 
mal Dervlıln 45 lirasını çaldıkla· 
rından yakalanmışlardır. 

Ev Taşlamış l 
Uzunçarşıda oturan Tahir 

efendi ismindebiri aynı sokakta 
oturan komşusu Remziye hanı· 
mm camlarını taşla kırdığından 

yakalanmıştır. 

Memurlar 
Bir Şebekenin 

•• 
izi Uzerinde 

Aldığımız malumata göre 
gümrük ve muhafaza teşkilatı 
yeni ve mühim bir kaçakçılık 
şebekesini meydana çıkarmak 
üzer edir. 

Hariçten memlekete gizli ıe· 
killerde birçok yasak mal ithal 
ettikleri söylenen bu şebeke 
hakkında yapılan takibat müsbet 
neticeler vermek üzeredir. Verilen 
malumata göre bu ıebeke ile 
alakadar görülenler bugUnlerde 
yakalanacaklardır. 

Bilet Parası 
Ayın 16 sından itibaren 

Bir Miktar inecek 
Tramvay tirkeli ile aktedilen 

aon mukavelenin feshi dolayııile 
DcreUerde yapılacak teıızillbn 

Ağustosun 16 sından itibaren tat
bik sabasına konulm&11 takarrür 
etmiıtir. 

Azami ücret, vergilerile beraber 
birinci mevkide 8,30 kuruı, ikinci 
mevkide de 6,10 para olacaktır. 

Kıt'alar nekadar artana artsın, 

fiatlar bu miktarı geçmiyecektir. 
Bundan baıka ıirket halktan fazla 

olarak aldığı bir milyon 200 bin 
lirayı da Uç ay içerisinde iade 
etmek mecburiyetindedir. 

Otuzunu Geçkin Olanlar 
Stajlarını ikmal eden hukuk 

mezunlarının tayini, 25 Ağustosta 
toplanacak olan Adliye encümeni 
tarafmdan yapılacaktır. Öğrendi· 
ğimize g&re (30) yaşını mUtecavb: 
Hukuk mezunlan adliye kadrosma 
ahnmıyacaktır. 

Yarovada Yeni Otel 
Y nlovada inşası mukarrer 150 

yataklı büyük otel için lizımgelen 
bütün hazırlıklar bitirilmit, plin 
ve projeler tamamlanmııtır. 

Buz İhtikarı l Bazı Satıcılardan Para 
Ceza ıı Alınacak 

Buzun kilosuna konan narh 
yllz para olduğu halde birçok 
semtlerde, bilba11a şehre uzak 
ıayfiye yerlerinde buzun, yine 
okka hesabından dört kuruıa 
satıldığı teabit edilmfıtir. Bu gibi 
buz bayileri hakkmda tahkikat 
yapılacak, kendilerinden para ce
zası ahnacaktır. Bir kısım buzcu
ların da tartmadan buz verdikleri 
ve kalıpları küçük küçUk parça
lara ayırarak, halka bir kilo 
diye sattıklan yapılan tikiyet· 
lerden anlatılmııtır. Bu sıcak 
havalarda buz ihtikirı yapan 
bayiler zabıta tarafından takip 
edilmektedir. 

Adliye 

Ankazı 

Binasının 

Yanan Adliye aara~ enkazının 
kaldırılmasını üzerine alan müte· 
ahhidin mUddeti Eyliil içinde bite
cektir. Milli emlik mDdOrlUğiln· 
den aldıjımız malümata göre, ilk 
müteahhit enkazı batkasına dev• 
rettiği hakkında Emlak müdürlü· 
ğüne resmen müracaat etmediği 

gibi müddetin uzahlmasanı da 
istememiitir. MUteabbit enkazı 

vaktinde kaldıramadığı takdirde 
Emlak müdUrlUğUne ( 3 ) bin lira 
vermeıini teabhftt etmiş ve bu 
parayı da mlldUrlOk hesabına 
bankaya yatırmıştır. Bununlabera· 
ber Milli emlak mUdllrlUğU enkaz 
yerine mühendislerden birisini 
göndererek enkazın önUmUzdeki 
müddet içinde kaldırılıp kaldırıla
mıyacağını tetkik ettirmittir. 

Şakalasırken ..• 
Pangaltıda oturan Osman 

iıminde bir aşçının Galatada 
Şeftali sokağında dolaşmakta 

iken yanına yaklaıarak ıakalaı· 
mıya başlayan Zeynep isminde 
bir kadın tarafından 8 liraıı 

çalınmıthr. 

( Glniin T arilıi ) 

Şehrimize Gelen 
Sovyet Alimleri 

DOn ıehrimid, M. Meaçenlnof •• 
M. SamonUoYJç laf mlerlnde iki Sovyet 
'11ml srelmiıtlr. Ayın 18 inde topla· 
nacak olan dil kurultayına lttirik 
etmek Oaere gelen bu lllmler, birer 
tez haurlamıılardır. 

Bunlardan M. SamonfJoylç Türk· 
çeyi gayet iyi bildltl için eserini 
Türkçe •Öyliyecektlr. 

M. S.monilovlç din ltebdiaile ıö· 
rlten ıaıetecilere ıunlan ı8ylemlttlr. 

" - Gazi Muıtaf a Kemalin reh
berlitinde Türklyede vilcuda getirilen 
dil inkılibında bu kurultayın tarihi 
b1r rol oynayacağına eminiz. Bu ku· 
rultay proğramana giren bütün ilmi 
meaailfo müzakeresine biz Sovyet 
bilginleri de İftirik edeceği!.,. 

Tevfik RUttU Bey 
Hariciye Vekili Tevfik RU.ıtD Bey 

dan Y alovaya git mittir. 

latanbul Tayyarelerl 
lıtanbul Tayyare cemiyeti bu sene 

yeniden Oç tayyare almıttır. İıtanbul 
balkının ianeaile alınan bu Tayyare· 
lere 30 Atuıtoı zafer bayramında 
ad konacakbr. 

Dükkanlar 
Kapanma Saatleri Kararı 

Tatbik Ediliyor 
Dilkkiır Ye matazalann aktamları 

kapanma Hatlerl hakkında Daimi En
cOmen tarafından verilen karar, bu
ıOnden itibaren tatblka batlanacak
tır. Yiyecek, içecek maddeler satan 
dOkkin ve matazalar akıam Hat 
21 de diğer dOkkin ve matazalar 
ıaat 19 da kapanacaktır. 

Bir Kitap Serglal 
Halkevi, buyın 19 unda Galatasa

ray liıui bahçHinde bir kitap aerglıl 
açacaktır. 19 Atuatoı Relıicllmhur 
Hz. nfn Sarayburnu parkında Jenl 
harflerle ilk yazı deral verdikleri 
2'ilne tesadüf etmaktedlr. 

ilk Tedrlaat Kadrosu 
Sıhhi vaziyetleri tetkik edilen 

muhtelif Anadolu vll&yetlerlnden SO 
ilk mektep muallimi İatanbul ilk mek· 
teplerine tayin edileceklerdir. Maarif 
müdürü Haydar Bey Salı gllnü An. 
karadan fehrimize dönecek, lıtanbul 
ilk tedrisat kadrosu yapılmıya baı· 
lanıcakhr. 

Deri • LAatlk 
Deri • IAatik meseleaini tetkik 

eden komiıyon bu,nn mesaiıinl 
bitirecektir. 

Gürültü 
Mücadelesi 

Bugün Baıhyor 
GürültO ile mücadele için Daimi 

Encümen tarafından teabit edilen 
esaalar bugün ilan •dilecek bu hu
auatakl kararlar tatbik aahaıına k04 
nacakbr. Nakil vaaıt.ları IDz:umauz 
yere düdük çalmıyacak, aatıcılu 

bağıramıyacakbr. Yalnaz .ntçDler ek• 
mekçiler ve dondurmacılar çok yilk· 
Hk ıeale olmamak tartile batırarak 

aatıf yapacaklardır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 '--------------'--------------------------------------------------------------------------------

Şehrin ııhbatini cidden 
aJ&kadar ed•cek bir haber iıittirn 
Hes• Bey. 

• • . Belediye Istanbuldaki mem
J>a aularını ayrı ayrı tahlil ettire· 
~~kmif. 

... Ayni zamanda halkın 
aldanmamaaa için bir çare dll
tünmüt-. 

~ l(((llfll( llll 

... Tahlil raporlarımn kopya· 
ıını su şişelerinin lizerine yazdı· 
racakmıf. 

Hasan Bey - Deseneki azi. 
.ım. aalarıo da içyllderi meyöaaa 
91kacak 1 
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• Hayat Ve Engeller il r öz.. Kı a 1 ' 

Hergün 

lstanbul 

Köyleri 
_.._, __________ Falih Rıfkı ---

Boğaziçi'nin Anadolu yakasın· 
daki Polonez köyünün hiç olmazsa 
lldını duymuşsunuzdur. Burada ha
Yat ve say tamamen avrupalıdır. ~ 
l<ır havası, temiz süt, saf yağ, bol r 
Yemit ve zerzevatla kafasını ve 
midesini dinldirmek lstiyen birçok 
lc.imaeler, her yaz Polonez köyün· 
de birkaç gün misafir olurlar. 

Yeni muhacir gelmediği ve 
lcöyde kız daha çok yetiştiği için 
aralarında TUrk nllfuıu gittikçe 
artıyor. Ancak Polonezliler da· 
lllatlarını uzun tahkikattan sonra 
•eçmektedirler: Bilhassa aradık· 

ları vasıflar çalııkan ve ahlaklı 
olmaktır. 

Resimli Makale 
Ha yat yolu coge ler, manialarla dolu

dur. Gayeye varmak için bu •nl'el!erl mu-1 
vaffa klyetle atmak lbımdır. Bunun için ka• 
'"• ve vücvt enerj;aine ihtiyaç vardır. Cüret-

~~71;"""'--~ klr değil, fakat ceaaretll olmak 
ikinci ve en mühim tarttır. 

Methur ıöxdür: "Siz l!Jt•n de· 
&'il, i~ ıizdeıı korkııun !,. 

----). ._,, 

Polonez köyU, bir köy latan· 
bul toprağından ve lstanbul pa• 
ıarından nasıl ve ne ile istifade 
edecekae, uzun tecrübelerle, hep• ~-============-==============--==================::::::!' 
sini elde etmiıtir. Teknik modern 
İıe de, sade, ucuz ve şartlarımıza 
uygundur. 

Fakat Polonez köyli latanbulluların 
hatırına eğlence ve rahat fikrinden 
baıka hiçbir dlltünce ilham etmez. 
Vilayetin dtter birçok köylerinin 
Yafayıtta ve itte ona niçin yaklaf• 
ltıanııı olduğunu pek az kimıe dil· 
ti.inmüıUlr. Daha iyi ·bir nilmune köyil 
Yapabilir mi idik? Bu nümune kö
Yline bakarak ilerletmek latedikimiz 
~6yllller6 daha iyi bir toprak ve daha 
llıilkemmel bir pazar muhiti bulabilir 

SON .TELGRAF HABERLERİ 

Maltepede 30 Ev, At, 
Eşek, inek Yandı 

llli idik? 
lstanbul köylerinde mektep eksik 

değildir. Hatta bilyük ıehrin bin türlü 
nınteha11ıaları ara sıra bu köylere 
lltrayıp tarlalaranı, sokaklarmı ve 
evlerini görürler; namazgahlarında 
oturup kahvelerini Jçerler ve köy ata• 
lan ile görütilrler. EYier ıehadetnR .. 
hleU çocuklarla dolar; okumuı olan• 
lar ihtiyarlar; likln köy bir adım ileri 

ilbnaz. 
Sebebini kolayca bulabiliriz: Köylil 

locuğuna içtimai, ııhhi ve zirai ve 
mutlaka ameli terbiye vermiyen ilk 
tahsilin bilyilk bir f aydaaı yoktur. Bu 
tahsil olsa olaa sokak itlerl için 9ehir 
lldaını yetittirlr. Modern Türk köyü 
n\lvesine unaur yetittirmez. 

Polonez köyil bir fırsattu·. 
t•.t~nbul vilıiyetl ilk yatı mekto· 

Dlin saat dörtte Maltepenin 
Küçükyalı caddesiude Ganime 
Hanımın evinden ocakta patlıcan 
kızartılırken yangın çıkmış ve ilk 
defa tapo memuru· Salih Bey ta· 
rafından görülerek telefonla 
Kartal itfaiyesine haber veril· 
miştir. 

itfaiye geldjği zaman yangın 
evi iıtila etmif, şiddetle esen 
rUzgAr da sirayet ihtimallerini 
arttırmıştır. B~.nun üzerine Kadı· 
köy, Pendik, UskUdar, Büyükada 
itfaiye guruplarından imdat 

Konsolosun 
Muhakemesi 

ını pek güzel bu köylin yam ba· 
tında açabilir; bu mektep ıstan· Odesa Konsolosunun 
but köylerinin her sene her bi- Sorgusu Başladı . 
rinden bir iki erkek ve kız ço· d · cuğu kabul eder. Çocuklar bir Sovyet Rusyadan getir iğı 
.. _ f d eıyayı beyannamesini vermeden 
ıı.cıraraftan muallim tara ın an Od b k 
okutulurken dig" er taraftan Polo- geçirmek suçile eıa aş. ?0

-
solosu Rauf Hayri Beyle kendııme 

nez köyünUn hütiln işlerinde çalı- rnUzaharet ettiği iddia olunan 
!~rl?r· Onlar gibi çalışmaya, kavaa Tevfik ve muhacir Mehmet 
lflYınmeye, içmeye, oturmaya ve Efendilerin muhakemeleri dün 
Yatamıya ahıtırıhrlar. 

V i .ekl.zinci lhtisa1 mahkemesinde 
e bir ne1il aonra •tanbul'un bil· 

lClıt TGrk köyleri, timdikl Polonez baolamııtır · . A 

~f>yü ırlbl yefil bir Hadet yuvamı ha· Rauf Hayri Bey bu ııle ala· 
hıe ırelirler. Bilyilk tehrin bGtün kası olmadığım 11öylemiş, kavas 

tnuhitinin manzara11 Avrupahlafır. Tevfik Efendi Rauf Hayri Beyi 
~hir çe~it ç•ılt temlz ve iyi gıdalar itham etmİf, Mehmet Efendi ~e 
buJhlafa h•tlar. (Bu ıün iııtanbul'da Rauf Hayri Beyin eşyayı kendlsı· 
bı, bardak halia aOt içtbilmek tesa· ne nasıl verdiğini anlatmıştır. 
dUfe batladır.) Köy bütün memlekit Muhakeme, gümrük ve muba• 
için büyük bir davadır. Fakat bu bil- faza bavmüdürlerininin şahit ıı· 
ylkh davayldı kökünden halletmek için fatile celbi için 7 ağustosa hı· 
mu taç o uğumuz va•ıtal h 1 
1 h · arın •ps rakalmıştır. 
etanbul fe rınde vardır i t b 1 f l d 

kendi köylerini bir kaç ha.:ııe~ean u' Üzüm hracatı Baş 8 1 

d · • ·ı k g-arp f ) ilk U Ü ıntt enıyetı manzarası ı e aplıyabilir. zmir, 4 (Husuıi - z m 
Polonez köyilnde bir yatı mektebi mahsulünün piyasası 16 kuruştan 

'caba iyi bir batlangıç olmaz mı? açılmıı ve ilk parti Hamburga 
j - Hakimiyeti mllliye - sevkedllmittir. Mahsulü vapura ,. d D • götüren ıat limanda gezdirilmiş, lfalga a enız bu esnada bütün vapurlar diidük 

istenmiştir. Bu guruplann da 
yangın yerine gelmelerine 
rağmen ateşi ıöndUrmek mtim· 
kUn olamamış, esasen ahfap ev· 
lerden mütetekkil olan küçUk yalı 
caddesi tamamen yanmışbr. 

Yangın dokuza kadar devam 
etmittir. Yanan evlerin bir çoğun
dan eşya kurtarılamamıı, yangında 
at, eşek, inek, kedi, tavuk gibi 
hayvanlar da yanmıştır. insanca 
zayiat yoktur. 

ÜskUdar müddeiumumiliği ve 
----- --- -------

mahalli jandarma kumandanlığı 
yangın tahkikatına vaziyet et· 
mişlerdir. Evleri yananlar dün 
gece o civardaki diğer evlere 
yerleştirilmişlerdir. İtfaiye grup .. 
ları gece saat 12 ye kadar yan .. 
gın yerinde kalmışlardır. 

Ganime Hanım 9 yaımdakl 
kızım evde bırakarak çarııya 
çıktığı vo bu 9 yaşındaki kızca
ğızın patlıcan kızartırken tavanın 
parlaması üzerinne kaçtığı, par· 
layan yağların döıemeye yayıla· 
rak yangın çıktığı anlatılmaktadır. 

Talebemiz 
Şerefine 

Güreşçilerimiz Dünkü Mü- Pariste Dostça Bir Kabul 
sabakalarda Galip Geldi Resmi yapıldı 

Moskova 
Müsabakaları 

Moskovadaki sporcularımız . 
Sovyet sporcularHe dUn de muh· Parıs, 4 ( A. A. ) - Türk 
telif müsabakalar yapmışlardır. talebe ve muallimleri, şeref· 
Dün gece yarısı radyo ile bildi- lerine hariciye nezareti namına 
rildiğine göre, Dmamo ıtadımn hariçte Fransız asarı müdürü M. 
yUzUcülUk kısmında TUrk ve Sov· Marks tarafından bir resmi kabul 
yet yllzllcUleri ~a~ı~~~şmıılar, bi- ve çay ziyafeti verildi. M. Markı 
zim çocuklar ikıncıhgı kazanmlıbr. ziyafet esnaaında irat ettiği nutuk· 

KilltUr pa~kı~da da Türk ve ta, Galatasaraym Franıayı zJyare-
Sovyet ~Ureşçalerı karşıJa~mJşlar· tinden biikfımet namına duyduğu 
dır. Neticeyi üç~ kartı 4 puvan memnuniyeti, bunun dostluk bağ· 
ile bizim güreşçıler ka.zanmıılardır. larmı ve fikir yaktnlığmı takviye 

Yeni Tayınler hizmetinden l\mitvar olduğunu 
söyledi. 

Hariciye, Sıhhat Ve Maarif .. ~·e~k~~ · · d~kt~;~ · ·M~~İı~~ · ·a~}ı'i'n
Memurları Arasında Denizliye, Bayazit sıhhat mtı· 
Ankaradan bildirildiğine göre dUrU Raif Beyin Kastamonuya, 

hariciye memurları a~asıbda yeni Afyon sıhhat mildilril Kamil 
değişmeler olmuf, hır kısım se· Beyin Boluya tayinleri; An· 
faret ve konsolosluklara ve baı- kara erkek lisesi riyaziye mu· 
katipliklerine merkezden me?'?r· alliml ve zat itleri mUdllrU Rasim, 
lar tayin olunmuf, bazı harıcıye Gazi terbiye enstitllsU edebiyat 

morları da merkeze alınmııtır. hocaıı lsmAil Hikmet Beylerin 
me Sıhhat ve Maarif Vekiletlerin· birjnci sımf; İstanbul erkek liseıi 
de de şu değişmeler olmuştur: fizik muallimi AH Hikmet Beyin 

İzmir sıhhat mUdUrU Yunuı üçiincl\ sınıf mUfettişliklere tayin· 
Vasfi Beyin Balıkesire, Mersin leri iradeye iktiran etti. 

J1
1 

çalarak tezahürat yapılmışbr. 

'~anevrası r----.:..:.::==:.:.:....~=--------
66 Harp Gemisi Bir Li· J S TER J NA N !STER iNANMA! 
ınanda Tahaşşüt Etti 

Roma 4 (A.A.) - On dokuz 
~ruvazör-., on bir karakol gemisi, 
l,.~ torpido muhribi, 8 tahtelba· 
~r, 1 tayyare gemisi ve 9 mua· 

bın sefine pazartesi günU güntl 
i ~tlıyacak olan bahri manevra 
,~:i ~aote limanında tahattllt 

aır arkadatımız anlatb: 
" Dün • cuma günü· eve teftatl almak IA:ı:ımield:· 

Civardak i manava gittim, otuz kuruı istedi. Pa~; 1 

buldum, iş pazarlığa bindi, 17 buçuk kuruşa ruı 0 bu. 
17 u· 

Fak.al bu nfer de ben kızdım. Otuz • kuruttrn 

ISTB ıNAN 

çuğa inmek... Bu, aldatmak demek detil midir? Bu· 

radao almadım. Daha •tağıda bir bat'ki. manna fit• 

tim. Ayni teftaliyi 12 buçuk kuruta aldım.,. 

Hiçbir mütalea illlve etmeden ıöyllyelim. 

JST iNANMA/ ) 

Yazılıp Yırtılan 

Kağıt Parçaları •• 

•------------ A. E -

" Tufana kadar çıkmıyahm, 
son 34 asır içinde aktedilen sulh 
muahedelerinin sayııı, yuvarlak 
rakamla 8000 dir, beherinin de· 
vam müddeti vasati 2 yıldır. 

Bu 34 asır içinde ise, mutlak 
olarak sulh, ancak 228 sene hüküm 
sürmüştür. ,, 

Bu rakamları beynenlmilel 
hukuk cemiyetinin neşrettiği ista• 
tistikten aldım. Neticenin bizzat 
bu cemiyet için cesaret kırıcı bir 
mahiyet gösterdiğini kabul etmek, 
sonra beynelmilel hukuk denilen 
şeyin de 3400 senedenberi fazla 
muvaffakiyet kazanmadığını bir 
kenara yazmak zaruridir. 

Şüphe yok, bütün hayatları 
nikbinlik ile dolu olanlar: 

- Artık devir değişecek, de· 
yeceklerdir ama, harp ilahının 
mabedinde kapıların el'an açık 
durmakta olmasına ne buyurulur? 

Bir vodvil muharririnin aah· 
neye çıkardığı bir doktora: 

- Sıhhat hiç te eyiliğe dela
let etmez. 

Dedirttiğini bilirim, iıterseniz 
biz de mugalataya saparak, aynı 
cümlenin bir diğer şeklini tek
r arlıyahm: 

- Sulh hiç te eyiliğe delalet 
etmez, deyelim. Hoş, harp yılla
rmda bir mizah muharriri: 

- Harbin eyi bir tarafı varsa 
bizi sulha götürmesidir, dememiş 
miydi. Cümleyi ters çevirerek 
tamamlamaya lüzum görmüyorum, 
sulhun sonu harptır, elimle· 
sinde yeni işitilmiş bir haki· 
kat mevcut değildir. 

Peki ya, imzalandıkları tarih
ten iki yıl sonra pcnçalanıp atılan 
bu 800 sulh muahedesine ne 
dersiniz? 

içinizde, tuzları kuruda olan 
bazılarının pek beğendikleri "ide
alist,, kelimesi ile muttasıf olan• 
lar varsa; 

- insanların bu ana kadar 
boğazlaşmıı olmalan bundan son· 
ra da boğazlaşacaklarma delalet 
etmez, manevi bir terakki vardır, 
ve bizi barbarlıktan kurtaraca ktır, 
cevabını verebilirler. Aks takdir
de inıaniyitİn atisinden ümidi 
kesmelil 

* Bilmem hatırlıyacakmısmız? 
Bu cümleyi btiyUk devletlerden 
birinin murabbası da Akvam mec• 
lisinde söylemişti: 

- Eğer projemiz kabul edil· 
mezıe sulh olmiyacak, insaniyetin 
atisinden ümit kesilecektir, 
demiıtl. Proje kabul edil· 
medl; bu cümleyi söyliyen 
zat ta inıaniyetin atiainden ümi
dini keserek bir köşeye çekil· 
medl. Bilakis eskisinden daha 
parlak bir kürsüye ç'ktL 

* lnaaniyet vaktlle ne idiyse 
bugün de odur. Bu dakikada 
Avrupa kıt' asında cereyan eden 
hadisat, en geri ve en vahşi za· 
manlardanberi değiımit hiçbir 
ıey olmadığını gösterir, eğer 
binlerce kişiyi bir anda öldürmek 
için bulunan fenni usulleri istisna 
ederseniz 1 

- Votel'den lı.ı•m•n -

Kolera Salgını 
Hindistanda 1963 Kişi 

Koleraya Tutuldu 
Bombay, 4 (A. A.) - Hin• 

distan üzerine esen fevkalade 
ıiddctli bir meltem yüzünden 
kolera nlgını vaktinden evvel 
başlamıştır. 

Geçen hafta zarfında Bombay 
eyaletinde 1963 kişi hastalığa 
yakalanmı~ ve bunlardan 764 kiti 
ölmUftlir. 



·t~_,., ....... ,\: 
Urlada Domuzlar 
Eağları 
Harap Ediyorlar 

Urla, (Hususi) - Üzüm mah· 
ıul'inU meydana getirmek, zanne• 
dildiği gibi kolay bir İf değildir. 
Birçok ameliyelerden ve birçok 
masraflardan ıonra, ergin bir bale 
getirilebilen llzUm; sıcaktan, 
yağmurdan, doludan çiyden, 
kardan mUteeasir olduğu için, 
rençber mahsulünü idrak edinceye 
kadar pek çok helecanlar geçirir. 
Bu helecan)ar yetmiyormuı gibi, 
şimdi de rençberimizin baıına 
yeni bir bela musallat olmuştur. 

Ya ban domuzları dır. 
Burada bir vakitler pis mah· 

luktnn eser yoktu; fakat şimdi 

o kadar çoğalmışlardır ki, dağl ar, 

ovalar domuzla doludur. 40-50-60 
adetli sürliler, bir bağa girdiği 
zaman, altından girjp Ustünden 
çıkıyor, bir ıalkım dahi üzüm 
bırakmıyor .• 

Bu muzır hayvanlarla mücadele 
yapmak için her muhitte sürek 
avları tertip ediliyor. 3-5- 15 do
muz gebertiliyor. Fakat bukadar 
domuz gebertmekle bu mahluklar 
azalmıyor; 3-5 tane birden doğu· 
ran domuzlar eksileceği yerde 
çoğalıyor .. 

Mesela bizim knzamıza komşu 
olan Seferihisar kazasında bir 
ılirek avı yapılıyor, birkaç adet 
de öldürlillıyor. Sağ kalanlar 
kaçıyor ve doğru bizim huduttan 
içeri giriyor ve girdiği bağları da 
baştan aıağ'ıya kadar mahvediyor. 
Ve bizim kazada yerleşip kalıyor. 

Her kazada olduğu gibi bu
rada da vahıi hayvanlarla müca· 
dele cemiyeti vardır. Fakat 3 - 5 
domuz gebertmek1e bu f§in önünO 
almanın imkAnı yoktur.. Ziraat 
memuru, ıilAb Yeriyor, fakat 
fiıenk Yermiyor. ----
Bigada Bir Sat1C1 Kadm Yan· 

hfhkla Kaçakçı Sanaldı 
Biga ( Huıuıi ) - Bu aene 

Blgada armut pek mebzul ve 
ucuzdur. Kiloıu yedi buçuktan 
aabJao Muıtafabey armudundan 
tutunuz da kilosu kırk paraya 
kadar inen Bursa armutları 
ıehrl doyurduktan maada köylü· 
lerl bile kandırmıştır. 

Geçenlerde fıkara bir satıcı 
kadm, merkebine iki çuval armut 
yükleterek köylere çıkıp kiloau 
kilosuna un ve buğdayla trampa 
etmiş, ıehire avdeti esnasında 
bu~day koruma kanunu mucibince 
değirmenlerden gelen unları kont
rol eden ve değirmende buğdayı 

koruma resmi verilip verilmediğini 
anlamak ist yen bir muakkip 
tarafından tutulup sen kaçak un 
getiriyorıun diyerek tehire sevke
dilmiıtir. 

Kaçakçılık cürmile yakalanan 
bu zavallı kadın, her ne kadar 
maliye momurlarma teılim edile-
cekse de günlerden cuma olduğu 
için tayini muamele mUtkUl bir 
hal almıştır. Berekelversin keyfi• 
yet Malmüdürü Mahmut Beye 
aksetmiş ve bu kanunun bu gibi 
unlara ıümulli olmadığını söyle· 
yerek kadın serbest bırakılmıştır. 

H. Ş 

Bigada Bir Yangın Başlangıcı 
Biga, (Hususi) - Umumi park 

civarında oturan mütekait sivil 
baytarlard n Ali Rıza Beyin yeni 
y pbrdığı ahşap evden ateş zuhur 
etm'ş ve geni<ıleme ine meydan 
ve ilmeden söndlirülmUştUr. 

Ya gın, evde bazı şeyler 
lchimlemekte olan tenekecinin 
mangalından sıçrayan ate le zu
o r etm ştır. Bereket versin yan-

• n.n z.u uru ırasında belediye 

B 

Çorumda Sıcak Yaz Günleri 
Nasıl Ve erelerde Geçiyor? 

Çorum (Husu· 
ıt) Günler 
var ki, havasının, 
suyunun güzelli
ii dillere yayıl· 
mış Çorum, ka· 

vurucu ve bunaltı
cı bir ııcak dal• 
gası içinde alev 
alev yanıyor, yer 
yer kümelenen 

ağaçlıklar, rüz· 
gArsız, kıpırtısız 

ve cansız duru-

!sozuk bir kal· 
dırımdaa güzelce 
bir yola çıkı· 
yorum ve parka 
yaklaııyorum. 

Göklere tır· 
manan kavaklann 

gölgeliğillden ge
çiyorum. 

~~ -- ... 

Btiyllk tefin 
büyUk heykeli 
gönllimde tatlı 

tatlı ıevgiler, he

yecanlar doğuru-

Diyorlar ki, yor. 

yıllardan heri, · Bir havuzun 

bu kadar cehen• Çoram mt16irttleri11i11 ha,lıca nakli oa.ıtol•rı l••t•nlortlrr başında çayımı 
nemi sıcak, görUlmUı ve kaydede
dilmiş değildir. deniı sathından 

800 metro yükseklikte ve yayla 
sayılan Çorumda hararetin dere· 
cesi gölgede 38 zi bulmuitur. 

Dikkat ediyorum; bu verimi 
çok beldenin sıcak kanlı sakin· 
!erinden sıcağa kartı isteksiz, ha

reketsiz bir çeınilvar. Buram, buram 
terini silenler bir teviye söyle
niyor: 

Adım başında yüreklere fe
rahlıklar saçan çeşmeler, kurumuş, 

çatlak dudakların artan, taıan 

hararetini gideremiyor 1 
Bu, denize, göle uzak memle

kette, insan bunların derinden ve 
içten aılasını çekiyor. 

Şu anda Marmarama ılık dur
gun ıularına vilctlannı gömefek 
ıerinliyen kimbillr ne kadar bah· 
tiyar var. 

• -Bu, llndonlar nereye mi gl· 

Sandıklı 
Sporcularının 
Yaya Seyahati 

Sandıkh (Husuıi) - Halkevl 
sporcuları kasabamızın bir kııım 
köylerini g6rmek ve oralardaki 
gençlerle anlaımak makıadile 
beş gün devam eden 153 kilo
metrelik bir yaya seyahati tertip 
etmiştir. 

Sandıklı Halkevl her sahada 
bUyllk bir hevesle çalıımakta ve 
ilerlemektedir. Temıil kolunun 
her ay verdikleri mü1amerelerden 
halk glinlerce bahsetmekte ve 
gençliğin dev adımlarlle ilerleme· 
sini öğünerek takip etmektedir. 

Afyonla Antalyayı yekdiğerine 
bağlayan ıimendiferin kazamızdan 
geçmesi burada şimdiden birçok 
yeniliklerin doğmasına imil ol• 
muştur. 

Sıvaı Gençlerinin Faaliyeti 
Sıvas (Huıust) - Spor kultl· 

bU faaliyet sahaaını genişletmek-
tedir. KulllbUn temsil heyetido 
yakında faaliyete geçecek ve Uk 
olarak isimsiz Faciayl temsil ede
cektir. Kulüp azalarından mUte
ıekkil bir de muıiki heyeti vardır. 
Temsilden ıonra kulübün futbol 
kolu civarda bir turna yapa• 
ca ktır. Bu esnada Malatyada ve 
Kay eride birer maç da yapıla• 
caktır. 

.. llt l l l l l l l 11 t ll L l :.M , .. ,.~ 

arnzozu o civarda ıokakları ~ulu· 
yormuş.. Su deposu dolu olduğu 
için yetişmiş ve halkın gayretile b\i· 
yük bir felaketin önU alınmııtır • 

Çoram parkında Gazi httgkelirett 
çık.ın gol 

diyor, dediniz?. Parka efendim, 
parka .. 

Parka akın edenlerin araaına 

karışıyorum. Dar bir ıokaktan, 

içerken parkın renkılzllğinden, 
çimensizliğinden ziyade gözlerim 
bir kaç çarşaflı kadına takılıyor. 
Bir Çorumluya ıoruyorum: 

- Buraya kadınlar gelmez 
mi?-.. 

- Perşembe ve pazar gllnle· 
ri gelirleri Cumn gUaleri bağlara 
giderler. 

* Bağların tozlu yolunu tutu
yorum. Beyaz beyaz kelebekler, 
cıvıl cıvıl kaynaşıyorlar. Yerde 
halılar serilmiş. Semaverler kurul· 
muf, dolmalar doldurulmuı ... 

Tek tek atlılar, arabvlar, yay• 
lalar geçiyor ... Bir dUğiln mU var?. 

Herkes bağa koşuyor. Çoru-
mun bajları ve bağ Alemleri pek 
meıhurdur. 

Bucak bucak, dağnık aaçh 
bağlar, cuma gBDleri unutulmaz 
hatıralara aabno olmaktadır. 

C. Y. 

Adanada Ziraat Bankasının Buğday 
Mübayaası 

Adana ( Huıuıt ) - Ziraat 
Bankaıı kibriz tabir edilen iyi 
cinı buğdayı 3 kuruta ve diğer 
yerli buğdayı iki kuruı yetmiı 
beı ıantime milbayaa etmektedlF. 

K6yl0 ve çiftçiler arabalarile 
Ziraat Banka1ının ambarını& 
6aünde beklemektedirler. Alınan 
zahireyi ambarlara dolduran ban1'a 
-:ııo .;;.:::ıg- ) 

Mardinde Gençlerin erbeıt 
Müsabakası 

Mardin (Huıusi) - Adana'da 

tahıilde bulunan Mardin 'ençlerl 
tatil mllnaaebetlle Mardin' e dön .. 

mUılerdir. Gençlerimiz l>ir aı oe 
aile sahiplerlne bir g ce de be-" 
kirlara mahıus olmak 'lizere ik 
aece Hal~evinda birer mUsaRlere 

zahire ambarı bulmak iç.in büyük 
depolar aramaktadır. 

Bu reslm banka ambannın 
6allnde bekleye• manda ve ök&Z 
arabalanmn bir kıımml göıter• 
mektedir. Abidinpaıa caddetlal 
bir taraftan diğer tarafına kadar 
dolduran bu arabalar lıep yükle
rini boıaltmak için biriblrlerile 
rekabet yapmaktadırlar.· 

Q' 
Konyaereğlisindı Tems"I 
Konyaereğllal (Huıuıt) - Mok· 

teplerde okuyan fakir 99cuklar 
menfaatin m~ktep talebeleri t • 
rafından bir ıp.üıamei'e tertip 
edilmlı ve ço~ uvaffak olunan 
bO" temail v~rllmiıt00ir~.__. .. ,, .. 

~ermİi\erdit.' 'Muıamere 99°k :ıwcr 
v canlı olmuı, gençlerhnlzhı 
gösterdikleri muvaffakıyetler al• 
kıılarla karıılaamııtır. 

1 t ı Zonguldak Mektub~ r 
Samanlık Yakma 
Yüzünden 
Cinayet 

Zonguldak ( Hususi ) - Sa• 
manlık yakmak Anadolu köylllıü• 
nUn eıki ve çok fena bir adetidir. 

Birlbirine diljmanlık eden köy· 
lnnlln ilk i9i, birinci fırsatta baı• 
mıoın aamanhğına ateı vermek• 
tir. Bu kötü adet sadece bit 
ıamanlığm yanmasına aebep ol'" 
maz, ayni zamanda lki tarai 
biribirine girer, sopalar, bıçaklar 
işler, tabancalar ateşlenir ve bu 
suretle samanlık yangını ekseriya 
kanlı bir facia ile nihayetlenir. 

İşte bu hafta içinde Ereğli 
köylerinde böyle bir ıamanlık 
yanımı bir cinayetle bitmiş, sa'" 
manlığı yakılan bir köylü yine 
köylü arkadaşının katili olmuştur. 

Ereilinin Külihköyilnden Hü .. 
ıeyin oğlu İbrahim bir hafta evvel 
zabıtaya mUracaat ederek 1aman• 
lığının yakıldığını bildirmiı ve bu 
iti Şamlar köyilnden Hüseyin 
oğlu hyH isminde birinin yaptı• 
ğıaı da ilave etmiştir. 

HAdiıeye el koyan zabıta 1Jyası4 
ararken, lıyasın karısı da kocası• 
nın ortadan kaybolduğunu ve 
akibetinden endişe ettiğini takip 
kollarına haber vermiştir. 

Zabıta, samanlık yakan lıyası, 
bir hayli araıtırdıktan sonra Ka· 
haklar köylinün yarım saat ileri• 
sindeki lbir ormanda bir çukur 
içine gömülmUı ceıedinl bul• 
muıtur. 

Derhal yapılan tahkikat aonun• 
da llyasın samanlığı yakılan Hü• 
aeyin oğlu lbrahim ile akrabası 
tarafından öldfirlildüğü anlaşılmış 

ve hepiıl :de yakalanarak adalete 
tevdi edilmiılerdir. 

Bergamada 
Halk Belediyeden Birçok 

Hizmetler Bekliyor 
Bergama, (Huıuıi) - Burada 

halk belediyeden birçok llizmet• 
ler beklemektedir. Memlekette 
ıu buhranı vardır. Halk yalnız 
çamaıırda Ye sair ev lhtiyaçlann• 
da değil, içmede de tulumba ve 
kuyu auyu kullanmaktadır. itfaiye 
teşkilatı noksandır. Elektrik tesi· 
satı yok gibidir. Evlere cereyan 
verilmesi mllmkün olamamıştır. 
latiklil meydanı civarında yerine 
tehir gazinoıu yapılmak üzere 
yıktırılan dükkanların enkazı kal· 
dırılamamı tır. Halk belediyenin 
bir an evvel bu ihtiyaçları kar· 
ıılamasını temenni etmektedir. 

Bergamada Avcılar Bayramı 
Bergama, (Huıuıi) - Avcılar 

ağustosda bir avcılar bayramı 
yapmaktadırlar. Bir ağuıtosda 
baılıyan ve 3 gUn devam ede· 
cek olan bu bayram için birçok 
eğlentiler, av sporları ve sürek 
avları tertip edilmektedir. Bay· 
rama çok mahir bir avcı olan 
lı:mlr Valisi Klzım Paıa da itti• 
rakl etmektedlir.~ Muvaffak olan 
aYcılara mükifatlar verilecektir. 

Adapazarmda Koza Satışı 
Adapazarı, (Hususi) - Koz• 

mahaulil satışının nihayeti alınmış, 
12 l bin kilo koza satılmıştır. 
MahıulU jehirde mevcut iki ipek 
fabrikasile birkaç yerli tUccar 
satın almıştır. Kozacılık kazamızdP 
çok ilerlemiıtir. Kazamız ziraat 
mamurlu u bu sene halka 100 
bia dut fid ıi dağıtmıjbr, önü~ 
mözdeki ıene yine l O para m~ 
kablliade fide dağıtacakhr. 



Endişe 
Ye Korku Hindenbarg için 
Niçin? Büyük Merasim 

M. Hltlerln Alman elmlıur relılltl 
••kamını alma11, Dlnya matbuabnda Yapılacak 
.. dftell Ye korkulu alml.,. •••ep Berlla, 4 (Ha•u) _ Marepl Hba• 
'tldu. Bltla ıueteler4• lltikball deab•rs•un cenue •erulml l~ ... 
~•raalık •öaterea tahlWer çıkıyor. rll• emirler ,...ı ahlllDlfbr• Sebep 
'aza Fransız .. lıııtllz sazetelerl de .,. ...... ~ ............. 
M. Hitleria mutlak iktidarını kaybet· ••muta. lllteffffı•ı• .u-& ••· 
tltinf, timdi Almanyacla .lktldann, Yafakat .............. aaue Taa-
otoritenln Alman orda1a De M. Hlt- aeaberp ti•~ NNek'deld 

al• kürlat ..... ~·cötlr· Taa
._tarafından parlaplclı,._ ileri ıtri- ........ ,...... ........ 1apdacPtu'• 
Jorlar. Talell•..,. lllr IE8llr 

Orclunua a11u•t• karıflDÜI tarlla- a.&, 4 (A. 4"> - ......., Na-. 
te rlrllaemlı bir lıadt.. dejlldlr. ~ ' .... ~ ..... ~ • 
Zaman zaman muhtelif de•l•tlerde, ~ Ra~4a iL llfilt'ıla 
bllhuıa lnkalip nralanada orclunua illa ... ~- ..... ... ...... 
uınumi ılyaHt Gıı:eriade hakim roller .a,lty.-,ı nlb, ~ lh ....... 

d 
.... .... ..... 

•1na ıjııd blU,orus. AJIJA ~· ltltlJI ..,..., tatil 
FakatJ Alman1ada buglnkO vasi- edilecek ve talebe, Tanneaberf &IJI• ,.t acüa la,nta ve Fraaaıa ıuet.. cle11Dd• yapalaeak cenaıı:e meraılmlDI 

lerlnln ld41alan ail>I midir? radyo Ut tHaleyeeeklerdir• 
Şunu ılylemek lbımdar ld f'ranm ~ 6111 

•• lnıillz ıaıı:etelul, M. Hltlerl• ae.- N ...... ' (A. A.) - ~tecUeıle. 
tet Hfıl olmaıı kar111mda ,.aıterdlk• dla Hladenlnirs'- ceaueıiDla bu• 
teri endi.- •tras mubala .... hchr. çe.- IUJMl•tu ocla7a ............... ml ... d• 
L •• tdllmlftlr• 
al M. Hltler Al•n1•:A .. t1ceat Mafetal, elleri kaYUllDUf Wr halde, 
tlphelf maceralara ıOrOldemlyecek ka• UJUJO' ıfbl ,..._ektediı. Kunetll 
._, olrunlqllllfbr. Buauala beraber ,_,....,., ltabaum• .tbl olmqtu. 
dahili Yazlyetin bHı lcaplanaa ce••P Ayalrucu.:da bir çelenk bu1uaan ••· 

.ıt madeni karJola•ıa yanmda, •D• 
•ermek mecburiyetli• buglklaclen cıa Wt aibet bek 
batka tllrltl haHket etmek luzumu da =Jı~t.-c~.: ~ ~ e 
ihtimal dahflfnde bulunabilir. Ancak pflll &Pl'lade l>Jr kurıaa YU4ia. ..., 
bayle bir vazıret arııaında bUe M. Sadon llU'biade Hialdeallur;uıa •1l· 
hıtlerln lfratklr haraketlerdea ıekı· ilsim iken mlsferlai tlelmlt olu 2 

.. 
h kurpadan biridir. 

aac•tına P • etmiyoruz. Fon Pepenin Hzlerl 

Is d Berlia, 4 (A. A.) - Hiiuleaburpn paD ya a ceaue.ını slprit edıa M. Foa Papea. 

Yeni Bir içtimai Galeyan :-.=' .. :.:~~u:.:•W:.-:11.:;. 
Daha Baıladı siJle•lt •• paları ilin etıalftlr: • - Hic ki••• Hlacleabarpn 

Maclrlt. 4 - Baık vlllyetlerl bel.. tarihi Herlal ve az .. ethal Adolf 
cbyelerl 119 Ylll1et meeUılerl ara•nda ffltler kadar aalamıt dejOcllr. Yeni 
••rl11 bir llatDlf çıkm19br. Belediye Ahn••J9•• pli olan Hltler, tarihin 
"'9Cliahıırl Y1J1ıet. meoll•leJiaha karar- en aeclp aa'aa..tain mulaafazı afatil• 

Bu Yad1et, lfadrft lılkilmetlne edecektir. 

ııı.ıaarLaa 

Amerikada Grev Pabrb
ları Hili Bitmedi 

itlerini Bırakanla; Hergün Artıyor • 
işsizler De 10 Milyonu Buldu 

Vaflast• 4 
(A.A.) - 31 ltçlala 
........ 300 
ldfld• fuluaaaa ,.,...... ....... ............... 
lv hiçte ...... .............. 
Şike•• , • ....,_ 
................ ça. 
lapa• •••ur 
..... itl•rlallHrak· 
.......... Bu ıu· 
retle l'..aleria 
ıaJUI 1,600 ol•ut· 

tur .Ne•· Yorkta ba-
ıaat .... 1Hae mea 
ıap 75,0001ff1 ,_ı 
heci... t1a.n it· 
çllerl ......... Mr 
te ... ıt snYI yapap 
1apmamı1a hu ... 

karar •erteeldercllr. 
Mlaa .. pella'de, 

kamroaeular ,.. .. 
YI denm ecll1oı. 
Bltla memlebtte, 
itılzlerla ıa1111 10 
mtJyoau aı..ıcta
dır. lla•akkat it 
bularalrfcahpaakta 
olan 4 •Oron llÇI, 
bu rabma dahi 
detllcltr. Son S.n Fraıl•lto .,. .. ,,.,.,. &lr m••Hr• 

Avusturyada 700 
Tevkif Edildi 

Ki • 1 

E
nı tanımamak clla•tiae _.ıtmekt.. mOteveffa Mare,.Ua eteriDe devam 

•• ahnmıt bir cephe . demektir. Hiadenburpa blıe mlrH olu-ak 

ÇGnkü BeP. . •üli.reı._wfi. ~ ~~1~bı~rA=kiQ==~·~ld;uL1y~ıJA;ı'aa=w=•=~·=aa~ei1ak~b-ir~J~~J~;J •raletlerlllia • t r·~ lıiıilhL .t W.8' JltlltlM'lıl 
t'l•k •• ,... ..ci.,.,..-.. Hll~ ~,. .......... ._ ...... ~rw-.M 
hledly• mullıleriam toplanblaiuu mualilaan• vulfe.t aamaaa Almaa 
Ja1ak etmlftlr. icabında daha ciddi milletinin saflarını ııkJatbrmak. • 
hdbirler abaaeakbr. Fransız 8 ezetelerl Neler 

Yahudi Değilim! Parla, 4 «i::..ror~aten ııazet••• 
lngiliz Hüf dye Nazırı Almaayada ,M. Hitler ile millet •• 

,.. •• Hftlerlle .. ~·~ 
Bö1le Diyor •1r ...,... • .. ..- ...,. oıitlala• 

Lqadra, 4 ( A. A. ) - Harlci1• ~-l4111rı Slr Coa Slmoa, Slr Arfibaldınfn · fll'.:..O ,_.tul 4e .......... ti 
ı.tr lttihamaa karfl keacllılala Yafaudi aydan beri .. klbt • ......... ,,~ 
Olmachfmı bllcllren bit mftbip n... 11Dcl• •ı.a&P ~ yasijôr " 
r.t.nı,ttr. ... ....,.. facia oı.-... .. ~..,.,.. .. 

Milli ve eclel>t Wrib •• ,,.,.. S••I 

7 • ç6L GiBi 
Kadua daha timdi bilmiyor, kadar da iyi gltb•e, bir gibi, 

anlamıyordu ama, llç .u~ bet bir dakika gelecek, uıl babaya 
11.a IODra 1Öi9ln8u içinden bir he~etı aca, klt8, atıcı bir 
ı.._ara ~ Orhanın ball'etini tarafı oLtcakti. 

•ı l ş• duyan bir yara ola· Bunlana laepmbal be, Orhanı 
_........._,"':. kucajımda awtmaja ujraprken, 
Saadetbl 11ra kopcakb içimde acı, nefesimde bir darlıkla, 

amma, tini._ '*' Jara varken direji yılulaa bir bqb çatıyı, 
onu tutamıyacaktL SeYlllliW un- boynu b&ldlk kalan bir bqka 
aedecekti, dthıyatlald .aa ~k yamayu da ılalbde yapta yapta 
aıkanı inklr etmlye ujr .. p. P8tt clltlndtlm. 
atqli, ıtızel lizll, ,anı ak.- o ıece ldlçiik otlan yabana 
rlıll adama bötln cam De bat- Wr yatakta içini çeke ç~e dat. 
lanmak, unutmak lati1ıcek amma 4ta\tm aon;a, doktorla ka111 
bu olamıyacakb. -....,. kaldım. 

Bir ,.., bir renk, bir teıadüf, O.. "vsileriai ılıtermHlni 
hergtln, biraz daha yarayı bO- bilmi1ea bcaluclu. laayal ve ,UZ•I 
Jlltecektl. .az baclala• kadmlardaa baU.t• 

Hatt& çocuju yanında da oı .. , tim. O nele, 11t We aiıua içti, 
. deti ben ele t...ı clirejl t..tenlenen 

yine peııı~ra kottuju aaa bir yuftDlll çllnnemeai. bir ey(l-
luttum dıye aevinmlyecekti. O dın ana heba diri iken &kaUı 
•akit de acılann ıeldi blıbtltlla kalmama11 içia t&rlll tiri& diller 
değiteeekti. " Yeni baba ,, hiçbir d6kttlm. Betiktaıtaki evde bir 
zaman 0 bacaiı takma, yllzll gece evvel olan vak'aya hiç der 
ıamL a11l babanın yerini tuta· meden, ıaıll hep umumi yollar 
lllıyacaktı. Ne yıpaa, ne alaa ne ve mi1&ller içiacl• , ..... ~, 

Orhan nam-, oadaD blylk fe
dakirlak i8teAa. 

Ana baM •ikea, bo,..a.n 
blkllea eYIMlann dertli, yub 
amirlerini, çefit çefit miniler 
ptirereka.lattP.a· 

O Wı _.. .,_yor, ude 
clinli7or ve ılzlill ••tal)IO. ham 
Jrpoede• durmadan altara 
içiyordu. 

Hut• yetimlerim kojqlannda 
ara 11ra &bDrlyor, inliyor, IOID• 

yalarim ıacınlatarak cllnllyor
larcla. Klçlk Orhan da bir ıece 
evvel evlerhKI• eıen kasırgaya 
kapdap bir clarlleytam yatapna 
dllpllf, IPçkuv ıibl içiai çeld
Jor 18yıkbJ«• rlyuıada aib
yorda aaı, çocuk deiiJ mi, :rlne 
de ~yordu. 

_ Siz ki, kefensilerin çocuk-
lanna 0 kadar acırumz doktor, 
brllllelillail ki, Othaa onlardan 
ela beclbalat olacak, diyordum. 
çoeutu• blytlrken en ıradıtı 
ey ona en çok ıtıldlren ıe'fin
~,;D ,.,, nedir billyormuıunuz 
doktor? Aaneıini baba11nı bir 
arada 1anuekl oııWm birbiri ... 
rbıe bakıtırken, konqurkea g&r
nleld &u. varken belki kadri bi· 
lia••JeD bir saadet, olmadıjı 
vaktt d• çocuğu zehirleyen. harap 
.. Jçlai kai'fAtu,. .P bulun-

Boloay•, 4 (A. A.) - M. Muıollnl 
JIU.k btlıt memurlanndan 20 zati 
uletmiftlr. Bu haberi yeren Deyll 
Telıraf muhabiri, apl umuda 300 
klfinla de tevkif ecllhlttiai bildhı
mektecllr. 

M. Ruzvelt 
V qlaıtoe. 5 (A. it.} ,.,. 8if aylık 

Wr ftDls l'•daQılladea ıoara llelll
.._..r M. .R....ıt. Pwtı.a•a sel• 
...... A1ın dolmıiaatla VAflaftoaa 
....... ltekl••i7or. 

mu Mr acı haline piyor. Ben 
~Aken hep bunun huretbd 
pkerclim, doktor. Çocuktan yan-
ı....c1a, emnizhı ininden seçen 
bir karı koc•)'I ı&rtlln mi, lçim 
titrerdi. Benim, ade ba\am Yar-

dı. Ybl pmht kqlan çabkb 
claiiaa. Her çocuk ıibi aradığım, 
bekl~m pylerden, beni, aa• 
nemin ilimi mahrUJB etmiftl. 
Bu çareıi olmayan ..... k
bamclan heaabıaı aormayacajl• 
bir ıeycli. O.. lalade iDlalllar 
eyilir. RU iltt~ amma, 
diri cUri lkdz blmU. bu hep
..,. .... doktor. 

Orbancla, daima. ller ikinize 
U.... ela, aa bealetecelr, bo,.unun 
Mtkllmulacle Bizleri mçlu bul
duracak bir ıey bu. Leyli ••k· 
tebe v•rilmek, anneyi tutup lçia
den .&ktDrebilir mi? Hattt 
YJllarca oaa - 78dal 
tl•lermueniz bile tablalı•, aha 
dojruıu "•iz Udnizin,, evllt k .. 
mna, llip• verdijlniz hl hiatl, 
bu aevıiyi aindDrebilir miainiz ? 
ilk Mileler hatta dilfllaan olacak
tır, diyor. Annesinden çok, •ı 
ıuçlu ıörecektir. "Herken ok.
dar iyilikler yapan, 6ks&ze, yeti· 
me evlit gizli lle bakan ltenim 
babam, aeden bana baba o1m .. 
am, beaf anuıı baakmaıauını 

Refi/cama Nasıl 
Arkadaı 
Seçegim? 

Kırk naelik eıkl ltlr dostu
•• otlu nlpalancb. Din rece 
lteal zı,r.te plmftti. Yeni dtl
flacel-hd aalatb: 

- E.tmfH kapamp kalacak 
cletUh· BeUd •kıhm, kendimize 
klçDk bir a.uhit yapmak ·-·m. 
Zevceme nud arkaclat ıeçme
ll7lm? 

ffabnma bir Tak'a ıecU: Yeal 
tamfbiı• bir .u.,ı. .... ... ,. 
slcllyorduk. Kalabahk bir ya 
ektamlcll. O.ımlH 5, 8 yqlarua. 
bir bebek çılcb, bukleli ... •o
lan, açdc eli ı&derll• ne caa 
alla pydl, yanımda "'81• ....... __ ..... 

... Ne cld ,.,,. .. .._ ml
lialz? 

y .. ıfzle bakbı 
-Amaa brMt, 

.. .... y1m .u. p1ç1a1nt 
Bir 1u1,. içimde - kadana 

blı daha Hila verm .. ek karae 
ılle çekilip sltm• UIUIUDU dur 
elam. Fakat mlmkln detllcll. 

Sinemaya pdik. Fılimln me.-
mu hatınmda clejil. Fakat bir 
.. 1m..ıade, yemek plflren bir eY 

kaduum lfaterirordu. Yelli taDJt
blım kacllam Hllnl da)'daa: 

- Zavallı.. mutfaia dlfalflı. 

* Çoeıupau emziren Belçika la-
rallçul. "OCUIDl8 MYdiji )'emek
leri elile lauuiayaa la•eç lora
liçeıl, iki 7avru1UDun hizmetinde 
hizmetçi kullanmayan lnsilia 
~ Meri ve bir de bu 

Eıld doatamun ı•nç otluna 
bu hikayeyi anlattıktan ıonra 
........ ~...ıta ... ... •. .,.....~ .......... . 
...,..._ atream..W tawl,. 
ettim. 

BANDl.TEYU ---
ltalyada 

Yeni Bir Harp Gemial 
o.mz. indirildi 

Ceao•a, 4 ( A:. A. ) - 1'8 .-. 
HJU•• •• H mıetre eninde, vuat 
teBll&teta• Ralmondo MoatecuccOI 
linfta&I, .................... 
th•b• hldirllmlttfr • 

as 

Mlmthli? ., diyecektir. Mektep 
arbdqlannın her hafta, eTlerln
den d6n8ft• anlatacaklan aBe 
hiklyelerlni kaıkanarak clinlerkea 
o ıece bir de kendi hafta ..... 
imim muka.reae .._.il... # 
laylflllda bu ............. . 
ola.U .......... _Aa-
aeml abam kaçarda, o kovclaf,. 
.,.... Zaten hatla bunları 

... deme.m, çok &eclltalıt ola
cak doktor. Onu anaalne pıl 
bile verMBlz yine içi ajhyacak. 
lat.r aiaden, later aaa...ctaa mail 
kalma, hep boyau hlkllecelc, 
aradatı hep abhi "benl;er~ 
olacak! 
.. Wrkiıçoc1ljll ......... 

chldor ı Selds , ..... ikea, aile 
lçiade Mllrea cllpaaalar ytlzlln
dea ft•.._. ...... bopmlfb. Bu 
~ çecalduk plerinia taclam 
blhaedea, lftyler ara11ada hlf9 
palana hırpalana, anneainl lait 
girmeden btiyOdO. Her gec• ya
t•rken du ... neydi bilir mWiıiz; 
doktor ? Anallll& kaYUfmıy .. 
llveylerlo zulmladen kurtulmaya 
dua etmezdi o. latecliji ,., ._ 
ile babaJI beraber pmekti. Di
ıtınllr d&pmllr, baaa kaçlcak 
kafa• ile çare a111r we • &uW 
da AUaluna l&ylenli bilir mlatnls 
doktor? 

•Arkan •M). 



Dünya Hddiselerl lr 
~------·----------------r4 
Ağahan Kır al 

Olınak f st(qor I 
Hindiıtandan, eğlenceden ve 

Hindista at yarışlarmdan 
n bahsedildiği za-

valisin ya- man iımi mutlaka 
z.ılan bir geçen, fU meıhur 
mektup ••Ağa Han,, Hin-

distan valiiıımumisine bir mektup 
yazarak, imparatorluğa } aptıiı 
müteaddit hizmetlere miikafaten 
kendiıine fİmali Hindisf anda bir 
toprak verilmesini ve bu toprağa 
kıral ''nasp,, edilmesini istemiştir. 

Hakikatte "Ağa Han,, ın İn· 
giliz imparatorluğu dal.ilinge ıra· 
rip bir vaziyeti vardır. Gittiii 
yerde kıra! muameleıi görür, 19 
el topla ıelimlanır. Ve mUşavir 
ııfatile İngiliz htiktimdarmın 
ıofrasma oturur. Bununla bera• 
ber, kendisinden daha aşağı mu• 
amele gören diğer Hint hüküm• 
darcıkları kadar bile arazisi yok· 
tur. Ve işte şimdi iıtediği de 
budur. "Ağa Han,, ın bu daki· 
kaya kadar toprağı ve hükümdar· 
lığı olmamasına rağmen kıral mu• 
amelesi görmesinin &ebebi Hin· 
distanda yaşıyan lsmailiye mez· 
hebine mensup müslümanlarm 
reisi olma&ından ibarettir. Esasen 
Ağa Han Hindistanlı da değildir. 
A ilesinin cedleri öraya İrandan 
)ıicret etmiştir. 

Şayanıdikkat olduğu için bir 
nokta üzerinde duralım: Ağahan 

kırallığı İngiliz hükümdarından 
değil, Hindistan valiiumumiıinden 
istemiştir. Yani kırallığı verecek 
olacak bir İngiliz valisidir. Te· 
tebbiis henüz neticelenmemiştir. 

* 
fransada "nUfuıu çoğaltma" 

için bir cemiyet teşkil 

Her ailede edilmiştir. Bu ce· 

Ü k 
mlyet her evlenme 

ç çocu k' .. va ası munase· 
olmalı betile her Beledi-

ye Dairesine hususi bir memur 
göndermekte ve bu memur vası· 
tasilc evlenenlere küçük bir 
mektup vermektedir. Bu mektupta 
hulasaten şu cümleler vardır: 

- « Dünyaya ilç çocuk ge· 
tirmek suretile millete karşı borçlu 
olduğunuz vazif~yi yapınız. Eğer 
bunu istemezseniz veya yapa
mazsanız yapabilecek olanlara 
yardım ediniz. » 

Bu cemiyet htikfımete müra· 
caat ederek nüfusun çoğalmasını 
temin ececek mahiyette kanun
lar yapı'm ıcını istemiştir. 

A•••.,. ... ıntııHııııııııııaM•••• ... ••--•n••• .. ••••• .. 

Son Posta 
Yewmi, elyaat, H"adie ve Halk gaıetoi 

Eski Zabtiye, \atnlçeşme ıokağı, 25 

ISTANBUL 

Ga;ı:etemizılc çıl<an yazı 
ve resimlt:rin bi.ıtün hakları 
mnlıfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr -- ----

TORKIVE 1400 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 27t 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pP ı;;İn rlir. Ad ree 
deği,tirmek 25 kuru:tur. 

Gelen etır•lc geri verilmt!z. 
Uinlardan mes'uliyet ahnmaz.. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi JJzımdır. 

" Posta kutusuı 741 t.c.anbul-, 
Telgraf : ~onpo ~ta 

... Telefon: 20203 

Fatihte ıora ıora 
bize eczanenin yanında
ki kahveyi ıösterdiler: 
-Hacı HUaeyin mut

laka oradadır, bulunu· 
nuzl .. 

ilk bakışta kahve 
bomboş.. kimıeler yok. 
İnsanın içeri girip te : 

- Filin efendi bura• 
da mı?. derneğe yüzl1 
tutmuyor. Kahveci ten 
ters yUzUme bakıp ta: 

" - Kah venin botlu• 
ğunu görmliyor muıun? .• 
deye çatsa, hakkı var. 
Fakat biz aldanmıtız, 
sünnetçi Hacı Fidanın 

kalfasını kahvenin arka 
tarafındaki küçUk, hah· 
çede bulduk.. Birkaç 
gençle beraber ıatranç 
oynuyordu. Bizi tanıyın• 
ca derhal yerinden kalk· 
h şöyle ayrı bir maHya .. ,,,,;#' 

oturduk. Karşılıklı ko- _.;,L_ --

nuşuyoruz.. Hacı Hü· .l'J° F'd k lf H '-"" · El ııacı ı anıu emektar a ası acı .nueeyın . ve 
ı:yin ~~e~di, Türkiyede pratik iki gün içinde eyi eder, çıkarırdı, 
sunnetçılığın ustası olmuı adam· yaşım şimdi 56.. 25 sene Hacı 
lardanbiri.. Hacı Fidanın bütün Fıdanın yanında çalıştım. 15 ıene 
lst:ınbula yayılan töhretine, biraz de yalnız başıma 40.. 40 ıene• 
da bu kırçıl kısa sakallı emektar denberi bu işi yapıyorum .• 
kalfa sebep olmuıtur. Fakat - Şimdiye kadar kaç çocuğu 
Hacı Fidan, Sultan Süleymana sünnet ettiniz .. 
kalmıyan bu dünyadan vaz ge- - Eh... 52 bin çocuk eli· 
çince, Fatihli Hacı Hüseyin efen· mizden geçti.. 47 binini Hacı 
di, onun şöhretine medyunu tiik· Fidanla beraber yaptık. Hat· 
ran kalmış, 25 senesini ustasile ta o zaman bir deftere isim· 
beraber geçirdikten sonra onun leri, aileleri, yaılarile not etmit· 
yerine geçmiştir. tik .. Defter yangında yandı. 

Hacı Hüseyin efendiye sordum: Hacı Htiseyin efendi, daima 
- Kaç senedenberi bu itle- elini sallayarak anlatıyordu: 

siniz?. - Bu meslekten ne mi ka· 
Elini çenesine koyarak dli· zandım ?. Eh, Allaha şükür ne 

şlindü: meslek bize nankörllik etti, ne 
- Hacı Fidanla tam 25 sene biz mesleğe.. Onun sayeıinde 

beraber çalıştım .. 25 sene silpiir· hacca gittim, Hacı oldum .. Onun 
ge gibi onunla hop orada, hop sayesinde birkaç parça mülk ın· 
kapı arkasında .. gezmediğim yer, hibi oldum.. Onun ıayesinde 
girmediğim ev kalmadı. . o, benim ticarete atıldım.. Fakat ( 20-30) 
velinimetimdir. Her zaman, her bin liram Ruıyada battı. 
yer için şimdi daima arandığım Hacı Hüseyin efendi dert ya· 
zaman ona karşı şükran duyarım.. nıyordu: 
Hacl Fidan, bir daha bu mem· - Efendim, bazı sünnetçiler 
leketin yetiıtiremiyeceği sünnet· ortaya çıkıyor: 
çilerden biri idi. Cahildi, okuması, "Ben Hacı Fidanın halefiyim!,, 
yazmaaı yoktu .. Fakat bir doktor diyerek etrafa ilanlar verip, tabe· 
kadar bilgili idi.. sünnet ettiği lalar asıyor. Halbuki Hacı Fida· 
çocuklardan birçoğu yarım saatin nm iki kalfası vardı. Bir ben, 
içinde ayaia kalku, &ezinirrdi.. bir de şimdi bir köteye çekilmiş 

- Eh!. Şimdiye kadar elli iki bin ço· 
ouk elimizden geçti. Ne meslek bize 
nankörlük etti, ne bi~ meıleğe .• O 
aayede Hacca da gittim, mal mülk 
aalıibi dı oldum, tüccarlık ta ettim!.. 
olan mütevazı bir kalfamız .• 
Halbuki bu türediler, "biz Hacı 
Fidanın kalfalığını yaptık. Onun 
ile beraber it gördü ki.,, diyerek, 
bir nevi ticaret, meılek hırsızlığı 
yapıyorlar. Bunların isimlerini 
ıöylemiyeceğim, fakat her halde 
bu yalanlara kananlar, acılarım, 
ııkıntılarmı çekmiılerdir! •• 

- Eıki ıünnetleri naaıl ya• 
pardımz? 

- Eıkl ıünnetler daha başka 
olurdu beyim.. Çünkü para vardı 
bir çocuk için binlerle lira aarfe· 
derlerdi. Bizim Hacı Fidanla bir 
adetimiz vardı. Eve baskın eder, 
kim olduğumuzu söylemez, miaa• 
flr gibi yukarı odaya çıkardık .• 
Kahveyi, ıerbeti içmeden derhal 
çocuğun yanına yaklaşır, ç•neaizl 
oktamağa başlardık: 

- Matallah, maıallah!. Bu ne 
ceıur çocuk!. Haydi bakalım, 
Slneklibakkaldaki amıcan aana 
bir kat elbiıe yaptırıyor! Hele 
fÖyle bir uzan da ölçUsünU alalım. 

Çocuk tabii bizim ıUnnetçi 
olduğumuzu bilmez. Elbiıe lafını 

ıünnet düğUnlerinden ilri eörUuüı 
duyunca uzanır. Biz yavaı yavaı 
onu kandırarak, birdenbire, Fakat 
çok ani olarak sünnet ediverir• 
dik.. Keskin bir çığlık kopar, 
etraftan ev halkı yetişirlerdi. 
Derhal biz iti lAtifeye vurur.,, 

- 'f ahu, iğne battı. Korkma· 
yınl. Ölçü ahrken iine battı!.. 
Derdik.. Zavallı çocuk buna ka· 
nar, sünnet olduğunun fakına 
bile varmazdı! .. 

işte bunun ıçın biz muh· 
telif meşru hilelere baş vurur· 
ruz. gih terzi oluruz, gah vergi 
tahıildarı oluruz. Buna baba 
ana bile aldanır, göz açıp kapa• 
yıncaya kadar herşey biterdi. 

- Sünnet hatıralarınız var mı 
hacı efendi? .. 

- Sünnet hatıraları mı?. Şöyle 
tuhaf feylerden ?. Anlatayım: Bir 
sene Acı bademde daire müdU· 
rünün oğlunu sünnet ediyorduk. 
Çocuğa daha yanaşırken bir avaz, 
avazki efendim, ev alt üıt oldu. 
Çocuğun kollarını tutmak iste· 
dik!. Vay sen misin tutan?. Çocuk 
bir hızlandı. YaJlah sofaya, sofa· 
dan merdivenlere.. hadi biz de 
arkasından.. çocuk bahçeye çıktı. 
Biz de arkasından.. o koşar, biz 
koşarız.. kan ter içinde çocuğun 
petini bırakmadık ve bir aralık 

Ağustos ~ 

Sameonda Sumnıer pııla• otelin t 
Oıman Efendiye: 

Bahsettiğiniz lı için Samsun 
inhisarlar Müdilrlüğüne, Hilalia 4 

mer veyahut Himayeietfal Cemi
yetlerine müracaat ediniz efendim~ 

* Çanakkale Ziraat banka müdürüniliJ 
oğlu Sabahattin ECendiye: 

Mektubunuz geç kaldığı içlıı 

dercedilemedl efendim. 
>t-

Ankara da Çoruınlu Ziya Efendi~ e: 
O yazı fantazi bir yazı idi v! 

bu bahıe ait sizin mektubunuzu._ 
ayni olan · bir başka mektup t 
aldık, aynen netrettik efendim. 

··k~~~···b~·;;;·;i~···~;k~~ı;;d~k::····ç-~·~~"f 
nefes nefese, avaz, avaz: 

- Yanatmaym, atarım k~\7 
dimi kuyuya!. diye bağrıyor, d., 
vllnilyordu. Ev halkı bahçeye,' 
pencerelere döküldü: 

- Gitti evlldımlz, rabbiıp 
ıana emanet!. Çocuğumuz ke • 
dini öldUrüyor!. diye haykırıyor-. 
lardı. Nihayet aağdan sold\g 
çocuğu yakaladık, hemen or'e; 
cıkta, gözünü açıp kapayana 
kadar sünnet ediverdik!. 

-Kurban keser gibi desenize!. 
- Ona benzer bir şey! .• bft 

ıefer de Hacı fidanla Abbas HU~ 
Pataya çağrıldık. Bize 300 lngiliı 
liraaı Ucret verdiler, onu da h'ft 
unutamam!.. Ha, bakın en mühimi 
IJlini unutuyordum: Bir sene biz~ 
Halepli Ethem Paıaya çağırdılart 
Eh Uç tane çocuk var. Fak'\J 
ailesi:· Bayıltmadan ıUnnet etti,. 
meyiz!. diye tutturdular. Doktor• 
Iar da geldi.. bUyük çocuğun bu~ 
nuna '{ani o bayıltıcı ıeyden .• 1 

- Kloroform!. 
- Hah, lıt• ondan verirler• 

ken, biz yandaki odada öteld 
çocukları yakaladık .. ha deyinceye 
kadar birini sllnnet ettik.. arka• 
ıından birini daha .• 

- " Nerede ötekiler, bayılt•• 
hm! ,, derlerken !_'ocuk gülerek 
dıtan çıktı: 

- Ugraımaym!. Ben çoktan 
sünnet oldum bile!. ,, dedi. Her• 
keıin ağzı hayretten bir karıı 

açıldı. 
Hacı Hüıeyin Efendi gülerek 

ilave etti: 
-Selçuk Hatunda 150 çocuğu 

bir arada sUnnet ediyorduk. O 
aralık müdür yanımıza yakla,tı: 

« BUyllk bir oğlumuz da var!. » 
dedi. Bir de ne görelim.. b'1 
« bUyük oğul » 40 yaşında bir 
mühtedi değil mi?. Ne edeceksi• 
niz?. Onu da sünnet ettik. Çabu• 
cak kurtuluverdi. 

- Şimdi sünnet azalıyormuş, 

öyle mi hacı efendi? 
- Yok canım.. vaziyet hiç 

değişmedi. Sünnet azalmıyor. 
azalan yalnız para .. eski debdebe, 
eski sünnet dUğUnlerl kalmadı! •• 
O kadar .•• - Y 



.SoJc•fda 6ir d•lclcitt: A/,ora 6ıır•cl• 
•atılır 

Afgo• çek•n, çııbuju. •Öndiikt•,. •onratl•rlıa 6ir rii.gaya dalmı,tır, 
yiizl1tün hatlarına b11kı11ı~. göraijii rüganın ma11asını anlar•ı11ızl 

mmda ., Felemenk,, Cava adaları dan doğduğunu ıöyleyenlerj de 
vardır. vardır. Mamafih Felemenk gazı-

Filhakika bu adalarda afyo· telerinin bilhasaa ıol cenaha mtl· 
yonun ve mlirekkebatının ticareti, temayil olanları ıon gönlerde hu 
hükftmıtin kontrolu altında Hr• meseteyl dile dolamıılardır: 
beatfr, her iateyen muayyen mik· _ Avrupalı olmıyan inaan 
tarda 1atm alabilir. lçllmeai için himaye edilmeye liyık değil mi-
umumf yerler de mevcuttur. dir? Sualini sormaktadırlar. 

Bunwala beraber Cava adala· 
rında uyuıturucu maddeler aley-

hinde tiddıtli bir propaıanda 
yapılm.aktadır ve tezat ta bu 
noktadadır. 

Burada afyon satıldığını 
ı anlatan, levlıa ile afyonun zara· 

rmdan bahıeden afit yan yana 
durur. 

Felemenk hükumetinin bu 
tı~areti tamamen mennetmeyitinl 
bu yüzden bUtçHine her 1ene 
( 20,000,000 ) Türk llraıı varidat 
koymaıına atfedenler olduğu gibi, 
bJrdenblr• halkın umumi tema· l 
ytılUne karşı gelmemek arzuıun· Du"•rd• 6lr ilan: Afgo11 z•r11rtlır. 

b• ) t } k Macar Köylüsü ransaya ır mpera or U Leylek öldürme-
1<.azandırmış Olan Adam! ğe Başladı 

Macar köylüsü ötedenberi 

l Fransızların ihtiyar mareşalı 
·tautey öldü. Memleketinde Af· 
ktı ta faktihi olarak tanılırdı. Haki· 

a en ıstnen y ı·ı I 
kı er 1 er e anlatarak 
ımen vurıııarak Fran F ' 

ı . dl ıayı asa 
Yer eıtır , memleketini im tt' 
d . il 'I d ar e ı, 
emıryo arı e, ma enlerle fab l-

ka.larla çiftliklerle donatt~. fa:la 
e.larak ica hında Fransa için kan 
dökecek bir Fas o.rduıu yaptı, 
hulasa Franıızlara bır imperator
lllk kazandırdı . 

Bunun için Fransızlar ihtiyar
rtlaretalm öliimUnden çok mütessir 
oldular, kendisi için milli bir 
Cenaze merasimi yaptılar, hatı• 
~ları He sütunlar doldurdular. 

nlatıyorlar : 
l"k Mareşal pek sıkıntılı bir genç• 
d·· geçirmiş, daha 18 aylık iken 
ı~uş~liş, az. kaldı ölecekmiş, iyi· 
d ~rnış amma bu sukut neticesin· 
k e Uzun seneler tabii hayata 
Ilı 1'tışnıaktan mahrum kalmış, 
li tktehc de 17 yaşında başlamış. 
t 'Yatında prensip mev.hur mu· 
Q' tt• 1 

T 
ır Montalomberin bir elimle• 

sinden müJhemmit: 
Hırııtiyan öleceğim, nadim ol

maya cağım, liberal öleceğim, nA
dim olmayacağım, dermit. 

Yine anlatırlar: 
Üç dört sene evvel Pariıte 

mUıtamere ıergisi açıldıiı :ıaman 
Fransayı resmen ziyarete. gel~n 
Amerikalı alimlerden mürekkep 
bir grupun kendisini görmekten 
zevk ve ıeref duyacağını söyler· 
ler. Mareıal bu ziyaretten haber· 
dar değilmiş, köyünün papazı ile 
mektep hocasına ıerginin bir kıs· 
~ını göstermekle meşg~lmilş. Ame· 
rıkalılara gücendirmek istemez, 
misafirlerini bırakmakta rnUmkUn 
değil, onları da alıp götürmeye 
karar verir. Ve bir kolunda mek· 
tep hocası, öbUrlinde papaz 0111· 
rak Amerikalıl arın kar111ına çı· 
kar ve tereli mana der ki: 

- lzah et, bu akşam dost· 
la rımla beraberim, bu sebeple 
verilecek ziyafe tte hazır buluna· 
mıyacağım. Müt.eessifim, yalnız 
ıurasını anlat ki. bir Fransız 

leyleğe mukaddes bir hayvan 
gözile bakar ve gelişlerini hUr• 
metle ıelamlarlardı. Halbuki bu 
yaz batındanberi bu hayvanları 
düşman addetmeye baılamııtır. 
Bunun sebebi kuraklıktır. Fflha• 
kika mutat Uıere leylek yılan 
çiyanla beılenir, dere ve bataklık 

i etrafında dolqır, muz.: 
araz 1 'f . , 
böceklere musallat o ur, çı tçının 
yardımcıııdır. Halbuki bu sene 
Mecaristanda o derece ıiddetli 
bir sıcak aldu ki kurumayan de· 

bataklık kalmadı ve leylekler 
rde, l çiyan böcek bulama• 

e yı an, ' il ld l Hiçlere musa at o u ar. 
yınca p l 1 k ~1d·· M köylüsUnlin ey e o ur· 
m:;:r kalkışması ~arihlerinde ilk 

defa olarak .~~~i~~r: ......... ... _ 
" · · · · · · · · · İıÜkA meti temsil eden 

köyklitnde hoc:.ı Allahı temsil 
me ep ' k i ·ı 
eden papaz v.e ~s erl~r ~m.ııi 
eden ihtiyar bır 1efnedra pd~ 1 ıy 

ı lar tam ka a engı ır er. an aşır , 

Fransanm Limof vilayetinin 
Noyer köyünde garip bir 
ölüm vak'ası olmuıtur. Bu 
köyde oturan Ponşaro iıminde 
bir zatın odun kesmeye mah
suı lokomohilli bir keski makinsi 
varmıı ve bu makine 30 seneden 
beri adamın evinin önünde durur, 
hep orada çalııırmış. Fakat geçen 
gün şiddetli bir fırtına çıkmıt, 

tam lokomobilin bacasının 1 O 
santim üzerinden geçen yükıek 

ttevettilrlü elektrik tellerini sarsmış, 
teller lokomobilin bacasına dei
mit ve buradan geçen cereyan 
aıaiıda keski makineıini itlet-

mekte olan zavallı makiniıti 

öldürmüştür. 

Moskovanın Bagdaasarov enı

•nl Bir 1 tittisü rektörü 
K l elektrik cereyanı 

a P ile lıleyen auni 
bir kalp yapmııtır. Bu kalp a111•· 
liyat yapdmaıma mecburiyet gö-

Sayfa 1 

Bir Rus alimi halka parasız 

Parasız Sı- sıcak su temini 
için tecrübeler ic~ 

cak .Su rası ile meıguld lir. 

Bulduğu uıul biraz zahmetli ise de 
ıon derecede basittir. Rus alimi 
dünyanın merkezine doğru inil• 
dikçe hararetin arttığı kaidesinden 
ilham alarak 3900 kadem derin· 

liğ~ inen bir arteziyen kuyusu 
açmıı ve hakikaten bu derinHkte 

sıcak bir su tabak~sı bulmuştur. 

Şimdi bu ıuyun soğumadan yuka· 

rıya çıkarılarak halka tevzii mev• 
:ıubahstir. 

~··· · • •• ' •••• 1 . .... 

rUlen haatalar arasında kalpleri bu 
ameliyeye tahammül edemiyecek 

derecede ıayif olanlar üzerinde 
tatbik edilmektedir. Bu kalp hasta 

bayıltılır bayıltalmaz hakiki kalbe 
bağlanmakta ve hakiki kalbi dur· 

durmaktan menettiği gibi, hakiki 

kalp duna dahi onun yerine kaim 
olmaktadır. 

J aponKızlarına Maarif Sa
hasında Yeni Bir iş Çıktı 

Japonyada yarım aaırdanheri 
Garp terbi yeaini öğrenmek; yalnız 
çok zengin ailelere inhisar ed\I) 
bir imtiyazdı. Halbuki Ma~ 
Nezareti bu ıene bilfım\.11} lij 
mekteplerine 0 Avrupa adibmt\l• 
aıereti,, için yeni bir dera ili ve 
etmittir. Badema orta tahsilini 
bitiren her Japen kızı Japon ter· 

blyeslni öirendikten baıka garp 
terbiyeaini de öğrenecektir. Fakat 
hayatta tatbik edeceği usul sa· 
dece Japon uıulUdUr. Garp ter• 
biyeıi yalnız Avrupahlarla temaata 
ve Avrupa memleketlerine seya• 
hatlerde tatbik edilecektır. Reı• 
mimiz bir Japon mektebini gös
terir. 
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Her halde jemste bu anda r 
ayni şeyleri düflinmUş olacaktı. 
Birden yük ek sesle şu sözleri J 
söyledi: 

- Eğer ben hayatımda bir 
kere bir kadın başı keaecek olsa 
idim, evvela Dorisin başını ke· 
erdim. 

Fakat vaziyetleri şakalaımıya 
pek müsait değildi. Biran evvel 
bir hareket yapmak, kendi baı· 
lamın mal olacak olan ıu müthiı 
kafadan kurtulmak lazımdı. Tev
fik tekrar Jemse soruyordu: 

- Peki amma bu batı ne 
yapacağız? 

* Jems odasına doğru gitti. Beş 
dakika sonra giyinmiş olarak mey
dana çıkh. 

Çantanın yanına geldi. Çan· 
tayı kapadı. 

- Ne o ... Hayrola ... jems ne 
yapacaksın? .. 

- Başı götlirüyoram. Spree 
nehrinin kanallarından birine 
atacağım. 

- Yakalanırsın. 

- Dikkat ederim. 
- jems iyi dUıün. Belki pO'" 

lise vermek daha doğrudur. 
- Düşünecek, muhakeme yU· 

rütecek zaman çoktan geçti. Şimdi 
hareket etmek lizım... Bak saat 
Uç buçuğu beş geçiyor. Ortalık 
aydmlandı bile... Ele geçmemiye 
df kkat ederim. Bırak beni gideyim. 

- Jems bu çok tehlikeli bir 
~eydir. 

Jema parmaklarına takhğı çan• 
tayı göstererek: 

- Ya bu? dedi, bu pek teh .. 
likesiz birşey midir?. 

Evet.. Jem in hakkı vardı!. 
- Korkma Teddy, dedi, ben 

çolc ihtiyatlı olacağım. Allaha 
ahtım olsun kendimi yakalatmıya• 
cağım ve o ıeriri ele geçireceğim .• 
Bu } aşıma kadar hayatımda bir 
tavuğun bile başını k smedim •• 
Fal<at onun batım elimle kopa
racağım, dl imle koparacağım. 

Hele senin o nazeninlerinin bu 
işte methaldar oldukları meydana 
çıkarsa... Kadın nasıl dövülür, 
kadın nasıl parçalanır? Ben on• 
]ara göstereceğim. 

Ve çantanın kulpu linde, 
sokak kapısına doğru gitti. 

lf 
Sokaklar adamakılh aydmlan

mııtı. Spree'nin kanalları etra
fında hafif, hafif uyanan bir ha· 
yat hissediliyordu. 

işlerine giden tek tük amele· 
ler bile vardı. Bunlardan birinin, 
kanalın kenarında sulara bakarak 
dolaşması, oradan geçen bir ame• 
lenin nazarıdikkatini celbetti. 

Almanyada malt buhran, işsiz 
ve efaletlerden dolayı canından 
bezgin insanlar pek çoktur. 

Amele, sabahın alaca karan• 
lığında sulara garip, garip baka· 
rak dolaıan bu adamın kimbilir 
ne kurduğuna ve neye niyet etti· 
ğine zahip oldu? .. Jemai uzaktan 
uzağa takip etmiye ve onu göz
lemiye başladı. Niyeti o, nehirc 
atılır atılmaz arkasından atlayarak 
onu kurtarmal< olacaktı. Peıinl 
bırnkmiyam gören Jems, onu ka
nala atamamaktan duyduğu yei 
ile daha perişan ve daha sabi, 
çantayı hep elinde aallıyarak sa• 
hilden uzaklaştı ve Tirgartenin 
içine daldi. 

S bahleyin bahçe derin bir 

&likilt içersin de idi. Yalnız uya· 
nan kuşlar cıvıldaşıyorlardı. Ağaç· 
larla kuytulaıan yollardan koru• 
nun içlerin doğru gitmiye baı~ 

ladı. 

Çantayı caddeden en uzak bir 
yerde tarhların arasına bırakmaya 
karar vermiıti. 

iri ağaçların gölge inde renk 
renk çiçek tarhlarının araaında 

uzanan yollar aabahın bu ilk saa· 
tinde ne kadar güzel ne kadar 
strindi. 

* Bir t vıan uykuauna yatmış 
olan İvan Rabakoviç birdenbire 
yerinden ıçradı. 

ÇUnkll loı yollarda çakıl taş· 
larmı ezen bir ayağın se iai duy-

muştu. Hemen yerinden kalktıt 
dinledi. Bu ayak sesi kendi hu• 
lunduğu tarafa yaklaııyordu. A· 
cele ile ayağına yırtık kundurala• 
rını geçirdi... Bir pollı tarafından 
serseridir diye yakalanma11 çok 
muhtemeldi. Onun için böyle bir 
kanapede uyumuı olduğunun an• 
laıılrnamaaı lazımdı. 

Daha dikkatle dinliyordu. Ge
len ayak •esleri pep yakın ltitil· 
mekle beraber kendi bulunduğu 
yolda kimseler yoktu. Daha dik· 
katle bakındı. Çiçeklerle aiaçlar· 
la sUslli bir tarhın öbür 
tarafındaki kendi bulunduğu 
yola mUvazl olan diğer bir yol 
yaprakların rasından görUnü· 
yordu. Galiba ayak esleri o 
yolda idi. 

( Arkası var ) 

Mukaddema Maçka Maçkepalas l\çüncli kapı 8 numaralı hanede 
mukim iken halen ikametgfihı meçhul bulunan Cemil Bey 

zevcesi Halet Hanıma 

lstanb l İkinci İcra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına rehin etmek ur tile mezkur Sandık ld r • 

inden 21 kanunusani 93 J t rih ve 41833 numaralı senet mucibince 
istikraz eylediğiniz bin dört yüz doksan Uranın tesviye edilmımesl 
hasebile meblağı mezbur borcunuzun yllzde dokuz faiz ve yUzde 
Uç kumsüyon ve faiı ve kumUayon ve masarif yekunundan yüzde 
iki buçuk muam l vergisi ve masarifi icralye ile maan tahsili 
hususunun temini zımnında merhun bulunan bir pırlantalı boroı, 
bir roza tek taı v bir pırlanta yüzük bir çift roza 
küpe, sekiz altın bilezik, bir elmaslı aaat ( bir taı nok• 
aan ), sekiz adet pırlanta çıplak taı icra ve lflis kanu· 
nunun 1-45 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için 
daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idaresi 

tarafından talep edilmesi Uzerino olb ptaki maddei kanuniye 
dairesinde tanzim ve bereyi tebliğ mUbaıirine tevdian tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zahrma mübaşirinin vermit olduğu meıru· 
hatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni 
tebliaatı mlikteziy nin bir ay mtiddetle ili.nen tebliği takarrür 
etmit olmakla tarihi ilandan ltib ren 934/1272 dosya numarasile 
müddeti muayyenel mezküre zarfında icranın durmasını mu• 
tazammm şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni ıert vey 
borcunuzu eda eylemediğiuiz takdirde mUddetf meıkürenln hitamını 
müteakip berveçhi talep merhun mUcevh ratınızın paraya çevrilmesi 
hususundaki muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar 
kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebli
ği m kamına kaim bulunmak üzere keyfiyet Hanen tebliğ 
kılınır. ( 4401 ) 

1 - -İn-h-is-a-rl;--u-. __ M_ü_d_ü-rl_ü_ğ_ü_nd_e_n_:_I 

Cinai 
Köhne Müskirat Sandığı Tahminen 

K ğıt karton bobin Bal· •• 
yeleri ambalajlarından 
çıkan kapaklarla yan 
tahtaları 
Iskarta kanaviçe par• 

" 

Miktarı 
432 Adet 

5000 Kilo 

8452 
" 

Bulunduğu mahal 
Kabataş Müskirat 
an barında 
Cibali Levazım an ba
rında olup bir sene 
zarfında peyderpey 
teslim olunacaktır. 
Ahırkapı Depo&ull-' 
da çal arı 

la karta Çul ,, 3055 " ,. ., 
ip u 9718 " " .. 
Kınnap ,, 1132 ,, ,, tt " 

" Yukarda cinsi ve miktarı yazılı köhne eşya 1118/934 tarihine 
müaadif Cumartesi iÜnU saat On dörtte pazarlık auretile satılacak· 
tır. lateklilerln eıyaları bulundukları mahalde gördükten sonra pa· 
zarlık için tayin olunan günde 0 o J S teminatlarHe birlikte Cibalide 
Levazım ve mUbayaat ıubeıinde müteşekkil satış komlıyonuna 
müracaatları. "-4087., 

Şartname inde yazılı evsaft mubayaa olunacak yirmi bin kilo 
benzin pazarlığı 11/8/934 tarihine milaadif Cumarteai günü saat 
11 15,, te icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için her gUn 
ve pazarlık için de tayin olunan günde 0 o 7,5 teminat prasile 
Cibalideki Alım, Satım komisyonuna müracaatları ilim olunur. 0 4228,, 

Hayvan Panayırı 
Ba ki ele iye Riya etind n: 

Yedi gim devam etmek ü:ıere her eene 12 ~"'u to ta küşat edilmekte olan 
Bnbae ki bclediyesiue ait eenebaşı hayvan ve emtea panayırı bu sene 12 
agu to 193..l tarihine müsadif paznr glinü açılacagından gelecek tüocar ve 
osnafın esbnbı istirahatlan tahtı lemin lmdığı ildn olunur. 

Ağustos S 

Mısırlı .izcilerin Ziyaretleri 
\ 

Şehrimize gelen Mısırlı izcilerden mUrekkep 22 kiıilik kafil dU. 
1abah sefir ve konsolosu ziyaret etmişler. Öğleye doğru Taksim cuaJ 
hurlyet bldeıine bir çelenk koymuılardır. Bu glin camileri ve müıe 
leri gezeceklerdir. Resmimiz, izciler çelenk koyar1ark n alınmıştır. 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine Yazılma V 

Alınma Şartları 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebeasından olmak, 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 

4 - Sıhhi vaziyetini «dil, gözt kulaklarında arıza olmam k, 
vücudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerd , dağlık 
bevalide yUrllyUp gezm ye ve hayvana binmeye bUnye 
t ekkUliitı müsait v mUtehammil olmak» tam teşekknUU 
haıtanelerd n mufassal raporla tesbit etmek, aşı şah • 
detnamesi vermek. 

S - Belediye vey Polis merkezlerind n iyi ablAklı, ceza görme .. 
rniş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - Mektebe girmek iıteyenler, lstanbulda Bliyllkdered Yllk ek 
Orman Mektebi RektörlüğUne yazacakları lstidaya hüviyet 
cüzdanı, Ortamektep ıahadetnameainl, sıhhat ve aıı rapor• 

• larını, polis veya belediye mazbataıını ve Uç adet v siki 
fotoğrafını iliştirerek göndermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 Ağuatostan 15 Eylül tarihine kadar yapılmıf 
olm lıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8 - Vaktinde tam evrakla mUracaat etmlı olanlardan şahadet• 
nameleri p k iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi sıra ile tefrik 
olunur. K bul layik t lipler kadro miktarını g çerse bun• 
lardan evvelA tahsiline fasıla vermemlı olanlar saniyen riya· 
ziye d receleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnaıında mektebi terkettlklerl 
veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye 
gltmedikl ri takdirde m ktebin yapmıı olduğu masrafları 
ödeyeceklerine dair mektebin vereceği numuneye göre No
terlikten tasdikli taahhUt senedi vereceklerdir. Taahhüt se
nedi vermeden mektebe devama mUsaad olunmaz. (4162) 

İstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 
1 - Kfığıthanedeki terıih havuzları için 6,600 metre mik'abı Sul· 

tan Çiftliği kumu atın alınmaaı kapalı zarfla eksiltmeğ 
konulmuıtur. 

2 - Ekiiltmeye girm k istiyenler Takaimtde Sıraservilerd ki İdare 
vemesine müracaatla birer lir verip artnameyl alabilirler. 

3 - Teklif zarflarının nihayet 15/8/934 Çarıamba günü aat on 
dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması Uizımdır. Bu saatten 
sonra teklif kabul edilmez. "4457,, 

istanbul Orman Baş Müdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut ve mahfuz 52 buçuk kental köhne 

kayın direği odunu ile 2500 adet kestane çubuğu 12/8/934 Pazar 
gUnü ihale edilmek Uzere müzayedeye çıkarılmıştır. izahat almak 
istiyen taliplerin Haliç Orman idaresine \'e ihale günU ıaat iki 
buçukta da Istanbul Orman MUdllriyeti kalemine müracaat eyleme• 
lerl ilan olunur. '·4156,, 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinai ve Mevkii Senelik Kira 

kirsı MUddetl 
lstanbul Balıkhanesi mezat mahalllndekl Su, Şerbet, 401 Bir sent 
Satlf yeri. 
lıtanbul Balıkhanesi mezat mahallindeki Soğuk Me· 201 ., ., 
kfılit Satış yeri. 
Saraybumunda Gümrük Muhafaza memurlarının ya· 
takhanesl yanında Çamaıırhnne denilen mahaldeki 
kahvecilik. 60 Üç u 

Maslak civarında bir tarafı 8Uyilkdere caddesi bir 
tarafı kısmen fstlnye caddesi ve kısmen İıtinye de· 
r si ayağı ve bir tarafı Bfiyilkdere caddesi altında 

Hamidiy kasrından lstinye Deresi ayaklarının bir· 
leştiği noktaya giden müstakim hat ile mahdut ara· 
zl dahilinde 1182710,, metre murabbaı bir parçada 
Tuğla, Cam, toprağı Boya madeni ve alre çıkar-
mak hakkl 90 Üç " 

Yukarda cins ve mevkii yazılı yerler bizalarındaki bed l ~e 
mllddetlerle açık arttırma usulile kiraya verilecektir. lsteklilerın 
J 9/8/934 Pazar günü saat On dörtte pey kçeleril mllrac t· 
1 rı. ' 1M,. "4211,, 



tTTIBAT ve TIBAKBI 
_ Her hakkı mahfuzdur -

Beıinci Kııı~~~: .. ~.s __ ............................ . 

Nasıl Dold• ? .. 

Na•ıl Ya111dı ? .. 
l> - 8 - 984 N-.sıl Ôllli.? 

'=========•Ziya Şakfı ~ 
Kimil Paşa Ve Prens Sab~h~ttin ~ a-
raftarları Sinoba Nefyedılmışlerdı .. 
Y almz, bu menfur tebekeye dahil 

olanlardan Kemal Mithat Bey vazl.; 
haine aadak kalmıı; Mahmut Şe•· 
ket Paıanm şehit edildiğini duyar 
duymaz, doğruca Avusturya sefa· 
rethanesine giderek - evvelce ha· 
zırladıiı ıu takriri bırakmıfb. 

Takrir SureU 

- Aynen -

(Düveli muazzamanın buradaki 
Vekillerinin en kıdemlisi olmak 
ııfatile zatiililerine berveçhizlr 
ınukarrerabmızı arzeylemiye içti• 
ıar eyleriz. 

Bir tabur serseri ile idare olu
nan hükumeti ha:urayı, ezip kır· 
inak için tertip etmiş oldujumuz 
plinları. berçebadibat mevkii fille 
getirmeye karar verdik. ( Asayifin 
ınubafazaaı için, ıüferanıo karaya 
•aakiri bahrjye ihracını[l J emret· 
ıneleri, gerek Avrupa ve gerekse 
umumun menfaati iktizasındandır). 

Efendimize tunun da arzına 

~üretyap oluyoruz ki tarafımızdan 
imparatorluğun menfaati için ka· 
bul olunan bir hareketin lcra11 
zamanında vukubulacak hiçbir 
hadiseden mes'ul olmıyacağımız 
gibi vukubulan teklifimizin, diiveli 
·muauama tarafından lütfen 
nazan itibare alınacağını ümit 
eyleriz.) 

İhtilal komitesi 
Vatanperver Mithat Paıa ile 

bu takriri veren Kemal Mit•at 
Bey ara11:1da ne ellm bir tezat ... 

Topal T evflğiıı derhal yaka· 
lanmaaı diğer canilerin de çaça· 
buk el: geçmelerini intaç etmiıti. 
Bu aeraerilerin hiçbiri. deruhte 
•ttikleri vuifeleri ifa edememit
lerdL Hattı bunlardan Hakla, 
Beyotıunda derdnt edilditl 
laman: 

Şurada, Piremehmet aoka· 
iında bir ahbabım yar. Onu 
ayak Ozerinden g3reylm. 

Demiı.. Memurlar da - her 
halde bu ıebekeye dahil olması 
muhtemel olan - bu ehbabın 
lkametglhını öğrenmek için buna 
bililtizam müaamaha göstermiş· 
lerdi. Hakkı, refakatinde me· 
nıurlar olduğu halde Piremehmet 
•okağma gelmiJ.. Mahut evin 
kiracıaı olan lngiliz tabaasından 
Nikola Filiçin karısına: 

- Madam, bir meseleden do
layı beni yakaladılar. Arkadat· 
lara haber ver. 

Demif.. Bu ıuretle cinayet 
merkezinin oraaı olduğunu me
murlara ibaaa etmek gafletini 
göstermişti... E•, derhal tarauut 
altına alımlmıı.. KAzım Ue Şevki 
ve Mehmet Alinin orada bulun· 
dukları anlaşılmıştı ..• Ev, bir in· 
giliz tebeasının tahtı isticannda 
olduğu için - k pitülisyon do
layııile • basılanıctmıfb. Yalnız, 
•ıkı bir taraasut çemberi içine 
alındıktan sonra lngiltere konso
loshanesile muhaberat baılamıştı. 

Perşembe gUnü merhum Mah· 
lllut Şevket Paşa ıle yaveri İb· 

u ç tal 8l l 
r tar fı d ı 

Mahmut Şn1bt Paıo kotill•rinl11 
merkezi olan B•goilunJa Glaoanl 

,.._ 
Cl11og.t esnasırula kalla11ıl11n 

o• katil Nazmigi kaçı""' 
otomobil 

1 

~ 
sokajındakl (1) namaralı ev 

rahim Beyin ceıetleri muazzam 
ve mutantan bir merasimle Har
biye Nezaretinden kaldınlmış ... 
Ayaıofya camisinde n_am~arı 
kıhnmıf.. Şişlideki (HUrrıyetıebe
diye) tepesine getirilerek (Abi~ei 
hürriyet) in ve (31 Mart şehıt
Jeri) nln yanına defnedilmi.ıti. 

Bir taraftan bu meraıım ya· 
pıhrken diğer taraftan da . vaıl 
mikyasta tevkifat devam edıyor· 
du. Hnrriyet ve itilif mensupla· 
rından ılipbeli adamlarla Sadra· 
zam K•mil p.,. ye Pren• Saba
hattia Beylere tarafta-: olan
ların eberiai derhal bır va· 
pura bindirflmlf, Sinop kale· 
ıine gönderilmifti. yalnız ara· 
dan kırk sekiz aaat kadar 

uzun bir zaman geçtiği halde, 
Pire Mehmet sokağındaki evin 
tahnrrlsine ait muamele lngiltere 
konsoloshanesi tarafından intaç 
edilmemişti. Nihayet, Cemal Bey 
Polis Müdürü Azmi Beyle birleı
mit; her ne pahasma olursa o)ıun, 
evde saklananları yakalamaya 
karar vermişti... İstanbul Muha
fızlığı Yaveri Yüzbaşı Hilmi, 
BabıAll Jandarma Böliiğil Kuman· 
danı Ytızbaıı Mehmet Ali, Polis 
Mlldüriyeti Kıaauaclli Müdarl Sa
moel. Komiaer LeYhi Beylerle 
dokuz nefer jandarma •e klfi 
derecede ıiYil polis memuru bu 
ite memur edilmlfti. 

( Arkaaı var) 

Aksa Selçukaultan mahalleai tramvay caddesi 41 
Mukaddemah ..ı ray kim iken halen ikametgihı meçhul bulunan 
numaralı aneve mu 

Leman Hanıma 

İstanbul İkinci icra Memurl~ğund~n: 
. S d y rehnetmek auretile mezkur Sandık ıdare-

Emnıyet an ıgına al t lb. 
30 K 1 931 tarih ve 5026 l numar ı ıe~ muc ınce 

ıinden · evve · d"I 1 h b ·ı 
1 t

.k az eylediğiniz iki yftz otuz liranın teavıye e ı memd es aıe ı e 
ı 1 r - d dokuz faiz ve yll e üç kum· bllm mezbur borcunuzun yuz e 

me e· . k llyon ve masarif yekunundan yüzde iki 
O ve faız ve ums b .. 

ı yon . . ve masarifi icraiye ile maan ta sılı hususu· 
buçuk m~a?1ele vedrgısı hun bulunan bir roza tek taı yüzük 

temını zımın a mer vf'k 
nun 145 inci maddesine te ı an paraya çev-
icra ve iflas kanununu~ tt bulunan alacaklı mezkur Sandık 
·ı . . . daireye mUracaa a . dd . k 

rı mesı ıçın d.l . üzerine olbaptakı ma eı anu-
"d . tarafından talep e ı mesı 
ı aresı . b . t blig" mübaşirine tevdian tarafı· 

d . . de tanzım ve erayı e ld 
niye aJresın 

1 
h mlibaıirinin verrniı o uğu 

.. d "len ödeme emr za rına d. ·ı . 1 
nıza gon erı d ik t tmedig" iniz bil ırı mıı o maıına 

h tt mezkur mahal e ame e 
meıru a 8 

• b" Uddetle ilinen tebliği takar· 
mebni tebrgatı mukta:ı.iyenın_ ır.t.aby m 934ıı620 doıya numara1ile 

t . l akla tarihi ılindan ı ı aren 
rtlr e mıı 0 m rfmd • nın durmasını mutazammın 
müddeti muayyenei mezkiıre za 8 ıkcra .. ıert veya bocunuzu 

1ır· • larak bir itirazı anunı 
pfahi veya ta m 0 

. idd ti e:ı.küreoin hitamıoı mlltea-
eda eylemediğini:ı. takdirde m e h m t nızın paraya çevrilmesi 
kip berveçhi talep merhun mllcev era ı b da infazına iptidar 

lib · raiyenin gıya ını:ı. 
huıuıundaki muame ıc b husustaki ödeme emrinin 
kılınacağı malumunuz olmak v~ 

0 
u keyfiyet ilinen tebliğ 

tebliği makamına kaim bulunma zere 

olunur. (4415) 

S hh 1. . A Muavenet Vekaleti 
ı at ve çtımaı d .. 1 .. ğ .. d . U Mü ur u un en : 
Hudut ve Sahıller Sı~hat ahU Sıhhiye Merkezi için 
Kapalı zarf uıulile lstanbul Limanı S •

1 
Çanakkale Merkezinde 

1000 ilA 2000 teneke ve açık münakasa 1 e zi sabo alınacakbr. 
te m ed lmek üzere 400 tenek~ be:ü n saat 14 te Galatada 
r, a 11/ Ağustos/934 Cumartesı gll S bil Sıhhiye Merke-
K tafopaşa sokağında lstanbul ~a:n •isteyenlerin tarlna· 
zind muteşekkil komiıyonda yopdacagın S h·Uer Sıhhat Umum 
m ı r"ni görmek Uzere Ankarada Hudut ve k:.. 

1 
Merkez Baştaba· 

M· dürlUğU Ayniyat Muhasipliğine veya mez 
betin müracaatları. "4012,, 

Vali Beyin Davası 

Dün izzet Bey 
Verdi 

DUo öileden aonra Asliye 
UçUacU ceza mahkemesin
de Vali Muhiddin Bey ve beledi
ye tarafından Milliyet gazetesi 
neıriyat mfidOrll Etem izzet ve 
muharrir Burhan Cahit Beyler 
aleyhine açılan daYaya devam 
edildi. Burhan Cahit Bey ıel· 
memitti. 

Muhiddin Bey bir dava açmış 
olmak için böyle bir dava 
açmııJardır. Bu dava ile kalem 
ve matbuat hilrriyetine zincir 
vurulmak isteniyor. ,, 

Etem izzet Bey, bu meaelelerl 
diğer aazetelerln de yazdığını, 

Vekilleri bulundular. Etem 
izzet Bey davacı vekillerinin ver
dikleri tahriri bir liyihaya kartı 
hazırladığı notları okuyacağını 
a&yledi, mahkeme bu talebi ka
bul etti, Etem izzet Bey de (50) 
sayfa tutan notlarını okudu. 

bunlar hakkında dava açılmam&1mır 
aırf ıabaına ve Milliyet gazetealne 
olan kinden doğduğunu IÖyledi 
ve ıonra da Belediye vekili 
Rahmi Beyin ( 49) maddelik it
hamnamesine cevap verdi, bu 
( 49 ) maddenin hiçbir ıey ifade 
etmediğini söyledi. 

Bundan ıonra Vali Beyin 
Etem izzet Bey cevabını tıç 

n?ktada tekalf ettiğini, belediye
nın ıahaiyeti maneviyesinin, Mu-
hiddin Beyin tahkir edilmediğini, 
latanbul tehir meclisi zabıtlarının 
!!hrif olunmadığını ıöyliyen bir 

avukab Kenan Ömer Bey ıöz 
alarak Etem izzet B. in, davanın 
mahiyetini değiıtirerek kendisine 
ıöz ıöylediğinl ileri alirdti ve 
dedi ki: 

mukaddemeden ıonra cevabını 
ıöylece anlatmıya baf)adı: 

- Vali Beyin avukatının lt
hamnamealni g~rdilm. Bunlar baı-

•• - Biz fazileti mahdut bir 
rüyet zaviyeainden aörmeyiz. o 
çeşit kıaa göriltlOlerden değilh. ,, 

ka bqka gazetelerden cümle 
cUmlc ve satır aatır toplanarak ya· 
pılmıı eklenti cUmleJerdlr. Vali 

Daha sonra Belediyenin avu
katı sBz alarak cevap verdi ve 
muhakeme, iddia makamıQJn 
iddiasını bildirmesi için baıka 
bir gUne bırakıldı. 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Ura 
FERIKÖY : ikinci kıaım mahallesi eski Kiğıtha J 500 Peşin 

ne, yeni Fransız mezarlığı çıkmazı para ile 
sokağında 2 oda, bahçe ve kuyu-
yu mUıtemil 2 numaralı ahıap hane 
ile 4 numaralı kagir dUkkin. 

ÇAKMAKÇILAR: Valdehanı birinci kapı alt katında 
4 ve 4/1 numaralı mahal. 
Valdehanı birinci kapa alt katında 
3 No. lı dUkkin. 

• 
.. 

AKSARAY 

BALAT 

BEŞiKTAŞ 

" 

KADIKÔY 

V aldehanı birinci kapı alt katında 
31 ı No. h Y az1haae 
Valdebam birinci kapı alt kabncla 
3/2 No. h Yazıhane. 

: Tülbentçi Hllsamettin maballeai 
Ümran ıokağında eski 2 ve yeni 4 
numaralıhane. 

: Hacı laa mahallesi Haf aflar ıoka
imda eaki 2 Ye yeni 2/1 numarah 
dllkkAn. 

ı Yenimahalle Şerbethane sokağında 
6 oda, 2 Sofa, 2 heliyı m&ftemel 
251'1:1 eıki ve yeni 35 numaralı ha· 
nenin 1/4 hisaesi. 

Yenimahalle Şerbethane ıokağında 
eski 25, yeni 33 numaralı 112 met• 
re murabbaı arsanın 4/1 hiuesi. 

: Caferağa mahallesi Rizaiye soka
ğında 37 numaralı hanenin yarı 
hissesi. 

KAPALIÇARŞI : Kürkçi:ler caddesinde 20 numaralı 
üç katlı kargir dükkanın 300/33 
hissesi. 

ÇAKMAKÇILAR: Dayehatun mahallesi SümbüllU han 
orta katında 17 numaralı odanın 
5/ 1 hisseai. 

ÇAKMAKÇILAR: Dayehatun mahalleai SnmbUllil han 
orta katında 18 numarala odanın 
51 l hiuesi. 

ÇAKMAKÇILAR : Dayehatun mahallesi Sümbüllü han 
orta katında 19 numaralı odamn 
5/1 hissesi. 

150 ,, 
" 

200 " ,, 

200 ,, 
" 

150 
" " 

600 " " 

ıooo " 

,, 

28 " " 

2250 ,. " 

132 
" " 

30 " " 

120 
" " 

120 " ., 

Yukardıld mahaller hiıalarındakl kıymetler üzerinden 19/8/934 
Pazar gUnü saat on dörtte açık arttırma suretiJe •atılacaktır. lı
teklilerin pey akçelerile müracaatları. ..M,, "4212,, 

İstanbul Üniversitesi 
Kômisyonundan: 

Mübayaat 

Üniveraite Merkezi ile FakUlteler ve mUştemilibnın aenei ma
llyeıi için " Maden, kok, mangal kömürü ile odunu ,, müzayedeye 
münakasa kanununun maddei mahsusasınn tevfikan 15/7/934 tari
hinden 5/8/1934 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin bergün Mübayaat Komisyonuna müracaatle 
şartnamelerini tetkik edebilirler. Talipler teminatlarını bir gün 
evvel Üniversite Muhasebesine yatırmaları ve ihale günü olan 
5/8/1934 Pazar 2ünü saat 15 te Üniversite Mübayaat Komisyonun
da hazır bulunmaları ilan olunur. "384i,, 



Arabistandaki Gizli Kuvvetlerin İçylzl 
Yazan: it * 
Bu yeni vaziyeti Entellicens 

Servisin arzuları, emelleri ve men· 
faatlerl dairesinde tanzim ve 
idare etmek lazımdır. 

Mısır o sırada Saad Zağlöl 
Paıanın hükmU nüfuzu a~tmda 
bulunuyor, ve gözlerini dört aç
mış, Hicazda vukubulan bu te
beddül ve inkılAptan, İbni11uut 
ile sıkı bir dostluk kurarak isti· 
fade etmek istiyordu. 

Ôyleya, milli emeller peılnde 
koıan Mısır için Hicazda ve böy· 
lece CeziretUlarabın büyük bir 
kısmında kuvvetle yerleıen lbniı· 
ıuud gibi zeki ve kudretli bir 
şahsiyetle elele vermekten daha 
kestirme, daha makul bir hare· 
ket mi olur? 

Bilhaasa her aene dünyanın 

dört bir tarafından lniiliz müı· 
temlekelerine gehm on binlerle 
hacının toplandığı yerlere hakim 
olan İbnissuttan bir hayli istifade 
etmek mümkündür. 

Mısırda işle bu arzu ve mak· 
ıatla adeti bozmamış ve arala· 
rma birçok, bu dostluğu kurmiya 
ve takviye etmiye memur güzide 
zevat da katarak MaLmill Ibniı· 
ıuuda göndermi,ti. 

Saad Zağlül - lbnissuut, daha 
doğrusu Arap ittihadına yol aça· 
cak Mısır • Ceziretlilarap itilafı, 
dostluğu iıte böylece kurulacaktı. 

Fakat Filbi? 
O, ne güne duruyor? 
Ya entellijens servis uykuda mı? 
Saad Zağlül ile uğraştıklan 

yetmiyormuş gibi, şimdi başJarma 
daha büyük belilar mı satın 
alacakladı. 

Mısırda blnbir mütkülatla 
karşılaşan Londra teliıa düıtn, 
entellijens servis dürbünlinll Ara• 
bista na çevirdi, telgrafhane gUn· 
!erle sanki Mister Filbi için iıledi. 

Fakat buna ne hacet.. Filbl 
zaten yapacağı iti bilmez bir 
adam mı? 

Kollarım sıvadı, meydana çıktı. 
hk iş ıbnissuudu iskandil etmek. 
Yokladı, ustalıkla isticvak etti, 

fakat maalesef ( 1 ) müsbet bir 
netice alamadı. 

Ibnissuut; 
- Hayır! diyordu ve bu cevap 

bir türlü ( evet ) e inkılap edemi· 
yordu: 

Mısırın buralarda gözü vardır, 
onların ne zamandanberi hilafet 
peşinde koıtuklarmı bilmiyor 
musunuz, isterseniz ıize bu huıuı· 
taki mahrem dosyaları da ietir· 
teyim, inanınız ki bunlardan hayır 
gelmez.. Müsaade buyurmayınız. 

- Benim hilafette gözüm 
yok ki .. 

- Ya onlar iıterlerae .• 
- Hilifetin zaten manası yok. 

Onları böyle bir şey peıinden~ 
koımaktan vazgeçirmek güç 
olamaz. 

- Fakat Mı11rlıları bu hususta 
ikna mümkün olamaz, zaten mıh· 
mel göndermiye kalkmaları, hele 
bunu askerlerile, müzikalarile, 
alayla göndermeye kalkmaları 
neye delalet eder, maksatlara 
aıikiir değil mi ? 

- Onlar eskidenberi mahmel 
ıönderirler. 

- Fakat bu defa ..• 
Nihayet lbnissuut kestirdi, 

attı: 

- Mısırla dost geçinmek 
isterim 1 

Filbi, lbnissuudun, Mısıra 
(mahmel göndermeyiniz) demezsioi 
lıteyordh. Şimdi bu emeline mu· 
vaffak olamayınca başka yollara 
1aph1 Çünkü EnteJlicens Servisin 
bu bapta arzuıu sarihti Onu ye• 
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rine getirmek elzemdi. 
lbniaauut o aırada, yeni lıtill 

etmiş olduğu koskoca kıt'amn 
nizam ve intizam yüzü görmemit 
uçsuz bucaksız çölUn binbir der· 
dile meşguldü, gece gündüz çalı· 

ııyordu. 
Filbi bundan fstif ade etti. 
Planını kurdu, makineılnl 

iıletti. 
Vehabileri bu husuıta kıtkırt· 

mak zor blrşey değildi. Onlara : 
-

11 Muzikalarla, allı pullu, 
sırmalı, süılü ıeylerle, parmakları 
altın yüzüklü, göğUıleri altm 
köıtekli, gözlerinde altın çerçeveli 
gözlUklerle Vehabilikle alay eder 
gibi kırıta kırıta gelen bu kifir· 
lere saldırmak vaciptir 1 ,, 

Demek kAfi ve fazla bile idi. 
Fak at onlar bu hal kart ııında 

lbnisauuda çıkarlar da: 
- Bu gelenlere neden mUaa· 

ade verdin, ya Abdülaziz (1) der· 
leue o vakit ne yapmalı ? 

Bu sebeple Filbi bekledi. 
El aceletü mineneytan, dedi, onun 
siyaseti zaten hep bu sözde top· 
lanmıştı Ve bunu Filbi boyuna 
tekrar eder dururdu. 

Viakiıinl içiyor, ve kendi an· 
lathğına göre çolün öteıinde 
berisindeki karpuz tarlalarını da 
işte o sırada keıf etmit bulunu• 
yordu (2) 

O, pususunu kurmuttu. 
M111r mahmelinin Kahireden 

hareketini, Süveyşe geli~ini, ora· 
dan vapura bindirilişinl gUnü iil· 
nüne ona haber Yeriyorlardı. Fa
kat bu telgraflar hususi ıifreai 
ile verildiği için kimse bunların 

neyin nesi olduğunu anlayamazdı. 
Kafile mukaddes topraklara ayak 
basınca, Fi~by de viskisini bırak· 
tı, pipoıunu bir tarafa fırlattı 
atb, pususundan fırladı çıktı. Ve 
şayanı hayret bir beceriklikle 
ibnisstiuda hiçbir ıey sezdirmeden 
planını tatbika koyuldu. Ve ev· 
velce tasarladığı vechile pek mu· 
taaısıp olan Vehabilerin ani 
coşkunluklarından istifade etme· 
sini bilerek istediğ:ni yaptı. 

V eha biler Fil b.<nın tertibatı 
sayesinde öyle coşkun bir hale 
gelmişlerdi. Başları öyle dönmüş, 
gözleri öyle kararmıştı ki o aada 
lbnissüudı.ı müracaat şöyle dur· 

(1] Vehabiler imal olduktan sonra 
da İbnissuuda hep böyle hitap ederler. 

[2J Filbi kıymeili bir asarıatika 
llinıidir. Ceziretülarapta bu lıuııuata 
vakit buldukça cidd~ tetkikat ta yapar, 
lıatttı bazı mühim keşifleri de vardır. 
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ıun, İbni11Uut orada buluuduğunu 
hatırlamaya bile vakit buluma· 
dılar. 

(Arkaaı var) 
.._ • • •• ' ...... .... . 1 ••••• 1 1 f ••••• ·-

Japo'll.ga Sun 'i 
/pek Yapmıyacak 

Japonya ıun'i ipek fabrikatör· 

Bir karar· leri hükümete mil· 
racaatle bir aene 

name n•ş· müddetle ıuo'i 
r•dildi ipek istihsalitınan 

men edilmesini rica etmişler ve 
hükumet bu teklifi kabul ederek 
bir kararnane neşretmittir. Bu 
kararname ile japonyada bir ıene 
müddetle sun'i ipek istihsalib 
men olunmaktadır, 

Bu kararnamenin nefrine ve• 
ıUe olan mUracaatin sebebi ıudur: 
Japonya dünyanın sarfettiği sun'I 
ipeğin yUzde yetmitini istihsal 
eden memlekettir. Dünya pazar· 
ları bilhasıa Afrika ve Aıya mah· 
reçleri Japonların elindedir. Bu 
Japon fiatleri İtalyan Fransız ve 
İngiliz fiatlerinden çok aşağıdır. 
Bu fiat dUikünlüğünde - en fazla 
istihsalde bulunmak hasebile • en 
çok Japonlar müteessir olmaktadır. 

lıtihsalit bu büyük müstahsil 
melekette bir sene gibi uzun bir 
zaman zarfında duracak olursa 
dünya pazarlarında sun 'i ipek fi. 
atları muhakkak yükselecek ve 
Japonlar da bu vaziyetten istifade 
edeceklerdir. 

Sun'i ipek fabrikatörleri lehin-

de olarak bu kararnameyi nefre· 
derken Japon hükümeti bu sana· 
yide çalışan ameleyi de unutma· 
mıştır. Fabrikatörler bu sene 
zarfında fabrikalarda çalıııyorlar
mış gibi bütün amelenin yevmi
yelerini vereceklerdir. 

* Sofyadan bildiriliyor: Nafıa 
Nazırı M. Zahari· Bulgaristan· 
evin riyasinde hu· 

da Elektrik susi bir konferans 
işleri toplanmış ve Bul· 

garistanın her tarafında elektrik 
olması için lazım gelen tedbir· 
leri görüımüıtür. Nafıa Nazırı 
en ufak nahiye merkezlerine 
kadar elektrik ııığı ve bilhassa 
Elektrik makine kuvvetinin sokul· 
masana çalıııldığmı matbuata 
bildirmiştir. 

Mukaddema Kuzguncuk iıkele caddeai 112 numarala hanede mukim 
iken hilen ikametgahı meçhul bulunan Şefik 8. kerimsi Suzan Hama: 

İstanbul İkinci icra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına rehnetmek ıuretile mezkür aandık idaresin· 

den 22 Ağustoı 93 l tarih ve 4687 4 numaralı senet mucibince is· 
tikraz eylediğiniz otuz liranın tesviye edilmemesi ha1ebile meblağı 
mezbur · borcunuzun ylizde dokuz faiz ve yüzde Uç komisyon ve faiz 
ve komisyon ve masarif yekünundan yüzde lki buçuk muamele 
vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun 
temini zımnında merhun bulunan bir çift Roza küpe 
icra ve iflas kanununun l 45 inci maddesine tevfikan paraya çevril· 
mesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık ida· 
resi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye 
dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş olduğu meşru• 
hatta mezkür mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiı olmaaıoa 
mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği te• 
karrür etmiş olmakla tarihi ilinden itibaren 934 I 1531 dosya nu
marasile müddeti muayyenei mezküre zarfında icranın durmasını 
mutazamınin ıifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya 
borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkürenin hita• 
mını müteakip berveçhi talep merhun mücevherahnızın paraya 
çevrilmesi hususundaki muamelitı icraiyenin gıyabınızda infazına 
iptidar kılınRcağı malümunuz olmak ve bu husustaki ödeme emri• 
nin tebliği makamına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilinen tebliğ 
kahnır. ( 4412) 

BİKAYI 
Ba Sltaada Bergin 

l.---------------------- Yazan: Firdevs 
_J /•mail 

AŞK OYUNLARI ................................................ 
Kocaman köıkte, sakin ve 

yekneıak bir aile hayata hükUm· 
ferma idi. Aile reiıi soğuk duıtan 
ıonra batanda havlu salona 
girerken: 

- Hanımlar, Beyler tuvaletim 
hakkında bir itirazmıı var mı? 
diye ıaka etti. Kimıe sesini çıkar· 
madı. Yalnız, beyaz saçlı ihtiyarın 
yüz kiloluk vücudu köıedeki 
koltuğu bir hayli gıcırdattığı 
iti dildi 

Hafifçe kambur olan Bedia o 
gün bütün beyazlar giymiı, boynu• 
na da bir ııra inci akmışb. Zavallı 

zaif, nahif vUcudile diğerleri gibi 
ııcaktan milıteki değildi. Kardeşi· 
nin çorapıız bacaklarını müziç 
ılvrl sinekler kıpkarmızı yapmıı· 
lardı. 

Anneleri Şükran Hanımefendi 
sigarasını yakh. Gözlüğünü takınca 
Melihati çorapsız gördü veı 

- Melahat • dedi - kalk ço· 
raplarını giy! 

Melahat: 
- Anneciğim niçin bana 

ezİ}etl ıeverıin? işte böyle daha 
rahatım. Eğer ben de bacakla· 
rımı örtersom bu ıivriıinekler 
ne yiyecekler? 

Şükran hanımefondi sigara· 
ıından bir nefes daha çekerek: 
kalk, belki biri gelir, dedi. 

Salonda herkes köşkün önün· 
de uzanan geoit tozlu caddeye 
bakıyordu. Melahat huzUnlU bir 
sesle gözlerini caddeden ayırma· 
dan: "Bize kim gelir.,, Dedi. An· 
nesi kızına dönerek biraz mUs· 
tehzl: "Didarlara gitmek ister 

miıin ?,, deye sordu. 
Zavallı kanbur Bedia bu tek· 

life itiraz etti, çünkü o, acayip 
vücudile her toplantıda kendini 
göstermek istemezdi. Halbuki 
Melihat annesinin fikrini pek 
beğendi. Didarlara ekıeri birçok 
misafir gelirdi. ihtimal Melahat o 
akşam da her zamanki gibi dan· 
sedecek, eğlenecek şafakla köşke 
döneceklerdi. Şükran hanım· 
efendinin: 

- Dört saat araba ile gidip 
gelmeğe tahammül olunmaz. De· 
mesi üzerine ıezlongta oturan 
beyaz pantalonlu, önll açık spor 
gömlekli bir genç ayağa kalka· 
rak: 

- Teyzeciğim, otomobilimle 
burada olduğumu unutuyorsunuz! 
dedi. 

Birkaç gün evvel ihtiyar ko· 
casınm ihtara üzerine Ferrubun 
teyzesi Şükran Hanımefendi kıs
kançlıktan ejder kesilmitti. Yeğe· 
ninin bu teklifine bir ıey söyle· 

medi. Yalnız kıskanç nazarlarla 
MelAhatle F erruhu tetkik etti. 
Bir zamanlar günde on defa bu· 
luıan gençler timdi Şükran Ham· 
mın sıkıcı kontrolundan buna 
vakit bulamıyorlardı. fıte; ihtiyar 
kadın yine bu gezmenin bunlara 
münasip bir fırsat vermesi tehli
kesini diltünüyordu. ŞUkran Ham• 

mefendi tereddütle Ferruba ba· ,. 
-···························································· r. ı 
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karken birçok ıeyler dUşünUyordu. 
Fakat Didarların köşkUnde poker 
oynamak arzusunun önUne geçeme· 
di. Melahat neş'e içinde koıarak gi 
yinmeye giderken zavallı kanbur· 
cağız da hıraından dudaklarını 
ısırarak eline bir kitap aldı ve 
geniş koltuklardan birine gömüldü. 

* Kırk kilometrelik yolculukları 
kaza11z geçti. Didarlarda neş'eli 
bir akıam yemeği yediler. Dans
lar ettiler, poker oynadılar. Fakat 
iki yeğen dört gözle konuımak 
istedikleri halde Şükran Hanımın 
nazarlarından kurtulamadılar. Bir 
aralık MeJAhat dansederken Fer• 
ruh ta naçar ıeytani bir iıtihza ile 
poker oynayanların arasına karııtı. 

Gecenin iki buçuğunda Ferruh 
tavuk kümesine benziyen eski 
slıtem "F ord,. makinesini köşkün 
mermer merdivenleri önüne getir· 
di. EldiTenlerinl giyerken: « Me 
lihat ·dedi· gel benim yanımda 
otur.. Fakat Şükran Hanımın 
tehditkar nazarları buna mani 
oldu. O gence mehtap yoktu. 
Fakat, sayısız yıldızlar nam üte• 
nahi semayı aydınlatayorlardı. 

Melihat fena halde hırslanmıı 
bir kelime söylemeden, kendi 
kendine: Eğer Ferruh pokere 
dalmasaydı beraberce danı ede· 
rek annesine ıezdirmeden balko· 
na çıkacaklarını; anneıi ise: biraz 
evvel biten poker partisini dü· 
şünüyordu. 

Tam bu esnada otomobilin 
birdenbire durm&11 Şükran Ham• 
mı teliıa düıUrdU. Gecenin seı· 
siz karanlığında kurbağalaran, 
çekirgelerin ıesinden baıka bir 
şey ititilmıyordu. Ferruh otom o· 
bilden atladı, makinenin kapağını 
açarak uzun uzun tetkik etti. 

Sonra, reflektörleri söndürdü; 
tekerleklerin altına bakmak için 
bir kilçUk lamba yaktı. Onu bunu 
alıp, öteye beriye gidip geliıinden 
makinede mühim bir arıza olduğu 
aıikardı. Biraz ıonra bir aletle 
arka tekerlekleri kaldırmıya ça· 
Iııırken Melihat otomobilden 
atladı; annesinin de onu takip 
için hazırlandığını gören Ferruh, 
ihtiyar kadının dizlerinin üstUn· 
deki örtiiyü düzelterek: 

- T eyıeciğim, aen burada 
istirahat et. Yol kurbağalarla 
dolu, dedi. 

F erruhun ricaaı üzerine Meli· 
hat limbayı alarak kalkan arka 
tekerleklere yaklaıta. Genç adam 
kızın kulağına usulca "ıus,. diye 
fıııldadıktan ıonra onun ellerini 
tuttu. 

Yeğenler ılmdl otomobilin 
ark&1mda ve mUıtebit Şnkran 
Hanımefendinin biraz ilerlıinde 
meı'uttular. ihtiyar kadan tamirin 
gecikmesinden fena halde hJd
detlenmiıti. Kendi kendine: "Allah 
bütün otomobilleri yok etıin! ,. 

Diye söylenirken iki genç 
arada sirada ellerinde çekiç ve· 
ya bir başka aletle görUnUyorlar, 
gfıya tamirin bir an evvel bitmesi 
ıçın son gayretle çalaıtıklarım 
göstermek istiyorlardı. H~lbuki, 
makinede hiçbir arıza yoktu. 

Nihayet uyku Şükran Hanı• 
mefendinin göz kapaklarını ka• 
pattı; sivrisinek, çekirge, kurbağa 
orkestrasına Şükran Hammao 
horultusu da karııtı. 

* 
Şafak ıökerken onlar hAll 

çıtır pıtır konuıuyorladı. Bu sıra• 
da Şükran Hanımefendi uyanmıt 
••Melahat,, diye haykırıyordu. Me
lahat, annesinin yanına koJtu, 
tamirin bittiğini söyleyerek yerine 
otururken Ferruh ta teyzesine: 

- Teyzeciğim, otomohilimin uk 
aık bozulmasına rağmen onu 
icat edene ne kadar minnettar 
olduğumu bilaenizl 
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Meşhut " Aııklal' Yolu " nun Esrarı •• Hangi Mektebe 

Gireceksiniz ? •• 
Bir Anne, Uç Çocuğunu 

Büyükadada Hakiki 
Sevda Faciaları !. 

Yüksek 
Ziraat 
Enstitüsü 

Denize Attı 

( D--tuafa 1 lacl ••-'ada) l Ancak Yak'anıD kahramanlan bu 
L.. _ -. P b R Bu 1ene Enıtitl Ankaradadsr. 
llllQUIİJet ıöaterlr ki oradan yalnız 1efer bir Tllrk ıenclle ir um Baytar, Ziraat, n Orman faklltelerl-
~a seçmek babbızbğına dllfen- kwdar. . ne meccani le7ll Ye OcretJI, LeyU .. 
ler bile -.eklerinde cra....:&Ltiyarl Hakikaten ıtizel tertip edilm

1

' lf nihari erkek Ye kız t•lebe alınacak· 
Lt ~- e-Paau k br. Kabul ıartlan tunlardır: 
1111' ttir ve ftla1111 hiuederlerl bir vodvile benzlyen bu va a fU TCUk tabaaındaa olmak, li1e ••-

- • A-·klar yolu» ncla daima suretle cereyan ediyor. ıunu buluamak, le71i olanlann J•t• 
~ 8 b 11 den •t•I• 25 den yukan olmamak, 

"'utaımuı bir çift kadın eldiveni inatçı Bir • • taa1ı .. ı1aha bulunmak, bl•Ghil aa-
teya ipekli bir kadın mencliH Bu aene mevlfm pçlerl ara· hibl olmak •. 
...-..nmua adi hallerdendır· ı.. •••da Bft-Akadaya gelmit olan Kayitler Eyl61Gn 10 uncu sGnilne 

- ,.. •bir- kadardır. Talipler bu mlddet aarfın· 
itte büyük aclanm bu meıhur TOrk genelle bu Rum kızı biri da yukarıdaki ıartlan hafı oldukl•rı-

" ... ldar yolu nda adalann bir !erile tanıtmıtlar ve biribirlerini na dair ve1ikaları, 6 adet fototraflan 
• ) l dır bir latidalarlle Ankarada Yilhaek Zl• 

~le b&yÔk qk fAcialarınan euan ıiddetli ae~miye bq amıı ar • raat EnıtitOıG rekt6rlljilne .a,.caat 
16nıtılll olduiu gibi beza çok Gencin evi ı\tıklaryoluna yakın etmelidirler. 
t" I k • iki ift k ıık orada Cezaen çıkaralacak veya kendl 
1 enceli qk vodvillerinin il olduğu içın ç 11 lateklerUe çak•c•k olan talebeye 

lalıneleri de orada başlar. bulutup nihayet evlen~ye . karar biltila ma1raflar acletilir ye buna alt 
Gariptir ki ea,okadanın za· vermiılerdir. S. Bey maışetıni a~ talipler mektebe dubullerl eınaıında 

• d b bir teabhDtname imzaJ.,lar. Ziraat, 
lban zaman girilen b&ylk qk cak pa8 ,anane temm e e ı· Baytar, Orman fakOlteleriae abn•c•k 
latialarında ekleriya ayni hu_. len bir vaziyette olduğu için zen• talebeler, tabii ilimler faldUteaialD 
IİJet vardır. Dedikoduu • A-k· ain babua olan Rum lnziyle ev• 1, 2, 3 lncD ıam .. trlerlnde meveat 
•- .,,_ •· 1 der1leri de takibe meeburdurlar. 
-.r yolu,, nun bu hazin u- leameai mllfklll bir meaele 0 muı· Zlra.t f akOltHine alınacak talebe 
l'an içinde bOUln adayı ağlatmlf, tur. Fakat kwn ajia~alanna Ankarada Gazi orman çiftlitinde 10 
Pe'- f bar cesa· ay ataj ıöreceklerdir. 

a eci olanlan da vardır: clayanamıyan genç, ıon • . Ocretli leyli talebenin lcntl iç 
M. Hanım tecleaı retle kızı babumdan istemıtt~r. takaitte adenmek tlzere 275 liradır. 

M. Hanım facl•• da bu "A11k· latanbulda ve Kaclıköyllade bır- H••t• B•kıcıbk Mektebi 
lar yolu,, nun earan irinde geç· ,.0 k mülk ıahibi zengin bir Rum. Hililiahmer Cemiyeti tarafındın 

,,. • faki idare edilen bu mektebe talebe ahn• 
lbit, fakat BOyllkadanm unuta• olan kızın baba11, kızının r maaına b•tlanmıthr. Kayit S eylulde 
lbayacağı acıklı, bir aık hikiye- bir Tlrk gencile evlenmek iate- kapanacaktır. MOracaat yeri latanbul 
ildir. Vak' anın kahramanı olan diöini anlayınca k&plere bin- Aklarayd• Haseki caddesinde haata 
ı. e· bakıcı hemıireler mektebi mldilrlye-
... Hanım m8nevver muleklerdeıı- naif, kazanı kendiline ma· ttdir. 
Lirine memup uyanık ve tahsiH J.ndan hiç bir py vermemek, Kabul tartlan ıunlardır; 
)il'-- -)r bır' T•-k hanımıdır. GD- mira•ından, her teyden mahrum Tlrklye Clmburiyeti tebaaıından 

ıqe ...- olmak, J•fl 18 den •tı ao daa yu-
.. , .. birinde bir gençle aık 11k etmekle tehdit etmiftir. karı olm•mak, orta tabaillnl bltlrmit 
l _ '-• b voc1...aı ......... , olmak, evli olmamak, (enelee evlea-
.. IUar yolunda alriJmeye ... YI ·- L) 
L • bab b kat'• mıı ve ayrılmıt i1e çocutu olmam•• 
.. lltlf. Uzun m&ddet çok azap- Mutaauap anıa u 1 tamO.ııbha bulunmak, boyu t,52 dea 
lı bir aevifmeden IODra M. hanım tavru kartuıncla iki senç ıaplayıp •ı•ta olmamak. 
.. ıL •• ı S B R kwna T•lebe mektebe bir taahhltaame 
._...yet bu ıençle evlenmiştir. kalm ... ar, • ey u~. yermlye mecburdur. Twll mGddetl 
Fakat tlll bu a9ka ,Olmemit ve babaauıın blltüo aervetiuı terke· iki aene alb aydır. Talebeni• fıkAn, 
ftnç, hir mtlddet ıonra 61mOr derek kaçmayı teklif etmişse de lafe, elblıse ve tedrl1at levaılm•b 
ttlr. Bu aenci BOyllkada· kız, babaaından hakkını almakta cemiyet tarafandan temin edilir ve 

• ayrıca cep harçhtı verilir. 
ııın mezarlığına gömdllk- iırar etmiştir. Bunun üzerine 20 Genç Avrupeye Tahelle 
lcrt •rada, ...... eo1d9•beri ... ~ pce ...... H nd- . ~ 
tııhi muvazeneaini kaybetmit olan yete bir çare clUfOnmeye bqla... ne 7!,:!.V~~~ .. .Wı " .::t:r, 
M. Hanım: ve nihayet mtlkemmel bir tertip ormancılık tubelerhade lbtlaa• tabaiH 

_ Beni de beraber gömün !.. bulmıya muvaffak olmuıtur. yapmak lzere 20 talebe A•rupaya 
I>- • 81 NI 1 gönderilecektir. Gidecek talebelerin 
~ de beraber göm6n !.. Sahte r t•n 1 fU fUtları baiı olma• llzamdır: Ylk-

F eryatları içinde mezarın fize- Hioiseden biraz sonra S. Beyle aek Orman mekteWniD 931-934 1ene-
. d d b' il b t lerl mezunlarından olmak. taınOHıbu 

'ine kapanmıt. kabrin llzerin en Rum kazı bir en ıre m naae e • · bulunmak, , ... 30 dan yukan olma-
hir tOrlll aynlmamıtbr. Bütün )erini keamiılerdir Kizin babaıı mak aakeri .aıiyetf te1bit ve tetkik 
~nliöini kaybetmiş olan bu ha· bu hldiıeden ıon derece memnun edil.;,it olmak, daj .eya tahailin biti-

•· halt kaz tinden ıonra Veklletin gönC:ereceti 
llınu mezarın Oatünden ayırmak olmuttur. Bir a 90nra . ' huhanwi bir yere ridecetl hakkında 
Çok mftıklil olmuştur. ylikıek Rum ailelerinden yena bı~ taabhOt vermit bulunm•k .• 

çl t 1 ve kızla bu yenı Tallpleria fada oldutu takdirde 
,. Hanım Feci••• gen e an.ıtmı •---- b b • aralHında tmtiha• 7apalacakbr. Staj 

G . . . R • Rum gencı ara•nda K1&111 a • k •at• k lin6n bınnde bır ~ gencı d izlemedikleri bir izdivaç veyatabaile gitme ı ıyen yu ardaki 
de AL_ k ail · aın an 1 ıartlara haı ol•nlar, 15 Atuıtoaa 

Yu .. ek bir Tir · ~aıne men•up kuru batlamıthr. Kızı~ bab~sı, kadu bir tatid•J• merbut Yealkalarile 
01•n Ş. Hanımı ıevmış, ~zun za• bu Rum gencinin Ş·. Bcyın !amıml doğrudan dofruya latanbul YOkaek 
illan bu aık devam etmiftir. Y6k· arkadaflanndan ban old~ndan Orm .. mektebi rektCSrlGtlne müra-
telc ruhlu olan Tnrk ailesi ve- kat'iyen ıüphe ~ile. et~e~z~ ~n caat etmeleri li11mdır. 
renıJe malfil olan Rum geacinin zamanlarında ale~ı ~ttıg nı go~k Ort•mektep K•rltlerlne 20 
b . . dü w n kızını bu ızdavaca teşvı Aluato•t• 8ql•nıror 

\ı •tkma mllaamaha göıtermı.ttir. 1 k . . lata b ldaki Orta mekteplere talebe k yıt ve 
f:alcat bu Rum genci bir gOn etmit olma dıçınh n ul k kabulilne 20 Apıtoata ba~anaeak&r. 
le•diii Ttl k b b. i,I apartımanım ra oma o ara Bu ıten• k•,.t ••meleetne ...ı..a 

r anunına ır ceı;n e ka nın tlHrine yapmıtbr. Fak•l b•tlanm.aaınan ~":9bi, teha.dlmln. 
l~t~r~ l'ayretile deni~e ta: tapu mnameleıi bitt'ği gün CSnüne geçmek fçındır. 
flrnaııtir. O baayo, hasta yeni af8nh birden bire ortadan Cev•plar1mız 
ıencln ıon banyoıu olmuş, kaybolmuı, inatcı baba bu . h~· Edremıtte Hasan O. MAhmet beye; 
o alinden itibaren ateı içinde diseye bir mana vermemlflir· Maarif Vekiletlne. ~it•ben bir lı-
Y•taja dtiferek ölüp g"tmi~tir. Fakat daha taıkınlığı geçmeden tlda yazını&, yaı:iyet nızı Hla.tınız. Ve 
Ôlin• MYdİıllN T"'-k hanımını laz.n, aputmanı kopanr k~par~az bu latld•J• fakrl zaruretinlzi ta1-
- Wr d-L _:· kur!-& . h sahte Rum niıanlıs.le deg.I, yıne dik eden mah•lll h0kd6metçe ~~!tllp 

-. •vrme aal;emıı a- fi etti-. . edilmlt Wr taadtlulame e rapt -•• • 
nımın aU .... e ıioa •lmitl , ·ı eski Türk gencile rar gıoı ıhderiai&. b'I k ı ı 

( Baıtarafl 1 inci ıa7fada ) 
Haliçte Defterdarda oturan 

Lütfiye Hanım heniz 31 ya11n· 
dadır ve Maliye tahakkuk me
murlarından Faik Efendinin ka-
11•ıdır. dokuz aene kadar evvel 
biriblrlerinl betenerek ve severek 
evlenmiolerdir. Fakat aon za• 
manlarda aralarında •oğuklak 
daha doğrum bir pçimaizlik 
baılamııtır. Zaman zaman Jıan 
koca arasında geçim ihtillflan 
kendini i'Ö•termektedir. Bununla· 
beraber dokuz aene evvelki ev
lenme, bu aileye Gç çocuk ver
miftir. En kilçüğil Kudret, or
tancası Hikmet, en bllyüğll de 
Tayyar. Nurtopu gibi Uç yavru. 

En kllçllkleri 6 ayhktar. Btlyl
ill de aJtı yaımda kadar bulunu
yor. Bu çobuldann Mlimetl na· 
mına lhtlllfların anüne geçmek 
dlişlinceıl gerek annede, ve gerek 
babada yer buluyor. Fakat ıon 
gilnlerde aile geçimsizliği çok 
derin bir uçurum ıekline bOrtlnll
yor .. Ve anlatılıyor ki aile bajı 
artık iyiden iyiye gevıemiıtlr. 
Nihayet dön bu geçimıizlik 
mUthit bir facianın mevl6du 
oluyor. Akıam karı, koca arama-
daki mDthit bir kavganın d&n 
ıabah da ailinmez izleri kadınm 
kaf ••mı tırmalıyor. Litfiye H. 
diln •abah saat dokuzda Oç çocu
ğunu yanma alarak evinden çıka· 
yor. Komtulardan bazdan ıenç 
kaclımn çok aubi bir vaziyette 
olduğunu anlıyorlar. Fakat hiç 
kimse Lôtfiye Hanımın ciğer
parelerine kıyacak derecede bir 
buhrana uğradığını akıllarına bile 
getirmiyorlar. 

Lütfiye Hanım llç çocuğile 

YananistandaÇolc 
Gürültülü Günler 
Geçigar 

( Baıtarafı 1 inci nyfada ) 
birlai intihabat itlerine, diğeri de 
ordu zabitleri arasında tasfiye 
yapılmuına dairdir. 

Ayan mecliai bilhassa bu iki 
IAyihayı hiç tasvip etmedi, ekse
riyet muhaliflerde oldup için de 
llyihalar reddolundu. Bunun he
rine hlkümet ıazetelerl ayan 
meclisine karşı fiddetli makale
lerle atet pO•klrmiye bqlacklar, 
mecliln fe• ve ilıa•ıaı iltediler. 
Baıvekil fd. Çaldaria ile harbiye 
nazın M. Kondilis te fic1detli be-
1anatta lıtukendular. Bununla be
raber y~ni ayin mecliıl binasının 
kOıadmda baş•ekil muavini M. 
Kondiiis, milletin menfaatlerini 
himaye ve aınayet eden ayin 
mecliainin lizıan zaruri bir mll
eaaeıe olduğunu dylecli. Bakahm 
hakiki netice 11 .. ı tecelli edecek? 

A. v. 
···········-·-·-·-····-·-······-····-·······-···· kızlarının bu aon arzu er, 81 e, görünce iıi anla) arak gllplere Dariileytam• .Ve 1 me h ç 0 

1 ço-
yu yapma- d . . ·• iftir ada11 bal.adan ma rum o ma• 330 D v ) J 

••na rııa gliıtermif)er, hu fac .. a bi ~mit İM e .. •ren geçm d. :ıt:.:dır. v.ırus babadan mahr11- ogum u arın 
Brıyukadanın bütün Rum aıu.Ju Elanden ~part~•n. Dl dab, kızh~ndı. ~ . tül ayni 19kilde karplanır. AA· Askerlı.kYoklaması 
h
•- kaçıran ınatcı ıhbyar u a ıae m.ye · .• ıibl çoculdannıaıa 1alaıa 

a .. mııtır. den • kadar ıiairlenmiştir ki kı· c.•.~d:ı':.ahruarirtl -~~lktecfbe sfrEme-BI M 1 Gencinin A•a. k eli ı te.-ı e u ter EmiDönü Aıkerlik Şubeli Riyue-r ueev ,_, & nın firannı gizli tutmuş, en - Jerl lçln bir ~~=isi taadlk etİer lllr tindenı 
Çok zayıf ve hastalıklı bir Iİ de derdini avutmak için otur- f•'f: sa;.:. eclebilir1enız, nkllet 330 dotumlu ve bualarla muame-

Muıevi genci de biç J l1z görme- d~klan aile nezd "nele~ .meçhul YH kay lll .ektebe kabul eder. leye tabi efradın ilk Ye 80D yoklama-
dim bı·r aık yn-'inden bir gece bir eemte hareket etmııtir. Bu ço_cduı.n:.: ribl ha_:ket ediniz. lan 1 Eylll 934 tarihlade baflıyarak 

a• '"' l. k D~ _,.. "°' 10 TefriDienel 934 tarllabıe kadar 
lababa karp yatağında ölftp git• •uretle bagan ntıklaryo~u,, ur• · · d S.li Fuat duam eclecektlr. Yeril .e yabanca 
illi • llaz bir Apjı kayhetmlf bula· Balıke1ir karilenmız ea 18 efradın ilk yoklamalan tek tarihli 

':u• ıene de Büyükadada zengin nuyor. BeyD~ Gedlldl KlçlkHblt ... 1ıtebl .a.•.•::_e .. :-::~hll e::::e: •yi°:e'~kt: 
b.ınnn• verditl Ulalar •• r.. ~ ... 

bir Muaevi gencile evlenmit bir Hi1Aliah11er Fakir Çocuklan KumaD
1 
.~!:.:;eıerlade tunlar yaatlıdar: leden ..... ı yapılacaktır. Mlkelleflerin 

... k lulbu ..-- edil k haller. yeni harflerle yasılmıı nlfuı cüzdıa-
• tlrlc hanımından bahsolunma - Sünnet Ettı·recek .. Mlrac .. t ece m•, ~- . larll• ye ıa..•-er atlet vulka fotot,.f-'-dır. Denlı Ku••ndanlatı, 1ZD1ltte ,... ... Aak•r• ..... d larile ıubeye relmeleri. 
&- Hıliliahmer Fatih Kıata11 aahiye1I O bahri Kumandaalııı, r e Tecile tabi talebelerin mektepten 
-.le Vodvili Naetl Oynandı? heyeti tarafından Akaarayda Pertev- aıl Kumandanhfl, Yillptlerde ıetlreceklerl YHlkalarda han..ı 111\ıfta 

•• A11klar yolu ,, nun e•ran niyal liıuı bebçuinde ln6müıdekl =iı ilk Şubeleri Ue 0 mahallin en balandaklan ve aıaıf seçip pçme-
• b Ü a f ka ki ekr aıkeri ... 1ıamıdar. • diklerinin ıarib olarak valllmıı olma11 

lar
ra11nda biyle acı ve feci dram- perıem e 1 n 1 ra çoeu asnn bl~ı- · e bul•aclu...., ... ı y.erlq A.. 1 

ıilnaetleri lcr• ettirr.ecektir. Bu haJll'lı ~ {;; •- d k rl 'Ye t.u yeıikaları aakerlik mecllılnln 
• ·- •ünlerde "Ok tık bır" atk · nL ite-'•• _.1raeaat e en ca • ı ..a ı _._.... L.I-- t L- ~ t - " Y itten iıtlfade etmek lıteyea çoeuk keru• u_J"ı.atcle .td teaYir ederler ı~t ma •• n e ..... e ıR&&a fUuwJ• -

beraber Deftardar •apur lıkel .. 
ıinin yanından Dawt Dayı ile 
minde birinin kayıjına biniyor, 
karpya ıeçmek iatfyor. Belki de 
evinden aynlmak kararile bir ta• 
nıdığımn yanına ıidecektlr. Fakat 
kadıncağız deDisin tam ortahk 
yerinde ant bir bularua. bir mll
vazeneıizlik bularuma tutularak 
.çocuklarım binl•abire denize 
farlabyor • 

Bundan 1e>nra ulme çok acık· 
bdır. Zavalh anne •• Şaurma sahip 
olamayarak iıledlği facianın bu 
korkunç aahne•i karp11ncla saçla· 
rım yolarken llç klçlk yavru 
minik ellerile çırpınıyorlar, en 
kllçllkleri hiçbir hareket g&•tere
meden camız bir çıkın sibi ba
tıyor. Ve bu ilim Nhneli, ... 
clat yetifinciye kadar bayle ct .. 
vam ediyor. 

F acıanm dehfetinden kayakçı 
Davut dayı da ıa11rmaı vazl. 
yettedir. Fakat bana nğmen 
adamcağız kendiaini olclup ıibl 
denize atarak ıtınabaız yavrulan 
teker teker denizden toplıyarak 
sandala koyuyor, bu arada Kadri 
efendi leminde diğer bir kayıkçı 
d~ imdada yetlprek kurtarma 
iflne yerdım ediyor • 

Bu aayede iç zavalh yavru 
tekrar hayata kaVUfUyorlar. Fakat 
çok bitkin bir halde... HlcllH 
derhal zabıta1a Ye oradan ela 
adliyeye intikal ederek tahkikata 
batlanıyor • 

Son dakikada ıordak. Çocuk
cağızlar hata yabyorlar. fakat 
610m teblikelinl atlatmıılardır. 
Anne, kendi eWe ifledltl bu vazi
yetten çok miiteeııir ve f&fkın
dır. Sık 11k ağlıyor Ye hıçkank 
bubranlan geçiriyor. 

r.:: ..... 

Atletizm 
Balkan Müsabakalarını 
Hazırlık ldmanlan Baıbyor 

Atletizm federa•ypnundan: 
Semih, Melamet Ali, Raif, 

m&fahham, Raııp, Ziya, Be.im, 
Fethi, T eoharicll, Garbi1, Sedat, 
Tevfik, Haydar, Necdet, PomyOI, 
Fethi, Mustafa ( atlayıca ), V eyli, 
inan, Ateı lbrahim, Karakat, 
PıRpadöpuloa, Selim. 

Yukanda isimleri yazıla olan 
atletlerden : 

1 - Altı adet fotojraf, alfua U. 
tadı .. s.ık.. oyualar1 için muhte
•ı bir Hyahat için isin ahnmak lca• 
bf diyor1a nenden Ye ne ıuretle ah· 
n•c•l1 haklnada tahlllth bir puaala 
•t lkametsih adrealerlaia iki sin 
l~de Catalotluada federaıyonlar 
-,erkeıine l>arakmalan. 

2 - Ayni atletlerin koıucu, am• 
ytcı ve abcı olduklanna 18re at•ta4la 
nıılı fi• •e Hatlerde Kadıkiy da• 
clında maalUmle birlikte çalapuk 
lıere halli' buluamalan tebllt olua•r. 

Abalar: Pazar· Çarta•ba (Beıt•) 
Cuma ( Dokuıbuçukta) 

Atlayılar : Cama (Dokuabuçukta) 
Çaıamba ( Beıte) 

Koıucular ı Cua1artHl -Salı (Beıte). 
Çankırtda Putltol 

Çaakın 4 (A.A.) - Aakara Genç
lerbirllti B. talamlle Çankın kulllth 
oyuncul•n araaıada yapılan dlaldi 
maçta Gençler Birlitl takımı 3 • 2 
yenilmittir. 

c--·--->"-~-· • • ~ lerin aon yoklama için aakerllk me .. 
liaine releceklerl •tada JHılmıfM. 

Eminönü merkez nalaiyui 2, 4, ' 
eylül 934. Alemdar na1ü1ffl 8, 10, 12 
eylll 934. KOçlkpuar a.W,e•i 16, 18 
20 eylul 934. Beyaat aalalyeai 2'.l, 24, 
26 eylil 934. Keamkapa aahlyeal 30 
ey!61. 2, 4 tetrialeYnl 934 Bil6ma• 
pldama ka~ 6,. a. 18 te.,W. 
..... 934. 0 ;.rili de kanımıı bulunuyor. Bu •• H babalan liiJjij•b.llau Juııf,-., 9ı1ilals. .-- melerL Hantl ,....,. laaap aa , .. 

· ' • --•·"'-adıl&-l'--""amL1rA.._..:sıut.~ia~e~•~•~r•~c~aa=t::....::ff:.=.=:•Ml~lllrl=~--~~·....ı...~•~lıat4Ja4:.:.....~•~Jb.~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~ 
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12 Sayfa 

~İ~L~!!a~ı~ İ~~~r:~~~~ 
yemekten sonra bır likör 

r: kadehı mıktarmda istimali 
: kısa bır zaman zartında -; en kansız hastalar kuvvet• 
:: terini iktısab ederler -;: Onun tcın zayıt olanlar, -::,. hastalıktan veya tazla ça· 
::; lışmakran kuvvetsız dOşmOt -- olanlar, pek seri neşvO nO· -= ma hesablleıvorulm~ş genç· 
.._..... ter kansız genç lfızlar ve 
ii:, 4hlıyarlar. 
E Tıp fakültesı takdirnamesini haiz 

6 • -. 

Şarabı aımaudırıar. 

BütOn liozanelerde ehven 
ftatla satılır 

lktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

Şebinkarahisar VilAyetinde kiin olup ıarkan ve ılmalen Peıtll 
kjiryesinden Bed ile Bildur çiftliği Bildur karyesi Kürt karyeai 
Karahiıar Gireıon şoaaıı yanındaki handan hilmlirur Sarıçiçek te• 
pesine hattı münkesir, garben Sarıçiçek tepesinden itibaron iter 
karyesine hattı müstakim, cenuben iter karyeıinden bed ile ÖkıU· 
rük karyesi yakınında vaki Meryemana tepesinden Hacı Ömer 
çiftliğinden bilmürur mebdei hudut olan Paetil karyeıine hattı 
münkesir ile mahdut 9539 hektar arazi dahillnde mekıuf Şap ma· 
t_eni bu hudutlar dahilinde iıletilmeıl mekıuf en ihale kılınacaktır. 
Taliplerin ihale, mukavele ve tartnameıine dercedilecek olan hu· 
ausi ıarUarla teminat akçeıl miktarını anlamak Uzer• Ankara'da 
lktısat Vekaleti Maadin Umum Mttdürlliğü Taharri ruhsatnameleri 
re imtiyazlar MüdUrlüğilno müracaat eylemeleri ve teklifleri kapalı 

zarf içeriılnde nihayet 20/9/934 tarihine mUsadif perşembe aünU 
aaat on beşe kadar Ankarada iktisat vekaleti Maadin umum 
mlidürlüğline tevdi eylemeleri ilin olunur. (3634) 

Bir Müdür Aranıyor 
lstanbul'a yakın bir yerde tetekkUI eden bir 

kooperatif idareye muktedir tahsll görmUt llsana 
a,ına tecrUbell bir mUdUr aranıyor. Bu evsafı haiz 
olup ta talip olanlar1n tarcUmel ballerlle bulunduk· 
ları işlerden aldıkları vesaik suratlarını ve ne gibi 
teralt ve Ucretle bu iti deruhte edeblleceklerlnl 
fotoğraflle blrllkte lstanbul, 176 No. posta kutusuna 
(Kooperatif) rumuzlle göndermeleri. Kabul 9eraltlnl 
haiz olmıyanlar1n gönderdlklerl evrak adreslerine 
iade olunacaktlr. (1606) 

Mukaddema Aksaray Yuıufpaşa Kazganiıadi mahallesi Y ektae· 
fendi sokak 5 numaralı hanede mukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Tal.it Bey zevcesi MUnire Hanıma 

İstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Emniyet sandığına rehnetmek ıuretile mezkur Sandık idare• 

sinden 7 Temmuz 931 tarih ve 45472 numaralı ıcnct mucibince iıtiJuaz 
eylediğiniz üç yüz elli liranın tesviye edilmemesi huebile meblAğı 
mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yUzde Uç komisyon ve 
faiz ve komsiyon ve maaarlf yekunundan yüzde iki buçuk muamele 
Yergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili huıuıunun temini .1ım· 

• nanda merhun bulunan dört roza iğne, iki çift roza kUpe, bir 
Roza gerdanlık yirmi altı miskal inci, bir altın kordon 
icra ve iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevril· 
mesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık 
idaresi tarafından talep edilmeıi Uzerine olbaptaki maddei kanuniye 
daireıinde tanzim ve berayi teblii mübatirine tevdian tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş olduğu meıruhatta 
mezkur mahalde ikamet etmedliiniz bildirilmiş olmasına mebni teb· 
lljah muktaziyenin blr ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmit olmak· 
la tarihi ilandan itibaren 934/1006 dosya numarasile mtiddeti muaye· 
oei mezkfıre zarfında icranın durmasını mutu:ammm şifahi veya tah· 
riri olarak bir itirazı kanuni ıert veya borcunuzu eda eylemedikiniz 
takdirde müddeti mezkiirenln hitamını müteakip berveçhi talep 
merhun milcevherabnızm paraya çevrilmeıl huausundaki muamelatı 
icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı malumunuz olmak 
ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak 
lizere keyfiyet ilanen tebliğ kdmır. ( 4405 ) 

İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: 
1 - Kağıtbanedeki terşih havllzları için 3,900 metre mik'abı Kli

çtikçekmece kumu satın almması kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler Ta~sim'de Sıraservilerdeki lda· 
re veznesine müracaatla birer Hra verip ıartnameyi alabilirler. 

S - Teklif zarflarının nihayet 15/8/1934 Çarşamba gtlnU aaat on 
dörde kadar Müdürlüie verilmiı olmaıı lizımdır. Bu saatten 
aonra teklif kabul edilmu. '·4458,. 

SON POSTA 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Karak8y K8prllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MühOrdanade 

Han Tef. 21740 .. -~ ... --
iZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

vapuru 7 EGE Ağustos 
Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmlr, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "4440,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 6 

Ağustos 

Pazartesi 19 da Slrkecl 
rıbtımmdan kalkacaktar. (4441) 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 1 

Atuıtoı 

Sall 20 de Galata nhUmın· 
· dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lneholu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gire.on, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönlitt• bun• 
lara Utveten Sürmene, Ordu'ya 
uj'rayacakbr. "4439,. 

--Yaz münasebetile 

ADALAR 
Rakısı nefaset ve uouıluğu 
dol ayııile neşe ve zevkinizi 
bir kat daha arttırır. 
~-----... (1248) ~-

Sabık Radyo Orkostrasmdan 

Maestro Necip B. 
ve arkadaıları tarafından 

Her akşam 

NOVOTNi 
Bahçesinde 

NEFiS KONSERLER 
VERiLMEKTEDiR. 

PETROL NiZAM 
Saçlar1 kuvvetlendlrir - uzallr. 
Kepekleri ve yatları izale eden en 
iyi uç ilacıdır. Bütün eczaHlerde 
bulunur. 

lstanbul ikinci iflis memur• 
1 'luiund•nı Bir müfliae ait Ortaköy· 

de Dere boyunda ( 177 ) numaralı 

1 hanede mevcut oda takımı ve balilar 

vesaire ev eıyalariyle altın aaat yüzük 
ve kol düğmeler açık arttırma ıure
'tiyle 9 Ağuıtos 934 perıembe günü 
aaat 9/30 dan itibaren mahallinde satı-
lacağı ilan olunur. (1879) 

•-• Urolog • Operatör ..__lıııı. 

or. REŞİT SAMİ 
İdrar yolları hutahkları mütehua111 
Beyoğlu lstiklQI caddeai (Mulen Ruj 

-- karoısı) Vehap B. Ap. 61 -~ 

latanbul 1 el lfll• memurlu· 
ğundanı Mürlia Arslan Freako mıh· 

dumlan ıirketi ile ıürek!ya ait iflb 
muameleai yenileneceğinden evvelce 

maeaya kayıt ve alacakları kabul olu• 
nan alacaklıların yetlerindeki evrak ve 
vesaiki ve vekil olanların da vekAletna• 
melerini hamilen 13Ağustoa 984 pazar• 
teai gö.nU saa• 11 de yapılaoak toplan· 
mada haıır bulunmaları illa oha· 
nur. (1617) 

11 

Y~rıklı yeni Gillette 
tıraş bıçaklarında kullanı

lan çeliğin fe-vkalade sağ· 

lamlığı cihetile onları da
ha keskin, daha tath ve 
eskisine nazaran daha faz· 
la dayanıklı kılmaktadır. 

Ağustos 5 

Karaciğer • Mide • Bağırsak - Taş, Kum hastalıklarına -...-.. 

T U Z LA İçmeleri ve 
OTELi 

Hergün Kaprüd~n 6,30 - 7,35 - 8,05 - 9,50 - 11 - 13,lS - lS,10 - 16,45 te 
Haydarpafaya ııden vapurların trenleri içmelere giderler. 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzlUH yapllmı,t1r. 

TARSUS AMERiCAN COLLEGE .--. 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat ı Teırıaı evvelde baflar. . 
Tam devreli Liıe olduğu Maarif Vekaletince taıdik edilmittir. 

Tilıkoe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret derıleri vardu. 

Leyli Uoret 220 lira, Nehari Uoret 40 liradır. 
Fazla malOmat için MUdUrlU§e mUrac:aat. 

(1516) 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalamı •efllğlnl 
yapabilecek tec:rUbell, yUksek tahall görmUt bir 
muhaslbe ihtiyaç vardır. 180 llraya kadar maat 
verllecektlr. Tallp olanların tercUmel hallerlle 
ellerlndekl vesaik auretlerlnl va muvazzah adresi 
ve totojlrafını lat•nbul 176 No. posta kutusuna 
( Fabrika muhasibi ) rumuzu altında göndermelerl. 

~-------------.... (1605) 

1 lstanbul Belediyesi lliinları 1 
Belediye kanununun 15 inci mad

desinin 3 üncü fıkrasında mevzuu
bahs umumun yiyip içmesine, yatıp, 
kalkmasına, taranıp temizlenmesine, 
eğlenmesine mahsus lokanta, biraha
ne, gazino, otel, hamam, sinema, ti
yatro, bar dansig ve emsali yerlerle 
eczaneler ve alelumum yazıhaneler 
hariç veya evvelce tayin ve ilan edi
len hükümlere tabi bulunmak kay
dile gıda maddelerini satan dükkan
lar saat 21 ve bunlardan maada mü
esseseler de saat 19 a kadar açık 
bulundurulabllecektir. Bu saatlerden 
sonra açık görülecek dükkanlar hak
kında 5/8/934 Pazar gününden iti
baren umuru belediyeye müteallik 
ahkamı cezaiye kanunu tatbik edile
ceği tembih ve ilan olunur. "4456,, 

- ~ * 
Eminönü Kaymakamlıtmdan : Akaaray yangın yerinde Çoban 

çavuı mahallesinde 44, 80 metre murabbaı Belediye malı araa ıa• 
tılmak üzere açık müzayedeye konmuf ise de verilen bedel haddi 
klfayede görlllmemiıtir, lıbu arsaya talip olanlarm şeraitini anlamak 
ti%ere hergUn müzayedeye alrmek için de sekiz buçuk liralık temi· 
nat akçesi makbuzile 8/8/934 tarihine mUsadif Çartamha günü ıa• 
at on dörtte encümene gelmeleri ilan olunur. "4451., 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

İstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 
Ameliyat sebebilo 7 /8/934 Salı günü saat on dörtten yirmi 

dörde kadar İstanbul tarafma Terkos suyunun az verileceği muhte• 
rem ahaliye ilin olunur. u445g,, 

MM••·•-1&1•11 ııHaM ıel•• .. l•lllaı&•I• H ............ _..__... ....... ___.. ........ 11••••1•11ıa11 ............... -

Dr. A. KUTIEL 
Kaıaköy 'fopçular caddeai No. 33 

•on Posta Matbaa•~ 

Sahibi: Ali Ekrem 
Nefriyat M&dUrih Tahir 


