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imtihanları Fena 
Yunanistanda Bir Deli Keyif Verici Zehirlerin Zarar 

Üç A_da_m_ı_V_urdu 15 insan Daha Tı~arhaneyi Boyladı 
Vurulanlardan Biri•i Kandiye Valisi

dir, Diğerleri Politikacıdırlar 
Atina 4 ( Hususi ) - Birkaç ~ 

aun evvel Girit adaamda çok feci 1 
bir cinayet iılenmiı, Kandiye 
•aliıi n. Çaldariı f arkası reisle· 
rlnden ikisi tecavüze uğramıılar• 
dır. Hadise hakkında ıu malfımab 
elde ettim: 

Girldin Kandlye valial M. 
Sgurostur. Doktor Kefaloyanis de 
Çaldaris fırkası erkanındandır. 
Çaldarla fırkaıınm Kandiye ıube
ıinin relıl de M. Kuvaklı isminde 
bir zattır. 

lzmirin Nif (Kemalpaıa) kaaaaa 
mübadillerinden Asmanopuloı iı· 
minde birisi, bu Uç zat bir arada 
oturdukları sırada içeriye girmiı, 
tabancasım çekmiş ve derhal 
ateş etmeye baılamııtır. Çıkıı n 
kurıunların hepsi de hedefe isabet 
etmit ve Uçll de ağır surette ya• 
ralanmıılardır. Cinayet haber alı· 
Dlr alınmaz yaralılar tedavi alta- Vurulan M. Sgaro• 

na ahnmışlar,I faka t doktor Ke- neticesinde deli olduğu anlaııl-
faloyaniı bir az ıonra ölmüııür. 
Vali ile fırka reialnla bayatlan 
tehlikededir. Katli Asmanopulos 
tevkif edilmiş, fakat muayene 

mı,tır. 
Cinayetin alyul mahiyeti llaljı 

olduğuna dair ileri ıUrUlen iddia· 
Jar tahakkuk etmemiştir. - A. V. 

Zagrepten Muhabirimiz Yazıyor: 
---

"Yalnız Mağlôp Değil, F e-
na Halde Mahcup Olduk!,, 
Kadıköyüne İdmana Gider Gibi Yola 
Çıkmanın Neticesi Böyle Olur 

Tememei •d•lim ki Za,r•p ma•abakaları, •porun, lıılr Kadıkög ten•zz ühii 
olmadıiını bize öğr.t•in 

Yine aöylüyoruzı Zııgrep maglubiyeti bize çok acı geldi. Oraya giden 
•porcularımız, yenılecek çocuklar değillerdi. Ne yap•aular ki kendilerile uğra~ıuı 
olmadı, çalışma imkanı bulamadılar, eistemaiz ve disiplınsiz kaldılar. Balık baştan 
kokar, derler. Baştakiler işi biraz ciddi alsaydılar, Lu f •oi flkib t enu mize 
Yapışnıazdı. Fılftncaııın bedava eeyalıatindtt gozi1.niiz varsa, gciztimiiz çıksın. 
Fakat biz istiyoruz ki Jıer atılan taş kolu yormakla kalma ın. 

Fen ve teknik yolunda Iıergün ilerliyoruz, ilim ve bilgi yolunda yenilikler 
buluyoruz. I• akat sporda geriliyoruz. Du gerihtmenin sebepleri çabuk bulunmalı 
" 0 Yok edilmolidir. Spor bugtin 6 n girıyken bir propaganda vasıtasıdır. Biz 
bundan istifade edemiyoruz. Nıçin'/ Çünkü hnla işin alayındayız. 

Zawrep'ten muhabirimizin ikinci müsabakaya duir gönderdiği satırları 
turacıkta sizinle beı·aber oktl'·alım da i11in iç vuzüniın nekadar acı oldutunu b' J • y • 

ar daha görelim: 
(Devamı 8 inci Sayfamıada) 

ihtisas Mahkemeleri Yalnız Davaya Bakmıyor, Ayrıc 
Cemiyet Bedbahtlarının Dertlerini De Onmaya Çalıııyo 

································-···························· 
Öz TUrkçe ile 

Denemeler 
Ô.c Türlcçe •izlerimizi• de'll•m• 
g•z•l•rı gazmıgo 6•ıla4ılc. Baıl• 
fiti at.ki ,.,.,., 11 iıtcl •ag/ad• 

6ö•I• bir g•zı okugacaka11uz 

Denizde Bulunan 
Ceketin Esrarı 

Bunun Sahibi-Celal ismin
de Biridir Ve Karısı Da 

• Ortada Yoktur 
Evvelki gün Abırkapı kıyıla· 

rında bulunan ıapka ve ceketin 
örttUğQ Hrar fperdeai, İstanbul 
polisinin gayretile yırtıldı. Bu 
ıapka ve ceket ile imzasız mek• 
&ubua -hibl aaJqılcL. Korkunç 
bir faciayı hatıra ••tiren bu llç 
iıaretin ıabibi "Celil,, iıminde bir 
adamdır. Kendiıl, mektupta yaz• 
dığı gibi Fatihte oturur. Bir de 
karısı vardır. Poliı tahkikat yap
mıf, bu kadmın lmzaaız mektupta 
denildiği gibi bazı erkeklerle 
münaıebette bulunup bulunmadı· 
ğını araştırmıf, bu arada birkaç 
erkek Fatih karakoluna çağrılıp 

ifadeleri almmııtar · 
Celil mektubunda, kara&1nı 

öldUreceğinl söylüyordu. Bu ka· 
dınm da blltiln araıhrmalara 
rağmen bulunamaması, korkunç 
bir cinayet ihtimalini zihinlerde 
canlandırmakta dır. 

Diğer taraftan kadmm, koca• 
aından korktuğu için arkadaıla
rmdan birisinin evine fizlenmif 
olmaaı da batara gelmektedir. 

Şimdilik p~lia bunları tea~lt 
etmiıtir. Tahkikata devam edd· 
mekte, gerek Celil Ef. ve gerek 
karısı aranmaktadır. 

ikmal lmtihanları
ıiın Neticeleri Fena 
Kazanamıyanların Nisbetl 

Pek Büyüktür 
Lise ve Ortamekteplerde Baka· 

lorya ikmal im.tiha!-'ları normalin 
altında bir netıce ıle devam et· 
mektedir. Bir liıenin orta kısım 
son sınıfına yapılan riyaziye imti· 
hanında (8 J) talebeden ancak 9 
talebe imtihanda kazanmııtı. 

Diğer bir mektepte ( 120) ta· 
lebeden (40) talebe, bir diğer 
mektepte (50) t alebeden (14) U 
kazanmııtır. Bu vaziyet çok hafif 
~örülmektedir. Tekrar ikmal im· 
tiham olmadığından muvaffak 
olamıyan bu talebelerin hepsi sı· 
mfta ipka edileceklerdir. 

Bu seneki imtihan neticeleri 
ıimdiye kar hiç vaki olmamııtır. 

Bu 6edbalatlar lçlıe 6ir mele• o lıın TıMorlaarHge lılr balcıı 

Kokain, eroin, esrar, afyon kadar en çok eroin •• urar 
gibi kaçak ve uyuşturucu madde· kaçakçıları hakkında hlkUmleı 
lerin davalarına bakan lhtisaı vermlıtlr. Mahkemeyi ftgal eden 
m•hkemeaiaia yapbj'I bir iatati.. en mühim davalar da bu iki 
tlfe l'Öre, bu mahkeme timdiye ( Devamı 8 inol sayfada ) 

Vergi Cezası 
Bir Miiderrisle Eski Kibrit Şirketi 
Müdüründen Alınmıya Karar Verildi 

Beyoğlu tahakkuk mUdUrlUğü eski Kibrit Şirketi mlldllrO 
Emin Beyden tirkett6n aldığı ikramiye ve vekaletten dolayı gizli 
kazanç verıııı olarak 39, 990 lira, Mlıon V antura Beyden de 
(7020) lira lıtiyordu. Miıon Vantura Beyden iıtenilen para btHOn 
kanuni yollardan geçmiı ve kat'iyet keabettij'l için maapnan ve 
eıyasınm haczine karar verilmit ve tahailene de baılanmqbr. Maliye 

( Devamı 8 inci uyfada ) 

----------~--------------;..._--------------------------. Spor Tenezzqhleri münasebetile 1 

Çok Değil , şöyle bir iki ay kadar bedava tarafından bir 

Avrupa seyahatine ilıtiyacım var. Dehşetli yora-uo.umbi nam altında 
- Hemen bir spor kulübüne kaydol, herhaDF r 

kurdunu dökmiye muvaffak olursun ı .. 



Kadınlara 
Laf Atanlar 
Ve Halk 

Laf atanlarla zabıta mücadele 
hwindedir. Kanunun ve ahlakın 
poliıe verdiği bu 11alihiyet et
rafında balkın da bazı düşün
celeri Yar ki hiılİ 1eliminden 
doğuyor. Bakınız halk, bu duy
guya istinaden ne diyor. 

lemail Hakkı Bey (Beyoğlu Sıra
ıerviler 71) - Herıeyln bir modall 
•ar. Bu aene de kadınlara W atma, 
1röz kırpma, çimdik atma moda oldu 
1ra11ba. İnaan yetlıkio kızını, karııını 
alıp ta ıayle bir gezinti yapamıyor. 

Etraftan tehacllm eden manah nazar

lar ve aüzilşler kartısında aile reiıl 
olan erkek bile yflrilyiltUn6 lt•ım· 
yor. Boy boy l'•DÇ veya kart zlp· 
peler yolların kenarında gelen ıeçen 
lıanımlan, ~6:derile, ltaretlerile, lif
larlle rencide ediyorlar. Bu modanın 
ae kadar aalgın ı>ldutu bir haftada 
1akalananların (30) klılyl bulmHlle 
aabittir. 

Halbuki blrtok hanımlar pollae 
kadar gidimiyorlal'.~ bir çoklan hadlıe 
-.ahalinsie poliı bulamıyorlar. Poliıln 
•u.ual bDroıu me .. lalnl biraz daha 
s••ltletae cok iyi olur. .. 

Naci Bey (Çemberlitq Turan kırat
.. neai) - Bir kadınla kouuımanın 
medeni 1ollan nrdır. Her kupa 

•etll.jmnnez. Geçen gGn bir terblyellı 
Sirkecide kocHıaın kolunda ytlrGyen 
blr lianımuı parmaklannı aıkmıf, 

kocaaı da cUSnmlt bu terbiye.izi 
adamakıllı döfmit- Bir taraftan polis, 
bir taraftan da alle rei•lerl bu muzır 
mahl6klarla mleadele etmelidir. Na
muılu erkekler bu plı mahlQklar 
,tızünden kanlannı, kızlarını tekrar 
prpf ve peçe içine, kafea arkHına 
.okuaazlu. co.laurlyet kaaualan bu 
peıpaJeleri bapM .okmahdar. 

• 
Sabiha Hawm (Divan yolu Binbir

direk 25) - Bu ıuall lylkl sordunuz. 
• ~!:..!~i.ınl bopltayım. ClaburİJet -™' .IJ:tdunoı lr.afe• •• piç• altın
~n kurtardı. TOrk kadını Allahın 
•er~ lıa•adaa ~· ziyadan latlfade 
edemezdi. Cilmhurlyete ve onun ya
pıcıuna 1'lnbir ıOkranımız var. Ha
Jata heniz ablaa Tlrk kadıaıaın 
Uk adımlanaa çel•• takmak latt-
1enler çotaldı. İaammz .on :umaa
J ... da bilhaHa kalabalık yerlerde na• 
mualu bir 1Grk kadınının yalnız ba
tına y6r0meslae imkan yoktur. 

Tlrk badUll eıklden ha•adaa Ye 
ziyadan mahıpmdu. Şimdi ele •e:ıin
ttdcn ye aolfft.ktan mahrum kalacak. 
Bir kadın JJeJ..tlu cadde.lal •8kln• 
ceye kadar ~e teaadlf etmez. 
Karf1ıında iç -t•kenler, yılı11k, ,11b11k 
1rftlenler, laf at ... nlar, omuı:ana çar• 
panlar, kulaj'ımn arkaaınd• aol•Jall
lu, manalı ıilzenler, göz lorpaalar, 
ıinema 6n0nde ııkııtıranlar, hatta 
bıyık buranlar bile nrdır. Kadın 
hürriyet ve bayata için kafH H pe• 
çeden daha muzır olan bu mahlüklarla 
polia mücadeleye baılamııtir. Buna 

çok mllteıekk /riz. 

• BB 1 

Bir Yangın Suçu Uydurulmuş 
Eyüpte, Evinde Yangın Çıkan Bir 

Adam Mahkemeye Verildi 
Eyilpte Vezirtckke aokağında 

evde oturan Y qar Efendi evvelsi 
yatağından fırlamıı ve: 

( 1 1 ) numaralı 
gDn gece yarısı 

o gece yeni evinden kat'iyen çıkmamlftlr. 
Y apr efendi de: 

- Yamyoruz komıularf. Diye bağırmıya bat· 
lamııtır. Komıular toplanaııf ve Yaıar cfendiniıı 
yattığı odanın albndaki mutfağın direği dibi ,.ı,. 

- Karım bana, duvarda mnthlş aıcaklık hisse
diyorum. Yanıyoruz kocacığım, dedi. Ben de yatak'." 
tan fırladım ve bağırmıya baıladım, ıeklinde ifade 
vermiıtir. Halbuki aşağı katta tutuıan çahların 
hRrareU duvan kızdıracak derecede olmadığı için bazı çalı çırpıların tutuıtuğunu g6rmt1şler, der= 

polise haber vermiılerdir. Y apr efendi kendisinin 
ıuikaste uğradığını ve o gUn evinden çıkan kiracıaı 
Ramazan efendiden ıüphe ettiğini söylemiıtir. Polis 
derhal Ramazan efendiyi yeni evinde bulmu9, ba
diıe mahalline getirerek ifadesini tesbit etmiştir. 

polis Yaşar efendinin cUrüm uydurduğuna kanaat 
hasıl etmiş ve bununla beraber her lkiıinl de suçlu 
olarak Mnddeiumumiliğe vermittir. Sultanahmet 

Polisin edindiği kanaate göre Ramazan efendi 

ikinci ıulh ceza mahkemeıi din bunlann duruıma· 
larını yapmıı ve auçlulann gayrimevkuf olarak mu
hakemelerine bakılmasına karar vermiftir. 

Bir Facia 
Küçük Bir Çocuk Kaynar 
Suda Haılanarak Ôldü 

Evvelki glln Aksarayda bir 
facıa olmuı, bir yavrucak &zerine 
kaynar ıu d&klllerek feci ıurette 
hq'anm1fbr. 

Muıtafakemalpqa caddeıinde 
Yakupzade apartmanında 2 No da 
oturan Zllhtn beyin zevcesi Neyire 
hanım evvelki gfin mutbakta 
meıgulken dört yqındaki kızı 
Necil yanına gelmiş ve oynamıya 
batlamıfbr. Bir aralık çocuk 
havagazı hortumunu eline geçir
miş ve var kuvvetile çekmiıtir. 
Bu yüzden havaguı ocaia devril
mit ve llzerinde bir allyllm içinde 
kaynamakta olan ıu Neclinın 
herine dökülerek feci ıurette 
hatlanmışbr. Zavalb çocuk derhal 
hastaneye kaldırılarak tedavi al
bna ahnmıı lıe de dfin ölmUıtllr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

lf. Muzaffer isminde biri Bey
oğlunda oturan Madam Aıavni 
lıminde bir kadının 20 lirasını 
dolanchrdıtından yakalaamııtu. 

>#- Azılı sabıkaWardan Naci 
evvelki ıece Hürriyd tepealnde 
lapironun bahçesine girerek öte
beri çalarken tutulmuıtur. 

lf. Samatyada oturan Niko 
laminde biri Ktlçllkpazarda cad
dede açılan bir lağmı seyreder
ken mtlvazenesini kaybederek 
lağıma dOtmüt ve muhtelif yer· 
leriaden yaralanmıştır. 

11- Fenerde Abdullah Efendi
ni• fabrikaıında çalışan İhaan 
fıminde biri elini testere makine
ıine kapbrarak yaralanmııtır. 

Köprüyü 
Geçerken 
Denize Düştüler 

Liman ıirketine ait 5 numaralı 
romorkör dtın arkasına taktığı 
mavnalar ile köprü altından geçer· 
ken mavnalardan biri lstavro İl
minde birinin kayığına çarparak 
mühim surette hasara uğratmıı, 

l.tavrl ile kayıkta bulunan Dursun 
isminde bir hamal denize dUımnr 
lerae de kurtarılmıılardır. 

Sarayburnunda 
Belediye, Park Gazinoıun
dan Epeyi Fayda Gördü 

Saraybumu park gazinosunun, 
uzun zeman boş kaldıktan sonra 
bir zata kiralandığını yazmışbk. 

Gazinoyu tutan zat bize ıu 
izahatı vermektedir: 

- Bahçeyi 13 haziranda al
dık, 15 inde de açbk. Buraaım 
belediyeden muayyen bir kira 
mukabilinde tutmadık. Gayri
ıafi basılittan yüzde yirmi 
betini belediyeye vermek lbere 
bir mukavele yaptık. Eyltil batı· 
na kadar belediyeye, yOzde yir
mi beı heaabile ( 733) lira para 
•erdik. Bahçeoln d&buliyeıl yok
tur. Buraaı timdilik bir gazino 
değil, bir kahvedir. 

Kahve, çay lokum gibJ ıeyler 
veriyoruz. Bu sene halkın göster
diği rağbet üzerine gelecek ıene 
bahçede bazı yenilikler yapacağız. 
Guino haline getireceğiz. O vakit 
belediyeye daha fazla buse ver
mek mümldin olacaktır. 

Bizim dikkat ettiğimiz ıey, 
ucuz ve temiz bir yer yapmaktır. 
Halk ancak bu suretle çok rağbet 
eder ve Belediyenin mah da bo
ıuna durmamıf olur.,, 

l Pazar Yerlerinde 
Eınaftan Bir Miktar lıgal 

Harcı Alınack 
Şehrin muhtelif yerlerinde, ha~ 

tanın muayyen gtinleri kurulan 
pazarlarda, emafın if gal ettiği 
yerden dolayı harç ahnmuı ta• 
karrllr etmittfr. Belediye relim ve 
vergileri kanununun 13 lhacl mad
desi mucibince harç alınma11 li
ıımgelirken ıimdiyekadar bunun 
yanlıı tatbik edildiği anlaıılllllfbr. 
Pazar yerlerinde emafın lfgal 
ettiği yerin metre murabbaınclan 
azami on kuruı olmak llzere İfgal 
barcı alınacakbr. 

Yeni Yapılacak Pavyonrar 
T elefoa firketindea alınacak 

fazla telefon &cretlerile Huekl 
ve Cerrahpaşa hastahanelerinde 
yeni yapılacak pavyonların mllııa• 
kaıası Tetrinle•vel bqmda ilin 
edilecektir. 

Halı Kaçakçılığı 
Tahkikatı· 

ithalat glmrtljil transit antre
poıunda yapılan hah kaçakçabğa 
tahkikab Sekizinci lhtiaaı mUd· 
deiumumlliğince tamamlanllllf, ev· 
rak ihtisas mllstentiklijine •eril
miıtfr. 

Bu iıte alika11 g6rftlenlerln 
lf adelerine yeniden mllracaat edi· 
lecek ve tahkikat tekemmül et· 
tikten ıonra evrak mahkemeye 
verilecektir. 

Deniz Hamamı Açanlar 
Deniz hamamı açan ,e lfleten 

kimıelerden ayn ayn olmak Dze-
re açma ve itletme barcı alın
ması tekarrUr etmiıtir. Açma ve 
iıletme kllıat harçlan Daimi 
Encllmen tarafından, deniz ha· 
mamının vaziyetine g6re tayin 
edilecektir. 

Ganin Tarilıi 

Ergani Tahviller 
Kapışılıyor 

Ergani demJryolu i•Ukruımn 
tahvilleri buılln bankalarda büyü 
bir ratbetle Htılmaktadu. Don akt 
ma kadar bundan evvelki tertip ta 
•illerin hamlllerine ıabt yapılmı~tır 

Bugünden itibaren de yeniden ta 
•il almak lıtiyenlerln mOracaatla 
kabul edilecek •• Htıf buay sonu 
kadar devam edecektir. Ergani isti 
razınan bu sefer aatııa konulan l n 
•lllerl tahminin U•Ulnde bir talep 
adeta kapıfırcaıına aatılmaktadır. 

Bir lhtlh1ısın Neticesi 
Dün Ağır ceza mahkemesinde 1 

t11'atan •uçlu Kartal tahsil mfımur 
Hasan Haydar Beyin muhakemesi d 
neticelendi. Hasan Haydar Bey! 
Barut lnhiaar idare.inden ve Rome 
WH tlrketinden muhlelif •enelere a 
olarak aldıiı vergi makbu:ılannın di 
koçanlarını noksan yumak suretli 
746 lira (58) kuruı lhtllia ettiği iddl 
ediliyordu. 

idamdan Kurtuldu 
Rumen Hanı Cinayeti Suç 

lusu 19 Şene Yatacak 
iki aene e•vel Beyoj'lunda Rume 

hanında ~Madam Antonyayı elektlrl 
telilt botarak 8ldilrdllklerl iddia edl 
len Sokrat ve Yani biraderlerde 
Yani yakalanmadan evnl Yunani 
tana kaçmıı ve Sokratın Ağır Cez 
Mahkemesinde muhakl!mealne başlR 
mıfb. DGn bu muhakemeye deva 
edildi. 

Mahkeme uzun bir mGzakerede 
ıonra Sokrat hakkında ldam kara 
verdi. Fakat hidlıe Af kanununu 
netrlnden evvel olduğu ve Sokrah 
yatı da kllçftk bulunduğu için ölü 
ee:uıı (19) sene hapse çe•rildl 

Yedi Buçuk Sene Hapis 
Kaaımpaıada Yakup lımlnde biri 

llni 6ldlrdftğ0 ıuçu ile muhakem 
edilen HGınO Efendi hakkında d 
... Atar Cnada karar _.._itti 
Muhakeme HUsnil Efendi hakkınd 
(10) aene bapiı eezaaı nrmiıtir. 8 
ceza yafınin kGçilkliltilndea dola 
(7,S) aeneyo lndirilmiıtir • 

Oç Kafadar 
Döıemeci izzet, elbiHcl Burha 

Ye Cemal iıminde Uç kafadar ev 
•elki gece saat iki 1 raddelerind 
Fatihte kendllerinl bilmlyecek d 
recede sarhoı bir halde ıoka 
)arda nara atarak halkı telılt 
dUıUrdUklerlnden yakalanmışla 
dır. Bunlardan Cemalin Uzerind 
tqınma11 yasak bir kama bulu 
narak mUıadere edilmiıtir. 

Belediye Seçim 
Hazırlıkları 

Belediye lntlhabab hazırlıkla 
denm etmektedir. intihap encümea 
leri defterleri tetkik etmektedlrleı 
Defterlerin iinlmüsdekl hafta lçlnd 
Hılmaaı çok mGmkündOr. lntihabah 
on teırlaieYYelde yapılmHI takarru 
etmlıtlr. Belediye intihabatı meml 
ketin her tarafında ayal flnde yapı 
lacak H o giln bitirilecektir. 

Eşraflık Rütbeai De Varmıt ! 

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

-- Hasan Bey ! Hasan Beyi 1 
tanır mıaın ? Bizim memleket 
qrafındı:ıdır. 

- Mehmet Bey mi dedin ? j 
Hasan Bey mahallemizin etrafın· 
dan uyilir .. 

Haaan Bey, oğlumu evlendi
receğim amma eşraftan birinin 
luzmı almak isterim.. 

ben bilmiyorum, ala blUyoraanıs a8yle1 ı 
- Etraftan olan insanlar 1 Haean B. - Affedeulnl• ••m• 

daima kendilerini belli ederler. lnaanlara bu .,raflak riltbeal banal • 
dan verlıiy•r ı 
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Hava Müdafaası 
Memleket 
Müdafaasıdır 

,.. -
Son bir ay içinde Avrupada 

iki bUyUk hava manevrası yapılcb. 
Biri lngtlterede, öteki de F ransada. 

lngllterede geçen ayın baılan· 
gıç gllnlerinde bUtUn lngillz tay· 
yareleri harekete geçtiler, Lond· 
raya havadan taarruz yapblar. 
Kara kuvvetleri de tayyarelerin 
havadan girlştiklerl bu taarruza 
karıı koydular. Neticede, gel cek 
harplerde bir ıehlr, bugUnUn en 

\ kuvvetli silAhı olan tayyarelerle 
havadan bir taarruza uğradıtı 
vakit, karada müdafaa tetbirleri 
almak için n ler lizım olduju 
Ye naııl hareket edlleceil te1blt 
olundu. 

Fransa'da yapılan aon hava 
mUdafa&11 da bu maksat içindi ve 
çok mUhlm neticeler elde edildi. 

Her fırsat dUıtUkçe ıöylUyo• 
nız ki tayyare, yarının en kuvvetli 
•ilahıdır. Hava kuvveti olmayan 
bir ordu yarınki harpte yenilmeye 
nıahkümdur. Hava kuvveti hem 
miidafaa, hem de taarruz ılli· 
hıdır. 

" Yaran ilanı harplar1 tayyare• 
ler yapacaktır." 

Bu söz ıu demektir ki, daha 
telılz telefonlar " fıanı harp " 
notaıını diğer memlekete götür·, 
meden evvel tayyareler harekete 
geçecek ve dUımaııın en mühim 
ıevkulclş yollarını, bUyUk nakil 
merkezlerini bir hamlede pırJıan 
edecektir. 

Aakerlfkte harp için ilk eaaa 
kaide şudurı 

Seferberliğini çabuk yapan 
taraf, zaferi yüzde elli kazanmıt 
demektir. 

Hava silahı fazla ve kuvvetli 
olan milletler, harp zamanında 
dUıman devletin seferberliğiul 
aksatmak ve durdurmak muvaffa• 
kiyetinl kazanacaklar demektir. 

Bu iki manevradan bizim, mil• 
letçc alacağımız ders ıu olma• 
lıdır: 

Hükumetin Türk havacılığını 
ku•vetlendirmek için giriıtiği her 
leıehbUse kendiliğimizden müza• 
hir olmak, Türk tayyare cemiyeti 
bu sene orduya 26 tayyare daha 
hediye etti. Milletin para yardı· 
rnlle alman bu tayyareler şimdi, 
bilgili tayyarecllerln eline teslim 
•dilıniı bulunuyor. Gelecek yıl 
ordumuza daha fazla tayyare he
diye etmek için yardım kudreti .. 
rnlzi çoğaltmalıyız. 

Şuna aklımız: iyice ermeli ki 
r•ryarenim bombaaı, topun gUl· 
esıne benzemez, top ne ka· 

dar bUyUk olursa olsun, menzili 
mahduttur. Fakat tayyare için 
ınenzll, mesafe ve hudut gibi 
feyler yoktur. Onun hedefi neka· 

Resimli Makale 

Uğraımak ve didınmek, hayat denilen aırra cao Yıırep :ı:aruretleu.ıır. Uıeraşmaıiaa ve 
çılıtmadan kazaıfılınıt hayat yektu~. Bllmellyh ki her kol hareketi, her atılaa aİJım, 
hayatın kazamlmııaını ve kıı:unı\an hayatın kaybolmama11aı temin ed.r. Bedava yata· 

mıık mı lıtiyorııunua? İJt• bu, mllmkün ı.t~flldlr. 
Eski bir ~alr şliyle dc:mlı: fn1aaı bütün emellerlnı kuuıtura11 

biricik yo', çalıımal..tır. 

il Hayatın Sırrı 11 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Artık Kabak Tadı Verdi 
--------------~------. . ..---

Müfrit Bulgarlar, Trakya için Şimdi 
1 

De Başka Bir Terane Tutturmuşlar . 
Bulgar propagandacıları yeni 

propaganda kartları baatarmıı
lardır. 

Bu kartlarda Bulgariıtsn haritası 
vardır ve Propagandacılar ken· 
dilerine ait olması lAzım gel· 

Bolu Panayırı , 
Güzel Oldu 

Bolu, 4 (A.A.) - iki gUndUr 
devam eden Bolu panayırı bugün 
bltmiıtir. Geçen seneye niıbetle 
hayvan satımı daha çok olmuş· 
tur. Bu ayın onunda Mudurnu 
kazasının, 15 inde Düzcenin, 28 in
de de Geredenin panayırları açıla· 
caktır. Bu panayırlar üçer gUn 
devam edecektir. 

Bir Mücrimi Yunanistana 
iade Ediyoruz 

Üçüncü istintak daireıi dlin 
Y orgi isminde bir Yunanlıyı tev· 
kif etmittir. Yorgi Yunanistan 
hükumeti tarafından iadesi iste· 
nilen bir mücrimdir. 

diğini iddia ettikleri 
•İyaha boyamıılardır. 
boyanan kısım içinde 

yerleri 
Siyaha 
bütün 

Trakya ve İstanbul da vardır. 
Kartlarda: 

"Biz muahedelerin reylimma 

Gazi Hz. 
Alman Devlet Reisi M. 

Hitleri Tebrik Ettiler 
Ankara, 4 (A. A.) - Alman· 

yada yapılan ReisicUmhur intihabı 
dolayiıile Reiıiclimhur Gazi Mus· 
tafa Kemft4. Hz. ile Almanya 
Devlet Reisi ve Başvekili M. 
Adolf Hitler Hz. arasında 
tebrik ve teşekkür telgraflan 
teati olunmuştur. 
Baıvekil Paşa Rizeve De 

Gidecek 
Rize 4 ( A.A ) - Başvekili· 

miz lı~et Paşa Hz:. nin Şark 
seyahatleri esnasında şehrimize 
de uğrayacakları haber ahnmıttır. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı 

müracaat ve balkan milletlerinin 
ıerbeatce karar vermeleri auretile 
tadilini istiyoruz. Bu olmadıkça 
Balkanlar ve Avrupa için ıulh 
yoktur,, cümlesi ve buna benzer 
cümleler yazılıdır. 

ilk Elma 
Yafaya Gönderildi 

lneboJu, 4 (A.A.) - Bu yılın 
ilk elma mahıulü bugün merasimle 
vapura ytiklenmittir. Üçyüz san· 
dıklık bu ilk parti elma Yafaya 
gönderilmittir. Bu yıl elma mah
sulünün bereketli olacağı anlaşıl
mııtır. 

M. Voroıilofun lzmfre 
Hediyesi 

lzmlr, 4 ( A. A. ) - Sovyet 
orduları Batkumandanı Voroşilof 
cenapları lzmir Belediyesine kızıl 
ordunun bUtün harekatını gösterir 
birçok resimleri muhtevi bir 
albüm göndermiştir. 

dar uzakta olursa olaun, o, bir 
Uçuşta hedefi ayaklar altına alır 
b ' 0mbaaını savurur ancak hava 
•ilahı k k ' 
yin ha artı oya bilecek vasıta, 

Atinada Hükumeti De
virme Teşebbüsü 

Mlinhal bulunan Hukuk Fa· 
klHteıi Dekanlığına Ordioarylis 
profesör Sıddık Sami Bey tayin 
edilmiştir. 

lstanbul - Diyarıbekir 
Tayyare Postaları 

Ankara, 4 - fatanbul ile Di· 
yarıbekir arasında tayyare ile 
yolcu ve posta nakliyatına önü· 
mUzdekl hafta başlanacaktır. 

bize ke:~h:ı'!'bıdır ve bu silAhı da 
liyiz çUnkü ahhp orduya verme· 

' ' ava Ud f Yurdun müdaf m 8 aası, 
aaaıdır. 

Yağmur Ve Sıcak 
Tekirdağ, 4 ( A. A. ) _ Dun 

Tekirdağ havalislne bol yağnıur
lar yağmıştır. 

Atine, 4 - Evvelki gece tay• 
yare topları bataryasına mensup 
bazı zabitler arasında hükumet 
aleyhine bir hareket görlilmll9, 
bunun üzerine hlikümet Atina 
garniı:onunu derhal seferber hale 
koymuştur. 

Şehir Tiyatrosu Kadrosu 
Şehir tiyatrosu kadrosunda 

bazı deği§iklikler yapıl?1ıt.' . b~zı 
artistlerin maaşları ındırılmıf, 
Zehra Hanım da kadro harici 
bırakılmıştır. 

Balkan Konferansı 
Teırinievvelde şehrimizde top· 

lanacak olan Balkan konferansının 

lıtanbuldan kalkan tayyare 
dört ıaat sonra Diyarıbekire var· 
mıı olacaktır:Bir }olcu için ücret 
50 liradır. 

"i;~·:· .. s·~ .... ;~~·~ki .... k~~f;;~·~·~;~ .. ·~~k·· Bu harekette ilitiği olmak su
çile bir mütekait miralay, bir 
muvazzaf zabit ve bet küçllkzabit 
tevkif edilmiıtir. ruznamesi haıırlanmıya baılamış· Bolu, 4 (A.A.) - Bir haftadır 

Bolu da bunaltıcı sıcaklar hüküm r 
&Urmektedir. iSTER iNAN !STER 

ehemmiyetli olacağı anlatılmak
tadır. 

iNANMA! 
Amasya, 4 ( A. A. ) - Dört 

itlndenberi devam eden sıcak 
bu gUn daha ziyade artmıştır. 
Hararet gölgede 38 dir. 

b Çankırı, 4 (A. A.) - Sıcaklar 
d lltUn şiddetile devam etmektte
<l lr. ingin yerlerde hararet 37 
._erecededir. Sıcaklardan boıtan• 
.., ınUteessir olmaktadır. · 

Gnrültü ile ınücade]e ediliyor. Fakat gürültQ deni
lince aklımıı.a ilk a-elen ıey, seyyar esnafın nhf fer
yadı oluyor. Halbuki kamyonların gilmbGrtüıO, moto-
ıikletlerin cayJrtısı, otomobil kornelerinin cıyak cıyak 
bağrıtı henilı .dinmemi9tir. HeJe bizim matbaanın ka!
fll1Ddaki benıın depoıundan günün her uatlnde benzın 
almıya aelen polis H belediye motoılkletlerlnin, 

otomobil ve kamyonlarının kulakları ıağır eden homur
tuları tahammül edilir şey değildir. 

Bütün bunlar dururken, en n gürülUl çıkaran ç<Sp 
arabalarına lastik tekerlek takılmasına karar verilmit• 
Bunu öğrenince gürültü ile mücadele edilmekte oldu. 
ğuna, artık: 

iSTER iNAN l.STE iNANMA! 

Üç Tecrübeden 

Çıkan Üç Netice .• 

'--------A. E. 
Denizyolları 1ıletmeıi Müdliri

yoti 9 Eylfıl sergisi milnasebetile 
lzmire gidecek yolcular için 
tenzil4tlı bir tarife tatbik etti. 
Verdiği neticeyi birkaç gtın evvel 
bütün gazeteler yazdılar: 

" Yolcu adedi eskisine 
nazaran birkaç defa artmııbr. 
Peılnden bilet alınmadığı takdirde 
vapurda yer bulmak mUmkUn 
değildir. ,, dediler. 

Haberde mübalağa olmadığını 
dUn kendi gözümle gördüm. Bir 
dostumu geçirmey' aitmiıtim. 
Vapuru hıncahınç dolduran yol
cular arBllında serbestçe dolaşmd 
bile kabil deiildl. 

* Denizyolları lıletmesi MUdürl· 
yetinin izini takiben Şark Demir· 
yolları kumpanyası da Edlrneye 
haftada iki defa tenzllAtb gezinti 
katarları tertip etti. Bu sabah 
gazetelerde okuduğum tafsilata 
bakılırsa bu ikinci teşebbüs te 
ayni neticeyi vermiftir. Evvelce 
boı gidip gelen katar timdi d~ 
ludur, ve demiryolan kumpanyası 
bu neticeye bakarak tenzllath 
katarları haftada ikiden yediye 
çıkarmayı düşünmektedir. 

* Dün, Belçikadan yeni geJeo 
bir vatandaşımız bana, seyyar 
komsiyonculuk yapmak istediğini 
&öylfiyordu: 

- Bana bu fikri veren Devlet 
demiryolları müdüriyetinin yeni 
çıkardığı aylık bilet usulll oldu. 
Üç bet ticarethanenin vekaletin( 
alacağım, şehirden tehre dolaşa· 
cağım, madem ki ayda muayyen 
bir para vererek istediğim kadar 
dolaımak hakkım halzlm, llmlt 
ederim kl bu teşebbüs ucuza mal 
olacak ve bana kir temin ede· 
cektir." dedi. 

Devlet demiryolJarı kabul ettiği 
yeni bilet uıulllnUn verdiği neti
ceyi henüz ilin etmedi. Fakat 
görünene ve itltilene bakılırsa, 
tahmin edilebilir ki ilk iki ieşb
bUıte görülen muvaffakiyet bu 
UçüncUde de elde edilecektir. 

* Epice zaman oluyor, gazete· 
lerimizden biri " Maten ,, baş 
muharririnin kaleminden çıkan 
bir makaleyi tefsiraiz ve mUtale· 
asız olarak baş sütununa geçirdi. 
Maten bat muharriri kendi mem· 
leketinin vergi iıleri münasebetile 
lngilterenin aaırlarca evvel geçir· 
diği bir tecrllbeyi anlatıyordu: 

"Btitçe yıllardanberi açıktı, 
her sene yeni bir vergi ihdas 
edilmekte olm&11na rağmen bir 
türlü kapanmıyordu. O vakit or• 
taya yeni bir Maliye Nazırı cıktt 
ve yepyeni bir tecrübeye girişe· 
rek vergileri yarı yarıya indirdi. 
Hükumet ve Kamara endişedeydl, 
fakat sen«: nihayetinde anlaşıldı 
ki, vergilerin azalmasına rağmen 
varidat çoğalmış, bütçe kapandık· 
tan başka geriye de para atmıı· 
tır,, diyordu. 

• 
Büyük muharebeden evvel ti· 

caret aleminde muvaffakıyetle 

tatbik edilen bir usul vardı. İşini 
bilenler az karla iktifa ederek 
çok devir yapmıya bakarlar, asıl 
kazancı da bu devrin fazlalığın· 
dan beklerlerdi. Harp sonunun 
kargaşahkları içinde bu esaslı kaid4 
unutuldu mu bilmem, fakat nak· 
liye vasıtalarında yapılan tecrllbe 
gösteriyor ki, unutulsa da, unu• 
tulmasa da kıymetini el'an muha• 
faza etmektedir. 

Sözün kısa11: AlakadarlarınıD 
} erinde olsaydım, b• tenıilitlı bf. 
let usulünü tecrübe kabilinden 
olsa dahi bir müddet muhafaza 
eder, neticesine bakar, aynı şeyi 
bazı vergilerde de tatbika çah• 

tırdım • 
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Sıvaslıların 
Cılma 
Mesiresi 

Sıvas, (Hususi) - Elektrik 
fabrikaıının bulunduğu Sıvaaın 

mesiresidir. Bil:ıassa cuma gün· 
leri bütün Sıvas halkı buraya 
gider ve t~hirde derin bir ıesaizlik 
hfiküm ıurer balkan Paşa fabri· 
kaıt ismini verd"ği bu mes"re 
} iiksek kavak ağaçlarının gölge
lediği geniş bir sahayı ihtiva et
mekted"r. Yer yer kilçük şelaleler 
yaparak akan gür suyun kena· 
nnda oturup tabiat güzelliklerinin 
doyuma olmayan zevkini yudum 
yudum içen bahtiyarlar bntüo 
bir haftanın yorgunluğunu unu• 
turlar. 

Paşa fabrikanna giden yolda 
bu derenin kenarından ve kavak 
ağaçlar"le gölgelenmi~, temiz bir 
yoldur. Her cuma genç, ihtiyar, 
kadın, erken bütiin Sıvaslılar Pa· 
p fabrikaıana giderler. Bura11 
her cuma yüzlerce çadırlarla do
lar. Yer yer eğlenceler kurulur, 
danslar yapılır, milli oyunlarla ve 
neıih eğlencelerle saf ve açık 
havada tam ve ferah bir gün 
ıeçirilir, Sıvasta cuma gUnlerinin 
zevkine doyum olmaz. 

Biga Köylerinds 
Son Posta 

Biga (Huauıl) - Y etmif beı 
haneden ibaret bulunan "Çavuı· 
köyU,, Biganın adeta bir mahal
Jeai mesabeaindedir. Köylin halkı 
ıehirde bir ıigara yakarlar. Bi
tinceye kadar k6ylerine varırlar. 

Kadim yerli kaylerloden olan 
bu ıirin köylin evleri hep birer 
kat ve kerpiçten yapılmııtır. 
Damlan tamamen kiremittir. 
Ahalisi reçperlikle meıguldilr. 
T ariaları çok verimli olduğu için 
hiçbir sene mahsulden mahrum 
kalmazlar. 

Hayvan basledlklerl için ka· 
Abamn tereyağını çok vakit bu 
kay temin eder. Kııın güzel kaz 
Ye hindi beıleyip ıatarlar. Bu 
k6yde birkaç hanede kızanlık 
muhaciri vardır, bunlar, reçberlik 
yapmakla beraber bir taraftan 
da yetişfrdikleri gUl bahçelerin
den gülyağı ve gUlıuyu istihsal 
ederler. 

Geçen ıene bu köyde ekilen 
,eker pancarları çok verimli ol
muşsa da civarda ıeker fabrikaaı 
olmadığı için bunlar Biga ıeker· 
cilerine yok pahasına sablmıf, ba
zaları da bu pancarlardan pekmez 
yapmııtır. 

GUlctilük ile mefgul olan mu• 
lıacırlar, bu iıten fevkalade istifa
de etmekte ve rençberlikte bul· 
dukları randumanın bir mislini 
bulmaktadır. 

Köyün pek yakınlndakl .. Arap 
dede,, çınarlığı Biga ile mnıterek 
pek gllzel bir mesiredir. BuradJlki 
yıl görmllı ulu çınar ağaçlarının 
~e kenarda akan Biga çayının 
manzarası çok bediidir. 

Buk6yUn kadınları erkeklerin· 
den daha cebbar, daha becerik· 
Jidir. Tarlalarmda kııın yiyecek· 
)eri patates, soğan, kurufasulya, 
nohut ve saireyi yazdan anlıara 
koyarlar ve çokluk çarııya muh
taç olmazlar. 

Köyde, Uç derıhaneli bir mek· 
tep açılmıştır. - H. Ş. 

• Münakaşa 

;,,/ 

Yine 

T o katın imarı İçin Şehri E vvelemirde Şöhret 
Y ·ı k K Ç k k LA Meselesi eşı ırma enarına e me azım Nurallalı Ata 

Tokat (Huıu• dilecek heykelle- Bir ay kadar oluyor, bu sUtun· 
•Aı) _ Kayalık· da « Varlık » mecmua1ından \'e 

ri ile re1ml bina• 
lar araıında dar ların k6prD ha• bilhassa Yaıar Nabi beyin «Şöh-
bir bog-aza ku- kı I 1 ret T ufeylileri» iıimli bir yazısın· 

ımı ve ı a arın da b h 
rulmu' Olan t ... _ o a ıetmiştlm. Yaıar Nabi .,. 6nUnU aüıleme-
kat kasabası içi· ıi kifidir. Yarın bey, mecmuasının 28 inci sayı· 
ıecek iyi bı·r su ımda «Şöhrete, tenkide ve Nurol· 

bunlara inzimam 
membaına ma• edecek hUkfı- lah Ata beye dair » isimli 
lik degı .. ·ıdı'r. Ar· h l bir yazısında o mevzua tekrar met konağı, ap s· d 
ıi teıekknllb T bb Ad önllyor ve benim gibi «polemik-

hane, 1 ı • lerinde daima nezaket hudutları 
itibarile llğam• il Tokab Y eıil 
lan kalabanın içinde kalmasını bilmiı ve şahs" • 

ırmak kıyılarına 
içinden aeren d k k yat yapm ya tenezziil etmiş bır 
füıtü açık •d:re- oğru çe ece • muharrirle münakaşaya» hazır 
ye akmaktadır. lir. B kd d olduğunu söylilyor. Hakkımda 
Tokatlılar Ya•ın ° ta ir e kullandığı sözlere teşekkür ede· 

1. Yetil ırmakta iı-
bağlara çekile- Jemesl pek milm· rlm; doğruıu haksız olmadığmı 
rek ıehrin bu Tolceft•• bir manzer• klin olan ,ehir zannediyorum. Davasında dedğiJ, 
sıkmtıb vaziyetinden senenin malı- ıUnmek bunun için de ıebri ya• Tırhala bağlanacak bu ıuretle pkam hakkında söylediklerin e. .• 
dut bir mevılminde kurtulmak- vaı yavaı bir kilometre meıafe- ıehlr hem lktısaden ylikselecek, Gelelim davaya. Yaşar Nabi 

tadırlar.Bugtınktı vaziyetle ıehir bll• deki Yetil Irmak kenanna çek- hem de Sen nehri kenarında ku· Bey ccŞöhret Tufeylileri» yazııın· 
yümeğe müsait değildir. Tokadın mek lazımdır. Bu vaziyetin doğ· rulmuı olan Parfıe Yeıil yurtta dan benim kuıkulandığımı, onda 
imarı bahıinde müstakbeli dü- muı için Gazi Hazretlerinin rekze· bir eı yaratılmıt olacaktır. benim kaıdedildiğiml sandığı· 

Adapazarında 
Pancar Sevkıyatı 
Başları 

Adapazarı ( Huıuıt ) - Bu 
ıene ilk defa olarak ıehrimlzde 
ve civarında ekilen pancar mah· 
sulü artık kemale l'elmiı ve 
Pancar ıirketi tarafından Eakiıe
hlrde ıeker fabrikasına ıevkine 
baılanmııtır. 

Pancara ilk defa merkeze uzak 
olan k6yler çıkartarak getirmek· 
tedirler. Kfiylerden yevmiye 400 
araba pancar getirilmekte olup 
bergUn muntazam tekilde 17 
vagon mal Adapazarından, 10 
vagon mal da ıehre bir uat meıa· 
fede bulunan Arifiye iıtaıiyonun• 
dan aevJ.-'l)unmaktadır. Eskiıehir 
fabrikasına diğer pancar merkez· 
)erinden de yevmiye 160 vaıon 
mal ıitmektedlr. Şehrimizdeki 
Pancar tirketi memurlan ztırraa 
bOınllmuamele yapmakta ve hiçbir 
veçhlle hakıızlığa meydan bırak· 
mamaktadırlar. 

90 Yaşmda Dişi Çıkan ihtiyar 
Kayseri viliyetinin Pınarbaıı 

Kazaıına bağlı Kırkıarak köyftnde 
Bekir oğlu 98 yaıında Mehmet 
ağa yetmiş yaşında iken ağzındaki 
diılerini tamamen kaybetmiştir. 
Şimdi yeni baştan ve tamamen 
çıkmııtır. 

Karapürçek Nahiyesi Hükumet 
Konağı Yapıldı 

Karepirplc realalgHi likli. ... t Jco,..lı 
Karapilrçek, (Huıuai) - Nabiye halkı nahiye merkezinde ihtiyacal 

kAfi ve uygun yeni bir hükumet konağı yaptırmıılardır. Tamamen 
ahalinin yardımı ile yapılan bu yeni hllkumet konağının ktııat re1ml 
30 Ağuıtos zafer bayramında yapılmııhr. 

Alpuda Yakalanan Hırsızlar Trakyada Panayırlar 
Eıkiıehir ( Huauıt) - Kıpti Tekirdağ, ( Huıuıl ) - Her 

Muıtafa laminde bir adamla 3 Hne olduğu gibi bu aene de 
arkadatı Alpu Nahi1eainde Buj- Hayraboluda bir hayvan ve eıya 
day satıp köyüne avdet etmekte- panayırı kurulacaktır. IS Eylfllde 
olan HamamköylU Muıtafa Efen- başhyacak olan panayır 3 gtln 
dinin yolunu keamişler, hayvan- devam edecektir. 5 glln devam 
!arından birisini ?ldUrUp diğerini etmek üzere Malkarada da 14 
yaralamıılar, 16 lırasını alıp kaç- E ı·ıd b" l kt 
mışlardır. Jandarmanın takibi Y u e ır panayır açı aca ır. 
neticesinde yakalanan mütecaviz· Malkara kanaymnda pehlivan 
ler Adliyeye teslim edilmişlerdir. güreıleri de yapılacakhr. 

Memlekette Zafer Bayramı 

30 Atuıtoı Zafer ve Tayyare bayramı memleketin 
her tarafında hOyOk tezahlratla tea'lt edllmlttl. Muhabir· 
ler:mıa bu t•zahOrata alt re1lmlerl 18ndermektedirler. 
Buıün ••trettltlmlz resimlerden lıttlndekl 1, a, 3 
numHalılar Kırklarellnde ,.pılaa t .. ahlrattaa ~it 

reımlai Ye autuk ıöylemekti olan LIY& Kumandanını 

r8ıtermekt•dir. 4 • Danlzllde J•pılan tesalalratta b!r 
Hfhayı, IS· Bergamada rHmlıeçlt Rlaaıtacla autul~ 

181l•yea bir zabiti, & • Taklrdalında .. sa• nımlni 
slatermektetfir. 

mı aöylUyor. Hayır, böyle bit 
zanna dftımedim; çtınktı ekseri)' a 
böyle « töhret tufeylisl » blmal la 
yani mUesses şöhretlere çatarr.k 
tanınmak arzuıu beslemekle itti
ham edilenler gençlerdir; halbuki 
Yaşar Nabi Bey yaşça ben·m 
çok kllçUğümdnr ve elbette o 
makaleaini yazarken benim gibi 
kendinden evvel işe başla• 
mıılan değil, kendinden sonra 
gelenleri kaadetm"~tir. Fakat o 

ittihamın acısını bilirim çUnkü 
ben de çok • uğradım. Derhal 
IÖylleyim gayet fena ve hemen 
'--- daima bak.az bir ittiham· 
dır. Kimseyı samimiye sizli • a 
itühama hakkınız yoktur; okudu· 
pmuz bir yazıdaki flkir!ct 
ne kadar aykın oluraa ol· 
aun, -onlan ne kadar yanlıı 
balur1ak bulalam, muaharririn 
onları söylerken cidden dlişür.· 
d&klerlnl yazdığını farzetmemiz 
llzımdır. Bir adama: «Sen böyle 
dtııtınmUyoraun, mahsuı böyle 
aöylllyoraunl• demeğe na1ıl bak• 
kımız olur 1 Hakkımız, lüzum 
ıörllyorsak, onun dü1Unceai11ia 
yaıılıı olduğuna iıpat etmektir. 
Bizim dllşüncemize uyıun olmı· 
yan fikirlerin samimiyetsiz ik 
mahaulll olduğunu iddia etmek 
olsa olaa kendimizi layuhti say· 
dığımızı gösterir, karıımızdakinin 
yanlış düşUndüğllnn ispat etmez. 

Yaşar Nabi Beyin tasvir ettigi 
cinsten insanlar yoktur demiy o• 
rum, fakat zannedildiğinden çok 
azdır. Hem bir fikri müdafaa 
edenin samimi olmaması o fil rin 
sakatlığını i11pat etmez ki 1 Iıirn"ı 
f8bıiyat değil de fikir tenkidi iso 
muharririn ileri ıllrdüğli kanaate 
lıtirak edip etmediğini değil, 
ancak o kanaatin doğru olup 
olmadığını araıbrınz. 

Yerle4miş ıöhretlere çatau"' 
lar isterlerse bunu ı rf kendi e,inl 
tanıtmak, kendilerinden bahset
tirmek için yapsınlar, biz onlarıd 
ılSzlerini muhakeme eder, kendi 
dtııUndllklerimizi söyleriz; hiicunı• 
uğrayan mejhur adamın, yeni 
münekkidi tarafmdan görüJmiyell 
meziyetlerini gösttrmeye çalaşırıı· 
Bittabi Ubum ıörUrsek. Fakat o 
yeni mUnakkide: «Sen bunlatl 
mahıuı MSylOyorsuo, samid>I 
değllıin!• demek bir acil 
allmetldir, beiendiğimiz adaJlll 
mftdafaa edemiyoruz, o tenkitlere 
cev1t,p bulamıyoruz demektir. ol 

Y qar Nabi beyin a&zlerl 
lzerime alınmadım; oolan, bet 
kime mllteveccih oluna oı.uo. 
habaı aaychiımdaa tenkit ettdlt 
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Romanyanın 
iç Ağrıları 
Devamdadır 

llABİCI TILIBArLAB 

Bukreıten gelen bir telıraf haberi, 
Roınanya'da bir takım tevkifat yapıl
dıtını haber veriyor, haberin ıekline 
bakara ak bu tevkif ab lkl kıımn ayır
tnak liz.ım: Sıyaıi ve adli. 

Vaktile Prt:nı Şarl Londrada iken 
•trafında bulunanlardan bir kıımı, 
te•klf olunan blrlncl ıiyut zilmre 
•raaandadırlar. 

Birkaç kiti ve bir jeneral de bir 
llQfuı !tinden dolayı tutulmuılar, bu 
dıı adli tevkifot fulı. 

Herhangi bir memleketin dahili 
J>olitlkaaına burun sokmak kutlle 
değil, aadece karakterlıtlk bir hldl-
1'1• ltnret etmit olmak için yuıyo• 
l'u1111 Harp aonu devrealnde Romanya 
kadar içtimai hayah bulanmıt bir 
a..ernleket daha g<Satermek hemen 
lıelQen mOmklln detildlr, ve yine 
Roınanya'dadlr ki, dClnyanın hiçbir 
tarafında misli bulunmayan servetlerin 
tnentelerlni tetkik lımile bir kanun 
•ardır. Bu kanuna göre, her fert, ser• 
•etınl naaıl ele geçirdiğini, icap ettl~l 
taınan mahkeme huzurunda lıpat 
~tınekle mükelleftir. Bunu yapamıyan 
lınae, en teni ıuiillimal yapmıı bir 

•atandaı dam1raaını yemekle kalma
)or, ayrıca hapıe de atılıyor, mal Ye 

a..QlkD de elinden alınıyor. 
d içleri memnunlyehlıllk duygularlle 
0hı kimseler için böyle bir kanun 

t~riııde bir müeyyidedir. Fakat bu, 

8 
ılın vehleten nrditlmb h6k0md\1r. 

h hıatnaltyh mGnbaaıran baıkalara 
•kkında tatbik olunablleceğlnl zan

llederek kendlmlzl emniyette g8rlltll· 
bıOzQn verdiği taavlp karıırıdır. Yok-

h, ayni mecburl7etla nereye tevec· 
tllh edeceA'lnl sr6raek, belki hOkm\1· 
ltıQzQ bc:ıka tekilde veririz. Demek 
lateditlm ıudur ki Romanya

1 
nadir 

lllemleketlerde görlllen içtimai Hhrap· 

lar lçlnd kıvranıyor. Mahdut bir liri 
~hılyetln toslridlr kl bu ııtıra;>ların bir 
•na dofum yapıuaaıaa meal ohauı
lııt. Fakat bu halin lllolhaye denmı 
~lnıkQn de~il gibi görlloOyor. 

Süreyya 

Havanada Talebe 
NUmayl9lerl 

ll) liavana, 4 ( A. A. ) - Ünlvereite 
) •beal hllkumete karıı nOmayiıJer 
8~ınıılar, tramvay tellerini keımiı!er• 
"' • Bunun üzerine OnlYenlte Jcapaa-
~tır. 

Af mangada j 
lktısadi 
Müşküller 

Berlin, 4 ( Havu ) - Almanyanın 
lktıaadl nıii1kUliitı, Hltler rejiminin 
içtimai ılyaaeti Qzerlnde kendini ılSı
termlye baılaınııtır. Hükumet yeni 
bir takım ücret tarifeleri çıkermıtı 
diğer taraftan hOkiimetln :ıiraat mah· 
aullerlnln flatlerlnl yükseltmul hayab 
pnhalıtaotırmıohr. Fabrikalarda hafta 
meaaiıl (36) saate lndlrllmlttlr. fptldai 
madde tedarikinde mOtkOlit çeklllyor. 
Kimyevi maddelerin maliyet flatları 
da yOkaeUyor. Jtçl Dcretlerl ise çok 
azdır. Yeni blr emre göre, ( 25 ) ya• 
ııadan atat• olanlar itlerinden çıka• 
nlarak yerlerine aile reİllerl alınacak• 
tır. HOkiimet ve Hltler fırkaaı erklnı 
endite içindedir. Bu buhranlı vaziyet• 
ten dolayı • anayl mOe1seHlerlnde 
ıoıyallat bir hareket batlamaaıadan 
korkuluyor. Geçende it cephulnde 
•oıyaliıtlite batlı bir kaç bOyOk 
memur a:dedilmlıtlr. 

Amerikadaki Grev 
işlerini Bırakan 
Şimdilik 300 Bini 

Amele 
Buldu 

Nevyork, 4 (A.A.) - Patronlar ile 
lıçllerin, menaucAt ameleal gnvl 
hakkındaki fikirleri ba9ka baıkadır. 
Pamuk menau~at enatitOail mOdilrl, 
timaldeld ameleden ekaertılnin peve 
lttlrak cıtmlyecetlni ııöylemlttlr. Buna 
karıılık grn komitesi reisi M. Gor
man tlmalde yirmi ıehird• fıçllerln 
gren ittirak ettllderlnl memnuniyetle 
ıöylemit n önOmibdekl Cumarteılye 
kadar lıçllerin yOıde dokaanının 

gren iıtirak edeceklerini ilave 
etmiıtlr. 

Karollnde (60,000) kiti ~rn halin
dedir ve bu yQzden ( 200 ) fabrika 
kapanmıştır. Açık olan (200) fabrikn· 
da da (70) bin lşçl vardır. DOn it 
gOnO olduA-u fçln fabrikalar esuen 
knpalt idi. Grevin asıl tu!rl buglln 
belli olacaktır. Blltün menıucat ame
Jeıinln mıktarı (750,000) dfr. .. 

Vaıington, 4 (A.A.) - it federaa
yonu reisi M. Green demlttlr klı 
~ İtılzllğln biricik çart1l hafta 

çahımaaını (40) saatten (30) saate 
indirmek, nafia itleri programını 

hemen tatbik etmektir. Amelenin 
kendi aralarında teıkillt yapmak 
hakkına kartı patronların hareketi 
çok hatabdır. Fakat ben komOniatll
j'I• ve feaat hareketlerinin mOthit 
dUomanıyım.,. 

Aşk 
Gençlerindir 
No. 7 

6 - !) - 914 
lhı. Hasibe Hanım taı gibi kal
~tı. 

~~tak odasının kapısı kapandı, 
10 ır fotin yere düştü. Biraz 
dıt\ra ikincisinin ıeıi duvardan gel
• · ve sonra karyolnnın somyaaı 
ltsıldı. 

do" Hasibe Hanım gözlerini tavana 
gru kaldırarak iki elini açtı: 

1 -d Allah ••lah etsin Birıeycik· 
er amem Artak 1 · 

ta almaz oidu. &kırdı nasihat 

Sonra tekrar uyuklad v 

otu d B' ıgı yere 
d r u. ır cıgara Yaktı. Ağız 

olusu dumanlarını havaya tıfl 
htek söylenmeye baıladı: .. 

- Doğur, büyüt yetiıtir, adam 
kt. Sonra böyle ıurat gör, lifını 
•çına dinletir gibi sırtını çevirip 

~tsin. Allah evlAt analarına sabır 
e tehammUI versin. Doğruau 

~:~illr dert değil. F~kat bu o.~lan 
~ 

1
elerde geziyor, kımlerle duıUp 

a kıyar. 
'>ld Gun geçtikçe eve geç gelir 
trku.I Bunu bir anlamalı} ım .. 
~ •• e c vl dı anaya Asi ed n karı 
h }':•dır.. Oğlanın halini, giditini 

t n.eınıyorum .• Gittikçe hoyrat, ,. kız ohnağa başlndı. Bunda 
''"edurt yeniği var, var amma 

9 • ne tarafta .. 
Ortalık aşifte dolu.. Erkek 

Burhan Cahlt 

gördüler mi aç kedi gibi sırna
ııyorlar, Edep, haya kalktJ. Bu 
zaman erkek olacak zamanmıi·· 
Kalbur gibi çiçek bozuğu olsan, 
sırtında kamburun, bacağında çar· 
puğun, başında kelin. olsa mak
bul.. Hele biraz elin oynadı mı ... 
Cebin para gördn mu ıenden gtı· 
zell yok. Biri sekiz gören şaıı 
olsan yine adın şehlaya çıkar. 
Ayakların debağhaneden beter 
koksa çekinme. MiskUamber 
diye koklayan koklayana. 

Şimdi dUnya tersine döndn 
zaten .. En mendebur erkeğin a .... 
kasında bir dOzUne kadın dolaşı· 
yor, fındık gibi tazeler babaları 
yerinde erkekle korte ediyorlar. 

Ne de güzel bahaneler, tertip• 
ler buluyorlar. 

Bir ayıphyan oldu mu: 
- Şimdi gençler çok havat.. 

Yaşlılar insan, kadın kıymetini 
daha iyi biliyorlar. Aşkı daha 
içli anlıyorlar, sevmesini daha iyi 
blliyorler. Hem ak saçlar ne gü· 
zeldir. Y aryağdılı kır saçlar şim· 
di moda ... 

iş ornda değil. Şimdi erkek· 
ler akıllnndılar, kıymetlerini anla· 
dılar. Kendilerini naza çekdikçe 
kadınlar Ustlerine düşüyorlar •• 
amma hakları yok mu, yreden 

Bir Harp Çıkarsa .. 
~~·~ •="- 1 ... ı=aı:::ı • • 

Dominyonlar İngiltere ile Beraber MI 
Olacak,YoksaAyrılacaklarMı? 

Meıhur Ottav imparatorluk konferanaıDIA baılıca simalan: Baıvekil M. Maa.• 
donald, o zamanki maliye nazırı M. Sno•den, cenu\i Afr lu. Baıvekili Herçuı 

n Kanada Başvekili M. Bennett 

Londra, 4 ( A.A. ) - Merkezi bl
kiimetln glrecetl bir harb• Domln• 
1on)ar da kendllilderindea •ÜrDklen• 
mit olacaklar mıdır? Bu me1ele Kana• 
dada tlddetle mOnakaoa edilmekte
dir. Bezılarl diyor ki: 

" Domlnyonlar dotrudan doğruya 

lıtirak etmedikleri herhangi bir •İyaat 
vesikanın meaeli Lokarno muahede

ılnin ahkamından meaul olamazlar. 
Halbuki gelecek kabineyi teıkll ede
ceği en ullhiyettar zevat tarafındaa 
ı6ylenen Kanada liberal fırkuı, aıa· 
ğıdakl prensip lehinde kati kararını 
vermittir: 

Belçlk• Kır•llnın Emir 
Z•bltl Sey•h•tt• 

BrOkael, 4 (A. A.) - Kırahn emir 
zabiti miralay Valkur, Arnavutluk, 
Yugoalavya, Romanya, Bulııari.tan ve 
Yunanlstana iİderek bu devletler 
erklnıharblyeaile Belçika erklnıhar· 
biyeai araaındakl doatluk bağlannı 
kunetlendlrmlye çahıacaktır. 

lnglllz ltslzlerl 
Londra, 4 (A. A.) - lfAiderla 

aayı11 Temmuza nazaran 10318 fazla· 
ılle Atustoata (2136578) olmuıtur. 

3e:::: 

göğe kadar. Bende erkek olsam 
öyle yaparım. Zaten kadın kısmı· 
na çok yüz vermeğe gelmez. On
lara ağır davrandın mı üstilne tit· 
rerler. Ayılıp ~arl~ı~ mı te.rsini 
gösterir, adamı ıoım ınım lnletırler. 

Hasibe Hanım her zaman ken
di kendine verdiği bu konferansa 
bir ıaman daha devam etti. Son• 
ra yavaı yavaş sustu. .. 

Reşit gerindi. 
Birkaç kol ve bacak hareketi 

yaptı. 
Sonra bir lüstik top gibi fır

ladı. Odanın ortasına atladı. Oda
mn döşemesi esnedi. Aynalı do
lap gıcırdadı. Gece dolabının üs
tündeki bardak ve sürahi biribi· 
rine çarptı. 

Ve delikanlı hemen bir ıarkı 
tutturdu: 
Eımcrim, esmerim ne giyerse yakışır. 
Gece gündüz ha~ ali, . 
Benimle kuoaklaşır, esmerım vay' 

V • şarkıdan şarkıya, makam
dan makama, alaturkadan alafran
gaya geçip atlayarak traş oldu, 
giyindi ve aşağı indi. 

Kız: kardeşi Tllrkan oturma 
odasında eski bir bluzunu tamir 
ediyordu. 

- Annem nerelerde TürkAn? 
- Pazara kadar gitti nğabey. 

Sen hemen çıkacak mısın. 
Delikanlı karşısına oturdu: 
- Çıkacağım. Fakat acele 

değil. Bugün istersen seni denize 
götüreyim. Suadiyeye gidelim. 
Geçerken Leylayı da alırız olmaz 
mı? 

TUrkin bu habere aeTindi. 

11 Bllytlk Britanya haUharpt• oldu· 
tu nklt Kanada da hallharptedlr.,. 

imparatorluk mOdafaa lıomltHI 
reiıl M. Hankeyia imparatorluk mil· 
letlerl ara11nda bir tetkik Hyahatl 
yaptıtı bu eanada mezkur me1ele 
buıuat bir ehemmiyet almaktadır. 
Sallhlyettar Londra malıaaflllnin ka
naatine glSre hDkumdar harpte bu· 
lundutu takdirde lmparatorlujun bir 
ellzDnOa bitaraf kalma1ına hukukaa 
imklo yoktur. Maamaflb merkez.i hG· 
kumetin glrloeceğl bütOn lhtlliflara 
domfnyoaların da her defuında ıtl· 
rilklealp allrilklenmly•cetl tasrih 
olunmaktadır. 

Beırn elmllel Kooper•tlf 
Blrllll 

Londra, 4 ( A.A ) - BugOn (dOn) 
açılan beynelmilel kooperatif blrlljin• 
de 85 memleket temsil edilmlttlr. 
Sovyetler de dahildir. Mil:ı:akerel•r 
eanasında f •tiımden uıun boylu 
bahsedilecektir. 

M. Hltler Sefirleri Kabu ı 
Ediyor 

Berlin, 4 ( A.A ) - M. Hltler ayın 
on lkiılnde ilk defa olarak Hfirlerl 
kabul edecektir. 

Hemen elindeki iıi brakb: 
- Hazırlanayım detil mi 

ağabey. 
- Hazırlan da annem gelince 

çıkarız. Bugün tenhadır. 
- Leyli belki bize gelir. 

Belki .• sen Leyliiya gittiğin 
yok galiba. Geçen gün ıikayet 
ediyordu. 

Türkan ayağa kalkmıştı: 
- Niçin ağabey. Leylayı çok 

severim ben. Amma .• 
- Ammaaı ııe? 
Türkan sıkılmış gibi tered

diltle cevnp verdi: 
- Annem pek ıık aitmel 

Dedi! 
- Sen anneme bakma .• Leyli 

iyi kızdır. Hem aana fransızcan 
için yardım . eder. Haydi ıimdi 
hazırlan bakalım. 

Kenç kız merdivenleri dörder 
atlayarak yukarıya odasına çıkb. 

O henüz çıkmııh ki kapıya 
sokulan anahtarın sesi duyuldu. 
Ve Hasibe Hanımın ıesl taılıkta 
çınladı: 

- Türkan yavrum al şu elim· 
dıkilerl. 

Reıit koştu. Annesinin ellerini 
dolduran paketleri aldı: 

- TUrkiinın biraz iti var anne, 
Onu gezmeye götürcceğ"m. Ha· 
zırlanıyor! 

Hasibe Hanım taşlıktcıki hasır 
koltuğa ağır vücudunu bırakıp 
geniı bir nefes oldı: 

- Oh, çok şükür.. Nereden 
esti böyle. Kızcağız lcaç gfindUr 
isteyip duruyordu. Aferin bak bu 
aabah hoşuma gittin doğruıu. 
Erkek dediiin biraz evini, barkını 

( işleri 

Garip 
Bir Evlenme 
Şekli 

2 

- Bu adamın maksadı nedir, 
benden ilvey kııını mı kısltanı· 
yor, yoksa karıımı mı'/ 

Bana bu suali 11oran 11A,, 
Beyin sergU:ıeşti epeyce uzundur, 
fakat birkaç cUmle içinde hulasa 
etmeye, çalııayım: 

"Biralln tanıdık bir aileye 
gf tmiı, babı arasında "kimsesiz· 
ıln, seni evlendirelim., demişler, 
yarı ciddi yarı litife "olur., ce
vabını vermiş, arası çok geçme• 
den karıısına bir adam çıkmış: 

- Benim Uveyi kızımı lste
mlısln öyle mi? Diye sormuf. 
Bana mektup gönderen okuyu• 
cumda hayret, Fakat düşllnmüş ki, 
vaktile tanıdık ailede geçen mu• 
hu·erenin devamı olacak, boı• 
mamıı. 

- Evet, ceYabını vermiı, fa• 
kat timdi halim vaktım pek 
yerinde değil, tereddüt içindeyim. 

Adam her ıeye muvafakat 
. etmiş ve genci evine götürmUf, 
8vey kıziJe tanışbrmış, nihayet 
evlcnmlıler. Fakat o zaman iı 
dej'lıınit. üvey kalnpeder hı,. 
çın, kavgacı bir adam çık
mıf, okuyucumda kansını aev• 
meline rağmen bıkmıı ve evden 
kaçıp gitmlt, sonra pqine dilf· 
muıler, barıımıılar, fakat hadise 
tekrar baılamıı, hatti ayrılma 
dlişüncelerl başgöstermlı, bir 
mftddet sonra barııma likırddan 
olmuf. Bana soruyor: 

- Üvey kayın pederin bu 
mUtemadl iı'açlarla takip ettiği 
maksat nedir? Barışayım mı, 
mes'ut olur muyum? 

Ben kendi hesabıma Uvey 
kayınpederin maksadının ne ola
bfJecotlnJ dOtllnmeyo lüzOm gör
miyorum. VOcudn manasız ve 
zlittir. Ehemmiyet verilmeye değ· 
mez. Okuyucum mademki kar.ısım 
sevmektedir, m~terek evden php 
mllstakil bir eve g5tUrmekle mes• 
eleyt halledebilir. Ayrılmayı dtı· 
tllnm•ye IUzum yok, zira ayrılmak 
her zaman mUmknn ve kolaydır, 
gilç olan birlqmektir. 

B.ANIMTEYZll 
=-= :z::zı 

bilir canım. Boyunca yetftmiı 
kardetin varken yedi mahalle 
aıırı arkadai aramıya ne lüzum 
var. Haydi güle eğlene gidin. 
Ben de size sevdiğiniz yemekleri 
hazırlayayım. 

- Biz yemeğe gelmeyiz annel 
- Ye .. Aman çok uzağa git• 

meyin oğlum. Hem okadar mas• 
raf etme. Ne llizum var. Gez, 
dolaı, gel evde yemeiinl ye •• 
Dıınnda bir yemeğe vereceğin 
para ile bfılm evin Uç günlük 
masrafı çıkar. 

Tnrkan iri siyah gözlerini, 
yuvarlak çehresini çok açan beyaa 
bir keten elbiıe gfymlı aıağı 
iniyordu. 

Hasibe Hanım kızını sUslen• 
miı glSrllnce dayanamadı: 

- Rabbim nazardan eakJasın. 
Nur topu gibi evladım. Ne giyse 
yakııır. Bak, bak bereıioi de ne 
gtlzel ycrleıtf rmlı. llAhi Reşit hiç 
insanın böyle çiçek gibi kardeıl 
olur da gezmeye gitmek için ken• 
dine arkadat mı arar. 

Rept: 
- Haydi bakalım. Dedi, Ley

Jinın f ıl varsa, onu da bekllye
ceğlz. 

Hasibe Hanımın etil yUzU ge-
rildi. iki elini dizlerine koydu: 

-Ne o, Leyla da beraber mi? 
- Uğrayıp alac ğız. 
- Kard k rdeı gitseniz ol-

mıyor mu,.. Peşinize bir de kuy• 
ruk takmağa ne IUzum var ınnkil 

Reıit kızmııtı: 
_ Kuyruk neden olaun. Yen• 

gemin kızı deJU mi? 
( Arkası var) 



1 - 1 
ı Tavukçuluk Bahsi <•> ı 

7avuklarda 
Harici Parazit 

Tavuk parazitleri çiftçilerce 
malum olup tavuklarm ve bUtlln 
kUmea hayvanatının en mllthit di· -
nıanıdırlar. Parazit, hayvanla . 
yal nız kanını emmekle kalma)iıt-' 
on ları daimi ve pek yorucu surette 
kaşı ıdırır, iıtirahatlerine mani 
o '. urlar. Bunların istilasına maruz 
b:r tavuk çelimsiz, zaif, kanıız 
ka lır. Eğer fazla miktarda ve 
bahusus kene gibi müthiı kan 
emıc ı nevinden iseler tavuğu, 
kanını eme eme, birkaç ıaat 
içinde öldürebilirler. Bunlara karşı 
tedbir alınmadığı takdirde, az 
olsalar bile, yumurtlıyanları yu· 
mu tadan keser, küçüklerin de 
büyümesine mani olur. 

L undan baıka en büyük ma• 
za rratların da birçok haslalık mik
roplarının nakline vasıta olabilme· 
]eridir. Hasta bir tavuğun kenmı 
emen bir parazitin, aağlam bir 
ba.~ka tavuğun da kanını emerken 
evvelkinden aldığı mikropları 
s .:ı glam hayvana aııladığı çok 
defalar vakidir. Bazıları dttlma 
yerlerini değiıtirdiklerinden bir 
kümesteki tavuktan aldığı mlk· 
ropları diğer bütün ktımHtekl· 
lere de nakledebilirler. 

Bu haıarattan herhanıl biri• 
nin musallat olduğu bir tavuğu 
temizlemek hem güç, hem de 
masraflı olduğundan hayvanların 

.. ~tlenmesine mani olmak, yani 
kurııtaleri parkeleri dainıa temiz 
s hhi tutmak haşarata kartı her 
gü ı mücadele etmek lizır.ıdır; 
k ümeslerde yapılacak ııhhi ted· 
birleri sonra göreceğiz. 

1 sanlara dahi geçen bu 
haşaratın birçok nevileri vardır ki 
biıe lazım olanlaram sıra ile 
okuyucularımıza arzedeceğiz. 

Tavuk Biti - Tavuk ve 
c"vcivlere musallat olanlar; alta 
a}alchdırlar; vücutları uzun ve 
yassı olup diğer hayvanattakJ 
bitler gibi emici değildirler. 
Ezmek ve çiğnemiye müsait ağız· 
lar..1 vardır. Deri, tüy ila .. parçaları 
yerler; en ziyade hastalıkla olan· 
lara hücum ederler. Birçok nevf. 
leri vardır; hepıi de çok muzır 
olup fazla miktarda oldukları 
takdirde umumi zafiyete aebebi· 
ytt verirler. Daima kaıındırıır 
tavuklara yem yiyecek vakit bırak· 
rnaz, yumurtayı ke.(ler, geceleri 
uyutmaz, bitli bir tavuğun ibik 
ve sakalı solar. 

Tavuk kendisini bitten kurtar· 
mak için kuru toprak veya kilide 
yatarak ayakları ile kanat ve 
tliylerl arasına toz allrerek temiz· 
lenmek ister. Nilmunelerinl çift• 
liğimizin her parkesinde görece· 
ği 1iz gibi bunlara toz hamamı 
denir. Tavuklar bu toz banyosun• 
da hem bitleri atar ve hem de 
kaşıntılarım giderirler. Bit ol· 
masa bile bu banyoların yapıl· 
ması lazımdır; çünkü bu hayvan· 
ların da lrnıınmıya ihtiyaçları var· 
dır, hele tliy dökümü mevsiminde 
bu ihtiyaç daha şiddetlidir. Toz 
hamamlarına kül ve kilkOrt çiçe· 
ğini karıştırmak dökmek, serp· 
mek lazımdır. 

Bitli bir tavuğu kllme&ten çı· 
kararak ayra bir yerde beslemeli 
ve bitten temamile kurtuluncıya 
kadar ayni miktarda kükürt çi· 
çeği ile taze neı.leotu tozunu ka· 
rıştırarak tliylerl arasına serpme· 
lidir. Fakat bitlenen tavuJdarın 
adedi fazla iıe her biriıl ile ayrı 
ayrı bu ıekilde uğra,mak çok za· 
rnan kaybettirir; bunun için ban· 
yo etmek daha muvafıktır. 

Bir kilo idi ılık suda eczane• 
lerde satılan florit dö ıodyomdan 
3 gram eriterek genit bir kaba 
koyduktan ıonra tavuğu bu ıuya 
batırmah ve tUlerl el ile karattı· 
rarak soy':!_ her tarafa nllfuz ettir· 
melidir ; bir iki dakika banyoda 
kaldıktan ıonra gllzelce ıUzUp ha· 
va cereyana olmıyan mutedil bir 
yere yerleıtirmeli. Bu ıuda dli!f 

•• 
Eski Ve Yeni Uskldar •• 

Üsküdar Gün G~tikçe Sö. •• 1uyor, 
T ckaütler Şehri Oluyor ! .. 

- I Eski Üıküdarın Beı Şeyi Meıhurdu: Pidesi, 
Kaymağı, Üzümü, Karanfilli Üzüm Şer 

Kebabı, 
beti 

a.1cı Osk•tl•rıtı çele e•11tı tartlıt &ır r-.mı 
leymaa zamanında camııer, med· 
reseler, hanlar, çeımeler yapılmıı. 

OıkOdar yedi dat Uzerinde 
yapdmııtır. A11l tımi "Eıkl dir,, 
yani eald yer, eaki mahaldir. 
Bu iıim gittikce deilımlı ve 
Oıklldar haline gehnlıtir. 

Ye11ıf Ü•lıitl•rtl•.,. hlr maaz_..: Dojancıl•rtlald •••f lıl11•lar 
Geçenlerde ÜskUdara geçmiş· I ; 

tim. Eıki ve ihtiyu bir aile dos· 
tum bana dert yandı: 

Üsküdar dördüncü fv1urat za· 
manında hazineye 40 bin kuruı 
hasılat getiren btlyUk bir ıehirdl. 
Şimdi yıkılmak tlzere olan çar· 
ıııı daha bUytikttl ve içinde 
yeniçerileri, kulluk beyleri, ıipab 
ketbüdaları, cebeci ve topçu 
ihtiyarları vardı. lstanbulun en 
bOyllk vakıfları yine Üsküdar· 
da idi. O zamanın ekibirl 
hemen hemen Üıkndarda otu· 
rurdu. Meaeli Salacakta Ayı• 

- Üsküdar gUn g.,çtikçe harap 
oluyor. Halkı fakirleıiyor, binaları 
çUrftyor, eakl tarihi yerler bakım· 
ıu:lıktan dokülüp çürüyor. Bir 
kere halkın büyük, çok bftyllk 
bir kısmı fakirdir. ÜıkUdar hemen 
hemen tekaütler ıcıhri oldu. Bütün 
tekaütler buraya çekiliyorlar. 
Canlıhk, faaliyet namına bir tek 
hareket yok. Hangi ıaatte olursa 
olsun Üsklidarın dört bir tatafmı 
gez, mutlak ve derin bir uyku, 
ıessizlik, tenhalık göze çarpar. 
ÜıkUdar ancak akşam Ustlorl ve 
1abahlan biraz oynaşır. O da, 
itine gidenlerin iskeleye hllcumile. 

1C 
İhtiyar dostum, bana yeni 

ÜıkUdarın buglinkU halini anlat· 
taktan ıonra, eski tarihi Üıkli· 
darı da bir çırpıda söyleyiverdi. 
Tarih kitaplarından çıkarıp ıöy· 
lediği bu feyleri, notlarımla size 
de anlatayım? 

lf 
- Tarihler Üsküdara " Şehri 

Üıküdar ,, derlerdi. Bu iıim yal· 
mı değildir. Çünkü Osmanlılar· 
dan evvel burası, İstanbul'un 
fethinde bUyUk bir rol oynamıı· 
tır. Harunl\rreşit halife iken 
lıtanbulu birkaç defa muhasara 
etmif. Seyit Battal Gazi isminde 
birini de muhafız olarak Üsküdar· 
da bırakmııtı. Battal Gazi yedi 
aene Üsküdar' da kalmıf, ta Ka· 
dıköyllne kadar fttraft bahçelerle 
ıliılemiıtl. Şimdiki Kadıköyün 
asıl ismi de " GaziköyU ., idi. 
Battal Gaziden evvel Üsküdar 
küçücük bir köydü. Battal Gazi 
buraaını yedi aene içinde imar 
etmif, evler yapmıı, camiler kur· 
muf, bahçeler, baj"lar yetiıtirmiı· .•............................................................ 
bitli tavuklar da banyo edilebilir, 
ve ayni zamanda yapılması da 
pek kolaydır. 

EreDkgyı Bereket Tavuk Çlftlljl H•s•rt 

(!) Tnuk ve Tavukçuhıia alt olan 
mltklHlerlnld aorunu.1, mUtehm11a ıla• 
ceYap warecektlr. 

Oslciidar•• •R •sici tarllıi a61d • .t: ı.ıc.ı. e.mll o• Y••' 
o.1ca.Jarın tramoagları 

tir. Battal Gazinin Üsküdar' dan Sultamn, Doğancılarda Hacı Pa· 
ayrılmasından sonra, Bizanslılar· ıanın, Ak Mehmet Paşanın, 
dan knal "Kanatur,, KadıköyUne Nazif Pata zadenin, Cinci Ho~ 
bir kale yaparak, ta çamlıca sırt· canın, Aralan Ağanın ve Valde 
farına kadar büyük bir hendek Sultanın Sarayları vardır. Yine 
açtırmış, muhtelif tepelere kara· Üsküdar ıinesinde Mimar Sinanın 
kollar koymuf, Üskdarı dört taraf birçok eserlerini taıır.. Meseli 
tan içine alıp 40 bin kiıilik bir Ortavalde Sultan camii büttln 
kuvvet koymuf. güzelllği, billur ve renkli cam· 

Rivayete göre kıral, Battal dan pencereleri, çınar ve ıhlamur 
Gaziden o kadar korkarmıı ki Sa· ağaçlan, ince iki minareıile, ÜçUn· 
lacak önllndeki bftyük kaya par· cil Muradın annesi tarafın.dan 
çası Uzerlne koca bir bina yaptır· Mimar Sinana yaptırılmııtar. Üsktı-
mış ve içine Üsküdar Tekfurunun dardaki camilerden hatırlayabil· 
kızile kıymetli eşya ve kürklerini diklerim d.e !unlardır: lıkele ba-
koydurmuş. Bizim Kızkulesi de· ımdaki Mıhrımab Sultan camii, 
dlğimiz bu binaya, o zamanlar tim diki Eıkiciler P.azarındaki Va· 
Bizanılılar "Perguı Tiskorlı,, der· ilde Sultan camu, Kösemvalde 
Ierdi. Battal Gazi Bizanıhlarm bu camii, Sultanahmet camii, Muradı· 
hareketini duyar duymaz bir ı•· rabi camii, Sultanselin camii, 
ce ÜskUdan baamış Kızkule1ine Mehmetrabl camii, Mahmutefendl 
kayıkla geçerek Kırahn kızını camii, Aralan Ağa, Şemıipaıa 
kıymetli eıyaları almıt ve geriy~ camiidir. Bu ca1?i Mim~r Sinan!n 
dönmu,. Yine rivayete göre, en güzel eaerlerınden bıri otdugu 
Battal Gazi bu muzafferiyetten halde gittikçe yıkılıyor, tamir 
sonra Paıabahçede namaz kılar· •~ilnıiyor. 
ken: " Allaha!.. Bu mahalli Umme· ihtiyar doıtum, oturduğumuz 
ti Muhammede müyesser et ki, ııenit divan minderlerinden Kız· 

1 mamur ve abadan olsun,, diye de kuleılne bakarak düşündü: 
dua etmiı. Battal Gazı ganimet- - Sonra Osklldarda namut .. 
lerile dönüp gittikten sonra Knal 11ahi medreae, imaret, dartılfeza, 
Kanatur burasını bUsblltUn imar hamamlar, kervansaraylar, tUcctr 
etmlf. Bilihara lıtanbulun fethin· hanları, çeımeler vardı. Meaell 
den sonra Fatih ve Kanuni SD· lıkele başında .. Mihrimah ıultan 

: ı Ktul Melıtaplttn 
Bir Emektarın 
Haklı Arzuları 

Bendeniz 1923 seneıinde Rıh· 
tım şirketine intiıap ettim 1930 
tarihine kadar ılrketin banka 
itleri ile metgul oldum. 1930 se· 
nesinde Kuruçeıme ambarlarına 
lıtif memuru olarak tayin edil· 
dim. Şimdiye kadar da orada ça· 
lıştım. Fakat ağuıtosun 14Unde 
her ne Hbepten dolayı iıe vazi• 
femize nihayet verildi. Bu uzun 
mUddet zarfındaki me1aimizin 
mükafatı ise ancak on beı ıün· 
IUk bir Ucret ile bizi memnun et• 
meye çalıımak oldu. Tam 1 O nüfuı 
muhtaç ailemin infakı için çalıı• 
mak mecburiyetindeyim nereye 
müracaat edeyim biç olmaz ise 
mezkfır tirketin bendenize iki 
veya tıç aylık bir tazminat ver· 
meal veyahut ayni miktar bir 
ikramiye vermesi icap etmez mi idi? 

Haliçfeneri Camcı Çemesinde: M. R 

( Cevaplanmtz ) 
H. Davityan Efendıyeı 
- Mektubunuzu okuyamadık 

efendim. 

Tareuıta mttJAzim Aıiz Efendiye• 
- Hakkınızda tahkikat ya· 

pılarak m\lıbet veya menfi, fakat 
ve kat'ı bir cevap verilmesi için 
Emniyet :umum mlldUrlUğUne mü• 
racaat ediniz efendim •. 

* Cümrlik memurlarının ıioilleri hak• 
kında imzaııı mektup gönderen zata: 

lmzaaıı, adreulz veya bunlar· 
dan biri eksik mektuplar nazarı· 
dikkate alınmaz. 

* Kasımpaıada Haoıahmet mahall6"' 
ıinde Adil LUt:fi Efendiye: 

Bahsettiğiniz meıçit kadro 
yeniden 
olama:& 

harici mesçitlerden iıe 
yaptırılması nf evzuubahı 
efendim. 

-;,11 ıııııı:....ı .t . •••1:1ruı tııııı1111ııı11•"" ..... 

imareti., diye bir yer varmış. 
Buraya gelen fakir fıkaraya 
hergiin iki defa bakır tepsilerle 
birer tas buğday çorbaaı, ekmek, 
geceleri mum ve her at başına 
bir yem ıadaka verirlermiş. Fakat 
imarette llç günden ziyade kalan• 
lar, bu sadakayı alamazmıf, şart 
böyle lmiı. 

Sonra hamamlar.. Bunu bil· 
mem söylemek biçimli kaçar mı?. 
Bir yerde okumuıtum. ÜıkUdar" 
daki ıayılı hamamlardan başka 
sekiz yllz kadar da saray hamam" 
ları varmış ve bazılarında 11ahali1 
mahalle ehlllayallerile girip sefa 
ederlermİf.,, 

Yine Ü sküdarda beı yüı 
kadar ban vardı. Bu hanlara baıı 
aene Uç ayda bir sipahiler gelir, 
ulufelerini almak için konaklar" 
lardı. 

ihtiyar dostum "Dur!. Sans 
birıey göstereyim!.,, dedi ve ceviz 
sandığından bir kitap çıkardı: 

- Bak bu ozamanın Üskll" 
dar hayatını anlatan :yazma bit 
kitap... Sana bundan ÜskUdat 
mesirelerini okuyayım.. Meselii·· 
Meaelii ... Hah, i11te, dinle:«TeferrUC 
gAhı Salacak: Deniz içre girmi~ 
bir koca aahildir ki, Kızkulesl 
derya derununda karadan bir olc 
menzili batt çArkfııe bir musann• 

kulei balAdır. Ol teferrüçgihta cuı0l' 
dilberan, UHakan ve aadıkan deni• 
mallkeleri ilbi adem malike "' 
melekleri ıinaverlik ederler cüınl• 
dilberan mihı Temmuzda deryad• 
çlmerler. ,, 

ihtiyar dostum kitabı kapay•" 
rak devam etti: 

ÜskDdar halkı o zamanl•j 
ıınıf sınıf ayrılmıılardı. Bir s.ı~0 askerin Ayan ve eırafidır ki, s'JS 

kumaılı elbis..eler giyerlerdi. Diğer 
ıınıf ta ulema ıınıfıdır .. Bunlard•11 

ıonra Uçllncll sınıf, fakir fık8d1' 
O .• 

ıınıfıdır. çUncU ıınıf içıo 
kayıkçılar bir hayli yekun tutb~ 
lardı.Şimdl ölglln ve durgun .. 
halde bulunan ÜıkUdarın, o ı~ 
manlar b~t t•Yi ~eıhurdu: BeY 6. 
pidesi, kel>abı, kaymatı, uznı: 
karanfili, tlzllm ıerbetl ... 
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tJir bardak aiitt n dahli f.;zfa mR• ~~;;:c r.::i. ' 
yi vıırdır. Kınıycvi tahl 1 net ı ce- ~,::::'~~....$' 
ainde anlaıtılmııtır ki bir domate• 

lesin içinde yUzde 94 ıu ur· 

frı;.naanın Bar· 
jak tchrfnde yn• 
ıam ıf b ir ada m .• 

78 YRfındnkl bu Çlull bir 
köylü J'iO kilo ağıruğı ,. 
bir yUkfi, 107 mll mHafc• 
ye htımakla meıJhurdur. 

100 kiloyu kaldıra· 

biıirelnlz. 10 kilodan 
ba,layıp hergün SGO 
gram arttırma!. ••r· 
tıle .. Tecrübe • Jlnizl 

dır. Hıılbu:.i ıiidUn 
içindeki eu yüzde 

87 dir. 

Llver 
lım ndek' bir balık günet· 
ten alınmı' vitamini havidir, 
fakat hiçbir zaman auyun 
yüıüne çıkmımıt!ır. H"p d e
n h: nltında yaşar. 

Ateşe Atıldığı Halde Saçı Tayyarenin 
• ~ Otomobilden 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor ? Bılc y anmıyan Bır Kız Farkı Kalmadı 

Denizde Can Kurtaran Vazifesini Yapan Bir Elbise 

Sen Nehrinde Garip Bir Tecrübe Yapıldı 
Bin bir 

gece hikl· 
yelerindo, de· 
niz üzerinde 
batmadan yU· 
zen, bir ka· 
yık glbi in· 
aan taııyan, 
ayni zaman• 
ela da bir 
tayyare gibi 
uçan bir ıec· 
cadenin ma· 
ıah Yardır. 

Madmr:zel 
Suzan Biget 
adını taıı· 

tan bir Fransız 
ızı anlaşılan 

ı 

bu masalı okumuf ve tHirl 
•lhnda kalmıı olacak ki, hayali 
hakikat yapmanın imkim olup 
olrnadığını araştırmaya koyulmuı· 
tur. 

Bu araştır,,..~ neticeıinde bul· 
du~ lh gu, & irba .. lMın keramet yara• 

~~n çubuğu cınsinden bir elbiıe· 
1 ~· öyle bir elbise ki, giydiniz 

lllı ateıin içine atılsanız yanmaz· 

ıınız, ıuyun içine atılsamz bat• 
mazıınız, fak at elbisenin meziyet· 
leri bundan ibaret de değil, bunu 
aiydiniz mi Kutup bavnlisine 
,ıtsenlz ıoğuktan mllteeısir 

olmaz&ınız. 

Madmazel SUznn Biget ilk 
tecrübelerini Parls'te, Sen nehri 
kenarında Fransu: gaz.etecilerinln 
önünde yapmıştır. Tecrübeyi takip 
eden meslekdavlarımız diyorlar ki: 

"- Kız elbiıeshıi giydi, gaza 
bulanmıı bir tül hazırlamışlardı, 

elbiıenin üzerine palto gibi ıar
dılar, ıonra bir kibritle tutuetur
dular, kız alevin içinde gUIUmse· 
yip duruyordu, tül yamp bittikten 
ıonra kız nehre atladı, yüzme 
cinsinden hiçbir hareket yapma• 
dıiı halde suyun Uıerinde duru· 
yordu. Soğuktan mllteeS1İr olup 
olmadıtJna ielince, Ağustoı ayı 
içindeyiz, bu kısmı tecrübeye 
lmkln bulunamamııtır. Resimleri· 
mizde kltifi elbiteıi içinde ve 
iki aandal araaında ııörUyorsunuz. 

Afrika topralı 
A/rikalıları11 d•lll 

Londrada ne9redilen bir klta· 
bın muhtelif tetklkattan sonra 

vardığı neticeye göre bUtUn dünya 
içinde kendi kendilerini idareye 
en az kabiliyetli olan fuaanların 
oturdukları kıt'a Afrikadır. Zira 
bu kıt'anın her 1000 kilometre 
murabbamda ı 

366 kilometre F ransaya, 339 
kilometre lngiltereye, 8 l ki,lometre 
Belçikaya, 69 kilometre Porteklıe, 
keza 31 kilometre Habeıistana, 
12 kilometre lıpanyaya, 3 kilo· 
metre Ltberyaya aittir. 

Ne9redilen bir iıtatiıtiğe na· 
zaran lngilterede mevcut ıpor 
tayyarelerinin sayısı 6522 ye ba· 
liğ olınuıtur. Bu miktarın 1500 
tanesi genç kızlara, 750 tanesi 
genç kadınlara aittir. Bu spor 
tayyareleri 1500 liraya alınmakta 
olduğu için ıUr'atl~ taammüm 
etmektedir. Tahmine nazaran 25 
ıeneye kadar spor tayyarelerinin 
adedi otomobil mevcudunu ge· 
çecektlr. 

H~;p···M;Jc .. i~/;ı~;~-
N asıl Yazılir ? 

Moskovada çıkan Pravda sıa· 
zeteıinde eski bir asker olan M. 
(Tckslaovsky) anlatıyor: 

ı 918 senesinde F enlandiyanın 
kara gömUlmilf bir noktasında 
yaşıyordum. Gördllillm ve görUı· 
tfiğüm adam sade poıta mUveı.zl· 
inden ibaretti, hergUn ıkilerine 
dayanarak bana ıelir, (Deyli Nlyuz) 
lımindekl lngUiı gaıete1inl getl· 
rlrdi. Bu sıaıetenin bilhasıa a1ker 
mektuplarına tahılı ettiği ıUtuna 
bayılırdım. Bunlan tercüme ve 
bir cilt halinde neırettim. 

Aradan birkaç Hne ıeçtl. Bir 
aralık Londraya aitmiıtim, lnıiliz 
ve Rus muharrirlerl11ln tanıtmaları 
için tertip edilen bir ziyafette 
bulundum. Orada tanımadığım 
bence meçhul bir adam yanıma 
aeldl ve Herinl tercüme ettiğim 
için bana te9ekktlrde bulundu. 
Hayretle: 

- Hangi e1erlnlzl? diye ıor· 
dum. 

- Deyli Niyuz'da 
tupları ıerlevhasile 
olan yazılarımı? 

aıker mek· 
neıredllmlı 

Nasıl, bUtlln o mektupları 
ıiz mi yazdınız 1 

Hayır içinde bir iki tane 
pe bakiktıi vardı. 

Nevyork enstitüıUnün neırettiği- Son on sene zarfında glSğüı 
Siyahlıktan bir istatiıtiğe na· Göze görün· hastalıklar1 eski 

zara B" l 'k A 1 begazlıtw a .n ır eıı • . zaman ara naı:a-

' 

merıka hükumet· mıgsn ran on defa art· 
l eçen er lerı'nı'n 1 · d tehlı'ksler mııtır. Başta nezle çın e ya· 

ıamakta olan zencilerin nesli bir olmak üzere bu haatahklara mU· 
asır sonra tamamen kurumuı sap olanların yüzde doksanını 
olacaktır. Bunun ıebebi birinci genç kızlar teıkil etmektedir. 

lngilterede yapılan bir tetkikin 
derecede aı üremeleri, ikinci verdiği neticeye göre bunun bav· 
derecede ise beyazlarla evlenerek lıca sebebi genç kızların pudra 
çocuklarını siyahlıktan çıkarma· kullanmalarıdır. Filhakika pudra 
landır. Bu sene zarfında beyaz mesamatı kapattıktan bnşkn 
in an olarak nüfusa kaydedilen burun delikleri vasıtasile vUcuda 
ı.enci çocuklarının sayısı ( 10,000) l ııirecek muhtelif mikropları havi· 
bulmuıtur. Mamafih bu çocuklar dir. Bunun haricinde sık sıh: 
derhal tam beyaz adam muame• devam edilen dana salonları gibi 
lesi görmeyeceklerdir. Bu feref kapalı yerler de bu hastalıkların 
ancak onların da torunlnrına çabuk sirayetine sebep olmak· 
nasip olacaktır. tadır. 

'' 
• 

Edvards,, ı p ile Boğ-
mak Mümkün Değil! 

Dünyanın eı.ı 1'tıvvetll ve en 
mukavim adamı Ed\'ard iıminde 
bir lnılllz cambandır. Her iste· 
yen 50 kur>lf verdiıai bu zatı 
ıörebilir. Panayırdan pJ1nayıra 
dolatan aeyyar cambazhaneler• 
den birinde çalıımaktadır. Y ap.ıtı 
batlıca itl•r ıunlardır: 

1 - Beheri 250 kilo ağı:lı· 
j'ında iki tane çama9ır makinesini 
birer koluna takarak kaldırabilir. 

2 - içi 500 kilo ıarap alan 
bir fıçıyı baıının üzerinde on da· 
klka tutabilir. 

3 - Omuzlarına aaılan 6:kitiyl 
hiç yorgunluk hi11etmeden 1 O da· 
kika dolaıtırabilir. 

4 - Karnının Uıerine 6 kitinin 
çıkıp bramaaına dayanabilir. 

5 - Bir parmr..c kalı~ıina!" 
demir bir çubuj'u güya bır ipmit 
gibi eyip :...akenk kolunun etra· 
fır..a ıarabiliı·. 

MaaU:tafih Edvard& mu:cueme· 
tinin derecesini bilht:.esa gcçt:n 
a~er:m göıter"1İştir. Edvardı yu· 
~:rrla 11\aydıtırnız mu~telif hımer• 
lerıni ibraz etti'kten lionra ıahr.e· 
nln önüne çıkarak : 
~ K~vvettne ilivenenler beri 

ielıın, dıye bağırmıı ve ıahneye 
çıkanlara bir ip vererek : 

- Bunu botazın1a N~ı'!ız 
ve iki taraflı olarak çekını.1. 
beni boğmaya çal'fınız, demittir. 
Adamın iıtcdiği yapılmıf, fakat 
boğazının bir demir boru halinde, 
mukavemet eltili ıörlllmUtlUr. 
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a, uyuşuruz Pşa zadcm 1 ) SözQ 
Uzerine kambur Nabi yine gizlice 
bir gözü U kırptı ve kafayı salladı: 

- Ötesini bana bırakın. Ne 
şişi yakarım, ne de kebabı. Ah· 
metc"ğ'mden koşumları aldık gitti. 

Caddeikebirdekl mağazalardan, 
havagazı lambalarının mavimtrak 
ışıkları hı91yor, ıokaklar adam 
nlmıyordu. Piynde kaldırımların· 
dnn omuz omuza akm akın giden 
halk, caddede bir aşağı bir yu· 
karı fayton s\irdnren mnhdum ve 
damat beyler, lUks kiralar da, 
Bomontiden, Tepeden dönen 
Beyoğlu yosmaları, (Bonmarşe) nin, 
( Pazar Alman ) ın, ( Löbon ) un 
önlerine çektirilmit konak araba· 
larmın arabacıları, meydana yeni 
çıkan bu saltanatlı lando lle bu 
mükemmel hnslı yağızJara bakı· 
yorlardı. . 

Ne zamandanberi verılmlt ka· 
rar veçbile Tünelden Tak&ime, 
Takıimden Tünele, dörtnala ve 
beİ on kere gidilip gelindi. Gala· 
tasarayın kartı köşesindeki ttıtiln• 
cUden ekstra paketler alandı. 
Cigaralar hep beraber yakılarak, 
sekiz on dakika etrafa 'arzı ndam 

edildi. 
150, 200 adım lleride, ıeker· 

Tcmeclnin 6nUne de yanaşıldı. Üç 
yıldızlı Martel konyakları paket 
ettırildi; burada da bir müddet 
durulup sağa sola kurum ıatıldı. 

Arkasından haydi yan sokak
lar. Her birine girilip çıkılarak 
yine caddeye dönUldükten sonra 
Ağacamisindeki araba levazım· 

cuıının dUkkim. 
Nabi efendi, lando parftsını 

ıetirmi} e gittiği vakit tedbirli 
davranmış, h r ihtiyata rlayeten 
yanına aekiz on lira fada almııtı. 
( Dumanı tııtnnde olan 85 lira 
avantası ayrıca kemerinde ). 

Frengin mağazasından boğ· 
mnklı bezaran kamçı, araba yıka
yacak sünger, kurulıyacak sıüderi, 
süpl!recek fırça, toz alacak tlly de 
alınarak landonun içine kondu. 

Taksim meydanının ortuında· 
ki fıskiyeli havuzun 6nllnde durul· 
muı, Eftaleposun braçaıına kulak 
verilmifti. 

Aksi şeytana bak, inceaa:z yok. 
Rum çalgıcıların mandolinleri, ld· 
taratan aksediyor. S6ztım ona 
raya cenazesi kalkıyormut gibi 
inceU kalınlı sesler. 

Mecburen ( Anadolu biraha· 
nesl )ne inmek kararlaıbnldı. 

O tarihte, birahane yine he
men hemen ayni mahalde fakat 
pa aj v üstilndeld_han daha yok. 

Araba kenarda durdu; lin· 
dodan, birer birer atladılar. 

Dübaracı en öne aeçmlı: 

( Kalispera ıftko !.. Kallıpera 
guguriko!.) di} erek patron Vala· 
\'nİn ile mahut guguruklu saati 
ıelAmlamıı, 

- Apukurya dediğin salt 
kışın olmnz, yaz ıeıcağmda da 
olur. işte maskara da burada! 
dıyerek fe i , caketsiz, herkesten 
ev el birah neye dalmlfh. 

En kö,eye geçtiler; iki masayı 
y ny :ıa çektirttiler. 

Rakı ar, m zeler geldi. Zaten 
n şcler tam m; d ller açıldı. 

Key"ft n yana hepsi biribirile 
)a ı a g"ri ti. 

Vehbi Bey eevlnclnden kurtlu 
pe)n·r gibi kaynamada; )erinden 
k llop kalkıp ablmada, a) rk ayrı 

'<esin boynuna 11arılnıada: 

Vehbi B•gln valdul; taze dul 
Melek H. 

- BugUn en bllyllk bayramım. 
Ben bayramlaımayım da kim 
bayramtaşaın ?.. Allah aıkma 
doğru söyle kAtipçiğim, piyazcılık 
miyaıcılık edersen ölUmU gör. 
Yağn:larla lando, Beyoğlu halkını 

apııtırdı, alayının ağzının ıuyunu 

akıttı deiil mi?.. Ahmet ağa bey· 
clğim, 6mrUne bereket. V allahl 
olmaz, uzat elini 6peceğlm. "Şapl 

diye 6per,, çekme yahu daha 
öpeceğim " Şapl Şapl yine ISper ,, 
billfibl söz yok, kadanalar b kkile 
kadana imif.. Ulan, fırtına gibi 
tozu dumana katınca öyle bir 
hoıafıma gitti ki... 

Apikçiğim, adı ne idi unutuyo
rum, Devrişml, Zakir mi, bani 
Tepebaıı n knrıısından sapbğı· 
mız o karanlık, dar okaktan 
vururken pencerelere uşliımediler 
mi? Yaıa Tombul! Yaıa ş·ıman, 
yaşa Pa a Beyi diye bağırmadı· 
lar mı? •. Vallahi beyamc sen do 
var ol... Sulu ynpıştmrım h am• 
cacığıma söylerken IAf,mı kesme .. 
Anneme selamet kavuşmayım ki 
bey amca ... 

Nabi Efendi, ayağı a hamal 
ıalapuryaslle ba11lmış bir namrlı 

gibi, gevrek, tiz bir sesle ortalığı 
çınlattı: 

- Uskuuutl.. Ev\•ela tashihi· 
ifade, badehu devamı kelim .•. 
Anneciğime bissıhha vel'afiye 
kavuşayım kf... 

- ÜzUlme bey amcacığım, 
dediğin olsun. Anneciğime seli· 
metle kavuıayım ki sen olmıya 
idin... Öyle değil mi kAtip? .• 
Yalan mı Ahmet ağabey? Apik· 
çiğim sen de tasdik etsene .•• 
Sana ıormuyorum, Sulu cırtlak 
sen sus!.. Bak hepsi kafa ıalh· 
yorlar. 

(Arkası ur) 

Rumen Leylarl 
Bin leylik Rumen euakı nıktiyeal

nin tedavülden çekilme müddeti Tem• 
muıun 81 inde nıhayet bulduğu için 
bu tarihten sonra bu kAğıt paralar loy· 
metini kaybedecektir. Borsa ve Oımanlı 
Bankaıı komiserliği, bu enakı nakti· 
yenin Romanya Milli Bankaemda ve 
şubelerinde yeni tiplerle deği§tirileceğini 
bildirmektedir. .............................................................. 
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Tepebatı Belediye 

Bahçesinde 

6 • 9 • S4 Perıembe 

aaat 18 • 'l0,30 ıehlr 

llaadoau, 21 • 24 cn1 

muzlk. daıaa, Zeyh.k 

oyunu, LükGı Ha7at• 

tan balet, Hbım Be7 

tarafından Karagöa, 

1 nbul Belediyesi it Anları 1 
Kumaıı mektepten verilmek üzere Dumlupınar yab mektebi 

talebesi için diktirilecek 500 takım elbiıe kapalı zarfla mUnakaaaya 
konulmuştur. Talip olanlar şartname almak fizere levazım mUdOr• 
lllğllne mUracaat etmeli, münakasaya girmek için de 60 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplannı 24 • 9 - 934 
PazartHI gUntl aaat On bete kadar Daimi Encümene vermeli• 
~a • ~~ 

.. * 
Yenikapı iskelesinde kantar kulübesi: Teminat 1,5 lira 
l.hak Paıada Mirabor Ali Ağa mektebi : ,, S,S ,, 
SnleymaBİ) ede Ula \'e Sani medreseleri bnbçelerindekl baraka-

lar enkazı : teminat 1,5 lira 
Vefada Ekmekçibaıı Ahmet Ağa medreseıl saçaklarmm •abl· 

maaı : Teminat 7 ,5 lira 
Kapalıçarııda 50, 52, 54 No. lı dUkkAnlar: Teminat 6 lira 
Keopenekçi Sinan medresesi 12 No. lı odası: Teminat 2 lira 
Tahtakalede 85 No. h dükkan: Teminat 12 lira 
ishak Pqada 35 No. b Ali Ata mektebi: Teminat 4,5 lira. 
Yukarıda yazılı mahallerden ikiıinin enkazı satılmak ve diğer• 

leri icara verilmek lizere açık mUzay deye konulmuıtur. Talip 
olanlar şeraiti an\ mak üzere hergttn, müz.ayedeye girmek içia de 
hlzalnnnda yazılı teminat akçesi makbuzu ile 8/9/93..ı Cumartesi 
gtinil saat 14 e kadar Eminönü Kaymakamlığı ve B. Ş. encüme
nine milracaatları. (4893) 

Türk Maar"f Cemiyeti in Bur 'd ki Lises' in orta ı ktep ve 
lise kı mınd "'ll dersi ri o ~ut cak daimi muallimler arnn tadır. 
«Riyazi) e» «Fen bilgi i, T abiiye, Biyoloji» , "Fizik, Ki y " , « T rkçe 
Edebiyat», «Yurt B lg'ai, içtim iyat, F l ef » , « bil as Riyaziye 
ve Fen Bilgisi derslerinde Ingilizce bilenler tercih edilec ktir.,, 

Lazımgelea vasıfları haiz mualli re e şe, kıd ve ehliyet-
lerile münasip ücret verilecektir. İsteklilerin vesikalarile beraber 
Ankara'da Tttrk Maarif Cemiyeti Umumi Merk ı.ine mUracaa~ 
ları. (4f 17) 

Zagrepfen Muhabirimiz Yazıyor: ---
"Yalnız Mağliip Değil, F e
na a de ahc p O uk!,, 

-----
( Baitarafı l inci ıayfada ) 

Zngrep, ( Hususi ) - Beşinci 
Balkan oyunlnrınm ikinci gUnUnde 
de umduğumuz neticeyi alamadık. 
Kendilerinden Zagrep oyunlarında 
en çok muvaffakıyet beklediğimiz 
Semih ve Mehmet Ali de, 200 
metrede hayale bile sığmıyacak 
derecede bozuk koştular. 

Seçmelerde çok dllşük dere~ 
yap;;-;erl birincilerinin çok~:_ 

-kalarmdn kalan bu kıymetli iki 

-;tlet, ancak beşinci gelebildiler. 

Bu yllzden de nihai müsabakalar· 
dan hariç tutuldular. (400) metre 
manialı koıuda Cihat ve Haydar 
da kendi serilerinde beılnci kal• 
dıkları için finale giremediler. 

(5000) metre mukavemet ko
ıuıunda Teoharldiı te beılncl 
kaldı. GUllede lrf an UçlincU, Veysi 
bqind oldu. Balkan bayrak ko
ıuıunda da beıinci olduk. Nedenae 
seçmelerde kısmetimize hep beıln• 
cilik dl\ıUyordu. Uzun atlama 
seçmeleri bir facia oldu. Tevfllır 
Nihayet (6) metre athyabilmlş ve 
müsabaka harici kalmlthr. " 
Mııha61ritnlz bu satırlardan •011ra 

so" '"iisabcalcC1ga •it tahmlıal•I f~gl• 
JIOZıgor: 

" İkinci müsabakada dBrdUncO 
olduk. Fakat tlçUncO mUaabakada 
Bulg rların bizi birkaç sayı aeçe. 
rek bizim beşinci olmamız muh
temel g5rUinyor. ,. 

Mu1uı&frimb o afıa• •it, bizi• 
t•l,,.a/ hab•rl olarak 1cog4ajrımaz 
der•c•ferl de g•ztlılctara •e11ra ı• 
nhlr gibi acı ca leleri sıralıgorı 

" B ikan oyunlarına Kadık8· 

yUne idmana gider gibi yola çı• 
knn atletizm takımımızdan fazla 
bir şey beklemek kimsenin hakkı 
deiildir. Balkan oyunlarını bir 
memleket iıl yaparak hareket 
eden milletlerin buradaki gayret 
ve uğraımalarını gördilkten ıonra 

bizim alaturka çalışmamızdan 
medet ve muvaffakıyet ummak 
pek saflık olur. En küçUğllnden 
en bUyüğline kadar herkesin at• 

letizmden bahsettiği bu yerlerde 
dUıtüğUmUz acı ve cidden acına• 
cak halleri görmek hakikaten yli• 
rekler acıaıdır. ,, - B. O. 

Vergi 
Cezası 

(Baotarafı l inci sayfada) 

Vekiletl dlln Beyoğlu tahakkuk 
müdllrlOğüne 1ıönderdiği yeni bir 
emirle ·bu vuginin blranevvel 

tahıil odilmeaini bildirmiştir. 
Emin bey Vergiye itir"z etmlı ve 

temyiz komisyonu da bazı idari 
noksanlar dolayısile tetkiki ltiraı 
komiıyonunun kararım bozmuştu. 

Dün Beyoalunda toplanan 
T etkikl itiraz komisyonu yeniden 

tetkikat yapmış ve Emin Beyin 
bu parayı alırken yaptığı (6715) 
liralık maarafın vergisini indir

dikten sonra mlltebak1 miktar 
hakkında taıdlk karan vermiştir. 

Tahıil mlldilrlüğll bu karar 
lzerine icraya geçmlıtlr. Mlıon 
Vantura Bey Maliyeyi, devlet ı• 

r sınd dava etml tir. 

Keyif Verici Zehirlerin Zararı 

( Baıtarifa 1 inci anyf ada ) 
uyuşturucu maddeler nıerinde 
toplanmaktadır. Senede ancak 
bir iki koknln davaıına bakıl• 
maktadır. Mahkeme eroin ve 
earar kaçakçılannı muhakeme 
ederken kaçakçılardan birçok• 
larmın bu zehlrin mUptelnlan 
olduklarını tesbit etmlıtlr. 

HattA içlerinden bazıları, 

hlklme: 
- Allah sıkına hi.ldm bey 

bizi bir yere gönderiniz de bu 
plı lptllldan kurtulalım. Diyerek 
mahkemeden kurtulma çareleri 
latemitlerdir. Hlkim eroin lstl• 
malini itiyat ve lptUA haline 

AmiralKon
duryotis 

İlk Yunan Cümhur 
Reisi Fena Halde 

Hastalandı 

Atina, 4 (Husuıt~ - Yunanlı· 

tan Ctımlluriyetlnin ilk Reisi olan 

A iral Ko d ryotis, iıtirahat 

etmet z r çekil iş olduğu ldra 

dasında f na halde hastalan• 

mııtır. Doktorlar, Amir lın t a• 

viıl için Ati y naklino lUzum 

gördtilcr. Sıbbt vaziyeti endite 

uyandU"oıaktadır, Size Yunanis· 

tama ilk Cüamur Reialnin '-n ıon 

reımtoi ıOnderlyorum. - V. A. 

ı 
getirenlerden blrçoklannı Tıbb .. 
adli mOeaseaeılnde mUıahede 
alhna aldırmaya lllzum görmüı 
Ye bu ıene lptiliları tesblt edilen 
eroincilerden ( l 5) tanesi Bakır
köy akal baıtalıkları mileuHeaia· 
de tedavi altına alınmıılardır. 
Ereoin kullananlardan blrçokla· 
rı, muhakeme edilmek DHre 
jandarma nezareti alhnda tevkif
haneden mahkemeye getirilirken 
sinirlenmektedirler. Hatta bu 
öldOrtıctı keyiflerini yerine getire
medikleri lçln delilik allmetleri 
g6ıterenlere ve kafalannı duvar· 
lara vurup gulyan edenlere de 
çok tesadllf edllmlıtlr. 

Amiral Koıulurgotls 
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iTTiBAT ve TIBAKKf 
5 inci kısım No. 49 Nasıl Dolda ? .. 

Her hakkı mahfuzdur. N•ııl Y •ıadı ? .. 
5 • 9 934 Nasıl Ôldl? 

~:========•Ziya ~akir c:============================" 
lngiliz Bahriye Nezareti İki Osmanlı 

Zırhlısını Gasbetmişti •• 
Seferberlik nok1anları pek 

•iır ıerait albnda güçlükle temin 
edilebildiği için Viikeli Heyeti 
birdenbire bir harbin zuhurundan 
•ndiıe ediyorlar t e burıun önlinO 
almak için Fransa, lngiltere, 
Rusya sefirlerinin yllzlerine gülil· 
)'orlardı. Fransa ve lngiltere ile 
nıühlm bir hudut olmadığı için 
en bUyUk ehemmiyeti Ruslara ve 
Rus hudutlarına veriyorlardı... Bu 
Dıeıeleden en ziyade telat eden 
Dahiliye Nazın Talat Bey, Erzu· 
rum valisine fU ıifrelf telgrafa 
cekmiıti: 

Erzurum Vlllyetlne 
nOrdumuzun Rusya ile harbe 

tutuşması, Rusya devletinin müt
tefiki olan Fransa ve lngilterenin 

· de ilanıharp etmesini ve netice 
itibarile de lstanbulun tehlikeye 
düşmesini icap ettirebilir. Buna 
binaen Kafkasya hududu üzerinde 
ıiyadesilc ihtiyatkar davranılarak 
llinıharbe vesile verecek hare• 
lcetlerden, hudut münazaa ve 
IDUsademelerinden suretikat'iyede 
içtinap olunmaaı ehemmlyet~e 
tavıiye olunur. >> 

Dahiliye Nazırı: Tallt 
Erzurum Valial Reıit Paşa, bu 

telgrafı derhal mUlhakata ve 
allkadar memurlara tebliğ etmit 
Ye hatta Erzurumda bulunan 
Kolordu Kumandanına da gös
termişti. 

Harp zuhur eltiji takdirde 
en çok ehemmiyet verilecek yer
lerden biri, ve belki birincisi bu 
lllıntaka idi. Çünkü hududun öte 
tarafında hertUrlü vesaite malik 
olan muazzam Ruı orduları, önU
lle Keçilmek mUtkUl olan bir ael 
gibi, buradan yUrUyeceklerdi. 

Ahnan haberlere nazaran Ru1-
lar umumi seferberlik ilinının üı· 
t6nden birkaç gUn geçer geçmez 
l<afkas ordusunun ıeferberliğini
de ikmal etmişler ve bu orduyu 
~arekete getirmişlerdi. Müteaddit 
~us fırkalarının Kars ve Sarıka· 
llıış havalisinde, birçok alayların 
da Batum, Olti, Erivan civarların• 
da toplandığı işitiliyor; buna bi· 
:aen Osmanlı hudutlarını müda
b~a edecek olan UçUncU ordunun 
ır an evvel kuvvetlenmesine bü

YUk bir ehemmiyet veriliyordu ..• t hakikatı unutmamak icabeder 
IQ o muıtakada bulunan İttihat 
•e terakki kulüpleri cidden tak· 
~re şayan bir faaliyet gösteriyor. 
b rduya kartı bUyük bir muhab· 
et bealeyen vatanperver Erzu· 

rum halknıın f da 
ıefe b l"k e kirhğı sayesinde, 

r er ı nokaanı .k ı· . . arının ı ma ıne 
gayret edılıyordu A . d 

••· Ynı zaman a 
Çanakkale ve Karaden· b v ' 

ı . . ız ogaz-
arındakı tabkımat ta ileri" d 

h 
ıyor u ••• 

Bu telaş ve eyecan içinde ti· 
e~sif bir haber gelmiş; yalnız de~let 
tıcai"ni değil, halkın her sınıf ve 
f~rciini acı bir teessüre garketmiır· İngiltere Bahriye nezareti 
ngiltere tezgahlarında bulunan 

(Sultan Oaman) ve (Reşadiye) zıh
'1launa ambargo vazetmiş.. Açık
'ası, bu iki zıhlıyı gasbetmişti. 
~albuki; fakir bir milletin dişin· 
._en tırnağından kestiği para-
~~a son taksitini ödediği bu iki 

Zı111 k ı, anunen ve hukukan Oı· 

~ltılı hükumetinin malı hükmüne 
l&rnaiıti. Henüz lnıiltere lıöküme-

1 

( Moratorgo .. ) müıaasttb•til• O•manlı Ba11iHını• latan bal ıabed 
1Jnü11d• topl•11an alacaklılar 

tile harbe girilmediği için bu ha· 
reket, İngilizlere karfı büyük bir 
nefret husule getirmişti. 

Milletin bu teeuürü arasında, 
adeta mucizevi bir hadise zuhur 
etmiş. Bunalan kalplere biraz 

ferahlık vermiıti. O da (Goben) ve 
(Breslav) isminde iki Alman zırh-
lısının Çanakkale boğazından içe· 
ri girmesi idi. Fakat kimbilirdi ki 
mes'ut bir tesadlife atfedilen 
bu hadise, biraz sonra milletin 
başına en bllyük bir felaket ge· 
tirecekti. 

Almanların, Bahrisefft donan· 
ma müfrezesini t~tkil eden bu 
iki ~emi, harp batlar bqlamaz 
lagtlfs filoaa tarafllldaa takibe 
ba9lanmış, bu ıebeple ç.nakkaleye 
ilticaya mecbur kalmıştı. Almanya 
hUkiimeti İstanbul ataşenavalı 
Bahriye Nezaretine mfiracaat 
etmiı, bunların tekrar Akdenia 
açılması için kafi miktarda kömllr 
istemiıti. Bu talep diriğ edilme· 
miı, Çanakkaleye derhal alta bin 
ton kömUr gönderilmişti .. Alman 
ıırıhhları, bu könıftrü almakla 
meıgul iken, [ Ağustosun 11 inci 
ııecesi] Harbiye Nazırı Enver Paşa, 
Sadrazamın yalısına gelmiş; orada 
mtizakere için toplanan Talat, 
Cavit, Halil Beylerin karşısına 
geçm·f·· sakin bir tavırla: 

- Bir oğlumuz dtınyaya 

geldi. 
Demişti.. bu garip nükteden 

hiç kimse bir şey anlamadığı için 
Harbiye Nazırından izahat iste
miıjlerdi. O zaman Harbiye Nazırı 
ıu cevabı vermişti: 

- Goben ile Breslav zırıhlıla· 
rının kumandanları, Çanakkale 
mevkii müstahkemi kumandanına 
müracaat etmişler, lngiliz filosu· 
nun Boğaz haricinde beklediğini 
söyleyerek boğazdan içeri girme· 
lerine müsaade istemiıler. Ku
mandan benden sordu. Müttefi
kimiz olan bir devletin iki gemi· 
ıini bu tehlikeden kurtarmak 
istedim. Bu talebe muvafakat 
ed.ilmesi hakkında emir verdim. 
Gemiler timdi boğa71 geçtiler. 
Oradaki istihkimlarımızın hima· 
yeai altına demirlediler... fıte 
timdi, mühim bir ıiyasi hldise 
karşısında bulunuyoruz. En evvel 
buna bir karar vermeliyiz. 

Enver Paıanın bu sözleri ora
da bulunanların Uzerinde, adeta 
soğuk bir duş tesiri göstermişti. 
Bilbasaa Talat Bey, böyle hotbe
bot bir hal'ekette bulunduğundan 
dolayı Enver Paıayı ideta mua· 

beze etmiıti. ( Sırası gelmlıken 
istitrat olarak tunu da söyleye
lim ki, ittihat ve Terakki cemi· 
yeti hakkında neşriyatta bulunan 
bir gazete, Babıali baskınından 
sonra Enver ile Talat araımda 
~irt:Inm gizli rekabet ve buıu
metlerden bahsetmitti. 

(Arkaıı var) 

Sar Havzasında 
Reyiim Hazırlıkları 

Yapılıyor 
Cennre, 4 (A. A.) - Deyll Tel

paf muhabirine g6re, Milletler Ce
miyeti Umumt Katibi M. Avenol, Sar 
hOkumet komiayonu reJalnln talebi 
Ozerine Sar için bitaraf bir polla teı· 
klllnl latemlıtir. 

Diğer taraftan S rLrük'te Nniler, 
komüniat meb'ua M. Sommer'i fena 
halde yaralamıılar ve kaçmıflardır. 

~ 
SarbDrk, 4 (A. A.) - Sar reyilmı 

için teıklll mukarrer huauai polia 
kuvvetine mensup ilk (100) kiti tayin 
edllmiıUr. Tcıkilata Sarlılardıın ancak 
(300) kiti kadar a'ınabilecck, ekalk 
kalan k111m için ecnebi devletlerden 
polla getirilecektir. 

Sovyetler Ve 
Cenevre 

lıviçre, Rusyanın Milletler 
Cemiyetine Alınmasını 

istemiyor 
Bera, 4 (A.A.) - Harici itler mec

llıl, bnkiimete, ıovyet ruayanın mil
letler cemiyetine girme.I teklifine 
"Hayır" cevabının Yerllmealnl teklif 
edecektir. 

lnglllz Amele Kongresi 
Londra, 4 (A.A.) - Amele birlik

leri kongreainin açılıt celaulnde, 
AYuıturyada öldürnien ıoıyaliatlerln 
hatıraaı için bir dakika ankat edll
miıtlr. Reia demiıtlr ki: 

"- latlkbalde, Almanyada imha 
olunan amele teıkilitlara hadiıemlnden 
daha eleanll blrıey görecek mfyJz? 
Avuaturyah arkadaflanmıtın maruz 
kaldıklan katiller, demokraal •• 
hOrriyet diiımanlarının daha fed 
hareketlerde bulunabileceklerini gaa
terr" 

BelçikaManevraları 
Bu Ayın Beıinde 

Baıhyor 
BrDkHl, 4 (A.A.) - S, 6 •• 7 Ey

IOlde BrDk1el n civarının han mi• 
daf aaıı için bOtDo harp :ıamloı vualtl 
kullanılHak yapılacak olan gece ve 
gGodOz manevralarına diter ecnebt 
zabitlerinden baıka Japon kumandanı 
Oklijoma ile doktor yüzbaıı Muuda 
hazır bulunacaklardır. 

Yugoslavya - Ru
men Dostluğu 

Belgrat, 4 ( A. A. ) - Romanya 
Baıvekili M. Tatareıko dQn akıam da 
Yugoalavya Baıvekili M. Uı.unoviçi 
ziyaret etmiıtlr. iki doat ve komfl' 
memleketlerin Baıvekill•rl bir aaa 

kadar çok dostça a-örüımOtlerdlr. Bu 
mOllkat e.naııında iki Ba,vekll Ro
manya Ye Yugoılavyayı alikadar 
eden bOtan meaeleleri tetkik etmiı

lerdir. 

iki ltalyan Denizaltı Gemls4 
Fiume, 4 ( A. A.) - Karoero tez

g&hlarıada yapdan Rubi--.o ve Topazla 

adlı 1talyaa deaiaalb gemilerl ıon 
tecrObelerde 80 metre derlalij'e kadar 
dalabilmitlerdir. 

··························-· ............ -.............. -
( Toplantı, Davetler __ ) 

Avcllar Bayramı 
Avcılar cemiyeti Eylülün yedinci 

Cuma glinü bir avcılar bayramı tertip 
edecektir. Oııma günü ıaat on· 

da Çobançeşmede buluşacalda, ıaa • 
cnbirde bir meraıim yapılacaktır. Mt> 
raıimde nutuklar söylenecektir. Bunda 
ıonra yemek yenecek Ye yem~ 
sonra da avcılar arasında atış mtisabu 
kası yapılacaktır. Bütün avcılar davN 
ediliyor. 
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Aşkın İniltileri .. 
Hanri, Geri Çekildi, Diyan'ın Uykusuzluktan 

Kırmızılaşan Gözlerini Seyre Kuyoldu .• 

Fakat Diyan ?... O böyle 
ceğildi. Ağır ve durgun tavur· 
)arına rağmen her hareketinde 
ıehhar bir kadınlık taşan 

bu fettah, veliahtın kalbini okadar 
cezbetm:şti ki; bu genç kıralzade 
l:ıazan onun önUnde diz çöker, 
inim inim inlerdi. 

işte şimdi de Hanri yine aıkını 
iniltilerle ihsas ederken, Diyan, 
sözlerine devam etti; 

- Evet, asaletpenahım.. Her 
ıeyim, bütün varlığım, hatta ıu 
kıymetsiz hayatım bile sizindir. 
Eğer dünyada yaşamak istiyo~ 
ınm.. Emin olunuz ki sadece sizin 
için.. Sizin ikbal ve aaadetiniz 
için istiyorum. Gece gündüz bu· 
nun için çalışıyorum. Bakınız göz· 
lerlme.. Yine bu gece sabahlara 
kadar uyumadım. 

Hanri biraz geri çekildi. Ve 
Diyamn uykusuzluktan kıpkırmızı 
kesilen gölerini tetkik etti: 

- Sevgilim, hakikaten çok 
yorgun ve uykusuz görünüyouun. 
Niçin?. Yoksa, yine annemin bir 
dedikodusunu mu işittin. 

Dedi... Diyan, ağır ağır başını 
sallıyarak cevap verdi: 

- Hayır, asaletmeap ... Arbk, 
dedikodulardan müteessir olmu• 
yorum. Hatta bunları dinlemeye 
vakit bile bulamıyorum... Bütün 
zamanım, sizin etrafınızda dönen 
entrlkalan kollamak, bunları ay· 
rı ayrı takip ederek teıiraiz bı
rakmakla uğraııyorum. Zavallı 
pederinizin feliketl bazılarına o 
kadar meı'um ümitler veriyor ki ... 
Bunlan hiç bir zaman ıize bildir· 
mek, tatlı ömrünUzün zevkini lb· 
lal etmek iıtemiyorum. Elimden 
geldiği kadar bizzat ben mllca· 
dele ederek bunların önüne geç• 
miye çahııyorum. Fakat hazan 
mukavemetlm bir noktaya i•lip 
dayanıyor. Aciz kudretim, artık 
oradan ileri geçemiyor. 

-Aciz .. sen mi aciuin, Diyan .. I 
Benim blitUn nüfuz ve kudretim 
ıenln değil mi? .. 

- Henliz böyle bir iddiada 
bulunmaya hak kazanmadım, an• 
letpenah .. ben, ıimdilik ıiıin en 
aadık bir hizmetkarımzdan haıka 
bir şey değilim. Ve bu şerefle de 
iktifa etmekteyim. Şikayet etti· 
ğim aciz ve kudretsizlik, kat'iyyen 
şahsi bir menfaatim için değil 
aziz prensim .. ) ine sizin istikbal 
ve saadetiniz için... İıte bakınız, 
dün geceyi sabahlara kader uy· 
kusuz geçirdim. 

- Niçin? 
- Size endişe vermemek için 

bunu söylemek istemezdim asa· 
letpenah.. Fakat madem ki so· 
ruyorsunuz, o halde arzetmeye 
mecburum. Niçin olacak?. Yine 
size karşı tertip edilen bir ıui· 
kast haber aldım. 

Henüz pek genç ve tecrübeıiz 
)lan Veliahdin vücudu buz keıil· 
niı; korkudan gözleri bir anda 
capıya çevrilmişti. O aankl ıui· 
kastçilerin hemen kapıya geldik· 
}erini Zllnnetmiıti. 

Prensin bu endişesini derhal 
hisseden zeki kadın bu fırsattan 
da istifade etmek istemiş, ıözle· 
rine devam oylemitti : 

- Fak at siz, tam amile ml11-
terib olunuz asaletpenahım.. Size 
kartı hiinane fikir besleyenler, 
bu defa da karıı larmda beni 

bulacaklar.. Sert bir kayaya 
çarpan bir cam gibi, bin parça 
olacaklardır. 

Hanri, adeta dişleri biribirino 
çarparak mırıldandı : 

- Lakin.. Bunlar benden ne 
istiyorlar?. 

- Bunu anlayamadınız mı, 
esaletpennh? .. Hakkınız oian sal· 
tanatı sizden gaspetmek istiyorlar. 

- Söyleyiniz Diyan .. Bu çap· 
kınlar kimlerdir?.. Onları dt-rhal 
grev meydanında astırayım. 

Diyan manalı bir tavurla ba· 
tını ıallıyarak yüzünü buruşturdu: 

- Aılırmak mı? .. Hayır esn
letpenah. Bu, en fena bir tedbir· 
dir ... Bunu unutmayınız ki siyaai 
ölüler, dirilerden ziyade zarar 
ve tehlike getirebilirler. Onun 
için bu gibi meselelerde gayet 
ilkin görünmek.. sanki hiçbir 
ıey yokmuı gibi hareket etmek .• 
hile ve entrikaları, gene hile ve 
entrika ile yenmek lazımdır ... 

- Hile.. Entrika... Bunlarla 
uğraşmak... Hayat pek tatsız 
oluyor, Diyan ... 

- Asaletpenahımf.. Bunlar, 
sizin düşüneceğiniz ıeyler değil· 
dir. Siz, zevk ediniz.. eğleniniz ..• 
Pederinizln yaptığı gibi zamanı· 
nazı neş'e ve ıetaret içinde geçi• 
riniz.. unutmayınız ki, bütün 
Franaa ıizindir. Bütün Fransa, 
sizin H\'k ve neş'enizl temin 
etmek için çahımak mecburi· 
yetindedir... Mücadeleyi bana 
bırakınız. Ben sizin etrafınızda, 
ıizi her an her felAketten koruyan 
bir melek gibi do!aııyorum. Sizi 
tehdit eden f1er kuvveti ıiıden 
uıaklaıtırıyoruml. 

- Ah Diyan.. Diyanl... Sana 
naaıl teşekkür edeyim .. bu iyllik
lerine naaıl mukabele edeyim? .. 

- Ooh, aaaletpanahım, ben 
bu acizane hizmetlerimin mükl· 
fatını bol bol görllyorum. Sizin 
kıymettar muhabbetinize na.il 
olmak, beni bahtiyar ediyor. Bu 
bana kifidir. Günün birinde ıizi 
Franaa tahtının UatUode aörUr· 
ıem, dünyanın en bUyUk aaade· 
tini hisıetmiı olacağım. 

Hanrinin vllcudü, bir daha 
titremlı, elleri birdenbire buz 
keıilmiı, gözleri tekrar kapıya 
çevrilmişti: 

- Babam.. Ya, Babam ... 
- Pederiniz.. Zavallı bedbaht 

kıralımız... O, artık makus taliine 
'boyun eymek mecburiyetindedir, 
aaaletpenah... Cenabı hakkın mu· 
kadderatı her ne ise, yerine gel· 
melidir. 

Veliaht Hanri, başını göğsU· 
nün üstüne eymiıti... Bir iki sanl· 
ye sUküt ile geçti. Bu sükutu, yine 
Diyan ihlal etti: 

- A1aletpenahl.. Slıi lüzu· 
mundan fazla iıgal ettim. Mub· 
terem zevcenize. mutat olan sabah 
ziyaretinizi geciktirdim. Affınızı 
istirham ederim... Müsaade buyu· 
rursanız, ıtzi erkenden niçin ra· 
hatsız ettiğimi arzedeyim. 

- Ay.. Demek bir lı için 
geldin, öyle mi Diyan.. Halbuki 
ben ..• 

- Evet.. Bugün bir it için 
geldim asaletpenab ... Lutfen kıra· 
liçe hazretlerine kadar gitmeni· 
zi.. Roma ya bir mürur tezkereıl 
ile, bir de tevkif müzekkeresi imza 
ettirmenlz.i rica edeceğim. 

( Arkuı Hr , 

... fian'at 

Bir yağlı boya portremi ya• 
par muun? 

- Emredersiniz. Yarın baı· 
lıyahm. 

- Fakat niçin yarm? Bugün 
yapamaz mısınız? 

- Hayır, bugün fütürist res· 
samım. Ancak yarın stilimi de· 
ğiıtire bilirim! 

Spor 
YUzme Şamplyonlufiu 
latanbul Denizcilik Heyetin· 

den: Bazı ubap dolayıalle teehhOre 
uj'rayan 1etanbul yUzm6 ıamplyon
lutu 7/9/934 Cuma günO Moda deniz 
banyolarında icra ~dilecektlr. 

MU1abakalara · aaat 10 da baıJa. 
nacaj'ından yllzücülerin muayyen 
vaktinde banyoda Hakem Heyetine 
mOraeaatları tebliğ olunur. .............................................................. 

Müderris K. Kömllrcuyan 
Aıarrndan: 

Yeni Türkçe ile: 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 Kr. 
Yeni muhuebe uaulil ] 75 

" Ticari malumat ve bankacılık 150 ,, 
İktiaat ilmi 125 
fhtlau muhasebelerJ 250 " 

" (Şirket, aanayi, alraat ve banka) 
Ticari ve mali heaap 100 ,. 
(Eıki Törkçe Ue) 
Yeni liıgarltma cetvelleri 
(Yeni rakamlarla) 80 ,. 
Yeni huabı ticari 200 

" Bııhca aatıı yerlr fkbal ldtapha-
neal. YClzde 30 tenzilat. (2332) 

Sultanahmet ÜçUncU Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: LGal Slon 
Hanım ile Ali B. ve Fatma Binnaz 
ve Perihan ve Belki• Hanımlar ve 
K•mal ve Emin Ekrem Beylerin 
ıaylan ve mOıtereken mutasarrıf ol
duklar. Beyoğlu Şehitmuhtar aokaQ-ın· 
da eıld (171) ve (173) ve yeni (199) 
(201) (203) No. lı heyeti umumiyhi 
(110000) yüz on bin lira kıymeti mu
hammenell El'irak apartımanının açık 
arttırmuıl19/9/934 çarıamba gUnü aaat 
on beıte icra kılınacaj'ı 3/9 934 tarihli 
Milliyet ve Son Posta gazetelerinde 
llAn edilmlı aehiv olduj'undan mezkur 
apirtamaoın açık arttırmasının 25 9/ 
934 tarihine mOudlf aalı günü uat 
on beıte Sultan Ahmet ÜçOncO Sulh 
Hukuk mahkemesinde icra kılfnaca~ı 
taahlhen ilin olunur. 

'VAPURCULUK" 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fıtanbul AcentalıA"ı 
Liman Han, T elefonı 22928 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe gunu 
aaat 16 da Galata rıhtımından 

kalkar. Doj'ru lzmire gider. Bu 
vapur HER PAZAR gUnil aaat 16 da 
lzmlrden kalkıp dotru latanbula 
ıellr. 

Bllilmum lzmlr yolcular1na 
•o 40 tenzilat. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
günleri aaat 20 de Tophane rıhtı· 

mından bir vapur kalkar. Gidlt ve 
dönüıte mutat lakelelere uğrar. 

İZMIT YOLU 
Cuma, Paıar, Salı, Çartamba, 

gönleri bir vapur aaat 9 da, Top· 
hane rıhtımından kalkar. 

Nafıa Vekilinin Tetkikleri 
Ali Bey, Şark Dcmiryollarında Ocr,tluin 

lndfrilm~sf Lüzumunu izah Etti 

Nafıa l'elcili Ali Beg u. şirket müdirü M. Paakal 

Naf,a Vekili Ali Bey, dün 
Şark demiryolları idareıine gele· 
rek bir müddet meşgul olmuı, 
•irket baımlifettiıi ve direkt8r 
M. Paskal ile görllşmUştUr. 

Bu tamaslarda, ilk planda 
olarak tarifelerin tenzili meselesi 
etrafında görüımeler yapılmııtır. 
Vekil Bey tenziJitm rağbeti art
brdığına ve bu günkü hayat ıart
larma göre de ücretlerin azatılma· 
ımın lümlu olduğuna iıaret etmif, 
gerek banliyö, gerek Edirne ıe· 
ferler!nde bu hususun dikkate 
alınması lüzumunu bildirmiştlr. 

T enzilit için derhal tetkikata 
glriıilecek ve banliyö hattında 
iki ıci meYki ücretleri, otobüs 
fiatı eıaa olmak üzere 15 kuruta 
tenzil edilecektir. Diğer taraftan, 
haftada iki defa yapılmasına baş· 
!anılan Edirne tenezzüh trenlerinin 
hergUne çıkarılması da tekarrlir 
etmittlr. 

DUnkU görüıme sırasında, in· 
ıa11 yarım kalan Edirne lstasyo· 
nunun tamamlanma11 da mevzuu• 
bahs olmuıtur. 

Ali Beyin, bugUn poıta telgraf 
idaresini ve nafia fen tatbikak 
mektebini gezmesi muhtemeldir. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 : Bu sene Yilksck Ziraat Enstitlisünün Baytar, Ziraat ve 
Orman F akliltelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari erkek 
ve kız tal~be alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda yazıldır: 

.. a : Turk ~«:baasından olmak ( Ecnebiler buıusi talimatnameıine 
gore kabul edıhr ) . 

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

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve ıağlamlık· 

ları hakkında tam teşekkOllü haıtanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aşı şehadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya Polia merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
getirmek. 

2 : Enstitüye girmek istiyenler yukardakl vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsli Rektörlüğline göndermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden EylillUn 
ıonuncu gününe kadardır. 

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

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devreai için de 
stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükumetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verece
ği nümuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

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

7 ; Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine almacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut ders· 
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara'da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 
Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları kar~ıhğı 
olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

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

10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlarıııı haiz 
olan nihari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) 
--~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~--~--~~--

Üsküdarda Satıhk Hane 
Güzel manzaralı, gayet kullanışlı, içi dışı boyalı, 650 metr• 

murabbaı 7 oda, havagazı ve ıu tesisatı, hamam, büyük bahçeaind• 
meyva ağaçları, çiçekler ve limonluk, kuyu, havuzlar ve Amerikan 
ıiıtem kümesler. Fıstık ağacı tramvay durağı solunda yazmacı Şerif 
sokağı No. 9. içindekilere müracaat. (84) 

Yoklama kAtlbl Muatafaefendl vakfı mUtevelllllğlndert• 
Yoklama katibi .Mustafaefendi vakfı akaratından Deykozda Köpekçiler aıe• 

kiindeki bostan kiraya verilmek üıere on iki giln müddetle müzayedeye konul 
muıtur. 8·9-834 Cumartesi günü kat'i ihalesi yapılacağından talip olanlar yüzdı 
yedi buouk pey akoelerile beraber o gün saat 3 te Çemberlitaota İstanbul Evk• 
mtldUriyetinde idare encümenine müracaatları ilan olunur. 



Bu Başı 
Aşk ve macera romanı - 89 -

Ne Yapahm? 
v S·9·9M 1 

- Fatma Hanım .. , Kilçlik güzel 
Fatma... inanınız bana vallahi 
billahi m&sumum... Haysiyetim 
ferefim namusum Uzerine Yemin 
ederim .. 

Fatoş inanmak istiyordu. BU
tlln bu inanılmaz vak'aları Tevfik 
ona emniyet telkin eden bir ifade 
ile anlatmııtı. Butün söyledikle
rini 6yle aamimi bir heyecan 
içerisinde söylemişti ki... Bu kadar 
aamimi bir heyecanın yalan ol· 
nıası pek te mümkün değildi. 

Bir an onun iyi ve temiz 
bir çocuk olduğuna kendilel"İ 
gibi bi .ims · z bir işin içine iste
llıeden karıştığına emin oldu. 

Fakat bir an ... Tevfik kocaman 
•l'le onun koltuğun yanındaki sağ 
•lini tutunca, bu eli görülür bir 
korku ile geri çekti ve: 

- Hayır oh hayır diye inledi 
l' evfik Bey elinizi bana sUrme4 

Yİniz. 

Tevfik yeisle: 
- Sözlerime inanmıyor muıu

llUZ dedi ıize yalan söylediğimi 
lannediyorsunuz öyle mi? 

- Bu söylediklerinizin hakikat 
olduğunu bana ispat edeceğiniz 
güne kadar size inanamam •. 

Delikanlı ıimdl parmaklannı 
biribtrine kilitlemiş ve bu kilitli 
Parmaklan da dizine geçirmitti, 
6ne doğru eğiliyordu. 

- Fatma Hamm dedi bütUo 
bu teylerin canımı ne kadar aık· 
bğlnı tahmin edemezsiniz.. Sizin 
hoıununa gitmemek, tevecctihü
nUzden mahrum olmak.. Nefre
tinizi kazanmıt bulunmalL 

Genç kız geniı açılmıı siyah 
ICSzlerinin temiz bakışlannı onun 
laaıarlarında dinlendirerek: 

- Sizden korkuyorum. 
Diye mırıldandı. 
Bu bakışların altında fevkall

de müteheyyiç oJmut bulunan 
lenç adam: 

- Ben... Ben diye kekeledi ... 
F atına ben sizi adeta seviyorum. 

F atoşun kalbi ıiddetle atmıya 
haşladı. Yine yOzü alnına saçla
rının ta dibine kadar kızarmııtı. 
Gcszıerlnl timdi yere çevlrmft ha· 
lıııın çiçeklerine bakıyordu. T ev• 
fUC: 

- Fatma Hanım diye s6zUne 
~evanı ediyordu. Sayleyiniz bana 
lltirham ederim... Eğer bnttn 
~~ tllpheleriniz bertaraf olursa ... 
b ger hakikat ortaya çıkana eğer 
~~llnah olduğumu anlaraanız ... 

•ne o zaman da elimi elinizin 
Oıerine koyarsam.. elinizi böyle 
~kecek mlainiz. 

.U Bunu itlten genç kibirli bir 
0•Tbatuaa kaldırdı: 

- evlik B , . • ben Almanyaya 
tahsıl etmıye geld" M un.. acera 
•ramıya değil. 

Diye cevap verdi. 

- Macera mı? .. Hll'1gl mace
radan bahsediyorsunuz Fatnıa H 
hen maceradan bunaldım .• Bıktı~ 
artık şimdi istediğim ıey bir ma .. 
tera değildir.. Çok ciddi bir feY 
•ıılayor musunuz? .• 
. Fatoı titriyordu. Heyecan,. se
~nç, nefret, korku gibi muhtelif 
iSierin tesiri altında idi. 

Genç kız oturduğu yerden 
'Yağa kalktı : 
ti. :- Çok yoruldum Tevfik Bey, 

di, lizi yalnız bırakmak mec
İYetindeyim. 
- r )08 karı• bu kedar lralp-. 

1 

- .azan 
Suat Suzan 

siz olamıyacağınız gtin gelecek 
ve nedamet duyacaksınız. 

Ve sonra elile tekrarladıı 
- Hem o gOn okadu da 

uzak değildir. 

* Fa to, 'ona elini 
Tevfik onun 6oiinde 

uzatmadı. 

hürmetle 
eğildi ve beraberce salonun ka· 
pısma doğru yüriidüler. Şimdi 

hole çıkmışlardı : 
-Siz.i görmekliğime mOsaade 

etmiyecek misiniz? 
Diyen genç adama F atoı 

korku [ile: 
- Hayır, dedi, sizi beni ga .... 

mekten ve beni aramaktan me
nederim. 

- Fatma Hanımefendi •• 
Bu seste öyle bir manayıiatir

bam vardı ki.. Fatof " bu bana 
musallat oldu.. Beni öldürmek 
istiyor ,, diye dUşündüğli ıçın 
korku içer:ainde kaldı ve onunla 
daha fazla konuımadan selim 
verdi. Arkasını dönerek asa~ 

söre doğru g;uı. Okadar allratle 
gidiyordu ki birden tiddetle birine 
çarptı!. 

- Oh affedersiniz matmazeL. 
- Siz affedersiniz efendim. 
Ve Fatoş gözl•rini kaldınnca 

karıısında polis mlifettifl Waldaa 
yu gördu. · 

- Nasılsınız matmazel Cevat. 
Çok iyiyim efendim .•. 

- Yalnızmısınız? 
- Evet yalwzım .•• Doktor Şef· 

~ati ~ w •Ilı•• ,_,,,,... •• 
çıkarmak için gelmiftL Rahatsız 

olduğum için ben gidemedim. F afa 
çıktı. 

- Yalnızlık çok sikınblı bir
ıey olacak? .. 

Acaba T evfikle konuıtu kla· 
nnı g(Srmüımidi? F atoı: 

- Benim bu akıamki vaziye
timde yalmzbk çok sıkıntılı birıey 
olacaktı demek daha doğru ola· 
cak çlinkU ben yalmz kalmadım. 

- Ya!.., 
- Evet.. Uyumadan evvel sa• 

lona gitmiı biraz oturmuştum bir 
Yatandata rutgeldim.. T-efik Bey 
iımindeki bir talebe. Hani dün 
akıam da yukanda idi. 

- Beraber seyahat ettiğiniz 
delikanb değil mi? 

- Evet ta kendUi.. Ve ıimdi 
de iıte sizi ~örilyorum. 

- Frolayn Cevat. .• Madem ki 
yalnıasınız.. Benimle beraber bara 
kadar te,rlf edip yatmadan evvel 
bir kadeh ıarap içmek liitfunda 
bulunur musunuz? Bakınıs ben de 
yalnızım... Akşam itten geç çık
tım... Bizim dostlara rastgelmek 
Umidile buraya uğradım. Halbuki 
frolayn Şehrazat bu aktam yok
muı onun için hepsi birer tarafa 
dağılmı,lar... Ben de bara kendi 
kendime gidecek ve oturacaJdım. 
Bir kadeh ıarap içeriz canım. 

F atoıun şimdi teklifsizce kolunu 
tutmuıtu. Onu adet& bara kadar 
zorla götUrmek emelinde gibi idi. 

Yahut polis milfettiıinin hiç te 
fena bir fikri olmadan yaptığı 
şu liObaliliği kendinden ıftpheai 

olduğu için F atoı öyle zannet
mişti. 

Rengi sararmıştı. Fakat teli
ıını belli etmemek için cebrinefs 
ediyordu. 

- PeJd dedi. Fakat yalnız bir 

l 
kadeh ıarap içeriz ve ben odama 
çıkarım. 

J ( Arkaaı ·var ) 
·-•••eaaaaeeı••••••aea••••D•••••••••••••••·---·····--

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Son 
Yenilme/er 

Yanıçılarımına (1) bir takımı Ruı 
Cllkealne, bir takımı Balkaalara rit· 
mitlerdi. iki takım da gUtiklerl 
7erlerde kendilerini gB•terııtmediler. 

Ru• Cllkealne 1rldenler birkaç 
kanaçtan •onra )'•alUnrdller. Bal· 
kanlara gidenler kindilerile yarsf•D 
bet kanlık ( 2 ) yantçılan arasında 
•ondan ikinci oldular. Bu olan biten• 
( 3 ) alıu ( 4 ) ilzlldll. 

İ•teğlmhı: yarıtlarda, yaritÇılarımıZlD 
basırmalandır ( S ). Baaıramıyorlar•• 
auç kimin? Suç biraz kendilerinin de 
olaa keadilerindea çok, Jarıt itini 
bacaranıak (6) l•teyenlerindlr. 

Bunu gözlerimizle garayor, kulak· 
!arımızla ltitiyoruz.Kanlıklar ara1ında 
yJ1ntma •Özleri duyulmadıfı _çağlarda 
(7) yarıtçıları uluorta bırakıp; onlann 
Jantm• aungunlannı ( 8 ) yoklamak 
ezgialne ( 9 ) bir dBnilm ( 10 ) ol•uD 
katlanmıyorlar. 

Ne glln kanhklu aruında bir 
yarııma •BıO çık1a, o gOn paçalan 
ııvıyor, adlım belll yarııç1Jar1 topar
lıyorlar. Şu var ki, onlann yarııma 
aunguaları eski•l gibi mi, yokH bo
:rulmuf mu ? arayıp aratbrmadan 
birkaç değer.iz ( 11 ) denemeden (12) 
ıoııra yola çıltıyorlar. Gidilen lllkede 
yorıun argın giden •unpnlannı az. 
gaımıt ( 13 ) yanıçılar kolayca ye
niliyorlar. 

a ••• _.. 1na ıt1 eo1m.,... c 14) 
pnfpıan ...... f 1S ) tllelı { ı•) 
bulundurmazlar•• bundan •onr~ da 
yenmekten çok yenilmeye katlanmak 
ıerektlr. 

ismet HulOel 
(1) Yantmak: IRsabalia J•pmall 
(2) Karılık : Devlet 
(!) Olan biten: Netice 
(4) Algu: HerkH 
(5) Baauaak ı Galip pitrell 
(6) Bacarmak: idare etmek 
(7) Çai: Zaman 
(1) Saapa: Kablll1et 
(9) Eıgl : Zahmet 

(10) Dialm: K.,.• 
(11) Dej-er: Ebeaı•iret 
(12) Deneme: T•crlbe · 
(13) Azga9mak: Ka1hetmelr 
(14) Çok .. malu Ebemalyet vermek 
(Hi) Sedlulı: Dal••• llye ıkatl 
(16) itte•• fd•aalı. 

Soa Posta. 
Ynmt. alJ••\ ih'fadia ye Halk ga&ete 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ıokağa, 29 
l&T-ANBUL -
Gaıetemiıde çıkan yaıı 
ve mimlerin bütün haldan 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. - -

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

Seae A.y Ay Ay 
... "'· Kr. ICr 

1.-..-.ıı---ı·---ı----ı 

TORKIVE ı• 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 279 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
değiıtirmek IS kurıitt\lt. - .. 

c.ı.,. evr•k ••ri flerilm~z. 
lllnlerde11 ..... ·unyet ahnmea. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi l.izımdır. 

Posta kutuauı 741 lataııbul 
Telgraf ı Sooposta 
Telefon ı 20203 

Kongresı 
M. Çaldarisin Bir Nutkile Açıldı 

Kon/eraıaaa 681•11 Bal/canlı rl,azlgecllertle11 llir l"f9. 

Atina 4 (Husuıi) - Balkan l Ôldlt, Ariato gibi birçok rlyazıy-. 
milletleri birinci riyaziye kongre- nstatlannın vatanında toplandığı 
ti, Atina Üniversitesinde Baıvekil 1 · k b ht' K 
M ÇaldarİI taraf nd ..... ıd K . çın ço a ıyarım. ongreye 

. ı an a._,.. ı. o~ ff ki l d'l . 
grede birçok ilim nıtatlan var- muva a yet er ı erım • ., 
dır, M. Çaldaris açma nutkunda Resimde, Kongreye gelen BaJ. 
dedi ki: kan milletlerine mensup riyaziye 

" - Bu kongre, riyaziyenln llatatlanndan bazılarını görüyor• 
temelini kurmuı olan Fisagor, aunuz. - A. v. 

..__ln~h-i ... sa_r_la_r~U-e _M_iı_· d_ü_r_lü~ğ_ü_n_d_e_n_: _I 
"65,, adedi depolarımız ve " 177,, adedi mtiessesatı sairemize 

ait olmak Ozere cem'an °242., adet yangın söndllrme aleti için 
elde edilen fiat haddi layık görlllmediğinden mezkur aletler 6/9/934 
tarihine mtıaadif perşembe gtlnU saat "15,, te pazarlıkla sabn ah· 
nacakbr. Taliplerin teminat paralarile birlikte Cibalidekl Alım, 
Sahm Komisyonuna müracaatları. 115348,, 

* * 40,000 kilo 58 X 96 1 Eb' th K h . b l . k dı 14,000 ., 82 x 114 a a Ye rengı am a RJ Atı • 

5,000 ,, 70 X 100 : ., ,, " Kösele Karton. 

Yukarda isim ve miktarlan yazılı kağıt ve kartonlar 22/9/934 
tarihine müaadif Cumartesi günü ıaat 15 te pazarlıkla sabo ahna
cakbr. Taliplerin tartname ve numuneleri görmek için herıtın ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 1,5 teminat parala
rile birlikte Cibalide Alım ve Satım Komisyonuna müracaaUan. "5447,, 

Belediye Sular 
Buı - akle 

" ...... 
15 m/m Hk Piriz şapkaıı 

20 " ,, " 
30 " ,, " 
40 ,, " " 
30 ,. ,, Valan 

40 " lf " 

40 ,, ,, Manıon 
40 n 

60 " 
80 ,, 

100 " 
150 ,, 

,, Plaka 
,, 

" ,, ,, 
" " ,, 

" 

" 
" .. 

100 " 
150 ,, 

,, Vana Şapkaaa 

200 ,, 

300 " 
400 ,, 
Bir delikli 
iki fi 

,, 
,, 

" ,, 
tampon 

,, 

,, .. 
" 
" 

idaresinden : 
1000 adet 
ıooo " 1200 ,, 
300 " 100 

" 80 
" 50 " 2i " 300 " 50 
" 50 
" 25 " 25 .. 

15 ,. 
50 " 25 

" 25 
" 25 ,, 

25 
" 500 
" 50 " 

1 - Yukarda cine, eb'at ve miktarlan yazılı dakma itleri kapalı 
zarfla münakasaya konmuttur. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen ıartnameyl idare vez
nesinden bir lira mukabilinde alabilirler. 

3 - MUnakaaaya girmek istlyenler teminat akçesi olan 200 lirayı 
idare veznesine yatıracaklardır. " Ayni kıymette muteber bir 
banka mektubu da kabul olunur. ,, 

4 - Kapalı zarflar ihale günft olan 10/9/934 Pazarteıi güntl saat 
14 de kadar Mtidliriyete verilmelidir. Bu saatten sonra geti
rilecek zarflar kabul edilmez. us346,, 

------
İstanbul Liqıanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baştababetinden: 
Haydarpaıa Emrazı istilliye haatanasine 1500 kilo pamuk il 

ı 500 metre Amerikan bezi için yapılan münakasada verilen fia 
gali görüldOğtınden 11 Eylül 934 tarihine müsadif Sah günU aaa 
Onda Gnlatada Kara Mustafa Paıa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezinde mlltetekkil komisyonda tekrar mUnaka· 
sası yapı!acağmdan taliplerin mezkur Merkeze müracaatları. (5435) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnameai mucibince 35 ton kalburlanmıı yerli Kariple madea 

kömür& mlibayaa edileceğinden tallpıerinio 8 EylUI Cumartesi gtınl 
saat 14 buçukta Komisyona müracaatları. (6372) 

aı 



6 EylUl 934 Perşembe akıami 

Harbiyede 

BELVÜ 
Bahçesinde 

Gramofona ilk defa so&i veren 

80 YAŞINDA 
muganniye ve 1azende, çok 
kıymetli ve hassaı bir san'at• 
kar hanımın konserini bUtUn 
inceliklerile takdir ederek 

dinliyecekıiniz. 

Flatlarda zam yoktur. 
Büyük şişe rakı 175, salon bira 
ıiıe 90, kiiçilk şiıe rakı 100 
mezeler 25,kahve,çay 45kuruşlur 

6J-----~ Cağaloğlu: Telefon: 23630 ~-----~ 
Kız ve 
Erkek AMELi .HAYAT Ticaret 

Liaeıl 

3 senelik orta ve 3 aenellk Ticaret Llaeıl k111mları vardir. Orta k11ma 
llkmektep mczuoları, Ticaret LfıHİ kıımana Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta \'C U kısımlarında rumt mOfredat proıramlarlle birlikte mektebin 
teılı gaye ine uygun ayrıca mHlek ve Lisan dersleri kuvvetli bir tarıı:da 
okutularak mezunları Ticaret ve lkt11at uhuında ve t•hıi teıebbilılerde 
muvaffak olacak tekilde hazırlanır. 

U•• ti • Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve Cre er • Lise kısmı dört taksitte senede 40 lira 
.._'11111._ _ _, ... Kayıt günleri : Cumartesi, Pazarteai, Çarıamba ... # 

~ı~L~!!a~.~ iE~~ı~~~~ 
yemekten sonra bır likör 

: kadehı mıktarında ıstımali 

: kısa bır zaman zarfında -: en kansız hastalar kuvvet• 
: lerinı iktısab ederler -: Onun ıcın zavıt olanlar. =. hastalıktan veya fazla ça· 
~ lışmaktan kuvvetsız dQşmOş 
__. olanlar, pek seri neşvO nD· = ma hesabile yorulmuş geno· 
- ter kansız gene k"'lzlar ve -= ihtıyarlar. = Tıp fakültesi takdrrnamesinı haız 

BOtOn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır 

'~ .4 ' • • • 

Mülkiye Mektebine 
Ahnma Şartları 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
MUlkiye mektebine lise mezunları alınır. Mektebe girmek isti· 

yenlerin ya'lları 18 den kUçUk 25 ten bUyUk olmamalıdır. istekliler 
bir dilek kağıdı, sağlamlık ve çiçek aşısı raporları, altı tane 4,5X6 
bUyüklüğ:mde fotoğraf, hUviyet clb!danı ve lise ıahadetnamesinin 
asılları ile 1/9/934 tarihinden itibaren Pazartesi ve Perşembe gün
ler ıeat Ondan On altıya kadar Yıldızdaki mektep müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler. Müracaat mUddeti 25 EylUl 934 te biter. 
Taırada bulunanlar bu tarihte mektepte bulunmalıdırlar. 

isteklilerin sayısı mektebe alınacak talebe adedinden fazla 
t>lursa aralatında edebiyat, Felsefe, içtimaiyat, Riyaziye, tabiiye, 
tarih, coğrafiya ve ecnebi lisanı dertlerinden ıeçme imtihanı 
yapılır. "5141,, 

_ ... Tarsus American College 
merikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde Başlar. 

Tam devreli Lise olduğu Maarif Vekiletince tasdik edilmiştir. 
TUrkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dertleri vardır. 

Leyli Ucret 220 lira, Nehari llcret 40 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

~---------------, Denizyol ları 
fŞLETMESl 

AHntelerl ı KarakBy KBprDb•ı 
Tel. 42162 -SlrkHl MUhUrdauad 

Han Tel. 22740 ........ ~ ........ m 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMAI vapuru 5 
Eylül 

Çarfamba 19 da Sirkeci 
nhtamından kalkacaktır. "5401., 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ANAFARTA vapuru 7 
Eylül 

Cuma 11 de Sirkeci rıhh· 
mmdan kalkacak. Gidişte iz .. 
mir, Antalya, Mersin'e. Dö· 
nUşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'y• uğraya· 
caktır. (5441) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 6 

EylUI 

Pertembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "5442,, 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

KARADENİZ vapuru 6 
EylUl 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlıte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nUşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak-
tır. "5443,, 

KARADENİZ 
Cumartesi Postası 
ERZURUM vapuru 8 

Ey JUi 
Cumar esi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
fnebolu, Sinop, Samsun, Gire• 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara iliveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. "5444,, ' , 

~ 
DABCOVICH va ŞUrekA11 

1'elı 44 708 • 7 • 41290 

Anuı>a n Şark limanları araıında 
muntasam poıta. 

Anver1, Rotterdam, Hamburg ve 

Iıkandinavya limanları ioln yakında 
hareket edeoek vapurları ve dünyanın 
baılıca limanlarında \rauebor demen 

Yakında geleoek Yapurlar 
Auguet Leonhardt vapuru 8-lo 
gylüle doğru. 

· Norburg vap. 26 T. evvele dogru. 
Yakında hareket edeoek vapurlar 

Auguet Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 12 'l'. evvele doğru. 

Fasla tafltl&t ioin Gaiata, Frenkyan 
han umumt aoentelitine müracaat 
Tel. 4'707 8 • •1920 

ı ee,ıkt•t ._ __ • 

DiKiŞ YURDU 
Biçki, dikı~, nakış ve şapkoçılık, 
çiçekçilik, koraacılık ve boya ile 
resim yapınaeını mükemmele~ öğre
tir. Maariften mii addak dıploma 
verir. ,,\luallim makastar ve san'at
kar yetiştirir. Gavri ~lüelim talebe de 
alınır. Kayıt ,;çıldı. Talimatname 
gönderilir. Akaretler 64 l umero 

Fatih • Saraçhnnebaşı Horhor caddesi MUnUr Paşa konağı 

Kız • Erkek H A y R .1 y E L •ı s E s •ı L ylf • Nehari 
Ana • ilk Orta • Lise 

Resmi Lhıelcrin biitiin imtiyaz Ye hukukunu haiz ve Maarif Vekaletine• muadeleti ta.dik olunmuftur. 
Tedrisatındaki ciddiyet n lntlzamlle talebenin sıhhat ve gıdasına ltinuile tanınmıı olan mektebimizde kayıt 
ve kabul muameluine batlanmııtır. ilk k111mdan itibaren ecnebi llunı bıtlar. Talabe mektebin huıuri 
otomobil ve otobüılerile nakledilir. l•tıyenlere tarifname gönderilir. 
~ ı Eylülden itibaren mektepte mezuniyet imtibanlarma baılanmııtır. Telefon: 20530 

Türkiyenin ensaf, en leziz ve en nefis yafı 
Şerbet gibi tatlı olup tababette içmek ı 
müstameldir. 

Kum, taş, böbrek, m11ane, idrar yolu, bllh 
ıafra, aarılık ve karaoiier haatalıklımnda, 

umumide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz f 
Yemeklerde, tatlılarda, pil&vda tereyağı yerine n ıalatalarda, havya 

mayonezde lezzet ve nefasetine payan yoktur. 
Ruan ıeytinyağını beyaz peynir ile ezerek ve karıştırarak kızarmıı ıkm 

okadar leziz bir gıda olur kl 1evgili yavrularını seven ana ve babalar 
mükemmel ve çok b&1leyioi gıdayı her sabah kahvealtıda çocuklarına yedi 
Bunu çocuklar okadar sever ki herglin verııeniz bıkmazlar. 

- • !""T - ---- .. -~ J --.-- - ---- ------ • 

Kızlarınızın istikbalini düıünürke 
göreneğe kapılmayın 

Selçuk Kız San'at Mekteb 
Sağlam seclyell, yUksek terblyell, dUzgUn malOmatl 

Ev kadını ve San'atkar Hanımla 
yetiştirir. Mektep Meccanidir. Temrin masrafları mektepten v rilir. 
Lise, Orta ve lık mektep mezunları için ayrı program ve teşkili 
vardır. ilk mektep mezunları ayni zamanda orta t h ille • d 
yaparlar. Bir def mektebi ve programlarını görlln, kararınızı 
sonra verın. 

Mektebin yeni ve hususi teşkilAtı mezunlarına atölye açabUece 
kUçUk bir ıermaye ve çehiz temin eder. ..5306,, 

fll ,s .... uıT SA&.1"~ 
~O Susama, yazuı bejerlyeıe , 

... olan cezasıdır. T:abit havası 
hazmiyeye malik Eno'• 

·" Fruit Salt-" gazOzlü toza 

• fnılt !lalt" 
lı "Eno" 
ls!mbttllı 
ct!krUttl 

fabrllı:aoıa 
allmtU 

farllıasıdll'. 

1 

bir mıkdar. limon sıkıldıkda 
susamayı gideren lUif~ 
aihht ve mükemmel bff 
müstahzır teıkil eder; 

... v 
Sabah ""' Bk§am &lr ba,.l 
dak şu derununda lh l 
kahve lca~ı41 'mıl<tltnntle , 
kifı'dir. 

istanbul Millt Emlik Müdürlüğünden: 
Muhammen bed 

KAMERHATUN: 

KAMERHATUN: 

Boyacı ıokağmda 23 eski ve yenl 
numaralı hanenin nısıf hiHeai. 
Kurtuluıpapas ıokağında eıkl 
15 • 17 yeni 7 .. 9 numaralı ahıap 
hane ve dUkkin. 

Lira 
553 

495 

FENER Balat Karabaş vapur iskelesi so· 846 
kağmda kain 39 .. 41 eski 5 t • 49 
yeni numaralı dUkkin arsası ve 
iratlı arsa. 

Yukarda e'fSafı yazılı emlak hizalarında gösterilen kıymeti 
·ıı Uzerinden 9/9/934 Pazar gUnU ıaat on d6rtte pefİn para 1 

aatılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçeleril' 
mUraca tları. "F,, u49z5,, ........................ ····-·······--· ............. ·--····-·-·· ............................................... .. 
~ Dr. KEMAL NURi 

Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehassısı 

Beyoilu ı Rumell han 16 
Tel: 40153 

Son Poata M11tb11aJI 

Sahlblı AH Ekrem 
Ne4rlyat MOdürih Tabir 


