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Glinan Tarihi A 
Harp 
Fikri 
Ve Halk 

Yugoılav kıralı mühim biı be
yanatta buhmdu. Bu ıauıanda 
hiçbir kimsenin hub• Hbebjyet 
vermeyi istiyecej;>ini zannetme
diğini bildirdi. De) oe1nıilel eiyn
eeti bilen .e takip edenler için 
bu, mühim bir söıdür. Bu sö· 
:ıün halkımız arasında bırakbü-ı 
intibaı da dün ıöyle tcsbit ettikı 

Salim D. (Beykozlu Y alıköy Çayır 
caddeli 81} - Yaz ~eldi. Otlar, ağaç
lar ~bi her •enenin menim modaııı 
olon hnrp fikirleri de yine kafalarda 
filizlenmiye baıladı. Umumi harbin 
bıraktığı ynrnları hennz unutmıyan 

insanlar böyle bir dedikodudan bile 
korkuyorlar. Hnrp kelimesini bile !Jiit
mek bizi rencide eder. Yugoa?avya 
KırahAlekıınndr insanların bu hacmi 
korkulanna ve çekinmelerine pek 
gü%el tercüm n olmut: " Ortalıkla 
bir nevi ııukıntı bulunma.sın uğ

men hiç kimsenin harbe aebebiyet 
•ermeyi düıllndilğüne kani değilim" 
diyor. Ve Balkan minkmın da 
l>u ıuriı yeri olarak tanınan 

Balkanlano artık yabancı entri-
kalara alet olması ihtimallerini 
kökOnden kuruttuğunu •Öylilyor. Bu 
misakın ilk temelini atanların da 
COmhurlyct Türkiyeai olduğunu dO
fÜnerek eeviniyoruz. 

* Ahmet Bey ( Çemberlitao Dı~ srıbe-
kir kıraathanesi ) - Milletler arasın
da için için kaynayan bir ıstırap Tar. 

A raaıra diplomatlar birıbirle.rine 
rumuz çakıyorlnr. Baz.an da donaoma
larJa caka 1abyorlnr. ftıılya Draç 
&nne donanm ıını gönderdi. Rusya 
Japonyayı proteato ediyor, Bulgarlar 
Türkler Trakyayı ailihlandını:orlar 
diyorlar. 

Fransa Alm n)•adakl son ih ·11lden 
manalar çıkanyor, Hariciye Na11rını 
lngiltercye gönderdi. Bir ittifak mi
.akı teklif ediyor, Yunrnista~ da 
Se1aolk tehrioi tahkim ediyor. Bence 
bütiln bunlar ulhu bozmamak emdi· 
fesUe yapılan oeyl rdir. Hiçbir millet 
harp etmek istemez. Yugoslav kıralı 
da bunu böyle anlıyor ve anlabyor. 

)f 
Abdillkndir Bey ( Malımutpaşa 

Rürkçu hanı ) - Balkanlar bir barut 
fıçu;ına benzedi. Umumi harp tc bu
radan kıvılcımlandı. Umumi hnrbl 
kundaldıyan topraklana hllkilmdan 
bulunan Yugoalavya Kıralı Balkan 
miaakınrn Balkanların bu tablati i ka
lriiııden değittirdiğini aöylüyor 'e: Bu 
mink cihanın bu noktaaında vaktilc 
bu kadar f ed bidiaeJere aebebiyet 
wermiı olan entrikalara karıı earaıl
mu bir aed tqkil edecektir diyor. 
Dünya ıulhü namına da Almanya ile 
Franaanın bılavuıta anlaımalannı 

teklif ediyor. -------
Şüpheli Olüm 

Mahmutpaıada Mengene so
kağında oturan Osman oğlu Ha
aan i&minde biri odasında ölü 
olarak bulunmuftur. Yapılan mu· 
ayene neticesinde üzerinde siyah 
lekeler görUldUğiinden ceset mor
ga kaldırılarak tahkikata başlan
mıştır. 

Bir Davacı Kadın Mahke
mede Tevkif Edildi 

Hamalhk apan Halit iaminde birisi 8 ıene 
evvel aynldığı karısı Bedia Hanımı yaralamıştır. 
Dün Sultanahmet ikincl ceza mahkemesinde bu 
davaya başlandı. Bedia Hamm : 

da cevap 't'ermek için mnddet lıtedller. Mnddel· 
umumi Ekrem Bey : 

.. _ Beni Halit vurmadı, kim vurduğunu, bilmem 
dedi. 

Hadiseyi bizzat gören bir polis memuru Bedia 
Hanımı eski kocası Halidin vurduğunu gözlerile 
gördüğünü ve Bedia Hanımın da ı)k ifadesinde 
bunu itiraf ettiğini söyledi. 

- Davanın çerçeveai değitmektedlr. DaY&el 
pfahen iddiaıım tavzih eder. Diğer taraf ta icap 
eden mlldafaasını yapar. Binaenaleyh layihaları 
tetkik edip cevap vermek hususundaki talebin 
reddini isterim. 

Fakat mahkeme heyeti Milliyet vekillerinin 
talebi üzerine davayı ayın 14 üne bırakb. 

* Hakim Sal attin B. Bedia Hanıma: Bundan sonra döviz kaçakçıhğından suçlu 
Zaharya, Hanri, Rafael, Davit, Samoel, Salamon, - Şimdi Halidi serbest bırakıyorum. Seni de 

hakikati öylemediğin için tevkif ediyorum, diyerek 
Bedia Hanımı polise teslim etti. 

J1 5y t Al yhlndekl Dava 
Dün asliye ikinci ceza mahkemesinde de bele

diye tarafından Milliyet gazetesi neşriyat müdiirii 
Etem izzet ve muharrir Bürhan Cahit Beyler aley
hine açılan davaya aevam edildi. Bır celsede iki 
tarafı da birkaç avukat birden temsil ediyordu. 

Muiz, Nesim, Mordohay, Lui ve Muız Ef. lerin 
muhakemelerine başlandı. Polis ve gilmrük istih· 
barat memurlarından 8 şahit dinlendi. Muhakeme 
phitJerden Lfıtfi Beyin getirilmesi Ye emanet 
defterlerinin tetkiki için talik edildi. .. 

Belediye avukatları mahkemeye ikinci ve mu
fassal bir layiha verdiler. Suçlu aıvukathm, bu 
layihayı tetkik ettikten sonra suç unsurJnn hakkın-

Şilede bir kız kaçırdıklan için Şile müddeiumu
miliğince tevkif edilen Hasan, Emin, Mustafa Sait 
ve diğer Mustafa isminde beş suçlu dün lstanbul 
müddeiumumiliğine gönderilmiş ve ağırceza mah
kemesine verilmişlerdir. 

Yeni Liman j Yerli Mallar 
Zonguldak Limanı İçin Sergisi 

Tetkikat Başladı y 1 H 1 ki 
Zonguldak limanının inwaaı apı an azır ı ar 

tasavvuru lizerine birçok gruplar Bitirilmek Üzeredir 
tetkikata başlamışlardır. Öğren- Bu ayın 18 inde açılacak olan 
diğimizc göre, Fransa Nafıa Ne- yerli mnllar sergisine ait hazır-
zaretinin eski başmüfettişlerinden laklar tamamlanmak üzeredir. 
bir zat te bir Fransız grupu na- Gal ta saray lisesinde kurulan 
mma tetkikat yapmak iizere sergi busene diğer yıllara nisbetle 
ehrimizc gelmiştir. çok fazla rağbet görmüş, şimdi-

Diğcr tar ftan Zonguldnkta den hemen bütün pavyonlar tu-
kurulacak Sömikok fabriknsmın tulmuştur. 
inıasınn ait hazırhklar tamamen Sergiye, hemen biitün yerli 
bitirilmiştir. Üzülmez civarında imalathaneler ve fabrikalar iştirak 
inşa olunacak olan bu fabrikanın etmek üzere müracaatta bulun• 
projeleri tamamlanarak mıntaka muşlardır. Bu seneki, tesisata da 
maden idaresine verilmiştir. büyilk bir ehemmiyet verilmiştir. 
24 Saafİn Serginin tenviri için iyiden iyiye 

çalışmaktadır. 

Hadiseleri Vehbi Bey Hakkmdaki Tahlire 
EvvclW gece Beşiktaşta Ihla

murda kahveci Osman Efendinin 
dükkanına giren meçhul hırsızlar 
buı eşyalan çalarak sa Yuşmnş
lardır. Tahkikat neticesinde bu 
ve son zamanlarda bu civar.da 
yapılan birçok hıraızlıldarm Mus
tafa ve boyacı Hasan isminde 
iki kafadar tarafından yapıldığı 
anlaplarak her ikisi de yakalanıp 
adliye teslim edilmişlerdir. 

'lf- Haa'köyde bahçıvan Mus· 
tafa isminde biri ayni semtte 
babça\·an Süleymanın bir beygirini 
çaldığından yakalanmış beygir 
sahibine iade edilmiştir. 

Bunlardnn başka son 24 saat 
içinde şehrimizde bet hırsızlık 
daha ve ayrıca iki de kaza kay· 
dedilmiştir. 

Ka~arı Bozuldu 
Bir ay k11dar evvel Beşiktaşta 

Çırağan sarayı önfinde bir ka~a 
oldu. Sa it oğ1u Osman Ef. ismin
de bir ı.at otomobil altında kala
rak feci bir şekilde can verdi. 
Suçlu olduğu iddiasil tevkif edilen 
Snit Paşa zade Vehbi Bey Ağır 
Ceza reisliği tarafından 75 lira 
kefaletle serbest bırakılmıştı. 
Müddeiumumilik bu kararın yazıla 
emir1e bozulması için vekalete 
müracaat etmiştir. Vekalet dün 
Müddeiumumiliğe bu kararın tem
yiz mahkemesince usulsuz görlile
rek bozulduğunu bildirmiıtir. 
Vehbi Beyin bugün tekrar tevkif 
edilmesi muhtemeldir. 

1 
Lastik Meselesi 

Komisyon Hafta Sonunda 
Bir T oplanb Yapacak 

Dericilerle Lastik ayakkabı 
imalcileri arasındaki ihtilifın tet
kiki için yeniden tqkil olunan 
komisyon perıembe günü Ticaret 
odasında toplanacakbr. 

Bu içtimada, her iki tarafın 
mümessilleri komisyon azalan ta
rafından dinlenecek ve bu lb-

tıırJaflı mesele bir neticeye bağ
lamlacakbr. 

Bir Eroinci Daha 
Şehremininde oturan Ahmet ia

minde birinin Gır.erinde bir miktar 
eroin bulunarak yakalanmııbr. 

inkılap 
Kütüphanesi 

Belediye, Beyazıt kütüphane
sinde tesis edilen inkılap kUtUp
banesinin açılmasına karar ver· 
miş, kiltüphanenin eski mUdürU 
Hayrettin Nedim Bey vazifeden 
çekildiği için de yerine eski Ev
kaf mUzesi mUdürU ve Glizel 
san' atler AkRdemisi müdür mua
vini ressam Ahmet Ziya Beyi ta
yin etmiştir. Ahmet Ziya Bey 
dün yeni vazifesine başlamıştır. 

Sanayi Umum MOdUrD 
Sanayi umum müdürü Recai 

Bey, yeni kurulacak fabrikalar 
etrafıuda tetkikatta bulunmak 
üzere dün Ankaradan ıehrimize 
gelmiştir. 

Recai Bey bu alqam Anka
ray a gidecektir. 

Büyük Gazi 
Ve Türkiye 

Yugoslav Ayan Meclisindl 
Hararetli Nutuklar Söylendi 

BeJpat, 10 - Tirk • Yua-otl•~ 
doetluk •lıalunıa mlıakereıine dlll 
ltleden Hara Ayan mecllainde bıat
Jaamıtbr. MU.z.akue Tlrki7e llakldr 
da yeniden, Hmimi ve hararetJi teır 
•11rata veaile olmuftur. 

Hariciye nazırı il. Yehiç mlaall 
metnini Ye miaakın ehemmiyetı..ı 
laah tden bir nutuk aöylemlı 1• 

•Orekli bir ıurette alkıtlanmışbr. 
Mazbata muharriri Ayandan ~ 

Banjanine eı.c0.:nıe demiıtir ki: 
"- Türk milletinin zinde kuvvet• 

Jeri Türkiyeyi muhafaza etmiı 'fi 

TOrklye kendini toplayarak yeni 
yollara girmiotir. 

Tilrkiye, Gazi Mustafa KemallO 
,abııında, kendisini beklenmeyen bit 
kunctle hürriyet we terakkiy• 
aevkeden ceı;ur kahramanı ve du• 
rendlo devlet adamım bulmuştur. 

Türk mllletl yalnız hürriyetleriJI 
azimli bir mOdafii değil, ayni zamandı 
Balkanlarda yeni müaalemet nizaını• 

nın takviyesi için cesur bir meıal 
arkadaşıdır." 

Azadan M. Kruljo da buna bend• 
nutuk a8ylemittir. 

Bundan sonra, Ayan Mecliııi mi• 
Hkı alkitlarla ve ittifakla kabul 
etmlıtir. 

KaramUrselde Pehlivan 
GUreflerl Ve At Yaraşı 
KaramOrsel (Huıuıt) - Kazamı• 

Himayei EtfaJ, Tayyare Cemiyeti v• 
idman Yurdu menfaatine 20 Temmu• 
Cuma günQ için yerli hayvanlar• 
mabeua bir at koıuau •e maruf rü· 
retçilerimiz araaında da pehlivan rü· 
retleri tertip edilmitlir. Kazana" 
pehlivanlara muhtelif para ikramiye-. 
lerl verilecektir. Hereke ve Tavıaa" 
cıldan gelecekler için motör temlll 
edilmittir. 

KUtahya Halkevlnde 
Kütahya, 10 ( A. A. ) - Halkevl 

komitelerinin intihapları bitmlıtlr• 
Şube) er toplanarak faaliyet proirl • 
mını tesbitle meşguldürler. 

Gelecek Seyahlar 
30 temmuzda Roma vapuru ile 

800, 8 ağustosta Oranya vapuru 
ile 1000, 21 ağustosta Oşeny• 
vapuru ile gene 1000, 2 eylülde 
Osenya vapuru ile 800 seyyab 
gelecektir. 

Bir Sandal Devrildi 
Yılmaz iımindc bir motör Haliçt• 

Jçindc dört müıterisl bulunan Mu•t•• 
fanın sandalına çarparak devirmlıtir• 
Mustafa ve mOıterileri boğulm•1' 
Uz.ere ilcen kurtarılarak tedavi albat• 
alınmışlerdır. 

Ormanlarda 
Islahat 

Kocaeli mıntaka.ındakl ormanları' 
fenni tekilde yetittlrilmeal için yePI 
teşkilat vücuda getirilmlıtir. Bu mu>" 
taka ormanlan halen Avusturya .,, 
Almanyada tatbik edilen usulleri• 
ıalah edilecek bir nilmune vilayeti 
haline ıretirilecektir. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_'_n_ın_R_e_s_i_m_li_· _H_ilc_a_Ag_e_s_i._· __________ R_a_z_a_r_O_l_a Hasan B. Digor Ki :] 

!Münır.i - • obk terbi
JQW Jaz.IJor. havadia_ 

H. B. - Bu da mı ıokıd: 
terbi) nif _ 

<,'oc-uk - E•de terbiye 
mPktopte terbi~ e edıtirdik. 
Bunlar ~etmiyormu9 gibi 
timdi bir de sokakta mı ter
biyı edilecegi2? 

- Terbiye i:. ... 
llasau Bey - Terbiyesiz. 

eenin gibi olur, biraz eoksk 
terbiyesi görmüş oleaydın 

yolun !C?hından yürtlmeıdin!. 

H. B. - Tevekkeli değil, 
terbiyeyi terbiyeıizden öğren 

dememiılerL 

B. B. - Bôylelerioe ao· 
kak terbiyesi değil, eopa ter
biyeti "Yermek lhtm1 .• 



Hergün 

Milli 

Miidaf aa 
-------- Falih Rıfkı 

Muhterem Başvekilin 1934 
nutkunda hepimizi en çok sevin
diren fıkralar, şüphesiz, ordu için 
olanlardır. Evimizin içinde rahat 
olup olmadığımızı bilmek herşeyin 
batında gelir. 

Bizde ordu ne ıüı, ne de 
(Ö teriş vasıtasıdır. Ne sokak ve 
meydanlarımızı askeri nümayiı
Jerle dolduruyoruz; ne de onunla 
kimıeyi tehdit ediyoruz. Fakat 
o:dunun hazır ve tamam olduğunu 
bılmek, memleketi daimi bir ferah 
ve şenlik havaaı içinde tutar. 

Bir defa daha bu ıahadeti, ona 
•bedi Başkumandanı ile birlikte 
fu yakmlarda temas eden cephe 
1'umandanından itiliyoruz: "Milli 
•ervetimiz ve takatimiz niıbetin
<>rduya verdiğimiz paranın, yerin· 
de ve iyi kullanıldığına, iycap 
ederse, ölçülemiyecek genit ve 
ınUspet neticeler alacaiına emin 
ola bilininlz.,. 

Biz, ıimdiye kadar milli mü
d af aa edebiyatımızı, kuru milita
rizm belagati ile yıpratmadık. 
Halka ve gençliğe sulh terbiyeıi 
\'ermekte ısrar ettik. Ancak, 
inatçı bir sulh siyaaetinin 
dahi, sarsılamaz bir milli 
ınüdaf aa iradesine ve kudretine 
istinat etmezse, e1&slı bir değeri 
~e faydası olmiyacağmı da dilimiz 
döndüğü kadar anlatmiya çalıştık. 
Bütün tecrlibeler, ordusuz sulhun 
henUz bir rilya olduğunu ispat 
etti. 

Biz Türk mllletinin sulhseverli
iinin, hiç bir tarafta, harp kor
~uau ile tefsir edilmiyeceğini bili· 
)'orduk. Milli müdafaa günü gelip 
çattığı zaman, destani fedakarlık 
kaynaklarının Türk milletinde tU· 
kenmez olduğu görülmüştür. 

Bizim gibi, bütün milletlerin 
de, bu yllksek enerjiyi herkesin 
a..M.. .... ~ ... el.ti 
işlerinde kullanmalarını temenni 
ederiz. fakat Türk ordusunun, 
dalma, yakan vt uzak tehlike ihti· 
maileri ile bir niıbette kuvvetli bu .. 
lunduracağız. Milli müdafaayı bir 
tarafa bırakarak, taliini yabancı 
hakimlere teslim eden bir mille
tin nasıl ayak albna atıldığnı, 
11aııl her turlu hak ve şereften 
tecrit edilmiye kalkıııldığını öğ
renmek için hiçbir yerde misal 
aramağa muhtaç değiliz. 

Milletimiz ergin ve olgundur. 
Onunla bütün hakikatler konu
fulabilir. Dünyada milletler için 
2ayıflık kadar pahalı ve masraflı 
bir ~ey yoktur. 

Milli müdafaa için hissemize 
dlişen bütün vazifeler üstünde 
titiz ve kıskanç olalım. Türk top
l'agmı , denizini ve havasını korur 
tedbirler için, bizden ne istenirse 
onu güle güle, seve seve ödiyelim. 

• Hlkimiyell Milliye • 

}' unan Harbiye 
Nazırı Digor Ki: 

Atinadan yazılıyor: 
Yunan Harbiye Nazırı Jeneral 

Kondilis vaki olan beyanatında: 
- Türk -Yunan doatluiu iki 

milletin ruhi ihtiyaçlarından 
doğmuştur. 

Türkiye; bUkümet adamlan 
cihetinden kııkanılmıya liyıktır. 
Selanik ıehrini tahkim etmeyi 
dütünmedik. 

Balkan misakmdan sonra bunu 
IU~umsuz görüyoruz. Akdeniz 
hısakı muhteviyatının ne olacağı 

enüz anlaşılmamıştır, demiştir. 

Sinemalar Meselesi 
Sinemacılar diln bir heyet ha· 

:inde belediyeye giderek sinema
I arın açılması için biriken darü· 
•eze hissesini vermeye hazır 
blduklarını bildirmiıler, fakat 

undan ıonraki Darülaceze resmi-
~in timdilik tecilini istemişlerdir. 
eledıye buna muvafakat etme

lliıtır. 

SON POSTA 

R~simli Makale a Kendinizi Aldatmagınız ! a 
insanlar vardır ki kederlerini, ıamlannı 

a' utmak bahane sile kendilHini içkiye verirler. 
Gece gündüz rakı masasının batından kalk
mazlar. Bunlara ıorarsanız aize tuelli bul
mak için içtiklerini ıöylerler. 

Hayır.. Keder, teselli bul
makla giderilmez. Gam, 
keder ve ıstırabı yok et
mek için en iyi yol, ıeYinç 
sebepleri bulmak, sevin
mektir. Kederli zaman
larında bayatı rakı, f&· 

rap fıçısından 
ibaret gören· er, 
kendilerini aldat
maktan batka lir ıey 
yapmazlar. Kendinizi 
aldatmayınız. Çünkü 
ıstırap, ferahlık yolun· 
dan yürümekle ride
rilir. Bu yolu bulmı· 
ya çalııınız. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Dahiliye Vekili Şehrimizde 
-

Şükrü Kaya Bey Trakyada Yahudi Ha-
disesi Hakkındaki Tahkikatını Bitirdi 

Gelıbolu, 1 O (A. A.) - Dahi
liye Vekili ŞUkrli Kaya Bey yan
larındaki zevat ile birlikte Geli
boluya geldiler. Büyilk bir halk 
hütlesi, mekt~pliler ve jandarma 
..-ktep kıt'aian ka_b .... ••the
linde toplanarak Vekil Beyi alkıt
larla karşıl;dılar. Vekil Bey, be
lediye dairesinde halk mümessil
lerinin ve memurla:wın ziyaretle
rini kabul ettikten sonra gece 
motörle Çanakkaleye hareket 

Gazi Hz. 
Vekiller Heyetjnin Top· 
lanbsına Riyaset Ettiler 

Ankara, 11 (Hususi)- Vekiller 
Heyeti dlin aaat 19 da Gazi 
Hz. nin reislikleri altında toplan· 
mıştır. lçtim~da ~üyük ~rkinı
harbiye Reisı Müıır Fevzı Paşa 
Hz. de hazır bulunmuıtur. 

iki saat devam eden bu içti
mada Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya Beyin T rakyada yapbğı tet
kikat hakkında gönderdiği rapo
run gözden geçirildiği tahmin 
edilmekte ve içtimaa hususi bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Yeni Buğday Mübayaa 
Merkezleri 

Ankara 11 ( Hususi )- Ziraat 
Vekili Muhlis Beyin riyasetindeki 
buğday komitesi mevcut 20 
merkeze ilaveten yeniden 2S buğ
day mübayaa merkezi ihdaaına 
karar vermiştir. 

Yeni Ziraat Teıkilitı 
Ankara, 11 (Hususi) - Ziraat 

VekAleti yeni teıkilit projesini 
hazırlamıştır. Ziraat ve orman 
müdürlükleri tevhit edilmekte, 
teşkilAtları genişletilmektedir. 

edecektir. ,.. 
Trakyadaki Yahudi meselesinin 

tahkikatı neticesi olarak Kırkla
reli valisi Fuat Beyin Vekalet 
ellili'iee ahncltiı halter •.Wlmels
tedir. 

Vekll Bey Şehrimizde 
Son dakikada haber aldığımı

za göre Geliboludan Çanakkaleye 
geçen Dahiliye Vekili ŞUkrn Kaya 
B. tahkik ve tetkiklerini tamamla-

Cemil Bey 
Rektör Oldu 
Fakülte Dekanları Ara
sında Tebeddüllerden 

Bahsediliyor 
Ankara, l l - lıtanbul Üni

versitesi RekUSrlUğUne Ankara 
Hukuk F akUltesi profesörlerinden 
Cemil B. tayin edilmittir. Birkaç 
gline kadar Istanbula gidecektir. 

'f 

Birinci sayfamızda Ünivenite
de tebedddüllere ait okuduğunuz 
haberden başka ıon dakikada 
Edebiyat Fakülteıi dekanı KöprülU 
zade Fuat ve Tıp F akUJtesi de
kanı doktor Nurettin Ali 
Beylerin de vazifelerinden ayrıla
cakları ıayiaaı çıkmııhr. 

Doçentlerin Maaıları 
Artbrılamıyor 

Ankara, 1 l ( Huıuıl ) - Do
çentlerin ve asiıtanların maaıJa
rının arttaralmaaı için Maarif Ve-
kiletine vukubulan mUracaatleri 
henüz tetkik edilmemiştir. 

Maarif Vekileti bu müracaat
leri tetkik ederek terviç etse bile 
şimdilik maaşların arthrılmaıına 

[STER /NAN !STER 

mıştar. 

Vekil Bey dun geç vakıt Ça
nakkaleden "Çanakkale,, va• 
purile şehrimize hareket etmiıtir. 
Bugün ıehrimize gelmiı olacaktır. 
Ş&krü Kaya Beyin bu alqam 
veya yarın Ankaraya danmem 
muhtemeldir. 

Vekil bey T rakyadaki tahki· 
kah hakkında umumi ve mufa11al 
bir rapor hazırlıyacak ve Başvekil 
paşaya takdim edecektir. 

Alsancakta 
ihtiyar Bir Zarzavatçıyı 

Öldürdüler 
Izmir, 11 (Hususi) - Alsan

çakta oturan ltalyan tebaasından 
Sebzeci Mateo yatnk odaaında 
iki meçhul ıahıı tarafından 11 
yerinden bıçakla yaralanmak ıu
retile öldürülmüştür. 

Mateoyu iki senedenberi dar
gın bulunduğu kardeşinin öldür· 
düğü tahmin edilmektedir. 

Maamafih bu hususta henüz 
bir iz elde edilmiı değildir. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

Morinos Çiftlikleri 
Ankara, 11 (Husuıi)- Memle

kette Morinos koyunları yetiıtı
rilmeıi, pamuk tohumu üretilmeıi 
için çiftlikler teslı edilmeai için 
bir kanun hazırlanmaktadır. Mo
rinoı damızlıkları uygun bir fiatla, 
pamuk tohumları da parasız 
olarak yetiıtirlcilere verilecektir. ..... .. "' ........... . . ...... -.-.... .. ~ 
imkin görülmemektedir. 

Çünkü maaşların arttmlmuı 
için Millet Meclisinden tahıiaat 
almak icap etmektedir. 

iNANMA! 

.Sayfa J 

' öz n Kın ı 

Zanıan Farkı. 

Muhit Farkı .. 
A.E

K ütüpnnemi karııtırırken eli
me geçen bir romanın ilk aatır
larma gözüm takıldı: 

- " Kalenderin önünde maun 
sandal ile beyaz sandalın yekdi
ğerile müsademeyi andıran bu 
karfılaşmalarma okadar ahşmıı· 
lardı ki.,. " 

Cümleyi bitiremedim, beynim· 
de küçlik bir araıtırma başladı: 

- Kalender neredeydi. 
Birden bulamadım, gözüm aay

f anm son satırlarına kaydı: 
.. Göksudan Kilçliksu isti

kametine sapan kayık •. ,, 
Birinciyi unutturan ikinci bir 

düşlince duğUmU oldu: 
- Göksu hatırımda, Küçliksu 

neredeydi? .. 
Aktam üzeri tramvayla Tepeba

tından ıeçlyordum, bahçeye bakbm, 
bir kötede dadıları refakatinde üç 
bet çocuk, ötede 1&ndalye1eri bot 
maaa d,zilerinin arasında beyaz ce
ketli birkaç ranon ve hepsi bundan 
ibare ti 

Yanımda duran arkadaıım ayni 
dfltflnce ile : 

- Eıki halini hatırlıyor muıun, 
diye 11ordu ve hemen ilin etti: 

- O da bir zamandı, geçti. 

• Tepebaeını bırakınız, iaeallah Şe-
hir Tiyatroıu 1an'atkirlarının elinde 
yaYaf yavae canlanacaktır, fakat bu
ıün Takıim bahçesi de ayni halde 
değil midir? 

Muhit ve nesil detiımietir, inanıl
mayacak, korkulacak bir ıüratle 
detitmiıtir. Kalender, Gökıu, Kllçilk 
ıu, ıonra Kitıthane, Çırpıcı, evveli 
Hamldln, müteakiben de me rutlyet 
devrinin aazile inledi. Yeni ~elenlerln 
a-öılerl batka yerlere açılmıtbr. Bu 
gUn Ada diyor, Suadlye diyor, hiç 
tüphesiz yarın diline batka iıimlt-rl 
dolayacaktır. Bu, bir devir m .. 11111!~ 
dir. Bunun içindir ki meslektatfıRC...J 
yeni ufuklar açmak iateyen .andalcto 
lar cemiyetinin Gökauda bir alem 
tertip etmeyi dOtünmeaini anlanm, 
t akdir ederim, fakat tahakkukunu 
.Oç bulurum. 

Muhitten 'H neıilden bqka 
hayat telakkisi de dejiımiştir. 
Bugünün genci otomobili kendi 
kullanmak, küreği kendi çekmek 
ister. Maun sandalm arka tara
fmda, beyaz cepkenli aandalcılara 
bakarak yangelen alyab redingotlu 
efendi, eğer buaDne kaldıysa 
ak saçh bUyUk babadır. Ve bDUln 
isteği de gençliğinin hatıraları 
ile yalnız kalmaktır. 

Sur gede 
Türk Emlaki 
/tilô.fname•i 

Ankara 10 ( A.A) - Hükii
metimizle Fran11z hükfimeti ara
sında Ankarada imzalanan Suriye
de Türklere ait emlak ile Türkie 
yede Suriyelilere ait emlak hak
kındaki itilifnamede derpiı 
olunan ve 10 kinunuaani 934 
tarihinde temdit edilmif bulunan 
mühletler 11 temmuz 934 tari• 
hinden itibaren ve Franaa büyUk 
elçiıi ile teati olunan mektup ve 
olbaptaki kanun mucibince alta 
ay milddetle tekrar temdit edil
mlıtir. 

Nüfus Artımı 
Eir Hesaba Göre Nüfu
ıumuz Senede Yarım 

Milyon Arbyor 
Ankara, ı 1 - Af kanununun 

tatbikinden haziran ıonuna kadar 
2, 745,970 doğum, 1,598,726 ölüm, 
844,978 evlenme vakua teıblt 
edilmittir. 

lıtanbul poll•i biril1iri ardı aıra iki mühim muvaffa· ~ 
kıyet gö.terdi. Eroin ve kokain zebirlerinl utan iki 
tebekeyl meydana çıkardı, bir yığın beyaz zehir ya· 
kalada, menfur kaçakçıları da mahkemeye verdi. 

reçenlerde tiddetli tedbir Htihaz etmiıti. Demek ki 
buna ratmen beyaz zehir ticareti yapmak cDretinde 
bulananlar hili var. Su halde hu menhus ticarttin kö
könU büsbün kuımak için alınan tiddetli tedbirlerin 
daha fazla tlddetlendlrilmeıi liizımıelditine bia inanı· 
yoruz. Sen de ey kari: 

Nüfusumuzun 17 milyon oldu
ğu teabit edilmiıtir. Hesaplara 
göre nüfusumuzun her ıene yarım 
milyon arttığı tesbit edilmiştir. 

Muhtelit Mübadelenin Lağvı 
Türkiye ile Yunanistan arasan· 

da aktedilen son itilaf mucibince 
Muhtelit Mübadele komisyonu 
19 tetrinievvelde liğvedilecektir. 
Komiıyondaki itlerin taafiyeai 
için hummalı bir faaliyetle çallfll
maktadır.j 

Hükumet, eroin kaçakçılıtının önüne ıcçmek için 
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:t .. ,., ...... ~ 
Bozügükten 
Bursaga Otobüsle 
Seyahat 

Buru (Huauat} Sabahın 
alb11acla Bozllyllktu Buruya 
alte•ecilaea hareket ediyona. 
Yollar tahta ıiW dizgin. Bir 
sin enelki yağmurdan todar 
basdmıa, otobna aon dratle yol 
kesiyor. Ytızlerce d&temeci ani 
olarak geçiyor, bizi açura7or. 

Arkaclqlarclan bir kacha JOI· 
CUDUD k8çlllr km ba 11Ç1Daclu 

• çok memnun. 
- Uçoyoruz anne diyor, yol· 

larda rastladıjımız otobllsleri ıo
flrümilz bir vapur kaptam tibi 
korna çalarak ıelimlıyor, Oteki 
de mukabelede kuaur etmiyor, 
çok tirin bir vadiyi takip ecliyori 
JefİI, zlmrüt aılbl tulalvın ara
.. dan ,.Ian gibi luwıla kıft'lla 
ıeçiyorm. 

Ônllmlzde beyaz. ıeyrek bl
aalarile oldukça bllyllk hir ,.hlr, 
Puarak nahiyesi '6dldlyor. Bu
ruı nahiye olduiu halde kalalu· 
bk ve birçok kua merkezlerine 
faik atızel bir kuabacılr, cadde 
boJUDda muhtelif cinaten talami
DeD ;ize yakın cllkkin " kab
wlaane, yer yer, tabla tabla 
ldru •balarL T...a bir bep. 
Etı.e Iİllek konm... dl,. .U.
Mld kqıt yelpazeyi ..Uamalda. 
Banda biraz mola ftnllk Adet* · BIJlcek olan hlkamet bO.
- lalacle -..., ..... ş..,. 
.. .,. ,. tapUta .. ,.,., 
Tatu araba1an ahute lair ....... ,...... .......... 
••ld• 

Otohldmllzln IUJU. he.W .... ...,.. 
11a ... bc•ı .. llrtik'-1 

els' Ilı•· T._ Jala t111111, .. 
... ~ ...... •erlDcle 
.... ~ malaaar .. ,., 8'zel .. 
ıM..t eYlerBe 161• çarp11or. 

Yol boJUDda kime ldlme 
etara kaj aplan bia 
ıeçerken meaclil ulhyor. 
8.ıleri bqlan dizgin nqe-
leri, keyifleri yolunda, lmla-
nnda othyan inekleri, mauulalan 
pek aemiz. Bundan, kBylerinid 
mer' alan pek aiize1 oldup anla
flhyor. Dönemeç yerlerinde ve 
lı&kim tepelerde beyu analı jan
darma karakollara. 

Muntazam bir diretin tepeain
de dalgalanan yepyeni bir Tlrk 
bapağı, tıatleri başlan tertipli 
pel ıeyiomif •vimli mma&, 
çelik kollu, tunç beaizli, .-c. 
clinç jandarmalanma. Karakol 
hinalarmm &nleri çiçek tarhlarile 
bezenmif, her ıey, hıuna bir 
prur ve iftihar lıiui verecek 
kadar terlltaze. 

Arbk Ahi dağının bin bir dle 
nemeçli yollanadan inip plnyona. 
lneg&I ovallU lllmek ...,._ 
Kartıdan kaim bir .._., taba-
._ uuıncla, apçlar isinde 
tehir oldukça MÇilmekte. 
Bllylcek bir kay olan Kaqanlv
nan alt ve l1lt bqmdald iki 
laf minareai, bayulan inip 
çıktıkça klh tlrhlyor, kala ık
clen Dihan oluyor. 

Kurtunlu köyünlln yamnclan 
ıeçiyoruz. Koza b6ceği beslemek 
için keailip domur haline geüril
mit dut ağaçlan pze çarpıyor. 

ince berrak bir dere, cetvellerle 
taksim edilmiş, yoaca, karpm, 
IL•r tarlalarım aulamakta. 

Nilaa,et, cllrt bia lauellk ol-

• 
reMLEKET HABERLERi 
Kızılcahamam Kaplıcasının Şif alı Tesirleri 

Romatizmalı 
Günde Yürüdü 

A 

Adeta Kötürüm Olan 
Bir Komiser On 

Kınlc• ... mam, 
( Hmut) -
Kazarwzcla Ud 
kaphca YUChr. 
Bunlann bil'İlbae 
btıytık lteldae 
ktlçllk kaplıca ele
nir. B8J6k kap
hca Sopkaulara 
gidilen ıoaanm 
milntehaaında di-

ğeri de kasabanın 
vaıatındadır. Ktı-

çllk kaplıca diğe-
rioe aiabeten biru ufak Ye .. ,.. 
k&klrtlldlr. Blylk kaphaam 
myu dayanılmayacak kadar 11calr 
ve tmab eifai,.U •rl •e aaldir. 
Daraya plen hatalar, re1Utiz. 
meliler, felce utramıt imanlar bu 
kaplıcalara cBzl bir mOddet 
devam neticesi iyileterek avdet 
etmektedirler. Haıaamlarm tlfa 
tuirlerl için ... Yalra cuh Mr 
nllmuneclir: 

Aakan Atpazan mevki komi
•r aaaYİDİ Rafla BeJia aun 
zamandanberi dizlerine ve bOtlba 
ma&allanaa IOD derece Pc1MaJ1 
bir ro .. tizme ark ol• ... Gitple 
oturup kalkamıyacak bir Mle 
ıelmit. lıer ttırltl teda'fl " pr.
lere bq wrmut fakat bir aetice 
•lamamqbr, Nihayet birili k•cli

U.. KmJcahe•a• lrapllcaLvm 
taYliye etmlf ba zat IOD bir 
1mit olarak k••am•u ,.-.. 

Muğla-Tavas 
Yolanda inşaat 

• 
Mufla, 9 (A. A.) - hd ... 

nedenh.I bir umanmr inpatı 
devam etmekte olan Mutia· Tav• 
yolmnm en Sarp kısımlan bitti. 
Bu 1ene ,.pdacak lammlar lçiıı 
Wilqaf laeyetl ba 1111Dtalralara 
sil 'ı Ye lltiktaflua baflaımp. 

Bu mmtakalar Y danhbeli • Yı
lanhhan • Yimipn • Karader-Dip
handır. Şimdiye kadar oa kilo
metrelik yerin lltilqafab yapaldı. 
Gtızerıih umumiyetle iyidir. 

Bu 1apdacak lommlann laer 
Jeri yolua Ml'i bir u•anda ya• 
pWnallDA çok mlaittir. Bu MM 

Dipbana kadar olu yirmi kilo
metreoia yapdınuı amuluyar. ___ __,,_ ... ___________________ ... _ .. 
duta a6yleaen ve eok ıtlzel bir 
kuaba olduju mevldiaia letafe. 
tiade• aalatala• lnesaı plariae 
iniJoruz. Biru JralayaJb " clla
lenmek ihüyacmdaJIL Oto..._ 
mlb, Bunadan ıelirken tehria 
methalini teıkil eden klprl .... 
deresinin lltlndeld binanın 
&nllnde danıyor. Yolumuz a 
lraldlfl lçia biraz afırca daYl'&nı
Jonz: Şeldr bahçesinde ılzel bir 
radyo bqhyor, elektrikler yanıyor, 
her yer, her 10blr nur içinde, 
aokaklar t..ıemiz, laratbaneler, 
lokantalan, hele kebapçı ve kGf· 
teci dükkinlab çok muntazam ve 
zarif, tatlıların envaı, dondurma• 
lar, aoğuk ..ıar, sO&el bir bayat. 

lneg6lden Bunaya hareket 
ediyoruz. Şair Mahmut Celilettia 
Paşanın Buraa valiliği ema ... da 
yapılaa yollar, bili yap.tdıja aibl 

.. tin,, ... tam ·--- .... 

~~obi11tm ia- l laiformaaile fotoğraf opjektiflnin 
clirilirkm JOlcla bqumda "8miııi alclınrken ve 
pktiii tlddetll bira IOnra da prpda butonauz 

atnlarm sadem.. parken ,ar&Jd&. Kendiılle ıörDt

0dte lco•I..,. Rıf-
iı ... ,,..., .... ,,..,, ...... ,_.. 
Mrillirlcen, .,.,..,. 
lir le/111, .,,,_ • 
... ..,.,..ıı ltall 

lile keadindM ~·it baypa bir 
halde idJ. Hepimiz hatma kotur 
tak. Otele çakanp karyel
bltap bir halde yatırdık. Bu 
efendi stul •bah bir haaaalin 
..... ........ ~1r-
18rlld8. Yine bir hafta •oma bu 
ıenç· zab'ta memurunun baıtona
na dayanarak hamamdan ylrtıye-

nk pldljuu kemali haıret Ye 
••--••lyetle m&phecle ettik. 

Aradan blrlrıç ... ıeçmlftl. 
Hamam kap•ıncla bu zat ...ı 

tlm, dedi ki: 
- Ben, buraya ıelirken oto

blatm fidcletli ıaramblanndan ve 
Yllcudamdakl ağnların ıztirabile 
kendimden ıeçmitim. Beni otelde 

bir odaya yatır-
•ar o geceyi 
kendime malik 
obmyarak bitap 
bir halde geçir-

dim. Ertui .. bah 
bir ha•ıltn..,. 
tmcla hamama 
.tttlm. Düa ilk 
'&llJOJll alclıfım 
zaman Hneler-

dabsi mltelaı-'r 
olduium bir hu
zur claydum. O. 
.... hlrteda· 
Tiden 10nda ya-

takta tlttiilm bu fifa kaynafrın
dan yllrtıyerek aynhyor-. Ba 
kaJDajı tifa arayan bitin lıuta 
vatandaflpa duyurmak, bildirmek 
bir borçtur. Kmlcahamam kapla
caa halllll 11111huebe ldarulae 
aittir.idare baraJI kiraya vermekte 
Ye pek ibtldai bir halde bulun
durmaktadır. Bu kaphcalar tamir 
ettirille Ye ..ı bir ıekle ifrat 
olnav W.pgi maba..a.. iclanlıl 
lçba pek lltlfadeU bir Yarldat 
....... ollacajau .. ,. Joktm • 

Adapazarında At Koıusu 

Adapuan (Husuıi)- Adapa• 
zan Avcılar JmlDbl menfeatine 
Erenler köyUnlln panayır yerinde 
b&ytık bir at kQfll8U Japıhmfbr. 
Kotulara aeyirci matile latanbul, 
iz.it, Dlzce ye Sapancadan ela 
birçok kiti plmiftlr. Hiç kOfUJ• 
lftlrak etmemlf taylara mahm• 
birinci kapela GeJYell Ahmet 
Efendinia 1 Aleli biriaci, Akyazı. 
dan Cafer Ef. Dİll HerıtUB ikinci 
Umntarladan lsmail Ef. Diıa Yıl
dın lçlncl plmiflerdl, 

ikinci koıuda Bolulu Mehmet 
Efendinin Ceyllnı birincDitl, 
Hendekli Salim Beyin C.,llnı 
ildnciBği Geyve& Mehmet Beyin 
TaJJUI lç&nc&llil bzanm..
larclar. 

nan Alma k&,lne çambklar içia· 
den ıeçerek iniyoruz, Barua 
tatar araba11 lllrenlerin geceleme 
yeridir. Birkaç kahYe Ye dlkklm 
bulunan ha yerli kiyi dahi etra
fındaki balıçelerile pek llOf man
urah bir yer. Arbk Bunaya 
yakl8f1Yorus. Uuktu )'I• binlerce 
yddw muhtevi panlhk bir 1emayı 
anddu Buna aittikçe tebarllz 
...... o.-.. ...... 

Oçthıctl kopıda lzmltu Hlllnl 
Beyin kllçlk Tayyan birindliil. 
Tqk8priide Rifat Be,.m Peri
ham ildncilitl, latanbuldan izzet 
Beyin Seylwu lçlnclllDill kaza. 
mıılardır. 

DardllncO kotucla birinciliii 
DIW:eli Cemal Beyin Ceylim, 
ildnciliil Bolulu Halda Ef. Din 
Al Me•'udu, llçDncllltıjil ı.tanbulla 
izzet Beyin Rtızpn kazaamıtlar
dır. Bundan aoma bir biaiklet 
kOfUR 1apalmlft birincUiği Sakar
ya klllblbaden Seyit Ahmet, ikfn. 
cWji Yenibililden Abdullah B. Jer 
kazanmıılardır. 

Bu koıular Adapazannda on 
1enedenberi ilk defa yapılmak

tadır. 

yakti horoz aealeri ifitiliyor. Ş.. 
hlr, keyifli bir ıllldin içinde ya• 
pmakta. Metbalindeld mahalle 
kahveleri bile kapanmadan tebro 
muvualat ediyoruz. Yol arkadq
lannm her biri bir tarafa dafılı
yor, veda meralimlerl yapılıyor. 
Otel pnonlan etrafnmıdL T .. 
mis otelleri oldupdan bahille 
nnaklr bir vaziyetle bizi kandır-

..P uir..,•· - H. I-

1 
Sıkıntılı 
Kitaplara 
Dair 

N.,.allalı 

Maurlce Barr•ı: • S.kuı 
taplan 1e•erim • dermit· 
belki llç bq kifi mllate 
lardan kaçıyoruz. Olmmı1• 
olduğumuz aadir ..... .ıar 
flJle rahat rahat, ldçhir 
•rfma llmm p.termiyen 
intihap ediyonız. Bö7le olma 
« Tırql » diye abyonız ... 

Fakat enell «llkmbb 
elerken ne anladajum llyl 
JİID. Bir kere ,_ rual 
Yardır; baıılann muluınirleri 
uzatmayı, tefbihler ve ada 
« a&alemeyi • bir mmiyet 
Edebiyat yapar. Damlan ka 
cloğraclur; fakat bizim ... 
clilderimlz banlar deiiJclir • 
bunla... yazanın vebmiae 
okayucum da iftlnlr eder 
«Ne de glzel 1azmatl• diye 
mak 181rank olmiar. 

Benim ..ı kudettliim 
bb kitaplar, bize bilaedi 

19Yler ıetirdiği için dikkatle, 
dara okunma11 llzma olanl 
llulaarrir zahmet edip bir 
..... lif, lnmlan ifadeye 
..... briclen de ... p,..et 
lemek elbette hakkıdır. 

Blyleleriai mpa ...Uy 
Soa derece laoclbia oldağ 
ip.. Ralaat ralıat ob,abildi 
Wtaplu, llatin ettiii 19ylerl 
ten kenti içimizde llalabil 
miz kitaplardır. Bgelv birer 

-• aaı.thklın hikA1eyi, 
... b=·ı - tMwlr 
leri memleketleri 1SllD&em 
• ldtaplana .... tp••de 
lleftat 01m.... .... d 
llall•ıılrla,...... Gll.,dak 
- o lalklyeyl IJle ala 
tan•-.dıjuna m..ıeke 
bil de bilhıı• om el1kadır 
..... .. ylere alika pi . 
Kalay okunan kitapluda m 
rlr karlin hlr ten:l-da 
bir py dejildir. Omm gibi 
JUt ODUD tibi dl ...... 

Salonbh kitaplarda iae 
cletlldir; cmlarda kuİill t 
clajı bir &lem YarcW. M 
onda kendi giirllşlerini teklif 
karle kencliai bbal e · 
çabfır. O kitapların lçind 
blmeclipmlz İçİD Ye l&z D • 

bir .. ,u.. bir fikrin kendiai 
iD. ancak ODU bizim • .. 
ela " 7aratacak ,, bir vuıta 
tundan anlamak için bizilll 
uğrqmamıza ihtiyaç vardır. 

itte bunun içia. yani k 
içimizdekilerden batka p 
mevcudiyetini kabul etmek 
oaları kavramağa çalıfmak 
binlijimize, pruru.... •tır 
cUği içindir ki ..laatda kita 
elan kaworuz. 

Yalnız kitaplardan mı? 
llkuıbh koııqmalardan da 
JOl'UL Kaqunızdakiae 
IUHD bildiğimiz pyJerl liiy 
prtile tahammlll ediyoruz. 
içindir ki genç, yafh, laep 
•olıbet meclislerimiz hep 
sizlerin tekranndan başka 
py olmıyor. Kitaplanmız 
konuımalanmızda da mltbif,., 
nalbcı bir yeknaıakhk var. 
bizi gamlı adamlar ediyor. 
kil canlıhk ancak yeni, hiç 
mazu bizim için yeai olan 
aramakta, teceullatedir. 

Saloabdaıa kaçıp CU~ll1 

dlilJGl'Ue 
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f Siga•et Alemi] 

Avrupa Siyaseti 
Yeni Bir Dönüm 
Noktasında 

~----~ ......... l!lm ....................... , ....................... ~ 

BABİCI TILIBArLAR !( Gönül 

Şu dakikada londrada Fran11z 
Hariciye Nann M. Bartu ile İngiliz 
dlplomatlan araaalla silahlar meele
•İlte ve Anupayı utraıhran diter 
beynelmilel alyui itlere dair mühim 
ıöriiımeler oluyor. Bu ıörDımelerin 

ebemrniyetlni tasdik etmek1e beraber 
neticenin bufilnkO vaziyeti weniı nis
bette detlttirecetfni zaanedemiyoruz. 
Bhee Londra ı&etmeleriaden ahna
cak en mlabet netice, Fraaumn 
a17asi kararlarıaı kat'ileıtirmeainden 
ibaret olacaktır. Bu mOnHebetle 
Franu Hariciye Nezaretinin bir kıaım 
lllHatlarma tercllman olu maruf 
* Eko da Parl ., l'a&eteaindu fU cllm· 
lelerl buraya koruyoruz: 

" Fransa, ya Alman - Macar koa· 
llaronuna muarız olan milli duletlerİD 
Wokuau himaye et .. ye, yahut kendi 
istihkimlan arkaaına çekll_.k dipr 
••Tletlerl k...tl .. tluuua çarelerin• 
ltakmıya terkabaelde lktff•J• mec
lauclur ld hu taWird• fraoaAAı• 
Anupada lalçWr doaha elmıyacakbr. 
Şu halde Franu bOylk veyahut 
kOçUk oyundan birisini tercih etmek 
nıiyatlndedtr. Enelld hlkümetler 
lrl~lk oyuau t.cU.. mlt•maphliler. 
Bartu i1e bllylk bk 0111• oJDUJOI' ki 
bvt•J• ratm.. claha emalyetlidlr.,. 

Bundan aalqıh1or iri franaa, 
alrlıtiği bGytlk oJUa Londra görüt· 
mtlerindtn sonra hı:a .ermek veya 
•ermemek kannna parmalr baaa· 
eültır. Şu halel .. Anupa dlplomaafal, 
reni n mlWm Mr 1YDI• aolstaıında 
lh.luauyor demıktlr. - -ti 

Lehistan da 
Tehlikeli Görülen 200 
Kiıi Tecrit Eclillror 
Varton. 10 (A. A.) - Yan 

remd bir ....ti• bUclirlldiiiae 
auaran faali,.tleıi uaa._ı -auy11 

yakında Bereza Kartultka tecrit 
kampma f&nderileceklerclir. Bun· 
lar arasında 130 Ukraynalı, 40 
milli radikal ve 40 komt\nfıt bu· 
lunmaktadır. 

Avu•tr•lr• Ve Slllh 
Ticareti 

Ceaevre, 10 ( A.A ) - Avultralra 
hlkümeti, huulf alllh ticaretlH 
••barao koaallH•• haklwMlakl Mm.t· 
.. C...iyetl teldlftal. .. ..., cltıvletle
rla ele munfakatl prtile kabul ed .. 
cetini blldlrmiftlr. 

Alman 
Hadiseleri Ve 
lngiltere 

Londra, 10 (A.A.) - Avam kama• 
raaınd., Almanyaclald aon hadiaeler 
dolayıalle bOldimetln Lokarno ••a· 
hedeainln tahmil ttmekte oldutu 
teahhGtlere riayet edip etmemit ol
duğu tarzında sorulan 'bir ıuale 
cevaben hariciye naz.ın lokarno 
muahedeırinin akdini kap etmit olan 
menfeatlerla hlf tebeddille maruz 
kalmamıı oldutunu söylemit ve 
demiftir ki: 

" - Her halde, bu Y' .. ikadald 
imıamızm ıereflal korumamı:& icap 
eder.,. 
Bir Beyanat Y• Franaız 

Metb•tl 
Paria, 10 (A.A.) - Almaa ltat•"" 

klll M. Hltlerin b .... uavial M. lh• 
ta.rafından alylenilea aablk Fraaaz 
pzetelert terafmclaa lıaeaea ta .. •lle 
aep..tilmiftir. Fakat una ...-,a 
mOtalea ytlriitülmfltdr 

Felemenkte 
Komünizm 

Vaziyet Tamamile 
Durulmadı 

Amat ...... •, ti (A.A) Vazlyett. 
alküa vardır. Yeahlea karsaphklar 
o1 ... ı.. ,... Wrbc ....... 4ik· 
.... , ......... ifHr. Gnftl ...... 
tekrarlteMfle ....... ••••• sbl 
.. ko•w.t ............. .... 
Wr tala• kti6r .... ..., ..... ~ 

btalu••Ufblr· 

Rezalet 
Aleyhtarlığı 

Nnyork. 10 ( A. A.) - Prote1taa 
Ye Y abadlleria ifllrakle Katolik ki-

.......... c..lpti • - lld ...,.. 
kifinln iltihak •ttltl WWlrhaekte6. 
T eJAp dltea fUba aua,U, flffmlerl 
teniclea 6vval ....... tlbl tut•ak 
lçia Wr u.u.,.. t-.Jdl ...... 

S&htekir Bir 
Bankacı 

Navyork, 10 V.. A.) - s.a.teklır
hktan dolaJI 4 ~ .. ..,. ....... 
.ıa. Ham.o- Baaka• lılMlrl il. 
Harrieo• Mpitbaaeye kon.a..qtw. 
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ltle6rure S.Mi 

çOL GİBİ . 
j Sade bef treai değil, kapıda kadınları, depl öyle ylblerinia 
1 otomolül olmadata, ne de ıaliba a6nllllerinin karuı ile eYlit ya~ı-

bekleain dip teablla edilmediği na dönmek, hattA Jaf&~Y• bile 
için, alqam tnaleriaia laepei b6y· ı hakin olmayacak ~dar wıir~açleı· 
lece gitti Nelria. mit bir mahluk diye &ıretıp an· 

Pancorlann ara•nclan azan latmlflarclı. 
ıpklar ıöndtl karardı. Gece oldu. Erkek baıka idi. Onun et~, . 
Omrl\mü de karartan bir pce W..., yenil.-.. kanım ela. tabı
.adu. at da p yamardı. Hattı ka-

dının aldatılu bile, aldatmaya, 

* Erteai pil için ••ime, koca· 

•• ıöyliyecefim en alda yalan 
yalanları da bulmaıım yine o 
biliyordu. Bana korkuya, heye
canı, utancı, pipnanlığa, bunların 
hepsini, g6zlerioi ıözlerime dikip 
konuımıya hatlar baflamaz unut .. 
tura biliyordu. 

Annen una değmeğe, dudak .. 
lt.nnı ıaçlanna sürmeye liyık 
bir insan cleiildi arbk. Ona, 
kecasını aldatan, kire bulaıaa 

erkeiiaclen, efeDctiaiaclen bafka 
biriH fÖdlll kalcbrmya laakkı 
yoktu. Nlneaiae uneli b&JI• öi
retmişti. Nlaeai de, amıeH bu 
bilgiyi qalamlfb. 

Halbuki o ıabah, Vedat Melih, 
bana yeni bir felsefenin denini 
veriyor, sevpln yeni bir mana• 
sını, aile hayatlarının ortaklaıa 
kurulan yeni temelini ıösteriyordu. 

Allah buna ran olmadı. 
ln11n kararlamu bozan kad .. 

• 
lngilizlerin Endişesi 

Londranın Üstünü Bu 
Görmektir 

lnrifidena en blyük enditeai. tesiri Ye hareket aaluıısı aon derece artan 
tanarelenlv. Rasi• kadar Anupadaa ayn J•t•mıt olaa lnailterenin aele:
celı • ...._.be«le bir tanar• blcumuna utraJlp feDa balde aaraalmaamdaa 
korku1erlar. O..ua içiadir ki Fr•••Z razetelerinden biri, yukanya dercetti
li•i& ,...a J•patıf •e alhna fU yazıyı yazmııtır : 
~ l8tlacle laasftbleri rallataız eden klbus. 

Londra Müzakereleri 
···-··-···-··-· .... --... ···--·--···· 

Fransız Ve fngiliz Nazırlarının Temas-
•• 

lan Hangi Mevzular Uzerindedir 
Loaclra, 10 (A.A.) - Franaız - ln

sllb dlplomatlan aranndakl Jlrilt
•elen dla ltleclen aonra da devam 
Mlbaif, •oma da Hariciye N•:aarett 
tarahac&a• bir rt•mi tebllt neırolun• 
........ Teblltcle iki taraf diplomat 
" mlteha .. ılan aranada ıayet aa• 
•imi Wr flrlta• yapdclıta, her iki 
... leketl birdea alAbdar ede• bey· 
..ım11.ı ılyaal meseleler hakkında 
fikir teati edllclitl blldlrilmektedlr. 

Aynea Deniz Konferanaı etrafın· 

• N...., 
iL Pltelrl ı... o..ts. ıc..ı.n. .. ml
zakenleriae den• illa birkaç ıt• 
«lau burada lualacaktll'. 

Loadra, 10 (A.A.) - Diin akpm 
fraa.a _,_.tlad• llb dyafet nrll· 
-.. ,,... • .e l.tllls aanrlan ziya
fette .... , ....... ....,.,. 

ı.o.llra, 11 (A. A.) - R6yter A· 
jauuua haber aldıpaa ı&e, dGnkl 
fruaıs·laıilia ıBrDımelerinde Franaa 
h Raya ....,.dakl •ukabll mu
aYen.t mliakı projeal de konutu!· 
....-,. 

csz z w ax 

rin eli araya firdi. Anneni, kirle· 
tilmit apnda, eıberletilmlı bir 
takım yalanlarla una geri a6n
clermedi Ye bu bir gecelik bq 
dönme.inin kefaret borcunu, ona 
eıi, benzeri olmayan çileler, acılar 
içinde, yıllarca ödemeğe hazır .. 

landı. 

* Bahçe kapısının açıldığını duy• 
mamıştık. Merdivenlerden kotkoıa 
biri çıkıyor: 

- Hlll uyuyor musun Don 
juan hazretleri? Bayle bir aünde 
bile bili uyuyor muaun? Diye 

baiırıyordu. 
Bu ıelea. birkaç haftadar, 

Vedat Melible beraber oturan, 
u Ak clenis " den tanıdağımız tair 
arkad&fl Cahit'ti. Y arunda evin 
anahtarı vardı. iç kapıyı açarken 
de onu cluymamlflık. Eter mer
divenlerde batırmıya batlama· 
uydı, haberimiz olmadan odaya 

girecekti. 
Vedat Melih hemen beni, el· 

bise dolaplannın durduğu kapı 
yeri perdeli lot bir aralığa •oktu. 
Arkadaıı da o aırada içeri girdi. 
Elinde bir gazete vardı, evveli 
balanda, duraladı: 

- Yiqe misafirin mi var 
yokıa? Diye ıllümsedi. 

Olduta• yerden lkiainin de 

Bu,;ınkl teklif edilen hatlar ille· 
rinde tahakkuk ettlji takdirde blyle 
bir misak, Almanya'yı da içine ala• 
eak n Almanyanın Milletl6r Ceml
y6tln• avdet ile So•yet Ruaya'nın 

Milletler Cemiyetine flrmeai fıraatla
nnı hazırlıyabileeekttr. 

Diter taraftan M. Pietrl, Slr Eyna 
Monael ile yap••t oldat- ı&lı-. 
lerde, Almanya'nın da 1935 ..... 
konferansına iftiraki meaeleslnl ••"'" 
ıuubahsetmiftir. 

,,.f*t. ... ......, 6" .......... 
lcoaferana refal M. Hec:ler .. a Jle de 
,aroımDtttlr. 

D•h• Neler Konutuldu? 
Londra, 10 ( A.A ) - Hender...., 

Bartu görtıımelerinde SUlhları Bırak· 

ma koaferUADID J•Dicl• eaalanda
ralmaa için •• pM tedbirler lhı .. 
.. ltlltl tetkik edllmiıtir. 

Ötl• y .. ejiade il. Baltl•ia lle 
M. Bartu uasında, Fr-•ıı H.....,_ 
Naaınıu ıtddetle aWcadar ecl• lnrll• 
terenin haYa mOdafueı meaelesl•i• 
tetkik adlldltl tahmin olunu1or. 

&&2 W2 ES :::ıa: 

ytlz8n6 ıörtıyordum. Vedat Melih 
caıarasını yakarak: 

- Ne mlnaıebet canım, ha• 
yır. Diye cevap Yerdi. 

ôteld zaten bunu pek dinle
medi bile. Hemen elindeki ıa
zeteyl açarak: 

- Azizim Don Juan hazret
leri, bahsi, ne sen kazandın ne 
de ben. ite Allah karııtı. Kadın
cağız dtın akşam öbftr dtlnyayı 
boyladı, dedi. 

Vedat Melih'lo yliztl npsan 
kesildi. Cııaraııoı atb, pzeteyl 
arkadqınıa eUnden kapb. 

- Ne bahıi canım? Ne k..
dını? diye kekeledi. 

Öteki aptal aptal aptal gtHtl-

yor: 
- Unuttun mu yahu? Uıtene 

katamadıian y91ine kadın kim di? 
Bah•e ıirifmedlk mi hani ..• 

Vedat Melih arkadaıının lifını 
kesti: 

- Gel çıkalım ... Aıaj'ıya gel 
aıağıya.. . Diye sinirli ıinirll onu 
ptftrdft. 

Perdenin arkHmda, iki dol .. 
bın arasında, duvara dayandım, 

a6zlerim apaçık, sanki birden tq 
keailmis gibi, kafama bir topuz 
inmlt gibi kalakaldım. 

Henllz bir şey anlamamııtım. 
Anlamak ta iatemiyorclum. Ber 

Bu Genç 
Kızın 
Maksadı Ne? 

Huluai Bey benden IOl'uyor : 
.. ilk zevcem bana bir çocuk 

bırakarak &idil. Y avronun bakıl
maaı için ikinci defa evlendim. 
bu ikinci rabıtadan da iki çocu· 
ium dünyaya ıeldi, fakat meaut 
değilim, karımla anlqamadık. 
mahltemeye dilştllk, aynlmak üze
reyim. Bu arada ka,...ma bir genç 
kız çıktı, vaziyetiml bildiği halde 
e•lenmiye razı, ne derainiı ?,, 

Danlmazsanız söyliyeyim: id
dianızda sizi ıamimi görmedim. 

- Çocuğuma bakılması için 
ikinci defa evlendim, diyen er
kekleri ben hep bu sınıfa ithal 
ederim. 

Refika •ıfatile gelen kadım 
hizmetçi Ye dadıdan ayırmak 
lazımdır; bu itibarla sizin ço
cuta bakhrmak ıçıo alaca
tınız zevce deiil, hizmetçi 
olacaktı. Hatanın bqlanııcı bu
dur. ikinci zevcenizden aynlmak 
için mahkemeye ıitmeniz bqlan
ııçta yapılan hatanın neticesidir. 
Mtımklnse bu karardan d&n8nllz • 
Sizi tlç çocuk babası bftmeline 
rapen zevç aıfatile kabul eclea 
ıenç kıı da Hmimt deiflc6r, 
muayyen bir hına tatbik, veya 
muayyen bir mevkii temin için 
buna muvafakat etmlı olacakbr. 
Dikkat ediniz; ikinci, hattl lçla
cll bir hataya dlltmek llzerelhalz. .. 

Ankarada yılmaz Beye; DMk· 
tubunuzun son kıımı vazıh deiil
dk.. &ıa a..ber aGıacl.ea kim. 
luaa aileli mi, yoba lmı abuk 
isteyen erkek mi? anlayamadam. 
bildirim, keneli dDtlncenizi de 
ilive eclhüz, •Öyleyim. 

lam.il Hakin Beye: Bu altu.a 
idare eclea hanımtn iamillcle ya
mhyonunm. Size tavaJ•• .. 
Ka.teca kızdan •az pçlniL Ve 
Wr daha pzeteye mektup a&a
d.innb tberine pulunu ya.,..tu
maJI unutmayanız • 

HANIMTEVZB 
m na - c 

aiU işlemeliae, kafamın anla· 
maauma yarclamı olunDUf gibi, 
ucle diflerimi aıkıyordum. 

Atajıda neler konuıuldu, ne 
oldu, ne kadar zaman ıeçti, bil
miyorum. Perde çekildi ve Vedat 
Melih karıımc:la, aararlDlf bir 
yizle, katları çabk, IİDidİ, deji
tik bir yDde dikileli : 

- Gel... Çak. eledi. 
Yllrftdftm. Elindeki ıazeteJi 

uzattı: 

- Dilnyada bundan korkunç 
ak•i bir teeadllf olamaz. Şlmcft 
ne yapacaaız, bakalım? DedL 

"Ba11ma ıeleo fU bellya ba· 
kani., dermit pili bir haH vardı. 

Ben bu gueteyl uldaclam 
Nurla. 

13 yal enel, bir rec.lik zaaf 
uğruna, bitin hayabmı, Yarbjamı 
ezen karartan, çlkerten vak'anıa 
kııa hikiyeıini, kesip buraya ya

pıfbrchiım fU ıararmış klğıt 
parçuandan oku. Onu yıllarca 
evvel, suça bulaşbğım o yabanca 
odada, yllzlbue Hnki bir .. beli 
ytıkn" olmuıum fibi bakan o 
adamın karp•nda naııl, ne halde 
okudupmu ılzlerioia &ıUae p 
tirerek sen de oku Neuin : 

'
1Dlln alqam mlUbİf bir tr• 

kazua oldu. 
(Ark•-- • • 



6 Sayfa 

1 
J Tavukçuluk Bahsi <•> 

1 
Tavuklarda 
Adi ishal 
Hastalığı 

Bundan evvelki yazılarda umu
mi) etle tavuk bakımında göz 
önünde tutulması lazımgelen ha
kim kaidelerden bahsetmiş, gele
cek yazıda da tavukları mahve
den "adi ishal,, hastalığmı anla
tacagıınızı bildirmiştik. Bugün bu 
sütuuda bu sözümüzü yerine 
getiriyorııı: 

Adi ishal - Bu haatalık, 
tavuk ve piliçlerin rutubetli ma
hallerde, çimento ve toprakta 
tllneksiz yatmalarından, yağmurlu 
havalarda ıslanarak Uşümelerin
den pis ve birikmiş su içmelerin
den, fazla miktarda kurumuı et, 
kan, balık ve ya haıeral yeme· 
lerinden ileri geleceği gibi kızıt· 
mış, ekıimiş ve küflenmit yemler 
de haıtalıga sebebiyet verebilir. 

Bu hastalığa tutulan klimes 
hayvanatı sürU ve arkadaşlarından 
ayrılarak tenha köıelere çekilir; 
hayvan kederli ve meyus görünür, 
günden güne zayıflar, şercin et4 

rafındaki tüyler piı ve yapışkan 
maddelerle bulaşır. Hastalığa tu
tulan hayvanı sürüden ayırarak 
kuru, sıcak bir mahalle naklet
meli ve günde iki defa kınakına 
vermeli, yahut az miktarda mut
fak tuzuna batırılmış fındık ce
aametinde tereyağı yutturmalı, 

vaziyet ve mevsime göre mtisek
kin veya kızdırıcı gıda ile az 
miktarda şaraba batırılmış ekmek 
içi, ezilmiş maydanoz, ısırgan, 

veya yumurtanın ıansını buğday 
unu ile karıştırarak vermak te 
iyidir. İçecekleri suya iki gram 
kireç ıuyu ilavesi de lazımdır. 

Kuluçkadan çıkan civcivlerin 
hemen ekseriıinin de bu hasta
lığa yakalandığı görl\lür, fakat 
çok defalar sebebi bilinmez. Sun't 
kuluçkadan veya hastalıklı yu· 
murtalardan çıkan civcivlerin bir 
çoğunun ishale tutulmalarındaki 
aebep hastalıklı yumurtaların ve
ya makinelerin çok müıtamel 
ve gayrısıhhi imal olunmalarından 
ve netice itibarile çıkan civcivlerin 
teşekkülitında hasıl olan bir ıayrı 
tabiilikten ileri geldiğini tasdik 
etmek icap eder. Bunlar civcivin 
ilk gıdası olan yumurta aar11ınm 
iyi ıurette kana karıımaaına 
mani olup küçük bir torba 
halinde toplanan bu aarı 

kısım kursağın hareketi ile bar
BBkları tazyik ederek civcivin 
ölUmüne sebep olur. Bunun için 
makinelerin iyi yapılmıı olmaama, 
yumurtaların her tUrili ha1talık
tan aalim bulunmaaina dikkat 
lazımdır. 

Yalnız aşağıda göıterdiğimiz 
ameliyat yapılacak olursa civciv
ler artık bu hastalığa tutulmaz. 
Yapılacak ameliyat ıudur: 

Civciv 12 günlük olunca elilc 
karınlarını muayene ederek teşek
kUlittaki noksanlık dolayısile 
kana karıtamayan yumurta sarı· 

ıınm bir tane halinde toplandığını 
hissederiz: Tane ıert iıe ıol 
elinizin baş ve şehadet parmak-
larile taneyi yavaş yavaı iterek 
terce yaklaıtırınız. Evvelce ha
zırladıiınız sağ elimizdeki keıkin 
ve dezenfekte olmuı çakı ile bu 
mahalde tanenin büyüklüğü ka
dar yukarıdan atağı bir 'yarık 
açarak buradan çıkarır ve pilici 
kurtarınız. Şayet bu taneyi mu
ayene ettiğinizde barsaklara ya
pıfık ve bağlı görürseniz evveli 
bu irtibatı keımek ve bu ameli-

( Devamı 9uncu .ayfada \ 
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Sayfiye Kızlarının Kahkahalarına, 
Neş' elerine Ve Sevinç 
lerine Doyum Olmuyor 

1 -· -

. Genç Kız Ağaç Dallarından Birini 

i
l Kırıp Göğsüne Koymuş, Kitara 
Çalmıya, Şarkı Söylemiye Başlamıştı 

Geçenlerde bir ah· 
babın kötkUnll aramak 
Uzere Erenköye gittim. 
Aman Allahım, meger 
aayfiyelerde öğle ııcağı 
ne . dehıetli oluyormufl. 
Kokarpmar sokağının 
bulmak için girmediğim 
yol, geçmediğim ıokak 
kalmadı. 

Hani sayfiye de.yince, sakın hatırınıza serinlik, pil· 
für püfür rüzgar, gölgelikler, filan gelir ya .• Değil, 

gezgıncııer ıçın bu hiç te böyle değil.. O, kaskatı 
kuma benzeyen kızgın toprağın üzerinde gezerken 
ne püflir püfür rüzgar esiyor, ne de gölgeliklerin 
serinliği 9uyuluyor.. Mazalla Allah ıizi böyle, köık, 
ev aramaya çıkarmasın!.. Vücudunuz ıırıl tırıl tere 
boyanır, başınız zift kazanı gibi, gUneı altında kay
nar, tabanlarımı kızgın katranlara değmiı gibi yanar .. 
Sayfiye mi istiyorsunuz?. İşiniz gUcUnUz, daireniz, ma
ğazanız olmamalıdır. Gittiniz mi, bir daha Uç dört 
ay dııarı çıkmamalısınız. O alçacık dalları nazlı nazlı 
sallanan ağaçlar altına bir hamak kurup 
ta yattınız mı kafi.. Saq-dan kuş sesleri, 
ıoldaki köşklerin birinden ince ince pi
yano, keman, gramofon sesleri, önünüz
den taze, tatlı, serin l»ir rüzgar gelir. 
Uzaklardan tren seslerini, yoldan oto
büs gürültüler;ni duyarsınız.. Siz olun 
da, kulağa yavaı yavaş perde gelen bu 
ıesler arasında uyumayın, şöyle, üç dört 
aaatlik bir şekerleme yapmayın .• 

• OtobUsten iner inmez dehşetli bir toz 
bizi kartıladı. Köşebaşındaki duvar göl-

ci sokağı göster-

" di: 
- Şu ıokağa 

sapın, zannederim 
oraaıdır! 

Genç kızlar• 

dan birkaç adım 
ayrılınca, bana 

"Salü,,diyen genç 
kız arkamdan ikin 
ci bir komiklik 

~aptı .. Ağaç dal• 
a' arandan birini 

gesinde oturan çocuklara sordum: /stonbulun •n kibar .agfiyesi, Motla en ıü.zol sag/ig•si Heg6eli. 
- Kokarpınar ıokagı ne tarafta, /flododo 6ir cadde o• bir lcöılc, artık •Önmig• baılıgan •n 

bilen var mı? kıymetli .agf ig•l•r tlig•rı: Boiazlçl 
Biribirinin yüzlerine baktılar. 1 du.. bana mı, finoya mı, yokıa ı keamit, kitara ıibi ıöiıOne ala .. 

Biri kartı yolu gösterdi: benim kızgın gtlnet altında ter rak çalmaya ba1lamı9ta. GUıel 
- Nah, tceeee bu yoldan ile- içinde kalan, yorulan vücudu· aeıi vardı.. Kaıını ıöztıntl oyna-

ride git ıorl... nıa mı?.. tarak, aizını iki karıf açarak 
Toprak ytizlü biri kızdı: Kokarpınar ıokağını bulma~, bağırıyordu: 

Uı Ö ı · · b b da koca bir faaulye çuvalında hır P. - an, y eıını a an rcımonko··r mon •m•r tutu 
b·ı· K k t ft d ğ'l? tane siyah fasulye aramak kadar ' 

ı ır, o arpınar o ara a e ı . 1 H . , v d mon amıır. 
K" d . h • güç .. anı, ınsan ıormaga a 

- ım emış, na enayı, ccaaret edemiyor!. _ Küçük bir Ah ıayfiye kızları!. Şakaları 
beyaı: paıa o tarafta oturuyor bahçe duvarının önünden geçer· da kendileri gibi ne tatlı oluyor!. 
be, ben geçenlerde su götür- ken, bahçe içinde çılgın genç Maazallah valde hanımlarınızdan 
diimdü!.. kız kahkahaları koptu: biri, bu kızcağızların ıize böyle 

Beyaz paıa dediği de kim Beyaz, ipek elbiseli, tunç yaptıklarını görseler, "evladımız 
acaba?. yüzlü; kehriba gözlll bir genç kız elden gitti r,, diye avazı basarlar. 

Çocuğun " T eccee bu yol ,, bir komiklik ya pb, elini hitlervari * 
dediği yoldan yavaş yavaı yilrti- havaya kaldırarak bağırdı: Bir köıkün önünd"n geçerken 
düm.. Gtineı kızgın bir cam gibi - SalU Mösyö Sanşo!.. kalın bir ses haykırdı: 
parlıyor, 11cak dehşet.. Beyaz, ta- Koca bahçe kahkahadan çın - Huuuu, yahu, efendim .. Bi-
hini boyalarla boyah, bahçesi yem- çın ötüyordu .. benim sUt dökmüş zi çiğneyip böyle nereye? .. 
yeşil ağaçlarla süslli köşkler, ge· kediler gibi mahcup mahcup Pencereye baktım: Tüh Allah 
rine gerine öğle uykusuna yatmıı- uzakalşıp gideceğimi bekliyen mlistahakını versin!. Ege; seı· 
lar... Her taraf sessiz .. Yalnız, ta kızlar şaştılar. ÇUnkU divara lenmeıeydin, daha bir hayli ara-

k k k b h 
yaklaşmıştım: 

arşı Öf ün a çeıinden ince _ Salü Madmazell.. Dedim.. yacaktım. 
bir kadın sesi geliyor: Ahbabı bir tesadüf eseri ola-genç kız yarı mahcup, yarı mlite-
Hagdi toman oğlu tomaaaan oğlu rak bulmuştum .. Kendiıi eskiden-

A k l · · d b' k k hayyir ıordu: , ya ıes erımı uyan ır öş beri burada oturur. - Bir fey mi istiyorsunuz? 
köpeği, acı acı havlamiya baılabı. K k - Sayfiyede nasıl vakit ge-- Efendim, o arpınar soka-
Evveli köpeği göremiyordum.. h ld çirirsiniz kuzum?.. Diye sordum .• 

fını arıyorum, her a e ıiz her· 
Biraz ıonra, beyaz, kabarık ttiy]U Bana bir bir, anlattı: 

keaten iyi bilirsiniz!. 
bir fino, bahçe duvarı üzerine - Sayfiyede sabah, ögv le, 

Genç kız, duvara, bana yakla-
hızla aıçıradı. Bumunu uzatarak ikindi, akşam, yatsı birbirine uy-

ı şınca, ötekiler de geldiler .. genç 
acı acı havlıyordu.. çerden köşk maz.. Her vaktin bir ayrılıgv ı 

1 · d b" · ı B kız gözUmUn içine bakıyordu. pencere erm en ırı açı mııtı.. e· vardır. Bir kere öale ile ikindi 
· l k - Siz buraların yabancısısı- • yazlar giymış, güze , cana ya ın sayfiyede nimevcuttur. Ya uyku 

bir hanımefendi, gülerek köpeğe nız galiba?. ile, yahutta bir köıeye oturup 
rıkıştı: - Evet, dedim. l.tanbula kitap okumakla geçer .. Namev-
'" . d" ' - Volga, Volgal. Gel buraya yenı ge ım... cut demektekı maksadım öğle 
yumurcak!. Gel diyorum sana - Alay etmeyiniz!.. ve ikindi yoktur değil, var, fakat 
Volga!. Kadın hoı bot gülüyor- içlerinden biri,. erilerek ikin: mevcudifeti" derin bir aeasiz-

Kari Mekluplnn 
--t~---

işlerinden Çıkarılan Gefllİ 
MUrettebatımn Temenniler' 

Dokuz aydır çalışmakta bul' 
duğumuz vapurculuk Türk }il__ 
nim şirketinin bir vapurun~ 
itimizc nihayet verildi. İçi~ 
kamarot olanların çıkarılma1 
sebebi vapurdan ıuvari beyin 
lirasının ve bf r kısım takıınl.., 
kayboluıudur. Atetçi olanları~ 
ise kömürlükte kömürleri ~ 
etmeden evvel yemek payd 
yapmak istediğimiz için itiıniı.t' 
çıkarılmıt bulunuyoruz. T ckrar 'fi 
zifelerimize alınmamızı rica ed!'! 

Kamarot: Remzi, Ahmet, .DP" 
Salih. Ateşçi; Muharrem, Ah 
Mehmet, Haydar ve Rifat. 

( Cevaplarrn1tz ~I 

Adanada llO&tahane civarında -sı 
Zeki Efendiye ı 

- Sualialz vazıh değil~ 
Sanıördon ,.,, kıadınız koor 
iıe bilhaaaa leyli mekteplerde t' 
zaruridir. Yab mekteplerinde ti 
lebenia yalnız mektupları, deftl 
(eri, kitapları delil, hususi Y~ 
flfları, geziıleri, oturuıları ~ 
kontrola tabidir ve bu gtır 
diılplin, gerek terbiye noktai fi 
zanndan cok lüzumludur. 

* Ankara Cebecide 12 numaralı • 
Mete Nakkı beye: 

Mektubunuz çok uzun oıdJ 
için .. -yrino lmkin bulama~ 
daha ıı..ao:m yazınız efendim. 

lf-
Aukarada Mehmet Re,.a.t Beye• J 
Bahsettiğiniz kitapları a11CF 

eski ve kullanılmıı kitap sa-' 
yerlerde bulabilirainiz. Bu kitap~ 
neıredenlerde mahdut nusbV 
yardır, fakat onlar da 300-400 ~ 
ruı gibi fahit flatlar istiyorlı<• 

* .,, 
Eıkiıehirde Mamure wahalJeııı 

Sait Ef.ye. 
Ziraat Bankaaımn bu sene k-' 

kurultan buğday mllbayaa edel 
ğl henüz malum değildir. Mil( 
yaa flatları buğday mllbayaa rol 
takalarına göre değişmekt•~ 
Adanada Kıbrıı cinıi 3 yerli '; 
(2,75) kuruıtan mübayaa • 
mektedir. Maamafih bu aene bi 
day flab geçen aeneye niıb• 
yllkıektir. ,_. 

_...... • • • 1 .. ~., • • =- • • • • • • • • ' 
Uktlr. Köyde çıt çıkmaz, A ~ 
nekler, ku9lar bile uçmaz.. /V 

hareket akıam Uıtü batl' 
Köıkten köıke, denize, gazinOJ 
gidenler hep akşamı ve g•' 
ıeçerler. 

Söz aramızda ha, hani b,,I 
sana lif olsun dtye ıöylemiyoruf 
Geceleri ıayfiyeler, pokersiz, ~ 
karasız geçmez.. Danstan, r J 
yodan, ıramofondan, kitap~ 
daha tath ıey, ufacık oyull.-ı' 
yapmaktır.. Kadın kadın cıkları b' 
hani fasulye ile oynar gibi 
on kuruşuna poker çevirirler. f 
kat bu ufacık paralar, bazen " 
kocaman bir yekün tutar. 

- Köy sabahları nasıldır?·' 
. - En güzel, en tatlı zadl' 
aabahtır.. Köydekilerin bedi' 
birçoğu erkenden, saat 4 le, .5 
kalkarlar .. Mükemmel bir serıİI 
çiçek kokuları, kuş cıvılt~ 
araamda 8 e kadar sayfi:Y ~ 
bütün giizelliğini, bUtün ze1' 
çıkarırlar!.. Ne yaparsın, oll' 
böyle geçiyor!. · ıN 

Ahbapla akşama kadar kör-. 
oturduk, ıokaktan ge~en, ba~ 
lerde bağrııan sayfiye kızla~ 
ıayfiye delikanlılarını seyr~.JI. 
ayrılırken, ahbap kulağıma eğl'] 

- .Söz aramızda, dedi.. t•1:. 
bizim kızlardan birine gönUI 11• 
ıen ıöyle de iıteyiverelim ı• 

Heh, heh, heh, hehl.. ~ 
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Eğer.. ~ 
Kendi kendinize söylenere .... ' 
- Yalan söyliyorum, 
Derseniz ve böyle derken 

ha kik ati ifade ederseniz, 
yalan söylemi1 olursunuz. 

Eğer 
Yalan söyliyorum 

DerHnl:r. \'e böyle derken yala• 
aöyleı •en :ı:, 

- Hakikati aöylemıf oluraunu•I 

Bir lhtillf Yüzünden •. 
Vestmenister kilisesine 
konulmak üz re 1525 ta
rihinde dökülmüş olan 

çanlar o zandanberi it
mam edilmemiştir. Bir 
mahzende muhafaza 
altma alınarak sak· 

lanmıştır. 

---
Atagıdakı r..kam a ı : 

1 1 1 1 1 
1 + :r+7+8+n+r:z 

fetcdlğiııi:r. kad r çoııaltarak ce· 
med ı niı, hlçb:r :r.ama rı 2 :ı dcdıne 

varamAıaı nıı. 

Bir kelebek: Doğ-
duğu dakikadan 
öldüğü dakikaya 
kadar 96,000 yere 

konar. 

Garip Bir Müsabaka 
Rodelld'll bir Zenci tek ayakla 

l,S ıünde lOO millik muafe ka• 

tetmltllr. (1112) Bu mUubaka iki 
ayakla kotanlar tarafı:adan 

ıUçlükle takip edllml9tir. 

• 1 "' . . ,~' 

... ~.it "'.,_ 
~ 

KaradaA Kırah Nlkita 
( 1842 - 1921 ) 

25 yatını tecavüz eden t 50,000 
tebaaaından her birinin isim· 
Jerini, meslekleri ve yaşlarım 
ayrı ayrı bilirdi, muhtelif se
yahatlerinde rasgeldiği adam
lara kendi isimlerlle hitap 

ederdi. 
Methur Yunan f•lrı Phllotu kendlaladen evvel 
gelen bir hakımln aöyledlgl bu cUmlenln ma• 

.__ __ _.;..ı__.ıı~_.:;..-• naeını anlamlya çalıtırlıan kederfaden ölmUtlfir. . 
................................................................................................................................................................................ 

Papasın Önüne Çıplak 
Kadın! 

Garip Dünyada Şu 
Neler Oluyor? 

...,..,.,,,.~..,,. 

Zelzele vukuundan evvel his
aedilmez, sismografın yaptığı 

vazife hAdisenin şiddetini, deva
mım ve istikametini vukuu sıra· 

amda kaydetmekten ibarettir. 
halbuki birkaç hafta evvel Japon 
profesörli Omari binlerce tecrllbe 

yaparak fennin bu noksanını te)a
fıye çalışmıştı. Hatta muvaffak 

olmuştu. Bunun deJili ölümünden 
az evvel doğduğu köye haber 

göndererek 49 saat sonra zelzele 
olacağını köyUn batacağına haber 

vermiı olmasıdır. Hakikaten de 
köy 48" saat sonra batmıştır. Yal-

nız ne kadar yazık ki profesör 
ani olarak öldüğü için keşfettiği 

aleti insaniyete hediye edeme
miştir. 

Maamafih Japonlarda~ zelıe

lenin vukua geleceğini vkuundan 
evvel anlatan mlişahedeye mUı· 
tenlt bir uıfil vardır; Japon· 
yada kedi balığı denilen bir 
ney] balık vardır ki, bunlar 
11e zaman sahile çıkarak ka-

1 
raya dlişerlene muhakkak bu 
havalide 24 saat sonra zelzele 
olur. Japonlar bu izah edilmeyen 
hadiseye bakarak derhal o hava· 
liden uzaklaşırlar. 

J#. 
Budnpeştede bir kayın valde 

ile damadı arasında çıkan dava 
neticesinde mahkeme heyeti ıu 
kararı vermiştir: 

"Bugünden itibaren kayın 
valde günde yalnız •ekiz keHme 
aöyleye bilecektir. Bu aekiz keli
me «Snbah1 şerifleriniz hayır 
ol un, akşam şerifleriniz bayır 

olıun» cümlelerinden ibarettir. 
Bunun haricinde kayın valde 
aadece sual sorulursa cevap vere· 
cektlr. Aksi halde damadı tara· 
fından evi terke davet edilebile

cektir.,, 

)#.. Kariman Saykoviç iıminde 
bir bosnalı 70 aene evvel bir 
doıtuna 5 ıllf n ikraz etmiı ve 
bu parayı ancak geçen hafta 
tahıil etmiıtir. Paranın fai~i aa
hndan 28 defa fazla tutmuıtur. 
Mukriz ıimdi 106 yaımdadır. 

lf Dünyanın en küçük raaat
bane1l (Berlin) kurbinde Sckönov 
kaıabaıındadır. Kadro harici 
bırakılmıı bir profHör tara
fından teılı edilmiıtir. Fakat 
profeıör aletinin kUçUklüğUne 
nazaran Hmada henüz keıfedil
memit 92 tane yıldız buhnuı ve 
bu keıfi dolayııile Berlin fen 
akademiıinden bir takdir mek

tubu almııur. 

ihtilalci Kadın 
Sükun istiyor •• 

Mekıikab Senorita Cubllat 

me. 'Gleketin en gözü pek bir ka· 

dım olmakla maruftur. Şimdiye 
kadar Mekıikada kaç defa ihtllil 

çıkmıt İH hepıine de karışmııtır. 
Devirdiği hUkümetlerin 1&y111 

16 dır. 

Senuit Cubillaa bekardır. 

Milyonlarca Mekıikah arasında 
kendiıini \)mıya ccıaret eden 

çıkmadıfı için o 
da uzun bir ae
yahat yaparak 
hayatının ııtirap

larını unutmak 
ve yorgunluklarım 
dinlendirmek nl· 
ye tin dedir. 

Çıkmak IstiYen 
Şikagoda, Tarihin Kaydetmebiği Şekilde Bir 

l:ıdivaç Merasiıni Yapıldı ! 
lngiliz. gaze~elerinin anlattık- girerler, dehlizi geçerek papasın 

larma göre Şıkagonun Liberal önünde dururlar. 
Church kilisesinde, asrımızın bazı Rahip efendi: 
ahlAk telikkilerinde ne derece - Siz kimsiniz? Diye sorar. 
mübalataızlığa dUşebileceklerini - Evlendirmek için randevu 
gösteren bir vak'a cereyan et- verdiğiniz çift ile şahitleri! 
mittir. Verilen tafailita bakarsak: - F?kat bu ... ne kıyafeti 

Bu killsenln papazı muhterem - Bınlerce aene evvel Adem 
Rahip Percy Vaid birgün Mirte babamız . ile f:ia~va annem.itin 
Carles Mililer isminde bir genç kıyafetlerıne gırdık, o şekılde 
adam ile Mis Yvon Stacy ismin· ev.l~nmo~ iıtedl~, ta~iat . avdeti• 
de bir ienç kızdan belediyede mı~ı Umıt ederız kı yerınde ve 
akitlerini teaclJ u· diki 1 dogru bulursunuz: 

• Jr er ve P f d" U k"I · timdi de dint merasim yaptırmak . apas e en ı m Ş u vazıyet· 

1 t diki .11 h kkı d b" k dedır, ne yapsın? 
s e erı11 a n a ır me tup B' 
alır ve Uç gUn ıonra sabah saat - ı~lerce sene e\ vel. Adem 

d k d kil
. 

1 
t i . . babamız ıle Havva annemız vakıa 

o uz a ıseye ıe me er ıçm b k f "d" F 
kendilerine randevu verir. u ıya atte 1 ıler. ~kal onlara 

. bakan yoktu onun lçın bu kıya-
0 fÖn 1aat 9 da klli1enın kapııı fette kalmalannı mahzurlu bul-

öntlnde bir otomobil durur, içinden miyorlardı. Halbu ki şimdi .. 
bir ıenç erkek ile bir ıenç kadın Maamafih papaa efendi uzun 

çıkarlar.Bunların blriıl Mlıter MUller, bir vaaz vermekten iıe işi kısaya 
öteki de Mia Stacy' dir. lkiıi de bailamayı daha muvafJk görerek 
adeta çıplaktırlar. Bunları takiben nutkunu keaer ve: 
ikinci bir otomobil durur, onun - Allahın emrile aizi yekdl-
lçlnden de ayni vaziyette 3 kadın terinize tezviç ittim. Allah aaade ı 
çıkar . .. Ôade ı•Hn ,evey, arka- versin ve ıUnahlarınızı da affetai 
larında bu tıç kadın ,.bit killaeye diyerek kUr11lden iner. 

Dünyanın 
Londranın Bri· 

tiıh Nevı mec• 
mua11 dünyanın 

en kuvvetli ço· 
cuiunu bulmak 
için bir anket 
açmıt ve baılıca 
memleketlerdeki 
muhabirlerine bir 
tamim ıöndererek 
bu mak1&tla ken• 
diılne yardım et-

En Kuvvetli 
Çocuğu? 

melerini lıtemlıtlr. 
Yaı, boy ve 

ılklet farkı dola· 
yııile çocukları 
muhtelif ıınıflara 
ayırmak ve her 
birinin blrlncllinl 
tayin etmek icap 
edeceii cihetle 
anketin çok uzun 
ıUrecetl anlatıl· 
makta, maamafih 
14 yaımdakilc
rin en kuvvetlisi Londralı Vilyam 

Hiıkfield olduiu ıimdiden ahit 
olmuttur. Bu çocuk yUksek bir 

yere çıkmak şartile, karnından 

ıeçirilecek bir kemer vasıtuile 

bir eşeği yerden kaldırın akta, ve 
kolları ile dizlerinin üzerine bir 
tahta koyarak babasını, kızkar· 
deıini ve motoıikletlerini bu 
tahtanın üzerinde tutma} a muvaf
fak olmaktadır. 
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F fa ile Şefkati Bey ise ye-

niden dansediyorlard1. 1 
Katil zanne:ği adamın ya

nın korkak adımlarla yi\rllyen 
gen kızın bUtlln vücudu soğıık 
terler içerisinde idi. Şimdi şu 
anda ekspres cinayetinin failini 
bilen yegane intan o idi. 

Katili ele vcrmekt herkese 
.. işte katil budur ., demek onun 
elinde idi. 

Fakat Fatoı bunu yapmıyordu. 
Fatof bunu neden yapnuyordu? 
Bu hia merhamet mi idi ? 
Böyle bir canavara acımak ... 

Hayır Fatoş ona -bir parça bile 
acımıyordu. 

Buna mani olan şey o çocuiu 
trende gördllğl andan fimdiye 
kadar kalbini sıcak bir raşe ile 
dolduran o ıarip his mi idi ? 

Hayır. Hayır asla... Bu da 
değildi. F atoı cinayet işinde ken· 
dı isimlerinin geçmesinden ve 
belki de şerikicUrtim addedilmek· 
ten rktuğundan katili ele ver· 
mek istemediğine kendini inan· 
dırmak istiyordu. 

O, bu canavarı, aizı vahıi bir 
hayvan aazma benzeyen, burun 
delikleri kan kokuau almak iste
)' bir iıtlha ile dolu bu intanı 
bir n beğenmemifti, 

Halbuki ti içinden bir ses: 
" • kadar yumuplr dansediyor· 
da,, diye fııılchyol".du. 

Şimdi ekıilmit baJlnın aaçlan 
nzerfnde ve enıeainde dolaştığını 

hisaettiği bu uzarlar, onun bU· 
Um ıutında ıoiuk ve fırtınalı 
bir rüzgir fibi dolapyw, onu 
üşütüyordu. 

Yere bakan Fatoı onun •İ:> ah 
ruıan iskarpinlerini prftyordu. 
Siyah rugan iskarpinlerini parke· 
de iÖrdl1ğll bu adam katildi!. 
Bır ant Fatoı ince parmaklarını 
onun imokininin yakuına tak
mak ve iurada. fU kalabalığın 
içeri · de: 

- işte katil budur! 
Deye bağırmak arzuıiJe tu· 

tuştu . Halbuki elleri mefluç gibi 
ikı yanında sarkıyor... Ve ihbar 
edici feryat gırtlağında kördUğüm 
oluyor, dışarı çıkamıyordu. 

Fatoş bağırmıyordu. Bagıra· 
nuyordu. Müthiş bir cinayetin 
sırrı onun elinde ve onun liıa· 
mnd o duğu halde, susuyor, bir 
uç ort ğı gibi katilin yanında 
akın kin ytlr0yord1L 

* asaya yaldaımadan evvel 
genç kız: 

- Ben timdi çantayı almağa 
gidiyorumt diye fısıldadı. Bet, 
dakika onra ya holde ya } azı 
odasmda beni bekleyiniz. 

- Peki. •. 
Tevfik beyu elbiaelerl lçind_.. 

........................ - 1 ........... _____ ......._. 
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ki bu nahif kızın arkasından bir 
mUddet baktı. Ne kadar güzel 
n kadar harikulade güzeldi. 

Ve bir an evvel güzel bir dans 
havasının ahengi içinde kolları 
araıında tuttuğu bu 'ücuttan 
benliğine yayılmıı olan garip bir 
ateı biltün vlicudunu yakıyordu 
ve kendi kendine: 

- AH b fU Jemıin belasını 
veraint diye homurdanıyordu. 

-8-
lvan abakoviç ayağından ge-

niş kunduralarını çıkardı. Burun
lan yırtıla yırtıla yanm eldivene 
benı.emiı olan ıiyah çoraplar içe
risindeki parmaklarını oynattı. 

Ayakları pek ıızlıyordu. 
Genç Hanstan ayrıldıktan son· 

ra tıpkı bir deli gibi telaşlı ve 
gayntabii derecede müteheyyiç 
olarak Kurfürstendamm'ın kalaba-
lığı arasına karıımııtı. Ve önfin .. 
den doğru hızlı hızlı giden o uzun 
boylu yabancıyı takip etmiye 
başlaml§tı. 

Bu adam yaıına rağmen n~ 
kadarda çabuk yUrllyebiliyordu. 

Niyeti nereye gitmekti? 
Kurfürstendamm Seriinin en 

şık ve en kalabalık caddelerinden 

11-7-934 

biridir. Burada en kibar lokan· 
talar, en bahalı barlar, en ala· 
mod kahveler vardır. En ıık f8p· 
ka ve tuvalet mağazalarının da 
bu sokakta olduğu muhakkaktır. 

Berlinin garbında oturan Ber· 
linliler ı bnhlarıt akıamları, hattat 
böyle sıcak yaz geceleri biJe bu 
sokakta dolaşırlar. Elektriklerle 
tenvir edilmiş, modern, şık eşya· 
ların teşhir edildiği camakanları, 
kaldırımlara doğru açılmıı kahve 
ve restoran trasalarınıt kendileri 
gibi dolaıan halkı seyrederler .. 

Fakat bu gezinti caddenin 
muayyen bir yerine kadar devam 
eder. Ondan sonra dükkinlar bi· 
tert kahveler seyrekleıir, ıtıklar 
zaalır. Ve Kurfftrstendamm, Hal
elnseeye kadar imtldat ettiği 
halde halk K•ri d6ner ve yine 
ayni hudut dahilinde gezintisine 
devam ederdi. 

( Arkası var) . 
C Toplanb, Davetler_) 

latanbul Llaeal Mezunlara 
Teplanıyor 

lstanbul erkek ll•••I mezun
lan cemiyetinden: Cemiyet ait 
fevkalade mühim meseleleri gorü,mek 
ıiLere btUun liaemiz menıuplarının 
Temmuzun 18 üncU OWDa gunü aaaı 
l~SO da mektebin konferanı salonun
da toplanmlan ilin ve rioa olunur. 

Ankara Yüksek Ziraat 
n it" ü Rek örlüOünden : 

1 : Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüaüntln Baytar, Ziraat ve 
Orman F akliltelerine meccant leyli ve ücretli leyli ve nibari erkek 
ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul prtluı aşağıda yaııldır: 

a : Türk tebaasından olmak ( Ecnebiler buauai talimatnameaine 
aöre kabul edilir ) . 

b : U.e bakaloryasım vermit bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaıı ·ı 7 den •t•i1 25 ten yukarı 

olmamak. 
d : esleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve 1ağlamhk .. 

lan hakkında tam teıekkUllü hutanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aıı ıahadetnamcsi vermek. 

e : Belediye veya Poliı merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
getirmek. 

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

3 : Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden EyJUIUn 
onuncu gUnüne kadardır. 

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

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
stajını ve} a F akllltesini bırakanlardan Ve} a ceza en çıkarılanlardan 
hükümetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verec~ 
ji nllmuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

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

7 : Ziraatt Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler, 
Tlbhi ilimler FakOltesioin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut derı .. 
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Faknltesine alınacak talebe Ankara'da Gaıi Orman 
Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 
Talebeye bu ıtaj müddetince yemek ve elbise masraflan karıılığı 

olarak 30 lira aylık \'erilir. Harcırah verilmez. 
9 : Ücretli leyli talebenin ilcreti Uç takıitto ödenmek üzere 

275 liradır. 
10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlarını haiz 

olan nihart talebe için miktar tahdit edilmcmiıtir. (3704) 

Topçubaşı AbdUlmUmin•i• vakfı mUtevelllllllf'd•n: 
Semtı ve Mahallesi Caddesı Numar1ası Olııı\ ~ri m~li 
'.topane Kılıcıalipaşa Topçular 324/ Dlikkln lo 11 lo 

" .. 326 18 .. 20 
Balada cınsi ve evsafı yazılı emlak pazarı k (Uretile ~ya verilecektir 1~ip 

olanlar 14-7-984 t&rilıi.oe müsadif Cumnrtesi günU a at ı& t kadar lstarıbul ~v. 
kaf müdüri) etind& Mülhıka .kaltmine muracaatları. 

( Ba,tarafı 1 inci sayfada ) 
milliyetperver Bulgaristan Türkle· 
rini çok incitmektedir. 

- Yine orada da kundura 
boyacılığı mı ediyor? 

- Biliki yüzünün karasını 

hayli cilalandırdı. Her nasılsa 
Bulgaristana sokulduğu zaman 
birkaç vatandaş bu adamın 

haline, sefaletine acımak gaf
letinde bulundular. Beş parasız 
ve aç olduğunu çoluğunu çocu
ğunu İstanhulda bırakıp geldiğini 
söyliyerek kendisine bir zaman 
hayli acındırmıya savaştı. (Filibe) 
Türklerinden eski bir aileye men· 

aup olduğunu iddia etti. Sonra 
vOcudu da sakat!. Karnının kena· 
rmda bir delik gösteriyordu. All"' 
cak bu delikten defihacet edebi· 
liyormuş.. Barsakları yokmuş ... 

Bunun üzerine kendisine mu
avenet edenler oldu. Birkaç para 
verdiler, ailesini lstanbuldan ge· 
tirtti. Orada kendisine daimi 
ikamet tezkeresi çıkarmak için 
delalette bulundular ve .. muvaf
fak ta oldular. 

Bir müddet sonra orada ken· 
diıile ayni ayarda birkaç adam 
buldu. Onları başına topladı. 
E~veJce latanbulda (Yann) gaze· 
teıinde teşkiline kalkı~bğı söılim 
ylbana (çiftçi ve iıçi fırkası ni· 
zamnamesmm bazı maddelerini 
değiıtirerek (hilafet ve teali} ismi 
altında güya siyasi bir fırka te· 
ıiıine yeltendi. Bu, oradaki birkaç 
adamın menfaatine hldim olmak 
için yapılmıt bir hareketten 
bqk birşey değildi. 

Kendiain• güya aiyaai bir 
fırka teaiı ediyor aöall vermek 
iıtedi. Vakıl milliyetperver Bul
gariatan Türkleri bu tahriklwe 
hiç ehemmiyet vermediler. Fakat 
o mutlaka bir feyler yapmaya 

T~mmu 

ta 

savaştığı için Bulgaristan Türk
lerinin düşmanları olanlarla ma. 
nasebet te i ine, onlarla elele 
vermeye çalıştı. Çıkardığı beyan· 
nameleri, fırka nizamnamelerin 
bir Türk bile ahp okumadı. 

Arif Oruç bu büyük ve belig 
mukabele~ i, yazdıklarının tesı.r 

Japmadığmı görünce (Rusçuk) ta 
halka siyasi bir nutuk irat e • 
meye kalkıştı. 

Galeyana gelen halk lizerh e 
hücum ettiler. Onu Jinçetmek is· 
tediler. Ogiin halktan delışetJı 

bir dayak yedı. Fakat Bulgar 
7.abitleri halkın elinden kul'"' 

tarmıya muvaffak oldular. Bu 
suretle linçedi!erek muhakkak 
bir ölnmden kurtulmuş oldu. 

Milliyetperver Bulgariataa 
Türkleri Arif Orucu çirkin bit 
surette millf mukadderatımı:ıl ren· 
elde ettiğinden dolayı Bulgar 
hiikümeti nezdinde 1ikiyette bu· 
lundular. Bir aralık Arif Orucun 
Bulgaristandan tardolunacağı, hu
dut haricine çıkarılacağı söylendi. 
Fakat tahakkuk etmedi. 

Vakıa Bulgaristan Türklüğil 
bu adama siyasi bir macerapereat 
nazarile bakmaktadır. Fakat o 
Bulgaristandakl Türklerin ı ahabni, 
huzurunu kaçırmak için elinden 
gelen hcrşeyi yapmıya karar 
vermiı görllnmcktedir. Bulgarir 
tan Türklerinin düşma~larından. 
Sobranya meclisine mebus intilıap 
ettirileceği vadini aldığı söyleni
yor. Gerek aeçinebilmek için, 
aerek bu bam hayal pOiinde 
dolaşan bu haris v cUretkar 
adamın mide bulandıracak yeni 
rezaletlere kalkışması muhtemel
dir. Bulıaristan Türklerit aralarm· 
dan bu tiynette bir adamm uzak· 
laıhnlmaaını sabırsızlıkla beldi· 
yorlar.» - i•tanhal Mwltobtrl 

Arhk Otomobil Bayram
ları Da Tertip Ediliyor 

Avrupada bilhaMa Fraoaada 
otomobil ıanayiiain ilerlemeli, 

omobile olan bevHln ioialma11 
. e netice itibarile otomobil satı .. 
mln artmaaı için kadınlardan 

. ok iıtifade •dilmektedir. Yani bu 
:Juretie otomobil de moda eıya• 
arı arasına ıokulmuı oluyor ki 

bu aayede otomobil fabrikat6rlui 
lyllk lıtifadeler temin etmek-

tedirler. 
Franıada otomobil firmalan 

•eıhur sinema ve tiyatro yıldız· 
larına, isimleri çok maruf olan 
kibar ve aftzel kadınlara ber aeae 
) eni model birer otomobil hediye 
ediyorlar, aonra da 'bir otomobil 
bayramı tertip olunuyor. Bu bay-

ram çok eileoceli olduiu içfl 
blalerce seyirci bot saatler ıeçl
riyorlar. Ayni zamanda kendil .. 
rhae otomobil hediye edilen mer 
laur kadınlar bu otomobllilerl• 
hayramm tertip edilditi ıenit 
aahaya aeliyorlu. Sonra aralanr 
da otomobil zarafeti mUıabaka• 
yapılıyor. Fransada bu aenekl 
otomobll bayramı geçen hafta 
içinde yapılmıı, sahade yeni mO" 
deller üzerinden imal edilen yllr 
lerce otomobil teıhir edilmif ve 
bunun neticeai olarak otomobil 
firmaları bu yeni modeller üzr 
rinde11 yihlerce ıiparit almışlardıt• 

Bundan da anlıyoruz ki te,eb
büı ve reklim, mu' affakiyet lçÜI 
en mühim iki fıraattır 
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iş Kanlı Bir Hale D~~ülmüş, Nizım 
Paşa Bir Kurşunla Oldürülmüştü .. 
Sakin ve mlHebe1sim bir tavur 

· almış.. Ortada duran muanm ke
nanna dayanarak TalAt, Enver, 
Mitbat Şükrll Beylerle konuımıya 
bqlamııb. 

Nizlm Paşa, hAdiseye kar11 
m&maıatkAr görfinüyor.. Mtıfrit 
hareketlerden içtinap edilmesini 
tavsiye ediyordu. Tallt ve Enver 
Beyler de, sureti kat'iyede mute
dillna davranılacağını s&yliyorlar; 
plmz Kimi! Papyı istifaya ic
bar De iktifa edeceklerini temin 
e,Uyorlardı. Tam o uda ba ah
leri tekzip eder ıılbi dart el lllllh 
patlalDlf; BabıAliaia pnlf ve ka· 
ruhk aofumda bu kanlı facianm 
Dk korkunç uhnesi baflamııb. 

Bu ıilih ıesleri, ayni saniyede lltı6ıill4• Nazı• Paı1111•• ll4ilrll111•a•I l•rolr _,_ t.•ıUlllr,...,,. 
iki ıah11 birden heyecan ve ha· mecruım baıka bir tarafa pYi- yetmitlik yezlr, odaya Iİ"D n 
rekete getirmifti. Bunlann biri rebilfrdi. Buna W..en llerpydea maaaaımn klll'fllllla clildlen TalAt 
Nizım Pqa. diğeri de ihtilllci- evftl, ba ihtiWd• ual .. tıap n Enver Beylerin çehre ft 

lerden Y akup Cemil Beydi. NI- olan aemereyi Utihul etmek Ye hareketlerinde, hayabna tehdit 
sun Pqa, lttihatçdarm kendisini blHneyi devirerek hOkamet 1m.. eden bir maaa premeJince ken-
blr pusuya dDtllrd&lderini zannet• vetini ele geçirmek elzemdi.. Ba cliliai derhal t~-•--·· --..1-'--
mit, ve nefsini mlidafaa etmek •(ib b T ~ _,. __ mu azaya me Dl ult ve linin kolla~-- clawaaank ayr-
lçin ailihma davranmık iat ... -:...ı. ~- B ı N p 

15
- ı- •• _..... a::.uver ey er Azım apyı, blkm11, ne htedilderinl ldlfnr 

Nizam Pqanm bir adım tnırİIİDcle k dd 1 1--nlı -1-b • •- mu a er o an 1U1 IUU etine eclen bir nuarla onlenn yhlerine 
duran Yakup Cemil Bey ile, terketmitler, dr'atle • alona b-'----
Babılli mahafmlarile lhtilild ar- - ..... u. 

kadqlan arunıda m&aademealn ~~t ... :!_an • Sadaret ocLıPM Tallt Bey, mutam olan IU-
batJadı;ma hGlmıeylemif, Nlllm ... ...,._ balililde ellerini masaya da1a-
Pqanın da ailllıa dammcbp KAmil Pıplllll ldlçak dcadl yarak Kimil Pqaya clojra ejo. 
llrtlr prmez, elindeki rllvelveri a-it " mlzeyyen Sadaret san- mit. aralannda .. ima ma-
J>at'nm b6jr0ne çevirerek atq clalyainin berinde bllab&tla laavere pçmifti. 

~~"'i'J·l'!.'~·!'R~lit·~·ft~~~tllmiiJo 
1 aur e 

• daşardaki ıillh ıealerinden u feBI, idea alnfrll oiaa ha ....,_ KAmll Pap, bir iki uaiJe 
dalgın gizlerini yere diktikten 
aonra: ·MukateleJi derlaal ....._. 
mak prtil• istifa •elerim. 

pk ıaprmlf olan· TalAt,, Enver, vezirin lsabım bGıbl\tlln gevpt• 
llithat Şnkril Beyler bile Yalmp mİf, onu adeta mefUiç bir hale 
Cemil Beyin bu seri hareketiıd getirmlfti. Fakat, bayatı birçok 
alrememi,ıer.. hiçbir zamaa habr tecrllbelerle mallmal olan bu CArlran •-> 
Ye hayallerinden geçmemİf olan 
bu cinayetia inine l'8P••mit
lerdi. 

Nazım Papnıa, ima bir fer
,.c1ı mtıteakip ellerini havaya 
kaldırarak birdenbire yere ele.,. 
rilmesi, orada buluaanlara b&yllk 
bir heyecan ve teeutlr vennifti. 

Enver Bey -:- Ne yapıyorsun, 
Yakup. Deli IDİIİD? .. 

T alit Bey - Eğer bu hareket 
devam ederse, ben derhal çekilir, 

ılderim-
Diye bağırmqlardı... Fakat, 

• pzlerİllİD &ı&ııde cere1an 
edea bu facianın bllylklDjilne 
rajmen - bu meselenin lzerincle 
daha fazla duramamıflardı. Çllnkll 
vakit dar, vaziyet nazikti. Ôlen 
••yahut C>ld&renlerle meıgul ola
cak zaman flejildl. Bir tek da· 
kika bile, ihtilAlia mabat ve ................ n 

il -... ..... 
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(,..il•) rogılır. 

2- Sag/a.arı• ~ 6/r •nll
•ln lliıa fl•h ,_,.,.,,.,., 

1fa ıayfa aayfa •yfa Diğer Son 
l 2 3 4 • S yerler 8Q'la 

400 2so 200 100 eo ao 
Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. Krt. 

3-:sır ..,.,;_. __,, 
(8) bil... ..,,,,. 

4- l•• ,,. ltelıa .. adar ,,,,__,,.. ..,.. ..,. 
-"·'· ö1,1111A 

Tavuklarda Adi 
Hastalığı 

ishal 

( Bqtarafa 6 IDCI Avf!da ) 1 olarak l)dtlğl g&rllltlr, Bu sfJH 
yattan ıonra civcivl~re kaymağa civcivlere Yerilmekle olaa JUmar-
almmq ıllt ve yahut pirinç auyu tah ye..U derhal keserek bir~~ 
vererek birkaç gOn içinde kar- ,tin piriaç IUJU ve piriaç IApu 
tuldağunu gZMlralinliz. vermek IUl'etile iabalia inil aJm. 

Fakat civcivleri muayene et· malıdır. 
tijiniz vakit yumurta unlllllll Ha,.aalan• idmu yapmala-
dahilde yumuşak bir vaziyette nm temin içha de ba malıl61darua 
olduğunu hiuederaeniz yapılacak pek nvdilderl clanyı balanc:luk-
hiçbir ameliyat yoktur. Bu gibi lan mahalde ıaman Yeya lnuaa 
civcivlerin yqayacak llmictiae kanfbrmak auretile aramra verll-
kapılmak doğru değildir. cliF. takdirde hem idman yapbrumf 

Trakya ve Anadolu okuyucu- ve hem de vllcut zafiyete b8fla-
larım11cpa almakta oldujumm madan ilhal dardaıalmut olur. 
birçok mektuplara nazaran dv- Y alnlZ elan kabız tevlit edece-
civlerinin hemen birçoğunun ı.. jinclen blllaı... mcak zamanlarda 
bale tutularak lldllkleri bilc:lirlll- fazla miktarda vermekten aakm-
yor. Yukarıdaki sebepler yoba mahdır • 
umumi olarak vereceğimiz cevap Birçok tecr&belerimlale ublt 
fUdur : obaqtur ki civcilere Dk yem ol .. 

Bilha&1a 20 glin içinde ishale rak bayatlanlDJf ve ıayet ince 
tutularak &len ciYcivleriD lltlaal afatılmıl ekmek içini dlrt bet 
Dk yem olarak verilen pifmll sin vermek ba mllddettea aoara 
JU1DUrtadan ileri geliyor kanaa- ela ekmek içini ayran ve1a yajad 
tindeyiz. fnaanlann bile bazan Ye b1mait ı•nwı aite batmp 
,nçlökle hazmettikleri pifmll i,ke lıJmktan IOlll'a ne.U bir 
yumurtaya ha klçllk aeYimU halde _...elde dvdvlerlalzha ı.. 
mahlüklar ldlçtlclk midelerinde hale tatulmamalan için iyi bir 
nasd bazaetsinler? Ç&nkl ya- tedbir olmıı oluraunaı; dikkat 
murtanın beyaza 1'8tik gibi ol- edilecek bir nokta da yemin dal-
duğundan aaatlerce bu hayYan- ma taze olarak ekfimeden Yeril· 
lana midesinde hazmolamaz, ıarw mesi, önlerinde kalan ekti yemia 
ile yağh bir madde ihtiva et• yedirilmemeaidir. 
tiğinden bu madde her nekadar Ereak811 Bereket Tavuk Çlftllll 

civcivin tllylerini ~buk bllylltflr.. (I} Tawk " Tankçalai• alt .._ 
ae de vticuduna zaif bıralar, apl alfJdl1hdldd .. , ...... _ .. 
zamanda zafiyet netieell llMI ...,... _........ ' 

Kanşık Yollardan Yama 
Bir Dolandıncılık Y apıld 

( Baıtuafa 1 inci .. yfada ) 
çeYirmık iııtiyor, fakat ıimcliye 
kadar bir mllfteri bulamıyol'lllUf. 

Yapılan iddialar llzerine polisin 
tahkikabna nazaran, Ktıçllkpazar
da btlyOk handa SO No. la odada 
otaraa Huan Ef. iaminde bm.ı 
kendlıine mllracaat ediyor : 

- Yakup Bey, senin kaya· 
lar~aki emllkine paralı bir miit
ten buldum. Gidip kendisile 
gartlıelim, diyor. 

Birglla Hasan efendi Y akup 
Beyi alarak Beyoğlunda Surye 
lwuacla 32 numarada oturan 
Anutu otlu YaDinin yanına 
g6tlrll1or ve: 

- itte Iİzİo emlildnizi ala• 
cak bu zattir, deyerek kendisini 
takdim ediyor. PazarJaia giriti
yorlar. Yani efendi Yakup Be
JÜI emlAkine 9 bin lira veriyor. 
y akap Bey OD binden apjı 
inmiyor Ye baylece aynlıyorlar. 
Araclu bir hafta kadar bir 
mldclet pçtiktea IODl'a 8-
efeadi Y almp Beyin nine tek
rar ge&,or n: .. yani efendi 
.... idi,.. Arbk ba ... hal
leclia ~ ben de bet on p11ra 
aJayam cliymı Ye &Jln ikinci glntl 
t~ Yaniye sicliyorlar. Hasan 
~feadhüa marile emlAld (10) bia 
lira,.. paurhk ediyorlar. 

Bir Teklff 
Paurhktan IOlll'll yani efendi 

Y almp Beye f&Jle bir tekllf 
J•pl)'OI': 

- Belki Hn bu işten vu,.. 
çenin. Sabf maame&e.I ikmal 
ecliliw.iJe kadar her ildmk de 
bir baaka1a hiç olmaaa h...-
bin lira yabrabm. 

-~-~t•dar ': 
Wahilinem .. pirim, 

muameleye batfıanz, diyor ve 
oraclu aynhyor. 

Yakup Se1 emllki .. on bin 
liraya aatbm., diye •vinçle eYine 
dlallyor ve eften doattan (2410) 
lira tedarik ediyor Ye aJlll ikinci 
pli Huanla beraber tekrar 
Be1oiluna Y aninia yaama sfcli
yorlar. 

Yani Efendi Memnun 
Yani Efendi: 

- Pekali. Benim param 1(.., 
aım,...dacllr. Gideyim, waclaa 
alayım. Siz de Ka-papya p. 
linlniz, oradan beraberce ban
kaya gider, paralan veririz c11,.. 
rek oradan ayrılır. Fakat c:lalaa 
enel Yakup Beyin getirdiği p.
ralan ahr Ye kaim bir kartonua 
içine yerleıtirir. Tekrar kutu1' 
kendisine verir. Yakap Bey .. 
Haaanla beraber Galataya İD9 
ve Kadri isminde bir 1andalc
by•jına binerek Kuımp8f8J• 
dojru açıhrlar. 

Bir Ses Ve Dur Emri 
Sandal ilerleyince O.mama 

kullandıfa bir sandaldan dtlcllk 
ıesleri ve dur emri verilir. Ya
kup Beylerin undahna yana,.. 
bu ikinci aaadalda bir sivil Ye 
bir de poJiı elbileli adaa 
Yanhr: 

- Sizden 1Dphe ettik. Kaçô 
sigara klflcla varmq, anyac...., 
derler. 

Hun ıf. yapmacık 
telltla: 

- Biz tkc:anz, bWle caıara 
Jıliıdı falaa 7ok, diye bağınr. 

Y akup & 20 tbdmberl 
temas ettili Huaa Ef. ye bllyllı 
hir itimat • hafl&llllllfbr. Kar
tona ve IOlll'a da bir torbaya 
koyduldan parayı anclalda Ha
-m kucajma Yermlftb'. lkiacl 
-daldaki resmi memur Hasama 
kucağındaki torbayı bvram .. 
için elini mabrken 9lllleD Hua
nm hazırladaja kartoa birdenbire 
denize dlpr. 

Y akup hajmr ı 
- Amu ..... Ef. brtoaq. 

..... 1 ...... . 

Biz ou ........ ya. cevab1n1 
veren ikiac:i 1a11clal ortadan a,. 
bolar. Y akup Bey de delanclınJ. 
dıpnm farlwaa vanr n poJm. 
••acaat eder. 

Ba mlracaat ...... polia, .... 
dalalarla beraber Yal n Ha
pk•lamlfbr. Baalama .. .,. ... 
tıılduldan da teablt edllmiflir. 
ikinci mdalclald poUa ele _.. 
oldutu aalaplauftır. 

Yılan Ve 
Yavrusu 

Kaplumbağa 
Gördünüz Mü? 

rıı... .......................... pldaAl•ı nra4., 
..IMltll• ile Hıl/c luıpl .. hffllfll'flır 

Franıa'da M. Raymon Rolllna yılandan, kaplumbatadaa, kert.-
ilminde bir IHm adam vardır. kele ve diğer bunlara benzer ha 
Bu zat bittin hayabm yHan, vanlardaa bqka bir 181 y~ 
bplambağa, kertenkele ve saire Çiftlikte bu uydıt.ımz IOğuk .; 
gibi yerde ~llnen hayvanlaı:m korkunç hayvanlardan milyonlarca 
hayahuı tetkik etmiye haaretmit- vardır. Hepsinin muntazam JUV• 
tir. Senelerdenberi yapbğa bu lan, sa kaplumbağalan lçm 
tetkikler neticesinde bu ilim TUZiar mevcuttur. M. R.,môll 
adam, Ume ft fenne yeni haki- hayvanlara adeta keneli çocugB 
katler lrauadlrmqbr. M. Rayaaoa İmİf gibi ..,... M. IMbr te 
bir clftJik ... otmittir ki lclnde ...... Ol 
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Denizden Sesler .• 
"Küçük Behçet, Günün Birinde Meçhul 

Bir Adamdan Bana Selim Getirdi .. ,, -------
Uzun kara çehreli, dik ve kır 
bıyıklı bir adamın, pencerelere 
dikilmiş gözlerde kartılaştım. 

Temizce bir sandalın içinde re· 
havetkiirane kürekleri oynatan 
bu adam, alabildiğine bağırıyor; 

merhamet dilenen yılııık bir aıık 
tavrile adeta pencerelere doğru 

yalvarıyordu.. Boı bulunup per
deyi açıverdiğime piıman oldum. 
Hemen kapadım. Kendimi odanın 
ortasına attım. 

Bu hidiae, hiç hoıuma gitme· 
miş.. Hatti içime bir korku ver• 
miıti. Ara sıra pencerenin önünde 
oturduğuma ne büyük hata et• 
tiğimin farkına vardım. Bana 
karşı cıvıdığı aıikar olan bu 
adamın daha büyük bir cıvık

lığına meydan vermemek için 
arhk pencerenin önüne de git· 
memeyi kararlaşhrdım. 

8 Ağustoı 

BugUn, teyze hanımm toronu 
Behçet, bir kedi gibi usullacık 
odama sokuldu. Bu da, teyze 
hanımın bütiln huylarına tevarüs 
etmit saf bir çocuktu. Onu gö· 
rUnce sordum: 

- Ne haber, Behçet?. 
- Hiç. 
- Söyle bakalım .• Bugün elci 

annenden kaç para aldın. 
- Yim para aldım. 
- Eh. o yim para ile ne aldın. 
- Leblebi aldım. 
- Hadi yim para da ben ve• 

reyim de, anunla da ıeker al. 
- Olur. 
Behçet, her gUn yim parayı 

alır almaz, yine kedi gibi sakin 
ve sessiz odadan çıkardı. Fakat 
bugün çıkmadı. Sanki çivilerini 
sayıyormuş gibi bir müddet tavana 
bakta. Ve sonra aramızda ıu 
muhavel'e başladı: 

- Teyze! 
- Ne o, Behçet. 
- Yaver amcam, aelAm 

alSyledi. 
- Kime selam söyledi, Beh· 

nHa1M"l""'•n•ııııııt1uı1111Maııı .... 1 .. ••••••N•••••Mt 

Son Posta 
Yevmi, •lyur H-;;;d;°. ve Halk gaıetui 

EskiZabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rio biitün hakları 
mahfuz ve gaıetemize aittir. 

ABONE FiA TLAAI 1 
1 6 3 1 

Seı:ıe Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr -----TORK..IYE 1400 1so 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBl 2700 1400 800 300 

Abone l>edeli peşindir. Ad reı 
desiştirmek 25 kuru,;tur. 

Gelen eurtık geri verilmez. 
i16nlardan mes'uliret alınmaz. 
Cevap i io mektuplara 10 kuru::luk 

pul ilavesi llizımdır. 

Po•ta kutusu ı 741 utanbul 
Telgraf : Son posta 
Telefon: 20203 

çet? .• · 
Sana söyledi. 

- Ya ver amcan kim? .• 
- Hani canım, hergün bura-

dan sandalla geçiyor ya.. Hani 
bağıra bağıra türkü söyliyor ya .. 

Birdenbire beynim karınca
lanır gibi oldu. Tekrar sordum: 

- Ehh baıka ne dedi?. 
- Bu akıam gelıin de, bera· 

ber gezelim, dedi. 
- Ayıp deği mi Behçet, ıen 

böyle erkeklerden kadınlara ha
ber getiriyoraun. Aman, ne fena 
fey ... 

- Ben getirmiyecektim teyze .. 
Amma bana mahallebi yedirdi. 
Eğer, cevap getiriraen, yarın da 
dondurma yediririm; dedi. 

Derhal kaılarımı çattım. Onun 
önünde çömelerek parmağımı 
tehditkar bir vaziyette kaldırdım: 
~ Senin, kulaklarını kopan

rım Behçet, eğer bir daha böyle 
ıeyler söylersen. Canın mahallebi, 
dondurma isterse bana söylersin, 
ben alırım. Sakın bir daha böyle 
fena feyler yapma.. Hem bir da
ha da o yaver amcanın yanına 
sokulma. 

Diye bagırdım. 
Büyümek istidadını gösteren 

bu meselenin önüne geçmek için 
derhal pencerenin kafeslerini in· 
dirdim. Odamı değiştirerek, de· 
niz tarafındaki bu odadan, kar• 
tıdakl sokağa nazır odaya geçtim. 

~ 

Oıt kata çıkmak Adeti olmı· 
yan teyzebanım, yemekte ıordu: 

- Sokak Ustline niçin geçtin 
kızım?. O oda pek sıcak olur. 

Seıim biraz pürUzlenerek ce• 
vap verdim: 

- Hakikaten öyle teyıeha
nım .. Fakat biraz fazlaca tahta
kurusu var da. 

* Gece odama çıktığım zaman, 
içimi yiyen kurt dişlerini biraz 
daha sivriltmiş, keskinleştirmiş
ti. Kalbimdeki yarayı daha de
rinden kemiriyor; iittikçe artan 
bir ıstırap veriyordu. 

Yatağımın örtüsünü bile 
kaldırmadan, uzanmıştım. Lam
ba yakmamışhm. Olgun 
mehtabın parlak ziyası, sımsıkı 
kapadığım patiıka perdelerden 
süzüle aUzUle odaya yayılıyor .. 
uzaktan gelen kurbağa ve cırcır 
böceklerinin sesleri, bu sakin yaz 
geceıinin derinliği içinde huzün 
veren akisler yapıyordu... Gece, 
her halde epeyce ilerlemişti. El 
ayak çekilmİf, ıeı seda keıil
mi9ti. Bu derin ıUkünet içinde, 
kalbime de bir şifa ve sükun arı· 
yordum. Evin önünde, evvela ha
fif ayak sesleri ve ıonra bir 
mmlh işittim. Bu mmlttyı iki 
alaycı kahkaha ve sonra ıürekli 
bir ıUkut takip etti. 

Yavaı yavaı kımıldandım. 
Ayağa kalkmaktan korkarak bir 
yılan gibi uyulgana uyulgana pen
çereye doğru yaklaştım. Perdeyi 
usulcacık arahk ederek dışar.tya 
baktım. Biri beyaz caketli, öteki 
sadece gömlekli iki adam duru
yor, biribirlerinin kulaklarına bir 
te)•ler fısıldaşıyordu. Bunlardan 
biri, dikkatle pençereye baktı. 

( Arkası ur) 

SON POSTA 

Merak 
Bu Yal 

~ '\ ~ 
- j 

Kazaya uğrıyan - [ Çarpış
mada sağlam kalan otomobilin 
sahibine) oh, affedersiniz, bu 
dayanıklı otomobilinizin marka· 
sını söyler misiniz? 

-. ..... .. ~· 1 •••• 1 ...... . .. .. ........... .. 

Cihan Yün 
lstihsalatı 
Haberleri 

Sidneydon bildiriliyor: Avuı
turalyamn 1934-1935 senesi ylln 
kırkımı hakkında yapılan ilk tah· 
minler çok iyidir. Buna nazaran 
önümüzdeki mevsim için Avus .. 
turalyanın yiln rekoltesi (3.146.000) 
balya olacakbr. Avusturalyanın 
yün yetiştiricileri ve yük komis
yoncuları arasında bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantı da 
aatıı mevsiminin bu sene Sid
neyde 27 ağustosta açılmasına 

karar verilmiştir. Diğer şehirlerde 
daha geç açılacaktır. Noel yor• 
tutarından evvel, geçen seneden 
devroluna1L stoklar da dahil olmak 
Uzere, en fazla 1.600.000 balye· 
nin satııa arzolunması kararlaş• 
tırılmıştır. 

>f Liverpulden bildiriliyor: Bu 
senenin dördüncü yün mUzaye· 
deıi yapılmııtır. Sabf miktarı 
8535 balyadır. Yunun 5975 bal
yası İngiltere sanayii için 
satın almmııtır. Fiatlar geçen 
üçüncü müzayedede elde edilen· 
lere bakarak yüzde beş daha 
aşağıdır, 

lf. Romadan bildiriliyor: Ça· 
lıımaya başladığını bildirilen bey
nelmilel yün konferansını itlerini 
bitirmek üzredir. Fransız, ltalyan 
ve lgiliz murahhasları Japonların 
bilhassa Avrupa harici pazar
larda yUnlü mensucat Uzeıine de 
bUyUk (rekabete başladıklarını 
söylemişler ve bu hususta bir 
karar alınmasını istemişlerdir. 
lngiltere murahhası M. Josef 
Kley Jnponyanm geçen sene 1931 
yılına bakarak on misli ihracat 
yaptığına işaret etmiş kongrenın 
bir an evvel bu hususta bir karar 
almasını istemiştir. Bu hararetli 
celseden sonra henllz bir karar 
verilmif değildir. 

* Bir Yunan gazetesinin verdiği 
Yıınanlstan- malumata naza

da tümrük 
varidatı 

ran, mayıs ayının 

ilk on gününde 
Atina gümrükle

rinin varidatı 1 ,3 I0,839 drahmi 
tutmuş, bu suretle geçen senenin 
ayni günlerine nazaran 720,315 
drahmi bir fazlalık göstermiştir. 

Ayni günler zarfında Pire 
gümrükleri 41,932,393 drahmi 
varidat getirmiştir. Bu varidat 
Pire gümrüklerinin geçen sene 
ayni günler zarfındaki varidatına 
nazaran 10,599,277 drahmi nok· 
sandır. 

Selinik gümrükleri mayıs ayı
nın ikinci on gUnll zarfında 
11,838,81 O drahmi varidat ver• 
mittir. Bu varidat yeni gümrük· 
lerin geçen sene ayni zaman için• 
de getirdiği varidattan 2,027,301 
drahmi nokaandır. 

( 
1 

BİB.iYI 
L ___ _ Ba Sltanda Bergin 

Almancadan tercUme eden: Halice Hatip 

MİKIMAVS 
·-----····· .. ·······-· .. ········-·····-····--

Küçük Hrav Luyı tanımak ar· 
tık mUwkUn değil. Güzel sarı 
saçları bir çalıya dönmüş, kar· 
ma karışıktı, Her zaman tatlı ve 
yumuıak bakan gözleri hiddet· 
ten bir yıldırım kaynağına çevril· 
miş ve küçük yumuşak dudakları 
hiddetini anlatacak kadar kelime· 
bulamamaktan titriyordu. Tabii 
surette hemen telefonla aranmıı 
olan arkadaşı Anni onu teskin 
etmek için elinden geleni yapı
yordu! 

- Fakat Lu birdenbire her 
şeyi izam etme; belki yanılıyorsun! 

Lu bağırıyordu! 
- Hayır .. hayır elimde kağıt 

var .• elimde isbat var. Kocam be· 
nl aldabyor. 

Aonl buna bir tUrlü inanamı· 

yordu: 
- Halbuki son defa bizde ol· 

duğu zaman sana karıı naaıl 
muhabbetli idi. Sana nasıl ıevgl 

ile bakıyordu?. Hayır.. hayır 
mümkün değil. 

Lu hep hiddetli : 
- Ôyleya l Asıl alçaklık ta 

burada ya, diyordu. Bana bari 
itiraf etse idi. O bir başkaaını, 
bir Mikimavus'ı seviyor ... 

Anni onun sözUnU kesti : 
- Fakat Lu Mikimavs &ensin. 
- Mikimavs bendim. Fakat 

artık ben değilim şimdi bir baş• 
kasma bu ismimi veriyor. Elimde 
isbabm var. 

- Bu ispatın ne olduğunu 
bana söyler misin ? 

- Evet. Fakat ondan evvel 
bütün hikayemi dinle sıra&ile. Beni 
aldatmıya aylardanberi baıladı. 

Fakat ben kör karı, bütlin şahit 
olduğum şeyleri hakikatlerile 
göremedim. Hiç eskiden yapma• 
dığı ıeyleri yapıyordu. Toplantı
ları olduğunu söyliyerek ıaatlerce 
dışarda kalıyordu. Arhk bir de 
iktısat ki ıorma gitsin. Yaptığı 
hediyelerde bayağı hasis olmuıtu. 
Şimdi anlayorum: Tabii ötekine 
iyi hediyeler yapabilmek için ben
den kısması lazımdı. Biliyorıun. 
Son isim günüm için kürkten bir 
kıravat istiyordum. Bana bunu 
almalı değil miydi, Halbuki 
reddetti • 

- Biliyorsun vakitler fena, 
dedi. Bir az sabretmekliğin ilzam. 

Şimdi onu da hatırlayorum. 
Hatta isim günUmde birkaç aaatte 
bir yerlere gitti. Fakat şimdi 
bütün bu anlaşılmaz şeylerin 
anahtarı elde şimdi ısbat burada 
bu sabah evde muhtıra defterini 
unutmuş, bak okuyorum içinde 
neler yazılı: 15 mart (isim günü) 
Mikimavs içio 150 şilin, biliyor 
mııın o gün bana ne hediye etti µ 
Bir kutu ıeker, ve bir tek şiıe 
parföm.. Bak dinle daha 15 şu
bat (aylığım aldığı gün Mikimavı 
için 180 ıilin... Daha okumaya 
ne hacet bUtlin defter böyle. 

Anni hayret içerisinde idi: 
11 Ne olursa olsun; bu, inanıl

mayacak birıeyl diyordu. Kocan 
gibi bir koca?!. Sen ne yapmak 
niyetindesin? 

Bu anda o burnunu podrala
makla meşguldü: 

- Ne mi yapacağım? Bir 
kavga.. Amma nasıl bir kavga; 
o ömründe böylesini görmemiıtir. 
Ya o Mlkimavstan yahutta ben
den vazgeçsin, alçak, sefil eğer 

onu bu kadar sevmiş olmasaydım. 
Kavgada etmez, yllzUne bir 

daha bakmaz, çıkar giderim. Fa• 
kat itte yapamıyorum... Yarın 
doj'duğum gün: bakalım yarın ne 

yapacak?. Ne hediye edecek? 
onun için yarma kadar da sahre· 
deceğim. Ona biroey söylemiye· 
ceğim. 

lf-
Bu gece Lu için uykusuz geç· 

miş bir gece idi. Bu kadar fena 
ve yüklü bir vicdanla Peterin ya· 
nında bu kadar rahat uyuması 
onu sinfrlendiriyordu. 

Nihayet sabah olmuıtu. Lu 
hemen uyku taklit etti. Ve Petet 
doğduğu günlerde blduğu gibi 
onu öperek uyandırdı: 

- Sana uzun ömür ve büyük 
saadetler temenni ederim benirn 
mini mini Mikimavs'ım, haydi kalk 
çabuk hazırlan. Şimdi Greifens· 
tein'e gidiyo.ruz, senin doğduğun 
günün yıldöoUmUnU orada tes'it 
edeceğiz; olur mu? 

Naaal olmaz? Diyebilirdi. On· 
lar biribirlerinl orada bulmuılar, 
hayatlarının en tatlı ıaatlerini 
orada geçirmiflerdi. Neden Peter 
ona yapbğı bu hiyan~tten sonra 
oraya gitmesini dUşUnmUıtU· 
Hem de hiç bir hediye hazı.-. 
lamamışh. Yalnız birkaç kır· 

mızı gül hepisi bul.. Baıka bir 
şey yoktu ve o masum yüzle karı• 
sının yanında dolaşıp duruyordu. 

Motosikletin arkasına oturan 
Lu daha sesmı çıkarmadan 
Greifenstein 'e doğru gidiyorlardı. 
GDneı vardı. Eğer kocası onu 
sevmiı olsa idi dünya ne kadar 
güzel olacaktı. Lu gözlinden ıııan 
bir damla yaşı gizli, gizli 
kuruttu. 

Gıeifenıtein'e gelmiılerdi. Mo· 
tosikletlerden indiler ve -Peter, 
karısını daima gezmesini aevdiğl 
ıokağa saptırdı. 

Burada Tuna sahilinde çiçekli 
küçUk bahçeleri içinde mini mini 
barakalar vardı. 1 Burası hafta 
aonunu geçirmek için yapılmıı bir 
koloni idi. Şehirde çalışıp sayfi· 
yeye gitmeye muvaffak olamayan· 
lar hafta sonunda, yani cumarteıi 
öğleden sonra buraya gelirler 
ve pazartesi aabahma kadar bu 
barakada yaıarlar, eğlenirlerdi. 

Lu çiçekli bahçelerinde oturan 
mes'ut insanlara bakbkça kalbi .. 
nin daha sıkıldığını hissediyordu. 
O, çok sevdiği bu evlerin hepi• 
sini tanırdı ve birden bunlarao 
İçinde yepyeni bir tane gördü. 
Çiçeklerin arasında görllnen 
kapısının üstünde mavi harflerle 
[Mikimavs] yazıla idi. Kocası: 

- Lu dedi. Bu küçük bara• 
kanın ismi neden Mikimavı bili· 

yormusun? 
Gayet küskün duran genç 

kadın: 

- Ne bileyim. Ben? 
Diye cevap verdi. O zaman 

kocası onun omuzuna sal'.ılarak: 
- Mikimavs bu ev ismini 

senden almıştır. Bu aana benim 
yıl dönlimll hediyemdir. Haydi 
gül ve sevin bakayım... Ne olu• 
yorsun, yavrum?. 

GUIUp sevineceği yerde za· 
vallı Lu hınçkmklarla aaraıla, 
sarsıla ağlayordu. Peter ona eğil• 
miıti. O~u okıuyor ve hayretle: 

- Ne oluyorsun?. Neden 
ağlayorsun? diye muhabbetle ve 
endite ile soruyordu. Lu: Sr 
vincinden! 

Diye kekeledi. Ve ıonr• 
kocasının boynuna aarılarak onu 
öptü. ÖptU.. fakat Peter, karı11• 
nm ıöz y aılarmm hakiki sebe• 
bini hiç bir zaman öğrenemedi. 



11 Temmuz 

Zaro Ağa 
Dahili Uzuvları Üzerindeki 

Tetkikler Neticelendi 
Geçenlerde eslen dünyanın en 

yaıh adamı Zaro Ağamn dahili 
uzuvlan üzerinde yapılan mikroa
kop muayenesi neticelenmiştir. 
Muayeneyi yapan Profeaör Saim 
Ali Bey diyor ki: 

" - Zaro Ağanın dahili 
azuvlannda hiçbir fevkalidelik 
yoktur. Her hangi bir ihtiyar 
adamdan farklı değildir. Kendi
alnde hastalık olarak damar 
•ertleımeıi olduğu teabit edil
miştir. Ôlümtine bu sebep ol
muştur. Görülen diğer blltnn 
hastalıklar, bunun neticesi ol
muştur. 11 

Zaro Ağanın dahili uzuvları 
Tıp Fakültesinde muhafaza edi
lecektir. 

Bir Kadm Başka Bir Kadım 
Bıçakla Varalanuş 

Kocamustafapaşada lıkmektep 
aokağ oda otur n Mediha ve 
Zebra Han mlar bir dedikodu 
yüzünden ayni evde oturan kiracı 
Mustafa efendinin kız kardeşi 
ismet Hanımla kavgaya tutuş
muşlardır. Kavga bliyümüş ve 
Mediha H. eline geçirdiği bıçakla 
ismet Hanımı kolundan yarala
mıtbr. 

Jadonyaya Afyon Satıhyor 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

idaresi, Uzak Şarktan yapılan 
siparişlerin hazırlığını bitirmiştir. 
Bu hafta içerisinde japonyaya 
400 sandık af yon gönderile
cektir. 

japonyadan mühim miktarda 
yeni sipariş verilmesi beklenil
mektedir. 

Yeni Kaptanlar 
Bu aeıae Yüksek Deniz Ticaret 

mektebinden 13 kaptap ve 9 
makinist genç mezun olmuştur. 

Bunlar, stajlarını yapmak üzere 
D m, Ticaret müdürlüğü emrine 
verilmişlerdir. 

Yeni mezunlar, bu günlerde, 
Der.ızyolları, Akay, Şirketi Hay· 
rİ)e vapurlarma ve tileplere teni 
edileceklerdir. 

Eski Gemiler Sahi ıyor 
Denizyollaranm Mahmutıevketpaıa, 

Ereğli ve Gelibolu, Akay idare.inin 
de Yakacık, Fenerbahçe uı Ihsan 
Yapurları ı tııa çıkanlmııhr. 

Bu eıki vapurların yerine yeni 
gemiler ahnmaaı dü9ünillmektedlr. 
Gelen Ve Giden Mlaefirler 

Şe.hrlmiz.de miufir bulunan (70) 
Lehli muallim dün akıam Varnaya 
hareket etmiılerdir. Tilrk muallimleri 
tarafından diln Hat 15 te mi1Bfir 
muıollimler ıerefine Hakimiyeti Milliye 
yatı mektebinde bir çay ziyafeti 
Yeril mittir. _ 

Dün de ıehrinıiz.e Romanya Univer1l-
teai talebelerinden mürekkep 24 kiıi
Jik bir kafile gelmiı, Millı Türk talebe 
l>lrhtl tarafından miaafir ed"lmiflerdir. 

A,.vın 22 •inde de Yuroılu·yadan 
200 u nl•er•ıte talebe•İ ••lecektir. 

Bir Zenci Linç 
Edildi 

Bastarp ( Amerika ), 10 - Beyaz 
lılr kadına tecavüzden ıuçlu genç bir 
Hncinin mevkuf bulundutu tevkif
haneye hOcuın eden halk, zenciyi 
almıt Te bir nıeıe atacana aıımak 
ıuretilt linç etmiıtir. 

lnglllz l9alzlerlnde Fazlehk 
Londra, 10 ( ~ A. , - Son bir 

rapora gllre iısizlerJn uyı11nda 2205 
adar fazlabk vardır. 

Yeni Tevkifler 
Berlin, 10 (A.A.) :- Almanyanan 

aıuhtelif yerlerinde 70 kadar komG
alıt tevkif oluomuı vı milteaddlt 
ftaaik yakalanmııtar. 
Rumen Be9veklll Parlat• 

e-!ueı, 9 ( A.A ) - Baınkil M. 
Ta~reıko, Mallye NazıriJe l.&rlikt• 
PeriM ltueket etti. 

Bu Haftaki Şilt Maçı 
lstanbul Mıntakaaı Futbol 

Heyetinden: 13-7-934 cuma günü 
icra edilecek mıntaka re1ml mUıa
bakaları. 

Teksim Stadyomunda 
Beıiktat-Galatasaray ıiJd maçı 

aaat 17 de. Hakem Şazi Bey. 
Balkanlarda Atletlzm 
Sofyada yapılan birinci Balkan 

dekatlon müsabakaları muYBffa
kiyetle neticelendi. 

BuJgariıtanda toplanan Bal· 
kanlı atletler bugtinlerdc şehri
mize gelecek ve bu cuma glinU 

Taksim stadında atletlerimizle 
kartılaşacaklardır. 

Balkanların en yliksek derece· 
]erini taşıyan, Yugoslav, Romen, 

Bulgar, Yunan, Arnavut atletle
nnın işlirak"mizle yapacakları 

mllsabakalar şimdiye kadar latan· 
bulda hiç görülmemiş ilk bUyUk 
at etizm hareketi olacaktır. 

Beş senedir Atina toprakla· 
rmdı:ı yarışan Balkanlı atletlerin 
büyük bir tesadüf eseri lstanbula 
gelişleri memlekette Balkan olim
piyadının ilk adımı olacak bir 
kıymettedir. 

İçlerinde Yugoslav, Bradoviç 
Yunan Travlos, Bulgar Gançef, 
Romanyalı lvan gibi Balkan 

olimpi} at O} unların da ittihar et· 
miş şampiyonların bulunduğu bu 
atletik kadro hakıki atletik 
kıymefmizi meydana çıkarmak 

itibarile ciddi bir surette karşı

lanmağa değer gUzide bir ver
lıktır. 

Deniz Sporlar1 
fstanbul denizcıhk heyeti, her 

ıene olduğu gibi, bu sene de 13 
temmuz cuma gi.inUnden itibaren 
deniz. mUsabakalarma baş ıya

caktır. 
Birinci kUrek müsabakası 

Aoadolu körfezindeki Kıbrıslı 
yalısı ile Kanhca körfezi arasm· 
daki 1ahada yapılacaktır. 

Tertip edılen proğrama göre, 
t 3, 27 temmuzda ve 10 ağuıtosta 
kürek, 20 temmuz ve 3 ağus-

tosta yüzme, 3, 4 ve 5 ağus
tos, 20 temmuz ve 7 e) lülde 
yelken yarışları yapılacaktır. 

Knrek, yelken ve yüzme ya· 
rışlarına kadmlar da iştirak 
edebileceklerdir. Yelken yaıışla-

rınm tayin edilen yerleri Moda 

ko)U Ut Haydarpaıadır. Yüzme 

mlisabakalarında bayrak yarışı, 
atJama, sırtüıtü, ıerbest, kurba
ğalama vo saire vardır. 

Bu seneki deniz yarışlarının 

daha muvaffakıyetlı ve daha he

yecanlı olacağı iimit edilmek

tedir. .............................................................. 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömür eervetimiıin kalb~ 
Hu kitapla tefrih edıliyor. 

HDsnOtelbillt ........ 
75 Kr. 

SON POSTA 

Hava Vaziyeti 
Dün Hararet En Fazla 

26 Derece idi 
Rasathaneden tebliğ edildiğine 

göre, diin sıfır dereceihararet ve 
deo"z seviyesine indirilmit baro· 
metre sabah saat 7de 758,5, 14 te 
757,5 milimetre ve derecei hara
ret 7 de 19, 14 te 24, azami 
derecei hararet 26, asgari 15 
dereceydi. 

Rllzgar lodostan eamiş ve 
azami sürati saniyede 6 metreye 
çıkmıştır. 

Erzurumda Şlddetll 
Yas)murler 

Erzurum, 10 ( A. A.) - iki 
gündenberi Erzurum ve civarına 
şiddetli yağmurlar yağmaktadır. 
Dün gece yıldırım düşmilşse de 
insanca zayiat olmamıştır. Yalnız 
bir duvar yıkılmış ve bir beyrir 
ölml\ştür. 

Posta 
lstanbul BORSASI 

10. 7 - 1934 

ÇEKLER 
kuruş ~ınıo 

Londr• 633,ıs Prar 19,16 
New • 1orlı 0,79SSJ3 Viya ıa 4,3015 
Parl• 12,06 Madrlt ~.aı~ 
11111 • U,275 B•rlln 2,0766 
Brtn, .. 1 :S,405 Var90Ya 4,2115 
Atl•• lı3,~ Patto S,9115 
Cenevre 2,44Sl Bllkret 79,717S 
Sofra 66, o e lgrat 34,8075 
Amıterdıım 1,1n3 1ı1oı OY& ı~.ıl 

ESHAM ve TAHViLAT 

L 1 Lira ı, Baa~.(Nama) ~~a Bomontl 13,70 
, cHlmlle) 9, ltlJ lıtlkra11 9S.5'J 
,. (MUeH • t 102,- Jatlıcraaı Dahut 93100 

Oın1a lı ı.... n • 5 - Dl17uou Mu. 52,50 
Sel 11 • " • ,95 B•t .. •t tertip 1 09,00 
Şirketi Ha1ılye 15,QO " • 11 ıo,uo 
H it •, ,17 Reji 5,90 
Anadolu .. rı V. 26,RO Tramvay 4,97 

., '' 6U P. 24,85 Rıhtım 23,00 
Anado u" ı ır.ıv. 45,50 OıkGdar au 170,-
Ş rk O. V. • 8,60 Terkoı 41,SO 
1. . Tr mnJ' d,H lıfaauKr .--.1 .. lM,ee 
OıkUdar au IJ,IO ., • • 190:f 111,:W 
Ta ko• 26,75 ., • • Jlll 1 tn,50 
Huagul 27,- Ele trlk -,-
Telefon ll,7J 

MESKÜKAT [*] 

1. ra ı 
TUrk altını "14,00 (Hamit) 4tı,50 
lnı. • 10,38 (Re9at) 49,00 
Jlr. • 8,42 (VahU) 46,~ 

J.,ira 

KU9 • JO,~ ine. betlbtr lk altın 
Mealdlya 36,50 (Cümhurlyaı) 45,75 

(Hamit) armalı ~2,SO Banknot tOı. 8. ı 237 
tı..al p beıtblrl•" a tıo 

l Cl1a1hurıyoı) 46,~ 

(A•I•) 46125 

(Retat) • 47150 
(Vahit) • 49,•lll 

Ve Sebze fletlerl 

35-25 
25·20 
25-15 
25 
12 
6 
7 
7 

12 10 
6 s 

20 
8 
7 
4 

İstanbul 
10- 7 - 934 

Yerli kayı11 
Şeftali lzmir 
Şeftali Bur1a 
Armut Akçe 

" Kıymeti 

" Serfiçe 

" Adıyeman 

" Kantar topu 

" Kml 
.. Edremit 

Viıne Kütahya 
Zerdali 
Türbe erik 
Sıra 

" 
Sebzeler 

6 An• kadın fHulya yerlı 

7 Çalı f aaulye yerli 
Kabak yerli 

2.s 
30 28 
10 8 
7 6 
6 5 
4-3 (teocıi) 

450-250 400-250 

Pancar yerli 
Bamya lzmlr 

" yerli 
Dolmalık biber ytrll 

" " iz.mir 
SIYrl biber yerli 
Patla can 
Salatalık ( hohar kllfr 

250dlr. 

.... ' •• 1. 1 1.' ••••• 

Amerikada Grev 
Hadiseleri 

Seatle, 10 ( A.A. ) - Limaa İKi
ieri ırevcileri bir poli• baayonµaa 
ateı •derek bir •emuru ölclGr•Gt
lerdir. 

Sayfa 11 

Yemen -
binin 

Hicaz Har
İçyüzü 

İtalyanın Tehdididir Ki 
İleri Gitmekten 

lbnissuiidu 
Vazgeçirmiş 

( Beıtarafı 1 inci 111iyfada ) 
Her tarafta Ibnissuudun Hü

deydeye kadar gitmit ve imam 
Yahyayı kıskıvrak aakıştırmııkeo 
neden San'aya kadar yürümeyip 
bu ıulha razı olduğu merak edil
mektedir. 

Vakıa yukarıda kaydettiğim 
veçhile o, istediklerini almıştır. 
Ancak daha faz.la isteyip daha 
çok a)ması da mümkün ve 
muhakkaktı. 

Muahedenin birçok yerlerinde 
te <rar edildiği veçhile İboissudun 
bu bUylik sulperverliği hakikaten 
(Arap vahdeti namına yapılmış 
bir hareket midir? 

Bunu böyle kabul etmek müt· 
kiildUr. Nitekim burada bile bu· 
na inanan hemen hemen yoktur. 
Bir şayia halinde deveran ettikten 
sonra nıhayet huvvetlenen ve bir 
tUrlU resmen tekzip edilemeyen 
bir habere göre İbnüuuudu bu 
muahedeye sevkeden ıebep şudur: 

S ıudiye kuvvetleri HOdeydeye 
girdikten sonra San'aya doğru 
yörümek isterlerken İtalya araya 
girmiıUr. 

Hlideyde önüne gelen Jtalyan 
zırhlılarmdaki amiral Romadan 
aldığı emir üzerine usulen bir 
taraftan imam Yahyaya fakat 
asıl lbnissuuda muhasamatı der
hal durdurma larsa ltalyamn bir· 
çok menafii bulunan Yemene 
asker çıkaracagını bıldirmiştir. 

lbnisıuut evvela bu tehdide 
kulak asmak istememiş ise de, 
Jtf ~ ciddiyetini anlayarak, ve bıl

h ssa lngi terenin tavsiyesine mü
tavaat ederek oglu Emir Faysala 
muhasamatı tatil emrini vermiştir. 
Bunun üz.erine mütareke l an edıl
miştir. Birçok lngilizlerin hOku· 
metlerini ibnissuut lehine mfida· 
haleye davet ve teşvik etmelerine 

Eskişehir sulh mahkemesin
den: Eskışehir hazineı malıye vekıh 
a vııkat 8alııh tti11 beyin Eskıoek:irm 

Akcamı mnhalleaınde Haoıhakkıb } ao
kaı.;ında 20 o. h hanede muk ın abık 
Tt::myız mahkem aı Tıcaret daıresı kıı· 
tıplerinden Alı ef ndi aleyhıne ~ edı lira 
25 kurut alacak davuı uzerıne mud
deıale} h Alı efeııdı namıua tanz.ım ve 
bera)ı teblig mubatıre verılen davetiye 
zalırına muddei leyh Ali efendiom ma
lıalh ıkametı meçhul old ığu yazılarak 
bıla teblıg ıade kıl umış ve bu suretle 
ilanen tehi gat ı rasına karar venlmiı 
ol ııak a muddeı ıleyh Alı efendınm 

mü r m muh keme olarak ta} ın olunan 
lG ı 934 Paurte ı gu ıu saat 9 da Eıı 

kııehır 8ulh Hukuk mahkemeaıude 
ha ır bulunma11 aksi takdirde gı} ahın 
da mahkflmenın ıcra kılıaacagı teblıg 

makamına kaım olmak uz re ılan 

olunur. 

Fetih !birinci sulh hukuk satı, 
memurluıundem iahmut Nedım 
Bey ile Emıoe llarıka ve Ayoe Ferıae 
ve l•atma Necmiye Hanımların f&yİan 
mutuarrıf oldukları ehzadebaııoda 
l mınnuretlın mahalleıinde Burmalı

muçıt aokagında eaki 13 yeııi 19 nu· 
maralı muhterık hane anasının ızalei· 
ı,ıuyuu zımnında ilk arttırma 1010 29 
'femniuz 934 ve ikıucı arttırmuıoın 

18 Ağuatoı 984 tarıhınde icra kılına
cağına ve artbrma 11craıtine dair olan 
ilin varakları Emine Ba ıka, Ayşe }•e
rise ve Fatma Necmiye Hanımların 
ikaınetgablarınm meçlıuliyeti hasebile 

teblig edilerued.igı miılıatir tarafmdan ve
rilen metruhattan anlaşılmasına binaen 
ıs gtln müddetle ilanen tepliğat icrasına 
karar verildiğinden halada gosteriltn 
gönlerde mumaıleyhimiu ıaat 14-16 ya 
kadar mahkeme B&1kntıbinin odasında 
yapılacak aatııda hazır bulunmaları 
bulUIU ılAaeD t.blii olunıır. tı050) 

rağmen İngiltere bitaraf bir ·n
ziyette kalmııtır. 

Buraya gelen İngilizce Obıer
ver mecmuUJ muharrirlerinden 
Mister Armutrong yazdığı bir 
makalede imam Yabyanm bir 
hayli aleyhinde bulunduktan hat
ti ( bu adam yalancının biridir, 
ıözUne itimat edilmez. Bugün 
evet dediğine yarın hayır diyecek 
kadar yalancıdır. Geri fikirli, mü
tea&11p, hasiı ve zalimdir) dedik
ten sonra Harbı umumide Türk
lerle eJele vererek Aden'i tehdit 
eden bu adama karıı lbnissuut'un 
butlln Yemen'i işgale yardım et
mek lngiltcre için bir borçtur, 
şeklinde yazmaktadır. 

Bu sene Müslilman olarak 
hacca gelen ve İngilizce (Mekkede 
Hac) isimli bir kitap neşreden 
Lidi Eyflinde bu hususta naşrl

yatta bulunmuştur. 
Fakat lngiltere beynelmilel bir 

ihtilafa sebebiyet vermemek için 
bu seferlik lbnissuada bu kadarla 
iktifa etmesini tavsiye etmiştir. 

lbnissuut ta ( Arap vahdeti ) 
namına sulhu tercih ettiğini bildi
rerek Taif muahedesini imzala· 
mıştır. 

Şimdi dillerde hep bu ( Arap 
vahdeti ) dolaııp duruyor. 

Bir hafta evvel Irak hükumeti 
de ilk defa olarak Hicaza bir 
siyasi mümessil sıondermiştir. Bu 
suretle Suudiye hlikumeti lcomşu
ıu Irakla siyasi münaaebatım esaslı 
bir surette tesis etmiş oluyor. 

Y enı aiyasi m meuil Kamil 
Geylini Bey KırnJ Jbnis uuda iti
matuanıesini vermiştir. Onun gel-
mesi Arap vahdeti taraftarlarım 
çok sevindirmiştir. 

Maamafih lbnissuut, ltalynnın 
imam Yahyayı himaye eden bu 
yeni müdahalesini haznıetmiı 
değildir. - Jf 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayeai: 
llaligat : 

T. L. 1.200.000 
130.000 

MERKEZi 

ADAPAZARI 

Şubeleri: 

BANl>IRMA, BARTll'f, BILEdK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BURSA, DÜZC , 
ESK1Şt::HIR, HENDEK, IZMIT, KARA· 
llURSAL, KÜTAHYA, llUDUı<NU, 

M. KEMA.l. PAŞA, GAL.ATA, G iLIK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRAN OLU, 
TEKIRDAG, 0sK0DAR, YEN ~EHIR 

• 
/ıtanbul Şubesi: 

4 Uncu Vakıf Hen. Zeminkat 
Tel. 22042 

Galata ubeei: 43201 
U11kudar şubeeiı 60590 

• 
Müsait ,art/ arla: 

Tahıule ~enet alır · ıkraz munmelesi 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdır ttc 
,orii~ulerek teebit edilır: 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevı tıcaret emtiaııı satı. ııa 

delalet eder. 
'Jel. 23623 

Bank•nıra lceftdi ıi19rl••ıdır. 
Tel 41837 
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Salon, Salamanje ve yatak 
odalarının envaını 

ucuz fiyatla 
lst nbul'da Riza Paşa yokuşunda 66 numerolu 

i L Y A mağ zasında "' 1 
'-m:::;ı:~.> bulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ,..ı.;a!Ei~ 

•• 
armara ssübahri Satınalma 

Komisyonundan : 
Marmara Üssübahri Kumandanlığ1 deniz efradı ihtiyacı bulunan 

ıeınelik 80,000 kilo etin kapalı zarf uıulile 28 Haziran 934 tarihin
de ihalesi icra kılınmış taliplerin teklif ati haddi itidalde görlllmedi
iinden 17 Temmuz 934 tarihine müsadif Salı günU ıaat 14 te 
eıki f&rtnamcsi dahilinde pazarlıkla mübayaası icra kılınacağından 
mezkör gün ve saatte taliplerin lzmitte Üssübahri Satınalma Ko
mi yonunn mllrncaatlnn. 113771,, 

1 .--İn-h-is-a-rl;;--u-.--M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ_ü_n_d_e_n_: -· 

1 - Kabataş'ta inşası mukarrer leyazımab umumiye bina v an· 
barının inşaatı knpah :ıarfla kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma ıartnamesile evrakı f nniyeıinin musaddak suretleri 
( 1 O ) lira mukabilinde Cibalideki Levazım M uhaaibi Meı'ullük 
veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 1617 /934 tarihine müsadif Pazartesi gUnU saat on 
beşte Cibalideki Alım Satım Komiıyonunda icra olunacakbr. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin 
olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırmağa, ıartnamcnin d6rdüncU maddesinde yazılı olduğu 
vcçhile fenni ehliyeti haiı: bulunanlar i~tirak edebilir. 

6 - Her istekli bedelin °o 715 ğu olan ( 4875) Urahk muvakkat 
teminata tayin olunan saatten evvel teılim etmelidir. 

7 - Kırdırma için tayin edilen sa tte tutulması Adet olan zabıt 
k!ğıdı doldurulduktan aoora hiçbir teklif kabul edilmez. 113302,, 

AVNA MONAKASASININ TEHiRi 
İstanbul Liman Şirketinden: 
,Şirketçe yaptırılacağı evvelce ilin alunan muhtelif çapta mavna

lara ait mllnakasadan görUlen lllzumn binaen şimdilik vazgeçilmittir. 
Keyfiyet ilAn olunur. Umum UdUrlUk (1035) 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentahğı 
liman Han, T lefon: 22926 

İzmir Sür'at Yolu 
SA KAR y A vapuru 

Her Perşembe günn 

uat 16 da Galata rıhtımından kal• 

kAcak dotru fEmire ırldecektir. Bu 
vapur HER PAZAR gOnll saat 16da 
lım irdcn kalkıp doğru iıtanbula 
gelecektir. 

-
Karabiga Yolu 

Her CUMARTESi, ÇARŞA BA 
ıGnleri saat 20 de Tophane rıhb

mından bir vapur kalkar. Gidit H 

dlinütle mutat iskelelere utrar. 

İZMIT YOLU 
Yaz Tarifesi 

Cum rt•ıi ve Pazarteıl ırünle· 

rinden maada her ırUn bir vapur 
Cuma ve Sah allnhırl •aat 9 da, df
ter giloler .aat 13.30 ta Tophane 
rıhtımından kalkacaktır. 

Or. KEMAL NURi 
Cilt Y Zührni ha talıklar mütehasaıııı 

Beroııu: Rumell han 16 
Tel: 40153 

HACIBEKiR 
Şekeri ri, dünyada iıtihar etmiıtir. 

················································•············· 
Son Po t Matb ası 

Sahibi: Ali Ekro111 
Ncvrly t Mndürü ı Tahir 

Temmuz 1~ 

SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyoğlu 
Cümburiyet meydanı Takıim 

Telefon 44800 
40918 
43439 
24377 
80790 
80312 
55128 

" Necati Bey caddesi Sah Pa:zan 
Elektrik Evi Beyazıt " Muvakkithane cad. No. 83 IÇadıköy 
Şirketi Hayriye iı'kelesl Üsküdar 

.. 
" 23 Nisan caddesi No. 1 ~ BüyUkada ... 

,__ ______ lltm ____ llSll __ _. ( 950) ~--~ 

Beled,iye Sular İdaresinden: 
Devam etmekte olan takviye ameliyata dolay11lle 1417/934 

Cumartesi ve 18/7 /934 Çarşamba günleri Terkos ularmın aı ve" 
rilmek mecburiyeti hasal olduğu muhterem halka ilin olunur. "3815,, 

1 lstenbul Belediye 1 ilanları ] 
Eminönü Kaymakamlığından : Beyazıtta Cumhuriyet cadde inde 

tahtında dnkklm mUştemll olan 18 - 20 No. la h ne, dUkk n ıe 
beraber kiraya verileceğinden talip olanların Temmuzun on seki~ 
zincl Çarşamba günü saat on dörtte Daire Encüm nine g•lmelerJ 
ilan olunur. 113823,, 

Denizyol ları 
• iŞLETMESi 

Aceatelerl ' Karaköy KöprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci Milhflrdarıad• 

Han Tel. 22740 ........ ~-----
Ayvalık 

BANDIRMA 
Yolu 

•apuru 11 
Temmuz 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhbmmdan kalkacaktır. "379911 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

KARADENiZ vapuru 12 
Temmuz 

Per embe 20 do Galata 

rıhhmından kalkacak. Gidlıte 
in bolu, Samsun, Ordu, Glreson, 
Trabıon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nUşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak

tır. (3819) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 12 

Temmuz 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakhr. (3820) 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ANAFARTA vapuru 13 
Temmuz 

Cuma 11 de Sirkeci rıhb· 
mmdan kalkacak. Gidişte l:ı
mir, Antalya, Mersin' . Dö
nüıte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'y• uğraya· 

c:akbr. ( 3821) 

DABCOVICH vı ŞUrekA ı 
Ttlı 44 708 • 1 • 41290 

A Yııa P& n Şark Umanları araıınclt 
mwıtaıam polta. 

Anvtre, Rott.rd1ım. Hamburg •• 
Iıkaodloav1• limanları fgin yakındı 
harebt tdeoık vapurları Y dUnranaıı 
baılıcıa limanlarında tranabor demen 

Yakında gelecek YBpurlar 
Teki vap. 20-28 Temmuza doğra. 
Hansburg vapuru 8-10 Ağustosıı 
doğru. 

Olga S. vapuru 22 • 28 Ağustosıı 
doğru 
Yakında hareket ıdeoek vapurlar 

Teki vnp. 23-25 Temmuza doğru. 
Han burg Yapuru 10-12 Ağueto • 
doğru. 

Olg S. vapuru 24 • 25 Ağustos• 
Joğru. 

Fazla tefııilU loin Galata, Frf)ngyaD 
han umumi aoenteli#ioe mUraoaat 
Tel. 44 707 8 - 41 20 

(33) 

TRO iZAr.4 
SAÇ bakımı için en iyi bir il çtl~ 
Saç dökülmesini ve kepekle 
durdurur. 

... Dr. ibrahim Zati 
C:..ğal9Q'lu : ah udiye caddetlı 

Ç t.Sçcfmc aQkr.fı No 5 
H,rıüa ötledoa. eonra hutatarı11 

J,ul eder. 
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