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Arnerllc•Ü peocil•r• karıı /ıükiım•I kıt'alarrrtı11 ıilaltl•r o• ajlatıcı 
. bombalarla tecaoiizi 

Amerika bup dünyanın ea oldu. Bugün lıe gre• umumi 
nnp. ... 1ı1ket1cHr. Am...,,, • Mr ••Wı.e ......, ,_. ..., , .. 
fazla para kazanan bahtiyar in· pan Saa-Fransiıko rıhtım amel~ 
sanlardır. Fakat ıu dakikada ıine, diğer amelenin iıtiraki su· 
Amerikanın garp kıımı, içtimai retile grev umumtleıtirilmiştir. 
kaynaımamn kan izlerile dalga· Fakat meaelenin korkunç ve 
lanmaktadır. Amerika amelesi, cidden mUthit olan tarafı, grev· 
ıeçenlerde kıımen Ucretlerin azal· cilerin çok amansız bir ıekilde 
talwası, kısmen de bir kısım ame· harekete geçmit bulunmalarıdır. 
leye alt Ucretlerin artmlma ta• Grevci amele dediğini yap-
leplerinin reddedilmeıi üzerine tarmak için ıehirleri ve kasaba• 
Y•r yer grevler ilin etti. Mü1&· ları erzaksız bırakmak emelinde• 
demeler, yağmalar ve öldürmeler ( Devamı 9 uncu 1ayfada) .. -
lstanbul - İzmir Seferleri 
Postalar Az, Mesafe -Uzak Bulunuyor 

Ve Şikayet Ediliyor 

Valctil• 6a hatta ;,ug~n Gilc•m•I, lzmir lim•reındara çıktnıı, 
Istartb•I golure• l•tugor 

lzmir (Husuıt) - Memlekti· hareket eden lıkenderiye postası 
nılzin en bUyUk ithalit limanı çarıamba sabahı lzmire varıyor; 
olan lstanbulla en büyUk ihraç perşembe akıamı lzmirden kalkan 
limanımız lzmi~ arasında büyük ayni posta cuma akşamı lstanbula 
bir uzaklık var. ithal ve ihraç varıyor. Bunun haricinde lzmirle 
limanlarımızın biribirile pek iti· lıtanbulun denir.den münasebetini 
zumlu olan ııkı müna1ebeti teıis tanzim eden bir poıta daha var· 
için şimdiye kadar yapılan teıeb- dır ki bu da lıtabuldan perıembe 
'91.lerin muvaffakiyetle neticelen· lımirden pazar gllnlerl hareket 
dipne inanmak doğru olamaz. ediyor. 

laaairte lıtanbul araıısıdakl lzmiri lıtaabula deaiz yolun• 
'--.ıaca deei& po•tuı lıllendery• d.. bathyan iki poatanm çek u 
......... Salı uMIM 1.taabultl• C De• ... ı• uneu 1&,ta4la t 

Tifo Nedir V • 
Nasıl Korunulur? 

Yaz gelince İıtanbulda tifo vak'a· 
ları çof,alıyor. Nitekim aon görülen 
bazı nk alar bundan doğmuştur. 'l'ifo 
sudan ve çiy olarak yenilen meyva ~ 
ve sebzelerden gelir. Maamafih bu 
hastalığın baılıoa nakılinin su olduğu 
~u.hakkaktır. Hastalıklı hayvan etle• 
rıoıo, bazı turşularıo, balık Ye istiridye· 
lerin paratifo lıaıtalığına sebep olduk
lın muhakkaktır. 'l'ifo Ebert basili 
denilen bir mikrop vasıtasile hasıl 
0~.ur. . Yukarıda söylediğimiz gibi ıu, 
sut, çıy meyva, sebze vaeıwile oldu-
ğu ~ad~r hastalıklı ioııanlardan ve 
muhıtlerınden de intikal eder. Sinıık 

1 • t h k 
1 

~ıre, a ta urusu vasıtuilı de geı;ın 
lıfo çoktur. Tezahürü umumi kesik· 
lik, burun k•ııamut, i;tıbı kaybolma· 
ıı, birkaç haftayl bulan iıttkıiıük 
:· _E.i[td,ir, llk te:o.ahür d•~ olu 
•- f9ind• ~-..ı dweae7e 

( Denmı 'uncu u1fada) 

. ........................................................... .. 

Ar ıstanda 
izli Kav t• 

ler D Ç 8 

Yarından ıtıb r n 
Son Postada 
Yeni tefrikamız Arablıtara 
çlllerirad• ,ızu lcrıvvdlerlra 
6lrt61r erttrllcasıreı, eararere6 1z 
ın•ceraları, en gizli nokt11IG· 
-·.ıa lc•tl•r canl11ndıracaktır. 

Y r n Son Posta'da 

.............................................................. 
18.000 OKUYUCU 
Buıiiıı Y&DIGÜN'ü okuyor. Siz de 
baJliaiai bu zeqiıı mtoıqut.Dlll •erdiii 
... idea malmaıa eUleJİIUa. 

Marm•rada lalul•rt v• laneıl 350 • 400 kilo ,.,.,, Or~•,.•• hlılclen 

Balıkçılık ıabaıında herıUn 1 
ziyan olan emek ve ıervet insanı ' 
hayretler içinde bırakacak bir de· 
recededir: Iıtanbul balıkhaneainin 
bir .he•b111a sen ......... yalm& 
d~nıze dökülen Torik balıj'ının 
mıktarı ( 200,000) ı ıeçmiıtlr. 
Bundan baıka gerek Marmarada 
ve ıerek Karadenizde yGz bia• 
~er~e liral~k Yunuı balıkları hiç 
ııtıfade edılmez bir halde. Halbuki 
sanayi için bunlar muazzam bir 
Hrvettir. 

Son zamanlarda da lıtanbulda 
halk ara11nda Ton bahtı denilen 
ve balakçılarm Orıenoı dedikleri 
bir bahk azmanı külliyetli mik· 
tarda tutuluyor, ki bu balıjın 
her biri (200) den (400) kiloya 
kadardır. Bu balıkların şehrimiz• 

de geçirdiği aergUzeıt çok hazin 
ve hayret verecek ıekildedlr. Bu 
mevaim, bu cins balak azmanının 
bolll»k zamanıdır. Bahkçılarda 
Kılıç balığının birka~ miıli bUyUk 

( Baıtarafı 8 inci ıayfada ) 
Bu balık a.smareını olt• ile fatmıı• 
lllavaflak 01011 61111/cçı plalı o.,...,. 

Sıcaklardan El' aman 
Bazı K~mseler Dün 

Yerde Zelzele 
Başta buz olmak Uzere ıira 

limonata, şerbet, bira, au... o~ 
gUndenberl lıtanbulda ekmekten 
de fazla satılan ıeyler bu say• 
dıklarımızdır. 

ÇUnkU dün ve dünle beraber 
birkaç gUndenberl, gUndUzleri saat 
baıına şiddetini arttıran ve hepi· 
mizi hunaltan bir ııcak hUkllm 
ıürüyor. Dun öğleye doğru gU· 
vercinlerin ııcaktan uçamaz ol· 
duklarmı ıöylerıek bize inanınız. 

Bu vaziyet karıısında da ıe· 
hir sakinlerinin işten we kUçten 
bat alabilenleri de kendilerini plij· 
lara atmıılardır. DUn tatll ,Unft 
olmamasına rajmen, ıerek Filurya 
plljı, gerek diğer ıabiller Ye 
deniz hamamlan taldım bldım 

( Den• 10 1111c• .. ,. ... 

Bayıldı, 
Oldu 

•• 
iki 



2 Say(a 

[Halkın 
Bir Rüşvet 
Davası 
Karşısında Halk 

Metr Salem ve Leon Faraci 
efendiler hakkında Ankarada 
rüşvet verme teşebbiiıü yüzünden 
açılan dava, maznunların para 
cezasrna çarpılmalarile netioelen• 
di. Bu mühim hidieenin hasıl 
ettiği intibaa gelince; onu da dün 
vöyle teshit ettik: 

Adil Hey (Unkapanı Atlamataşı 2 ) 
- Leon Faraci ve Metr Salem Efen· 
diler rütnt vermiye teşebbilı suçun
dan dolayı Ankara Ağtrceza mahke
nıeainde mahkfim olmuolnrdır. Rüfvet 
bir içtimai vnrhğı kemiren çok muzır 
bir mikroptur. Altın anahtar her ka-
pıyı açar sözü cümburiyet memurlan 
için değildir. Cümhuriyet memurları
nın kalplerini ancak kanun açmalı
dır ve açar. Bu hilk'üm diğer tirket
ler ve 1ah11lar için de bir ibret dersi 
olmalıdır. · .. 

Murat B. (Sirkeci Sancaktar 110-

knğı 70) - Birçok milhim ve mali 
itler pefinde dolaıan ye mOhim tir
ketleri temaiJ eden iki zat rüfvet 
Termiye teıebbüa ettikleri için An• 
lc:arada mahküm olmuılardır. Ben bu 
'aberl ilk defa gazetelerde okudu-
(Um zaman inanmamııtım. Fakat 
mahkemenin kanaati ve hükmile bu
nun bir hakikat olduğunu kabul et-
mek mecburiyetindeyiz .. Belki 1alta
aat devrinin idare makinealnde rüf
•etin, batır ve gönnlün yeri Yardı. 

Yeni rejimin kamuaunda rütvetin 
""e batmn yeri yoktur. Rüıvet alınınca 
fnemlekette hakh hakıız, auçlu ıuçıuz . . 
-.ınkllne yDk.ellr ki bu da adalet ve 
«ıBaant eaaaına dayanan halkçılık 

rejimine kat'iyen uyıun dejlldlr. 

• 
Sami Bey (Fatih Çarşamba cad-

11esi 1) - Hükumet memlekette yal
nız hakkı Ye adaleti hiklm kılmak 
lıter. Tllrklyede kanunıuz it yapmıya 
imkan yoktur. Bunu yerli, yabancı 

'herkes kafHına koymalıdır. RDıvetle 
liazinenln hakkını çalmıya teıebblla 

edenlerin akıbetleri huarandır. Bugfin 
ıazetelerde okudum bir flrketin iki 
müme11ili rüıvet nrmlye teıebbna 
ettikleri için hapae mahküm olmuı
lı;,. dır. Bundan herku ibret deni 
çıkarmalıdır. HilkOmet rilontin hiç 
vaki olmaması için ıiddetli kanunlar 
yapmıştır. Atır hapi• cazlan da 
vardır. 

Merhametten 
Maraz Çıkmış! 

Hatice isminde bir kadın ber
gün akşam Gr:alatada Bankalar 
caddesindeki inhisarlar müdüri
yetine uğrar ve burada ıepetlarde 
bulunan yırbk kiğıtları tophyarak 
götürüp satarmış. Kadının haline 
acıyan hademeler geç kaldağı 
zamanlar kağıtları aaklıyarak 

Haticeye veriyorlarmıo. Dfin Ha
tice yine gelmiı kiğıtJarı topla
maya baılamıştır. Bir aralık Ha
tice bir dolabın iç.inde bulunan 
15 temiz defteri çuvala indirmek 
iıtemİf, fakat hademeler tarafın
dan görülerek yakalanıp polise 
teslim edilmiştir. 

SON POSTA 

il' .. ~ • - • 

L 

ç kta alan Ta ebeler· 
Kadirgadaki Talebe Yurdu Kapa
nınca Sokak Ortasında Kaldılar 

Dünden itibaren kapanan Kadirgada Maarif 
Cemiyetinin Talebe Yurdunda yatan 43 kadar 
yüksek mektep talebesi yersiz, yataksız ve açıkta 
kalmışlardır. Bu talebelerin fıtanbulda tanıdıkları 
bulunmadığından sokakta kalmak tehlikesi karşı-
sında yurdun kapılarını açtırmak suretile geceyi 
bin müşkülatla yurtta geçirmişlerdir. Talebeler dün 
sabahtan itibaren faaliyete geçerek Hilaliahmere 
müracaet etmişler, çadır istemişlerdir. Hilaliahmer 

zuhurunda çadır dağıtabileceğini bilclirmİf, meaeleyi 
Maarif Müdürli Haydar Beye havale etmiştir. Hay• 
dar Bey de meseleyi Ma~rif ,Cemiyetine bildlrmiıtir. 
Açıkta k~lan talebeler dün cemiyet azasından k.im· 
seyi bulamamışlardır. Geceyi yine, kapılan bin 
müıkülatla attırmak suretile Yurtta geçirmişlerdir. 

Yurtta yilz elli kadar talebe mevcutken bunla· 
rm bir kısmı tatil münaıebeti]e memleketlerine 

Cemiyeti lstanbul Merkezi Reisi Ali Paşa tal belere 
muzaheret ederek vaziyetin maarif idaresince halle-

gitmişlerdir. Şimdi yurdun mevcudu kırk Uçtur. Bu 
kırk Uç talcbe:de binada yapılacak tamirat münase
betile eylüle kadar yurttan çıkardmıt bulunmak-

dilmesi laıımgeldiğini, Hil&liahmerin ancak fe1Aket tadır • 

Sandallar Vergi için 
Bundan Sonra Ufak Ve Bir Konıisyon 

Dar Sandal lnıa l 
Edilmiyecek Kuruldu 

Deniz Küçük Nakliye Eıoafı Buğdayı koruma kanununun 
Cemiyeti, deniz kazalarının ek- yeni bir şekilde tatbiki, değir

menlerin )l akından kontrolü ve un 
aeriyetle dar ve ince olarak inıa 
edilmiş sandal ve motörlerden 
ileri geldiğini terwit etmiştir. 

Öğrendiğimize g8re, Cemiyet 
tarafından bu bahiı Uzerinde yeni 
bir talimetname hazarJanmıthr. 

Bundan sonra yapılacak sandal 

ve motörlerin oturaklı olarak 
inıa edilmesini temin için bazı 

tedbirler alınacaktır. Bu arada 

imalathanelerin de ııkı bir kon· 

cinslerinin tasnifi için dün maliye
de bir komisyon teşkil edilmiıti. 
Vilayet mektupçusu Osman Bey 
bu komisyonun reialiğine seçilmiı· 
tir. Komisyona maliye namına 

değirmenler muhafaza başmemuru 
Esat, ticaret odaaı namina odanın 
ikinci reisi Recep zade Ziya, 
kimyager Hulki, tüccardan müte· 
ahhit Bürhanettin Beyler de aza 
intihap edilmişlerdir. lstanbul 

trol altına alınması istenilmekte- maliyıe tahakkuk mUdürlilğU dUn 

d 
komikyon reis ve azalarına yeni 

ir. 
.. , . . . .•. , . . • . • . . • • • • . vazif elcrini bildirmiştir. Komisyon 

Saltanatın 
ölüm Döşeğinde 

Gözlerimlzln önUnde ce
reyan etmi' olmasına 
ra§men içyUzlerini bil
mediğimiz facialar •• 

Lütfen Yarın 9 uncu 
Sayfamıza Bakınız! 

Oazetemizde ilk satırları çıktığı 

günden itibaren matbuat ha~ a
tında miFli KÖrülmemiş derecede 
btil ük bir ragbet kazanan ( İtti
hat ve Terakkı ) tefrikamızıo 
dörduncii kısmı bugün bitiyor ve 
~arın •on kı mı baolı) or. 
Bu mtinasebetle karilerimize ha· 
bcr verelim ki, eserimizin en 
heyecanlı ııafhaeını yarından 
itibaren teakup edecek satırlarda 
lıuJacaklsrdır. 

yarın toplanarak işine baş!ıya

caktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kasımpaşada oturan komis
y\lncu Kemal Efendi rakı içmek 
için evine davet ettiği Kemal 
Efendi isminde birini sarhoşlukla 
çıkan kavga neticesinde yarala
mışbr. 

'f Galata köprüsü altında 
işret etmekte olan ıabıkalı Rüştü 
bir kavga neticesinde arkadaşı 
Tevfiii bıçakla yaralam11tır. 
lf Ayvanaarayda oturan ıandakı 

Ali bir para meselesinden çıkan 
kavia neticesinde marangoz Ki· 
zım Efendiyi yaralamııtır. 

l#- Kasımpaıada ıoför Niyazi, 
yemini lbrahimin armutlarını çal· 
mak suçile yakalanmışhr. 

lf Demirci Kirynko isminde 
biri Boıtanbaıında oturan Madam 
Kalyopinin satmak için kendisine 
verdiği iki bisikleti ıatıp aavuıur
ken yakalanmııbr. 

Helalar 
Ewkaf Ve Belediye Yeni 
Umumi Helalar Yapbracak 

Evkaf mildürJUğU, Divanyolun
daki Atikalipaşa aptesanelerlnin 
yerinde yeni ve asri umumi bir 
aptesane yaphrmaya karar ver• 
miı, projelerini de hazılatmııbr. 
Eskiden yalnız aptest tazelemek 
isteyenler için yapılan bu gibi 
apteatanelerin son senelerde umu
mi bir mahiyet alması üzerine 
Evkaf müdtırlliğfi ıebrin bu ihti
yaçlarına cevap vermek için daha 
baıka miinasip yerlerdeki cami 
ve medrese aptesanelerini de ta
mir ettirecektir. 

Belediyenin Sultanahmet parkı 
önüne yapbrdığı yeralb aptesa
ne&İ de yakında açılacaktır. Bele
diye ıehrin daha baıka yerlerinde 
de umumi helAlar yaptırmak tasav
vurundadır. Yeni bütçenin ta.di
kinden sonra bu işlere başlana
caktır. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

-Yüksek mekteplerle leyli 
ve nehari Uae, orta ve ilkmek· 
teplere girecek olanlara mu· 
fsssal maUimat verecenız. 

"\ eni dPrB yılı birkaç ay onra 
bnşlıyacnk.. Ietanbul ve diğer şefıir· 
lerimizde bulunan talebe vclilerile, 
genç mektepli karilerimiz bu müddet 
ıarfında mektep iılerile alakadar 
olacaklar ve kaydedilecek mektebin 
l}eraiti uıerinde u~aşacaklardır. 

SON POSTA 
Karilerini bu •&•iilc rniıkilden 

kurtarmalı için ba •n• d• •• me· 
ul• ile l11ıkkile alakad•r olnı•I• 
karar vermiıtlr. Birkaç fÜH letıtlıır 

m•'lı.teplerlıt luıgıt o• lr•6•1 ıarll•
ruu 6iltlfrm•i• 6•1l•g•c•jız. 

Bize Sorunuzl. 

l'emmuı 

Gliniin 

Dil Kurultayı 
Hazırlıkları 

T. D. T. C. Umumi K&tipliğind_. 
Kurultay hazırlıklarile uğraflll .. 

Ozer~ Umumi Katiplik büroau İst•• 
bula nakledileciktir. Kurultaya alt 
olan itler hakkında yazllacak yaıdl' 
21 temmuz 1934 aabalundan itibar•• 
latanbulda Dolmabalaçe aarayınd• f. 
D. T. C. Umumi Katiplitin~ gandr 
rilmelidir. Ditar itler hakkındaki 
muhabereler ve bilhassa dergi b.t' 
kındaki mütalAalar yine Ankarada f• 
D. T. C. Umumi Katipliti nkiletie' 
hitap edilecektir. 

Antalya Pirinç Ziraatı 
Antalya, 17 - Geniı mikyasta ft 

çok lıUdatla llerliyen Antalya çel• 
ziraatine fenni bir istikamet ,crın•• 
(lzere Ziraat Vekiletince Toıyndald 
pirinç mllteba1S111 Antalyaya nakl• 
dllmittir. 

Tekzip Edildi 
Dlln tıkan bir ıayiaya g8re f tll 

FakQJtesi Kimya Enıtitüıünde pro
fesör Valanai ile talebeler araaınd• 
imtihan notu meaeleıinden kavf' 
çıktıtı, neticede profeaörOn talebeJf 
yumruk vurmak auretile dövdD .. 
aöylenmittlr. 

Fen Fakillteal dekan1ıtı dayak 
hidlaeaini lıat'iyetle tekzip etmittlf• 
Talebe tarafından da bu yolda hiçbir 
müracaat yapılmadıtını a8ylemiıtir. 

Sergi bugUn Açıhyor 
Altıncı Yerli Mallar ıerflıi bu,eıa 

aaat 16 da Galataaaray liıeai ser,t
•inde açılacaktır. Sergiye ait btltlD 
hazırlıkla tamamlanmııtır. 

Bu~nkl açılma merulmfnde yal
nız davetliler banr bulunacak, yarır 
dan itibaren halk gezebilecektir. 

Yelkencl Vapuru YUzdUruıdll 
Yelkend udelerin 4.800 tonluk 

Yelk1'nd vapuru bir müddet Midilli 
aduı önünde karaya oturmuıtu.Kaıd 
ve makine dairel~rinden mühim ya· 
ralar alan ~emi 76zdGrnlmOt burayı 

ietirilmiştir. 

Hamit bey DtindU 
Belediye rela muavini Hamit 8•1 

dtın Ankaradan dönmUıtUr. HaJDlt 
Beye henilz .aliliklerden birine taylll 
edilditine dair reami teblli'at yap.:f. 
mamıtbr. 

Muhtelit Mahkemelerde 
Türk - Frao11z muhtelit hakelll 

mahkemesi bu ayın batından itibare• 
aj'uıtos aonuna lcadar tatil kıırall 

vermittir. 

Camilerin Tasnifi 
Evkaf Umum MUdürlllğU lr 

tanbuldaki camilerin ve mesclt• 
lerin tasnifine ait listeyi Umulll 
Müdürlüğe göndermiıti. Umulll 
Müdürlük bu listeyi bazı sebeplet 
dolayııile iade etmiştir. Yakınb 
liate yeni battan tetkik edilerek 
son karar verilecektir. 

350 Mısırlı 
Aile 

Yaz mevsimini geçirmek lizer• 
Mıaırdan tehrimize 350 Mısırla 
aile gelmiftir. Mııırh ıeyyablat 
ıehrimizde birkaç ay kaloıalı 
üzere Adada Boğaziç.inde v• 
Şiıli civannda yerleşmişlerdir. 

=--'2 

j,_S_o_n_R_o_s_t_a_' _n_ın_R_•_•_iın. __ li_· _H_ı_·lc_i_:g_e_sı_·: __________ R_a_za_r_Ola Hasan B. Digor Ki : 

Y erll mallar aergl•I buglln açıldı. 



HeriÜD 
Divan ---

Edebiyatına 
Dair 

l . 
•tan'>ul Üninraltul Edebiyat FakUI• 

I tul Doçentler:nden Alt Nihat 

bli ~•anın teessliri hayatının teza· 
. rü san'attır. Tarihin her devre

•:kd~ İnsan cemiyetleri en iptidai t hnden en mudil safhasına 
1 adar aan'aat hayata yaşamıılar· 
ar~!r. Bu zaruri hayat ufulesinin 
llıan;anizması ıöyledir: 
h Herhangi ruhi bir sebeple 
cyecan haline giren bir insanın 

a::ıarında cihanın şekli değişir. 
l l değişiklikleri muhtelif vaaıta
J ar. a ifadeye çalışır. Bu değişik
_erı.n oluşu teklini tayin eden 
btnıl şahsın veraaetleri ile bera-

er maziıi uzvi, ruhi, halidir. 
Halin içinde bütün bir hayat 

ke 
1 
° hayatın içinde hafızaya inti· 

b~ edip tllrlU kaynaımalarla bin 
t ır şekil alan bir tefekkür ve 
b~haısüs hazinesi vardır. Heyecan 
ır elektrik ıeyyal~ıi gibi bu hazi
~~· . girecek, içinde bulduklarını 
qndı .mahiyetine göre sıralaya· 
c:ak, san'at eserini vUcude getire-
b?ktir. İnsan bir fert ve içtimai 
ır ~arlık olduğuna göre san'at 

esen de içtimai hayatın ferdi 
~arlığının bir aynası olmalıdır. 

Bu ufak mukaddimeden sonra 
Türk Divan Edebiyatını tetkik 
edelim: Acaba bu ıairlerin duyuı 
v~ görüı aleminin hudutlarını 
Çizmek kabil midir? Buna evet 
cevabı verirsek bütUn bir edebi
Y~ta san'at hudutlarından nefyet
ınış oluruz. Biz bu edebiyatın 
ancak nevi tehavvüllerini çize· 
bilmeliyiz. O nev'in içinde binbir 
bayatın tecellileri nihayetsiz te· 
nevvüler göstermelidir. Fakat 
buna rağmen biz evet cevabını 
Vermekte tereddüt etmiyeceğiz. 
Ve ufak bir misal ile davamızı 
isbata çalışacağız. 

Kadın saçı; bilhassa kadınların 
örtülü zamanlarmda san'atkarı 
heyecanlandıran bir maddedir. 
Bütün divan şairleri Türk Edebi· 
yatanın yayıldığı her aahada bu 
edebiyatın teşekkül ve teessüs 
ettiği zamandan itibaren ( zülf, 
turra ) namları altında bunu 
terennüm et mitlerdir. 

Bu san'atkirm 11zülf,, heyecanı 
ile tedavi ettirdikleri mefhumları 
Strahyahm: l.ülfnn muhtelif cep
heleri vardır. Kokusu, şekli, rengi, 
kokusu itibarile zUlf, Müık, An· 
ber, Galiye, Benefıe, Reyhan, 
SUmbüldUr. 

Bunun haricinde koku yoktur. 
~~nların içinde mütk siyah olması 
•tıbarile renk unsuruna da karııır. 
'{ Şekil itibarile perişan, Akrep 
Dılan , Ejderha, ı:a~us, Stimb~l, 
li al, Kement, Pıçiıtap, Salıp, 

alka, Zincirdir. 
Uzunluğu: Zülf, ayak altında 

~rUnür, zülfün hikayesi uzundur. 
le z~n gecelere benzer ömürler 
ifı gelmiyecek kadar uzundur, 

•Ylar, yıllar mukarindir. 
Rengi bilaistisna siyahtır. 

.. Bu umumi hadisenin haricinde 
zulf tasvirine tesadüf etmek he· 
hen hemen muhaldir. Ancak bu 
atların etrafında muhtelif müna· 

·~betlerle bir mazmun alemi 
Y~cude gelmiştir. Mesela: Renk 
ıçırı, Zağ ( karga rengi siyahtır ) 
se\'da ( hem aşk hem siyah 
tnanasıdır ) Saye Duban ( Siyah 
\'e kıvrım kıvrımdır ) Dalal 
~~anen karanlık yoldur ) G~ce~ 
h ndu ( Siyah) L!!yli ( Hem ısmı 
n~stır hem leyi gece ~emekti~ ) 
k ~efşe ( koyu renklidır ) Küfr 

1 ~fır (örtmek manasınadır, karan· 
1 gece manasına da gelir) · 

(Devamı 9uncu sayfada \ 

iki. r ~i~h~ · "r~~kii . ·E:~lii~ii .. 
İnkılip Lisesinden Hüseyin 

Cavit Ef. talebeyi Komünistliğe 

Resimli Makale 
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il Büyük Ve Küçük Balık il 
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Kendinize ve batkalarına faydalı olmak iıteraeniz, 
hakkınızı müdafaa etmeyj biliniz ve baıkalarının hakla-

Çok iyi biliyorsunuz ki: "Büyük balık kilçilk bahtı yu
tar!,, aözQ hayvanlar için ıöylenmiıtir. 

İn1an Cemiyetinde böyle bir prenıibe yer vermiye 
imkin yoktur. 

rına da tecavilz etmeyiniz. Hakkını bilmeyen ve batkası 
için hale tanımayan klmıeler, hayvandan farksızdırlar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
. 

Kuşadası Sahilindeki Hidise 
• 
lngiltere Hariciy~ Nazırı Avam 

Kamarasında izahat Verdi 
Londra, 17 ( A.A) - Avam 

Kamarasında sorulan bir ıuale 
cevaben, Hariciye Nazırı Sir Con 
Simon lngiliz· TUrk hidiıesi hak· 
kanda dün Bahriye Nezaretince 
neşrolunan tebliğe hiçbir tasrihat 
ilave :edemiyeceğini ıöylemit ve 
Devonshire kruvazörüne ait bir 
sandahn mevzuhahs olduğunu ha• 
tırlatarak demiştir ki: 

"- Bu saudal S isam adası karoı· 
ıında ' f'ürk arazisine 100 metre kıadar 
yaklaştığı zaman askerler meydana 
çıkmış ve sandala, uzaklaşması ıçın 
işaret etmişlerdir. Sandal yoluna de
vam ettiğinden askerler ateş e~erek 
mülazim Bobinsonu öldürmüşlerdır. 

Hadiseyi ögrenir öğrenmez :r~rki~e 
biiyük ekisi ııi davet ederek ha.d ıse~ı~ 
velıime ti iızerindc nazarıdıkkatını --.... 'Bi~· .. t~f üik ..... ·-

Beş Kişi Öldü, 20 
Kiti Yaralandı 

Meso t 7 (A.A.) - Patlama-

bl·r ~bUı mermisinin infilakı 
mıı . f ... 1 neticeıinde beş süvarı ne erı o • 

.. tür. 20 nefer yaralanmıştır .. 
muş 2 · ··1" b 1 Yaralılardan 1 sı ? um a ın: 

d d . Harbiye nazırale umuma 
e ır. hk'k b' erkinıharbiye reiıi ta ı atı ız· 

zat yapıyorlar. 
Bir Mecnıua Kapatıldı 

Ankara, 17 (A.A.~. - Tür~i: 
ye Cümhuriyetinin dahıh . veA harıcı 
politikasını teşviş ve ıhlal. ede
cek mahiyette muzır neşrıyatta 

celbettim. 
'l'iirkiye büyük elçisi hilkumetine 

Gazi Hz. 
············ 

Coşkun T ezahurat Arasın
da Boluyu Şereflendirdile 

Gerede, 17 (Huıuıi)- Reiılcumhur 
Hı. refakatlerindeki zevat ile birlik
te uat 12 de Geredemizi ıereflendlr
diler. BGtün halk ka1abanıa met
halinde Gazi Hz. ni coıkun te:ıa· 
hGratla karııladı. 

Gazi Hı. kasabanın methalinden 
itibaren iki kilometre ıüren ve 
üzerin• halılar serilmlt olan yolu 
takiben Geredenin güzel bir mesiresi 
olan Rama:ıandedeyi teırlf buyurdu-

lar. 
Öğle yemeğinden ıonra Doluya 

hareket edeceklerdir. 
Bolu, 17 (Hususi) - Heisicümlıur 

Jiz. saat 17 de şehrimizi teşrif 
buyurdular. Halk en büyük bayram 
addettikleri bugünün heyecanı içinde 
Yüce Clnzimizın gelecekleri yolu dol· 
dtırmu~lnr ve 11Y aşa, var ol!,, avaze
lerile ~karşılamışlardır. ._· chir baştan 
başa donanmış ve Gazi H z. halkın 
yürekten gelen tezahürleri arasında 
misafir olacakları Halkevini teşrif 
buyurmuşlard ı r. 

_J ----.. -.. -.. --... ~ .. :-:: .. ".":' ... :'.':': .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .............................. . 
··b~İ~;~;······· İs tan bul da münteşir 

11 0rhun,, iımindeki me-cmua icra 
Vekilleri heyeti kararil tatil edil· 
miştir. 

hemen bir telgraf çekmeyi vadetmiı 
ve lngilterenin 'l'ilrkiyedeki büyilk 
elçisi de 'fiirk lıükumetile görüımek 
için talimat almışbr. ,, -

Sir Con Simon, Türkiye bUyUk 
elçisinin tafıilit alıp bildirdiğini, 
fakat bunları timdillk arz edemi· 
yeceğini ilive etmiıtir. 

Sir Con Simon mütemmim bir 
ıuale verdiği cevapta, aandaho 
memnu mıntakada bulunmadığı 
hakkmda kati bir ıey ı6yleye• 
miyeceğini ifade etmiştir. 

lnglltere Sefiri 
Şehirimizde bulunan İngiltere 

elçisi Slr Persi Loren, Kuşadaıı 
hAdisesi hakkında dun telefonla 
An karada Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttli Beyle görüşmüt ve akşamki 
trenle de Ankaraya gitmiştir. .................. A.ti~~·J~ ................. . 
Kabineyi Düşürmek için 

Balan Uyduruluyor 
Atina, 17 (Hususi)- Başvekil 

M. Çaldarisi korkutmak ve ka
bineyi istifa ettirmek mak
sadile eski diktatör Plastiras'ın 
bir suikast hazırladığı hakkında 
yalan şayialar çıkarılmıştır. Bu· 
nunla beraber Baıvekil ile 
harbiye nazırının araları çok açıl· 
mıştır. 

ilk Tedrisat Müdürlüğü 
Maarif Vekileti ilk tedrisat 

umum müdürü Reşat Şemseddin 
Bey mlifettişliğe nakledilmiştir. 

~~~--_:_------=--------------~~----~-=-~~~--
r /STER /NAN /STER iNANMA! 

Dünkü gazeteler nihayet 'u mDjdeyi verdiler : Gay• 
rimübadillere para tevziatı başladı. Fakat kaç para 
olduğundan da haberiniz var mı? Biz ıöyliyelimı 

tah 'k · · d N rı suçu ile, Vefa lısesın en 

1 
ec:ati Ef. de hükumet erkanını 

tahkir suçile Sultanahmet Birinci I $'1'. • iN A N 
Suthceza mahkemesi tarafından -----------·-------------------------------~ 

Yüz lira alacağa olana dört kuruı otuz para! 

1 T iNAN Al R 

ltvkif edilmiılerdir. L 

Sayf• S 

S .. zün Kııaiı 

Münderecatımızın çoklu
ıundan dercedilememiş
tir. 

• 
En Sıcak Yer 

lzmir, Antalya Ve Diya
rıbekirde 40 Derece 
Şehrimizde hüküm süren ıid· 

detli sıcaklar hakkında birinci 
sayfamızda etrraflı malümat ver· 
mekteyiz. Ankaradao aon gelen 
haberlere göre memleketin diğer 
mantakalannda da sıcaklar çok 
tiddetlidir. 

Son Uç gUn zarfında suhunet 
Edirnede 38, İıtanbulda 35, lımit 
ve Bursada 36, Bahkeıirde 39, 
lzmir, Uıak, Maniaada 40, Anka• 
rada 36, Eskiıehirde 35, · Afyonda 
34, Bolu, Kastamonu, Isparta ve 
Konyada 33, Kayseri, Kütahya, 
Çorumda 32, Antalyada 40, Ada· 
nada 38, Diyarıbekirde 40, Ma· 
raşta 39 derece kaydedilmiştir. 

Karadeniz ktyılaranda ıuhunet 
ancak 25 dereceye kadar yük· 
selmiıtir. 

Köylüye Müjde 
Bir Kilo Buğday Dört 
Buçuk Kuruşa Alınacak 

Ankara 18 (Hususi)- Vekil· 
Jer heyeti 32 yerde buğday mU• 
bayaa merkezi ihdası hakkındaki 
kararnameyi tasdik etmiştir. Bir 
kilo buğday 4,5 kuruıa alınacaktır. 

Facıalar 
Lehistanda Seller Yüzün· 

den iki Kişi Ôldü 
Varşova, 18 (A.A.) - Dnn 

Cenubt Lehiıtanda vukuagelen 
ıeyliplar neticesinde vefat eden· 
lerin bilinen miktarı elliye baliğ 
olmuştur. 

Bir Adam Babasını Öldürdü 
Siva•, 17 - Hafik kazasının 

Goydun köyünden f brahim anne
sini dUvUyormuı. Babası müda· 
hale etmif, fakat bu aefer baba· 
ıma dönerek adamcağızı öldür
müştür. 

Bursa Hapishanesinde 
Cinayet 

Bursa, 17 - Hapishanede ,e
kavetten mahkum iki kişi Osman 
pehlivan isminde bir mahkumu 
öldürmüşlerdir. 

Mısır Tahvili 
Bu Seferki Keıidede De 
Büyük İkramiyeler Çıktı 

Kahire, 17 (A. A.) - Yüzde 
3 faizli ikramiyeli Mısır kredi 
fonaiye tahvillerinin dünkü çeki· 
lişinde: 1886 senesi tahvillerinden 
55,596 No. lu tahvil 50,000, 1903 
senesi tabiilerinden 727,593 No. lu 
tahvil 50.000, 1911 senesi tahvil
lerinden 324,358 No. lu tahvil 
100,000 frank ikramiye kazan• 
mıtlardır. 

Milli Müdafaa Vekili 
lzmirde 

Ankara, 17 - Milli MUdaf aa 
Vekili Zekai Bey lzmire hareket 
etmiştir. 

Bir Kızcağız Boğuldu 
Alanya, ( Hususi) - Fatma 

isminde 18 yaşında bir kız, de
nizde yıkanan ki.içük kardeşlerini 
çıkarmak için onları kovalamıya 
başlamış, fakat bir aralık birden· 
bire bayılarak bir metre derinli· 
ğinde bulunan sığlığa düşüvermiı 
ve boğulmuştur. Fatma daha 
geçen hafta nişanlanmıştı. - Jf 

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

AFYONKARAHiSAR . 
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En sıhhi ıofra suyudur. 



lle1nlelcet lltınzGl'aı 

Balıkesirin 
l<J rihi 

Balıkesir (Huıusi) - Balıkesirin 
deniz yüzUnden yüksekliği • 150· 
metredir. Arazi dördüncü devir 
iptidalarma aittir, ÜçilncU devir 
nihayetlerinde vaki olan azim 
çökilntü vaktile ( Eke~ ) denilen 
bu mıntakada Adalardenizini ve 
Marmarayı hasıl etmiıtir: 

Kadimde bu mıntakaka akva· 
mı Aryaniyenin "pelaj,, şubesine 

mensup ( Mizyaliler ) sakindi. 
Bilahere sırasile Lidyaliler, Ira· 
oiler, Makedonyalılar, Romalılar 
ve Selçukiler eline geçmiştir. 

Romahlar devrine kadar Bah
kesirde ve muhitinde şehir tees· 
ıüs etmemiştir. Romalılar devrinde 
( Mikar Andriyatos ), (Pale oloğ) 
ve sairlerinin, ıimdiği Balıkesir 

ıehrinin kain bulunduğu mahalde 
çiftlikleri ve kasırları vardı ve 
ayni ıamanda av mahalli idi. Bu 
ıebeple Balıkesirin eski isminin 
( Andriyatos) olduğu tahmin edi· 
liyor. Hicretin-465 inci senesinde 
burayı Selçukilerden 11Alp Aılan., 
Romalı Kayser (Romanos Dokyi
nis)ten zaptetti. Şehir bir çiftlik 
halinde idi ve sabık Kayaer (Pale 
oloğ} un burada bir kasrı vardı 

'te bu mahalle ( Pale oloğ kasrı ) 
deniliyordu. 

Selçuki!erle beraber bulunan 
Yörük Türkleri tarafından burada 
ıehir teı' ı edildikten sonra ismi 
de Türk şivei kelimına tevfik 
edilerek ( Balıkesrİ ) denilmiıtir. 
Bu mmtaka Selçukiler tarafından 
ıaptedildikten ıonra teşkil olunan 
imarete ümerayı Selçukiyeden 
(Kara l1a Bey) tayin edilmiı ve 
•lyevm türbesi Bahkesirde:s mevcut 
olan mumaileyhin ahfadından 

Osmanlılar ıehri ta1lim almışlar
dır. Bu ıebepten Oımanlılar dev· 
rinde BabkHlr aancağma ( Kara 
laa) dan gelen ( Karaai ) ıancağı 
denilmiıtir. 

Bu gün viliyet merkezi olan 
Babkeıir ıehri. Bandırma· lzmir 
fimendifer hattı Ozerinde Bursa • 
lzmlr • Ayvalık • Bandırma şehir· 
lerinin arasında meıhur bir tica· 
ret merkezidir. Şehrin ntıfuıu 28 
bin ve vilayetin umum nüfusu 
420 bin raddeıinde olup lstanbul 
Ankara, lzmir ve Konya hariç 
olmak üzere viliyetler arasında 
nüfus çokluğu itibarile beşinci 
ıclmektedir. 

Taşköprüde 
Kahve Çok, Fakat 

Marangoz Yok 
Taşköprü (Hususi) - Memle· 

kette en az para ka%8nan meale· 
ğin kahvecilik olmasına rağmen 

kazamız dahilinde 31 kahvehane 
mevcuttur. 

Hemen hemen adım başına 
isabet eden kahvelerde müıteri 
eelbedecek bir yenilik de yoktur. 

Kahve iki kuruıa, çay yllz 
paraya sablmaktadır. Kasabada 
kahvehane bolluğuna mukabil 
bir tek marangoz dükkanı bile 
mevcut değildir. Burada maran• 
gozlan ötedenberi evlerinde ça· 
hşmak iti}admdadırlar. Marangoz 
diıkkanı açmak adet olmamıştır. 

Ş hre g len bır yabancmm ına· 
rnngoz. ihti acı olursa çarşıda 

n arangoz. bulamadığıudan ve 
e lerini de bilmediğinden iyi kötü 
kendi işini kendi görmek mecbu· 
Fİ) er nde kalmaktadır. 

E H E 

Bartın da '' Son Posta 
'' Büyük Kaza-Zonguldağın · En 

• 
sının Bugünkü ihtiyaçları 

Zonguldak mu- Şehri aydın· 
habirimiz. geçen· latma işinde Ereğli 
Jerde, Karadeniz.in 
en ehemmiyetli ih- belediyesi daha 
rac~t merkezlerin- fa 'al davranmıştır. 
den biri olan "Bar- Bundan başka 
tın, da bir tetkik kasabanın ıokak· 
gt·z• ı si yapımıf, Jarı da pis, tozlu 
bu ticaret merke- ve pazara gelen 
z.iııin dilnlcQ ve hayvanların güb-
bugünltü vaziyeti- relerile doludur. 
le, umumi Ye hu- Şehrin göbe• 
ausi ihtiyaçları bi- ğinde iki ırmak 
taraf bir ıözle kucaklqbğı hal-
tesbit etmiye ça- de Bartında kal· 
lıtmııhr. Bu tet-
kikan neticelerini dığım dört glln 
ılz.e bu aütunların- zarfında ıokakla• 
da Oç yazı halinde rın bir kere 
takdfm ediyoruz:: llıutı11do. g•nl gopılore k8g m•kt•pl•rintl•n bir niiman• olıun ıulandığıoa 

Bartın, ( Husust ) Bartın, Barbnda Köy Kanununa isti· şahit olmadım. Bunun neticesi 
memleket ıevgiıinl içinde duya· naden yapılan yol ve mektepler pazar yerlerinde satılan gıda mad· 
rak çalışanidare adamlarının mu· halk arasında çok samimi akisler delerinin Ustlerl hemen her za· 
vaffakıyetlerini her sahada teba· uyandırmııtır. man toz tabakalarile örtUJUdllr. 
rliz ettiren bakir bir memlekettir. Mesela: Bir halk şairi, "ey Evvelce binbir himmet ve 

Nitekim; çok kudretli bir ida· ıaıılı kaymakam Barbnı ihya ey- emekle açılmıı olan sokaklar, 
reci olduğunu tetkikatım esna• letlin!,, redifli koca bir deıtan maatteeısUf ıenelerdenberl oldu· 
ımda halktan dinlediğin Bartın vUcuda getirerek halkın ıUkran ğu gibi bırakılmış bulunmaktadır. 
Kaymakamı NAzım Beyin derin hislerine tercüman olmuştur. BugUn birer çamur yığınından 
bir tevazu içinde baıardığı itler; Kaymakamının gösterdiği bu farksız bir haldedirler. 
kendisinin hazırladığı faaliyet ra· candan faaliyete mukabil Bartın Barhnda, vaktile gösterilen 
porlarında birkaç 1abrla huliıa belediyecilik noktaıından çok gayret ve hUsnllniyetle açdmıı bir 
edilmesine ragmen halkın kalbini baklımsız ve ihmale uğramıı bir ıinema vardır. Bu sinemayı bura• 
kazanan birer eser olmuştur. kasabadır. da meuzubahsediıim sebepsiz de· 

Devlet hazineıine yUk olma· Denilebilir ki: Ev\•elce yapılan ğildir. 
dan bir hamlede yapılan Bartın • bimmetlerJe meydana gelmiş olan Sinemanın en büylik husuıiyeti 
Kozcığaz « kereste yolu » ile bir muntazam bir itfaiye teşkilatını koca Bartın kasabasında elektrik· 
sene içinde eskilerine ilave olunan lstiına edersek Barhnda beledi· le aydınlanan birinci yapı olma· 
on dört köy mektebini bu eser· yenin varlığına delAJet edecek ııdır. 
lerin en mUhimlerinden olarak faaliyet yok jibidir. Bartmda birkaç mtınevver gen• 
sayacağım. Zonguldak kömür havxa&ı bur• cin bimmetile tertip olunan kon· 

Bartının ikbsadi faaliyetinin nunu ı ucunda olduğu halde bu fcranslar, mllsamereler bu ılne-
baılıca yumurta ve kereıteye güzelim kaaaba bili petrolla mada verilmekte ve dolayııiyle 
lnhiaar ettiğini bildirmiftim. Bina• aydınJatılmaktadır. Böyleg oldu· ıinemada parlıyan elektrik Barh• 
enaleyh; Bartın • Kozcığaz kereıte ğu içindir ki; Bartın ıokak· nın içtimai hayat ve hareketlerine 
yolunun, Bartın keresteciliğlnin ları geceleri, orta zaman devrini bu suretle bir zemin ba%Jrlamak· 
inkiıafında bilyUk bir imli olaca· yaıayan bir ıehrin gecelerini tadır. 
ğı ıtıpheıizdir. andırmaktadır. Ahmet Naim 

Samsunda 
Spor Hareketleri 

Samsun, ( Hususi ) - İdman 
mmtakasının daveti üzerine Tür· 
kiyenin meıhur pehlivanlarından 
beş pehlivan şehrimize gelecektir. 
Bu beş pehlivanların biri de ço• 
ban Mehmettir. Pehlivanlar Kazım 
Paşa sinem~sında Vilayetin muh· 
telif yerlerinden gelecek diğer 
pehlivanlarla serbest gtireş musa• 
bakaları yapacaklardır. Bu ay 
içinde Samsunda spor faaliyeti 
ve bilhassa atletizmi canlandırmak 
için merkeziumum1 tarafından 

atletizm antrenörü Her Abraham 
ıehrimize gönderilecektir. Her 
Abraham temmuz sonlarına kadar 
ıehrimizde kalacak ve 15 gUn 
mntemadi antremanlar yapbra· 
cakbr. Atletizm için li%Jm olan 
vesait şimdiden tedarik edilmiıtir. 

Elbistan Kaymakamının Faaliyeti 
Elbistan (Hususi) - Kayma· 

kam lımail Vehbi Bey refaka· 
tinde jandarma kumandanı, Mal• 
müdürü vesair zevat olduğu halde 
köylere gitmiş, köyln ile hasbi· 
hallerde bulunmuş, dertlerini 
dinlemiş ve ihtiyaçlarm tespit 
etmiş, dileklerinin yerine geti• 
rilmesi için icap eden tedbirleri 
almış ve lazım gelenlere talimat 
vermi§tir. 

lzmitliler Kurtuluşlarının 14 üncü Yıhnı 
Tes'it Ettiler 

lzmit, (Huıuıi) - lzmitimizin 
kurtuluıunun 14 Uncu yılı bu 
tene daha mükemmel kutlulanmıı, 
her taraf defne dallarile ıUılen• 

mlı bayraklarla tezyin edilmittJ. 
Mera1ime Gazi heykeli önUndo 

başlandı. Şehrin kurtuluıu dola· 
yısile halkın orduya, Gaziıine ve 

bUyllklerine karşı ıUkranlan 
muhtelif hatipler tarafından yade .. 

dildi. Asker ve sporcular tara• 
fından resmigeçit yapıldı. Yeni 

yapılan ıehitlik abidesine ~idildi. 
Bir genç tarafından halkın kara 

gllnlerdekl hahralarına dair bir 
nutuk ıaylendi ve bUtUn memle-

ket ıehitlerinin ruhlan taıiı edildi. 
Geceleyin ıehlr tenvir edilmJı 

balkın \'e ukerfn lftiraklle mu• 
azzam fener alayı yapılmıı mey· 
danlarda muzikalar çalmıı, halk 
sabahlara kadar eğlenmiıtfr. Bil .. 
hassa Yukarı pazardaki eğlence• 
)er çok güzel olmuıtur. 

Smdırgıda Bir Kaza 
Sındırgı ( Huıusi ) - Huıuıl 

Muhaaebe memuru Adli Beyin 
ıekiz yaşındaki çocuğu lımet, 
babaaımn dolu tabancaıı ile oy· 
narken tabanca ateı almış, çıkan 
kurıun çocuğun karnına isabet 
ederek derhal 61dUrmüıtUr. 

Münakaşa 

Lô.ühalilik 
Ve 
Sadelik 

Nurnllalı ~ 
Yazı saoahmn en y6 flf'. 

derecesi hiç şüphesiz ki k~Oei' 
gibi yazabilmektir. En teblik il 
de odur, çUnkU hemen bayai'._. 
düıebilir. Çoğu muharrirleri~ 
aade Usliiba Uzendikleri "J 
sözlerine bir takım bab•f 
tabirler, yarenlikler karıtlJJ'1~ 
ve bu suretle gayelerine var• tİ 
mek şöyle dursun, bilakis ııkıj, 
bir teıir bırakıyorlar. Bir ya "' 
okuyanı en çok rahatsız e 
şey lizentidir, bahsettiğim nıubl" 
rirler de sadeliğe üzeniıler. ~ 

Konuıur gibi yazmak... f ~ 
konuşmak kolay birşey midir_;, 
Etrafımıza bir bakın, herh~J 
bir iti birkaç kelimede anlata I 
kaç kiıiye rasgelirsiniz? Hal~ 
konuşmaaını bilmek, bilh İ 
budur : çabucak aolatabillll 
insanların çoğu sözlerini ~ 
lemek, bunun . için . de ~ -
mak isterler. Bır hıkiyeyı 1.11 

kadar uzatırlarsa o kadar ınlP""' 

ret göıterdiklerini, hoııohbet : 
duklarını sanırlar. BirgUn bir~ 
kadaııma bir hikaye söylemi~ 
boıuna gitti. Ertesi gün teV 
gördtım. " Senin hik,yeyi ef~ 
kilere anlatbm, hem ben "' 
daha güzelleıtirdim, uzatt~~ 
dedi. O arkadaşın bir sanatP' 
olmadığım, sanati hiçbir zam' 
ıezemiyeceğini o gün farketmiş~ 
tahminmin yanlış olmadığını •~ 
radan dtl gördüm. Uzun tOT 

sinirlenmeden dinliyebilen a~ 
da 1anatten anlayamaz; ıUılll c ~ 
leleri güzel, yarenliklerle d ' 
sözleri sade Uılup sanmak 
onun harcıdır. 

Yarenlik, lillbalilik... Bunl~ 
aan'ate girmeıine nasıl tabanı~ 
edilir ? bilmem. Sanat daJlll"' 

ciddidir ; muharrfrle kari arasıo~ 
ahbaphk, arkada~bk olamaz. "/ tJJ 
yazan adam kendini buyuk 
kimıenin karfllında farzetoıel' 
ve ona göre IÖz söylemeğe 'JfJ,r 
burdur. Ôyle bir yerde ~~ 
mekten çekineceğimiz ıöıl"" 
karie de a&yliyemeyiz. Şahsı~ 
dan bahsetmek, 11rf keudillll' 
ait olan meseleleri anlatmak f 
bunun için fenadır. 

Zamanımız muharrirleri~ 
lilibalilikten kaçmmamaaı kell 
lerini beğenmelerinden de gellf 
Gururları karşılanndakilerden çt 
kinmelerine müsaade etıniY~ 
Onları aşağı görüp öyle koıı r 
mak istiyorlar. Yarenlikleri, l~ 
balikleri de o btıyük insanla 
etraflarına iltifata !. . Bittabi ' 
rurun bu nevi de, her nevi gı 
ancak bayağı ruhların vasf•C:: 
Yükselmek için bitap ettiği ada 
ları alçaltmak... Halbuki bir k~ 
senin kıymeti konuıtuğu, ken -~ 
beğendirmeye çalışbğı adanıllJY 
ki ıne ölçülür. .,a 

Konuıur gibi yazmak... E 
amma mahalle kahveıinde koıs' 
ıur gibi, şakalaşmak değil. 

* Ebubekir Hizım Beye - s1 
Prudbomme ve Jaan Aicard b _. 
kında mUntebibat kitaplarmıo ,,rı' 
talealarını okudum ; fakat onl it' 
yalnız büyllklilklerini değil, ~ 
liklerini de yine kabul edeıne., eO'_ 
Onl.rı, sırf ıizi diişt:nerek bej' ~1 
mediğimi nereden çıkarıyorsun' 
Bu ıöıU belki bir küstahlık ; 
yarsınız amma bahıettiğiniı ~; 
zımı yazarken sizi hiç hatırla t 
mışbm. Sizin edebiyatı anlaYlı;r 
nızla benimki arasında nedd 1' münasebet, ne de bir ıı 1 il' 
görllyorum. Biribirinden tnnıarıl 
baıka, ayrı cinsten ıeyler ... 

HOrmetler efendim.. 



( s;,,..., Aı•mi ]l 
935 Deniz 
Kon/ eransının 
Arifesinde 

Gelecek .... 4ett1z alliWarının 
•albt.._. için Wr •..n kenhr ... 
teplanaeak. ~-- 11111ıea• ıli.t 
ı...r1a.ak •aluadikı Loncirlda OD 

bet ıü•cleaberl laaorlık eörilfmelerl 
,.apılıyor. Son .relen taaberlere rCSre 
bu itk ılrOfmelere, muvakkat bir 
•lddet içla nifta,.t ..H•if· FaW 
.... kereler ... ..,.da Len•••• •traf· .11:..- halleder, 93S ..... 
k.ı.,...... ltef'veçllip•P. .O-ete 
••hküaı17etin• d.Wet eden iıaret 
•• alametlerle doludur.. 

Bu•lln Jçla konferan .. n b•t tabii 
aza11 vardın ln.Utere, Am•l'lka. Ja• 
ponya, Fnan .e ltalya. 

Ba bet mdn t.epne de detlh 
lll&Wan ..... odakl ütek ,.. ....-.,J 
llüiwn.4ea • 1-ler ayn41T ld .. 
a.rnleta bale ecltp bir alll•ı=a--'" 
•ine varmak mkill•ızdar. 

ta.llten, harp .. miler.lala Wçlk 
teada iapeıaa taraftardır. Amerika, 
keaclt aaWllerinia Japonyadan daha 
fok "OlduflllPI 111,Uyenk 1n.iltere.ten 
............. ........... kuY• ........ , ... __ ,...,_ 

,....,.., 4-k .......... h• 1 •• 

.. -. •Ylet.,.n·ilat.m ve•udalı 
ltJr mllMnt -1.Wn4edir. 

F .. a-.. kM41 ıılealz ~etleriaba 
tGDllAta .... rde ltal1adan fazla 
........ 1bmpl4'111 ......... ,.,_ 

ltaı1a .... Fraaea ile m~ .. vM 
t.t~ '-t'k• harp ..-nerhlİD tMt ""'" .. ..... ... . . ...... , .. 

Girit•••• ld - .,.. .... .. 
~- ..... ,,.. -. .1c· • w m ............ _ ............. 
DibaJet .... IJU.Cetlnf tabala 1etmek 
mlmkla detlifar. ~ ............. ,. ..... 
teltir ed .............. ,... Ja..- ... 
ftrtle ln,W. M Amerika _.me••ilhri 
aranında ual baklaau •la•k .. alar 
yapılmıt ol•apau Wlcltr•ittir 

Amerika muralıbau M N.i-maD 
yarın (buılD) Amerika,. dön,cektlr. 

M. Dovgalevatd ........ •• 
Ce••ne. 17 (A.A.) - S,ıppderln 

J'aıU ıeffd .. 0o.-............ 
111laaaebetlW ılUhn baralau ba
feraua nW M. Hea4•IOll Sovpt 
hariciye ke.Ueriae çok harareti& bir 
taziye tell"afı p.der•iftlr. 

• 

••• 
Japonga 
Donanma•ı11ı 
Kuvvetlendiri9or 

Tokye, 17 (A. A.) - Deni& yGknk 
,a-, ~-- c.Ualmıt oı.. eü1 
harp ~emllerlnla yerlae y•allednill 
lnıaaı hakkmtlald pr...-• ~hlk 
mevkiia• konmaıı için hükOmette• 
hemen tahıisat ahnmuın ...._. 
·.ermitlir. 

YDkıek Şürı, V .,i...,toa mualae• 
d... ..,.. .. ·- -. • fıl 
ni .. 111.m ... o _. :::::::• te.mlık .... .__.. u<M-· .. 
iıtldil • , ,.... .. .... .. , ·m_,_ ...... ,Wf. •••'•• lı •• 
ıı,ntatık _...., _.. •• I; * 
...... - ..... w ... .. 
pek,.. ............ ,' m_.... ............ , .. ... 
h.... .... .... Ilı ............ ... 
......... , ,.... tılr 

n•• 1 i1112 lıf .... ••llllıl .. ,. ....... 

L....._. 17 (A.A.) - ftftlmat, 
hava kuvvetleriaia tezyidi aiyaaetinl 
bir an evvel l1'llıa karar vennifdr. 
•wclfwfı ... , • ..._ .-_ A.._ 
JC.m.,..,ında 9a4+cılıtl mw•ıul M. 
..,..,. tfa •w1c:'fn· taiıcset, mev• 
cut hava .... wıdıeriM, ... _. _.. &• '9 tllff&N .. -. ..._ llive 
~ .ı,adı •••• .. • t. a atatd ha
..... ...... ltıl ı •eaktlr. 

Alman yada 
Hicuıa ıcıt•atarmaa Rei.

leri Nasıl Yaşı.Yor ? 
..,., 17 1A.A.) - Poth r.W. 

hlea9 ............. ~ ..... UWlll .. 

Wı&lf.._. n ,...,... tanlllın taak· 
._. taYdbt ppecatfrn alyle· 
mİftir. 

,,... ..... il (A. ~ - "-... 
1 .......... ....... y ............... . 

h •• , 1 ~ ., .. tı. 
..tem Mt•• Al ı.- • ._. 
y .... ..,. ...... lsla •• , ..... 
, ........... , 1'1r· 

~Ui •• -:·' !rka çÖL G-aı 
1_ • • L-•- dikkat ~-Mıw.tr .. wflıar .. 

- •• ıwn .,.. ... - . 

~
eceı.....11 ..,, hu ohaah. Haıta• hep bu illetti. ~L--......... 

••• 'r"I a..ı ' ~ itJDAf• atı zorla birbirlerin• ltulqtınJO: _..., d ~..,._, ...._ ._ 

. Bir kere Dit ka~'kilenn •aW-n al al. ...... 
buraya iwelerine maaa ~~~ ı:'':!k!.1r ç.. 5 t .a.ıya ..... 
Hademeler bwaları keneli •••• ._ .. ~ a•lıialcll 'ıri 
rına bar.kap ıidiyorlar. ~tea ftldt koltuklanu koy..,_ ._ 
mikroplu, .. ,et~_ .. ::-•1

:: receri 41 • ~-- .... iç.ilule 
ne anlarlar! Bea ... .. _.. bvrulmlanla. 
pek beceremiJ~~ Ylz laalu- y ~ktor o pi. bir• birer 
Jorlar, .....,..,. yapıyorlar. bana onları taıt-.tı. Emiae Ali, 

G...._.. la_.. iffet Höte~ Ayp A~ Fat· 
- A.Wa •ektept•, Mehmet. Hatice A9met, Aliye 

-ı-· ,,..,. atalar ma aap burar• ...-•Y• .-- ....., Selaer A.U tiye Wr •lirD, 
Yar, dedi. b' kaçı fekat çei• da Ayre,., Fatmap, 

KGçlk ~)~~ ~tlerl Eaiaeı• ialu.ar .Ha ilimleri 
m&ateana llep9iai•.. wartb. 
ayakta geçirilen ıeylerci•:ı b BiitlD bu atllar• rajmen, OD· 

Bir kere Darlle,-. ft&de :.;. l&I'• en çok ay• tek llllli dok· 
lerınin ...Ukkak ki J _ -1..ı.. tor .a,tendftl. Kehnm yabftllamı 
veremdi. Bu dert oradar •'!9 ~ ~an idi ..ıar. 
clerece tabii bir.~ ~--.:.~ki J)tip"• ~ tıek lla· 

f.
uldlU'lll ke.dilerı QllC.;,.. akla atta bLmf, dekt-'anlan 
itin aa tarafuu pek . ·;· .-.. ••kerdaa çok da, 

an • b•• WHr ye tiylefll':r ': C'ba olan bu eqJa yldii iman 
Bu zaYalla yanulanD ınca ..wı~w 

umumi •rtMt ele •tmA idi. Kt YMalan ka.,.Ja, .-u~ .. b!
tuldarmdıi ~ilk Wr ~ e ı..ı ellımie awina · ~ 'IMr 
ptirilclQderl, yanıp yılalmıt nıem- · 

Yin Emniy 
32 Y1111ntL. 

e le i Erlcek 

Londrada Y apdaa 
Akiıleri Her Tarafta 

• llıligar Değiltlir 
~e..lerin A A. R ımzuıle aldı ım m ktup-o 

D Ed
• taa b1rkac satır oaklede3 im . 

evam. IJOr u Orla haHi bir ailenin ojh-
yum, fakat ebeveynimi aw\k 
yapada kaybettim. Kutıma akra• 
1-aclaa bir aile ,ıkb, beni yanıaa 
alda. Filit daha on bir yapma 
sehemiftim ki ecel ODUD da 
rıbı·ne ıapıpa. Bttsbitüa yaJmz 
lr • • .. pgklaW. ötede beMe 
tMtt- .,. ailMa,et emeW Wr 
.. e•e ... .-ı'lll ijnltm; • 
çek ...,.., yazma 'ilea i 4 
ta.,..tlnn kaZMUlt~. b.tlada-. 
&.rken l'ehah «erek evı..
dfm. Fakat maalesef an•aıma
mıl kabil olmadı. Hayatıanzna 

Ht acmeai didifmelde pçtikt• 
aoara mahkemeye dUp.Gk. 

8up 32 yapndayım, aapa
.raa bnlw; ia.rattan bezdim. t.
'9d••za aaulatamm." 

.. -.,._. .Utulta • 

F......,. ...... ...,.. •· .. ,,. Loıttlrd• hl•ıulup ..,.l•rtl• 
ıabrlarında herkesin bapna ... 
WWlemıir tuir '-da.ı.r. Fakat m .. 

u ._ w .. , • ._ v•M• llÇ4ıria a.ıı- 'rA .. A '• ..,.._. •=• • a ı ...... 
r.&d-..., Wç .... ılı L11'1da..._ ,...- lıl tıı 

.... ...... plip ,... .. , ,.. asz lflıriolt• N... M. 8atta • ..... 
devı.t .......... ._, .......... 
mel.-i Wi. 8a aııialı la aAI .ad 
in~, '' ....._.iPaAc:• ı 
ıaılmcl '1 4e.tcll ula'F• r •• ılı 

L• ..... D (AA.t - ..,. T.-, •f • ... eılinia ..... anı.,.-
&ıJWa& 32 )'llllllR bire ..... 

kar ...... ..,.at .. ,. o 1 1 ... 

yap--•• -cırralsk ..... • 
ı... ... _ - ........... . 

rar .... a' lıı• ...... A..-
Ka--ta ............ .... 
Hariıripe Ma 1 .... 111....-. 
lzaluıl iıllis _. ....... • kaW w-
aında..... .. ıl urlu ....... 
da ı...-..,.a,_ .. 

lrMk.... llezinden 
alrld W • ., ı:ajula· 
mam ...... b\u\: kabuk olmuı, 
..Wı til'Mt kMlar kaz çocuğu ........ 

- Sual.ar uyuzl-a · ld 
1 ı L .İL b On .in .ır-n ..-. . .. -- ............. . 
~ 

Uyuz koiutUIMlll ı-•tlı kel· 
1er varA 
~ bızatılnı, iaıqlarMı&da 

takli:e ıihl hir ,eyler ıeçir11mi'6. 
Çele: dertli bir yizlen vardı. Ar• 
b~u belwbae bdar aar. 
bn •ıllerine iç ~ifleriei 
andıran pzlerle, bira 4a .... 
_ ... l~L 

-•aJar .. ldi~. 
3-4 aı4a ~ i)rl elabiliyorlar ... 
ZavdPr• 'ok aamala ... içlen en 
çok ul91'•fttar, hattA fena huylar 
bute-te llafhyan1ar hular ._ 
,... •• ~'-••ili .... 
........... bile laili .... .......... 

DokW J.iyle aö)'fiyerek, .mer-
diven trabzaaına tutuna tutuaa 
çıkıyordu. Bu yukar&i katla, ?it• 
malı yamdar, bopıacaMarh tnr 
de kald yanhmt Mr kıı ra· 
Y«'·s.t_,t.lar.iaa ild9i ~ at· 
• ...., arakta dolatapr. ~. 
fUKejizl kıpkırmızı, aa,ları ter• 
den alnına yap1fnnt yan dalgın 
uyuyor • 

.Aaa 11nıfı talebe•cla, bp-

.... .. ,., 11 CA. A.J - JWd,. 
Nazm Slr Sbnon, Irak hlkt• 11 1 ı 
lnktakl Aaurllere PıP.''- ,_dım· 
dan Ye oalana em~ temi• 
111al• me8'11 bu.hmt1apn Wldlr• 
...... IB 11 r Ceiari,... Jtı •ı 
lrıomiMal Wr'8 clevlet.Jere Aıurl 
mabaclr luitul edip etmiyeeekleaal 
eormufbn'. 

lmnı, ..... bir..,. 
......... ,. = 

t.Meme Nmi,. .. •• hk ..,_ 
yat.Adan bir Wr delllfll'kea, tle
nme bakaa k6'1k bir otiayı te
mWiyOI' ••• 1rar,ro1a1annın çarpfuu 
ılıtiftiııyar. 

• ... ._ ... n• N..-
Haat- •••• balla •dj ; 
- kec••• bir lideri• -"-1 
• l 1-S......--•-•til&WR aoara, lll'baa var• 
dikleri beyaz bir alml._;i iten 
bu, denizi ıı~a ki~ odac1a, 
kuyo!nm bqmchdd sararm11 
,wı .,.,. ..... • .. .., ...,_ 
ellerlerle all,.ıliı 
t•tır• fallJ'&, .. da fiylyorum. 

Ha4ıl•• ~ ·çm tıiriyor. 
.,. hir lrll Nl'İfer. 

- Çam.,... da yıbtbmch... 
Gi.tea hemthe. bunu bal'u4a 
....... ıliyer. 

Saçlanmı geriyorwm, ...... 
elerilli aokmuım ıevdijin btlttln 
o yaramaz kıvırcık '61dilmleri 
Meteteıie to)RIJllllln ~---

s.çtwı.._ Wt.. ... 
a6rünmiy•n, bqı beyaz ı..-. 
...,_ almleWi. ~-- rMZUll 
yllzln liir ballt•alaa, Jaerpre 
Nazan oluyoru .. 

• ~ bdıı · , •ktor 
Haydard• -ra • .o• ...... 
.a,.tl ., .... ..ak. Hattl çok 
geçmeden, _.n .&. ç.ok ae\Wen 
.... benim. 

"Abta, ~ye çagınmya. dalaa 
mc gecenden bllfb odu. y 1 
11tmadan yatan, titre"- er ... 

lmr acb ota ... , fakat ._ 
•ac.tir, hatta lelikula•r, hela
.. uma 'bir ı.ttkbaJ vardır. 

Z..cnile vuiyetine ı•lince • 
Ben .w.~.. ı..r tirli arnhklam 
aleyhindeyim. Fnat mMle.W 
~ r•lldllll', ve lMf ...... 
Mr teatlbe pPıamılıd• 
fıl' ll 1 C ..... UU ..... ,,.., 

mahkemenin bYanm •WI 
sonra başını m•ziden çevirip te-
. ~n.iJe ederi& ...... 

.ak Wr ,..-.. htka Wr •.~f.111 
••• rldı: ..W ""•elli ihı--
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f Tavukçuluk Bahsi o> 1 

' 1 Tavuklarda 
Mev inı Hastalığı: 
Adi Nezle 

SON POSTA 

Ateşçiler Arasında .. 
Cehennemi 
Darlaşıyor, 

Islak Bir 

-
Bir Sıcak.. Nefesimiz 
Yüzümüz Kızgın Ve 

l:iir Hakikat 
Daha An/aşı/mı 
Oldu Adi nezle her tarafta tanın· 

nuş bir hastahk olup ıklimi mu-
tedil memleketlerle bizim memle
ketimizde her sene yüzlerce tele· 
fat verdirdikten sonra sonbaharın 
nihayetine doğru ortadan kaybol
duğu görülür. Bu hastalık vlicudü 
iyi beslenmemiş ve bu yiizden 

Dille Yalanıyor ! 
İhtiyar Ateşçi Arkamızdan Bağırdı: - Heyyy, Beyzadem!. 

Dışarıda Rüzgar Varsa Bizden Selim "ilet, 

Sındırgıdan aldıaımız 19-6-9 
tarihli bir mektupta Kocako 
köyUnden Hüıeyin •ia oğlu SD 
man çavuşun karııı Fatma H 

zayıf, tliysliz kalmış hayvanlara 
daha ziyade anz olur. Bundan 
başka hayvanlann yağmurlu ha
valarda dışarıda kalarak ıslanıp 
lişümelerinden, rutubetli ma· 
hallerde, toprak ve çimento üze-
rinde tünemelerinden, hava cere· 
yanma maruz kalmalarından da 
hasıl olur. 

Bu saydığımız sebepler, tavuk 
ve pilicin burnunun içini örten 
ince derinin iltihaplanmasını intaç 
ederek insanlardaki nezlei dima
ğiyenin ayni olan adi nezleyi tev-
lit eder. Bu hastalığın mikrobunun 
henliz keşfedilmediği 6Öylenmek
tedir. 

Adi nezleyi, ehemmiyet ver· 
meyip tedavi etmiyecek oluraak 
tehlikeli olan sari nezleye çevire· 
rek tedavi güçleşir ve pek müz
min bir hal alarak hayvanların 
öliimlerini intaç eder. Bunun Jçin 
hayvanlarına kıymet ve ehemmi .. 
yet vererek onlardan istifade 
bekleyen bir amatör veya bir 
çiftçi, adi nezleyi katiyen ihmal 
etmemeli derhal tedavisine te .. 
vcssül etmelidir. 

Nezleye tutulan hayvanlardan 
bünyesi zaif olanlar diğerlerine 
nisbeten daha ziyade milteessir 
olarak kederli, meyus, tenbel bir 
halde, hareket yapmak isteme
yerek gezdikleri yerde aksır!p ök
siirmeye başlar, burnunun bır ve-
ya iki deliğinden gayet hafif sa
rımtırak ve bazan beyaz bir su 
akar, burnundan güçlUkle nefes 
aldığından araınra ağımı açarak 
nefes almaya çalışır, ayakları ile 
burnunu kaıımak ister, batını 
sağa sola sallıyarak aksırmak 
hissini verir. 

Hastalanan tavuk ve piliçleri 
hemen sürüden ayırarak sıcak, 
rütubetsiz, hava cereyana olma· 
yan, samanla. döşenmiş sakin bir 
mahalle nakletmek suretile teda
viye başlamak icap eder. Bu 
ihtimam yapıldıktan ıonra hastayı 
hazmı kolay, müntehap, bol gıda 
ile besleyerek bir hafta içinde 
kurtarmıt oluruz. Şayet tavuk ve 
pilicin burnundaki akıntı tiddetli 
ise yukardaki ihtimamla beraber 
0o 2 nisbetinde permanganet dö 
potas veyı lizol ile burun delikle· 
rini ufak bir tırınga vaııtasile yı· 
kayıp temizlemek lAzımdır. 

Yalnız bu yıkma esasında 
hemen içindeki mayiin dışarı çık
maama, mahlüliin hayvan ağız 
ve ya gözüne gelmemeaine dik
kat etmek icap eder. 

Bu hastalığın tedavisi seri ve 
kolaydır. Eğer ihmal edilecek 
olursa üzücü ve tehlikeli olur, 
akıntı burun deliklerini tıkar ve 
aari nezle başlar, Adi nezleyi 
köylü, çiftçi ve herkeı tedavi 
edebilir. 

Şiddetli sıcaklar devam edi
yor; böyle zamanlarda havanın 
küçük bir tebeddi\IU soğuk al
malara sebebiyet verir. Binaena• 
leyh, herhangi bir tavukçu, kU
meaine karşı son derece dikkatli 

Arkadaşım: 
Akıama Görüşmiye Geleceğiz ! .. 

- Ceketini çıkar da girelimf.. 
dedi .. 

Demir merdivenlere ağır ağır 
basarak iniyoruz. Kızgın bir 11· 

cak ylizlimüzU yalıyor. Serinlik· 
ten, havadan, deniz kokusundan 
yavaı yavaş uzaklaııyoruz. Nefe
simiz daralıyor, Hnki günahımı
zın hazırladığı kızgın bir cehen· 
neme doğru uçuyoruz. Şuurumuz
da birdenbire ani feveranlar baf• 
gösteriyor : 

- Allahım, AHabım l.. diye 
bağırmamak için dltlerimizi sıkı· 
yoroz. 

Demir merdivenler uzadıkça 

Tatlı bir ginclüz ugku.u 
cehennemi ııcak ve makinelerin 
derin uğultuların çoğalıyor: Aıa• 
ğısı yarı karanlık, tok ve ağır 
makine sesleri arasında, eğer 
insan sesleri duymaıak çıldıra• 
cağız. 

Arkadaşım: 

- Dikkatr. diye ıealendl, 
geldik.. Ayağını kömürlere baaf. 

Ayağım kömürlere değdi. 
VUcudümden buram buram ter 
hıkırıyor. Sıcak, başımı, gözlerimi, 
yUzümU ve hatta boğazımı kap~ 
lamıı. Nefeı almakta güçlllk çe• 
kiyorum. Gözlerim iyice etrafı 

1 
göremiyor. Batımı yukarı doğru 
kaldırdım: f nco bir gUneş ııığı .• 
Tıpkı uzun, çok uzun tünellerin 
mini mini, parlak dehlizleri gibi •• 
makine uğultuları arasında kı11k 
insan sesleri ve kömürlere sapla· 
nan kürek hışırtıları duyuyorum .• 
Arkadaşım: 

- Canım, ne duruyoraun, ıana 
bağrıyorum, yürüsene biraz!. diye 
kulağımın dibinde öttü. 

'1--
Şirketi Hayriyenin iri tekne

lerinden biri Boğazdan dönUyor. 
Ben selihiyettar bir arkadatımla 
buraya, ateşçilerin yanma indim. 
İkide birde: 

- Ne ııcak, ne ııcakf diye 
mırıldandığımı gören ateıçilerden 
biri baıını çevirmeden homurdan· 
dı: 

- Elbette beyim, kolay yaıa
mak insanı terletir!.. 

-

OJI• P•JJdosundtı •ustıga" at•şçıl•I' 
lamamazlıktan geldim: 

- Eıta&furullah dayı, öyle ıey 
dUtünmek ne haddimize!.. 

YUıUme dikkatle bakıyordu: 
- A11I estajfirullahı biz ıana 

ı6ylemeJiyiz evJit, elçiye zeval, 
ml1afire vebal olmaz!.. istersen 
aana soğuk bir ıu ikram edeyim!. 

Yine itiraz etmiye kalkıtirken 
ihtiyar iUlerek köşedeki teıtiye 
uzandı: 

- Hele hele!. Bir ikram ed ... 
Um de gUnahı bizden gitsin!. Dedi. 

Testiyi elJme doğru tutmuıtuz 
- Bir bak, soğuk değilıe 

fçme!Elimi uzattım, birdenbire çek• 

lı aralt1r11ulc her•r•tll iir ıohieİ 
efendiciiim. 
medim. de ... 

Birdenbire farkede· tim. Su, sıcak, oldukça ııcaktı. 
ihtiyar ıtilUyordu: 

lııtiyar atetçi küreğini kömürler 
tlıerine atarak yanımıza yaklaıtı •. 

iki elile pantalonunun yanla· 
nnı ııvazlıyordu: 

- Şaıtan değil mi? Elbette ya, 
bJzim burada hiç birıeyimiz ıotulC 
kalmu.. Hatta ıoğuk heriflerin 
bile kanı çabuk ııınırf .• 

- Naaılsın beyzadem. 
ıördUm, iyi oldum. Ara ııra 

Seni Ocağm başına, genç lriıl bir 

de ararmıtsın ya!.. 
Ben bu ihtiyar 

mem bu kalemle 
• cek miyim?. 

bizi ateıçi geçmişti.. Kömürleri attık· 
tan sonra, koca bir bezle tuttuiu 

atetçlyi, bil- uzun bir demiri içeri sokuyor, 
ıize çiıebile- ateşi karııtırıyordu. ihtiyar atefçi 

Vücut bele kadar çıplak.. Ter 
zeytinyağı gibi akıyor.. Esmer ve 
yanık vücutte sanki mütemadiyen 
ıular akıyor .. ihtiyarın göğıUniln 

arkadaıla konuıurken, kömtlr 
yığınları üzerinde sigara içen bir 
ıölge tatlı bir şarkı söy1üyodu: 

Ela goılu, beııli dilber, 
Koyma beni el yerine, 
Altın kemerin olanı, 

Dola beni bel yerine!. 

Ateıçi bize yirmi dört saatlik 
bu cehennemi iş hayatını anJatıyor: 

davranmalı, her gün tavukları 
gözden geçirerak nezleli olup ol
madıklarını muayene etmelidir. 
Çünkü ehemmiyetsiz bir hastalı
ğın bile önü alınmaZ1a müzmin· 
leıerek tehlikeli vaziyetler çıka
rır. Bunu, ileride ayni 5Ütunda 
okuyacaksınız. 

Arkadaıım bir iki adım ileri 
yürüdü, dikkatle baktı: 

. kılları bile beyazlaşmış ve ııcak
tan büsbütün kıvrık kıvrık olmuf. 
Yüzü çizgili ve çizgileri arasından 
mütemadiyen sular akıyor, göğ-

ıUne, omuzlarına doğru ımyor. 

Dolgun kaşları üzerinde damla 
damla terler birikmiş.. Ara sıra 

baıını salladıkça bu terler etrafa 
dağılıyor, serpili serpiliveriyorlar!.. 

- Hikmetihlida, dııarıda üıU
yoruz. Sudan çıkmış balıklar gibi 
ölü ölUvereceğiıniı.i sanıyoruz. 

Soğuk almıyahm, hnstalanmıyalım 
diye çıkarken içimize fanilalar 
giyiyoruz. Amma, bizim Menkenli 
Ali her havaya çeker, her zaman 
bir tek fanila ile dışarı çıkar, 
kara, kışa dayanır. f.rcnköy: Bereket Tnuk ÇtftllJi 

(1) Tuuk n Tn ukçuh.ıi• alt •lan 
mıUtkUllerlnh:I ıorunua, •&lt~hau11 ıl1e 
..... p Yerecelttlr, 

- Dayı senmiıin? YUzilnU 
göremiyorum!.. Dedi. 

Ateıçi bir an durdu, yüzünü 
bize doğru çevirdi, ıonra tatlı 
tatlı 1UldU: 

- Allah önıürler versin b~r-

ihtiyar benim kendiıiııe dik· 
katle baktığımı göriince güldü: 

- İnsan bu yaştan ıonra 
köpeklerin maskarası olurmuş 
deiil mi e\'lat?. 

Ben onun bu ince tarizini an-

24 saatin içinde ne mi yaparız? 
itte böyle, kah ben kah bizim 

1 oğlHnlar bu obur <>c•i• klmlr 

mm Sındır~ hUkumet dokto 
tarafından doğurtulmak üzu~ e~ 
lıkcair doğum evine 16nderildil 
fakat orada bakalauyarak Ja• 
edildiği ve yolda 6ldOiU bildirll
mekte idi. Mektupta imza yokhL 
imzasız mektuplan nazarıdikkat• 
almamakta olmamızR raime'n iki 
canlı bir kadının 61UmU ile ali• 
kadar olmamayı da muvafık buJ. 
madık. Bize ıelen mektubu ayneJI 
Balıkeııdr Sıhhat M&dlirllliOn• 
ıönderdik ve yapılacak tahkikat 
neticesinden mftmkonıe haberdar 
edilmemizi de rica ettik. 

Bahkeıir Sıh!rnt MüdUrlüğll 
bu imzasız mektup muhteviyabru 
tahkik etmiıtir. Netice ıudur: 

Filhakika Kocakoaak köyUn· 
den hUaeyin Ata oflu Süıeyman 
çavuıun karııı Sındırgı hükumet 
doktoru tarafından Bahkeair 
Doğumevlne gönderilmit 
orada Doğumevi ldareai tara• 
fmdan yatırilmııtır. Fakat kpdın 
peritonit olduğu, çocutu kar• 
nında öldüjil, kalbinin de 
ameliyata tabammlU edecek kuv• 
vette olma dıiı anlaıdmıf, ameli
yat yapılmaaı imklnı görWeme
miıtir. Maamaffh buna raimell 
hasta ıstıraplarının tahfifi lçla 
tedavi altına ahnmıtbr. 

Hastanın ıablpleri kurtarmak 
imkanı olmadıtını anlayınca baı• 
talarını götltrmek iatemitlerclir

1 fakat hastane idaresi muvafakat 
etmemif, haata fahiplerinin ıarar• 
ları kar111ında da ellerinden hef 
türlü meıuliyet kendilerine .. 't 
olduiuna dair bir Hnet alının şf • 
Bu ıenette hastanın kocası Suh. • 
manın mühilrti ile ismet ve Emi • 
imzaları vardır. 

Altına imza konulmayan mel • 
tup muhteviyatının doiru olm.l«-
ıma zaten, ihtimal vermemlştik4 
Balıkeair ııhbat mDdOrliltDnlbf 
tahkikatı bu kanaatimizi taba I • 
kuk ettirmiıtir. Balıkeair sıhh t 
fdareıine Ye dojum evine mür.ı• 
caatımıza ıöıterdllderi alakad ~ ı 
dolayı teıekkOr edw • .......................................... ·--···-······~ 
atar, kızgın demirle kan,tırır. 
Bazen içimizden biri fU kömOrlerbt 
llzırinde bir iki Matllk keıtirm• 
yapar .• 

- Bu ııcakta mı ?.. Bu k 7 4 

ıın kuyuda mı 1 
ihtiyar, benim hayretim• kar~ 

tatlı tatlı ıüldli : 
- Ne zannettin ya f.. Nede• 

ısıtın? .. Biz alıtbk bey oğlum. 
Biz bu ite alıttık. Bize korkulu, 
07.üntUIU gelmiyor. Siz nasıl dısa• 
rıda çalıfıyoraamz, naıal çalış r ~ 
ken sıkıntı duymuyorumz. biz • 
öyle !.. Fakat bazen evdeki ç • 
cuklara aklım aider.. Bu fal< • 
ciklerl dUşUnllr dlltUnürüm d~ 
yüreiim yanar 1.. Eh, ne kaldı ki 
yarın öhUr gün, ıu atetciiin kaııt 
ıııında can verip ıidecegiz.. Y• 
sonra, evlidll ayal gittiğillllj 

yola mı bakıp kalacaklar ? .. 
- Yemeklerden en çok o• 

yersiniz? 
- Peynir, zeytin, biraz yemi .. • 

Balık ta hoşumuza fider.. Fırıdt 
beş dakika tutsak çabuk kızar r.1 

Biz, bu cehennemi ııcakbktaf 
bir an evvel kurtulmak için me.
divenlere atılınca, ihtiyar ark .. 
mızdan acı bir kahkaha attı : 

2 - Hey, Beyzadem, dıtara 
rüzgir varsa bizden aeliaı il 
aktıma ıörüım.ei• ıeleceiiz J •• 



Suyun Lezzetini Deilttlren KtiprU 
Bu küprU Elcezire'dedir, iki ıat· 
hım·ail üzerine kurulmuı olan bir 
köyün iki parçasını yekdiğerine rap· 
teder, deniz kenarındadır. Hu
ıuıiyeti uğ ayağında ıuyun 
tatlı, ıol ayağında iae tuzlu 

oluşundadır. 

tan• •o. yapıp 
i1ıt6ıte ıetırmek 
ıuretile ayaıını· 

sın parmaklarile 
çlubıllr alılnlı? 

Çomelml., vazl7etle• bir
denbire avaj'a kallı.malı 
ı lıletlalıl )Uıde 60 n'ı· 
petlade arttırır. Alellde 
bir baa
klll üze· 

n :ı: ırörür
ıünllı. 

Uııakta Bir 
IJ•a• 

Şıma i Amerlkada Monrall t•hrl deniz.den 1000 11111 
uııaktıdır. Bununla beralıter mahtellf dere .ıha derin
i 9tırllerek açı maları teklinde denlıe baıhdır. 111-
ke , me t;lr llma• halindedir. içi•• lıt r uaede 

aıirip çıkaa Olıyanuı ıe
aıı erınln adedi 1200 dlr. 

B r doktor lıe• 

dini• ıiılerl•e 
t.a yl tll c:I lıtlr 

ıir.Hlk talı••t 
ve tecrübe ae
tlcealade kedi 

delir mittir• 

Belometre'dlr. Hava
••• talaanUIDnl rle· 
terlr. O tlerece haa• 
a11tar ki, ltet mll 6te

de bir tahanll bar 
l•aa llııreal tlerhal 

tltremlye b•tlH. 

._..,,., , ...................... .. w: Jtıc: :ı:;: ca 

Bir Hapla 
Rekoru 

Cem ez isminde 
bir lapan}ol muh· 
telif hırsızlık cü· 
r6m )erinden do

Jayı tevkif edi-
. ~I rek mahke

verilmiı· 
eme 

bu acı-. 

yaptıgı cU
rllmler den 
dolayı ayn 
ayrı mab· 
idim etmiı· 
tir. Yeku· 
nu 978 ae· 
ne tutmak· 

tadır. 

Polisi, Mahkemesi Ve Hırsızı Olmıyan 

Dünyada VersriTa;~ıvan YegineÜlke 
İçinde Bulunan Adamı Feda Etmeden 

iş Gören Bir T orp1l Yapıldı .e 

Atlaı Denizinde, Cenubi Afrika 
ile Cenibt Amerikanın tam orta 
yerinde Triatanta Cunha iaminde 

Cu•ha atlaan1a H alk&llıaı• .... ı ,,..ı,.alerl•e lıılr ltakıt 
idare, ahali tarafından her HD• dlfllnDlerek ·~~e. hlr mlfrue 

·ı bir heyet ~afmdaa ti- aıker yerlettirildL O zaman ':f ~ en dotum ııom vak' alan Ue alWilİ bir dllllae adamdan lba· 
~vle~meler d~ yiae bu laeyet .tti. BilAhara yavaf yavaı ~oj"aJ. 

tar•~:::: ay~~~~~u (160)ı lnıiliı, • Ada halkanın ~iyeceji~, k~n-
a ~ rt ki Bat taralı da eli topratında yebpn buıclay ile 

<200
11

) 
1 

ok en 
1
're 500 kl·'dea et ve lruı yumurta•• t .. ldl eder. 

ver o ma ze ,. 1 • li '-
J 

1 
çeceıe ı• nce, raaı, tarap 

lbaBtt r°J,dalar Ok deia olarak burada bifiomeyen ıeydir. 
u • b. p rtekiı aml· Maamafih adanın hlli kıaım· 

1506 aenesande " 0 
• • t larında bir nevi ot vardır ki, 

kliçilc bir ada vardır. Vapur uf- ralı tarafından ketfe~i.lmı!tı. fa~a kaynatıldıiı zaman biraya benzer, 
'•iı olnıadıiı için dünyanın u ıSJ6 aeneainde lnıalız ıdareaı.ne az çok alkollO bir au verir. Ye· 
laaıı yeridir, bununla beraber en ıeçti. Ve S~int Eien yolu Ozerıdn- mek arasanda bunu içenler vardır. 
rahat köıesi de aayalabilir. ÇOnkU: de oldutu ıçln o zaman ora a Ada İngiliz idareaindedir. Fa· 
Bu adada poliı, jandarma, ad~iye, mahbuı bulunan ( Nb.apokulyon )t" 8 kat (nalltere bununla meııul 
hu 1DUe11eaelerin vftcudünli ıcap d d bil cek ır ne ın • 
ettirecek vak'a yoktur. Verıi de yar ım e. eif ed t eai ihtimali olmaz, kendi haline terketmiıtir. 

U t buradan ııt a e e m Ö 
-!~i malum bir ıeY~· mum 1 Sevene lüm 
Şu Garip Dünyada Getiren Kadın 

Ol 
? Bir laafta evvel Londranın 

N ıer uyor • Celıee ıazinoau önünde bircina-e ö yet oldu. Bir kadın ile bir erkek 
ll· Bir lnailiz doktoruna 1 re ıokaia çıkıyorlardı. Kartılarında 

Yaz mevsimin baılansıcı m uykuıuzluğun baı· b ı· d" b. il h · 
L d nasebetile Londra Almangatla lıca dört Hbebi bir ıölıe e ır ı ve ır ı a ıeaı 

on ranın tr Jın· k l•k 8. . . . duyuldu. Koıuıan poliıJer bir 
t I telefon san a •9 us•Z vardır. ırıncııı adamın kan içinde yattıianı ve k e/on da çahıan hanım ari bir lıa.- ıuihazımdır, ikin· bı"r adamın da kaçmakta oldu· 
ızları icazlar kendi ara· alık lıaliml clıi zihni dütlln· ar d b" li ğunu ıördüler. Yaralıyı haata· 

....._ asın a.. larmda ır m .... d" OçllncllıO bedeni yorpnluk, haneye kaldırdılar. Kaçana da 
Ilı b .. ıamere ce ır, y . 

ere yapmışlar ve u mu . dBrdUncUaü de ııtıraptır. anı tuttular. 
•~nasında bir karaliçe ıeç_mııle..- b doktorun iddiaama göre ur BilAhara yapılan tahkikattan 
dır. Seçilen Mis Elsi Barrın ger· k u l k aon zamanlarda Alman· anlaıılt• ki ~u faciaya k11kanç· 
dir. Bu mevkie layık görl11üt8: u:uı u rl bir haatabk halini lık H ep olmuıtur. Kahramanı 
nün sebebi muhtelif meıiyetlerı yal a b aa Çllnkll bu memlekette da dt\fen erlceiin yanındaki ka· 
ı,· ol ıdır a m•t r. 

1 
da dıadıl', adı ıan açb _MabeJ .. edir. 

ır arada toplamıt maı : b dlrt. Hbepün kurlu afl • m F.akat itin aaıl ıarıp •oldua. 
~ meziyetler yüz ıve ae• ·l:~ır ,.;k 9İ'idin lailtlı"111 ••• 'ft"fel de Mı ..-

FIG.1 

(1) auaarab flrGr JapHlana ihtira eltlklerl orp il ıöater ıor, bu da (ohljen) in (f ol ) 
Ye (au) ile l•Uıuı aetlcHlade haaıl olacak tazyik ile itler, fakat hllnde ot raı daı 

torpil r••IJe çarpıp parçalandı~• umaa ölmiat de•ektir. 

Bir mllcldet evvel Japonlann 
aon aiıtem bir torpil icat ettikleri 
alylenmifti. Bu torpil fimcliye 
kadar bilinen tekilde bir t~i· 
doclan veya tahtelbahirden, yakan 
meafeler için ahlmıyordu. içinde 
ltir adam vardı, onun tarafından 
iclare ediliyordu. Son derece kuv• 
vetJiydl ve tahripçiydi, yepa• 
mahzuru, patladıjı zaman içindelci 
adamı da mahvetmesinden ibaretti. 
Temin edildi(ine ıöre Japon aml
rallıiı bu torpilin tecrObeleri için 
5000 ıönüllll arasından ıeçilmit 
400 zabit namzedinin hayatına 
kaylmııtı. 

Fakat timdi ifidiyoruz ki, Ame-
rikalılar bu mlltlıİf ailihl muka
bele etmekte ıecikmemiılerdir. 
Onların da yaptıkları aynı torpil
dir, Fakat bu torpil Japonlann-
kinde olduğu ıibi idare edeni öll· 
me ılirllklemeimektedir. Filhakika 

torpilin içinde bulunan adam uı) 
makineye yay ile bağlanmıt hu
ıuı1 bir kamara içindedir. Burada 
bir teleakop vuataaile dışarı11nı 
16rmekt , dtitman zıhlıaına ) ak· 
Jaımaktadır. Tam müsademeden 
birkaç metre evvel Jae bu husu! 
k111m bir düğmeye baaıhnca tor 
pilden ayrılmakta ve denize dli• 
mekte, orada açılarak içindı 
adamı ıu ylizline bırakmaktao 
Tabii bu adamda ıayet iyi bu 
yOzUcil olduiu için 61Umden 
kurtulmaktadır. Şurasını da ıll· 
ve edelim ki Amerikalıların 
torpili, hava tuyikı ile degil, 
iıtim ile itlemektedir. Bu iatim 
yapan iae, buhar yerine 
(okaizen) dir. 

Torpilin aürati aaatte 40 mil· 
dir. Amerika bahriyeai timdi bu 
aletin ikmali ve tecrUbeai lll 
metguldUr. 

(1) ve (3) numııra ı flrlrler AmerlkalılHın ihtira elttklerl torpildir. Enall ('J) numaralıy 
lıtakınıı. ( B ) lııaırı aevatldı mllttalle lua•ıdır. Ve idare eden adaaıa oturdufu yerde 
tamamen a1rıdır. A ve K harflerll• ıiaterllen 1•rdea vıdalıdır, bir düinıeye h •••C 
aerbHl kalır. B kıamı a1••t• lptldat alr'atle 1eml1e Yur•mya shlerken F dUmral ile 

hlare edile• A luamı Hrbeat kılar ve adam kurtulur. S nu•arah fl,Ur bu lnıının 
aaaıl ayrıldıtını riıterlr 

kilde tamam 12 erkeiin hayabna 
mal olmuı olmaııd1r. Filhakika bu 
kadının ilk kocaıı delirerek 
timarhanede, ikinci kocası bir 
cinayet yaptıiı için hapiaanenin 
celladı elinde ölmüt. bu ilk iki 
kocayı takip eden 12 lflİJ da 
rakipleri tarahaclan kurıuala ,.,. 

aerilmiıtir. 
lnıiliz gazeteleri hidiseyı an• 

labrken: 
- Miıiı Mabelaee o kadar 

glizel ve caziptir ki bu bir ıllıile 
eabıka11na rap.en bu geçtiti 
yolda daha birçok Atıklar bula
catıadan ı&pM etmiyeruz dıywlar. 
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.onn aat 
\.;tanbu\ • Berl•\fa ıi olur ..• 

hayvanat ba'hmtUmlü ihtiyara, 
on bir rv Schmitt cenaplarına 
Biz a on biri çeyrek geçe 
tS-eldik değil mi Ra bakoviç.? .• 
Ve kendi kendine irat ettiği 

bu suale yine kendi ıöyle cevap 
v riyordu: 

- Evet dostum, hakkın var, 
hem de çok hakkın var. 

:ıt-

Bu gidiı, geliı, bu takip bu 
kotu ve yorgunluk içerisinde 
sa t ikiyi çeyrek geçmiıti. Ye
dıye seki:r:.e kadar bir iskemle 
Uzerınde oturmak için verilecek 
yırimi beı fenike pek yazıktı. 

Acaba ne y pmalı idi? 
Adımlarını ,uurile ldar• et• 

medl, ayaklarmm ı vkl tabiisine 
bıraktı, ve bu adımlar onu hay• 
vanat bahçe inin arka kapııı 
adaedılebilecek olan yan kapıdan 
ve büyllk istasyonun önünden 
Tiar Gartene doğru çekti. 

Bir az sonra Benlinin orta• 
ımdaki iıbu koskocaman parkın 
en kuytu bir köıesinde bulunan 
bir ik nnpeye oturmuı, ayakla· 
rından iıkarpinlerinl çıkarmlf, 
koımsktan tiımiı olan parm k• ' 
larmı oynatıyor ve geziniyordu: 

- lvan, dostum, bu akşam 
11enden mem unum. Şimdi ıurada 
bir rahat et, uzan ve uyu .• Y nrm 
a bab erk n erken kalkıp yirmi 
bin frangı ele geçirmek Dzere 
faaliyete baıla. 

Tahta kanepenin üzerine 
• yaklarım çekti, kolunu yastık 

gib başının altına koydu ve 
iÖzlerlnl kapadı .• l-lava ne gtlzeldl. 

- Esasen açık havada uy~ 
rnak çok ııhhidlr. Burası Mörike 
hen şirelerin tahtalrnrulu ve ekiz 
nefesli odasında vakit geçirmek• 
ten çok daha iyidir. 

-10 -
Andrea Albertinl kadehini 

m -anm üzerine bıraktı: 

Size yemin ederim Bob, dedi, 
MI Faninin baıına gelen hadise• 
nin naııl vukubulduğunu bilmi· 
yorum. Bu ıeye sizin kadar ben 
de mlitabayyirim. 

Alçak tavanlı tahta ma11h 
piı bir meyhanenin arkasındaki 
odada idiler. 

Andrea Albertininin Bob tes· 
miye ettiği adam kısa boylu sarı· 
im, çilli yüzlü, ön ditleri fırlak, 

küçü!c mavi gözlü ufak tefek 
bir erkekti. 

- Fa~ at Alberlini dedi iki· 
Hllt,llUIHIUtlllUll•HtUUHUUtf-.. W-HflfJJI 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

f- Gazetenin esas gozısile 
bir sütunun iki satırı bir 
(santim) •ayılır. -

2- Soyjasınt1 ıöre bir santi· 
min ilan /iatı Junlartlır: 

ia) fa a) fa sayfa j ea> fal lJığer Scıa 
1 1 2 3 ı 4· 5 )erler ayfa 

t 400 250 200 100 60 -30' Krş. 1 Krş. l(rş J(rş 1 Krş. Kri.1 

J-:Bir ~antimcle 11ascıti 

(8) 'elime var'dır. 
4 - ince vt1 lcalıtt gaıılar 

tulocakları yerd gör 
unliml~ ölçü/ü,.. 

nizln birbirinize kartı daha dik· 
katli davranmanız ıe izin genç 
kadını düşmanların pençesine 
bırakmamanız Hizım değil mi idi? 

- Bob siz de bilir iniz ki 
onun m vkii benimkinden daha 
yüksekti. O, işi idare ediyordu. 
O baı, ben de koldum. 

- Beceriksiz bir kol. 
Bana böyle söylemekte 

haksızsınız. Ç ntanın müsteşarm 

kitibi tarafından naııl muhafaz 
edildiiini görmüş olıa idiniz böyle 
konuımazdmız. 

- Okatiple ark daı ol a)·dınız. 
- Maazallah.. Herif ıersemin 

biri idi •• 
Kompartımandan dışarıya bur· 

nunu bile çıkarmıyördu, bir ara 

Üniversitenin 
Yeni Rektörü 

Prof••Ör C•mll B•g 

Yeni Üniver He Relctörli Cer 
mil Bey dün sabah şehrimize 
gelmiştir. Cemil Beyi iıtasyonda 
f akiilte dekanları v bazı profe
sörlerle dostları karşılamışlardır. 

Cemil '13ey doğru Üniversiteye 
gelerek geç vakte kadar meşgul 
olmuştur. Dlin kendi il görüıen 
bir muharririmize denıiıtir ki: 

"- Daha bugün işe başhyo· 
rum. Binaenaleyh Üniversite işleri 
hakkında fazla bir ıey öyliyemi· 
yeceğim. Yalnız şunu bildireyim 
ki Maarif Vekaletinden aldıtım 
direktifler dairesinde çalışacağım. 

Bu çalıtmada devletin Üniversite 
için kararlaştırmış olduğu ıslahat 
programı eıaıtır.,, .............................................................. 

Hazin Bir ÖIUm 
Gelibolu Nizamiye Fırkaaı Ku· 

mandanı Merhum Hailm Patanın otlu 
fı bankası Jatanbul ŞuLui memur· 

!arından Rif at Haşım Beyin henOz 
genç yaşında vefatını teessürle 
haber aldık. Spor hayabnd (Petit 

Rıfat) na mile anılırn bu gencin vef tı 
bankacı ve sporcu ark da~ları arası • 

da çok derin bir teeaaUr uy.andırmıtlır. 
Cenazeıi bua-tın O m nbeyde Kır 110-

kakla ikbal apartmanının 3 numaralı 
dnireıindcn kaldır rak Feriköydeki 
aile knbriat nma gom illeccktır. 

18·7·934 

onun gafletini yakalamak ihtimali 
vardı, fakat o zaman da bilmi· 
yorum hangi kuvvet namına 

\ 
faaliyette olan bqkaları ite geç· 
tiler, v benim planı altüst et· 
tiler. 

- Mis Faninin katilleri veya 
katili kimdir? Bunu tahmin ede· 
miyor mu unuz? 

-Bu darbe bize M. Domonsky 
tarafından gelmemjştir. ÇUnkU o, 
Mis Fannyyi trende aörmemi ti 
bile. Planımı:r. böyle idi. Trende 
ben çalışacaktım. Ben muvaffak 
olamauam, o, Berlinde otelde 
faaliyete geçecekti. fıtanbulda 
seyahat acentesinden müsteşarm 

hanrl otelde oda tutacağını 

öirenmiştik. Ben nazarıdik· 
kati celbetmemek ıçm Mis 
Fanniyl hiç aörmlyecektim. 

( Arkası var ) 

Son Posta 
lıtanbul BORSASI 

1Y • 7 - 1934 
ı--~----...~-=-=-· ,._... __ _.-

ÇEKLER 
kuru1 kuruş 

Londra 833,50 Pral' 19.l~ 
Nn • 7•rlr 0,t9~ Vlyana t,2818 
Pv!ı 1:1,06 Madrft 6, 167 
Mtllao 9,~ S.rlln 2,077 
Brtka.t ,4007 Vartov• 4,2ı 15 
Atlaa ~' Peı e 3,9ıc~ 

C• .. vre ,438 ı BWtret 79, 14 
S•fJ• Bel~rat 84,807~ 
A•.tertla• 1,114!\ Mo.kon 1090,25 

ESHAM ve TAHViLAT 

Lir ı Lira 
1, laala.(Naına) • B ontJ • ı~ 

11 (HAalle) 9, ltJJ fatlkraıı 91,50 
,, (MllH•'•) 10%,- latlkruı DahUt 93100 

Oı•aalı Baak. 35,- DU7unu u. 52,50 
l•llatı. • 0,9:1 Bajdat t rtlp 1 09,00 
Jlrlletl Ha7rJ1• U,08 ,, • ll 10,00 
Halle ,17 RaJI 5, 
Anadolu ff60V. 2 Tramvay .t,•.11 

• ' 60 P. t,15 Rıhtım 23,0 
Anade'u '6 1 V. 43,SO OakUdar IQ 170,-
Şark D, Y, 6 28,6 Terlloa 41,SO 
f,at. Tramny a,sD MHırKr.Fo.1816 ı ,oo 
Oıkllclar H 11,0IJ " • 19 J 96,50 
Tarkoı 2 ,75 • • • 1911 9ı.50 
Hanrasl 27,- Elaktrıı. , 
Talafoa B,7S 

MESKUKA T ("'] 
Lira. 

Tiri& altı ll.22,00 (H•mlt) ,50 
!n.. 11 ID,38 (Ratat) 49,00 
lılr. • S.43 (Vahit) 4ö,~ 
Ruı • JU,8!) ine• betlblrllk altın 
MMldlr• ,50 (Climhım;;t) 4;,1~ 

(Hamit) &rlllah !12,SO 
Banknot (Oı. 8.) 240 
Kal n baıtblr!lk a•tı ı (R•ıat) • 47,50 
( CUalıurl7at} 46,~~ 

(Ada) t ,25 

(Vahit) • 49,110 

('") 8oraa harlct 

Meyva Ve 

l inci 
Kilo 

20 
ıs 

25-20 

6 

' 20 
5.4 

1;) 

6 
15 
5.4 
4-3 
5.4 
5.4 
5 
s 
8 
2 

-,,..._.__ -
Yerli kayı11 
Şeftali 

Armut Akçe 
., Kıymeti 

,,, Serfiçe 
" Adıyaman 
., Kantar topu 
,,, Kızıl 

" Edremit 
Vitn• 
Erik 

Aebzeler 
2 

5 
2,5 

1 

4 
2 

20 
12 
6 
1 
s 

1 Kr. 60 Pr. 
450-"°°l 300 

An• kadın faaulı! yerlı 
Çah fasulye yerli 
Kabak yerli 
B J& yerli 

" lzmfr 
Dolm lık bllaer yeril 

u " lıınfr 
Şlvrl biber yerli 
Patlıcan (\aıeel) 
Salatalık ( İ>ıİ:ıa kDfe 

2)0 dır. 

Ziyan Olan Bir Gıda .............................................•.. 

1 Yüz Elli ilo Balık 
Elli Ku şa •• 

( 8atlarafı 1 inci ayf ada ) 
\'e kilosu (10} kuruıa satıldığı 
görülen mahlfık, işte bu Orgenoı 
bahklarıdır. Halbuki Balıkhane bu 
balıklnrdan (15·20) tanesini, yani 
y vmiye 5 - 6 bin kilo balığı de· 
nize dökmektedir! 

8ahk Azm nı Ner 1 rd 
Çıkıyor? 

Balıkhane Pazarbaşısı Lfıtfi 
B. bu canavar ıeklindekl bııhk 
azmanı hakkmda şu dikkat ıa· 
y n izahatı veriyor: 

- Ton balığı dedikleri. bu 
balığın l t vrit azmanı olduğunu 
ıöylerler. Halbuki istavritle bir 
alAka ı yoktur. Bunlar Orgenos 
balıklarıdır. Ton balığı ismi ise 
ltalyanlardan geliyor. Bu balık 
(S) kilodan (350-400) kiloya lcadar 
olur. Bizim denizlerimizde en bil· 
yükleri yetişiyor. Bunlar en ziyade 
Boıtancıd ki dalyanlara düıüyor
lar. Boğazda, (salistre) ve (anarıa} 
da tutuluyor. Bu balık, bizim bu· 
iünlerdeki en bUyUk elemimizdir, 
piyasanın bugiinkU ıstırabını bat· 
lıca bu balık temsil ediyor. ÇUnkU 
bu muazzam balıklar güzel yen· 
dikleri gibi bilhassa ( Ton balığı ) 
konservesi denilen konserve ima .. 
tine yararlar .. Fakat. .• 

Bizde Zarar, ltalyeda 
Servet 1 

Lutfi Bey teesslirle diyor ki : 
- Bu bahk bizde zarar ha· 

line geldi. Çünkü (250) kiloluk 
bir tanesini (40.50) kuruta satıyo· 
ruz da yine alan yok!.. Bu yUzden 
bergUn tutulan (1 S..20) t ne ini 
denize dökmiye mecbur oluyoruz. 
Geçen aene ftalyanlar ıehrimizden 
Ton balıjı alıyorlardı. Bu sene bu
da yok.. binaenaleyh tutanıı1 emeoo 
ğin mi, gözönUnde g yet kıymetli 
bir gıdanın denizlere hlışma mı 

yanarsınız?.. Halbuki bu balık biz· 
de kiloıu (10) para, (20) paraya 
sablıp alıcı bulamadığı halde 
ltalyaya gidiyor, kutu konıer\•esl 
halinde, t krar memleketimizcı 

gönderilip kutusu (50) kuruşa sa
tılıyor. DütUnUnüz efendim, bizd 
(250) kilosu 50 kuruıa, ltalyadan 
gelen (250) gramlık kubısu (50) 
kurup!.. 

Yunus Bahklarının Macerası 
Lütfi Bey Yunus balıklarının 

da macerasının bu Orienos ba
lıklarına benzediğini öyJiyerek 
diyor ki: 

- Denizlerimiz Yunua bahk
larile de dolu.. Vakıa bizdeki 
Yunus balıkları balıkyağı çıkar
maya yaramaz, anayide kulla
nılırsa da bize istifade temin 
edeceği yerde onun da zaran 
oluyor! Trabzonda açılan yeni 
bahkyağı fa brika~mdan manda 
Yunus bahamdan istifade eden 
fabrika yoktur. Malum ya.. Yu .. 
nusbalıiı dalyan veya olta ile 
tutulmaz. Lazlar motörlerle ve 
tUfenkle vurarak avlarlar- Fakat 
sUrU halinde kaçan bu balıklar, 
kendilerinden beklenen muazzam 
faide yerine dalyanlarımıza zarar 
\•eriyorları küçük balıkları bozu· 
yorlar, ağları parçalıyorlar . 

ardalya Bahjı Bekl•nlyor 
Lutfi Bey 1ardalya balıkları· 

ızm da qağı yukarı aynı akıbet 
çinde olduklarını söyliyerek balık

l ınmızm bir ( deniz değittirme ) 
ablatinden de bahsediyor: 

- Balıklarda insanlar gibi 
uılılc ve ayflye usuHerfna riayet 
derler! .• Yazın :Karadenize, kı~ın 
4armaraya geçerler. Karadenlı, 
>alığı daha iyl bealer, Qnun için 
Caradenlz balığı daha besili ve 

, atlı olur, Marmarada balıklar 
zayıfJaşırlar.. Şimdi Kolyos çıkı· 

or. Marm rad n asıl (ateı bahğl) 
lled iimh: sardalya bahtı bekit .. 
yoruz.. Balıkçıları ıöyl diiine 

Balıkhanenı11 pazarbaşısı Lulfl 

nazaran bu ne ateş bal 
çokmuş.. fal•at buğünlerde ö1 
bir bolluk h nüz görmedi._, 
Ancak ne olursa ol 
sardalya balığı da bizde a 
akibete maruzdur. ŞehrioJ 
deki küçük konserve fabrik• ~ 
rının her ene aldığı aoC 
(700-800) kilo gibi ctizi birş ydil 
Ust tarafı denize! 

ereket Seyyahlar•! 
- Esasen bu Uç aylık 11 

mevsimi bizim balıkçıların mat.-ı 
aylarıdır. Bilhassa bu aylar ı•' 
fında karaya bol vuran babi" 
akıbeti, onlardan istifadıa edfle' 
cek vesaitimfz olmadığı içÜ't 
denize dökerek imha edilme~ 
diri Bereket ıcyyah vapurlantt,L 
Bu mevsimde seyyah vapurları d• 
geliyorlaı da, lokantaları için (<ı)' 
metli balıklarımıza müşteri oluyor' 
lar. Biraz esnafın ylizfi güIDyor· 

Behkların l•tld••ı! 
LUtfi Bey, gülerek diyor ki: 
- Hiç olmıyacak iı1tidatarıt1 

balıkl ra atıldığı mq urdur. Bit 
de bizim balıkların bir istid••' 
vardır: Fabrika ! Kon erve v• 
bilhasaa gübre fabrikaları.. l'tl•' 
liimdlir ki balık sun'i gübre ıçiıı 
bUyük bir gıda ve servet malıı· 
yetindedır. Eğer m~mleketimizd• 
bir gUbre fabrikası olsa bu be~ 
gün denizlere dökUI n mua:ızat11 
s rvet gözler önünde ç yır çaytt 
ziyan olmazdı .. 

Ton allklarının Devrlllell'1 

Lutfi Bey, bugün balıkçı dlilc~ 
kanlarında gördüğüınliz bu c 
ııavar şeklindeki baJık aznıll 
Ton balıklarının bütün btıyt • 
denizleri dolat n bir balık 
duğunu söylüyor. 

- Eıki balıkhane müdi'. 
Karakin Efendi zamaııında HalıÇ 
kalafatında yapılmış bir oltayı bat 
Ton balığı yutmuf, bir mtıddet 
aenra Franıa &ahillerinde tutulall 
bu balıktan çıkan bir olta mera" 
edilerek bizim balıkhaneye d• 
ıorulmuf. Bu oltanın bizim kala" 
f atta )i apılan olta alduğu anlaşıl" 
dı .. Yani, bu balıklar btitün A"' 
rupa sahillerinden kaçan ve bl~ıOI 
aabillerde imha edilen birıst 
Hrvettirf 

Müthlf Bir Bahkçıml& 
Hiç ıüpbesiz ki ( 300 • 400 ) 

kiloluk bir balığın tutulması kolaj 
bir şey deglldir. Usu len Ton ba'" 
lıklarda dalyanlarda ağ ile tutu• 
luyor. Fakat bahkçı ( Çolak O•· 
rnan) reis m~ithit bır balıkçımıxdır· 
ÇUnkO bu canavar balığı, istavrit 
tutar gibi oltayla tutuyor 1 

Çolak Osman Reisi buldu"-
0 man Reis (35) senelik bir b•'" 
hkçı olduğunu söyledi ve 30f,.4o0 
kiloluk balığı nasıl tuttuğun 
ıöylece anlattı: 

- Ef udim •. biz İstanbul u,?J" 
fııyıı.. Bu bahkçağtzı bayağı tu
tuyoruz. Bu bahkçaaum yenı1 

palamut balığıdır.. Palnı utuıı 
karnını yarıyoruz, sırtına iğoet' 
ıeçirJp ince çelik telle ctuyruf' 

( Dn m 9 uncu aayf a 
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iTTİHAT ve TERAKKi 

- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? .. 
Naııl Yaşadı? •• 

Dördünc~ ... ~~~~~ ... ~.~: .. ~.~5 ıs -7- 984 Nasıl Öldü?. I 

İ;tihatçıJ;;k~M~haliflerile ~!uş_muşl~r, 
Onla~ a Bir Pazarlığa Gı~~!.~!~.·~~~~.k::. 

Kamil Paşanın damadı Naci ile bir ande mevkilerini kaybe· 
Bey iJe diğer bazı dostlarına v~- • den muhtelif askeri grupların, 
kubulan tavsiyelerle paşanın hır HUrriyet ve itilafçıların, (Başkım)-
nıUddet istanbulu terketmesi le· cıların, • ve nihayet, bütün bu 
min edilmişti... Şeyhislam Cema· kuvvetlere istinat eden· kabinen~n 
Jettin Efendi, kanlı hadisat ile arasında, lngiltere· hükumetinın 
mahmul olan şu günlerde fstan• muhabbet ve dostluğunu kazanan 
bulda bulunmaktan hoşlanmıyacak bir kamil Paşa iJe, - Nazım Paşanın 
kadar has as olduğu için Avru· feci ölümünden tevahhuş eden· 
paya azimete karar vermişti. ıefirlerin bir hissi insant ile ha· 
lstanbul muhafızlığında mevkuf yatlarını kurtarmak istedikleri ~ki 
bulunan iki nazıra gelince : Ken• nazır olmasaydı; ( 31-mart) facıa-
dilerine mazuliyet maaşı tahsis ıındn olduğu gibi yine lstanb~lun 
edilmek ve biriken aylıkları da muhtelif meydanlarmda daragaç· 
verilmek ıartiJe Abdurrahman Be· Jarı kurulacak.. Bu darağaçlarının 
ye, Pariste tahsilde bulunan oğul· altında - Kim bilir ne kadar· beya~ 
larım görmek için Avrupaya.. kömlekli ve sararmış çehrcb 
Reşit Beye de, ailesi erkinı~ı Şeuluıt Turıut Paıa insanlar sallanacaktı. . 
ı.iyaret etmek Uz ere Mısıra azı· etmesinden ileri gelmem~ş .. i.. · l4 Temmuz 1934 Çemberlıtaş 
metleri • Mahmut Şevket Paşa Muhtar Paşa kabinesinin iktida~ (Arka 11 var) 

namına muhafız Cemal Bey tara· makamına geçtiği gündenberı Dördüncü Kısmın 
fından ~ teklif ve kabul ettiril· cemiyet hakkında ayrı ayrı ve Sonu 
mişti. .• Ayni zamanda Cemal Bey, muhtelif şekillerde kin ve husu· 
Bekirağa bölUğUnde mahpus bu· metlerini ibraz eden muhaliflere 
lunan Ali Kemal, doktor Rıza karı• İttihatçılar en amansız bir 
Nur, GümUlcineli fsmail Beyleri~ intikam siyaseti takip edecekler 
de pazarlığa girişmi~ti. Alı ve memlekette istedikleri sUkünu 
Kemal Bey, Avrupada bir memu· ele geçirmek için muhalefet kuv· 
riyet istemişti. Doktor Rıza Nur vetini tamamen ezip mahvedecek· 
Bey, Pariste tebabet tahsili için !erdi ... Fakat Babıali baskınının 
kendisine kAfi miktarda aylık ertesi glinil Babıiliye dayanan 
verilmeıinl rica etmiş vo bundan sefirlerin beyanatı, ittihatçıların 

Bu kısımdaki ) ıızılarınnzı yazarken 
de maliima.tımızı gonı~leten ve 
kuvvctJendıreıı vesika ve re im 
lfitfcden nft.çi~ mesaimizi takdir 
eder ·k ' gerek oifaben ve gerek 
mektuplarılc hakkımızda tevec ülı 
gostereu zevatı muhtereme) e alenen 
arzıteşekkür eder; ve bund~ 
sonraki kısım için de kıymeth 
yardımlarını dırıg bu) urme.malarım 

ıonra ittihat - Terakki cemiyetine akıllarını baılarına getirmiş; on-

sureti kat'iyede muhalefet etmiye- lan silkfın ve itidal ile ~h:a:;;,re~k:;;,e;;;,;t~e~======---====z===Z=.=Ş;.... _ 
ceğine dair söz vermişti. GUmtil· 

istirham 8) lerim. 

cineli lsmail Bey iıe, yukarıda 
l•bnlerfn.I •öyledijimlz iki muha
lefet kahramanı gibi gendlslnl 
para ile kolayca aatmak isteme· 
nılş; bilaki açık ve aarJh bir 

illan ile: 
_ Ben, muhalefetten az ge• 

çemem... Ancak, eğer beni bura• 
da serbest bırakırsaaaı. memle
kette tabii halin avdetine kadar, 
hUkümete kartı hiçbir muhalif 
THiyet almıyacağım~ ~air, namu· 
ıum Uzerine söz vcrırım. 

Demişti. 
Hakikati itiraf etmek l&ı;ım

dır ki, muhaliflerle bu şekıld_e 
bir itilaf akli, hiçbir zaman ~emı· 

hiisnüniyet ıbraz yet erkanının ............ . 
tllllll ... lllHl&U&llU.Ma&ua•• 
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...... . ,,,,,. 
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ve resimlerıo butu~ "ttir 
mahfuz ve gazetemıze aı . 
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Abone Ledeli peşindir., Adres 
desiolirmek 25 kuru;tur. -Gelen ew11k geri verilmez. 

Uinlardan mes'uliyet ahnm
1
•: 

Ceva i in mcktupl~ra 10 kuru~ u 
p çpul ilıivesı lazımdır. 

Posta kutusu ı 741 l&tanbuJ 
Telgraf : Sonpo9tıı 
Telefon: 20203 

Her gün 
Divan 
Edebiyatına 

Dair -
( Bat tarafı 3 Oncü 1a~f 8 da ) , 
Zlilfün kokusu, rengı ve 9eklı 

etrafında kurulan bu mazmun ile· 
minin de hududunu çizdıkten sonra 

tkira hiçbir hususiyet kalmıyor. 
sana l'f d' wı d A ni ihsasın muhte ı ımag.ar ~ 

Y. tedaiyi yapması gayrıtabıi 
brnıbaleti ruhiyedir. Bu mazmun· 
ır n aynını lran edebiyaboda 

ları T hl"I t' - ' · bulmak kabildir. a ı et ıgı_m.ız 
1 a tasavvuf felsefesmın 

unsur ar k bUtü . lerı"ni de ilave ederse n 
remız k · k b' edebiyatın gere ınsan gere 

ırb tte gôrdiıkleri mahdut ~e 
ta a l . .. önüne getır· muayyen a emı goz . 

. Ancak şayanı dıkkat 
mış o u uz. , kf! 

• a vardır: Bu san at urın 
bb~r nokntefes alabildikleri saha, 
ıraz .. 

kn ıde vndisıdır. 
B t n maharet bu muayyen 

u n camialı bir surette mazmun arı . 
f edebilmeg· e inhisar edıyor. tas rru ~ d 

Bu ıan'atkirın um~mı .uyuş 
a u alemini tayın ettıkten 

ve g r 'erkezi sıklet fikri cehde, 
ıoura m . . ht 

ki a ) Ukleniyor. Fıkri ce ve 
::ka~ın sanatta mUhim rol~ ol· 

' beraber bu, daha %ıyade 
maka kline ve heyecan unsur-
sanatın şe · ·ı 

kuvvetli bir hAle getırı • 
larmın k · · deal ıanat eae• mesine yarar ı ı k 
. . ı"bdaında ikinci derecede a· 

rının ki b • 
S t asıl manası • a 

lır ana ın d d 
. ·.. 1 . bir başka a ese en 

rıcı i emın . . d 
. k o adesenin ıçm e cc• gorme ~e . 
. .1 'hata edilen ferdı ıeze• 

mıyet ı e ı b 
1 . kt" Ortada ka) o uyor. bılme ır. k 

b Divan edebiyatı sanat ir· 
Aca a k b'I' t• h ecnnlanmak a ı ıye ın· 
l rı, ehy n mu id"ler? Böyle bir 
dnm uı • 
. dd' pek gülünç olur. Bu ukteyı 
ı . ı makalemizde halletmlye 
lkıncı 

başlıyacağı.z. 

Tifo Nedir Ve 
Nasıl Korunulur? 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
kadar çıkar. İkinci devre 10-16 gün 
kadar ıürer, karında, hazan ıırt ve 
göğüste mercimek büyüklüğünde 
pembelikler lıa&ıl olur. Parmak doku· 
nunca bunlar kaybolurlar. Karına 
dokunulduğu zaman acır, hastada 
sagırlık ba~go terir. Bu lıaıtalıgın 
hefıf şckılleri A ve B paratifoltlerdir. 
Bu nevı teznlıürleri gôrllr görmez 
derhal doktora müracaat ediniz ve 
aşagıdakı tavsiyelerimize riayet etme
ği unutma ınız: 

ı _ ı ğer eyi filtire edilmio su 
yok 11 maden uyu ve ya adi BU.} u 
kaynaup ıcınız. . 

2 - ?ıl yvalsrı t~a;ıı:ı: ve bol u 
ile .} ık ınndao yemeymı • . . 

3 _ \eşıl salata yeme:yıoız. Mut-
i kn :>' mek is ı.) orsaoız, bir buçuk 

t k d r ırke içinde tutunu • Bir 
san . k k!!''d ' lıtre suya bır kaşık sır. e wı ·~· 

4 lçcccğıoız Bulun temız ve 
roık op uz olmasına dıkkııt ediniz. 

... ' .. 
Ziyan Olan 
Bir Gıda 

( Battarafı 8 inci Hvf ada ) 

kadar dolayoruz.. Bundan sonra 
iki kulaç ince çelik tel bırakır, 
liıtüne de bir kulaç kalın ıırma 
ieçiririz.. Çünkü hayvancağız ol· 
dukça kuvvetlidir ha!.. Oltanın 
ipini (tS.20) k~laç &fağıya ·~ .... 
kıtırız. Çünkü bu balıkcagız 
dipte yüzmez, ancak (18-20) met· 
reden geçer. Palamut yutup olta· 
ya yakalandımı, hapı yuttu de· 
mektlr. Suyun yilzfine çeker, 

Pkınla öldürUrllz. Sonra aandahn 
zı ku "b' arkasına bağladık mı zu gı ı 
arkamızdan geliri.. Koca çolak 
Osman reis, güya, hamsi tutuyor, 
değil mi? 

lıtanbul M•lıablrl 

•yfe 9 

San F ransiskoda 
Açlık Var 

Halk Yemek Y ~~~k 'iÇi·~ T.okantalarda 
Nöbet Beklemiye Mecbur Oluyor ................................................ 

( Bnştarn fı 1 inci sayfod~ ) ı abcalarına Oakland piyasasından 
dir Ve bu emelin tahakkuku mal getirmeye müsaade etmiştir. 
için çok şiddetli davranıyor. işte J Bütün Bnhrimuhit sahilince, 
son gelen telgraflar: komiteler, grevciler lehine bir· 

Nakliyat Durmuştur çok kararlar vermişlerdir. 
Sanfransisko, 17 ( A.A. ) Yağmacıhklar 

Mürettipler greve iştirakten imtina San Fransisko, 17 (A. A.) -
etmişlerdir. Garsonlar, berberler Bin "işi kadar Oakland'da bir 
ve ( 500 ) telsiz telgrafçı greve bakkal dükkanına hücum ederek 
iştirak etmişlerdir. Amerika ka· yağma etmişlerdir. Mağaza ca· 
nunlarına göre hiçbir gemi diplo· mekiinlarrna ve evlere kreozoUu 
malı telsizcisi olmadan hareket bombalar atılmıştır. Erzak nak• 
edemiyeceğine göre vaziyet çok leden birçok kamyonlar devril-
müşkUldUr. miştir. 

Tramvay ve kamyon faaliyeti Oakland'da kolisle bir çar• 
tamamen durmuştur. (1500) grevci pışma neticesinde on erkek ve 
bakkalları yağma etmişlerdir. iki kadın tevkif edilmiştir. iki 

Hayverd mahallesinden elli poJis, iki grevci yaralanmışlardır. 
kişi, Komünist mahallesine hücum Jeneral Conson Söz 
etmiş, birçok eşya parçalamıılar- Söylemedi 
dır, (1000) kişilik bir milli muha· San Fransisko, 17 (A.A.) 
fız kuvveti Los AnjeJesten San- Milli Kalkınma idareıi mlime11ih 
fransiıkoya hareket etmiştir. M. Conson'un Kaliforniya'da 
Buraya yedi buçukluk birkaç Berkeley'de söz eöyliyeceği içti-
batarya top ta gönderilmiştir. ma, polisin herhangi bir hadise 
Milli muhafız kıtaatının ( 4000 ) karıısında himaye edemiyeceğinl 
mevcudu vardır. Şiddetli kareket· bildirmesi yUzUnden tehir edil· 
ler gittikçe artmaktadır. miıtir. 

İçi erzak dolu birçok kamyon MUnalrnlat grevi, tekerlekU 
şehir haricine götürlilUp uçurum· ayak kızaklarmın fazla satılması· 
lara ablmışhr. na sebep olmuıtur. 

Oakland, Berkeley ve Alame• San Franaisko'nun ıevkulceytl 
da'da hususi polis kuvvetleri teş· noktalarında mitralyözler ve bU-
kil edilmiştir. Tank, mitralyoz ve cumtankları vardır. 
kUçük mikyasta topları olan milli Şehrin muhtelif yerlerinde. 
muhafız kıtaatı askeri mahalleye tahminen ( 7,000 ) milli muhafız 
toplanmaktadır. Sen Luiden 500 bulunmaktadır. Elektrik fabrikası 
muhafız San Fransisko'ya hareket iıçileri temmuz sonundan evvel 
etmiştir. 185 inci piyade alayı ile grev yapmayı dlişUnmemektedir· 
143 UncU sahra topçu alayının ler. Maksatları bu nazik vaziyette 
bir bmı San FranaJ"ko'da top- ,ehri ziyasız bır•kmamaktır. 
)anmaktadır. Gazeteler (1926) da lngiltere .. 
37 Eyalete Grev Sirayet nin umumi greve karıı aldıjı 

Edecek vaz.İy41ti habrlatmaktadarlar. 
Teksas'ta Sentantuvanda (8,000) M. Conson, tayyare ile buraya 

çiftlik iıçisi greve karar vermiş· gelmiı ve sükiınu iade için 
}er ve aanayi faaliyetini durdur· her ıeyi yapmıya hazır olduğunu 
muılardır. bildirmiştir. 

Vinkonain'de, Kohlerde (1,000) Amelenin Bir Karer1 
İfçİ greve bqlamışbr. Bir grevci Vankuver, 17 (A. A.) - Dolc 
ile bir polis yaralanmıılardır. 

amelesi, limana gelen, tayfaıı Birmlngham'da (22,000) men· 
ıucat iıçiıi yarın grev yapmağa ıendıkaya dahil olmıyan ve tayin 
karar vermişlerdir. edilmiş olan vasati ücretin ap• 

f ıçi reisleri bu hareketin (37) ğısmda ücretlerle çahfan Ameri-
e yalete teımil edileceğini bildir· kan gemilerinin hamulelerini tah-
mektedirler. liye etmemeğe karar vermişlerdir. 

Grev idare komitesi, merkez Dok amelesi, bu gemileri" H te-
komitesinin (25) azasından mü· sini grev komite i den i tiye--
rekkeptir ve karar vermek seliihi- cektir. 
yetini haizdir. B~ komit.e, !ra~vay, 
belediye naklıyatı ışçılermden 
derhal işlerine başlamalarını iste· 
miştir. 

Grev komitesi reisi, grev hare· 
ketine gösterdikleri alfikadan 
bütün mlistahdimine teşekkür 
eden bir karar neşretmiş, fakat 
kendilerinden işlerine baılamala· 
rını istemiştir. Bu komitenin, 
faaliyeti tamamile akim bırakarak 
efkirı umumiyenln 1919 daki 
Seatle umumi grevinde olduğu 
gibi, aleyhine çevrilmt:sinden çe· 
kindiğine bir delildir. 

* Açhk Tekllkesl Var 
San F rensisko, 17 ( A. A ) 

Grev idare komitesi, grevcilere 
ailelerinin yemek yiyebilecekleri 
1 g lokanta göstermiştir. 

HenUz açık bulunan nadir ı~ 
kantalar, ağzına kadar doludur. 
Yemek yemek için mUıteriler sıra 
beklemektedir. Erzak fiatları, oh· 
nan tedbirlere ve mağazalarda 
( ı O) milyon dolarlık mal olmasına 
rağmen artmıya baılamııtır. 

Grev komitesi, ıebze ve yemiı 

Erzak Vaziyeti 
San Fransisko, 17 (A. A.} 

Şehrin antrepolnrındn tnkribe 
on milyon dolar kıymetinde yiye 
cek bulunmakla beraber grevci 
ler bunların tevziin mani olm 
ve yiyecek stokuna malik olar 
bakkaliye mağazaları her miıfte· 
riye beşer libre şeker, on libre 
un, bir dUzine yumurta ve bi 
libre terayağından fazla satma 
mak mecburiyetinde bulunmakta 
dır. Ancak süt ve ekmek tevziatı 
temin edilmiştir. 

Ziraat amelesinin umumi bir 
teaanüt grevi ilin etmek tehdidi 
karşısında vaziyet vahimleşmittir. 

Saat sekizden çok evvel 75,000 
amele işlerini bırakmışlardır. 400 
milli muhafız caddelerde devriye 
gezerek iozibab temine çalışmak· 
tadırlnr. Telefon, gaz ve elektrik 
servisleri temin edilmiştir. 

Grev komites·, abloka~ a rağ
men kıtlığa maruz kalını cak· 
ları bakkmda şehir halkma temi
nat vermiştir. 
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Son Ve Adil Karar •• 
Bir Muharririn Tetkikatı, Yedi Buçuk Seneye 
Mahkum "Melek,, in Beraetini Temin Etmişti 

[ F eriköyünde Omurca fabri
lc:asının alt tarafındaki boıtan 
kuyuıunda bir taaffün hasıl ol
ması Uzerine kuyu taharri edil· 
miş, bir ınsan cesedi çıka

rılmıştır. Ceset çtirümeye yüz 
tuttuğu için kime ait olduiu 
anlatılamamıştır. icra kılınan mu• 
ayenede cinayet eıeri görilleme· 
miştir. Ceset sahibinin sarhoJ
Jukla bu kuyuya düferek vefat 
ettiğine htiküm verilmektedir. ) 
Tarih . . 9 eylül 1340 ... Ali. 

Derhal polis müdürüyetine 
lcoıtum. Bu · vak' anın doıyasıru 
buldurdum. 

- Aman, ıunu eiyce tetkik 
edelim. Bu adamın cebinden 
neler çıkm14? ... 

Beni hiç alakadar etmeyen 
bazı ufak tefeklerden sonra bir• 
kaç mektup ve bir hesap defteri. 

- Aman, ıu mektupları bu• 
lamaz mıyız?. 

- Hiç bulunmaz olur mu?. 
Hepsi de burada.. dosyasında ... 
Buyruo, şu bir .. şu, iki .. fU, üç .•• 

- KAfi azizim, buldum.. ara• 
dığım bu idi. 

- Bu, ( Melek .) imzalı mek
tup mu?. 

- Evet.. lutfen tunun dosya 
numarasını verir misiniz?. 

Oradan~ çıkmca soluğu mlld· 
deiumumillkte aldım. Eıkidenberi 
tamşhğım baıkAtibin masasına 
dayandım. 

- Azizim, mühim bir tahld· 
kabım var. Haniya, ıu geçen 
ağu tosun 21 inci gecesi Ferlkö
yUnde katledilen Nihat Beyin 
ikametgahında tabarriyat icra 
edildi mi? .• 

- Edilmez olur mu? 
- Bunun doıyasını görebilir 

miyim? .. 
- Müddeiumumi Beyden izin 

alabilir misin? 
MUddeiumumt Beye meseleyi 

ıöylece çıtlatı verince derhal 
muvafakat etti: Hatta: 

- B:Syle mUhim bir meselede, 
hakikatin meydana çıkması için 
her türlU yardıma hazırız. 

Dedi... Nihat Beyin, Bursa 
sokağında 4 numaralı pansiyonun• 
da bulunan eşyaaın listesi ara· 
ıında Melek Hanımın iki mek· 
tubile maktulün Melek Hanıma 

yazdığı mektupların müsveddeleri 
sıra numarasile görünüyordu .• 
Oerhal bunları da not ettim. 
Tekrar başkatibe geldim. 

- Baıkatip Bey! Katil aleti 
olan rovelver nerededir? 

- Emanet dairesinde. 
- T eşekklir ederim. Hadi 

Kal sağlıcakla ... 
Bu sefer de hemen bir arabaya 

atladım. Beyoğluna çıkarak Nihat 
Beyin samimi arkadaşlarını ara• 
dım. Biri, daha bili o pansiyonda 
oturan ıükrü Bey isminde meıhur 
bir kumarcı ile pansiyon aahibi 
Matyosu buldum. Bunlara şu suali 
sordum: 

- Nihat Beyin taşıdığı rovel· 
veri göraeniz tanırmısınız?. . 

ikisinden şu cevabı aldım: 
- Tanımaz mıyız, hiç •. Siyah 

saplı, küçük kıt'ada bir Smit 
Vetson. Hatta, sapının alt tara• 

fmda küçük bir parçası kırıktır. 
- AIA.. Size pek çok teşek· 

kür ederim. 

lf 
Şimdi Melek Hanımm avuka· 

tile karıı karııyayız.. Önümüzde, 
Melek Hanımın defterleri. Iıaret 
ettij'im aatırları okudukça, avukat 
hayretler içinde kalıyor. Benim 
ıon ıöıUm ıu: 

- Şimdi efendim, ben size 
meaeleyi hula1a edeyim... Güm· 
rük dairesinde yaptıiım tahkikat 
ile sabit olmuıtur ki Şevket Bey, 
aj'ustoıun on dokuzuncu günü 
resmi bir vazife ile T ekirdağına 
gitmiıtir. Buna binaen aynı gün· 
de Melek Hanımın kendiıine yaz· 
dığı mektubu, alamamııtır. Şev· 
ket Bey tam ağuıtosnn 21 inci 
günü Muratlı tarikile ve trenle 
fstanbula avdet etmiştir. Ve .. 
avdet eder etmez de Melek Hanı• 
mın mektubu eline ıreçmiştir. 
Şevket Bey, mektupta kendisine 
verilen talimat mucibince gece 
olmasını beklemiı ve tam zama· 
nında Madam Agavninin evine 
gitmittir. Melek Hanımın hikiye 
ettiğ'i şekilde cinayet olur olmaz, 
Şevket Bey adeta ıuurunu kaybe· 
decek hale gelmiş .. belki de birkaç 
tane çakııtırdığı için gideceği 
yolu tayin edememif.. o zifiri 
karaklıkta kuyuya düşerek öl· 
mUıtür. 

Avukat ıordu: 
- PekAll amma.. katilin biz· 

zat Şevket B. olduğunu nasıl 
ıspat edeceğiz? 

- Bunun kat'i olarak Uç delili 
var, azizim. Birinciıi bundan 
tam yedi ay eYvel yazılmıt olan 
Melek Hanımın notları.. ikincisi, 
rovelverin bizzat Nihat Beye ait 
olmaaı.. Üçüncüsü ve en mUhimi 
de Şevket Beyin o civarda bir 
kuyuda, cebinde Melek Hanimın 
son mektubu olduğu halde, ölü 
olarak bulunması ... 

- Tamam .. Ben, yarın Tem• 
yiz liyihaaını takdim ediyorum. .. 

Aradan, üç ay ıreçti... Yine 
yüzlerce samiin müvacehesinde, 
Melek Hanımın muhakemesi tekrar 
icra edildi. Okunan uzun karar• 
dan sonra kulağımda kalan son 
aözler, ıundan ibaretti: 

" . . . . İşbu katil hadisesinin 
Şevket Bey tarafından ika edil· 
diği delAili kanuniye ile sabit 
olduğundan Melek Hanımın bera
etine knrar verilmiıtir. ,, .. 

Ey muhterem karilerimf.. Şim
di ıoracaksınız: 

- E, muharrir efendi!.. Me· 
lek Hanım, ne oldu? .. 

Diyecekıiniz, değil mi? .. 
Size kısaca cevap vereyim: 
- Bu mühim maceranın kah· 

ramanını kaçırmak istemedim. 
Onunla evlenmiye karar verdim. 

Armutlu ı 10 'l'&mmuz 1934 
A. R. 

SON 
·- •••••• ' •• 1 ...... 1 •• 1 ... ...... 

Tepeba'ı Tiyatrosu 
Tepebatı Belediye bahçe.inde 

Şihir tiyatroıu 1anatklrları tarahn• 
dan 19/7/984 pertembe ııünü alqamı 

aaat 22 de Adalar RnUıa 14 Tablo 
Yazan Ekrem Retit - BHttllyeD 

Cemal Retit 

SON POSTA 

-Oooo maşallah, siz evlenmiı
ıiniz de haberimiz yokmuş .. 

- Hayır doıtum, daha evlen· 
medlk, nlıanlıyız! .............................................................. 

1 
Sovyet Rusgada 
Hayvan 
Iktısadigatı 

Sovyet ittihadı dahilinde kol
lektifleşmenin ilk senelerinde tesis 
edilmit olan Kolhoz besi çiftlik· 
leri, hali hazırda mühim bir mev· 
ki işgal ediyorlar. ittihat dahilin· 
de bu suretle vlicude getirilmiş 
(132,000) den fazla çiftlik vardır. 
Sovyet Kolhozlarının hemen nısfı 
besi çiftliklerine maliktirler. Bu 
çifliklerdeki öküz ve İnbk miktarı 
1931 de (5,400,000) iken şimdi 
(6,400,000) i ve domuz miktarı 
( 1932)de(2, 1 OO,OOO)iken(2,900000)i 
bulmuıtur. Koyun miktarı son iki 
senede dört beı misli olmuıtur. 
Kolhoz .çiftlikleri Kolhozların zati 
ihtiyacı için hayvan temin etmek· 
tedirler. ( 1933) te bu çiftlikler 
Kolhozlara ( 170,000) genç inek, 
(860,000) domuz yavrusu ve 
( l 00,000) kuzu tevzi ettiler. Bu 
sene (300,000) dana,, (l,500,000) 
domuz yavrusu ve (500,000) kuzu 
tevzii mutasavverdir. 

Beıl çiftlikleri hayYanların cin
ıinin ıılahma büyük dikkat sarfe· 
diyorlar. Cins öküz ve inek 
(1,935,000) i bulmuıtur, Domuz 
çiftliklerinde (45,000) damızlık ve 
koyun, besi çiftliklerinde(l 25,000) 
damızlık vadır. 

* 
Japonya' da sınai istihsalit ve 

ihracat hakkında 
/aponganın muhtelif cereyan· 
lktısadi va· lar ve fikirler var
zi11etine bir dır. ( Osaka Mai-

bakış nişi) gazetesi neı· 
rettiği şayanıdikkat bir makalede 
fazla iıtibaallerin nasıl müphem 
bir korku tevlit ettiğini ve pek 
bulanık olan istikbalin piyasa 
üzerinde nasıl tesirler yaptığını 
kaydederek, fazla istihıalin se· 
beplerini ıu poktalarda temerküz 
ettirmiştir : 1 - Para piyasasın· 
daki düşüklük ihracatı teıvik et· 
miştir. 2 - İthalatın yerini tutan 
yerli fabrikalar çoğalmııtır.. 3 -
Dahili mubayaalar dolayıııle aı· 
keri ve muaveneti içtimaiye mas
rafları fazlalaşmıştır. lıtihsalat, 
memleketin i'«tihlakinden ve ibra· 
catmdan daha sür'atle çoğalmıştır. 

Gayritabii smai faaliyet za• 
hiren refah temin eder. Fakat 
japonyanın bugünkü vaziyetinde 
halkın satın alma kudreti artmıt 
deiildir, Buna rağmen istihsalt 
çogaltmak için planlar yapılmak· 
tad.r. Bu işin sonu ne olacak ? 
Miinekkitler; müstahsillerin ne 
gibi kartellere sığındıklarını ve 
bilahare bunların bir fayda temin 
etmiyeceğini anhyarak, her ne 
bahasına oluraa olsun ihraeab 
çoğaltmak gayretine dUıtUklerinl 
anlatıyor ve japonyanın içtimai 
damping siyasetini takip ettiği 
iddiasının doğru olduğunu ve bu• 
nun, japonyanın arzusu ile olma
yıp dünyanın iktıaadi vaziyetinin 
cebrile olduğunu yazıyorlar. 

Sıcaklardan El' aman .. 
( Baştarafı 1 inci aayfada ) 

dolu idi. Fakat unutmamalı ki 
sıcaktan kurtulmak için kendi
nizi ıuya fazla vermek doğru 

değildir. Hasta olur ve yaz 
mevıımıoı yatakta geçirmeye 
mahkum kalırsınız. 

Sıcağın tiddetine gelince; dün 
bizim matbaadaki derece öğle 
üzeri kapalı odada 34 dereceyi 
gösterdi, güneşte de 54 dereceyi 
bulduk. 

Rasathanenin hararet dereceıi 
ise ( 32,5 ) kaydetmiştir. 

Rasathaneden verilen malu
mata göre, mevsim icabı olan bu 
sıcaklar bir müddet bu şekilde 
devam edecektir. Rüzgar t 1 ile 
13,5, araaında lodostan, diğer za
manlar yıldızdan ~smiştir. Azami 
ıür'ati saniyede ( JO ) metreye 
çıkmışbr. 

Bu münasebetle dün ıehirde 
•ıcaktan ufak tefek bayılma hi
diıeleri olmuıtur. 

Dij'er şehirlerimizde de sıcak· 
tan tlkAyetler olmaktadır. Bunları 
da aıağıya! kaydediyoruz. 

Diler Şehlrlerlmlzde 
Sıcaklar 

Amaaya, 17 ( A. A.) - Üç 

gündenberi çok şiddetli sıcak 
vardır. Dün gölgede hararet de· 
recesi 35 idi. 

* İzmir, 17 (A. A.) - iki gUn• 
denberi hararet derecesi 39 8 

kadar çıkmıştır. Şehir içinde bu· 
naltıcı bir sıcak hüküoı sürmek· 
tedir. 

• 
Isparta, 17 ( A. A. ) - iki 

gündenberi şehrimizde bunaltıcl 

sıcaklar başlamıştır. Gölgede ha· 

raret derecesi 32 ye kadar yük· 
selmiştir. 

Zelzele de Oluyor 
Isparta, l 7 (A. A.) Bugün saat 

17 /53 te oldukça ıiddetli ve çok 
iÜrUltülü ve cenuptan şimalo 

doğru bir zelzele olmuıtur. Nü· 
fusça zayiat yoktur. .. 

Siirt, 17 ( A. A. ) - Beşiri 
civarında yer altından ıu fııkır· 

makta ve ara ııra hafif sallantılar 
huıule gelmektedir. 

Hadisenin tetkiki için vilAyet· 
ten mühendisler gönderilmittir. 

• 
lstanbul - lzmir Seferleri 

~------~~-~·-,·-----~----~ 

( Battarafı 1 inci •ayfada ) 

olduğu mutlak bir hakikattir. Ev· 
velce lzmir·lstanbul a.-sında haf
tada dört ve hatta beş munta· 

zam posta vardı. Bundan başka 
lzmir • lstanbul arasındaki mesafe 
ancak (24·25) saatte katedilmek· 

tedir. Halbuki yapılan tetkik ve 
tecrübeler göstermiştir ki İzmir • 
lıtanbul yolunu azami (18) aaatta 
katetmek pek mümkündür. Bu 
ıuretle kazanılan altı ıaatlık 
mllddat zarfında bir it adamı 
çok defa işini bitirerek gittiğinin 
eı'teıi günü vazif .. i baıına döne
bilir. 

Herfeyden evvel memleketin 
iç ticaretine faydalı olan Iıtanbul· 

lzmlr deniz seferlerinin aıklaıtı· 
rılmaaı ve mesafenin daraltdmaaı 
lazımdır. lzmirl Is tan bulun en 

uzak limanlarmdao biri olmaktan 
kurtarmak herıeyden evvel istih· 
sal emteamız ve yaı ıebze ve 
meyva ticaretimiz içın faydab 
olacaktır. 

• 
Senelerce, garbi Anadolu 

mUstahıili tarafmdan merhum 
Kasaba şimendifer kumpanyasına 
yolcu ve mahsul navluolarının 
indirilmesi hakkında yapılan te• 
ıebbUs temenniler, daima "ziyan 

ediyoruz, zararla işliyoruz; buna 
imkan yoktur, cevabile karıılaş· 
mı9tı. 

Bu hat, Devlet Demiryollan· 

nm eline geçer geçmez, Nafıa 
Vekaletinin mUtehaasısları navlun· 
lar üzerinde tetkikat yaptı ve 

anladı ki bu tarifeler kabili tat
bik olmıyacak derecede yükıektir. 
Bu ıerait altında ve bu tarife· 
lerin tatbikine devam halinde 
ziyan muhakkaktır. 

Bunun üzerine yeni tarifeler 
tatbik sahaaına konuldu ve ales
ıeviye navlun iicretlerinde en 8% 

yüzde elli tenzilat yapaldı. Tam 
bir devletçi zihniyeti ve tüccar 
kafaaile hareket eden u are her 
hafta Alaıehir ve Bandırma hat• 

~dan lzmlre azami tenzilatlı 
avizolar tertip ediyor. Alqebirden 

lzmire kadar na vluo üçretl dört 
liradan bir liraya indirildi. 

Merhum Kasaba tirketl, lsmlr 
Karşıyaka tarifesini yirmi kurut 
olarak tesbit ettiği için bu hatb 
kaybetmiıti. Şimdi bu bat yalnız 
bet kuruıa indlrilmfttir. Devlet 
demiryolları idaresinin bu hareket 
tarzı, iç memleketler mahıulUnUn 
kolaylıkla lzmlre inmesini temin 
ettiği gibi aradaki meaafe farkını 
da kaldirmııtar. - A. Adnan 

Benzinle İşliyen Vagonlar 

Devlet Demiryolları ldareıi tarafından benzinle lıleyen yeni 

taıonlar getirtUmiıtir. Resmini burada ıördUğünUz bu yeni arabalar 

yakında bir kısım Devlet Demiryollarında iılemiye başhyacaktu. 
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l_____ B: SltanNa~le~~:l'g/s!et Huliısl -
SES.Mİ ÇIKARMADIM 

...... --······-···· ...... ...._ ................. ....... 
Arkasında siyah ipekli bir ev sahibi geldi, apartımawn ki· 

manto vardı, saçları siyah, göz· rası daha verilmemişmiş; tabii 
leri .simsiyahtı. karıma söylemeden kirayı verdim. 

Garsonu çagırdı: BirgUn sonra işten döndüğUm 
B 

zaman Sevr markalı vazoyu ye· 
- ir çay getiri 
Garson gitti. Elinde tepsi dön· rinde göremedim, karım: 

dü, çay bardağını masanın lize· - Kırıldı, dedi, çok acıdım; 
rine bıraktı. maddi kıymetinden ziyade ma· 

- Garson ben böyle çay is· nevi. ,. 
temedim kil Teselli ettim .• daha ertesi gU· 

- Başka bir şey de mi emret- nll piyano yerinde yoktu. 
tiniz hanımefendi? - Akortçuya gönderdim. 

Mnsamın üzerinde yarısı içil- Evde yapsaydı! 
miş, yarım bardak çayım duru· - Her tarafı kirletecek .• 
yordu. Garsona gösterdi: Bir gün de Akajn takımlar 

- Beyefendinin iç.tiği gibi gidiverdi. 

rengi açık olacak! - Bazı yerleri tamir edilecek •• 
Bunu söylerken biraz çay y avaf yavaı apartımanda hiç 

bardağına baktığı gibi, biraz da 
Lana bakıyordu. Ben de biraz birşey kalmıyordu. HattA annem 
ona 'bakbgı~ m gibi biraz da başka dediği yağlı boya kadın potre· 
Lir yere bakmıyordum. ıile, babam dediği ıırmalı paşa 

- Affedersiniz beyefendi! bile yok oluvermişti. Bir gece 
Dedi, bu ıöz bana olacak, ağlaya ağlaya anlattı: BUtün eşya 

k iğreti imış, tek bana fena gözük· 
etrafta başka beyefendi yo tu. memek için bunları kira ile alıp 

- Bu, pastacıların adetidir, 
tenbih edilmeyince muhakkak apartımana koymuş! 
ıimsiyah bir çay yaparlar.. Bu samimi itiraf karş11ında 

- Evet "hanımefendi hakkınız birşey diyemezdim. Pek parasız 
•arl bir adam da değildim, piyanoyu, 

Masalarımız yanyana idi; Sevr marka vazo gibi, hepsini 
aıaaadan masaya koııuşmıya satın aldım. Hatta babam dediği 
başlamışbk. Ben konuşuyor· babası olmıyan sırmalı reıimle, 
ken, ayni umanda onu te- annem dediği kimin oJdugu bilin· 
tepeden tırnağa kadar ıüzüyor- meyen yağlı boyaportereyi bile. 

dum : Apartman, içine ilk girdiğim 
- l,te diyordum, tam, bir d 

kadın, kibar bir kadın, giyi• gUn gördüğüm şekilde yeni en 

nişinden, konuıuşundan, her ha· döşenmişti. 
linden belli ! Kendi kendimi teselli ediyor-

- Affedcrainiz tanıımadığı· dum: 

b - Ha onun olmuş, ha ben 
mız hnlde si~inle konuştum; en 

mıcım hepsi bir, mes'ut ya-
merhum SOleyman Paşanın kın... yap "' , 

- Müşerref oldum Hanıme· ayalım da .. 
Bir alcşnm karımın dostları 

fe,1dl. b gelmişti. Oturmuş konuşuyorduk. 
Bir an tereddüt ettim, aca a f ı Bir arahk kocalarına az a mas· 

bu kadarla bırakmak mı icap kadınlardan ıSz 
ediyordu? Yoksa kalkıp elini raf ) aptıran 

açıldı kanm: 
mi sıkmalıydım; elini mi öpme· _ Ne fena insanlar vardır, 
liydim? Kibar bir hanımefendiye dedi· daima kocalarından öteberi 
karşı kibarca hareket etmek i~ap iste;erek masrafa sokarlar, biz 
ederdi. Gittim, elini öptnm.. Op- evleneli bir aydan fazla oluyor; 
lUğüm bu el sıcak sudan soğuk kocam bana küçük bir hediye 
IUya girmemiş, fevkalade glizel almayı bile düşünmedi, ben de 

bir kadın eli idi. isternedim. 

* hk tanışmamız böyle oldu, on * 
Dilimin ucuna gelmişti amma, 

yine sesimi çıkarmadım. Karımın 
sözüne karşı bu lükı apartmanın 
nasıl tutulduğunu eıyanın nereden 

ld ... · 1• birer birer 1&ymak ge ıgın 

iıterdiml 

heş gün sonra evine davet etti. 
Takıimde, muhteşem bir apartıaıa· 
nın bir katında oturuyordu. Daha 
Yeni taşınmış. Apartıman gayet 
İyi düıenmişti. Salonda çok kıy· 
metli olduğu belli Akajn bir 
takım vardı, köşede kuyr~klu ~i~ f ıterdim amma işime gelmez-
piyano iri bir kaplumbaga gabı di. Onun için sustum ve hili da 
duruyordu. Hakiki Sevr mamu- susuyorum. 
l&tı, bir adam yüksekliğinde bir ----

\ıaıo, var mı bana yanbakan der Elektrik 
aibi, boy göıteriyordu. 

Duvarda, göğıll niıanlı bir 
erkek resmile; elinde bir demet 
siçek tutan yağlı boya bir kadı~ 
Portrcıi asılı idi; hanımefendı 
bunlar hakkında kısaca izahat 
""erdi: 

- Babam, öteki de annemi 

1f 
Kibarlığa kartı fazla zaafım 

~ardı. Bu zaafın tesirile kibar 
hanımefendi ye karıı börmet, ıon· 
r~ d~, muhabbetle karıtı~ .bir ae.v: 
rı hıssettim ve bu sevıının tesırı 
82 zamanda bir evJenmiye mlln· 
Cer oldu. 

>f 
Evlenmiştik.. mUkelJef apartı-

llıana babamın evi gibi rahatça 
\ıer~eımiıtim •. 

Kilovat Başına Ahnan 
Ücret indirilecek • 

Elektrik tarife komiıyonu ~·· 
t Planacaktır. Haber aJdıgı-nn o . 

O .. re elektrik kilovat 18atı 
mıza g ' . 
tlzerinde mühim ınıktarda tenzl· 

lit yapılacakbr. 
Geçenlerde tesbit edi~e~ yeni 

h azı fiatı bu aydan ıtıbaren 
avag 

tatbik edilmek nzere behermetre 
ikabı aiti kuruş otuz para ola· 

~k kabul edilmittir. 

A merlka BUtçesl 
Vatinıton, 17 (A. A.) - Amerika 

. t Oduı bGtçe açıtının 937 
Tu:ar• ' ü 
.ıhndan evvel kapanmasının mfJ m• 
r "- 1 acaA>tnı çOnkü maara ırıa kGn o,..n11y •· . • 
aıaltılamadıjın•ı bildırmıttlr. 

Viyan alılar 
Şehrimizde 
Cuma Günü Fenerbahçe 
ile Çarpııacak Olan W. 
A. C. Takımı Dün Geldi 

Avudurya Milli takımı müdafaaaı
mn eıı kıymetli oyuncusu olan me9bur 
Sedanın oyn dığı W. A. C. takımı 
dün ıchrimizc gddi. Viyananın kıy

metli oyunculnrından milrekkcp olan 
bu kulübün bu cuma gilnil Fener 
bahçe ııtadında Sarı • Lacivertlil rlo 
ynp cağı maç çok ehemmiyet veril• 
mektedir. 

Şehrimize bu ene zarfında gelen 
bOtün ecnebi takımlnnndan daha 
kuvvetli bir müdafaa elemanına malik 
olan Viyanalılnra l<arfı Fener muhncin1 
hathnın ne kndar muvaff k olnbilc
ceğl d01jünülüyor. Bu husu&taki nıu· 
taleamız )llrtnki spor ıayfamııda gö· 
rnlcccktir. 

Yugoslavya Federasyonu· 
nun Bir MUracaati 

Yugoııln}a futbol federasyonu, 
federasyonumuıa müracaat ederek 
TOrk Milli takımım maç yapmak 
(bere Yuğo 1 vyaya davet etmittir. 

Yugodavler tarih intihabını biı8 
bırnk mıtlnrdır. 

Rusyaya Gidecek Sporcu
ların Llsteal 

Temmuzun yirmi altıncı ıcünO 
Ruıyaya harek t edecek sporcuların 

llateai banrlanmıı ve alAkadarlara 
tebliğ edilmittir. 

Sporcular Galataaaray, Fenerbahç~, 
Betiktaı, Beykoz, İstan bulapor kulüp
lerinden, fzmir Ye Ankara mıntoka· 
larından alınmıttar. Bu münuebctle 
dan lJğ"lcdcn aonra Halkevinde bir 
içtima yapılarak ıporculara H)•ahat 
hakktnda bazı izahat verilmiıtir. 

Ereğll Sporcular1 • 
Birkaç gündenberi ıehrlmlzd• bu

lunan Karadeniz Eretli•i ıporcuları 

dOn <Sğleden aonra kafile halinde 
Talalrne alderelc Cümhuriyet abide· 
alne çelenk koymuılardar. 

Sporcu Jrençl•r buglin memleket· 
lerine ıideccklerdır. 

YUzme MUaabakalara 
latanbul Denizcilik Heyetin· 

den: 20/Temmur1934 cuma günil 
iıt nbul mıntaka ı yüzme müsabaka· 
lan Moda deniz banyolarında yeni 
havuzda yapılacaktır. 

Muıabnkalara sant 10 da baılann
caktır. Kulüplerin programlarda gös
terilen eaatlerde Moda deniz banyo• 
lumdn hazır bulunmaları tebliğ 

olunur • 
•• .. 1 •••••••••• 1 • • .. 1 1 1 ••••••••••• 

r -==TAKViM := -Gla ÇARŞAMBA 
Sl 18 Temmuz 934 

Arabi Rumi 

Hııır 

14 

& R•'-·•h•r JIH 5 • Temmuı • 11.SO 

Vakit 
1 
Eıanl Vuat VHal 

Ga.ıı g 04 4 4! Akıam 112 - ıg 39 
ötl• 4 ·O )2 20 Yat11 1 57 ~1 36 
llıladl 1 40 16 il lm11ı. t 52 2 !U 

il 

su 
Zir~at 

., ünden : 
1 : Bu sene Ytiksek Ziraat Enstıtü ünün Ba) tar, Ziraat ve 

Orman Fakültelerine r.ıeccam leyh '~ ücre ii le Ji ve nihari erkek 
ve kız ttılebe nlınacaktır. Kayıt ve lrnbu. ş rtları aşagıda ~ a ıldı r: 

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

b : Lise bakalorynsım vermiş bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaşı J 7 d n aıağı 25 ten yukan 

olmam l. 
d : Mesleklerinin icap ettiı diği beden kabili} eti ve aağlamlık· 

ları hakkında tam teşekküllü hastanelerd n Sıhhat raporu getırmek 
''e aşı şahadetnnmesi vermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hfisoühal mazbatası 
getirmek. 

2 : Enstitü~ e girmek istiyenler yukarda ki vesikalarla birlikte 
6 kıt'n fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
l'nstitü ü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı Temmuzun onuncu giinünden E)'lülün 
&onuncu gününe kadardır. 

4 : Enakı tam olmıyanlar Enstituye kabul edilemezler. Mües• 
se c kayıt ve kabul ,edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlnrm kaydı silinir. 

5 : Le}Ji meccani talebeden staj veya tahsil devreli için d• 
stajını \'eya F akllltesini bırnknnlardan ve~ a eznen çıkarılanlardan 
hül<ümetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire EnatiHIDDn verece
ği nümuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

6 : Vaktinde tam evrakla mliracaat etmişler araamdan kabal 
edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihine göre 
tefrik edilecektir. 

1 : Zirant, R ytar, Ornınn Fakültelerine alınacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrleriode mevcut ders• 
Jeri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara' da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay staj göre eklerdir. 
Talebeye bu staj mijddetince yemek '\:e elbise maaraflan karşılajı 
olarak 30 lira aylık verilir. Harcıra ı verilmez. 

9 : ÜcretJi leyli talebenin Ucreti Uç tak.litte ödenmek üzere 
275 liradır. 

10 : ÜcretJi leyli talebe tercih olunur. Kaba) 
olan nihari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. 

prtlanm hail 
(3704) 

İktısat Vekaleti 
Müdürlüğünden: 

Maadin Umum 

lçeJ Vilayetinin Tarsus kazasının Saraç Jcöyil civanncla kAin 
olup fimalen Saraç belen noktaıından bed ile Saraç karyui camii 
noktasmdan bilmurur Murat Sofu tepesi arasında mlhıkesir hat, 
garben mezkur tepeden bed ile Andıvar çayi!e lıyazhk çayının 
birleştiği noktaya vasıl olan mü takim hat, cenuben mezkür nokta• 
dan bed ile Moza gedik tepesile Çolfalık yanğı kayasından bilmu· 
rur Sarnç d~resile Karğıpınar ıuyunun birleştiği noktaya münkeair 
hat, şarkan mezkur noktadan bed ile huclut başlangıcı olan Saraç 
belen tepesine vaslolunnn müstakim hat mahdut 190 hektar arazi 
dahilindeki Saraç Krom madeni namile maruf bulunan mekşuf 

Krom madeninin evvelki hudutları dahilinde işletilmeai mekşufen 
ihale kılınacaktır. Taliplerin ihale mukavele ve şartnameüe derce• 
dilecek olan hususi şartlarla teminat akç.eıi mihtarını anlamak üzere 
Ankarada lktısat Vekaleti Maadin Umum Mlldürliiğil taharri ruh
satnameleri ve imtiyazlar müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
tekliflerini kapalı zarf içerisinde nihayet 20/9/934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat on beşe kadar Anlcarada İkbıat Vekaleti 
Maadin Umum Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ilin olunur. "3432,, 

Denizyol Iarı 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Karak8y K6prllbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci MObftrdar:ude 

Han Tel 22740 ........ ... .... 
Ayvalık 

BANDIRMA 
Yolu 

vapuru 18 
Temmuz 

Çartamba 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. "3971,, 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

ERZURUM vapuru 19 
Temmuz 

Pertembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Riıe, Hopa'ya. Dö
nUıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
tır. (3987) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 19 

Temınu:ı. 

Pertembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3988) 

Fransızca MDterchnl Aranıfor 
Matbuat umum mlclll'Ultonla; 

franııxcayı ve Frin111 klltlrilaG 1)1 
kavramıı franaıacaclaa tlrkçe,. 
bilhaHa türkçedu frauaıcaya pi. 
rUuüa terdlmeye •ütecllr aniilaia 
bir vu.ifedcı çahtacak bir uta ihll1ac:ı 
vardır. Ayh'k lcret iki 1111 .Ui liradır. 
l.teyealer on bet sin lfla4e Aakara
da Matbuat umum mihllrlltilne yua 

ile mllracaat etmelWlrl•. 

Biga asliye hullull 111ahlle• 
mest nden: Biganm GiJ1kkırı köytlae 
rl•n Mehmet oğl11 Şemaılla aley · 
A)DI lııo)deıı kıs kaNeti Bald.Je 
tarafımdan (gaiplik) claffll lbme 
dugundan muruaileyhio h&Jat H 

matından malumattar olaalaruı 
HD• zarfında Blaa utiJt malike 
!,ne bildiraıel.,i llzumu illa ols 

Sat1hll 11 ....... 

ha•• 
uaydarpa~ada O•yır caclda 

Çeltikçinhmeıbey ıobfmU 16 
ralı hane ucuzca tatıhktar. Elekt · 
eu~u vardır. 111teyenlerla lvfnde 
müracaatları. (49) 

Zayi: Hüviyet oilsdaalaaı kaybe 
tim. Yenısıni alacaiımclq h 
yoktur. füğdenin Hacıabchallib ka11ı 
eınde Suleyrnın oğlu Ali ili dogum1u. 

EYlendiğimizin ertesi gUnD, 

~~~~~~~~------------------------------------------------------ıııiiilıı....i.iııi ..... --~fWIM!illll 



l2 Sayfa 

Bir yetimi barzndzr-
mak iyi bir harekettir 

• 'takat babasını kaybetmiş bir soğuk hava dolabı 
mevzubahis ise, yani onu imil etmi~ fabrikatör 

, piyasayı terketmişse, bu cidden fena bir istir. Teminat 
boşa gitmiş, demektir. 

FRl81DAIRE HiÇ BiR VAKiT YETiM KALMAYACAK TIR 

Çünki, soğutma tertibatında ihtisas sahibi olan en 
mühim bir şirket tarafından imil edilmi§tİr. 

1
(:ünki, Frigidaire'in 18 senelik ıecrübesi vardır. 

. Vani tecrübe zamanım geçirmiştir. (2.600,000 adedi 
hali istimildedir.) 

Çüoki. General Motors'un bir şubesi olan Frigidıire 

gayri mahdut bir sermaye sahibidir . 
Bütün bu esbap. sizin dahi yalnız btr 

FRIGIDAl.RE 
s?guk hava dolabını mtihap etmeniz için bir sr.hep teşkil t>cfc-rektir." 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R ve Şsı 

~ 75 Kr. Kuştüyü Yastık ... _.... 
1atanbulda Çakmukçılarda Balizade Kuştiiyü fabrikasında Kuştiiyü kilosu 
75 kunıştan başlar. Şilte, yorgan 12 ~er liradır. Salon yastı klan ve Kuştüyü 

~---• kumaşlarının Jıer rengi bulunur. 'l'elefon: 23027 ._ ___ .,. 

Yakarı Boğazda Tenezzüh 

Şirketi Hayriyeden: 
Güzel boğazı Kavaklara kadar her Iatanbullu tanır. Kavak· 

lardan sonra yavaı yavaı genişliyen ve azametli karadenize 
dayanan bir kııım daha vardır ki halkımızın çoğu bilmez. BUyilk 
Liman, Poyraz Limanı gibi eısiz yerleri ve güzellikleri 
taııyan bu parçayı Ye Karadenlzin nihayetsiz yayılıp bllyUyU1Unli 
göstermek Ye birkaç saatlik serin ve bedayil& dolu bir gezinti 
yaptırmak için Şirketi Hayriye Cuma ve Pazar günleri 
tenezzüh seferleri tertip etmiıtir. 

Cuma günleri 14,30 ve 16 da, Pazar günleri 14,30 da 
Köprüden kalkacak olan vapurlarla bu seferler yapılacaktır. 

Cumaları 14,30 da kalkan vapur Rumelikavağından, 16 da 
kalkan vapur Altınkumdan ve Pazarları 14,30 da kalkan vapur 
kezalik Altmkumdan sonra yukan Boğaz devrini yapacak, Rumeli 
ve Anadolu Fen erlerine kadar çıkıp Sütlüce iskelesine dönecek· 
tir. Bu iıkeJeden bütün boğaz köylerine ve köprüye derhal 
dönüt seferleri vardır. 

Bu devirler iki aaat kadar devam eder. 
Bu devir için munzam ücret 20 kuruıtur. Paıoıu olan mek· 

teplilerden on kuruş alınacaktır. 
Meccani seyahat mUseadeslnl veren pesolar bu 

tenezzUh!er için muteber değlldlr. (t 184) 

Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
"6,, Müfettiş Namzeti alınmak üzere 1118/1934 Cumarteıl gllnU 
saat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında bir müaabaka 
imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iıtirak edeceklerin "Mülkiye,. 
veya "Yüksek lktııat ve Ticeret,, mektebinden veyahut Hukuk 
Fakülteıinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından atağı, Otuz 
yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettİf Namzetlerine "140,, lira maaı verilir. İki aenelik stajdan 
sonra yapılacak meslekt imtihanda muvaffak olanlar "175,, lira 
maaıla müfettişliie terfi ettirilir. 
imtihan programını ve sair şartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankaaı Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve lstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı veaikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankaaı Teftiı Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7 /934 Perıembe 
ıünü akıamına kadar ıöndermek Yeya bizzat vermek auretile 
müracaat etmiı laulunmalidırlar. 0 3776,, 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

İstanbul Acentalığı 
Liman Han, T elefonı 22926 

İzmir ve 
Sür'at 

İNÖNÜ 

Mersin 
Yolu 

vapuru 20 
Temmuz 

Cuma ıünll saat 11 de Sirkeci 

rıhtımından kalkarak dotru fZMIR, 
Antalya, Mersine ıidecek. Dönllıte 
bunlara lliveten Alanya, KüllOk, 
Çanakkaleye uğrayacakbr. 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe ınnn 
saat 16 da Galata rıhbmından kal· 
kacak dotru iımlre ıidec:.ktir. Bu 
npur HER PAZAR a-Qnö Hat 16 da 
lzmirden kalkıp dotru lstanbula 
ıelecektlr. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
giioleri Hat 20 de Tophane rıhtı
maodan bir vapur kalkar. Gidlı ve 
Jönlltte mutat iskelelere uğrar. , ______________ _,, 

BeyoQlu tapu memurluGun
dan: Beyoğlunda Tatavlada Kurdoğlu 
sokağında eeki 38 yeni 53 No. lu bir 
bap hane Madam Anastaeya uhdesine 
ikon vefatile ve bu kere varisleri ta. 
rafından muamelei intikaliyesinfn 
icrası talep edilmiş ise de Ayadimitri 
kilisesi vakfından olan itbu mahallin 
tapuda kaydi olmadığı cihetle senetsiz 
tMarrufat ahkamına tab'an muamelesi 
yııpılacağından bu mahal hakkında bir 
güna tasarruf iddiasında bulunanlar 
varaa tasarruf vesikalarile birlikte ta
rihi ilandan on beş gün zarfında 
934/8'403 muamele No. aile Sultanah
mette Beyoğlu idaresine veyahut 
ta 25-7-934 giinü mahallinde bulunan 
tahkik heyetine müracaatları ililn 
olunur. (48) 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehassısı 

Beyotlu: Rumeli han 16 
'fel: 40153 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlendirir • uzabr. 
Kepekleri ve yağları izale eden en 
iyi saç ilacıdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy 'l'opçular cadde8i No. 33 

lstanbuJ birinci iflls memur· 
ıuıundan: 5 Temmuz 984 tarihli 

gazetelerle 17 ağuatoe 934 sah gUnü 
saat 10 • 12 ye kadar açık arttırma 

ile satılacağı ilin olunan İstanbul Ha· 
lıkpazarında Şeyhmehmetgeylini ma
hallesinin eski 'l'ücoar yeni Balıkhane 

meyhane sokağında eski 3 ve yeni 7 
numaralı diikkanda 240 ta 9 hissesi 
bu dükkii.nın zemin katı ahşap bölme 
ile biri müskirat deposu diğeri oiğ·eroi 
dükkanı olmak üzere ikiye ayrılmıı 

olup bunların üzerinde biriuci katta 
bir hela ve ikinci katta ıofa iizerin<le 

bir oda mevcuttur. Bina 89 metre 

üzerine mebni heyeti umumiyesi a1ışap 

olup beden duvarları kiirgirdir. Tama
mına 4900 dört bin altı yiiz ve satı
lacak hiaaeye 172 yiiz yetmiş iki lira 

49 kırk dokuz kurut kıymet takdir 

edilmiı olduğu mallım olmak üzere 
tevzihan ilan olunur. (1199) .............................................................. 

Son Poste Mttb--.•111 
.-mi: Ali eu •• 
Netrlrat MWlrlı T.-

Sabah erkenden - Akşam geç vakte kadar 
GUnUn her zamamnda • 

Yağmurlu, bulutlu havalarda 
Güzel resimler çıkarmak 

ıe neticeden evvelce emin olmak için 

SERi 

KODAK ·VERİ KROM 
FİLMİNİ KULLANINIZ 

...--;ar----------
iki emüslyonlu 
Son derece 
Ortokromatlk 
Yüksek sür'at 
Fazla hassasiyet 
Jelatini mat 
100 0/0 anti • Halo 

PAZAR günleri ucuz tenezzüh katarları ile 

Herekeye Geliniz 
Hereke fabrikası memur ve iıçilerl Kooperatif Şirketi; her 

tUrlü ihtiyaç ve lstlrahatiniıi temin edecektir. 15 • 35 kurup 
temiz yemek, çınarlı ve ıölıeli deniz kenarı kahYelerinde iıtlrabat, 
güzel manzara, kır ıezmeleri 

Saat 11 den 1S e !tadar fabrJka ziyaretçilere açıkbr. Aynca bir 
kumat sergisi yapılmıttır. Uucuz fiyatlarla Hllf yapılacaktır. 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu ReisliOinden : 

Sıhhi müesıeıelerin 1934 mali ıenesi makarna, un, .. hrlye, 
irmik, kuıkuı ihtiyaçları ile Akliye haataneainin ve Kuduz T. Mtl
esseaesinin alit ve kiH yoiurdu ve keza Akliye haataneal ve Ku• 
duz T. Müeaseaeıi ile Sanatoryomun yaı sebzelerinin tamamı ve Tıp 
Talebe Yurdu ile Çocuk haıtaneıinin bir kısım yaı sebzeleri 31 
Temmuz 934 Sah gUnli ıııaat l 4 te kapalı zarf usulile muamele yapıl• 
mak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin müracaatları. "3673,, 

KARYOLA._ 
Like, bronz, nikel ve çocuk 
karyolalarının envaı çeşidini 

ucuz fiyatla lstanbul Riza Paşa yokuıunda. 66 No. 

MOBiL YA MAliAZASINDA 
bulabilirainiz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ~ (791) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Biner kiloluk On yedi ve Beıer yüzlük 27 ve Üçer yllılllk 

Üç ki cem'an "47,, adet yerli mamulattan baskülle "43,, adet 
150 kiloluk kantarın 21/1/934 tarihine müaadif Cumarteıi ,Uol 
saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. Talipler % 7, t /2 teminatlaril• 
Cibalideki Alım Satım Komiıyonuna müracaatları ilin olunur. "3743,. 

"SAT i E,, 
V ANTILATÖRLERI 

ve fevkalide tediye ıartları sayesinde 

VERESiVE SERiNLiK 
(893) 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlar1 J 
Taksitle Satılık Bostan 

Eıaa No. Mevkii ve Nevi 

220 Çırpıcıda 55 harita No. lı 2 hektar 2 t 20 metre 
murabbaı kUçllk Bostan 

Yukarda yuah 8oatan tabltle Ye paurlalda 1ablacaja11tJu tll_it 
leria 2ın11S4 c...ıtui~ Mat •da Ş.be-'M ............ .(il't 


