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Öldürüldükten Sonra Odanın Döşeme- Bu Seneki Dil Kurultay 

i Alb G" Neden M_ühimdir ? na o- Be 0 A mulen Kadı- ynelmilel ç Alim De Gelmektedir 
Sovyet 111111 Akademlsll r 

Mac as T..mt DiU Tetkik Cemiyeti ....... er J Umu.ı Blfo.. 21 temmm ca-
..rt.i ...... Dolmabalaçede 
lldaci Dil Karalta,. huırhldarıaa 
batk1acaldar. la Mferld K"'!'1~J 

cı ••• .,,. ,,, .. ,,,,. .... __,,. 
çılterıltlıfı otl• ,,,,. • .-

Evvelki sin Kuampqacla. 
bundan takriben OD bet .... ewı
rel ifleamit bir c1Da1et mtydaaa 
çıkanlch. D11a, bir miktar bahset
tiiimiz bu feci c:İllayet hakkında 
elde •ttiilmlz tahillt pdur: 

ıca •• ,...... Beclnclclia ma· 
,Mil .. tob= 

ıence ait lf katla ahpp Wr blaa 
vardır. Bu ev oda oda kiraya 
verilmektedir. Şimdi bu evde bq 
Yahudi alleıi oturmaktadır. Evin 
alt katında da on glln evvelin• 
kadar Rizeli Mehmet oğlu Osman 
Ç&YUf t.aıinde biri otarmuftur. 
Mehmet otlu 0.man ukerli .. nl 
Y avazda yapllllf, bir madde 

azmiye H. Kı 
..... ç Bir Adamın 

inine Kurban 
Gitmittir 

latub•lcla pl•pnı ••OD sin enel l llttlldelcl edaM oblraa Bolaorla 
,. h....... ....... 991 ı.. ...... llad•• Bit• .... daha 
ietmlftlr. Mehmet öM!a Oıaila --. h• • clDa fenh n ... 
avl terketdtmten ..,. ba odam (De• ... t•• .. ,tada) 

> 

Yine Gayrimübadiller 
Yüzde Yarım • Yüzde iki Buçuk 
Münakaşasının Yeni Bir Safhası 

ralaa memleketimiıde detUe 
btltla .,.ela .-. bir allb 
a7anclarmtbr. Ba itibarla çok 
elaemmlyetll olacaia tlmdldea 
takcllr oluaabUlr. Nitekim birkaç 
ecnebi ilim de KaraltaJa iftira 1r 
edecektir. 

Cemlyetla Bllrom ikiye aynl-
mlfbr: Bir -- Aakaracla bl""f 
ltir lmmı da KarultaJ lauarhld.,; 
lciD lltanbula iel•iftir. Aakara
da Kl~biamaml ••kllBll Beti 
Atalay Bey tarafından yapalacal· 
br. Kltibiamuml lbralaba Necmi 
8eJ de Dolmabalaçecle plqa
caktar. 

Diyarıbekirde 150 lik Bir Ada 
Diyanbekir, (Huaul) - Zaro 

Ata ildi. Fakat 08llD Jeria1 ta
tacak Jenİ bir ,.P IMan ..,. 
dua çakb. Ba adam Diyanbeldre 
baih su..... ZUaa ki,.._ 
Mahmo otla Abdllpffar Aiadar. 
la lhti1ara, Di,.nbeldrla maral 
.. n'atklrlanndaa C.W S.1 bir 
t ... dlf neticMI rutla""fbr. Ab
clllpffar Ap ha1abal ciftlHlr'e 
pçlrmlftlr ve fimcllye kadar • 
defa ••lenmiftir. Çocuk •• to
nalannm adedi elllJI balmaktae 
dar. Abclllpfhr Ata , ........ ae
tic..ı Ylcatçe pk dllkWlr. S. 
,.... .. çlil...-•akta. ka,lllerta 
rarcla• ile ltlai baprmaldachı 
Rumi abnırken ihtiyar ilkemi~ 
&zerinde dotru dlirllt otara
mayordu. - Jf. 



2 Sayta 

Altıncı Yerli 
Mallar Sergisı 
Ve Halk 

Altıncı Yerli Mallar sergiırnin 
açılı,ı intibamı, bu sütunlarda 
tesbit etmek istedik. Karşılaştı
ğımız okuyucular sorduğumuz 
ıuallere, aşağıdaki cevaplan 
verdiler: 

Melımet Ali B. (Beykoz Yalıköy 23) 
- Yerli mallar Hrgi•i açıldı. Sergi 
açıldığı 11ene 96 firma tıtirak etmişti. 
Bu rakam her sene kabarmıt Ye 
nihayet bu ıene 186 yı bulmuıtur. 
Rakamın, senelerin adedile mepsutan 
mütenasip olarak artması yerli maJlara 
olan rağbetin artmasını gösteriyor. 
Artık halk ikbsadi rüştünü idrak 
etmiftir. Dünya buhranından milte
essir olmaması için yerli mallanmın 
tercih ediyor. Parasını harice vermiyor. 
Şimdi halkın bu aail rağbeti karıısın
da yerli eanayicilerimize ve fabrika
törlerimize mühim bir it dütüyor. 
O da halkı memnun etmek için iyi, 
sağlam ve ucuz mal yapımlar. Fazla 
cirodan kazanmak için aza kanaat 
ederek çarık, çürilk mal aatouya 
kalkarlarsa bu rağbetin akıOlimell de 
pik korkunç olur. 

* Abdülkadir Bey (Yük:ıekkaldırım 82) 
- Yerli mallarımıza ratbet artmıtbr. 
Sergide gördüğOm ıeyler benim göt
ıümii kabartb. Biz kablodan demir 
vo çelik para kaaalanna varıncaya 

kadar lıtanbulda yapabiliyoruz. Deri 
ve kumaılarımız1 lpeklilerimiz Avrupa 
mallarını aratmıyacak kadar nefistir. 
Halkın bu feyizli ve ümit verici rağ
beti karııaında yerli imillerlmiz ve 
ıan'atklrlannııs da ıu buhranlı za• 
manda halkın menfaatini de gözet•· 
rek çok ucuz ve aağlam mal yetiı
tirmeye çalıtmahdırlar. Halk iıter 
istem~z ·yerli mah alıyor diye fena 
mal yapmak latiyenlerin akibetlerl pek 
feci olabilir. Bundan ayol zamanda 
memleketin ikbsadiyatı da mllteeasir 
olur. Çünkü yerli mala kartı ratbel 
azalınca paramızı harice vermek 
mecburiyeti yeniden başgöıterir. 

Beyoğlu Kaymakamı 
Haber aldığımıza göre vali 

muavinliklerine ait on kişilik bir 
liste yakında ili taadikten çıka· 
cakbr. Bu listede Beyoğlu kay· 
makamı Sedat Beyin de Balıkesir 
vali muavinliğine terfian geçirilmiı 
olduğu söylenmektedir. ............................................................... 
~ ~ 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

--
•SON POSTA. Yüksek mekteplerle 
lise, orta ve ilk mekteplere girecek 
olan gençlerimizin tahsil müşküllerini 
halletmek üzere yeni bir teşebbüse 

girişmiştir. 

PAZAR gününden itibar•n mek
tep/erimizin kagıl v• kabul şeraiti 
üzer;nde mufaual malumat v11recek 
1.1• karllerimizin müşkiillerini halle 

çalışacag1Z. 

Bizden Sorunuz 

:SON PO.STA 

Eve Kundak Mı Sokmuş? 
Bir Delikanlı Bir Evi Ateşe Vermek 

Suçundan Tevkif · Edildi 
YeniklSyde oturan Hatice Hanım yanına ishak 1 

isminde on yedi yaşlarında bir uşak almış. ishak 
bir gün Hatice Hanımın kUpelerini aşırarak evden 
aıvıımıf, bunun için de polis kendisini yakalamış 
ve mahkemeye vermiş. ishak bu suçundan dolayı 
da bir müddet hapishanede yatmııbr. Genç çocuk 
evveliıi gün Y eniköy sulh ceza mahkemesi tara• 

tuıturulmuştur. Kundak dalıa evvel görUldUğti için 
yangının önftne geçilmiştir. Poliı bu kundağm ki· 
min tarafından konulabileceğini tetkik ederken 
Hatice Hanım, evvelce kUpesini çalını§ olan lshakın 
bu itl yapmıf olacağından ıüphelenmiş ve polis te 
lshakı yakalamıştır. lshakın o gün bapiıhaneden 
çıktlğı ve çıkar çıkmaz da intikam maksadile bu 
iti yapmış olacağı iddia edilmektedir. Fakat ishak 
bu iddiayı şiddetle reddediyor. Yakında Ishakın 
muhakemesine mevkufen devam edilecektir. 

fından tekrar tevkif edilerek müddeiumumiliğe gön· 
derilmiştir. Son tevkifin ıebebi de ıudur: iki gUn 
evvel bir gece Hatice Hamının evinin eşiğine gece 
yarısından sonra gazlı bir kundak konmuş ve tu• 

Yine O Dava 
Abdülhamit Varislerinin 
Davalarına Dün Başlanıldı 

1 Halk Fırkasında 1 
Bir Toplantı 

Talebe Yurdu 
Yeni Sene için Yurdun 
Genişletilmesine Karar 

Verildi Abdülhamidin varisleri tara• 
fından hazine aleyhine bir dava 
açıldığını yaz.mıştık. Davacılar 
Abdnlhamit öldükten sonra btıttın 
emlak ve arazisi kanunen varis• 
lerine intikal etmeıi lazım geldiği 
ve bu intikal de timdiye kadar 
yapılmadığı ıçın Istanbuldaki 
emlakin tapularının kendileri 
namına tashihini istiyorlardı. Dtın 
asliye üçüncü hukuk mahkeme
sinde bu davaya batlandı. Mah· 
keme evrakı tetkik edeceği için 
dava başka güne bırakıldı. 

Hariçteki Talebelerimiz 
Maarif Vekaleti mtıfettişliğine 

tayin edilen i lk Tedrisat umum 
mUdürll Reşat Şemsettin Bey şe~ 
rimize gelmiştir. Fransada tahsil• 
de bulunan talebemizle temas 
etmek üz.ere on gUne kadar Parise 
gidecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dün Kumkapıda bir tren Mu· 
hiddin iaminde bir çocuğa çar
parak yaralamıştır. 

* Deniz korsanlarından Hü
aeyin Mehmet Beşiktatta Yusufun 
mavnasından elbise ve para çal· 
mışlar, yakalanmışlardır. 

Jf Sabıkalı Mustafa Yeşildi
rekte Y aıar Efendinin evine gi
rerek öteberi çalarken yaka· 
lanmııtır. 

* Kum kapıda kal af at ye
rinde oynamakta olan 8 yaşında 
Zuhal isminde bir kıı ayağı 
kayarak kale Uzerinden denize 
düşmüş ve başından ağır surete 
yaralanmıştır. 

~ Galatada oturan Evdoksiya 
isminde bir kadın ayni evde otu• 
ran Latife isminde bir kadm ile 
kavga ederek düşmüş ve başı 

cama rasgelerek yüzünden yara• 
lanmııtır. 

Fırkanırı geni idar• lı•geti reisi 
doktor Cemal Beg 

Yarın aktam Cağalotlunda Cüm
buriyet Halk fırkaaı merkez binnaında 
lııtanbul fırka kaza tetkilih reisleri· 
nin ittirakile yenJ idare heyeti reisi 
doktor Cemal beyin reisliği altında 

bir toplanh yapılacaktır. Bu içtimaı 

takip eden aünlerde fırka idare 
heyeti reial doktor Cemal bey bütün 
fırka tetekkillJerini ırezecekt ir. 

Farka Reisini Ziyaret 
Dün aabah ıaat onda Vali ve 

belediye reiıi Muhiddin ve vali mua• 
vini Ali Rıza beyler yeni fırka idare 
heyeti reiıi Cemal beyi fırka merke-
zinde ziyaret elmitlerdir. 

Bu ziyaret 1aat yarıma kadar 
sürmüştür. 

Köprüden 
Vapura Düştü 

Muıtafa isminde bir çocuk 
Unkapanı köprüsünde, köprUnUn 
altından geçen bir vapura taı 
atarken mfivazenesioi kaybetmif, 
vapurun üstüne düşmilt ve yara· 
lanmışbr. 

Tamirat yapılmak üzere iki ay 
için kapablan Kadırgadaki Maa· 
rlf Cemiyetine ait talebe yurdun· 

~ da, öntimtizdelri ders senesi bat-
langıcında esaslı değişiklikler 
yapılması tekarrur etmiıtir. 

Yurt esasen kimaeıi olmıyan 
ve memleketin muhtelif yerlerin· 
den tahsil için gelen yüksek 
mektep talebe1inin barınmaları 
için tesis edilmiı olduğu için yal· 
nız bu gibi gençlerin istifadelerine 
tah.sis olunacaktır. Bundan başka 
eyUHden itibaren, yurda kaydedi· 
lecek talebelerin iyi disiplin altın· 
da bulundurulmaları da tekarrur 
etmiıtir. 

Talebe yurdunun geni9letilmeıi 
ve yliksek tahsilde bulunanlardan 
başka lise ve ortamektep tahsilini 

• yapau kimsesiz talebelerin de 
j kabul edilmeleri dUıünülüyor. 

Şirketi Hagriye
nin Bir Kararı 

Şirketi Hayriye Boğaziçinin 
ümranını ve kalabalığını artırmak 
için bazı kararlar vermiştir. Bu 
arada Boğaziçinde ev yapbrmak 
isteyenlerin bütün inıa malzeme
sini bedava taııdığı gibi yeni ev 
yaptıranlara da birer ıenelik 
meccani paao vermektedir. 

Bu sene bu ıekllde Yerilen 
pasoların miktarı fazla olduğu 
için Boğaza yeniden rağbet bat· 
ladığı anlaşılmaktadır. 

Boğaziçinde arsalann çok ucuz 
olduğunu ve yapı malzemesinin 
meccanen taıındığmı anlayan bir 
çok kimseler yeniden ıirkete 
müracaat etmiılerdir. 

Bir Genç Boğuldu 
Kızıltoprakta mlUekait Cemal 

Paşanın yanında hizmet eden 
Hüseyin iıminde bir genç denize 
girmiı, ylizmek bilmediği için 
boğulmuıtur. 

·ihtikar 
nunun t 

Yeni teıekkGI eden ihtikar < 
komiayonu belediye lkbsat < 
mldilril Aaım Silreyya Beyin ı 

tinde din toplanmııtu. 
içtimada Ticaret odaaı tarı 

tanzim edilen ıon bet senelik 
fiatlerJne ait liıteler tetkik edil .eti!! 

İçtimaa yaran da devam edil . .ı.ıi 
tir. Yalnız buııün azalar tarafl~ 
bu listeler Gzerinde ıahai etütlet _..
pılacak ve yannkl içtimada torıı 
fiat listeaine ait müzakereler ne..C 
lendirilerek perakende flatler haıJıllll 
da müzakerelere batlanacaktır. 

Muğlada Lozan GUnll 
Muğla, 18 - 24 Temmuz LO ~ 

ırününü iyi bir ıurette kutlulalll'!' 
için Halkevi hazırlık yapmaktadıt• 

Llmanlar Umum MUdUrl 
Şehrimiz eaki Ticaret mil 

Muhain Bey, lktısat Vekil6ti linı 
umum müdOrlilğOne tayin edilmi 

Halkevinde Kongre 
latanbul Halkevi edebiyat ve~ 

ıubeleri konırreal dOn aaat 17 
Halkevl konferan• aalonunda to _jl 

mıttır. Toplanbda ıubelUln faalfr 
leri hakkında görüınlmBftür. 

Berberlerin Ehllyetnam .... 
Berberlere timdiye kadar ver=' 

olan ehliyetnamelerin defiştiril ,.a 
hakkında belediyece yeni bir kll""' 
ittihaz edilmlftir. Yeni ebliyetnalD.af 
nrllirken diikkin tabiplerinden it 
kalfalardan bir lira reılm ahnııca~ 

Doktorlar Arasında 
Diln ıaat 16 da Etibba muhad•ptJ 

cemiyetinde bütün azanın iştir.1'1 
bir toplantı yapılmıthr. 

Dünkü Hava 
Rıısatbanenin tetkikine göre d! 

azami hararet 28 buçuk derec919 

yftkaelmittlr. Asgari hararet 18 b~Ç~J 
derece tesbit edilmittir. Rilzgar eld"'' 
riyetle yıldızdan eamiıtir. 

Muğla Zelzelesl 
Rasathanenin tebliği ı 

Teınmuzun on aekizinci çarşalD~ 
aGnO geceıl aaat 22 yi 3 dakika ..,.,. 

aaniye geçe oldukça tlddetll bil' 
zelzele kaydedilmiıtir. Reçfelerı. 
alete teılrl bir saatten fazla ailrmütt• 
Zelzele marke:ıinln İıtaobuİdan 111-' 
aafeai 500 kilometre olduğundan fi 
ciheti de cenuba yakın bulunduğund_, 
hadisenin bir rfin evyelkl gibi Mufl' 
mıntakaaında nki oldutu tabllli' 
edilmittir. 

Yerli Mallar 
Sergisinde 

Yerli •allar aerglıi dfln aababt .. 
itibaren umuma açık bulundurul11111ft 
akıama kadar aergiyl 30,200 kiti ı" 
mittir. Bu arada fehrimlıda bulull.-
lngiliz, Franıız vfı Suriyeli ıeyyabl" 
da ziyaret etmiılerdir. Şehrimizde b~ 
lunan Ordu Müfettiti Fahrettin Par 
da dün sergiyi gezmlıtir. 

ilk açıhf ,OnG olmaaı dolayı~ 
din sergi çok kalabalik olmuş. .,...
baaaa akıam üzeri aargl bahçesi Dl; 
ıeri bir hil almıftır. 

Diin gece, CGmhurlyet gen~ 
mahfeli caz heyeti tarafından ıd 
radyoaunda konaer ••rilmittir. ~ 

::::::..ıı 

J_S_o_n_R_o_s_t_a_' _n_ın_R_e_s_i111._li_· _H_ı_·lc_i_g_e_s_i: __________ R_a_z_ar_Ola Hasan B. Digor Ki:] 

1 

Hasan Bey de sıcaklardan çok tiktyetçl idL SUiDl•mak için dondurmacıya aitti. ıerbetçiye 1 
ıfradı. Fakat lalçbiri fayda nrmedL 

Nilıa7•t akbaa ka)'IDvaldHİDİD Hi l'•ldJ •• Gitti, akpma kadar oturdu •• buz laİtuıuna Jİ' ... 
.lbi .......... 



20 Temmuz 

Hergün 
Üniversite -
lnıtihanları 
Karşısında .. -

Üniversite imtihanlarmm bit· 
tiğini bildiren haberlerin bir 
de acı tarafı var : Bu sene 
dönen talebe adedi, geçen se· 
nelere nisbetle yüzde seksen 
ter~cesinde fazla imiş. Gerçi 

1 
akı ki netice, eylülde . yapı· 
acak olan mazeret imtihanla· 
b'n~an sonra anlaşılacaktır. Fakat 
ızını için bu ilk imtihanlar neti· 

cesi de, Uzerinde durulacak ka· 
~ar ehemmiyetli bir tezahürdür. 
.~!ebenin smıf geçmesi kadar 

Şdonmesi de tabii bir vaziyettir. 
u kadar ki mektep; öğreten, 

~~ha doğrusu öğrenme usuJlerini 
Bgreten bir terbiye müessesesidir. 

u sebepledir ki geçen ve dönen 
~~lehe arasındaki nisbet, mekte· 

.•n öğretme ve terbiye etme va· 
zıfesini baıardığı kanaatini vere· 
c~k mahiyette olmak gerektir. 
Eger imtihanlardan alınan neti
celer bize bu kanaati vermezse, 
bunu yalnız talebenin çalışmamıt 
Veya öğrenmemiş olması şeklinde 
değil, ayni zamanda hocanın da 
~ğretmemiş olduğu şeklinde ka· 

?l etmek, bilmem yanlış bir dll
fÜnUı olur mu? 

Bir ilim ve terbiye müesse· 
•esi, ister ilkmektep, ister lise 
Ve isterse Üniversite olsun; öğret· 
rnek ve terbiye etmek vazifesile 
tnUkelleftir. 

Tal ebe çalışmamışsa mektep 
ne yapsın? sözü yıkılan devre ait 
demagojik bir telakkidir. Bugün 
bu sözü bir özür olarak dinle· 
tneye tahammülümüz yoktur. 

Devletin bütçeye koyduğu 
nıaarif tahsisatmm Uç ifadesi 
Vardır: 

1 - Bu tahsisattan bir kısmı 
tesisata aittir. 

2 - Diğer kısmı muallim 
maaşları karşılığıdır. 

3 - Bir kısmı da talebe için 
harcanır. 

Vaziyet böyle olunca, nasll ki 
talebeden çalışma ve öğrenme 
istemek hakkımız ise muallimin 
de öğretmek mecburiyetinde ol· 
duğunu söylemek hakkımızdır. 

Cemiyet, verdiğini bir miktar 
gelirile beraber almak istiyor. 
Onun bu istediği, verdiğinin 
karşılığından başka birşey değil
dir ve hakkıdır. 

Yeni Tayinler 
Diyarbekir Emniyet müdftrU 

N11ri B. ikinci, İstanbul emniyet 
ltıUdürlUğü üçüncü şube müdürü 
Necmettin ve İstanbul polis mek· 
tebi mUdürU Ethem Beyler 
iiçtıncü sınıf polis müfettişliklerine~ 
Zonguldak emniyet müdürü Bahrı 
~· lstanbul'polis mektebi müdürlü· 
güne, polis müfettişi lsm&il Hakkı 
B.~Y Zonguldak emniyet mUdü~
lügüne, Sulhan kaymakamı Reşıt 
Bey Diyanbehir emniyet mlidür· 
lUğUne tayin edilmişlerdir. 

· Sta viski Rezaleti 
Paris, 19 (A.A.) - Staviski 

rezaletini tahkik eden Meb'usan 
Meclisi Komiayonu eski Başve
killerden ve bugUnkU kabineye 
dahi( bulunan M. Tradiyö'yU din
lemiştir. M. Tardiyö eski Başve· 
kil M. Şotam bu rezaleti bildiği 
halde örtbas etmi4 olmakla ve 
~iddetle itham etmiftir. Komisyon 
•kisini de muvaceheye karar ver• 
iniştir. 

Bır Avukat Vuruldu 
Adapazarı, t 9 (A.A.) - Şeh: 

rlnıiz avukatlarından Garip Beyı 
6"İnde görmiye gelen 18 yatlarında 
~emirci Salahattin mumaileyhi üç 
Urşunla ağır yaralamış ve kaç· 

ltııştır. 

Resimli Makale . 
cww .... ~~-- r 

a Felaket Karşısında g Sözün 
~ 

ısa ı 

·~ 

pırdatmaulnıı. Şu ilç 
an, abi her ıaman dlm 
dik tutabilir , Bilgi, fra• 
ele, ceııar•t. 

Ziyan Verecek 
Bir 
Tecrübe! 

A.E-

Fenni bir mecmuada Amerikalı 
doktor Kornit'in köpeği üzerinde 
yaphğı hayret verici bir tecrübenin 
tafsilatını okudum: 

" Köpek 12 ııün evvel ölmilttür. 
Buna ratmen damarıma içine terkibi 
gizil tutulan kimyevi bir mayi sıkıl
dığı, ayni zamanda da biltlin ~ücu
dilnden bir elektrik cereyana geçiril· 
diği zaman ayağa kalkmış, havlamıı, 
yiyecek Önilnde İftiha göstermittir.,, 

* Tecrübenin ölüm Te hayat ıırrını 
tenvir edeceğine inanmam 1 Ölen 
köpek ilacın ve elektriğin tesiri 
altında muvakkat bir ı:aman için 
ayağa kalkmıf, havlamıı, yiyecek 
önünde de ittiha göatermiı olabilir. 
Fakat yürüyen, oturup kalkan, hatta 
karnının içine konulmuı küçük bir 
gramofon vuıtaaile şarkı ıöyleyen 
makineli bebekten farkı yoktur. 
Hayat çok ince bir ipe bağlıdır, 
kopunca gider. Geri gelmesi mümkün 
değildir. Gelen, getirilebilecek olata 
udece bir makineden ibarettir. 

* Bir hikaye okumuştum: ihtiyar bir 
kız öldükten ıonra diriliyor, fakat 
artık aramızda kalabilmeıi hergiln 
muayyen müddetle bir elektrik cere
yanına maruz b1rakılmasile kabildir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bir filim görmüştnm: Bir dok
tor henüz ölmilş birkaç cesedi 
mezardan çıkarıyor, her birinden 
bir parça keserek yekdiğerine 
ekliyor, yepyeni bir insan yapı
yor! 

Hayal diyecekıiniz, doğru. 
Fakat bu hayal, niceleri gibi gü· 
nün birinde tahakkuk ederse, 
yahut ta şu Amerikalı doktor 
köpek üzerinde yaptığı tecrübe· 
nin verdiği muvaffakıyetten cesa
ret alarak aynı işi insanlar üze· 
rinde tatbika kalkııacak olursa 
ne olur? Derhal facia diyeceğim. 

Bir Otomobil Denize Yuvar
landı, içindekiler Kurtuldular Tasavvur edioiz, bir ölü me· 

zarından kalkmıştır, kendisine 
soruluyor: 

Dün gece Y enikapı tren yo
lunda tüyler ürpertici bir facia 
olmuş, geceleyin çamaıırJarı 
koltuğunda, yıkanmak . üzere ---

Bir Felaket 
Atinada Bir Fırtınadan 

Elli Ev Y1kıldı 
Atina, 19 - Atina ve civa· 

randa müthiş bir fırtına olmuş ve 
bUyUk hasarata sebebiyet ver· 

miştir. . 
Yalnız Atina şebrı içinde 50 

h bı·r fabı'ika yıkdmııtır. Fır· ane, . b . 
t dan Atina civarındakı ütün 
ma bü 

köyler hasarata uğramıt ve • 
tün mahsuller mahvolmuştur. 

Recep Bey Ankarada 
Cümhuriyet Halk fırkası umu· 

mi katibi Recep Bey dün Anka· 

raya gitmiştir. 

Şarköy Kaymakamlığı 
Şarköy kaymakamlığına, vek.i· 

Jetinde bulunan Hayri Bey tayin 

edil mittir. 

denize gitmekte olan Kum-
kapıda Soğancılar sokağında 
oturan bir genç o sırada geçen 
bir trenin altında kalmış, vlicudü 

Gazi Hz. 
Şehrimizi şereflendirmekte 

olan Reiıicümhur Hz. dün akşam 
motörle Boğaziçinde bir gezinti 
icra buyurmuşlardır. .. 

Dahiliye Vekili ŞUkrtl Kaya 
Bey evvelki gece Reisicllmhur 
Hz. nin refakatlerinde olarak ıeh
rimize gelmiş, Tokatliyana. lnmiıtir. 

Misafir 
Hava Filosu 
Üç Yunan Tayyaresi Şeh

rimize Gelmek Üzere 
Selanikten Uçtu 

Bir hava kaymakammm ku· 
mandası altında 14 hava zabitini 
hamil bulunan Uç tayyareden 
mürekkep bir yunan hava filosu 
tehrimize gelmek lizere bu sabah 

ikiye bölünerek ölmüştür. Bu genç 

- Aramızdan ayrıldığın za· 
rnan, bayatını ıu maksat uğrunda 
bilerek telef etUğini yazdık, doğ· 
ru mudur ve bugfin aynı şeyi 
tekrara razı mısın 1 

Bir milyon kiti araamda kaçı· 
odan mllıpet cevap alabiliriz? 

Hayır, doğrusunu ister misiniz, 
ben Amerikalılarin yerinde ol· 
ıaydım vatandaşlarım bu tecrli· 
heleri icradan menederdim, kim 
bilir, bugün hayal sayılan yarın 
belki tahakkuk edf verir endiıe
ıile. 

18 yaşındadır, ismi İsmaildir ve Hariciye Vekaleti 
kayıkçı çı rakhğı yapmaktadır. 

Türk - Bulgar Bir 1 e~liğ 
Dostluk Cemiyeti Elçimizle Neşreftı 

T emaalar yapıyor . Ankara, 19 (A.A.) - Harl· 
s f d b'ld" ff cıye Vekaletinden bildirilmiştir: 

0 ya an . 1 ır ıyor : Kuşadasının takriben 36 kilo 
. Sofya sefıri Şevki Bey dün metre cenubunda Dipbur.nu önün· 

T~r~ • Bulg~r dostluk cemiyeti de bir f ngiliz zabitinin ölümüne 
reısı Profesör lkoyanof Ue cemiyet sebep olan müessif hadise hak~ 
erkimndan Profesör Neftiyanof'u kında iki taraf hükumetlerinin 
&efarethanede kabul etmiş cemi· aldıkları rnalumatta hadisenin 
yetin yeni çalışma] arı ve 'Türk • karşıhkh anasm araamda su ini· 
~ulga~ dostluğunun kuvvetleştl• yelten uer bulunmadığı anlaşıl• 
rılmesı huausunda görUımeler mıthr. 
yapılmıştır. O 1 d Ad t ld v . ....... . . . . . . . . . . . .... , ......... _ onanma ar a a e o ugu 
7 de Sel.anikten uç~u~~ur. Misafir veçhile, ölen İngiliz zabiti için 
tayyarecıler Yeıılkoy hava hAdiee mahallinde istirahati ruhu 
istasyonunda Türk . havacılığı için merasim yapılması iki bükü· 
ve t~yyare Cemiyetı namlarına met araaıoda dostane tekarrür 
mera11mle karşılanacaklardır. t · t" Tü k d d 
. .Tayyareciler pazar gllnU şeh· bt~ış ır. r onaomasm an 
rımızden ayrılacaklar, Bulgaristan gemi aym merasımını 
Romanya ve Yugoslavyayı ziya• iştirak edecek ve donanmanm 
retten aonra Yunaniatana döne• teessürünü ifade eden bir çelenk 
ceklerdir. atacaklar. 

==--=-==--'"""""-- Zaten Türkiyenin Londra BU--- ---------------------·- yük Elçisi hadisenin haber alm· = 

r ;, /STER /NAN !STER J NA N M A / ması üzerine emir alarak BUyUk 
Britanya hükümetine Cümhurlyet 
hUküme-tinin teessürlerini beyan 
etmiştir • B° azete muharriri, memlekette sanaylleıme hare• 

. ıdr g bahıederek miltalaalar yilrütürken yazıııoın 
ketın en 

öyle bir cümle sıkıthrmıı: 
arasına 1 . i · h ı 

•Mithat Paıanın memleketimizde teııa ett ğı ayı_r ~ 

d 
biri de ııanayi mektebi idi. Bu mektep hala 

eıerler en 

/STER 1 AN 

duruyor mu bilmiyoruz.,, ve ilah .... 

Bu hidiıe, çok defa, bazı yazıcılarımızın fikirlerini 
ifade ederken herhangi bir me'haze müracaat lüzumunu 
duymadıklarına ve aellemehütseli.m yazı yazdıklarına 
bizi inan dırı yor. Sen d~ ey kari : 

ISTBR /NANMAI 

Doıt memleketler arasmda 
cari olan usule tamamile uygun 
zihniyette cereyan eden bu müı· 
terek ayin merasiminden sonra 
müessif hAdise bir acıltk bırakma• 
yacak surette tamamile kapanmıı 
addolunac&.kbr. 

Galip Bey derhal hastan.eye 
kaldırdarak kendisine amehyııt 
l'apılmıştır. Cinayetin ailevi bir 
•theple iılendiği ıöylenmektedir. L-------------
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IMemleket Telgraflarıf -

l!<tısat Vekilinin 
/(/;jg/ü ile 
1""'emasları 

Gemlik, 19 (A. A.) - lkbsat 
Vekili Celil Bey, refakatindeki 
zevat ile birlikte Buraadan ayni· 
mışlar, Kestel nahiyesinde kısa 
bir istirahatten sonra Yenişehire 
varmıılardır. Kasaba pazar mU· 
nasebetile çok kalabalıktı. Vekil 
Bey pazar yerini dolaşarak alıcı 
ve satıcılarla konuştular. 

Belediyeye giderek burada 
Y enişehri temıil eden heyetle 
görüşmüılerdir. Yenişehirliler ka· 
sahaları arazisinin yUzde 18-20 sini 
şekerli pancar yetiştirdiği, bu 
itibarla pancar mıntakasına itha
line tavassutlarını dilemişlerdir. 
Vekil Bey, ıeker sanayiinin inki
ıafındaki eıasın bu gibi iptidai 
maddelerin fabrikalar muhitinden 
uzak bulunmaması şeklinde dev· 
letçe tesbit edilmit olduğunu ve 
mlitahassıslann da bu ciheti teyit 
ettiklerini bildirdikten ıonra kat'i 
olmamakla beraber fabrikalarla 
görüşerek ve ihtiyaçları varsa bu 
dileğin tahakkukuna yardım ede
ceklerini vadetmiılerdir. 

Vekil Bey, halkın bankaya 
olan borçlarile halka olan borç· 
lan miktarı üzerinde iıahat al• 
mışlar ve Adapazan ticaret ban
kasının köylüye mev&im kredisi 
açtığa yolundaki izahattan mem· 
nun olmuşlardır. 

Ziraat Bankaaı, köylllnlin mali 
~Rıiyetinin dahi verimli olmasına 
çalııacağana ve bu husus için 
layiha hazırlanarak tevdiat ve 
ödeme usulünUn salim bir ıekilde 
halledileceğini söylemlıtir ve İzniğe 
hareket etmiflir. 
aır Kaçakçının MahkOmlyet 

Muğla 19 (A.A) - Çalın Sap
cılar köyünden Halil kaçak barut 
ve çakmak satarken -yakalanmıştı. 
Muhakemeıi sonunda alb ay 
hapıe ve par• cezasına mabküm 
olmuştur. 

Blslkletçller Gölede 
Göle 19 ( A.A ) - Muhafız 

GlicO bisikletçileri ıaat 13 de 
Göleye geldi. Kaymakam, Halk 
Fırkaıı reiıl ve jandarma kuman• 
danı ile, kaza erkinı ve halk 
tarafından şehir kenannda karıı
landılar. 

Kocaeli Ormanları 
Ankara 19 ( A.A ) - Ziraat 

Vekaletince Kocaeli Vilayetinde 
gerek orman mühendislerinin ve 
gerek muhafızlarının adedinin 
ormanların vüsatile mütenasip bir 
tarzda arttırılmasına karar veril· 
mi~ ve filiyata geçilmiştir. Şimdi
den vilayet ormanlannda harita 
alınmıya başlanmıştır. Yüksek ve 
Orta Orman mekteplerinden yeti
şecek orman mtihendisi ve mua· 
vinlerinin adetleri çoğaltıldıkça 
bu teşkilabn diğer vilayetlerde de 
tatbiki diltünUlmektedir. 

Adanada Batakhklar 
Kurutulacak 

Adana, ı 9 (A. A.) - Vilaye· 
timizdeki bataklıklarm kurutul· 
ması için yeniden ve esaslı bir 
çalışma başlamıştır. Vilayet ma· 
kamı Nafıa Daireıinden, viliyette 
mevcut bataklıklann miktannı 
göıteren bir cetvelin sür'atle 
bazırlanmaımı iıtemiıtir. 
Aydında Mesai Saatleri 

Aydın, 19 ( A. A.) - Çok 
tf ddetli bir sıcak dalgası hüküm 
sürmektedir. Bu suretle reımi 
dairelerin mesaisi aaat altıdan 
14 e kadar olmak Ozere tesbit 
edilmiıtir. 
Ziraat Bankasının Aldığı 

Buğdaylar 
Adana, 19 (A. A.) - Ziraat 

Bankasının düne kadar piyasadan 
aldığı buğday yekünu 3,5 milyon 
kiloyu geçmiştir. Fiatlar değif· 
miştir. Kıbrıs cinsinin kilosu 3, 
yerli cinsinki 2,75 kuruştur. 
Noşlt Hakkı Bey Tavş nhda 

Tavşanlı, (Hususi) - Kütahya 
Meb'usu Naşit Hakkı Bey kasa
bam za gelmiş, halkla temas ede
rek dertlerini ve iateklerini din· 

POSTA 

• 
LE 

Gaziantepte Umran 
Şehir Planı Tatbik Edilince Burası Pek .Yakında Cenup 

Vilayetlerimizin En M moru Olacak 
Gaziantep (Hu• len veya bedenen 

susi) - Hava- bu ifte çalııa· 
larm bu ıene , caktır. Vilayet 
kurak gitmesine hudutları dahilin· 
rağmen ziraat deki yolların in-
sahasında ıayanı ıaatı ilerlemekte-
dikkat ve yara· dir. Antep • Ne· 
tıcı bir faaliyet zip yolu Uzerinde 
vardır. Bilhassa ve Aril • Butal 
bağcılar iyi mah.. köyleri arasında 
sul almak için bulunan, bilhassa 
icnbeden tedbl.... kış günleri mu• 
leri ittihazda ruruuburu çok 
kusur etmemiı· gUçleıtiren beş 
!erdir. kilometre uzun· 

Buralarda baş- Temizlenmufne kar•r flerilen Al/eben dered luğundald bataklık 
hca aanat şubesi olan dokumacı· görmektedir. ta kurutulmuştur. Burası da mil· 
hk da her gUn inkiıaf etmekte- Gaziantep tezgihlannda itle· kemmel bir ıoıe haline ifrağ 
dir, her evde bulunan ufak do- nen menıucahn Halepte mevcut edilmiştir. 
kuma tezgahlarından başka 3 imalathanelerde işlenen ipekli Narlı yolunun tamlrab da ik· 
büyük dokuma fabrikası kurul· mensucat ve ıairenin kat kat mal edilmiş, Antep. Fevzipaşa 
muştur. Bu fabrikalar mlitema· fevkinde olduğu anlaıılmııtır. arasındaki ıosenin lnıaah da 
diyen çalışmaktadırlar. Bu fab- Antepte belediye de çok ileri ilerlemiştir. Hisarköy civarındaki 

· d' Ş h · · tut l bataklık kısmının kurutulması da rikalarda yüzlerce Türk işçisinin vazıyette ır. e rın temız u • 
elinden çıkan dokumalar bu mu• ması için azamt itina gösteril- ikmal edilmek Uzeredir. Şehir 

k di H lkı k 1 d planının tatbfkıne ba•lanılmıştır. bitin bütlln melbusat ihtiyacını me te r. a n aıca giln er e G Y ayet geniı ana yollar açılmak· 
temin ettikten aonra Ankara, tehacüm ettiği Alleben deresinin tadır. Gaziantep az zamanda ce-
lstanbu1, lzmir, Mersin, Piyasala· temizlettirilmeaf karar altına nup vilayetlerimizin en mamuru 
rına da arı.edilmekte ve rağbet alınmışbr. BUtUn şehir halkı ma- olacakbr. 

lzmitte 
Su Derdi 

lzmit (Hususi) - 235 bin lira 
gibi büyük bir para sarfile mem• 
leketimize Belediye tarafından 
getirilen Paşa suyu lzmit ha\kını 
sevindirmiş ve artık su derdinden 
kurtulduklarına emin olmuşlardı. 
Fakat daha iki senelik olan bu 
tesisat hemen hemen eski senele
ri arattırmaktadır. Şehirde aabah· 
ları kesilen su akşamları tekrar 
akıtılmakta idi, halbuki iki gün• 
dür akşamları da kesilmektedir. 
Halk bilyUk müşkülAta düşmüş• 
tür. Mevsim mUnasebetlle su ih· 
tiyacı pek fazla olduğundan hal· 
kın bugünlerde bUtün derdi bu· 
dur. Şehre içmek fizere getirilen 
Gazi suyu da çok pahalı olduğu 
için fakir halk içememektedir. Su 
geldi diye knpahlan kuyular ıim• 
di aranma~a~~ & 

1 

Mütehassıs Meyvalarımızı 
Tetkik Edecek 

Ankara, 18 (A.A.) - Yüksek 
Ziraat EnstitOsU meyvacılık pro
fesöril Blayz Berk, Ege ve Kara• 
deniz mıntakaları meyvalan hak• 
kında tetkikatta bulunmak üzere 
asistanı ile bugllnlerde lzmire 
hareket edecek ve Ege mıntaka· 
ımda tetkikabnı bitirdikten sonra 
Karadeniz mıntakasına geçerek 
Giresun, Trabzon, Rize havali• 
sinde vazifesine devam eyliye· 
ce~ir. 

ı;;;,: İnf;-;dilmekt~ olan T~ 
şanlı • Domaniç - lnegöl ıoıeıinl 
teftiı etmiı,şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunup bir gece kaldıktan 
sonra KUtahyaya dönmOıtUr. 

İnegöl Ortamektebi 

lnegöl (Husuıi) - Ortamektep imtihanları ikmal edilmiştir. 150 
mevcudu bulunan talebeden yarısı imtihanda muvaffak olmuştur. Bu 
netice çok parlak görülmektedir. Resimde mektebin son sınıf tale· 
besi, müdUr ve muallimleri görülmektedir. 

Muglada Maarif 81Ançosu 
Muğla, 18 (A.A.) - Bu ıene 

yapılan imtihanlar sonunda beş 
sınıflı llkmekteplerden 212 ve üç 
smıflı mekteplerden 496 çocuk 
mezun olmuttur. Geçen seneye 
göre bu aene ıahadetname alan
lar yüzde on fazladır. Bu ıene 
yeni dertJ senesi baılangıcında, 
tahsil çağında yalnız Muğlada 
640 çocuk vardır. 

Gomlikte Feci Bir Kaza 
Gemlik (Hususi) - Kahveci 

Şnkrn Efen dinin oğlu Nuaret 
ilikele Uzerinde arkadaşı ile oy· 
narken denize dUşmUı, ıol böb
reği denizde bir kazığa saplan• 
mıştır. Yavrycak hastaneye kal• 
dırılmışttr. 

Yeni Ziraat Mütehassısları 
Ankara, 18 (A.A.) - Yüksek 

Ziraat EnıtitOsünden bu sene 
çıkan efendilerden dördU, İzmir, 
biri Eskişehir, biri Yeşilköy ıslah 
iıtasyonlarına, ikisi Karacabey 
harasına ihtisas yapmak Uzere 
ıtajyer gön9eribnişlerdir. Üç efen• 
di de Anadolu dahilinde tetki· 
kata çıkan profesörlere refakat 
etmektedirler. 

Samsunda Tutun Mahsulü 
Samsun (Hususi) - 933 ıeneıi 

mahıulll tUtUnlerln aatııı devam 
etmektedir. Fiatlar 6 kilo bir 
batman hesabile 12 liradan 17 
liraya kadar teballlf etmektedir. 
1634 mahıulllnün çok bereketli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Istanbul Şubesi 

- Galata'da Bankalar Caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umumiyesinln bulunduğu binaya nakil ile 
25 Temmuz 934 Çarıamba gllnUnden itibaren orada muamelibna devam edecektir. Nakil mU· 
nasebetile Bankamız giıelerl 24 Temmuz 934 Salı günU kapalı bulunacaktır. «4004» 

Çankırıda 
Son Posta 

Karacalar nahiyesi Ç•~t 
dokuz ıaat mesafede bfi~-, 
zengin bir nahiye merkezidit·~ 
sabada (500) ev vardır. Nahiru 
küçük çarşısında bir fırı°:' ~ 
manifaturacı, iki lortasiyec:lt ~ 
bakkal ve dört kahve '':; 
Halkı muniı ve misafirP"'~ 
insanlardır. Evler iki kat ,j 
birinci kat hayvan ve davar"" 
ikinci katta sofa, ambar, f 
gllnçardak ve oturmak içil I 
dört odadan iLuı ett ı r. So~ '"" 
manlarda Karacnlar n•~ 
ehemmiyet kesbetmiş, şiıne~ 
rin buradan geçişi nahiyey~ ~ 
lik vermiştir. Ereğli .. ~ 
şimendiferi Karacalar nabi~ 
kadar gelmiş bulunup bat J 
rinde hummalı bir çalııuıa ~ 
çarpmaktadır. Halk hiç u....,. 
dıklan halde şimendiferin ~ 
rinden geçmesinden mnte 
nihayetsiz bir sevinç içinde~ 

Nahiye ahalisi çok çalı~_. 
dır ve ziraatle meşguldür. NaJlf"1 
civarında su değirmenleri v~ 
Merkezde tanı mimarileri itiur,ı 
htanbul camilerini andıran 
büyük cami vardır. 

Karacalar nahiyesini geçti~ 
ıonra ınk sık ve sıra sıra dizel~ 
on beş, yirmişer evli köycü"':, 
teıadUf olunmaktadır. Bu nı•1., 
da Erencik köyU on alb evi ib~ 
eden cennet gibi gtiul ve f' 
bir köydür. Köylüler para ~ 
mak için harice çıkmaz. ~ 
gurbet nedir bilinmez. Gerçi .,.-. 
dahili, vatandaşa gurbet say~ 
amma .• Anadolu köylerinden S.:, 
yaşlı ihtiyarlann " kapı a,... 
gurbet " diye bir sözO vardır. 

Mehmet Envel 

Havzada 
Aftan istifade Eden JJI! 
Şerir iki Kişi Ôldürl 

Havza (Hususi) - Aftan ,; 
f ade ederek Samıun bapi&~ 
ainden ç.ıkan Kavağın Kar•" 
ıuflu köyünden San Şerif çı 

çıkmaz iki cinayet daha işle~ 
ve önUne geleni tehdit ede 
on kişi daha öldüreceğini ,Şf 
lemiştir. 

Sarı Şerif, hapishaneden ~ 
bktan sonra eski dostu o 
alüfte Haticenin evine gitmiş ::J 
eskiıi gibi yaşamalarını t 
etmiştir. Buna razı olmıyan ~ 
ticeyi ağır surette yaralnnı•f 
kaçmıştır. Hatice kaldanldığı ıı" 
tanede ölmüştür. .. ıl 

Bundan sonra köyUne doll el' 
azıb haydut eıkidenherl ha~kı~, 
kin beslediği köy ağası Arıf ~ 
vuıu bir kenarda 11kıştır... IJ
tabanca ile öldürmllf ve s~ 
kanlılıkla ceketini çıkarıp sı 

geçirmiıtir. · .tf' 
Bu ceketle maktulün e ~ 

gitmiş "Arif çavuş evdeki -,,ıs 
tabancasını iıtiyor. Onu verlll ıolf. 
için ceketini bana verdin de~ 
tir. Buna inanan ev halkı ttt' 
çavu111n tabancasını bu şe tJr• 
vermekte tereddüt etmemişl~lt 
Bu hidiseye şahit olan bir ,.J. 
liinün ıUpheli naz.arlan karşı1111;J 
irkilen haydut tabancas\nı b~rıolf 
ve günahsız köylüye de çc\'J ut· 
ve üç el ateş ederek kaçın•~,.. 
KöylUye kurıunlar isabet et ti 
mlıtir. Katil kaçarken dah• ıt' 
tane adam öldüreceğini ilave 
mittir. "llf 

Vak'adan haberdar olan ,ıM 
yet i~e layıkile ehemmiyet \"erfl!~ 
Kavak, Ladik, Havza jandar 
ları takibe çıkmıştır. f-t'f 

Katilin izi bulunmuştur, •"' 
dudun bugün veya yarın Y 
lanmaaına intizar ediliyor. 



BABİCI 
Aıerikadaki 
Gev/er 

ev, b'liyoruz ki patron • amele 
anlamamazhğıaın :bir neticesidir. 
Üçiindenberi taf&ilitını verdiğimiz 
Aırika grevi, patron - amele anla
famnazhğıaı, dahili bir naukateleye 
g(hcek kadar tiddet gö•termek• 
tec. 

ınerrkada her şeyin Ye iter hldi
ıreı kendine maltsuı Mr mahiyeti 
\ı'aır. Ort da cereyan eden vukuat 
bin için tipiktir. Şu ıon ırrev de 
6.)tiir ve öyle cereyan etmektedir. 
Fat .... eleaio en mülrim tanfı, 
nronlarca amelenln bir tek emirle 
ır ltalioe .,.ıebilmuidir. 
Biz hm.a. •on ;1revhı ıe'bebin den 
~: 
Aıaeı!ika miltareke devrinde sa

ri ıf .... etW çok ~enitlettl. D8rt 
..Ulı •- 'Wr harpten yeni kurlu• 
" dhya.11111 her tarafına ınep1er 
:>lusu nıal ıönderd'i. Ticaret f aaliyetl 
'kaaar genitleaı 'ki aayı11z f a'brika-
ar~ Gcurulmuma r,atmea IİfWU'ifleri 
fotittireanez olch.. Fakat bu cömert 
aı., "erit çok .de~a• etme& Daaya 
P-.ırlan doldu, ildiyaç'ls bol :bel 
Jriderildi ve &i.parifler ele durakla& 
lktı.ac:11 darlıp clüfen memleketler 
d~ kapılannı bu mallara kapadı ar. 
itte bwıu11 neticuidir ki fahrikalarcla 
itler azaldı, .bir kıaı m ameleye yeri 
\'erildi ve laaa tal' zaaan zlll'fın4a 
.._ •ilyoa kadar amele ipiz, par .. z 
•e perifall ıkalch. 

Bugünkil COmlwrl"eiai M. Ruz:velt 
h~tia W.reıini eline alanca llk 
it o181'ak ıipi:ılllde mUca.dele ve 
•a...,.ı h.ebitinl Jalah etmiye karar 
~~ M. Ruwelt bu karanna iyi tat• 
bilt ..t••• için ... mlm kalkınma,, 
ni11an ve lliıaunları vilcude ıetirdl. 
811 tuıaaııa... 8 ayeund• 'hilkihllet ... 
nayt. ia.alit ... 1 ine mada'hale 'hakkını 
k._.. .,. _.dahale etmfye de baı· 
ladı. Bu mlclıi1ıale netkeıinde ı,.ız
li~e çare bubnak için bir kıeım ame• 
lenin yevmiye1erlni indirmek lcap 
•ttl n iaclWWL HaUııakl .....-, ~ 
tedbfrietta fı 1 t lı tllf \l»WI ye 
yalnız k...tl .. ..,.. ............. e 

•ermekten bqka ~ir te9iri ıörittme
ditini ileri 9irıfil. Hakinnet ba ıiecH
•yı kabul etmedi, amde lee tddia
•ıftda urar etll ve neticede de bu 
f\ln henDz ılddetlnl muhafaza eden 
u111umi grev 'kendtnl f61terdl. 

Şiıacii blıdm muak ile beldeditl
hliz <feY, Amerlka hükümetiııkı ba 
böyQk badireala l>nilne na111l geçe• 
<:etidir. Çüoktl Birletlk Amerlk.anıa 
(37) a-arp eyaleti, grevle felce u.tra
trı•1c: vaziyetinae butwauyor. - Jf-

JJir Amerikan 
Valisinin 
lsga11ı 

Bi .. ark ( Amerika ) 19 - şm.n 
Dakota Vatili M. l..aajer, irtifa dola
yısile maıWreme tarafından hakkında 
azil kararı verilmesi üzerine bitin 
Dakota h6kümeti •ruieiade örfi i41a
re ilh etmİf ve keadisi aleyhiade 
yapılacak her tirfil teıeblriin ll:uv• 
vetle kal'fl koyae•tını t.ildinaiftir. 

Milli mıdalızlar, M. Laajer'"ie emn 
ilzerine ...... ;. b.tltca 11oktalannı it· 
gal ehni~ir. ika aekblwda Yaiain 
taraftarlft'I t'itr61t6N nil~ Yllf>• 
mıtl•dw. 

Yüknk .. Wteme tanıNtıh• vali 
vekillifrne tayin '""-it olen il. o~ 
son, mlffi maltafızt. ~ 
M. Lanjere itaat etmiyenk beaen 
dönmelerini emretmıİftİI'. Bu emrin 
tutulup tuml•achfı ~Jmldür. 

M. Ol11ea, ayni zamanda M. Lan· 
jer'in tefrl lllecli•l pertembe 16nl 
için husmi surette iıçtimaa da"Yet 
kararının mrisuh OklYpata ılia et
miştir. 

Amerikada 
Müllıiş Kurak 

Nevyor'k, 19 ( A. A. ) - Mmaurl 
aebri ile Ret& daj!M'ı aruın•aki on 
eyaNt .ı.M&&ade aıt.lık ve bulaııcı 
hastalıklar heyüllaı bat p.termittlr. 
fiM'uet ,. .. -. fahrealayt d.rece
alle (117) cHr. Fabrikalar t.ir ayöan• 
beri iılemiyer. MaJikaaeler metruk 
ve harap vaziyettedir. in.anlar ve 
hajYHtar tarif n tnvtr edite111iyecek 
cNNCMe......,. iıçladıecMr. ffayft ..... 
r• .-u..-. korkahlup ip hem• 
bet-' -•baW.... ,ötiWilaMittilr. 
Yqil otlak ahalar bire!' çil olmuıtur. 

Oklahoma Siti'de ( 600) haynıa, 
ıztıraplarına nihayet verilmek bzere, 
ih:enertne ateı açılarak Bldilrlllmüt-•· ..... , ..... ,,, .... .... .. 
........... o ...... .. 
Kı.saı Slti'4e 1 ..... ....._,, •etdep 
ler bpanauttır. Sıcakta S ldtl 
ölmllıtür. Dij'er yerlerde de birçok 
k'lmıelerın öldilkleri bildirllmektedh-. 
TenneHee'de fırtınalar olmuftur. Bir 
)"İi .... 111 .. kiflyi ikRkmlt, 11 lrifiyl 
yaralamııtır. Ağaçlar WlderJ ile 
......_, ..ekül••ftiir. r.ı-.. ntuha· 

bel-atı dur~~ur. • r • • • • ·- -......... ~ ...... ~ ..... 
Harici telgraflarımız '&uratla bitme· 
mlştirLıf'tfen J nm sog/tlftlt%11 h1tmrz 1 

~lli vı edebi tefrika 

55 

Mdrur• S-i 

Ç {> L G İ d ~ I bu baftalar ve aylarda, 
Orada, Darllleytam adım d- ma tııı da e1ki glhılerden kalma 

•ıt deniz kınarındald 0 eı~ ~:° :n bir deftere .,, ara ura, 
'aray dıvarlannm srkamı* bir k ç!t.. kırık cftmlelerle kıaacık 
le'ne km bfr oman kan eı• 
8 Y• ya ' dftz bir ıeyler yazardı. 
~111.rftnü s1b11klecft efordu. Gttn ~ Manuını, acısım ıade kendi 

ti didinti, çabftı, etrafında 
1 

x.. muamma eıöi tek tllk idi Uf • tsun iyilik an ıyaca •• , 
ç e blly'Oie hıraı o 1 1 karalardı. Bu defter, 

;erebilmek için çapmdı... ıece- c~aıd~ ::nim yanımda Nesrin. 
•rI de g'Gmletlni ç•ardıktan, f m ı balny-orna. 
lcotuıtaki minimini haatalann ~ aıç,! _ı. Alman Marka 
lı iftt JIK HJ •DW•t 

•psi uyuduktan ıonra hep 0 Tlrk ......... ka"lla ... rvalı 
~- ...._,.. lçiBde alladı, tle ";,_. ... lu Bwalıillcldi 
~ı, sa,drıWa Ye h• ~ ~ 1tw9a~erİWl.. b- yerdla 
:ı.. daki"-ıada AJWıa _. içill. &lrJ Mr ~ 
.... tahkıız, O&W 1 ilz y .... • ~ceeM perHih kıy .. tiei ıiy
illa yalvardı, dua etti. . ıledikleri Mr ıefi, Mil bu 4efterla 

Anaenia Mt pcelen çok ,._ -dL -'nma bakıp k•di p.....-
._. N . ~ Nyu • 

esm. .__---ı. 1 öl'Ç'enBititn Nell"ftl. 
L_ ~ttin gön lanetin~-· a Öteki nyfalarda, aw+m ve-
~abakıcı Nazma ftl'bil içillde ,__mı- 1'azı ,.,lerin ıretlvı 
fJ6rttn.-tea, CW- _.,, _ .iter ya 91

'"'""
5

""- apnklant1 biritHle 
'-yı, her ımnla .. ele t.;rına ya'Zth. ~Uçlk y mlell çdnH eğri 
llınunektea, tikffmiyen bW. • si- de •nın kalemi kmrcdt leÇk 
~ •ızı11 vardı. Gajalnlln lÇIBde büğrll çizgler, tlftl 
••akı, maddi bir bastaktııı at- bir çocuk bqa olmaya çab.t.mıt 
rı11 vardı Ne,rin. . bir n9im var. S.. ......_ a-

Derdinl dinllyecek kun.. ol• 

San Fransisko Grevi 
thtilif Hake·;;}i;~~T;fd:İldi, Vaziyet 

Bir Parça Durgunlaştı 
S.. Franaiako, 

19 (A.A.) - Grev 
ihtil•fının hakem 
vaaltuile halli tek. 
lifleri, üç rOaden 
beri hOklhn aliren 
pe•İn yakında hal 
leclileceji ümidini 
dofvmuıtur. MDf
rlt teeekkiHler, bu 
tekliflere muhalef•t 
et .. kt.Hr. Faf at 
grev komtta.ı aeçeıı 
pce 1edi eaat 
llÜren hvaretll ml
naktalardan ....... 
teklifJıari lrabul et-

•ittlr. Buaunla be
r.W ., ... ın bitme· 
ili için mlfrlt te
,e1&1dilleria de bu 

karan kabul etmeai 
icap etmektedJıo. Y ... 
aldea (SO) lokanta 
açalmı" kaaaplarla 
.. bzecilerin bir aGn 
için ıatıı yapma• 
lanaa müsaade et
mek twdbil'lerl .... 
ye.inde halkın gıda 
lhtipcı niabeten tat• 
mla edilmittir. 

Seattle'de grev-
ciler, poU.ln hfma
yeainff ,aı ... n ve 
eeaclikalara dabil 
olmayan ltçilere hU. 
cum etmfflerdlr. 
Polh mCltearrızlan 
atlatıcı bombalar So11 1i11l•tl• tl•ltı.tll llıtil" ı•çır •.• S.11 Fra11ai•lc• ıelt rl 
k.dlanarak pOıkürtınQıtOr. ıllJz vapurlarının yOlderinl ıernllari l 

Görilnüte nazaran Reiıiciimlaur tayfaları boıaltmaktadır. Dlter blr 
lhtlllfı hal için bizzat müdahale ede- kııım vapurlar San Pranılıkoya ı -tra• 
eek detild.... . mamaktadırlar. Yolcu nakllyab dur• 

Buna mukabıl milli kalkınma S cı - F 
idaresi mlimeHill M. Conıon bu için muıtur. on rrnden dolayı ıHıR ran• 
faaHyetle çahımaktaclır. ılıkonun zararı 100,000,060 dolara 

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

Saa F: ı t to, .. --. A.)- Rdb• * 
ltfllerl r.W M. lllt'la. umumt pHia San fr...Uko, 19 ( A. A. ) - ft 
blttitfne dair haberleri tekzip etme• lbtilifları lle meııul CJfan birııtırma 
aine rapea, ırrmn tlddetl azahaııtır. 

Yant 
1
_.81 umumi biametlerde mecUıl, umumi ıre• emrinin dirhal 

faaliyete baflumakta ve yeniden ı•rl alınmallnt ve lhtillfın hakem 
yiyecek mad'deterl ıelmektedir. karanna bırakılmuını bildirmlftlr. 

Oakland halin, ellerhıde aopalar Mecliı i9çtlerle itçl kullaaaalar ara• 
-.. allih yeı'iae kullanılabilecek 1111cla yapılacak mlaaker•ler için ıa4• 
mulateUf terlerle muhafaza ederek m••lllerial tayin ettiklerinden otu• 
içinde ersalr dola kamyonları ıehre 
retf!_.ilmftier_., ıDn ıonra meaele halledllmeditl tak• 

Grevcileri• tehditlerine ratmto dirde, Seyriaefain kumpanyalannın 
200 den fazla kamyon Oakland'a va· Gcret, it ıaatferi ıibl meseleleri ha· 
ınl ofmufl'm'· bme hevale etmeti kabul etmeleri 

San Fraasiako limanına ,Ven İn· iıcap ettft'ai de lllve etmfttlr. 

lemi elim• verip. bunun altma: 
«Annem topuma mıutmasınl» Di
ye bir ciimle yaıdırm1ts1n bana. 

K&vuak aaçlı bir coc.:uk batına, 
bemetmeye çalafbiln bu «port
,.._. IMtk.r Hlnnez ısmarieth
ğın M1er vana •attrlayacaktam. 

Bene hawa Wylece. kucağıma 
tumana taraaaaa, papuçlarmla 
ilatQmA kirJ.te ue, aen anlatır· 

mn Nıeırin. Şimdi de ben, bu
rada, taı hapiwfrane odamda, ar· 
tık bol bol ağlama kabiliyetini 
kaybettijlm, yafl tnkenmiı göz
leri•cle, nem yerine bir yan• 
ma ve acıma hiwıi ile bunları 
habrkJOl'UllL Ylrejiae yer.siz bir 
ÇU'pi .. le ilırl•• doğru hopladı
jvı ıliv•ifik yapbğın dizlerime, 
kGCağıma bakıyerum. 

Çantamtla, .-den ve evimdea 
kalan bu biricik kırmızı deri kaph 
f9yHt yapraklarını yine çeviri,. 
yorum. Kiaı bilir hangi Alman 
matbaa .. aua baatıiı tarihler, eski 
bir yıh gösteriyor. 

Bqta, ne içinse, yazdtiım iki 
iç telltfon llUIDM' ... birkaç adre1 
ve rakam var. Bundan sonraki 
yaprakta da yine senin elinle 
ltanln•t acaJip. lrU1'W' bir 
reıim, eski bir kaxaya utrayıp 
bajA Mliaea kaklaa.a reMai var. 

Bu yapraktan aoa.ra. bamb&1-

ka bir fey bathyor. Kef.ensizlerin 
acılı ağn!ı yavrulanna ıifa ver· 
meye çalıtan hutabakıcı Nazanuı, 
tarih filin ıözetmeden karaladıjı 
kıaacık, kesik cllmleleri geliyOI' 
NUl!io. 

G6zlerimi bu yazıların ilk Uç 
ıabruıa .dikiyorum. Bak ne diyor. 

.. Buıüa 6kıllzlerin. yetimlerin, 
evine 11iandıiım günün tam ayı. 
Dün ıece çok fena idim. Dok· 
tordan aldığım uyku ilicı olma-
1ayd1t belki de delirecek kadar 
fena idim. ,, 

Daba apjıda da tek bir aa
tır var: "Bana aylığım1 verdiler 
bugOn !,. 

Bu dört kelimeye bunamıt 
ıibJ donuklqaa gözlvle aptal 
aptal bakarken, ıöade iki üç li· 
kırdı bile pek ebneditJmiz F at
mamn hafif bİı' çıjlajı ile batımf 
çevirlt'orum. Nud olmut bilmem, 
ltlemelerini renk renk bon• 
cuklanm yere döltmlif. Minimini 
delikli ldlçük cam parçacıkları 

etrafa dağılmıf... Biraz evvel ib
rikle ıalatıp .Upürülen bu pia 
hapishane odasında renk renk 
boncukların serpilip dajıllllUI 

öyle garip ki ıözlerimi alamıyo
rum onlardan. 

Ronklerini bahardan, çiçekten 
kapan, ıonr.a da FatmaalD par-

[ Gönül 4leri 
:,.; ) 

Saadete Varmak 
Kendi 
Elinizdedir 

Kadın, erkek bazı insanlar 
vardır ki, aözleri daima havada 
gezerler, ufku rüyetleri ayaklan
nın ucunda değil, ilerde hiç bir 
zaman irifemiyecekleri noktadan 
batJar muhitlerini görmezler. Göz
leri daima kendilerinden çok 
yükste olanlara takıhr. Bu cinı 
in1aalar hiç bir zaman mesut 
olamazlar. Kendilerini hep kllçnk 
ve hakir prmeye ve maalesef 
öyle blaetmiye mallkiimdurlar. 

Benden, hüviyetini itina ile 
•aklamakbğımı istediği için ismini 
a3yleyemiyeceiim bir kadın oku
yucum bu karakterdeki insanlarm 
bir numaaelicllr. Diyor ki: 

"E•leneli bet HDe oldu. Bu 
ıalddet zarfaada zevcim maaşına 
iki defa ıam g6rdft. Geçinme sevi
yemizi elimize ~eçen paranın de
recesine yllkseltik. Yalnız bu 
arada iki çocuğumuz olunca o 
seviyeyi muhafaza etmek imkan 
haricine çıktı. 

Şimdi bakıyorum, muhitimde 
yqayanlar daha iyi giyniyorlar, 
daha iyi ejf eniyorlar, daha iyi 
yatıyorlar. Zevci fazla kazanmak 
iç.in fazla çafttmaya teıvik etmek 
latiyorum.,, 

Ben bu okuyucumu, zevcini 
fazla kazanmak için fazla ça• 
lıtmaya tepik etmekte hatalı 
bulmıyorum, blllkls dlltllnceaini 
takdir ederim. Hatala bulduium 
nekta ikidir, biriacial yatayıı se
viyelerini ellerine aeçea parama 
derecelile ayar etmeleridir. lkia
ciıi de kendUeriai daha iyi ya
f&I' prdölllerile makay•e et .... 
,. blllıı••ndıır. 1u-r nw. 
ele geçen paranın tamamen .. ,.. 
feclllmeai, yaşayı"n daima daha 
apğldan hesap edilmesidir. TAi, 
arada hir ihtiyat meıafesi bulun
sun. Muhite bakmaya gelince, bu 
huaueta dfitUncemi daha evvel 
s6ylemiftim. 

HANIMTEYZB ----
Duran Bir MUzakere 

Londra, 19 ( A. A. ) - laıiltere • 
Holanda ticaret mDzakereleri dur .. 
mufhır. 

maklan ile keselerin, kllçllk ya .. 
tık motiflerinin üzerinde yalanca 
yapraklar, gllller, mineler yarat• 
mıya özenen bu boncuklara, in
san, gözlerini nasıl oynak alev• 
lerdeo alamana ben de ayı., 
dala dala bakıyorum. 

Fatma çömelmit, bil"er, birer, 
hiçbirini kaybetmemeye uğratarak 
onları topjiyor, elindeki kutu ve 
k&jtt parçaJarına, Hrıyı, yeflH, 
karmamyı, karayı biribirinden ayıra 
ayıra topluyor. 

Kendini tutamadan ağzından 
çıkarttıj'ı o küçük çığlıktan batka 
ne bir teY a6y1Uyor ne de fikiyet 
ediyor. Yere böldllmU., Jalç ıul 
çalcmadaa topluyor. 

Ba11• zorla lnlmclelô ktjlt
lara, kırının kaph defterin kDçl
cDk silik yazdanna çeviriyorum. 

Haatabakıcı Nazanın, pek 
dayaaamadıjı a11nler oldu mu, 
acı11&1U içine atıp daiıtarak kara• 
ladıjı sahrlarm gizli sızılarını 
birkaç kelime ile serpilip gitmiı 
o dakikaların hahrasını toplamak 
bir araya getirmek, bunları yaz
mak, anlatmak istiyorum. 

Fatma yere dökttttft boncu~· 
larmı iki kat olmut hill topl .. 
maya uğraflyor. Seasiz seduu, 
fikiyet atmeclen iten de bUlclll-
yorum. 



: ı Dünya Hddlselerl t 
Basit Bir 
Hayat Y aşıyan 
Adam l 

30 sene hizmet ettikten son· 
Bır İngiliz ra istirahate hak 
müttJkaidi kazanan miralay 

Knaggs isminde 
anlatıyor bir ingiliz mirala-

yı Londraya avdet ettiği zaman 
hayatı hakkında malumat almak 
iıtiyen bir sürü gazeteci ile kar
ıılaşmış ve onlara: 

- Fakat tabii telakki edile
miyecek bir hadiseye maruz kal
madım ki.. Diye cevap vermiştir. 

Halbuki bu zat yıllarca evvel 
Şimali Hindistan hudutlarında bir 
Çinli çetenin eline düşmüftü, ay
larca esir kalmıştı, sonra Boer 
muharebesine iştirak ederek 1 

yaralanmıştı. Bilahara yine Çine 
dönmüş, orada çarmıha ge
rilmek tehlikesini geçirmiıti. 

Nihayet bir sari hastalık dal
gası içinde, bin kişi içinden 
kurtulan tek adam olmuıtu. Vü
cudünde 12 kurşun, 4 bıçak ve 
7 tane sopa yarası vardı. " 

• 
Birkaç glln evvel hususi bir 

Fransız divanıharbine, (20) 
,..H_a_g_a_t_k_a_g __ ... ı~nedenberi öl~~ 

b lab .11 oglunun ıerefını o ı ,. . d . . • 
, er f ıa e ıçın ugraşan 

ti (70) yaşında bir 
kalmalıdır ihtiyar çıktı ve 

dinleyenler~ ağlattı. u ihtiyar : 
- Ömrümün son günlerinde· 

yim. Arkamda hiçbir şey bırakmı-
yacağım, hatta şerefli bir isim bile. 
Sizden istediğim oğlumun haksız 
yere kaybolan haysiyetini iade 
etmenizdir.,, demiştir. 

Bu zatin oğlu Mülazim Chaplan 
büyük muharebenin ilk günlerinde 
düşman önilnde korkaklık gös
termiş ve düşmana teslim olmakla 
itham ve idama mahkum edilmi,ti. 
Hüküm de bir ağaç önünde 
kurşuna dizilmesi ıuretile yerine 
getirilmişti. 

Fakat babası oğlunun korkak 
olmadığını biliyordu. Hükümde 
yanlışlık olacağını düıünüyordu. 
Muharebenin hitamından sonra 
tashihikarar istedi. Sabık Muha
ripler Cemiyetinin yardımı ile 
yeniden tahkikat açtırdı. O zaman 
anlaşıldı ki, genç mUlazim düş-

mana vakıa esir düşmüı, fakat 
kısa bir müddet sonra kur-
tularak tekrar kıt'asına iltihak 
etmiı idi. Aleyhindeki delil, 
avdetini müteakip kendisinin söy
lediği bir cümleye inhisar edi
yor. Bu elimle ıu idi: 

- " Birdenbire etrafımda bir 
müfreze Alman peyda oldu. Beni 
yakaladılar, sonra ölümle tehdit 
ederek, az ötede siper almıt olan 
müfrezemi de teslimi silaha davet 
etmekliğim için tazyikte bulun
dular. ,, 

Fakat Mülizim hakikaten mUf
rezeıini de teslime davet etmiı mi 
idi? Sonra bir hücum anında 
miralayı tarafından söylenen bu 
cümle hakikaten öyle mi söylen
mişti. 

Şimdi anlaşılıyor ki mülAzim 
beraet edecektir, vakıa ölmüştür, 
Fakat ihtiyar diyor ki: 

- Ne zarar; vatan uğrun• 
da milyonlarca genç öldü, varsın 
benimki de onların arasında bu
lunsun, yeter ki şerefi ve namusu 
haleldar olmuş olmasın! 
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Köleler Elinde Can Veren 
Bir Hükümdar 

·Bu; Hiimarüveyhtir 
Ve Büyük Gafle
tinin Cezasını Çek 

~")< miştir 
~......ıı""',,.· ı: 
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!, ıııv ~w 
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f G•fil hukilmdar, b11 ua· 
zig•tf• yaifl•rmalc u• 
11apılan nikahları, bcll
uaçları lcabul t1dlp gtı• 

Onuncu, on birinci asırlarda 
Bağdat, Kurtabe, Kahire gibi 
şehirlerde ahlak sıfırdan çok 
aşağı düşmUştU. Orospuluk, ora· 
larda en ileri giden sanat halini 
aldığı gibi hükümdar ve bey 
sarayları da fuhşun, rezaletin ve 
şenaatin yüksek merkezleri şek

line gelmişti. 
Fuhuş, insani) etle beraber 

başlar. Şarkta da eskiden fahiıe
Ier yaşardı. HattA ls!amiyetten 
evvelki devirlerde Arabistan 
yarım adasında fahişeler, kulübe
lerine birer bayrak asmak sure· 
tile müşterilerine serbestçe mUra· 
caat hakkını, ve imkanını verir
lerdi. Yine o yarım adada, Irakta, 
Kafkaıyada bir çok zenginler, 
halayıklarını para kazanmak için 
fuhşa icbar ederlerdi. 

Fakat onuncu ve on birinci 
asırlarda bu, dalbudak salmıf ve 
çok kökleşmiş bir san' at mevkiine 
yükseldi. Hükumetler vaziyetin 
önüne geçilemiyeceğini takdir 
ettiklerinden bot yere üzülmekten 
ise ahlaksızlık cereyanından hazi
neyi müstefit etmeyi dUşlinmüşler 
ve fahişelerle onların muhtaç 
oldukları elemanları teşkilatlan

dırmıtlardı, vergiye bağlamışlardı. 
Artık Bağdat, Kahire, Kurtabe 
gibi şehirlerde fahişeler kahyası, 
fahişeler ıeyhi ve fahişeler suba
şısı gibi birçok memurlar kullanı
lıyordu. 

Hür bırakılan her san'at, re
vacını daha şümiillendirmek için 
her çareye baş vurur. F ahiıeler 
de davullu zurnalı reklamlar ya· 
pıyorlardı, tellallar dolaştırıyor· 
lardı, çarıılarda ve pazarlarda 
nümuneler gezdirerek kendilerine 
rağbet teminine ve yahut kazan· 
dıkları rağbeti bir kat daha ço· 
ğaltmaya savaşıyorlardı. 

En meşhur Arap mUverrihle· 
rinden lbni Halli Kan, kaleme 
aldığı tarihin ikinci cildinin 127 
nci 1ayf asında bu kirli cereyan
ları tasvir ederken " Bu san'atın 
revacın\ fazlalaştırmak için çalıı· 
makta pek ileri gidiliyordu, ha· 
mam duvarlarına kadın resimleri 
nak9 ediliyordu,, diyor. 

Zevkine düşkün zenginler de 
bu cereyana kuvvet veren ıeyleri 
yapmaktan ıeri kalmıyordu. Bun· 

larm çoğu sevdikleri cariyelerin 
resimlerini • tıpkı hamamdaki fa
hişe tasvirleri gibi - evlerinin du
varlarına işleyorlardı ve misafir
lerine bu resimleri göstermekten 
bir nevi gurur duyuyorlardı. 

Saraylar da ayni halde idi. 
Fakat bu hükiimdar yuvaları 
serbest bir fahişe evi değildi. 

Oralarda yüzlerce ve hatta bin· 
lerce halayık doldurulduğu halde 
içeriye hükümdardan ba~ka bir 
erkeğin girmesine ·ekseriya· im
kAn yoktu. Halbu ki fuhşun sesi 
her yere girer, onda uğursuz bir 
rUzgar akışı vardır. Binaenaleyh 
demir kapılar, kalın dıvarlar ar
kasında hapsolunan o ıayısız ha· 
layıklar, muhiti kasıp kavuran 
fuhşun sesini duyuyorlar, koku
sunu emiyorlardı. Bu sebeple sa· 
rayların harem daireleri de e~ki 
devirlerin bayrak çeken fahişe 

evlerinden ve içinde yaşadıkları 
devrin serbeıt bırakılmış san'at 
yurtlarındcn farksız gibi idi. Ora
larda da ahlak bozulmuştu. Ve 
drkef dalgaları kaynamak yolu-

••t••• ...... •n•••••••••••••••••••••• ... ••--••••••••••••••H 

Son Posta 
\'evmi, ılyasl, Ha'\'adiı ve Halkf""autui 

EskLf.abtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL 

Guetemizde çıJ.:an yazı 
ve resimlt:riıı biitiin hakları 
oınlıfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIYE 1400 750 400 tso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 _!_00 300 

Abone Ledeli pe~ioılir. Adrea 
deği~tirmek 25 kuru~tur. 

Gelen eur•k 6eri t1erilmez. 
Ulnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul jlıivcsi lazımdır. 

,.. Posta kutusu ı 741 utanbul""""' I 
Telgraf : Sooposta 

.._Telefon :20203 ... 

kagı kurtarmak lstt1dl, 
/•kat saraglılar bu 
aldatıcı ugsallıla eh•m· 

miyd vermedilt1r 
nu bulmuştu. 

Yine Arap müverrihlerinden 
lbnUl' Esir'in yazdığına bakılana 
bu saraylar içinde en koyu tefes· 
ıuh gösteren Mısır bUkUmdarı 
Hümarüveyh'in kişanesidirl.. Bu 
zat, binden fazla gliıel halayı· 
ğı sarayına kapamııtı, süfli zevk
lerin en çirkinlerini yafayıp gi· 
diyordu. 

Bir hüklimdar ve bin halayık, 

bu en kudretli zekaların bile önU
ne geçemiyecegı bir muvazene• 
sizliktir. Harhangi bir taç, bin 
kadın yüreğine birden feragat 
aıılayamaz. O kadınların baıı, 

belki tacın kudreti önünde eğilir, 

lakin yüreklerdeki ihtiramı daima 
dim dik kalır. 

Hümarllveyh, fahişelerin davul 
zurna ile müşteri topladıkları, 
hamam duvarlarına kadın resim
leri işlendiği bir muhitte bin ha· 
layığın mütteki, perhizkar bir ha
yat geçireceğini zannedecek ka
dar gafildi. İdraki burnundan ileri 
gitmediği için tabiatın kadın bUn
yesine aşıladığı iştiyakları ihata 
edemiyordu. Bu sebeple yalnız 
kendi zevkini düşUnliyordu, hali· 
yıklarını sade bir et kümeıi te
lakki edip 'gidiyordu. 

Halbuki onlar, tetkllAtlarını 
elbirliğile yapmıılardı, hUkUmda
rın yüzüne gUlüp kendi alemle
rinde tam bir hovarda keyfi sU· 
rüyorlardı. Yine müverrih İbnül 
Eıirin rivayetine göre Mısır sara
yında halayıkların vücude getir· 
dikleri teşkilat, birer haremağaıı 
ile resmen eylenmekten ibaretti!. 

Evet, bin halayık, kendi ara
larında yaşıyan ve adetleri üç beş 
yüzü bulan harem ağalarını pay· 
laşmışlardı: İkili, Uçlü nikih usuw 
iline uygun düşen bir kanaatkar· 
lıkla onların her birini iki veya 
üç nikaha bağlamışlardı. Bu 
nikahları kendileri kıyıyorlardı, 
düğ'ünlerini yine kendileri yapı· 
yorlardı ve hükümdar hazretleri, 
bol şarap içerek ve dans seyre
derek sarhoş ve bitkin dairesine 
çekildikten sonra hepsi, kocalarını 
yanlarına ahp sabaha kadar 
çılgınca eğleniyorlardı. 

Fakat kadınlığın ezeli zayif 
noktalarından biri de kıskançhk· 

Resminizi Bize Gönd•rl ....... 
Sb~ Tabiatınızı Söglig•lf 

Rumlafll lıupoıı ile glSnd•rlnf 
Kupon dlter Hyfamu:dadır. 

34Zeytinlik: Ahmet Şükril Bey: \JI 
ve meeuliyet blı!il' 
de çekingen ve~ 
kntlidır. Uıul ıot 
zam haricine çı1' 
istemez. Tavur "' 
hareketleri dalııı ';t' 
de mutevazıaı .. 
lsraf ı sevmez, k.r 
atkiirlığa temayül # 

• 33 Adapazarı: Ali Halil Bey: A'f 
gözdür. Hadiselere kar
şı müteyakkız davran· 
mnsını bilir. Pek RO· 

kulmaz, 9ekik ve müs· 
tağoi olur. Kızdığı 
zaman hatır Ye gönül 
taoımıyabilir, sonra 
ıöyleyıceğıni enela 
söyleyebilir. Tabak· 
küme, fena muamele
ye pek tahammül 
edemez mukabele ve serkeşlik ) apll . ·~ 

30 Ankara; Rauf Beyi Ciddi 
vakur bir tavrı ~ 
dır. Üzerine aldıgı il' 
dikkatJ ve alaka 
neticelendirmek ıs\tll 
likaydilikten derlı' 
dedikten hoşlan~ 
Herke.e pek açılıll 
ıerkeelik yapmaz, ; 
halile daha ziY :.:.J 

amirlerinin teveccuhilll" 
kolaylıkla kazanabili" .. 

31 Ankara; Salih 
Turgut Bey: İşinde, 

: huıueiyetinde pek 
müsamehak8r değil

dir. Her oeyin inti
zam ve uıul daireıin
de oereyanım iıter, 

kusurları çabuk görlip 
etrafını çekindirebilir. 
.ı:Teteıini kolaylıkle iz· 
har etmez. Huauıi
yetleri hakkında ketum davranır. 

• 26 Konya • M. Bekir Ef. 
( Resminin dercini lıtemlyor ) 

Hesabını, f §İDİ bilir, menfaat teodf 
etmiyen ıeylerle uğraşmaz. Gürültil~~ 
kavgacı değildir. İşine gelen tarafl..-

..~!:~~.i.~~.~ •• ~?.~!~~ .. ~~~~~~~.?!!!~: ............. ~ 
tır. Mısır sarayındaki halayıklar I• 
müstakil birer koca sahibi olanı( 
mak ylizUnden çarçabuk ihtilif' 
düşmüşlerdi, saç saça gelmiıler~ 
Bu yüzden de o gizli nikahlar, 
gizli izdivaçlar ve gizli eğlence~ 
hUkUmdarın kulağına akıetrnit~ 

HUmarüveyh, odalarına keneli' 
sinden baıka hiçbir erkek scıi~ 
bile nUfuz edemediğine kaP•• 
beılediği namuıkir sarayında 'Iİ' 
dilmemiş bir namussuzluk cer~Y: 
ettiğini öğrenince küplere bill '4 
hemen tahkikata girlıti. Mak,. ~ 
bu hayasızlığın ilk mllrettiple dl 
bulup ateıe atmak ve sonra 
bütlln mUcrimleri Nil Nehri111 

gömmekti. 
LAkin, bu teşebhliıün da~ 

başlangıcında bin halayık 'le : 

beş yüz haremağaaınr, hücUlll,t 
kalkmış gördU, hayret ve debt 
içinde kaldı. Oturduğu oda' 
dışarı çıkamazdı, kapı ve de U 
ler, tutulmuıtu. Müdafaaya i111k • 
yoktu. Çünkü haremagal•.'1':ı
ve hattA halayıkların hepıı 

lAhlı idi. 
. ettf 

Gafil hüklimdar, bu vazıY ,t1 
yalvarmak ve yapılan nikibl 1' 
izdivaçları kabul edip yak~,t 
kurtarmak iıtedi. Fakat snrayl t' 
bu aldatıcı teılimiyete, U) sall~lf 
ehemmiyet vermediler, b n ·,.il 
yüy kişinin hayatı bir kit• I_ 
hayatından daha kıymetlidir, b1 
yerek uldırdılar, HümarlheY 
parça parça edip bırakblar. hf.,O 

Bu hidise, saraylarda fu .-
.. "''" müsamaha görmesi neticeıilD 1 ,., 

mittir, ki tarihe geçmesi bilh' 
bu yüzdendir. 



Ziraat Bilgisi (*) 

Keten 
Ziraati 

Dak ırköyünde Litroıı köyliisü na
nunn muallim Hüsnü Beye: 

Geçenki yazımda keten tarla· 
ıının hazırlnmşından ve tohumun 
ekilişinden bahsetmiştim. 

Keten tarla ları bir karış boy 
alınca yabani otları birer çatal 
değnek veya elle çocuklara ayık· 
latılır. Keten tarlalarının en muzır 
otu (Retensilikj denilen ve tamu· 
men ketene benzeyen bir ottur. 
Bunu herkesin iyi tanıması müş· 
kUl ise de alışkın köy çocukları 
kolaylıkla toplaya bilirler. Bu 
nokta çok mühimdir. Tarlaları 
bu ottan daima a; ıklamak icabet
tiği gibi keten tohumLı [zeyrek 
veya bezir] alırken de bu otun 
tohumu ile bulaşık olmamasına 

dikkat etmelidir. Ketenin tohumu 
daima temiz ve yeni olmalıdır. 

"Ot alma,, dan sonra keten 
tarlalarının büyük bir hizmeti 
yoktur. Çiçek döktükten ve to• 
hum düğmeciklerini tuttuktan 
onra hasat mevsimi yaklaşır. 
Eğer kıştan ekilmif lif keteni ise 
kadın ve cocuk ameleler tarafın· 
dan en düzgUn teller [Nebatlar] 
elle çekilmek suretile yolunup 
demet yapılır. Bunlara parmak 
denir. Parmaklar demet demet 
tarlanm kenarında hasat müdde· 
tince tutulur. Ve sonra suda on 
gün müddetle ıslatılarak lif ka· 
buklarının çürümesi temin edilir. 
Sudan çıkarılan demetler hususi 
tar k ve mengenenelerle dövUJür, 
lifi meydana çıkarılır. Usullince 
itlenir, ipliği yapılır. Kısa boylu 
ve iyi yetişmemiş olup ta tarlada 
bırakılmış olan bir kısım ketenler 
•ıradan yolunarak harman yerine 
getirilir. Sopalarla dövülerek to· 
humları çıkarılır. [Saplarını hayvan

lar yemez] savrulur, kalburlanır, 

çuvallara doldurulur. 
Eğer keten tohumluk ekilmiş 

ise bu takdirde parmak çekilme· 
yip sıradan bütün tarla yolunarak 
veya orakla biçilerek demetler 
yapılır. Demetler birkaç gün tar
lada kurutulur. 

Bunun için Uç demeti bir 
raya getirip çatmak kafidir. 

Sonra harman yerine taıınarak 
dövülür. Merdane ve düğenle de 
olabilir. Yalnız tohumu alınacak 
nebatların biraz daha tarlada 
kemale gelmesini beklemek la
zımdır. 

Anlattığımız bu şerait içeri· 
sindeki bir keten tarlasının dö· 
nU -nünden (60 - 100) parmak çe· 
kilir ve beher ~!maktan ( 150 • 
200 ) gram kadar lif alınır. 
Kezalik bir dönüm yerden ( 95 -
170 ) kilo tohum alınır ki bunun 
da yUz kilosundan otuz kilo yağ 
çıkarılabilir. Küspesini hayvanlar 
Pek sevmezlerse de yerler. 

rnkkat: Memleketimizin bilhassa 
Kastcmonu, Tokat, Sinop, Ordu, 
Zonguldak ziraatine pek okadar 

İtina edilmiyor. 
Birçok yerlerde çiy anıza 

tohumu ıaçıp ince bir pullukla 
ortüyorlar ve böylece ta baıtan 
&onuna kadar keteni hertürlU 
bakım ve hizmetten müstağni 
biliyorlar. 

Bu kat'iyyen yanlış bir düşUncc· 
dir. Memleketimizin bugiı"nkü ke· 
ten tohumu istihsalatı 3 milyon 

kiloyu buluyor. . 
Fakat bu ziraate az bır gay-

"k" laline ret göstermekle bunu ı ı m .. 
çıkarmak mümkündür. Bu gore· 
neği bırakarak çiftçinin en boı 
zamanlarında basit bir hizmetle 

Diinyada Olup Bitenler 
-

Çın Korsanları, Uzak e ·zerin 
Be isı Hal·ne Geld. er 

Korsan Yataklarının Bombardımanı Da Fayda Vermedi 
Tarih kitaplarında oku• ve yolcuların biiyUk bir 

duğumuz korsan hikAye• kısmı derin bir uykuda 
}eri, bugün, bi.zi derin bir ' 1=•er. Sigarasını bitiren 
hayrete düşürüyor. Altm genç kız, yukarı güverte-
ışıklı güneşin yaldızladığı ye, vardiya nöbetçisi ikinci 
mavi sular üzerinde kayıp kaptanın yanına çıktı. Du-
giden güzel seyyah ge- daklarmda dolaşan tebes-
misinin içinden birtakım ıüm en miişklil insanları 
silahlı insanların çıkıp ta bile çıldırtacak mahiyette 
diğerlerine saldırışlarını, idi. Tatlı, tatlı konuşmıya 
onları soymalarını, sonra baıladılar. Birden genç ka· 
gemiyi tenha bir noktada dm ellerini iki yan cebine 
bırakıp kendilerinin sahile oktu, akabinde d iki 
çıl<ışlarım ve savuşuşlarını tabancanın avuçları içinde 
düşünmek bile gUç geli· parıldadığı görüldü. Bu, 
yor, imkansız görünüyor. işaret bekliyen ve her biri 

Fakat vaktile Ak ve geminin bir tarafından pu· 
Karadenizi uzun •eneler suya yatan korsanlar için 
dehşet içinde titreten bu hücum kumandası oldu. 
nevi korsan hikayeleri, Gemi zabitan ve mürette-
bugUne nisbetle henüz ku· batı sımsıkı bağlandı. Ge-
runuvusta hayatı yaşayan mide mevcut olup gerek 
Çin sularmd11, fimdi dahi kumpanya, gerek yolcula· 
birer hakikattir. ra ait olan ( 18) bin do-

Gün geçmiyor ki bir lardan fazla para korsan· 
limandan kalkıp ötekine lar tarafından alındı ve her 
gitmeye teşebbiis eden Bomb•rdıma•tlan sonra dil#Üp gana11 taggars ,,. tayyareci biri bir tarafa kaçıp kur-
bir İngiliz, bir Japon veya yolcular hakkında aldıkları karar· tuldular. Sonra yapılan tahkikat 
Fransız vapuru Çinli korsan· lar, çok kurnaz ve hunhar olan gösterdi ki korsanlara elebaşılık 
]arın hücumuna maruz kalmasın. bu adnmları, başka bir çareye yapan Çinli kız çok iyi bir tahsil 
Yolcuları soyulmasın, mukavemet baş vordurmaya baılamıştır: Ka· ve terbiye görmüştür. Babası 
göstermiye teşebbüs edenler öl· dm dan istifade. eski bir korsandı v bir çetenin 
dürülmesin. Her ne kadar, bu Meharetle terbiye olunan gU- reisi idi. O öldükten sonra baba· 
ıuretle haydutluk yaparken cür· zel kadınlar vapur yolcuları ara· sının karlı san'atinin başına geç· 
miimeşhut halinde yakalanan sına sokuluyor, kaptanlarla ahbnp mek icap etti ve Delhi - MarU 
korsanların cezası derhal idam ediliyor ve mUnasip bir zamanda, Japon gemisi, işte bu şerait al· 
ise de, cezanın bu şiddeti dahi, bunların içkilerine uyutucu mad· tında ve çok güzel bir haydut 
bu haydutları, feci ve şeni mes· deler dökiilmek suretile gemi baş· kızın kumandası altında bulunan 
leklerini icradan alıkoymayor. He• larmdan mahrum ediliyor ve bir çete tarafından soyuldu. O 
Je bu vukuat son zamanda oka· korsanların vaziyete hakim olma· gün, bugün Çin sularında vaziyet 
dar sıklaşmıştı ki nihayet İngiliz lorma imkan veriJiyor. 1930 sene· değişmiş değildir ve tedbirsiz 
vapur kumpanyaları bizar oldu• sinde Dehli-MarU isimli Japon ge· davranan her yolcu vapuru, Del· 
)ar, dundan böyle vapurlarına misinin başına gelen vak'a cidden hl • MarU'nirı akıbetine uğramıy 
Çinli almamıya karar verdiler. dikkate değer: namzettir. 
ÇiinkU korsanlar umumiyetle gU· Japon bandıralı olan bu vapur 
verte yolcusu kıyafetine giriyor, 20 eyliil 1930 tnrihinde Sıva tor 
açık denizde ve gemi müretteba· limanından hareket etmişti. Epey 
tının gafil bulunduğu bir sırada yolcusu vardı. Bunların arasında 
silahlarla meydana çıkıyor ve da yirmi yaşlarmda çok gUıel bir 
gemiyi soyuyorlardı. Çin suların· Çinli kız vardı. ' 
da, Çinli korıanlarm kaçıp sak· 20 yaşında ya görlilliyor, ya 
Janmıya muvaffak oldukları bir· görUlmliyordu. Ertesi sabah h • 
kaç nokta vardır: Hong - Kong nUz güneş doğarken bu genç kız 
ıohilleri ve Biya.ıı ismi verilen güvertedeki şezlonglardan birine 
körfezin sarp sahilleri. Avrupa uzanmıf, sigara içiyordu. Kaptan 

Muhtelı"f zama 1 d k nar , orsan-
ların yatak olarak kullandıkları 
Biy 8 körfezi ve Hong-Kong snhil
Jeri gemi ve tayyareler tarafından 
bombardıman edilmişlerdir. Fakat 
bu arazi o kadar sarp ve s kla· 
nacak kıvrımları o kadar çoktur 
ki bu teşebbüslerin hiçbiri fayda 
vermemiş, bu arada bir tayyare 
de düşüp yanmıştu. 

devletlerinin ısrarlarına, tehditle· ~ 

rine rağmen Çin HUkümeti, bu s cak Papasa c··bb nııntakaları hiçbir zaman adam· ı u e 
akıllı inzibat altma alamamıı, ç k 
binaenaleyh korsan yuvası haline ı artıyor ! 
gelmelerine mani olmak ta mlim· 
kün olamamıştır. 

Deniz kumpanyalarının Çinli 

······························································ 
iyi kazanç getiren bu mahsulüne 
lakayt kalmamalıyız. - Çıftçi 

Sorgulara Cevaplar 
Ortakö) de Halil Ma-;ıuk Beye: 
Ağaçlarınızı budatmak için 

lstanbulda Şamlı handa 10 nu
maraya müraccat ederseniz s!ze 
ücreti mukabilinde kolaylık gös· 
terirler. Maamafih bu iıle 
bizzat meşgul olmak ve bu iıe 
dair umumi bir direktif . al· 
mak isterseniz Afyonkarahııar 
Ziraat MüdiirU Ahmet Beye 25 
k ruşluk bir pul göndererek 
( :ıeıvn Agaçlarını~ Te'?1izlem~ İ§leri) 
ismindeki risaleıınl ısteyinız. Bu 
kitapçığı okuyunca ağaçları ne 
suretle tımar edeceğinizi kolayca 

anlıya bilirsiniz. 
Çiftçi 

(•) Ziraat huıuıundakl mUtkUllerlnl•I 
.orunur. Son Poıta'nın (çJftçıl) •I 
ılae cenp yerecektir. 

Bir haftııdan· 
beri bUtUn Av· 
rupada hüküm 
ıUrmekte olan 
sıcak dalgası en 
fazla ıiddetini 
lngiltereoln ce· 
oup kıımında 
g ö ı te r m işt ir. 
Londra gazete· 
lerinin anlattık· 
}arına göre bu 
bavalide harare• 
tin dereceli göl· 

gede ( 36) ya 
çıktıiı için bütün 

mües esat öğle
den sonrn t tll 
edilmiştir. Buna inzimam ederek 
memleketin bütün su membolrm 
da kurumuş v dehşetli bir ku· 
raklık hüküm ürmiye boşlamıı· 

tır. 
Yukarıya d&rcettiğjmiz re im 

Croydon papazını gtiıtermektcdir. 

Bu din damı bir rn ktep mUı • 
mere inde hazır bulunmıya gel· 
miş, Fakat ora ını o derece sıc k 
bulmuştur ki, ıon derece mer • 
simpereat olmasına rağmen cUb· 
besini çıkarmakta tereddüt etme• 
miştir. 

1 Bilmecemiz 1 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer muhhra defteri el•· 
caklar: Üdenw~ luuuü 1 kuwktep 3 eü 
ııııııftau 3 Şe\'ke t, lznıir ııııt vkılmtiı · 
talıkem adli lıi'ıkiıni Hınba~ ı (. ' evdet 
B~y kızı Tlirkaa, 1. taııbul 5 inci llk
mektC'p 3 lö Sıııasi, i taııbu l k ız orta• 
mektep 8 i ucı srnıftnıı 1 iU Zahide 
B edri, Balıke,.ir Borck~·ıle r mahalle i 
n keri şube yanında .N o. 10 da • cmı· 
ye, l staııbul Gelenbevi ortılnH ktep 
812 l brnlıim Sellilıattin, J ta rı lıul kız 
Ji esi 83 Sf'miha, Aydın Talrnklı ma• 
halle inde Kulaksız Zade Mehmet 
efendi oglıı Tıtlnt, Uşak şeker fnbrıka-
enıdn S . Kaya Bey kardeşi Le) lô 
İstanbul Kosınıpnşn Aynahbuba sokak 
No. 88 te Jlanri Onlinidi efend i \'C 

hanımlar. 

Birer mUrekk pli kalem 
alacaklar: lstıınbul \'cfn Jise ıııde 
22?5 Zeki, İstanbul eı kok lisesi 462 
Esnt, lstnubul erkek li l inde 652 
llıt) rettin, lstanbnl Kurtuluş Siuom 
koy Şahin sokak No. 5U Adalet, 
lıtaubul 44 üncü l!kmektep 3 G Ne:ı:a
het O rnan Hanım ve Beyler. 

Birer kur un kalemi alacak• 
1 r: letnnbul Yukııek lktısnt '-' C I'ıcnr<ıt 
mektebi 1432 Sadiye, Jetanbııl ]{o ıın· 
pnşn Ynkupağa sokak No. fı te Omer 
Hamdi, l tırnbul kız lise i 120 • •. 
lstanbııl Sont Jorj Avusturya '" " 1.ıJ t 
Oersoıı Fraııko, Ietanbul Pac.~cıauknk 
• ro. 2!i Osman Bey ve Hanımlar. 

Birer kUçük sulu boya 1 • 
c klar: Korncaköy !\ahiye 01iidurU 
Hakkı Bey kızı Fe.harnet, lstan• 
bul Fatih 18 üucti İlkmektep 718 S it, 
Bur a Setbıu~ı Hocaaliıado iok k 18 
No. dn Müyeııeer Sait, 1 tauhul Be)a• 
zıt Unmcınli No. 13 te Emine Fe'\'Zİ, 
İstanbul kız lisesi 467 Sabahat Hanım 
ve Beyler. 

Birer boya kalemi lac klar: 
l tnııbul kız Orta mektebi !'\o. 8 Nihal, 
İstanbul Pnngaltı Baysungur sokıık 
Şefik aparbmanı Semahat, D vrek 
lsıuetpaşa mahalleıinde 1\1 u tnf Paşa 
:z.o.de Ahmet efendi oglu Snlülıattin, 
lstnnbul 44 ıincü llkmektep Hi4 llik· 
met, letanhul kız lie~si 58 Semiha Ha· 
nım ve Hoylor. 

Birer k rt alacakl r: 1 taubul 
Nurosmnniyo Sezaısinanııaşn okıık No. 
12 <len Ji' yyaı, Ankara mcrke1. sıhhat 
memuru Ahmet Bey oglu Asım, Çorlu 
Oemaliyo malınll si No. 86 da }'. Nev• 
zat, LıO\ir Göz.tepe tr mva.} co.dd tıi 
No 691 de Hayati Arditi, Edirn Mi· 
mamnan caddeıi Deiirmen sokak No. 
8 te l\ttlnevver, FAirne I{ulealtı ınarnn· 
goz fabrikasında Osman Nuri, Bil cik 
nüfus müdürU Kemal Bey kızı Muaz• 
zez, İzmir Uzunyol avukat Saffet bt y 
oğlu Sabih, Ramıun Irmak caddesi No. 
8 l de Ztıki, Sıı.lihli Finike eeki lıôkimi 
llo.yri D y kır.ı Munzez1 Konya Şeker• 
kuruş mahalle i No. 16 te l'nzlı, Salihli 
Altmordu llkmektep 697 Kazım, Uzun· 
kopriı poat hane inde Mclım t o Iu 
Ahmet, lzmit lıükftmet karşısında N o. 
202 de Sedat Emin, Ankara ~li akı· 
milli malı lle i Ke.tırcıoğlu cıkmaıı No. 
17 de LQtfi, İzmit Kap nen eokagıod 
Mo. 22 do Yılmaz Ali, Edirne Jstanbul 
yolunda 204 N'o. dn M. Zeki, Çankırı 
Müddeiumumi muın•ini oglu Galip, 
Edirne Anekedında kahveci Anf, :)arn· 
ıun tüfün merkezinde komie) oııou , a
lihattin Efendi oğlu Mulıid<lın, .Munis 
Alımetmitlıatefendi mektebi ~ inci ııı• 
nıf 438 Jale, Bozüyük mahkeme La~-
kli.tibi M. Ali Efendi oglu Jlnlımi, Ay· 
valık Katranlı Mehmet Bey km Ayo , 
Buoa 8 ünoü mektep başmualluni Üs• 
man b y oglu .r;.ez.ih, Ba) ındır doktor 
Ya in Şakır bey nııtasilo ıııukadd r, 
'l'areu itfaıye kumandanı Sabri b y 
vasıtasile Oa vit Orhan, lstaııbul Şelıza· 
debaşı 18 Sckbnular No. 19 dıı Arif 
Hikmet, İ:r.mır Damlacık cudd siud 
N o. l de Leuıau, lstaııbul l'errıılı
patıı Ahınetkethiıdn mnlınll i Hafız· 
·• lip sokak No.14 te Siılıcylfi . lıınir 
Habribaba parkı cıvnrıudn durnlacı 
caddesinde 2 Je Afif Tulı i r, Te• 
kirdl'ğ Ortaca mi karşısında 1\ o. 5 tc 
Orhan, Dursa 5 inci llkınekt pteu N r
min Rıze, Dortyol Hacı l\l uıtık oghı 
F hıui, Yo:r.Kat lsmetpaşa ıııcklepi 71 
Hüştü , Tarsus Hayat cczauf' ıııdc lI • 
ao, Ankar 1ocuksara' ı cadde ı Zıraat 

bank eandığı mu vini Hakkı he) o • ı 
Ferit, Ankara Muhaeebei hu usı) ınu· 
f ettişi İbrahim Ethem bey oalu He t, 
Devrek maliye memurlarından l a.hya 
ef ndi torunu Bahtiyar, Artovn ~ıftl~ 
9 • o. da Nazan, Zonguldal, )) vrekt 
berber Ethem efendi ~ııra{.{ı ?\1ehınet, 
Konya Akifprşa mektebi tnl be!İll<l n 
27 Kadriye, lstanLul kız liııui 7 9 
Zuhrau Hanım ve Beyler. 
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- Tabii... Belki evrakı l.tan• 
bula ben götürtirüm. 

- Size böyle bir talih te• 
menni ederim dostum. 

Şerefinize. 

Şerefinize. 

f ster misiniz 1 
- O da ne? 
- Kokain. 
- Kokain mi? .. hayır .• teıek-

"Ur ederim kullanmam. 
- Ne mutlu ısize. .• 
- Ne o? .. Siz de mi bunun 

aleyhindesiniz. 
- Bir ıeyin miibtelisından 

daha fazla o ıeyin muzır ve fena 
olduğunu kim ta'kdir edebilir ? 
Bir eye alışmak... Şimdi elimde 
olaa bir giinde ondan vazgeçer· 
dim. Çünkü ben artık serbeat 
bir adam değilim . . Aklımın 

zenbereği, ayarı hep onun elinde. 
- Zannediyorum Albertinl 

aİEİ son defa olarak lrakta gör· 
mUttüm. 

O zaman renginiz l.u kadar 
•olgun değildi. Hattı çok sıh· 
hatli ve adeta kırmızı ytızlU bir 
adamdınız. 

- Evet .• fakat ondan tam beı 
Hae geçti, bet sene ..• Ve ben 
tam iliç aenedenberi .•. 

Birdenbire durdu içini çekti: 
- Sahi unutuyorum dedi... 

Kuzum Berlinde kokain kolaylık· 
la elde edilebiliyor mu?., 

- lbtiyacını& mı Tar? E.ier ih-
tiyacınız varsa ben bulabilirim. 

- Oh teıekkUr ederim. Şimdi 
ihtiyacım yok. Yani ıki üç. •• hat-
ta beı... on ıUn ihtiyacım :yok. 
Yanımda klfi miktarda var .• 

- Bitmeden iki gUn evvel ba
na haber veriniz. 

- Size minnettar olurum. 
- Bir ıey değil... Arada bir 

doıtların fena ıibtilllarına da hlz· 
met etmeli... Maamafih azizim ... 
Size tavııye ederlm vaç a•çmlye 
ııayret ediniz. 

- Vaz geçmek... Ab Bob bu· 
nu ben iıtemiyor muyum.. bu be· 
nim en zaif tarafım değil ml? 

Kendime hAkim olamamak, o 
olmadıkça bpkı yaJayamamak, 
dtltl\nememek... görmemek.. gö-
rememek. 

Önündek kadehten son bir 
yudum daha içti: 

- Bob eger benim bu ipti· 
llm olmasa idi. Eger ben bu 
bellyi kullanmaaa idim inan ba· 
na Fanni ölmezdi, Fanni bu 
iptUAı a kurban gitti. 

* Meyhaneci yln'- yanlarına yak· 
laımıştı: 

- Efendiler, dedi, aaat UçU 
çeyrek geçti. 

Arkadaıına dikkatle bakan 
Bob me} haneci ye sert ve kat'i 
bir sesle: 

- Bardağtmı sonuna kadar 
içip gideceğim. 

Dedi. Sonra meyhaned ho
murdana homurdana maaadan 
uı:aklaşırken bardağinın muhte
vasının yanıım Albertininin bar
daima boşalttı ve: 

- Haydi içelim, dedi. 
- Şerefinize Bob. 
- Şerefinize doıtum. 
Albertini bu defa da bardağı 

boıaltmıştı. Birden elini yeleğinin 
' ıo gotUrtU. Bu c pten çıkardığı 

SON POSTA 

N Yapallm? 
Yazan 

Suat Suzan 

1 

ince bir kağıdı açtı. Elinin Ustline 

koyduğu bir miktar tozu enfiye 
çeker gibi bumuna çekti. Bir 

J 
müddet gözlerini kapadı. Ona 
garip bir nrar1a bakan Bob: 

- Yine mi kokain, dedi, 
dostum bunun F anninin ölü · e 
nasıl sebebiyet 'Verdiğini bir tü n 
anhyamadım. 

Albertini aj-ır, ~ır özlerini 
açh, şimdi lakırdı söylemek içın 

ağzını açarken çenesini tutami· 
yormuı gibi kıamen ağa aola 
oynatıyor ve adeta gev.it getirir 
gibi bir ıeyler yapı..vordu. Bu 
fena zehirin tesirindeki muter.eddi 

Elektrik 

adam çukura batmıı aözleri, 
yemy fil yhli, sata aola ıarlp 
garip gidip elen ,e ealle ne 
kadar "ğrenç ıv.e e derecec!e 
2lilünt1li. A! ber ni r a claıına 
cevap ıı: rdl: 

- ÇlhıkU ıbenim 
:ai im :rokbı. V.e yanımaa 

kO inim o ayınca, en girmek, 
• 1amak Jkı aamak laaualarua
dan tamamı e •ı,,yr. mı ir ıvazi
yeıte · im. ~ • etildim. 
Vı ou um - q maz geqe1dik 
içer" · de dl q m omboftu 
e1ini inı dan gepr.dl: 

- Si e yemin ederim Bob 
kabahat F.anny' ind'r .. O, benim· 
le fena bir ta "k la ıyordu. 

(Arkamı var) 

Tepeb•tı 1ilyatn>su 
Saaf /eri Sahir Tıyatroau rti leri tarafından 

'l'epebaşında bel diye bnhçesinde 

Hakkr.nda ADALARı ıı~E Osü 
Şirket Saatlerin ~iatlerine · L Yasan ı Ekrem Retıt 

D • ıt h t V • Beıteliyen: Cemal Rctll 
aır :ıza a erıyor 

Elektril< Şirketi MUd6riyetinden ..................................... -. ....................... . 
ıu me.ktubu aldık : 

"Efendim, 
Muteber ~uetenfzin 16 temmus 

tarihli nilıhaaında elektrik ıaatledne 
dair çıkan yazıyı olrnduk. 

Bau noktaların tuhih1ae 1üzum 
ıörüyoruz; !bunların lbaıhca1e.rı 1un
hn·dır: 

Saatlerin kiralarını tirket kendiai 
teıpit etmu; bunlar hükümetle mu· 
tabık k•lmarak tayin edilir. 

Cir.lıulann mGtemadi tamir bid~
linl de ıihtiv.a ed~n aylık kir•lar son 
günlerde iodirjlmiftir. 

Her halde Şirket tamamen dUrfiat 
hareket etmektedir. 

Sanayideki buhran dolayısile sa-

a1lcrm fiatl bir'kaç ıene zarfında 

~yce dütntDf İN -de fİrmi ıeneden
beri Şirket tarafında a'bn abn ıt 
olan ıaatlerin zlkr•ttij'lniz fiatten 
pü: daha faz.laya malolduj'u muhak· 
kaktır. 

Matiyet fiatinln bu yfikHklij'I ve 
mlltemadt tamtr ma1rafı, size nlıbe· 
ten fada v&rtnen lrira bedellerinin 
rn•truiyetinl İlpa't eder. 

Binaenalefh •aatler me.elHI, ha· 
kiki hadlerine irca edilmce, yazıla· 

rınızda göıteril~n vehametJ kaybeder. 
Bu tathıhimiıin en kısa bir za. 

manda gaxitenlze dercini rica eder, 
uycılarımı&ı yenileriz, efendim.,, 

,--_ ---l_n=h=is=a~rl_a_r _-u_-_.~-M~_u-._d~u-·_r_l_ü-._ğ_u_·-· n~d~e~n~:~-= 
l - Şartnamesi mucibince (14) kaiem muhtelif levazımı kırla· 

siye {417 /934) Çarşamba: aaat (15) 
2 - Şartnameai mucibince (5) kalem muhtelif kağıt (2317/934) 

Pazartesi: aaat (15) 
Taliplerin nümune ve ıartn~melerl "'ördükten •onra paurlığa 

i,Ştirak i~in fukarıda gösterilen gUn ve ~atlerde (0o 7,S) teminat· 
larile beraber Cibalide Levazım ve mübayaat komisyonuna müra· 
caatları. (3406) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

YUksek Ziraat Enstitlisilnün kalöriferlerJi binalarile sobalı bina· 
larmm beş aylık teshini kapah :zarf uıuHle münakasaya konulmuş· 
tur. Talip olanlar ıartnamesinl görmek için Enstitü muhasebesine 
ve münakasaya iştirak için de 0o 7,5 teminatlarile, ihale günü olan 
4 Atuıtoı 934 tarihin• müsadif Cumartesi attnü saat 15 te Enstitü 

-Galataaaray Uaeılle difer 
mektepler hocalarından ve izd
i irden ıımilrekkep I~ i( ıilik 
bir seyyah kafilesi dön a'kşam 
'f-eoifil Gotye Tapurlle Mar· 
Sllyaya hareket etmişlerlerdir. 
Seyya\ı kalfileshil nhtımda aile· 
leri ve \'loatlanndan mtlrckk.ap 

bit kalabalık uğul'.lam~ardır. 
Kafile Marıllyadan Parlae 

decek ve diğer bazı Fransız ı 
birler) de dolaşılacaldır. Seyab 
bir ay kadar ıüreceldlr. 

Resimlerde kafüeye ittir 
muallim Hamm ve Beylerle 
lerJ görliyorıunuı. 

Yine Gayrimübadiller 
..... ' ..... , .... -..~ ... ......_ 

( Baştarafı 1 inci 1ay.fada ) 1 tevz1at yapılması huıasonda 
mübadlller Cemiyetinden bir ez• imzamı inklr edecek detili 
kere aldık. Bunda, AJi Azmi Beyin Fe'kat kanunıuz bir ıekilde tef" 
ıözlerine cevap olarak deniliyor ki: ziat yapılmasmı da U,n u•lt 

"Para tevziatı hakkında heyeti ida- değilim. 8e11 Maliye Vekileti8İll 
rece ittihaz edilen karar bu bapta teklifini muyafak buldupmu ..,.. 
Büyük ılillet MeoJilindE!n çıkarak lenaiftim ki tabii V.kilet bu tek .. 
tudi'ki aliye lliktil't.o eden 1917 ... r 0 • lu lifi kanuni mevzuata daha iyi 
kanuna m ltenittir. ıİ.şbu kanunda tevfilf atınek cihetini düttınmilf• 
gay.rimubadillere vukubulaoak tevziatın tttr. Şu halde Maliye Vekaleti bo 
müuit şerait ve n.isp&tl dahilinde io· •ekilde düıündülcten sonra artak 
raıı ıarihtir. Bu sarahate binaendir ki ... 
bu karann ittihaz edildigi oelıeao benim için kanuni mevzuatı dl• 
hazIT bulanan Ali Azmi 13ey dahi ifti- şünmeye sebep yoktur. Ortad• 
ra'k etmiş ve karar ittifakla. nrilcrek tekıip edilecek bir cihet ner.-
zaptı d.a imza etmiştir. Euoa mug ~ir dedir? Bunu anlıyamadım.,, 
olan gazeted ki beyanatı ~sassızdır . ., Bize gelince; 11ihayet yazıla 

Biz bu tezkere üzerine tekrar çizile gayrimöbadillere tem t 
Ali Azmi Beyi bulduk kendisin- bafladı. Haydi ıtıa~•rhsı, diyeti • 
den ne -diyeceğini .sorduk . ve ıfU Maamafılı ıunu da •öylemelrt 1 

cevabl aldık: kendimizi alamayız ki eğer Ma 
- Ben bu fikri kendi aklım· ye Vekaletinin yüzde iki buç 

dan -çıkarmadım. On 'bin liraya tevziat eaHı hakkındaki diifii"• 
kadar ·ııtibkak sahiplerine yüzde cesinc uyulsaydı buaün (100) lir• 
iki buçuk, )iiz bin liradan yu• 6 

alacaaı olan bir gayrimlibadilc 
karısına rüz.de yarım tevziat ya• o 
pılıaası hakkında Maliye Vekaleti (4) kuruı (30) para yerine daha 
tar.afından ilerıi sürillen teklifi, çok hiaae dUıectk ve bu auretl~ 
gayrimübiller kUtleainin büyük küçU'k alacak sahip1erinin • k• 
bir ekseriyetinin arzularına mu.. gayrim'übadiller yekununun yüı'" 
vaflk buldum. Zabıtta, b'tUUn ae do'k1auım bunlar teşkil ediyor 

idare ve ihale komisyonuna müracaatları. " 3892 ,, ~ayrimübadiUere bil' sevi~ ede yüzleri gülecekti. 
==========so:z:n::=:~=========;:;:===-=:-:----=-=~=======-=::::::a==::=ıc===~~ 

istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı 
No. 

117 4 Eyllp Kaıım Çavuı Balık~ı bakkal 
1ı75 ,, Korucu Mabmet ç•lebl Ayvansaray 
1 176 l.tanbul Mahmutpaf& Ktırkçll Hanı Kürkçü Hanı 
1177 KüçUkpar.ar Hoca Hayrettha Ayazma kap111 
1178 Beyoğlu k.amerbatuu Eteni 
1179 Fener Gnlcami Fener 
1180 BüyUkada Karanfil Zeytillk ve !be 
1181 ., Yalı Pervane 
l 182 ,, Maden 'fürk Yılmaz 
1183 Burgazada Burıaz Çarıı ve Yalı 

t - Yukarda yaıılı ıayrımenkullerden 1ı79 aua numaralısının yüz.d 
nakten veya gayrimUbadil bono ile ödenm k lbere mtUkiyetlerıl ıa 

2 - Müzayedeye iıtirak edeceklerin mezkür gtlnde saat on dört buç 
~enai hallye yergiılle bel diye re,tml rt mttıter1yı altttr. Şartnaı 

Cinıi Hissesi Emlak HiHeye göre mu-
No. sı !bammen kıymeti 

Oda 1/2 15 200 T. L 
Klgir fınn ve oda 29132 J6 l800 ,, 

,, Bökkln 331120 2 413 " 
., iki dtikkAn 2/4 179· 181 900 ,, 

hane Tamanu 8 5000 ,, 
Nim klgır sabunhane 2960/5160 174 2072 ,, 

rsa metreai 38 Sl8 JT /l 29 ,, 
Kuyulu ,, 212 Tamamı 49 524 ,, 
Arsa ,, 397 ,, l 5 mUkerrer 800 ., 
Klg r K&zino 4/96 9 400 ., 

yedi b uk pey akçeaüe ihale bedelleri nakten ve diğerlerini•kl 
çakanlmıı olup ihaleleri 2117 / 934 Cumartesi ıuau 1aat OD beftedir. 

ı kad&r pey akçelerlnl yatırmaları liaınuhr. 

Bankamıı kapısına asılmııtır. (a«IJ 
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iTTİBAT ve TBBABBI 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doldu? .• 

B . • Kısım N 2 Naııl Yaıadı ? .. 
eııncı o. ô 

~:~~~~~~=•Ziya Şakİ;-'4':·=-=·":: .. ::· .. =-=·=-=·=··-=·="=··-=--=-=·-======2=0=-=7=·=98=4==/i=a=sı=l=='d:ii::i?:.-:I 

Mahmut Şevket Paşanın Ordu İçin 
• 

Bir Sözü ittihatçılara Bir Darbe idi •• 
icap ettiği takdirde ecnebileri 
muhafaza maksadile diivelimuu• 
lama tarafından gönderilen harp 
g mileri Beşiktaş sahillerinde de· 
mirlemişlerdi. Bunlar, herhangi 
bir sebep ve bahane ile karaya 
askerlerini çıkarabilirlerdi. Sabık 
kabine, millet karşısında ihanet 
ve cinayetle ittiham edilmif, Ba· 
bıali salonları kana boyanarak 
iktidar makamına geçi:mişti. 
Acaba şimdi, Kamil Paşa kabi
nesine atfedilen ihanet ve cina· 
yetin aksini yapabilmek, müt· 
tefik düşmanları bir hezimete 
uğratarak elde edilecek za· 
ferle Babıali salonlannda d(). 
külen kanlan temizlemek mfim· 
lcün olabilecek mi idi?.. Bu sual 
lttihatçılan derin dUşUncelere 
aevkediyor, çenelerini bıçak aç• 
nuyordu. 

Vaziyetin bütün sıklet mer· 
kez), ordunun omuzlanna bin· 
mişti, Ordunun zafer veya mağ· 
lübiyeti; ittihatçılann endişe ve 
mukadderabnı halledecekti. Hal
buki bu } urdu herkesten daha 
iyi tanıması icap eden Mahmut 
Şevket Paşa, sadarat sandalyesine 
oturur oturmaz ilk söz olarak: 

Saragbornıınd• bir taburun •ilah çatııı 
lar anlamaz, ( Baıkumandan ) ve
kaletinin luet f 8f8ya tevcihinl 
terviç etmiıler; ve bUtUn llmitle· 
rini bu zattan beklemek mecbu· 
riyetini hisseylemiılerdi. 

ehliyetJi ellerde harikalar göıte· 
rebHeceğini ispat etmiş.. harbin 

ilk gllntindenberi kan ağhyarak 
zafer müjdesi bekliyen kalplere 

bliyllk bir ümit ve inşirah ver· 
mlşti. 

Şimdi bu orduya: 

- Harp edemez. 
Demek, biç şüphesiz ld boşa 

gitmeyen bir kehanetti. Bunun 

içindir ki ittihatçılar, Mahmut Şev• 
ket Paşanın bozuk maneviyabn· 
dan istifade edemiyeceklerini an· 

Fakat İzzet Paşa, kendisinin 
Başkumandanlık Vekiletine tayi
nine dair tebliğ olunan lradei 
ıeniyeyi reddetmif, vukubulan 
ıırarlara rağmen bu vazifeyi kabul 
etmek istememişti. Dllıman karşı· 
ıındaki ordu, tam yedı gUn im· 
mandansız kalmıştı. 

( Arkası var ) 

- Bu ordu, harp edemez. 
Demiş; ittihatçıların bnuın 

nmltlerine ağır ve feci bir darbe 
indirmişti. Ve hatta bu kanaati 

doıayısiledir ki, ordunun başku· Almanya Ve Fransa'' 
mandanlığını bile deruhte ede· 1 

• 
ır Kaza 

memişti. Mütekabilen Emniyet Kıral Alfonsun Otomobili 
Filhakika ordu, idaresizlik ve fşlerile Meşguller Çarpışh 

ihtiyaç yüzünden peri.şan bir hale Londra, 19 (A.A.) - Almanyanın Viyana, 19 (A.A.)- Sabık ispanya 

1 
• ti F k t h k b'li fini mütekabil yardım miuklan hakkın· Kıraluıul otomobili bir dönemeçte 

ge mış • a a arp a 1 ye k d kı•ak yap ... n diıter bı'r otomobı'll .. daki f ranıız teklifine karşı ya ın a .. .. a .. 
de büsbütün kaybetmemiştL Na• cevap vereceği zannediliyor. Alman• çarpıımıştır. Bu kaza neticesinde 
zım Pş.mn hatasına kurban olarak yamn naaıl bir cevap ba:ıırladıtı Danimarkalı doktor Petersen olmüf, 
hezimetten hezimete düşen ordu, burada 8j'ren1Jmittir. n otomobüin içinde bulunan dlğar * 4 kiti de yaralanmııhr. 
Çatalca istihkamlanmn siperlerin- Bir Tekzip 
d • b. ) k ld kt Berlin, 19 (A. A.) - Fransız baı· 

e genış ır so u a ı an sonra vekili M. Dumerırin •on nutkunu Viyana, 19 (A. A.) - Dündenberl 
bir anda silkinmiş.. kolayca ikti· tahlil eden Kore.spondana Oiploma~ik burada bulunmakta olan eski lapanya 
ıap ettiği zaferle sermest olan gazetesi, Fransızların aulllu takvıye Kırah Alfonsun bir otomobil kazasına 
düşman ordulanna kartı çelik bir hususundaki teşebbllalerlnin hep uğramıı olduğu haberJ tekzip edU-
kale gibi gög-sUnO gerivermişti... Fransa emniyetini temin maksadından meldedir. 

ibaret olduğunu. diter du·letlerin de B kili D 
Kamil Pa a kabinesinin son gUn- Franaaya kartı emniyetlerini temin Romen a•ve öndU 
J • d (Y ) d d t d " ı i ı il ı sil Pariı, 19 (A.A.) - Romanya Baı· enne oğru emen en av e için huıusi üıunce er n er r- vekili M. Tataresko Bükreıe hareket 
eden Erkanıharbiyei Umumiye mekten baıka bir oey yapmadıklarını etti. 

Reisi izzet Paşa, derhal Çatal
ca ya gitmiş ve vazifeıinin baıına 
geçmişti. Gar:ip bir tesadüf ese
ridir ki 0 sırada da müttefik 
düşman orduları, büyük bir taar· 
ruza kıyam etmişlerdi. Fakat izzet 
Paşanın aldığı seri ve kudretJi 
tedbirler sayesinde üç gün Uç 
gece devam eden bu kanlı harpte 
Bulgarların en güzide alayları, 
Türk süngfi ve ateşlerinin karşı~ 
sında erimiş .. (Türk ordusu) nun, 

••uıı1111111ıt11111ıı ............ - .. -••• •• ..-v 

SOD Posta 
iLAN FiATLAAI 

l - Gazetenin esas .,%ııil• 
bir sütunun ilci ıafll'ı bir 
(santim} sayılır. • 

2- Sagjasıno göre bir 111ntı• 
min ilan fiatı 'unlart:lır: 

I 
V·- Soo 

ıayfa eııyfa sayfa sıı) fa ıger 
1 2 3 rn-..:. yerler sayfa 

400 2so 2ö0 100 60 so / 
Krş. Krş. I{rş Kr... Kr§. KrlJ. 

3-'Bir Kanlimde 0 safi 
.(8) kelime ardıl'· 

4 - ince 11• kalın gazılcu 
Öl'8 tutacakları ger• a 

«ıntirnle ölçü/fil'. 

yazıyor. 

Almanyada Ka-
uçuk Buhranı 

Berlin 19 (A.A.) - Resmi kauçuk 
ld 

. A'..,.,stosun birinci gnnüne ka
areaı 8- • k 

dar otomobil lastiği satışını yasa 
etmif, ayrıca Almanyada nekadar oto
mobil lastiği vana aayılma_unı itte• 
mittir. Döviı tahdidotı yDzunden ~
man kauçuk eenayii bilyük mOtkılAt 
içindedir. 

iktııat nezareti de mamul madde-
leri kontrol albna alan bir emir net· 

ret mittir• 

Hint Dağlarında 
iki Facia Oldu 

Kolknte, 19 ( A. A. ) - Himalaya 
dağ'larmda Nanga Perbat dağıaa tır-

k teıebbüsünde bulunan M. manma • 
Merkl, Vilant ve V elzenbab ın kar 
tipiaine tutulup telef oldukları hemen 
nıuhakknk gibidir. 

Maiyetlerinde bulunan Oç hallialın 
tleri bulunnıuııa da, kendilerinin cese . . 

lzi henfiz ke~fedilmemıştir. 
Diğer taraftan ikinci bir fada da· 

ha haber verilmektedir. Enrest da
ğınm tepesine çıkmağa teıebbfiı 
etmek (bere yalnız bqına yola çıkan 
iogilix Moriı Vilaon, üç baftadaaberl 

ka)"lptır. 

Letonyada Siyasi 
Mahkumiyet 

Riga, 19 (.A.A.) - Knvnaıtao ge
len bir habere göre, Hazirandaki fe
aat hareketinin önüne sreçmemek au· 
çile eski erkanı harbiye reisi ile iki 
miralay idame mahkum edilmiı, Cum· 
hur reisi bu cezalan ebedi hapıe tah· 
vil etmtıtir. 

Panamada Zelzele 
Panama, 19 (A. A.) - Memleketin 

her tarafında ıiddetll zelz.eleler olmuı, 
birçok binalar yıkılmııtır. Dört yaralı 
vardır. .. 

Londra, 19 ( A. A.) - Panama 
nlzelelerinln neticealnde dlbt kiti 
61müttllr. 

Sovyet Rusyanın 
Bir Teminah 

Londra, 19 (A.A.) - Sovyet EJçlıl 
Hariciye nezareti daimi mfiateıan 
ile, ıark misakı hakkında g8rüımilı· 
tilr. Elçi, Fronsıı hllkQmeti nasıl ki 
Sovyetlere ve Almanyaya tekeffnle 
&made 111 kendi hükumetinin de bu 
lkl devlete tekeffüle lıaıu olduA"unu 
ıöylemiıtir. 

.,.. 9 

Cinayeti 
Öld?rüldü-k-te_n __ S_o_n_r-aO-da-nın Döşe" 
mesıAltına Gömülen Kadının Macerası 

Kasım paşa 

( Daştıırafı 1 inci sayfada ) 
rin olan Osmanın oturduğu odaya 
geçmek istemiş, ev sahibilc an· 
Iaımış ve odalarını değiştirmiş· 
)erdir. Fakat daha evel bu odayı 
temizlemek icap etmiş, karı, koca 
evvelki gün bu temizlik işine 
başlamışlar. 

Fakat kapıdan içeri girdikleri 
zaman fena bir koku ile karşı· 
laımışlnrdır. Bohor kansı Ester 
ile beraber odadan çıkmış ve ev 
sahibi Fahrettin Beyi bularak 
vaziyeti anlatmışlardır. Bunun 
üzerine Kasımpaşa polis mcrke· 
zine malumat verilmiş, merkezden 
bir komiser ile birkaç 
memur gelerek alt kat 
odanın döşemelerini söktürmllş 
fakat kokunun daha şiddetle d~ 
vam etmesine mukabil döşemele· 
rin alhndan birşey çıkmamıştır. 
Bunun üzerine döşemelerin altın
daki toprak kazılmış ve takriben 
beş santim kadar toprak kazılınca 
bir kadına alt olduğu anlaşılan 
bir sol el meydana çıkmııtı. Haf
riyata nezaret eden polis komiseri 
bunun üzerine toprağı kazmak 
işin_i ~urdurarak meseleyi hem 
Amırlerıne, hem de nöbetçi bu-
lunan Müddeiumumi muavinlerin
den Şefik Beye bildirmiştir. 

Şefik Bey, zabıta doktoru ile 
beraber derhal vaka mahaline 
gitmiş, döşemelerin altındaki 
topraklar kazılmış ve genç bir 
kadına ait olup ve boynunda 
kayıt bulunan bir ceset meydana 
çıkarılmıştır. Bu ceset bu odada 
beı aydanberi oturan Mehmet 
oğlu Osmnnm metresi (28 - 30) 
yaşlarında Deli Nazmiye namın· 
daki kadınındı. Ev sakinleri'cesedl 
görünce, kadım tanımışlardır. Bu 
vaziyet karşısında zabıta ve adli
ye tahkikatı, şu hakikati meydana 
çıkarmıştır: 

Rizeli Mehmet oğlu Osman 
bundan altı ay kadar evvel arka
daşlarile bir yerde rakı içerken 
hafifmeşrep deli Nazmiye ile ta
nışmış, memleketinde çoluk ço
cuğu olmasına rağmen bu kadmla 
birlcşmiye karar vermiştir. Naz· 
miye de Oamanın bu teklifini 
kabul etmiş ve Fnhrettin Beyin 
evinin alt katındaki odayı beş 
liraya kiralıyarak beraber yaşa
mıya başlamışlardır. Osman du· 
varcılık, rcnçberlik, sandalcılık 
yapıyor ve geçiniyorlardı. 

Bu arada kuş kafesler, vesa· 
ire de yapıyordu. Fakat Nazmiye 
bu kazancı az bularak çalışmıya 
başlayınca Osman Çavuş metre· 
sinin evvela çalışmamasını ister
ken sonradan kendisi çalışmaktan 
feragat etmiş, Nazmiyenin kazan• 
dığı para ile içki içmiye başla· 

mış ve bundan sonra da daim! 
bir geçimsizlik başgöstermiştir. 

O auretle ki hemen herglln 
kavga oluyor ve bu kavgalar 
heyli bir şiddet te gösteriyordu. 
Bundan iki hafta evvel de yine 
bir akşam aralarında şiddetli bir 
kavga çıkmış, fakat bir mUddet 
sonra ses eada kesilmiştir. 

Ertesi sabah Osman çavuş 
evden işine gitmek Uzere çıkım 
llst kat kiracılardan Bohor ve 
kocasını tnldp eden kansı Madam 
Esterle oda kapısı önünde kar
tılaşmıt ve gUlerek: 

- Nazmiye nihayet dlln ak
şamki kagadnn sonra beni bıra• 
kıp kaçtı 1 ,, demiştir. Üç dört 
gün sonra da Osman evi terket• 
miştir. 

ı 
şekli hakkında umumt bir fikir 
veriyordu. Nit~kim, zabıta derhal 
faaliyete geçmiş birkaç saat 
zarfında Mehmet oğlu Osmanın 
evvelki gün Karadenize hareket 
eden Cumhuriyet vapuru ile kaç• 
tığını tesbit etmeye muvaffak 
olmuştur. Bunun üzerine maznu
nun yakalanması için Cumhuri
yet vapurunun uğrayacağı bUUln 
iskelelere telgraflar çekilmiş ve 
telsizle Cumhuriyer vapuru sUva• 
risi Süreyya Bey de hadiseden 
haberdar edilmiştir. Dlln geç 
vakit gelen bir haber, katilin 
lneboluya çıktığını ve orada ya• 
kalanclığmı bildiriyordu. Maama
fih bu haber teyit etmese bile 
her taraf vaziyetten haberdar 
edildiği için kaçmasına imkln 
yoktur. 

Cinayeti tesadüfen meydana çı· 
karan ve cinayetin işlendiği odanın 
üstündeki odada oturan Bohor 
ile karııı Madam Ester Uç dört 
ay çok gtlzel geçinen Osman ile 
deli Nazmiyenin son günlerde sık 
iık kavga ettiklerini ve cinayetin 
işlendiği gece de her vakitki gll· 
rUltUden başka birşey duymadık
larını aöylemişlerdir. Diğer kom
ıularla ev sahibi Fahrettin Beyin 
bildikleri de hemen aynı şeylerdir. 

Bunlann haricinde cinayetin 
lılendiği odada bir takım mek· 
tupler bulunmuştur ki bunlar, 
katil Osmanın metresini öldW-. 
dükten sonra evde kaldığı dört 
gün zarfında, metreline gelen 
mektupları açıp okuduğunu, sonra 
bunları buruşturup attığım göı· 
termektedir. 

Bu mektuplardan anlaşılıyor 
ki bir ara, Vakf1kebire giden 
Osman, Nazmiyeyi, burada, Hafız 
isminde birine takip ettirmiş ve 
kadının ahvali hakkında jyi ma• 
lumat almamış, odada bulunan 
şu mektup bunun bir delilidir. 

''Nazmiye! Ilnfızdao senin hakkında 
fena ~oyler itittim. Oraya gelecogim 
ve eğer doğru ise &eni mezara ben 
gömeo~ğim.,, 

Bu mektup 12 kiııunuevvel 
933 tarihlidir. 

Bir diğer mektup ise 9 tem• 
muz tarihile ve ambarcı Yusuf 
Ziyn imzasile Nazmiyeyc yazılmıt 
ve Osmanın eline geçmiştir. 
ÇUnkn metresi ölmüştü. 

Bu mektupta şu cllmle vardır. 
'' Nazmiye Ifonım 1 
u Cuma günü gelecektin, gelme .. 

din, boni beklettin. ,, 
Bir diğer mektup ise Namıi. 

yenin Uvey kızkardeşinden ge 
miştir. Başına bir felaket gelme 
sinden endişe edici maeldedir. 
Diyor ki: 

" Nazmiye! Dabalanmız nyrı di) 
beni ihmal ettin, fakat §U güıılerd 
seni çok mernk ediyorum ve siz 
birşcy olduğunu ınnnediyornm, içiı ı 
sıkılıyor. Bu mektubu geco bile eliDtJ 
lırsan uyuma, cevap yaz .. ,, 

Bundan ötesi ise malfımdur. 

Gandidin Sözü 
Ağuıtosta Başla hğı 

Siyasi Oruç Bitiyor 
Bombay, 19 (A.A.) Gondinin iya .. 

setle uğratmamak üzere verdiği bir 
senelik söz.Un milddeti ağustoıun 

beşinde bitecek, ayni gün Biyaal 
bir nutuk söyliyeceklir. 

Irak Petrolları 
Trablusşaına indiriliyor 

Be}rut, 16 (A.A.) - Frnnıuz. fcvkal• 
ade komiseri M. Dö Martel, Musul • 
Trabulusınm Petrol boruları yolunun 
küşat resmini yapmak için Trnbulua-

Yukariki tafsilat cinayetin icra 1 ıama ~kmiıtlr. 
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ilk kısmın hUIAaası: 
fCidde, Şap denizinde mukarlde11 
toprakların iskelesidir. Bu şehir Kiı· 
beye giden en yakın bır noktadır. 
Şehire çıkınız, sağa sapınız, bir 
hayli yürüdükten sonra tertemiz, 
beyaz boyalı mükellef bir kona
ğın önünde durunuz. Bahçe ka· 
pıeından giriniz. Öyle bir balıçe 
ki içi irili ufaklı maymunlar, 
çölün en seçme ceylô.nlan, tav. 
tanlar, kafeslerinde öten papa
ğanlarla doludur. Ev kapısının 
öniine gelince sizi, sırım gibi bir 
arap, otuz iki dişini gösttıren 

geoiı, bir tebessümle karşılar, 
hüviyetinizi sorar. Bir dakika son
ra da evin aahibinin huzurunda
ıınız. Salon en kıymetli eşyalarla 
doludurı Mükemmel hiot halıları, 
Şam yaıtıkları, en nadide hasır
dan örme şık koltuklar n du
varda kocaman bir "Besmele,, 
levhası. 

Evin sahibi... Bu adam meıhur 
Lavrena'in hayrülhalefi, yine 
meşhur ~!ister Filbi'dir. 
Entelicens servisin yaman başla
rından Lavrens'in unutulan ismi 
yerine, bugün bütün Arabistan 
çöliinün tanıdığı, bildiği VE\ dilin
den düşürmediği adam, meşhur 
Mister Filbi iote budur. Fakat 
çöl onu Filbi deye değil, ( Hüse• 
yin ) olarak tanır. Bedevi, lakap, 
unvan bilmez; orada beylik, 
efendilik yoktur, kıralı bile ismile 
çağırırlar, Filbiye de sadece 
(Hüseyin) derler.] 

O, bunları bulunduğu yere, 
muhite göre değiştirir, Necitte 
bir Mlislüman, Asirde bir Yahudi, 
Hicazda halisüddem bir lngiliz, 
Irakta bir Fransız düşmanı, 
Suryede bir lngiliz dostu.. Ne 
bileyim ben, yerine göre lazım 
olan rolli takınır ve bu rolleri 
• Allah için söylemeli • kendine 
pek yakıştırabildiği için kimsenin 
ondan şüphe etmek aklına bile 
gelmezdi. 

Mister Filbi öyle değildir. O, 
fslamiyeti resmen kabul etmit, 
sünnet, hatta hacı olmuı, bet 
vakit namazmı bile ihmal etme· 
miıtir. 

Mister Filbi lslamiyetl kabul 
etmezden evvel bile hak yoluna 
saptığını herkese göstermiıti. 
Aylar ve aylarla, hatta senelerle 
bütün Arap ve ecnebi dostlarına, 
kur'anı okuduğundan, İslamiyeti 
uzun uzun tetkik ettiğinden, 
islimları günden güne sevdiğin· 
den bahsetmiş, yavaş yavaş içinde 
bu dine süluk etmek arzularının 
doğduğundan, bu arzuları yene
miyeceğinden dem vurmuştu. 

Mister Filbi Kıral lbnissuudu 
Necitten tanır. 

Daha o zaman Londradaki 
rahatini bırakmış, Necide gitmiş, 
İbnissuutla tanışmıı, onunla dost 
olmuştu. O vakit o, bir müıteşrik 
namzedi idi: Arabistanı tanımak 
iıtediğinden, büyük bir eser 
hazırladığından bahsediyordu. 

lbnissuutla, oğullarile, bUtün 
kabile reislerile, hatta Bedevilerle 
doıt oldu. Gnn geldi ki, lbnissu• 
uttan bahsederken, kardeıim, 
derdi. 

Nihayet Arabistanı tanıdı, iki 
ciltlik büyUk bir eser neıretti. 
lngiltere basılan bu kitap lbnis
auudu çok meteder. Bu, garip 
görünmemelidir, Mister Filbi'nin 
ıon yirmi senelik hayatı tetkik 
edilirse bu adamin ömrUnUn bu 
kısmını lbnissuuda işık olmakla 
geçirdiği derhal görülür. Varsa 
lbu:ısuut yoku lbnissuut, işte 

Mister Filbinin bütün varlığı ar
tık bu uğurda fedadır. 

Bu, çöl ortasında, Bedeviler 
arasında kalmış lngiliz centilmeni 
ne yapardı, ne it görürdü; ne 
ile geçinirdi? Öyle ya, mademki 
tetkikat ve tetebbüatıru bitirmiş, 

kitabını neıretmit artık işi bit· 
miıti, ne diye hail buralarda ka
lıyordu; bahusua nasıl kahyordu; 
memleketinde büyük bir serveti 
mi vardı ki buralarda böyle ra· 
hat dolaşabiliyordu ? Bunu kimse 
bilmezdi. Fazla teklifsizlik ede· 
rek soranlara : 

- Ablam çok zengindir. Beni 
pek sever; cevabını verirdi. 

sıhhatli ve çevik ve dinç .. 
Fakat çölün bu kıyısında oto· 
mobil satmakla insan bu kadar 
müreffeh bir hayat yaşayabilir 
mi? bu otomobilleri de kime 
satar acaba... Bu kadar nıüıteri 
bolluğu da görülmüyor ... 

, Topu topu Uç · küçük şehirle 
birkaç köyden ibaret olan bu 
kıt'ada otomobil alış verişi karın 
doyurur mu dersiniz? 

Merak ederseniz Mister Filbinin 
acenteliğini yaptığı otomobil 
markalarına dikkat ediniz ve bu 
otomobillerden işleyenleri ıayımz, 
o vakit birdenbire şaşıracaksınız; 
eskisi yenisi nihayet elli araba. 

(Arkaaı var) ...•.......................................................... Ve kimse bu iyi kalpli zengin 
ablayı fazla merak etmezdi. Belki 
böyle bir abla11 olmadığı ıçm . ,...-. __ S_o_n __ P__;;,o....;,ı_t.;..a ___ ~ 
müteessir bulunanlar da olurdu. Jıtanbul BORSASI 
lşte o kadar ... 

Tıpkı lbni11uudun sarayındaki 
gibi beyaz entarili, batı agel ve 
hefiyeli, u~un boylu simsiyah bir 
köle mevzun adımlarla ilerliyerek 
parıl parıl yanan kahve güğü· 

müne kulpsuz büyük fincanlara 
gözünüzün önUnde kakuleli kah· 
veleri döker. 

Ve Mister Filbi, size bir Kaps
ton sigarası uzatarak sorar: 

- Yoksa püro mu içersiniz? 
Karşı karşıya oturmuş ne ça· 

buk ahbap olmuşsunuzdur! Siz 
de şaşarsınız. Bu ne tatlı dilli, ne 
samimi adam! Daha ilk defa 
gördüğü, henüz tanıştığmı; nasıl 

oldu da böyle bir anda teshir 
edebildi, işte Mister Filbi'nln bU· 
tlln hüneri buradadır. 

- Otomobil mi almak iıti

yorsunuz? 
Onunla rahat rahat konuşa· 

bllrpek için hava, ıu bahislerini 
bırakıp it sahasına gelmek la· 
zımdır, binaenaleyh bu sualine; 

- Evet dersiniz. 
Fakat dikkat ediniz kl bu 

yeni müşterinin hüviyetini öğren• 
mek, hisıettirmeden - varsa· bütün 
maksatlarmı keşfetmek, kafasında 
işliyen fikirlere nlifuz edebilmek 
için karşınızdaki bir çift göz fırıl 
fırıl dönmektedir. 

O size bir yandan muhtelif 
otomobil markalarını metheder, 
hepsinin ayrı ayn meziyetlerini 
sayar, kullanışlıklarım anlatır, 
hangisinin ne kadar benzin sar
fettiğini, yedek aksamının ucuz
luğunu birer birer söyler ve 
arada ıorar : 

- Şehir için mi, yoksa çölde 
bir seyahat mi yapacaksınız ? 

Evvelce buralarda bulun· 
dunuz mu? 

Yoksa av merakınız mı 
var? 

Medineye mi gitmek isti· 
yorsunuz, o yola ıu otomobil 
elverişlidir. 

- Yemene doğru gidecek
ıeniz ..• 

BütUn bu auallerin arkasında 
yenilemeyen bir merak yanmak· 
tadır: Ne için Hicaza geldiniz; 
kimsiniz; nereye; ne için gidiyor· 
ıunuz; burada kimlerle düıüp 

kalkacaksınız; neden gelirken bir 
otomobil almadınız da timdi 
arıyorsunuz; ve bilhassa kendisini 
size tavsiye eden kimdir 1 

Mister Filbiden ayrılırken 
kendi kendinize konuıursunuz : 

- Ne zeki, nazik ve malumatlı 
adam, Arapçayı da ne güzel 
konuıuyor; kibar olduğu kadar 

19. 7. 1934 
•--=-~ ....... ---===-='-= ===~======~! 

ÇEKLER 
kuruş I kuruş 

Londra 834,SO ' Prag J91 1175 
NeY - yerk 0,795908 VJyana 4,'J.7fı0 

Parl• 12,06 Madrlt 5,807~ 
Millno 9,25 Berlln 2,0629 
BrUk1el ),4020 Var,ova 4,'l050 
Atlu 63,3660 Pa9te 3,9ıc 
Cenevre 2,44:.!0 BUkrct 79,4014 
Sofya 66, 1886 Belgrat 34190 
Amıtordam J,1725 Moıkova !092,25 

ESHAM ve T AHVILAT 
Lira Lira 

lı Bank.(Nama) -v;- Bomontl 13,~ 
" (HAmlle) 9, 1933 lıtlkrau 98,50 
" (MUeH'•) 102,- ı fıtl'mııı Dahili 93,00 

Oımaıılı thınk. 3.S,- DUyunu Mu. 52,SO 
S.llnlk • :1,951 Bnidat tertip J 09,00 
Şirketi Hayriye l!i,00 ,, • il J0,00 
thll9 •0,17 Reji 5,90 
Anadolu ff 60V. 26,~0 Tramvay 4,97 

• '• 60 P. 24,8~ Rıhtım 23,0i> 
A11ado'u '6 IOOV. O,.SO 1 ÜıkUdar ıu J70,-
Şark O. Y. •28,60 Terkoı 41,50 
la•. Tramyay 48,.SO M11ırKr.Fo.l886 l58,00 
OıkUdar ıu 11,00 • 19 • 1903 96,50 
Terkoa 26,75 • ,. • 1911 9a,SO 
Hauraal 27,- Elektrik -,-
Telefoa ll,7S 

MESKUKA T (*) 
Lira 

Titrle alhm 922,00 
fn.. • 10,38 
lllr. • 8,43 
Rw • 10,85 
lleoıdl7e 36,50 
Banknot (Oa. B. J 240 
Kal.o beılblrllll alhn 

l CUmhurl7e&) 46,~ 

(Ada) «6,25 

T.,ira 
(Hamit) 46,50 
(Retat) 49,00 
(Vahit) 46,:.!5 
ince betlblrllk altın 

(Cümhurlyet) 45,75 
tHamlt) armala 52,SO 
(Re9at) • 47,50 
(Vahit) • 49,•)0 

t•) Boraa liarlct 

............................................................... 
( . ____ T_e_b_n_o_ıe_, ______ ) 

10 • 23 Temmuz Bayramı 
Türkiye İt Bankası latanbul tube. 

sinden: Metrutiyetin ilanı devir sene
sine rast gelen ve milli bayramımız 

olan 23 temmvz 1934 paı:arteai günü 
latanbul, Beyotlu Galata 4ubelerimiı:
le Kadıköy ve üskQdar ajanslarımızın 
kapalı bulunacağını muhterem mflıte
rilerimize arzeyleriı:. 

C Toplantı, Davetler ) -----------Resim Sergisi - Güzel sanat
lar birliği reaim şubesi tarafından 
Galatasarayda bir sergi tertip edil. 
mittir. Sergi 21 temmuz cumartesi 
saat 17 de Açılacak, birçok sanatkar
ların resimleri tethir edilecektir. 

> • • 

Resim Talı/ili .Kupona 
• usa ~suwcu• ... ••••••• 

Tabiatioi2i öğrenmek jstiyoraanıı 
resminizi bu lmpoodaa 10 • adet' 
ite birlikte göoderioiı. : Reı.tıainiı • 
•U"aya tibidir ve •iade edilmez. 

laim. • meslek 
veya eao'at 

bulunduğu 
memle'ket 

Relim iot~ar 
edecek miı 

-

Reemin klişeai 30 kUÜfluk 
pul mukabilinde göoderilebilit. .•. 

·ı 

1 Matbaa Sahiplerine_ 
Maarif Vekô.letinden:" 
1 - 21 /6/934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri 
derleme kanunu mucibince Türkiyede 21711934 tarihinden itibaren 
her tUrlU baskı uıullerile basılıp neıredilen basma yazı ve resim· 
lerin beş nüshasının ba1anlar tarafından Maarif Vekaleti emrine 
verilmesi mecburidir. 
2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır : 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil 
tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), her 
çeıit resimler, san'at kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, plan· 
lar, krokiler, destan ve ıarkı mecmuaları, musiki notaları, danı 
notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen rapor· 
lar, her çeşit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçla ve muhtıralar. 
3 - Bu eıerler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beı gün 
içinde aıağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde teslim 
edilecektir : 
a ) Ankara' da Maarif Vekaletinde Derleme memurluğuna. 
b) lstanbul'da Ebussuut caddesi cİ\tarında 48 numaralı llkmektepte 

Derleme Müdürlüğüne. 
e ) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif MüdürlUklerine. 
d ) Kazalarda Maarif memurluklarına. 
4 - Forma forma, ciiz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ye uir 
baama yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça verilme
si mecburidir. 
5 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri mUddeti 
içinde vermeyenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezasile cezalandırıhr ve vermediği basma yazı ve reıimleri aynen 
vermesine de hükmolunur. (3810) .. 
İstanbul Üçüncü icra 

Memurluğundan : 
Suadiye Hızıryolu cami ittisalinde Yusuf Cemil Beyin kötkilnde 
mukim iken halen ikametgahları meçhul bulunan müteveffa Ömer 

Adil Beyin zevcesi Süreyya ve kerimesi Sare Hanımlara. 
Müteveffa Ömer Adil Beyin Hali hayatında Emniyet Sandığına 

3500 liraya birinci derecede ipotek irae ettiği Üsklidarda Hacıhes· 
nahatun mahallesinde Paşalimanı caddesinde eski 140 yeni 65 
numaralı bir bap ahıap yalının 3687 lira 37 kuruşun 2/12/933 
tarihinden itibaren % 9 faiz % 3 kumüsyon bilcümle masraf ve 
ücreti vekaletle birlikte temini tahsili için ipotekin paraya çevril· 
mesi yolile ita ettiği 21/1/934 tarihli takip talebi üzerine adresini· 
ze gönderilen ödeme emrine mübaşiri tarafından verilen meşrubat
tan mezkur adreıte olmadığınız enlaşılarak ilin en tebligat ifasına 
karar yerilmiştir. Tarihi ilandan itibaren yukarda yazılı borç ve 
masrafları dairemizin 934/91 numaralı dosyaıına ödemeniz lAzımdır. 
Borcun tamamına veya bir kısmına veyahut alacaklının takibata 
icrası hakkında bir itirazınız varsa yine bu müddet içinde yazı ile 
veya şifahen bildirmeniz lazımdır. Bir ay zarfında borç ödenmez 
veya itiraz olunmazsa ipotekli gayrımenkulün satılacağı ödeme 

emirlerinin tebliği muafına kaim olmak üzere ilin olunur. "4039,, 

iktısat Vekaleti 
Müdürlüğünden : 

Maadin Umum 

Şebinkarahisar VilAyetinde kiin olup ıarkan ve timalen Pestil 
karyesinden Bed ile Bildur çiftliği Bildur karyesi Kürt karyeai 
Karahisar Gfreaon ıosası yanındaki handan bilmürur Sarıçiçek te· 
pesine hattı münkesir, garben Sarıçiçek tepesinden itibaren iter 
kary~sine hattı müstakim, cenuben iter karyesinden bed ile Öksü· 
rük karyesi yakınında vaki Meryemana tepesinden Hacı Ömer 
çiftliğinden bilmürur mebdei hudut olan Pastil karyesine hattı 
münkesir ile mahdut 9539 hektar arazi dahilinde mekıuf Şap ma• 
deni bu hudutlar dahilinde iıletilmesi mekıufen ihale kılınacaktır. 
Taliplerin ihale, mukavele ve ıartnameaine dercedilecek olan hu· 
susi ıartlarla teminat akçesi miktarım anlamak Uzer• Ankara' da 
İktısat Vekaleti Maadin Umum Müdürlüğü Taharri ruhsatnameleri 

ve imtiyazlar Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve teklifleri kapalı 
zarf içeriıinde nihayet 20/9/934 tarihine miisadif perşembe günü 
saat on beşe kadar Ankarada iktisat vekaleti Maadin umum 
müdürlüğüne tevdi eylemeleri ilin olunur. (3634) 

İstanbul Gümrükleri 
Baımüdürlüğündeu: 

Cumhuriyet Merkez bankasına. bedelleri yatırıldığı halinde kon• 
tenjanın istirdadından ve son tevzlatta da kontenjan sırası gelme• 
meıinden dolayı gümrükten çekilmeyen ve bedelleri de Bankadan 
geri alınamayan ltalya eşyası için lıtanbul gümrüklerine gümrük 
beyannamesi veren tüccarların beyannamelerile ait oldukları 
gümrüklere üç gün zarfında müracaatları ilin olunur. (4048) 

l ___ l_•t_a_n_b_u,_ı_a_e_ıe_d_i_Y_•_•_i _ı_ıı_n_ı_a_r_ı __ _.I 
Fatih Kaymakamlığı ve Belediye şubesi mUdürlUğUnden: Senei 

hazıra için verilen tahıisatla daire hudutları dahilinde gerek tamir 
ve gerekse yeniden imal ettirilecek kaldmmların yalnız imaliyeıi 
mevcut şartnamesi mucibince tarihi ilfindan itibaren yirmi gün 
müddetle açık müzayedeye vazedilmiıtir. Taliplerin betyüz lira 
nakit akçe ve veıııiki hamilen yevmi meıkürda daire encümenin• 
lllzumu müracaatları Uln olunur. "3793,, 



Yeni Dil Mecburiyeti Olacak Mı ? 

Bu Seneki Dil Kurultayı 
Neden Mühimdir? 

..flodeHk program hazırlanacaktır. 
( Bqtarafa 1 inci aayfada ) •"' 

kuruıtara Gelecek Ecnebi Kurullar Kllavuzu 
Bllglnler Kurultay işleri baıında .. Ku· 

Ô kin • rultay kılavuzu " vardır. Bu kıla· 
......_ .-irendiğimize g«Sre i cı • d L--•=---larinı 
• 11J'k dil b 1 ·ı ı wz bu tezler içm e uu.ua-ln i kanıltayına eyne m~ • da 'gandermiı olanlann hulasala· 
Ynıet ve şöhreti haiz bazı ibm-

ler de •...:-L edeceklerdir. Bun- nm, iki ~lik mesai bilinçoMm~ la ..,ıuıı_ ı'ki aeoelik h~-..... ı •• , Ye mali ~azı· 
rın arasında bilhassa Sovyet .....,..-ak t ) 1118'" 

d'I yet raporunu, mllz ere a 1 
1 alimleri ön sırayı tutmakta- t•n• gündelik çabtma progra.mım 

dır. Gelecek Sovyet alimleri ge-- ihfu.a edecektir. Kurultaya ~n:~le-
tn ıe~e gelmif olan profesör yici olarak iıtirak ede~ekler~ .şı~-

arr iie doktor Samoiloviçtir. diden kestirmek kabıl degıld1r. 
Rus ulum akademisi ikinci Ancak fimdiye kadar (200) e ya: 

reisi olan profesör Marr lisaniyat ksn müracaat olmuştur.Aza (350)yı 
~e tarihte Gaf esiyoloji. m~k~ebi.nl geçti. Her vilayet Hal~evi dil, 

Utan beynelmilel bır alımdır. tarih ve edebiyat şubelerı namına 
Yakın zamanlara kadar «insan elecek en az bir müme_s.s~le bu 

işini 
Bilenlerden: 

~ 

Niş anlamdan çok 
kusurları vardı. 

Nişan yüzüğtinll iade 
ettin mi? 

- Etmedim, kusur yüzükte 
değildi ki! ---·········· .. ··············-................... _ ..... . llledeniyet, ırk ve dillerinin Yafes ~ekünun (400) il geçecegını tab· 

d°Yundan olan kafkaslardan doğ· min ediyorum. lehçelerinde kullanılan kelimeleri 
Uğunu » iddia eden bu ilim, Tarama ~-rnlal Yanht ı~ d .,. • içine aiacaKtır. 

lonradan «Kafkas nesillerioin b ~ AnlaflllJOr B'r (Ana Tftrk grameri) ya-
•rta Aayadan geldiğini» ka ~. Tarama dergisi bir dil mal- pılacakhr. Bu gramer, hakiki Tlirk 
ederek Türk tarihi ve Türk dılı · ·d' q'tiyorum ki dilinin tetkikinden çıkan dil kai· 
lıerı'ndekı" yenı· te-•-imw' . büyük zeme listesı ır. ı k 1 b-it z.ı- taramada çıkan uzak Tür . e de1erini ihtiva edecektir. 

ir alika ile kıırtaJamışbr. Bu çelerine ait bir takım kelımeler Bir Mecburiyet ikame 
ilimin bir sözü çok şayanı ca· bazı muhitlerde korku uya~dır- Olunacak Mı? 
&ardır: mu.:tır. Bunlar dermye ku. llanıl-

T . ı.n- --T 6" l - Dil Çemiyeti, mesaisini to· 
- "Ben iki taraftan lir...- mak --e deg" iJ malzemesı o a- d k d 

8 b G - ül ""'~· 1 parla ı tan sonra dil kullanışın a a am GörctUerdendir. urc er rak konulmuıtur. Yoksa meme-
T d d. b bir mecburiyet ikamesini hesaba 
ürkıerin Gur kabilesin en ır. ketimizde hiç me'oue olmıyan u katmıı mıdır? 

Evveli bu taraftan. Anam tara- kelimeleri kati .zaruret olmadıkça 
fa t , t ı k dim z - Böyle bir taaavvur yoktur. 

ndan ıakoçam. ukoç ar, 8 almak gibi bir tasavvu~m.~. Biz, dil işinde cebri tedbirlerden 
Askinlerdir. Saniyen bu taraftan.,, yoktur. Bunun için halkın elbır.lıgı 

Sovyet birliği, bug'ftn bast~ ile bir aeçim yapılacaktır. Nıte- ziyade halkımızın, okur yazarları-
olan bu blylk ilimin her bangı kim bagtine kadar en iyi karşı· mızın zevkine ve sevgisine gü•e-
bir sıhhi manile gelememesi• ihti- bk olarak tarama dergisinden niyoruz. 
lllallne karıı 0 ayarda bir diğer seçilen kelimelere ait binlerce Yalnız lık ve Ortamektep 
ilimi g&ıdereceğini bildirmiştir. fit gelmiftir. Kurultaydan sonra ders kitaplarında kullanılacak 

Sovyet ulUm Akademi aza1111- bir ldawz çıkarılacak ve burada ısblahların türkçe karıalıkları 
dan Ye Moakovada alfabe mer· alışılmış, sevilen T?rk k_elimele- teıbit edildikten sonra mektep 
kezi reisi olan doktor Samoiloviç rine azami yer verılecektır. kitaplarında bunların kullanılma11 
bilhassa Sovyel Türklerinin lehç~- iki Buçuk Milyon Fit tabiidir. 
lerl üzerinde tetkikler yapmış bır Geçen senedenberi söz der- lhbsaa latllehlerı 
zattır. Kendisinin Kurultayda lemeleri için ( 140) bine yakın hıma aatılahları ile ilk ve orta 
" Sovyet birliğine dahli T&rkler fiş geldi. Bunlar iki ~~çuk mektep den ıstılahJan ayrı ayrı 
arasında lisan hareketleri '!.hak· milyon fişin kaza v• vılayet mütalea olunmalıdır. İhtisas ııtı-
kında bir tez irat edec~gı me- merkezlerinde birinci ve ikinci lahlarında türkçe karşılıkları ma· 
mJldUr. Güzel türkçe bılen M. derecede süzgeçten geçirilmesin- Jiimat olarak vereceğiz. Beynel-
Samoiloviç'in bu tezinin çok den. sonra elde edilen ~iktardı~. milel bilgilerin ve sanayi tekni· 
mühim olacağına kaniiz. Gelecek mesai devresmde . b~r gioin umumileştirdiği kelimeleri 

Ayrıca harbiumumide Türki- " derleme derg:si " basmak ıstı- kurmak gibi bir davamız yoktur. 
ye gelen Alman profesörlerinden yoruz. Bir milletin lügatında bulunan 
ve Üniversitemizde Ural • Altay Rus ilimJeri geldikleri zaman kelimelerin hepsinin hayatta ya· 
ınukayeseli sarfım okutan profe- demişlerdi ki : . şaması icap etmez ve yaşatmaya 

el w. •• •t M - ilim tarihinde bu ., rahımak ta boş bir iddiadır. An· 
•ör (Gize) nin de i ecegı umı ö "lmemı'• bir berekettir. Bir .,. k k 1 ı · 
edilmektedir. g ru :s' ili tin cak biz bütün tür çe e ime erı 

8 1 ı El e· 1•.x.1 aıilletia kendi öz dilini m .~ lügatımıza koyacağız. 
ovyet-TUrk im 1r ._ v dan toplayarak ortara aoy: Kelimeler, .. talahlar balkın di· 

Sovvet ubim akademisile Türk mag~.n v.imdiye kadar emaah k 
· ı da a.&M&U ,.. linde, okur yazarın aleminde 

dili ve tarih umiyetleri araam ao"rülmemiştir. " . k 
b l •. 'ti' • d d l dil hayatma arıtır. Y•pılmıt olan ilmi el ir igı ı : Bu derlemeden el e . ~ 1 en 

lifının ıumulll hakkındaki ~~b· dil varlığının bir araya getiTrıl~k Tarama Derglal 
~e Dil Cemiyeti umumi katıbi ortaya konması yalnız kii~"":~~ - Tarama dergisi neşriyatı 
lbrahim Necmi B. fU cevabı . . d v•ı bütfin dünya tür OıOJIS ne haldedir ve kurultaya kadar 

!ç~n ~!'yük bir bldisedir. S,ze bitebilec~k midir? •ermiıtir: açın uu .. · 
•·-Aramızdaki itilafa naıaran ibret verici bir -teY söyleyecegım: - Tarama dergisinin (7) fassi· 

her ild taraf kendi memleke.tleri TUrk Lehçeleri Anadoluda külll çıkmışbr. (8) inci fasikül (7) 

Sayfa 11 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Mubammeneai 
Lira Kr. 

-
914 70 Silivrlkapısı haricinde Valde Sultan çiftliğinde dokuz 

dönüm ve 1470 zirala maa mtiftemilit çiftlik binası. 
1291 59 Silivrikapısı haricinde Nalbant çukurları nam mahalde 

129 d6ntlm ve 1584 zirah bir kıt'a tarlanın tamamı • 
291 15 Silivrikapısı haricinde Zeytinburnu civarında ve halen 

çimento fabrikası kar11smda 29 ·dönüm 1141 zira 
tarlanın tamamı. 

302 22 Silivrikapıaı haricinde Çiftlik kurbnnde Uzuntarla nam 
mahalde 15 dönüm ve 1105 zira miktarında tarlanın 
tamamı. 

822 00 Silivrikapısı haricinde Küçük Bahklı civarında Rum 
mezarlığı ittisalinde 82 dönüm 2()1 zira tarlanın tamamı. 

1079 70 Silivrikapısı haricinde Harman tarla nam mahalde 35 
dönüm 99 zira miktannda tarlanın tamamı. 

79 87 Silivrikapı haricinde Çırpıcı çayın üstünde 7 dönUm 
987 zira tarlanın tamamı. 

259 72 Silivrikapı haricinde KUçUk Balıklıda İspltalya karşı• 
sıuda 6 dönüm 493 zira tarlanın tamamı. 

460 00 SiJivrikapı he; ricinde Basmahane yolunda 23 dönüm 
tarlanın tamamı. 

3118 20 Silivrikapııı haricinde Demirhane karşıaında 310 dönUm 
182 zira miktarındaki tarlanın tamamı. 

1534 00 Silivrikapı haricinde VeJiefendi çayırında Çörekçi çeı· 
mesi karşısında 76 dönüm 704 zira tarlanın tamamı. 

106 55 Silivrikapı haricinde Mercantepe karşısında 10 dönüm 
655 zira tarlanın tamamı. 

651 00 Silivrikapı haricinde Veliefendi çeşmeıi civarında 
TaşçukurJarında 65 dönilm 1083 zira tarlanan tamamı. 

591 75 Silivrikapı haricinde KüçUk Balıklı civarında lspital• 
yaya muttasıl 19 dönüm 725 zira tarlanın tamamı. 

240 00 Silivrikapısı haricinde Çörekçiye gideu yol üzerinde 
12 dönllm tarlanın tamamı. 

Yukarıda aemt ve miktarı gösteri'eo tarlaiar Ağuıtosu ı 6 ne' 
Pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla sablacağmdan taliplerin pey 
akçelerile beraber Mahlülat Kalemine milracaatlan. (4035) 

Denizyol ları ' 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy K6prDbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci MöhDrdar:r.ade 

Han Tel. 22740 -41---· Mersin Yolu 
iNEBOLU Yaparu 22 

Temmuz 
Pazar 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Anta]ya, Anamur, Mersine. Dö
nüıte bunlara ilaveten T atucu, 
Kuıaduı, Gelibolu'ya uğraya· 

cak yalnız Anamur'a uğramı· 
yacakbr. "4040., 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 21 
Temmuz 

Cumartesi 11 de Sirkeci 

rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğyarak lzmir'e gidip dönecek-
tir. "4041 it 

lstanbul ikinci icra memur
luiundenı Bir borçtan dolayı paraya 
çevrilmel!li mukarrer olup, yeminlı ehli 
vukuf tarafından tamamına 3306 lira 
kıymet takdir olunan Büyiıkadada yal! 
mahallesinde Atik H.ıhtımh ı:ıokıtk cedit 
gelufurJu ıt' No. Ju bir bap maıı bah· 
çe hanenin tamamı açık arttırmaya 
vazedılmiş olup 23·8-934 tarihine mU~ 
aadiI perşembe günU saat 14 ıla lü ya 
kadar daıremizde bırinci açık arttırması 
icra kılınacaktır. Arttırma bedt>li kıy. 
meti muhamminenin ytizdo .} etlniı 
beşini bulduğu ımrette mc kur gayri 
menkul müşterisı uhdesinde ihale olu. 
n ıC'nktır. Aksi takdirde son artt an 
taahhüdü baki kalmak üzere (:i·9-934 
tarihine müeadif perşembe günü eaat 

dabilind-a yapacaldan hafrıyat, y ... yor 1 forma olarak çıkacak ve (z) har· 
tetkiakat ve tahkikatta biribirine Halk ağzından söz ~e~le~e finio aonuna varacaktır. Asıl lst. 6 ncı hukuk mahkeme· 
lttlrak edebilecekler, yardımda . b' hayret yencı bır dergi bıırada biter. (9) uncu fa- alnden: Rize vilayetinin Bazar ka· 

14 ıla 16 kadar keza dalremizd · yapı• 
Iacak olan ikinci açık arttırınasında 
dahi arttırma bedeli kıymeti muhammi· 
nesinin yüzde yetmiş betini bulmadıfı 
takdirde satıı 2280 No. lu kanun abkl· 
mına tevfikan geri bırakılacaktır. Art
tırmaya iştirak etmek iıteyenler mez• 
klır gayri menkulün kıymeti ınuham• 
minesinin yüzde yedi buçuğu nispetinde 
pey akçesi veya milli bir baukanuı 
teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lfıznndır. Haklan tapu sicillerile sabit 
olmı; an ipotekli alacaklılarla difer 
alakadarların irtifak hakkı sahipleriniD 
bu haklanoı hususile faiz ve ıneaarift 
dair olan iddialannı ilin tarihinden 
itilıaren 20 gün zarfında evrtıkı mU. 
Litelnile birlikte daireye bildirmeleri 
Jllzımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
SH' llerıle sabit olmadıkça satı:: bedeli• 
nin paylaomasındao hario kalırlıır. Mti· 
terakım vergi vakıf icariyesi tanzifiye 

buıu ... •caklar ve heyetlerde dele· faoeatı~ciyeetgı.c;ste~dL Birçok Türk leh- sikillfi bu derginin türkçeden oı· zaaı Hemıin nahiyHi Melmanat kari-
... d' H tti yeainden Hacı mahmut zade Meryem 

ıeler bulundurabilecekler ır. 1 • Anadoluda yaşıyor. a manbcaya (indeks) ini koyacağız Hanıma: 
Netekim Kafkatyada yaptlan {800) aene evvel Kqg~rda ~azı- bu indeks, dergide geçen tllrkçe lıtanbulda Çartıkapıda Lekeciler 

tarihi tetkikat için T.D. T.C.nin de •-- di•an liıgatlerindeki keliıne· karflhklaran hangi yabancı sözlere sokağında 1?. No. h hanede mukim 
•-t· .:l!ı-·...a Zanıao UU.: A doluda aynen buluyoruz. k 6et rild"v. . Hafız Mehmet Efendi tarafından aley-
"t ıraJd temin eaİıuııı"""r. len na d · · karşılık olara g e ıgını or· hinlze açılan teıciU talak dua.ında 
l>u vadide mühim inkişaflar yapa· Bu itibaı·l& bu derleme ergısı taya koyacaktır. Dergide yabancı ilanen davet edilditiniz halde malı• 
caktır. bir ana kitap olacaktır. bir söze kartı türkçe s6zleri kemede hazır bulunmadıtınm:ian hak-

---temeal farda b · · · k l kınızda verilen 1rıyap karannın dahi 
kurult•r• Gelen Tezler Folklor VWT• d bulan yaucı 00 n mnı u - bir ay müddetle ilanen tebliğine ka-

Bu sel k' kurultaya pmdiye Öniimüzdeki çahffDa yıllann a lanabileceği gibi, öyle bir sözü rar verilmit Ye tahit]erin latima'ı zım-
kadar (50)er k~dar tez geldi. &11"" derleme faaliyeti yine devam ede· okuyan da neye karşı kullanıl· nında tahkikat 2-10-934 tarihine mil-
larıa bangı" mevzular dahilinde __ ı~~- fakat bu 1efer tek tek dıg· ım bu (indeks) de bulabile· Hdif aalı l'ilnü aaat 10 • bırakılmıt 

CCftUI • v. Halk ma• ve bu bapta imle edilen ııyap kara-
hulunacağmı evvelce mat~u~ta kelime i.temeyecetn· . . cektir. rile Hanlardan bir nGıhaaı mahkeme 
•erilen bı"r tebligte bitdirmıştik. • ..uan, itikatlan, ~yıtlen,, attla Dergi indeksi, doğru - yanlış dinnhane:ıine talik kılınmıt oldutun-

. t"..Lıı.ıen· yam umumıye e ! b ber kurulta a ka dan yevm ve vaktı mezkürda latanbul tJ · bu tezlerın -•zlen uraua yl cetveli e era Y .. 
muuıi merkez heyeti wuhalk b' !J~:..a .. e tema• eden te. er k · Aıliye mahkemeıi altıncı hukuk dai-•- · ttl u - dar yetiro:ece br. h k ı d h 'Ctkiki iırin raporlörler tayın e k. L!...... y--: y•• 11.... kuvvet.Ü ve "' re1i tahkikat i im itin e aZJr bu-

B ..- k d e .,._ au -rı-... /llanbul Mıılıablrl lunmanız libumu H. U. M. K. un 401 
U zevat, tezleri tetki e ec lar kat'i birçok kelimeler ......... ,. ...... · · · · · .. - · ·- n 402 oci maddelerine tevfikan 

•e 111utalaalarile umumi heye~e kullanlf 
1 

- ' ' lline:ı teblii olunur. (Sl) 
tevdi d kı- dir Bazı tezleruı verecektir. S.blık kArgir 

e ece acr · _..... Nereye Varacak? hene Zayi: Eskişehir harp maliılleri ce-
ayni mevzu üzerinde olması ve N••-• 
L • d ( Ll:.J,ıı,k Tlrk Mizliljii ) Haydarpa•ada Ca' ır caddeainde mi yetine ait olup aynı ibareyi muhtevi 
., .. ZJ t--'er"ıo de tezden zıva e . Bir uu u v • J • • l .. .. ü . ~ ~ ~ d ~ ~ ' _ ......... Bu, dil cemiyetinin tb k ~ da ıo reıımı mü ıurum z zıyaa ugra"'ıgın an 
d af d mutalea• ..... Çeltikı;iahme ey 80 aguı numa- 10· 7·934 tarihinden itibaren mezkur 

ergi ve s .. ;.e etr lD a • •1 ela ~ ..ı..:-Jidir ..ı~.:Jeb!H-. 1 L--· uc···- aat&lık&ır Elektrik ve d - itiban • ıuv- ...... ..-, ra 1 ......, - • mtihftrün hükmü kalmadığı ilin olunur. 
an ibaret bulunması kli Bir ( 8jylk leh~er .mlliö ) ıuyu vardır. lsteyeoleriıı içindekilere .Elkiıebir harp malUU.r 

ve tenviriyattan mütevellit belediye 
rül!luınları müşteriye, daha fazla mald• 
mat almak isteyenlerin 26-7-9a4 &ari· 
hiod.ın itibaren herkeıio görebilme.; 
içiu dairemizde açık buluodıırulacak 
arttırma tartname•ile 9331287 No. lu 
doRyada mevcut ve mahalli mezklire 
evHf ve mesaha ve aaireıioi havi vazi• 
yet ve takdiri kıymet raporunun görüp 
anlıyabilecekleri ilin o]unur. (l25i) 

lstanbul betlncl icra memur• 
ıuıundenı Bir alacağın tenııni İQio 

haczedilip paraya çevrilmesine kar~ 
verilen iki adet kadın altın saati bit 
adet kadın <löı t tqh gül yüztijt 
26-7 • 934 to.rihine müıadif perşembe 
günü saat birden itibaren Sandalb .. 
deıteniode açık arttırma ile satılaca· 
ğından talip olanların mahallinde hazır 
bulunmaları ilin olunur. (52) 

_. Dr. ibrahim Zati 4111 
Cağalotlu : Mahmudiye caddeai 

Çatalçeıme aokatı No S 
kHerpn ötlede• 900ra haıtalann 

abul eder. 
huni~ rm tetkik ve tasnifi ge.e iMi da •lllaldf Tkk 11!.üracaatları. • (49) cemiyeti reiai Şüirtı 
lö~1aliftür. _ .•••. _..ı __ .......... ~...ı!~~~~~·~:_::_:::==::==~~_!__::~__.::..~~~~=--~-=-~~...:_~.:_~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~--
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ı,te; Aradığımz ve beyeneceğiniz tıras bıçağı, 

ı,te; Kemali memnuniyetle kullanacagımz tıraş bıçaftı, 
işte; Zevk ve neşe ile tıraş olacağımı tıraş bı ,çagı , 
işte; Cildinizin taravetini muhafaza edecek tıraş bıçağı, 
işte; Tıraş merakhlarmm kullandığı tıraş bıçağı. 

SON POSTA 

Senelerdenberi bütün dünyada ıöhret 
kazanını§ olan 

OKER 
tıraş bıçakları, emsalsiz cinı ve mükemmeliyeti itibarile 

herkes tarafmdan tercihen kullanılmaktadır. 

Yalnız markasına dikkat ediniz. 
PO K ER tıra, bıçağını tecrübe edenler, artlk ba,ka marka bıç k kullanamaz. Umumi depo ve satış mahalli: lstanbul • Tahtakale No. 10 
ANKARA satış Deposu: Şark Pazarı Sofo Zade Mehmet Emin • iZMiR satış deposu: Ödemişli Hüseyin HUsnU Bey maıazasıdı r - SAMSUN satış deposu: Dursun Eşref Şirketi· 

Barasaklaldardan Nasıl Kartalmalı t 
Bu yeni usulu hemem bu akşam tecrübe ediniz; derhal 10 yaf daha genç görUnOrsUnUz. 
Her iki elin 
parmak uçla· 1 
rile çene orta- . 

smdan başlayıp, 

şakaklara doğru 

gitmek üzere a

f&ğıdan yukarıya 

doğru hafifçe ma

saı yapmaz. 

Bu yeni masaj usulile en iyi neti
celer elde etmek için " cilt gıdası 

pembe renkli Tokalon kremi,, nden 
batka bir krema kullanmamak ıartlle, 
yukarda tarif - ettiğimiz hareketleri 
bi1'kaç defa tekrarlayınız. Bu krema-

Burundan baı· 
lıyarak, göz 2 
kapaklar ı n ı n 

üzerinden geçmek 
ve şakaklara doğ
ru gitmek ,üzere, 
her iki elin par
mak uçlarını dıta· 
rıya doğru hafifçe 
hareket ettiriniz. 

da "Biocel., denilen ve Viyana Üni
versitesinden Prof. Dr. Stej•kalln hu
suli formilliloe tevfikan genç hayvan
lardan istihsal edilen bir madde var
dır. Bu madde .aye•inde, ihtiyar ve 
ıolmuı bir cilt •Üratle genlıletir, bu-

Alnın ortasın· 

3 dan başlamak 
üzere, her iki 

elinizin parmak uç· 

larına, dairevi bir 

hareketle aıağıdan 

yukarıya ve içten 

dııa doğru hare· 
ket ettiriniz. 

ruıuklukları giderir, yuzun çökmüf 
ciltleri kuvvetlenip sıklaıır. Hemen 
bu ak4am ' ' cilt gıda11 pembe renkli 
Tokalon kremi ile bu yeni usulil 
tecrübe ediniz ve parlak neticelerini 
göziln6zle görilnilz. 

K ataş Memb 
Sıhhatinizi mevsim hastalıklarına karşı korumak için 
Fenni ve medeni tesisatı sayesinde çok temiz va nefis ve pek hafif K O C ATAŞ 

memba suyunu ve gazozlarını her yerde arayınız. 

Kemali afiyet ve emniyetle içiniz 

Sıhhatini Sevenlere 
MÜJDE 

AfyonKarahlsar Madensuyunun hazimsizliğe, 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifat 
hassalarından İstifade edenlerin adedi gün geçtikçe 
artmakta dır. 

AnONKABABISAR MADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şişelik kasalarla da su verilmektedir. 

Umumi satıı g•ri: 

Yeni Postane civar1nda Aksarayhlar hanında 
Hilallahmer sata, mağazasıd1r. Telefon : 20062 

Diıleri 

Kurtarır 1 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir l 

Ağız kokuıunu 
defeder 1 

Ağızdaki 

bütün 
• 

muzır 

mikropları 

0/o 100 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde Öldürür! 

VERESiVE SERiNLiK 

~--------------------(8-93>-~-~'VAPURCULUK' 
Türkiye Hililiahmer J~:a~b~~0~~e;::~~ 

Liman Han, T elefonı 22928 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Trabzon Yolu 

DUMLUPINAR vapuru 22 
Temmuz 

Pazar günil saat 20 de Galata 

Eskişehirde Hillliahmer ambarında fazla miktarda bulunan 
muhtelif eşyalardan ( ıütlUk muhtelif emaye tabak, porselen çay 
ve kahve fincanları, emaye kiıe, tuzluk, yemişlik, çiçeklik, vesaire) 
24 temmuz t 934 Sah günü taat 14 ten 12 ye kadar açık arttırma 
suretile mezkur ambarda 1atılacağından taliplerin muhammen rıhtımından kalkacak. Gidişte: 

d k Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Sam-kıymeti olan ( 7955) kurutun yüzde onu nlsbetinde epozito a çe· 
k ıun, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, lerile vevmi mezkiirda ambarda müteşekkil saht omiayonuna 

Görel6, Trabzon ve Rizeye. D8nütto 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (1214) bunlara ilaveten, Of ve Sürmeneyo 

' , uğrayacaktır. 

İstanbul Liman Şirketinden: 
Çimento sanayiinde kallanılan toz halindeki antrasit kömlirlerin 

boşaltmasında iı'arı ahar• kadar beher· tonundan "20,, kurut 
alınacağı ilin olunur. Umum MUdUrlUk 

" Dr. A. KUTiEL 
Karaköy 'fopçular caddesi Xo. 33 .............................................................. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: All Ekrem 
Netriyat MGdürüı Tahir .. 

Sabah erkenden - Akşam geç vakte kadar 
Gunun her zamanmda 

Yağmurlu, bulutlu havalarda 
Gozel resimler çıkarmak 

ve neticeden evvelce emin olmak ioin 

SER i 

KODAK • VERİKROM 
FİLMİNİ KULLANINIZ 

iki emüsiyonlu 
Son derece 
Ortokromatlk 
Yüksek sür'at 
Fazla hassasiyet 
Jelatini mal 
100 0/0 anti • Halo 

Kopyalarınızı " VELOKS,, kiiOıdına basbr1n1:11, daha 
canh çıkar, detaylar kaybolmaz. Senelerce sararmadan 
dayan1r. Kopyalar1n arkasında " VELOX ,, kellm•slnl 

teminat olarak arayınız. ~ (825) 

Hililiahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 
Eskişehrin Karacaşehir köyü cıvarıoda kain HHAliahmer merkez 

anbarında fazla olup satıhğa çıkarılan eşyadan (Bez parçaları, 
Fersude Battaniye ve Çorap, Muhtelif şerit, kuı ttlytl, yün, kıl, 
bez cüzdan, müstamel hayvan örtüsü, muhtelif toka, tiyeltl keçesi, 
kopça, köhne çadır ve1aire) 21 Temmuz 1934 Cumartesi gUnU 
saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma ıuretile satılacağandan 
muhammen kıymeti olan ( 871396) kuruıun yüzde onu niıbetinde 
depozito akçelerile taliplerin anbarda müşekkel komisyona yevmi 
mezkiirda müracaat eylemeleri ve diğer satılacak eşyanın hangi 
gün müzayede ile ıatılacağmm peyderpey ilAn edileceği ve görmek 
arzu edenler için kemafissabik hergün anbara alt bir otobUsün 
muayyen mahalden hareket ettirileceği ilan olunur. (1211) 

Müfettiş Namzetliği · 
Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
"6,, Müfettiş Namzeti almmak üzere 11/8/1934 Cumarteai gllnil 
saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarmda bir mü1abaka 
imtihanı açılacaktır. Müsabakaya ittirak edeceklerin "MUlkiye" 
veya 11Yüksek İktııat ve Ticeret,, mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aıağı, Otuz 
yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

Mlifettiı Namzetlerine "140,, lira maaş verilir. iki senelik ·stajdan 
sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar "175,, lira 
maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. 
imtihan programım ve sair şartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankası Teftiş Heyeti MüdUrlüğUnden ve İstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiı Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7 /934 Perıembe 
gönü aktamına kadar göndermek veya bizzat vermek ıuretile 
milracaat etmiı bulunmalidırlar. "'3776,. 


