
HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Hallan rCSddür ı Halk bununla ılSrilr.J 
ON P O S TA Halkın kulafıdan &lk bununla ltltlr. 
ON POSTA Halkın el l I f d l ra Halk bununla ıa ler. 

:FRANSIZ TAYYARECİLERİ BUGÜN GİTTİLER 
Nevyorktan Buraya Nasıl Geldiler ? 1 Hediye 

lkı·HavaKahramanı Muvaffakıyetle ~az~1na? . • narı erımız 

Biten Büyük T eşel>büslerinı (Son 
Posta) Muharririne Anlathlar 

Ne'f'.)'orktaD bir hamlede t.
lanbula 49 saatte relen Am ... 
.ıka tayyarecileri M. Bordmaa 
Ye Polando dOn akıam 
(Son Poıta) muharririni kabul 
ettiler ve muvaffakıyetle neti· 
celenen bUyUk teıebbllslerl 

: hakkında muf auaI izahat 

•erdiler. 
Bu mu•affakıyetlerlle irişll· 

. lllez bir rekor kazanan bu iki 
hava kahramanı enelkl gtın 
9e diln uyku ye iıtiraha~• 
vakit geçirmiıler, zindellklenni 

bulmllflardı. 
Muharririmiz enela M. 

Bordmana ıordu: 1 r 
_ Nasılaınız? Amerilcalı lt1J16111Wciler ftJUl•ell•H lcastıntlılclan 
_ Çok met 'uduı. bilgile mrlflll//alcı•etl anlatıgorltır 
M. Bordman ıonra anlatma• duk. Memleketinizde pek çok Hiçbir ıorluk çekmedik. 

.. Dtınyayı kimler idare 

ediyor?" mllaabakamızda hn
ynk ikramiyeleri kazanan kari
lerımizden matbaamıza mllra
caat edenlere hediyeleri tak
dim olunmuştur. 

Kura neticeıinde (100) lirayı 
(7865) numaralı kupon hlmili 
Oıkildarda Aziz Mahmut Ef. 
ıokaiında Ekrem B. ka:ıan· 
mıf ve hediyesini matbaamız
dan almııbr. (25) liralık ikra
miye de (4256) numaralı ku
ponun sahibi Balatta Hoca 
Ali maballeıinde 13 numarada 
oturan Saim Ef. ye çıkmıştır. 

Diğer hediyelerin sahipleri 
şunlardır: 
7~ No. kupon hamili sa

bık Dllyunu Umumiye memur• 
lanndan Kirkor Zeki Bey bir 
elbiıelik kumaş, 7889 No. ku· 
oonUD uhlbi latinyede poli· 

ya baıladı: yenilikler yapıldığını öğreni- Ancak Balkanlarda ıılandık. 
-Memleketinizde bllyllk bir yorduk. Siıe hayatımdan kıaaca t 

btısnll kabul gördnm. Buna Bunun içindir ki teıebbttıll· babaedeyim.~ÔmrOmde fe•kalA
razeteniz Yasıtasile teıekknr mnze aaye olarak Tnrkiyeyi de deDecek hiçbir t•Y yapma
ederim. Gerek hllkt\met erki- ve lıtanbulu muvafık bulduk. dım. 

kae Buı doıtlarımı:ıın maddi On senedir tayyarecilik~: .. 
Dl, serek halk ve ı•re vardımlan ile bazırlaklarımua yorum. 32 yqmdayım. Bir 
ıazeteler bize lırarp çok lfttuf· yapbk ve sah aabahı Ne.york· kanm .,. bir kızım Yar. Ar'
kAr davrandılar. Buna çok tan alellde bir ıekilde latan· 

kkirl kadqım Polando 29 yllflncladır 
minnettar Ye mlltcfe 1 • bula doX-· uçtuk. Yolda 

k T k. 5'.. ve o da on ıenedir tayyarec:İ-! 
Amerikada i en ür ıye Ye hiçbir an:ıaya uğramadık. Se· 

onun btlyilk reiıl Gazi Hı. ynbatimiz tabii tekilde devam dir. Bundan ıonra baıka bir 
hakkında çok ıeyler işidiyor• etti. (Devamı 3 ilncll Hyf ada) 

Bir Kadın 
Kocasını 
Vurdu 
Kadının Bu Harc..~etine 
Sebep Kocasının Ak
ıam Eve Geç Gelmesidir 

ZENGiN BiR SPOR GÜNÜ 

. Senenin ilk At Yarışı · 
Dün Yapıldı 

Beykoz Denizde Birinci Oldu 
.., 

Kasımpatada Yahya kA~ya -
IDaballeslnde Mektep ıokarın· 
da 27 numaralı evde oturan 
ıeyyar kahveci Hasan. ~· 
don akşam evine geç ıatmlf. 
Zevcesi Fahriye Hanım koca· 
ııni ıorpya çekmif ve arala
rında kavga çıkmııtır. 

Fahriye H. bu ıırada elin• 
ıeçirditi ekmek bıçağını ko
caıının kalçaama ıaphyarak 
•iır surette yaralamıtbr. Ha· 
ıan Ef. hutaneye kaldırılmıf, 
Fahriye H. da yakalanmııtır. 

Şüphelenmiş 
Ve Genç Nişanlısını 
Yüzünden Yaralamıı 
Şeb:ıadebaıında Cemalpap 

caddesinde 17 numaralı evde 
oturan Raıit Efendi nİf&D· 
ltıı Mellhat Hanımı yanı· 
na alarak ge:ımiye çıkmıı-
tır. Bir aralık MelAhat H. baı
ka bir adamla aellmlqtalı 
•annına dUıen Rqit Ef. kızca· 
iızı yllıUnden yaralamıttır. 

1 

1 numa,alı at birincilili kazanırken 

DDn Veliefendi aahuında 1 sık teaadilf ediliyordu. Sahsı 
senenin ilk at yarııları yapıldı. mlitterek te çok rağbet iördü. 
Seyirciler adedi nazarı dikkati Yapıla~ bet yarışın umumi 

lb decek kadar fazla idi. netıcesı ıudur: 
ce e B'. . k k M liı Reisi Kazım ve F ah· mncı oşu satış oşusu 
~; Paşalarla iş Bankası idi. 8 at girdi ve Halim B. in 
~ ın 1 Müdürü Celil Bey de ( Giiler ) i birinci, Siileynıan 
ıe~~cller arasmda idi. Efendinin (Tayyar) ı ikinci, 

Koşular muntazam ve heye- Ihsan Beyin ( Y eglne) si de 
canla oldu. Seyirciler arasında üçüncü geldiler. 
buıust bahıa tututanlara sık 1 ( Duamı 6 ancı .. yfada ) 

Hediyelerini Alan Karlıer.uııL 
(Y okarıda solda Ekrem, ••Jcla Klrkor 
Zeki, qaflda aolda Melımet Şeref, 
aafda Saim Beyler.) 

Ruhi Bey bir çift iıkar
pin, ( 3123 ) numaranın sa
hibi Tütün inhisarında Osman, 
(3455) numaramn sahibi ithalat 
Gümrüğünde Şevki ve ( 7830 ) 
numaralı kupon himiii Aksaray 
Cerrahpaşa caddesinde 42 nu· 
marada Süleyman Beyler onar 
lira almışlardır. 

[ Denmı 2 inci uyfada ) 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nilshadan Dnam ) 

Bu şirket meclisi idare aza
aıyım. Olanca alika ve takay
yildüm her meclisi idarenin 
vazifesi öyle olmak lazım gel
diii üzere memleketimizde 
böyle bOyilk bir iı vücuda ge
tirmek için emniyetle şimdiye 

kadar beş milyonu döken alA
kadarların, haklarının ve mcn
f eatlerinin ve binaenaleyh em
niyetlerinin mahfuziyetine itina 
etmekten ibaret olmuştur. 

(Devamı 6 ıncı sayfada> 

ı ı Dünya Nereye Gidiyor? j 

Bir- Alman Filesofu 
istikbali Keşfediyor 

[ Kont Kayzerlinı buıGnkO Almanyanın en büyük mGtefelddrl~ 
rlnden biridir ve beynelmllel fikir &leminde uyandırdıtı alaka •ünd• 
•Gne artmaktadır. "Df\oya etrafında bir filezofun •eyahati", • Dotaa 
dünya ", "Amerikanın pılkanalizl ,. gibi eserlerile maruf olan ıc.,,.. 
zerling, lıtaobula da •elmlt ve Darülfünun salonunda bir konfer ... 
nrmlftl. Kayzerlingln "Dünya nereye gidiyor?" ıerlevhaaı altında 
yazdıtı bu makalenin TGrklyede netir hakkı münbasmm (Son Po•ta)ya 
aittir. ] 

istikbali keşif için fala bakii! 
cak değilim. Bununla berab'f 
evvelce neşrettiğim kitapta 
vukuunu evvelden tahmin et

tiğim ıeyJerin çoğu tahakkuk 
etmiıtir. Hadisatın seyrine 
amil olan aebeplerc bakarak, 
g~ren bir göz istikbali tahmin 
edebilir. 

Dllnyanın annnde birçok 
yollar açılmışbr. Şimdiye ka
dar beşeriyet bu kadar muhte
lif ihtimaller karıııında kal· 
mamışbr. Dünya, blltiln maki

neleri aırl ihtiyaçlara tekabnl 
etmiyen bir fabrikat3r Yaziye-

tindedtr. J 
( Denmı 7 lnel ıayfada) Filozof Kagze,linf 

Çankırıda Ekmeğin Okkası 

On Beş Kuruş 
Çankm, 31 (H. M.) - Hllkftmet Çankm hattının inıasım 

Ozerine alan mllteabhit hakkında yapılan tiklyetler U:ıerlne 
tahkikatta bulunmuıtur. 

Bu tahkikatın neticesinde bat boyunda çalışan ameleye 
ekmeğin okkasının on heı, zeytinin okkasının da yüz kuruta 
satılmakta olduğu anlaşılmış, ayni zamanda hatta muktad 
kerestelerden bir kısmının kaçakçılık ıuretile gelen maldan 
oldup glSrtilmllştUr. 

Bunun O:r:erine keresteler mllsadere edilmiş, havayici zaru
riye fiabnın da satılan eşya üzerine yazılması tembih edilmiftir. 

Ne Zannetmiş? 

o.o 

Yahu, siyah çoraplar moda olmıya başladı galiba .•• 

Hayır, bacının kızı hugtın ıokata çoraps,ı çıkmıı. 
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DABlLİ BABIBLIB 
Son Hava Zaferi -----------------------------
Ve Halkın Fikri fasulye l Rıhtım Şiketinin !Gümrük 

Nnyorktan aaı. p.n //ıracalımız B K ) Tedbir 
~~~t~~l-rr~; JNe Vaziyette? İ r ur naz ı ğ 1 Alıyor 
H bu aantle bayak bir Bugün Hili Eski Bir iradeye istinat Eden ---
•arilca ••ter•er. Gaye,. Mısırda Romanya Rıhhm Ş;•keti·, Bir Koyundan iki Den· Vesikası OlmıyanKomis-
....... l>u mu•nam teıelt- M h ı·ı R k b t ,.. 1 F ı· • 
bil• hakkında halk tara- a su ı e e a e Çıkartmak İçin Her Çareye Baş Vuruyor yoncu arın aa ıyetine 
tından serdedilen mntaıea Karıısındadır Nihayet Verilecek 
Ye fikirleri •asıyoruı: - J Geçenlerde yaıllllfbk: Millet Mecliıinde hıbut Veklletl 

Mehmet a., (Sın.d Ealdfehlr OtelQ ll•ır pi,..ı-m. aevkedilcn . 1 
Ö bl\tçesi müzakere olunurken bazı meb'uslar stanbul Uma· 

- yle bir ıual aordunm fuulyelerimizin, Romaaya, Çe-
ld iman birdenbire ne cevap koılonk ~e Sudan fualyeleri- nındaki faaliyebizlij'e ve bilh... trauit ticaretiain bafka 
••eceğini pt1nr. Ne diyeyim nin rekabetine manıı kaldıiı memleketlere kaçmasına yeglne ıebep olarak Rıhhm Şirke· 
bilmem ki bizim de hilkatle bildirilmektedir. Bunun ıebe- tini göstermişlerdi. Filhakika Rıhtım Şirketinin muammala Ye 
hqlayan bir tarihimiı, muaz- bi de famlyelerimizin fazla nkat itlerini bilmiyen artık kalmamq gibidir. 
Dm bir •edeniyetimiz nrcb. tatla olmuı ve temizlijine dik- ş· k t H 1 ı· ? E k · B' 1 d 

lrkıllll% zeki kabiliyeti iti- kat edilmemeıidir. Ticaret ır 8 8 S ıyor S 1 ır ra 8 
barile medent insanların bir· Oduı, bundan ıonra ihraç Bir taraftan şirket mukave- Eauen bu nbbmm fazla 
çoklannın fevkindedir. Biz de cdı1ecek mallann temiıliiine lesinin feshi istenirken, diğer masrafla çıkacağını dllşllnen 
IDumz. Biz de çalıf&lım. Biz dikkat edilme.mi allkaclarlara taraftan bizzat şirket son se- 'irket, bu iradeyi cuıa minnet 

b nelerde fazla kazanamadımm b'lm. a-t lik t b --LJI ir UÇUfta devrillem yapalım. bildirmittir. 6
" ı Jf ve ... e e a .aw -

Atkolaun ıu layyuecilere cnp- --- görerek mukavelesini hükiime· lere çıkanlan emtiadan nbbm ·- 1 lh te devretmek çarelerini ara-
ta ettim dotruıu. ngillereye Tütün racattmız ncreti almayı o zamanki bllkt-

• I maktadır. Eğer şirket bu kur· mete kabul ettirmİftİr. 
Necmettin B. Mehmetallp•ı• hH 54 Son ıenelerde ngiltereye nazlığında mUYaffak olursa Şirket ikinci 1ebebe de 
Ameriblılann Okyanusu yapbiunız tiltlln ihracab diğer mukavelenin hitamına kadar 

aprak latanbula gelmeleri ba· memleketlere nazaran bir mik- daha kırk acne bükümetten t6yle bir kulup bulmUfhın 
aa neler ilham etti, aeler?.. tar azalmııtır. Yapılan tetki- muayyen bir para alacakbr ki, " Şirket lmtiyuı aldıiı za .. 
Bir arahk mlim1dln olaydı kata nazaran, lngiltereye bu· bu vaziyet şirketin arayıp ta man, nhbm yapmak için de
.... nLr:dan istifa edecektim. gtin hariçten giren tntnnlerin bulamadığı birıeydir. Acaba Dizden doldurduiu arazi, bura-
~-1....! •irket mukavelesinin feshi lard ki be ilk bı--•-- ---•--
~ ir medeniyetimiz ol- ancak binde tıçOnft Türk tti- :.ınmkftn mfidür ? a Y ......,., u...... 

••ü• ralmen aaltanat tihıleri teıkil etmektedir.. Bunun için nç sebep ileri ve yollar meccanen keadi.uae 
deninde huraJelerle, menfi ilim- Bu ttıtlhılerin binde bep sOrlilüyor: verilmiftir. Şirket o ..ıdt lalk6-
lerle atrqırken Yenidilnyalılar Yunanistandan ytızde ( 86 ) 81 1 - Şiret iki k6prtt arasın- mete bu arazi lberlnde aere-
kafalanm. zekiJanm işlettiler. ıimall Amerikadan gelmektedir. da nhhm yaptırmadığı için, lerde antrepo yap1labilecelrini 
Bize elektrik, OPaJDofon kH· • 1 1ır...a.enr· bll'. L_...!.&_ ..._-&.!._ .-.&&.ı-o- -ı 2 - btiyaç niabetinde an- uın 11UU11 umua ııınur 

fettiler. Şimdide aemavi muci· Eski Paralar trepo yapmadığından, miı ve mukavelesine 16yle bir 
seler yuabyorlar. Biz de fU 3 - Aari ve fenni tesisat madde ilAYe etmiftir: 11 Şirket 
dedikodulan, nazariyatı, menfi Müze Güzel Bir vücuda getirmediğinden. bu tastik ettirdiği yerler haricir. 
plıfmalan bırak.akta tunlar Fakat biz daha evvel ıunu deki araziyi dilediği gibi tasar-
sibi olmıya çahpak ne olur? Koleksiyon Aldı söyJiyelim: Şirket bundan kırk ruf hakkına maliktir, " Bina-
y b · -'·-k sene evvel eski bükume~ afHID eıenn ç~ an ve r -k Ed ı f h enaleyb bu noktadan keodı"ıı"oı' 
__ e_ u__ ı:..:J i ime va iı mer um mukavelenamesini okadar kur-
._. ÇOCUIWlrlf R B k k tl' b kurtarmı.+.r. « eıat eyin ço ıyme ı ir nazca yapmışbr ki, bugünkü "Lı 

Ahaet B. Fllorya bDyülr PllJ . islim paralan koleksiyonu biitün çaprapk vaziyetleri ken- Şirketin mukavelesi ne ıe-
- Buardman ve Polancıo- Eouıiyet aandığana terhin edil- di lehine çevirmenin kolayını kilde olursa olsun, bizim için 

nan bir uçuşta Nevyorktan mişti. bulabilmektedir. yegane dOıünelecek ıey mem-
(49) aaatte latanbula gelmesi Mirasçılar bu parayı vaktin- Yukarki fesih aebeplerine leketin umumi menfaatidir. 
bana mucl.zelen· hatırla"·. d d. v • • • S d k gelince, birinci sebep kuvvetli Bu menfaatı·n ihW edilm·sı· 

Ö 
~u e vereme ıgı ıçın an 1 gibi görünüyor. Fakat bir gün " 

yle bir mucize ki tam(15) idaresi bu koleksiyonu sablığa zamanın Nafıa Nazın olan at karşıımda elbetteki alınacak 
,nnlllk bir yolu ( 49 ) saatte çıkarmıştı. Müzeler idaresi bu ıirket mftdürünü çağırarakı yeni tedbirler ve vaziyetler var
katettiler. Buna 20 inci asnn kıymetli koleksiyonun müza· şöyle bir irade tebliğ etmiştir. dır ve bulunabilir. Nihayet şunu 
aai'raa denae ıezadır. Bizde de yedesine iştirak etmiş ve ko- 04 

- iki köprü arasında da söylemeğe hakkımız vardır: 
b6yle .. n'atkArlarm yetiımesini leksiyon (7000) liraya Mtıze nhbm yapılırsa Haliç dara- Vaktile yapılan hataların Ye 
temenni ederim. tarafından alınmifbr. lacak, binaenaleyh donan- hokkabazlıkların cezasını bu-* mayı humayun manevra yapa- giln çekmeie mecbur olma· 

lleau. Be7 (Akura7 U.p caddal 43) oldupnu göıterdiler. Ben mıyacaktır. Bundan vazgeçin.iL,, malıyız. 
- Artık beşerin zekisma tarihte ilk tayyareyi bir 

Klrreian dar gelmeğe başladı. Mliılümanın, bir Türkün icat 
Y • ylztlndeki muazzam icat- ettiiini okumuştum. Fakat 
lar, bin bir çqit kqifler he- sonradan uyumutuz. Artık 
JecaD •ermiyor. Beşer timdi uyanmalıyız. Bizim Bahrimuhiti 
181dere ve kutuplara hlkim geçecek tayyaremiz değil bir 
olmak latlyor. Bunun için ıe- yapurumuz bile yok. Gazete
ferler tertip ediliyor. itte iki !erimiz boyuna ıavnp ıayıyor
Amerlkalı da Nevyorkta"' la- lar. Biraz bunları bırakaalar 
tanbula uçtular. da memlekete faydalı olmıya 

· Çalıfmanın nelere kadir çalaıular. 

----~---------·~----------------Bulunan Altanlar 1 Oemiryollarmda Tasarruf 
Geçen sene Adada Make- Kadro ve tuarruf mucibin-

donya hüknmdan bnynk lıken- ce Devlet Demiryollannda 
açıkta kalacak memurlann der ve Filip deYirlerine ait 

214 altın bulunmufhı. Bunu 

ihbar eden polise ( 8 ) altın 
verilmiştir. Bir Alman müte
bassnı bu altınlan tetkik 
etmektedir. 

listesi tesbit edilmektedir. Ba 
memurlar, beş maaı nisbetin
de tazminat almaktadırlar. 
Çıkanlan memurlar arumda 
hareket dairem reiai M&ay6 
Kalidia te •ardır. 

Veıikaaız, aalıte komiayon
culana gümrüklerde iş görme-
lerine mini olmak için tftmr6k 
idaresinin şiddetli hareket et
meğe batladığını yumıtbk • 

Haber aldığımıza göre bu 
takibat teıirini göstermif tir . 
Fakat ehliyetsiz komisyoncular 
itlerine devam edebilmek için 
başka çareler bulmutlardır . 
Bunlar, ellerinde vesikası bulu
m fakat İf ı~remiyen ko
miayonculan yanlanna u bir 
lcretle almakta Ye glmrftkten 
mal çıkarmak icap ettiği zaman 
banlan beraberlerinde pmrü
le gltlrerek itlerini es~ gi'i g6rmektedirler. GBmrftk 
ldareai bu tibl komisyoncula
nn faaliyetlerine kat'i surette 
nihayet Yermeyi karulaşbrmış· 
br. Bunan için bunlann def
terlerini yokhyacakbr. 

V aikam• komillyancalar , 
ıGmrGJderce tudikH defter tut
machldan için hileleri meydane 
plracak ft faaliyet imkinı kal
mayacaktır . ---
Garip Tesadüf 

Eski Bir Hırsızlığı 
Meydana Çıkardı 

Unkapanında oturan Ayşe 
Hanımın bir ıene evvel bir 
ıllnnet dtıtDnllnde mantosu 
çalıomlf. 

Ayte H. dlln Aksaraydan 
geçerken çalınan nıantoyu 
Mlizeyyen isminde bir Hanı
mın l\atllnde g6rmliş, polise 
tealim etmiftir. Mllzeyyen H. 
mantoyu bir kadından aldıtını 
a6ylemektedir. ---
Hediye Kazanan 

Karii erimiz 
( Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Bunlardan haıka ( 3486) 
numaralı kuponun hamili 
Beyazitte Cumhuriyet cadde
ainde 35 numarada oturaıa 
Mehmet Şeref Bey de bir 
radyo kazanllllfbr. 

Mtıracaat eden karilerlmlzin 
hediyeleri takdim edilmek
tedir. 

Afu.stoa2 

Günün Tarihi 

Doktorlar Dün 
İçtima Ettiler 
Etibba Odaaı dün tloktor 

Tevfik Salim Patanın riyasetinde 
ltOll altı aJlık ipmauu ,.,_..._., 

l~tima açılmca Tnflll Saim 
Pa.. al ta ayhlr faall,.tl mı. 
etmif, kazanç nra-iıi ltfnde hl• 
kümet nezdindeki te19bbüalerl 
ve neticelerini anlatmıt •e baza 
•W..k·~- uqtur. 

Bu araü celıe, vefat eden 
doktorların hatıraaına hürmetı 
ol•ak bet dakika tatil edlJmlt, 1 

aonra ibtıau mueled11e •e9imlt 
n Nb, kanunun lhbaan ta,tn 
ve tasrih ettitlni aöylemltt en 
sonra altı aylık hesap nperq 
okuaarak kabal edilmif n ilti· 
aaaa nihayet verllmittlr. 

Polise TecavDz 
Seyyar fonpça Mua lafa, laman, 

fbrahim Etem, ve Avram Efendi-
ler aleyhinde polis Muhtar ve 
Ziya Efendilere tecarizde balm• 
dulıları ciirmile takibat vapal• 
maktadır. 

Bono Veriliyor 
Gayrlmilbadillere bono tenia- \ 

bna 15 •tuıtoatan itibaren bat• 
lanacakttr. Bonoların ihti•a ettitl 
paranın yekünu 12 milyon liradır. 

1 

Maaş Yoklaması 
Yelim, dul ve mütekaitlerin 

maaş yoklamasına burGn başlan-
mıtbr. Yoklama 23 ataalo.t• 
nihayet bulacaktır. -

Tenis müsabakaları 
(Milliyet) in tertip ettifi teni• 

turnavuı dün bitmi1t meıhur 

tenisçi Sedat Beyin matlübiyetile. 
Şlrinan birinciliği kaıanmıtbr. 

Buğday Fiatları 
Batday fiatlannın düttütG ..,.. 

ziyetindc hiçbir detitiklik yok· 
tur. Son fiat beı buçuk kuruıtur. 

Kaymakam Konakları 
Belediye bütçeaine hu kazada 

bir kaymakam konatı intuı için 
tahıiaat konmuttur. 

"HUr Fikir,, Gazetesi 
hmitte nıeb'ua Kıhç otl11 

Hakkı Bey tarafından çıkan• 
lan "Hnr Fikir" gazeteıi ken
diliğinden kapanmııtır. 

Sokaklara Lamba 
Belediye, aokaklara CSOO) Jimlta 1 

daha konulması humıanda elektlrlk 
tlrketile mtlzakereye baılam..
br. Bu Hnki bütçeye tenYlrat 
için 220 bin lira koaulmaftur. 

Balkan Koferansa 
Ticaret Odası Balkan Ticare" 

Konferanıı etrafında tetkikata 
baılamıfbr. Balkan Ticaret Oclua 
•• Balkan Bonuı me..ı.Jerl 4e 
tetkiJE edilmektedir. 

Şaka Ederlerken 
T opanede oturan k&mlt 

amelesinclea Recep bir taka 
eanumcla arbclqa Huaıu bı
çakla yaralaDUfbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tatil 

1 ı Huan B. - Amu dar f11 gauteclea 

pkayam da karlarda bira an alal,.a 
l ı Hasan B. {Batınr) - Hayır, olımıı, 

btı71en, ba71r, ula, ol.mu, haJU'. 
1 

3: Yolcu - Huu Bey... D.U mi oldun? 

Kendi kendine buralarda ae baiınp daru

yoraun? 1 

4 ı Huaa B. - Tatil 1apıyorum tatil' .. 
Y eal kanuadaa aonra gazetede çalqırken bit 
16zlerl yazamıyorum da icimde kalm111n cli1' 
dafa tqa bağırıyorum. 
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Hergün 
Bizim De 
Tayyarecimiz 

Son Posta'nın Resimli Makalesi .._ Kör Ve Dilsiz * f Sözün Kısası 

Yok Mu? 
Evvelki giln şehrimize iki 

Amerikalı tayyareci geldi. 
Bunlar 49 saat, gece gündüz 
havada kaldılar ve hiçbir yer
de bir dakika durmadılar. Bir 
hamlede Nevyorktan latanbula 
uçtular. 

Bu uçuf, tayyarecilik Ale
minde yeni bir müsabaka re
koru kırdı. Daha llç sene 
evvel, küçiik bir tayyare ile 
Babrimuhiti ilk defa (36) sa
atte geçen Lindberg beynel
milel bir kahraman olmuştu. 
Bugün yine Amerikalı iki 
gencin yalnız Bahrimuhiti aş
makla kalmıyarak, Avrupayı 
da geçmeleri, bntUn cihana 
yeni bir milletin yeni hamlele
rini gösteren yüksek bir misal 
olmuştur. 

1 - Tabiat bize görmek için göz 

vermiştir. Fakat her vakit, herşeyi 
görmek iyi değildir. 

2 - Tabiat bize işitmek için kulak, bu 
ı,ıttiklerimfzi aöylemek için de dil ver
mittir. Fakat her vakit ve herıeyl ıöyJemek 
doA'J"u değildir. 

3 - insan konutmaaını bildiji kadar 
•uımuını, g3rGp ftitmealnl 6trenditf kadar 
k3r ve ıajn kalma11nı da ÖA'fenmelldir. 
Bazan •GkOt altındır, derler. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

.. 
Bundan iki hafta evvel 

iSTANBULSPOR 
lzmirde Karşıyaka İle 

Berabere Kaldı 

• 

Ankara da Yakında Mesken 
* iC iC 

Buhranından eser kalmıyacak 
de, iki Amerikalı tayyareci 
dört gllnde dUnyayı dev
rederek büyUk bir muvaffa
kıyet kazanmışlardı. Şimdiye 
kadar hiçbir millet, dünyayı 
devretmek hususunda bu de· 
rece muvaffakıyet göstere
memişti. 

Ankara, 1 (Huıusl) - Bu sene Ankarada yeniden ( 260 ) ev 
İzmir, l (Huıuıl) - Bir yapılmaktadır. Bu eYlerin (210) tanesi Yenişehirdedir. Evlerin 

haftadanberi burada misafir 
hepsi beton olarak yapılmakta ve 4 bin lira, 15- 20 bin liraya 

bulunan lstanbulspor futbolcu· 
mal olmaktadır. Bu evlerde havagazi, elektrik, su, banyo ve lan dün tlçlincU ve son maç-

larını Karşıyaka ile oynadılar. saire vardır. Reisicilmhur evi, Harbiye Mektebi, btlytik Şimen· 
Maça birde başlandı. difer depoları, mektepler istlsna edilecek olursa bu yeni inşaabn 

Hakem Altınordudan Muı- hepsi tahıslara aittir. Yeni inşaata sarfedilen para bir buçuk 
tafa Beydi: 25 n

1
ci dakikafda iki milyon lira arasındadır. Devlet Demiryolları memurlanndan 

Jt • 
Bu iki yeni vak'a, hır ta· 

ra.'tan tayyareciliğin ne süra.tl.e 
inkişaf ettiğini göstermek ıti
barile dikkate değer. Daha 
beş on sene evvel tayyare teh
likeli bir seyahat vasıtası ad
dedilirdi. Bugün 49 saat ha
vada kalarak yarı dünyayı 
bir hamlede katediyorlar. 

Karşıyaka ılk go il yaptı, a- ı . . 
k t h k f t k Ver altmıı kiti iki senelık maaşlarına mahsuben ıdareden yanm a a em o say ararı -
diği için bu gol sayılmadı ve milyon lira almışlardır. Memurlar bu yarım milyonla altmıı ev 
birinci devre golsuz bitti. yaptırmakfadırlar. Bu inşaatın çokluğuna ve azemetine bakılır-

d
lkinlci dbevrede bl,7infcii'k~ktakl- ıa bir iki sene zarfında Ankarada eY buhranı kalmıyacak de

ka a stan uspor ır rı ı en 
ilk sayısını kazandı. mektir. 

Buna biraı sonra. Karşıyaka 
mukabele etti. Beı dakika 

1 -

Tayyare yarının en emin 
ıeyabat ve nakil vasıtası öl· 
mak istidadını göstermekte· 
dir. Bugiln bütUo medeni 
memleketler tayyareclliğe bil· 
yiik bir ehemmiyet vermekte
dir. Bilhuıa Amerikada 
tayyarecilik bq döndilrilcü 
bir süratle inkipf etmektedir. 
Bu iki büyük rekor, tayyare~ 
lerin inkişaf derecelerini glSste~ 
ren en kuvvetli iki misaldir. .. 

Amerikan tayyarecilerinin bu 
nıuvaffaldyeti, yeni dünya· 
nın eski dünyaya bir meydan 
okuyuşudur. 

sanra Karşıyaka bir gol daha yap
b. Fakat oyunun sonuna dojru 
latanbulspor da ikinci say111m 
yaparak maç beraberlikle ne
ticelend1. 

Zeplin 
Kutup Seyahatini Mu
vaffakıyetle Bitirdi 

Berlin. 3 J (A.A) - Kutpa 
icra etmit olduğu seferden 
avdet eden Hplio Tempelheff
te karaya inmiı ve mlUeaka
ben Friedricshaffene hareket 
etmittir. 

M. Briand Rahatsız 
Paris, 31 ( A. A. ) - M. 

Briand, hafif surette rahatsa 
olduğundan, birkaç giln istira· 
hat etmek liıere Cocherel'e 
gitmittir. 

Keten Tacirleri 

Amerika gençtir; atılgandır, 
cesurdur. İhtiyar Avrupayı 
ber sahada geri bırakmağa 
azmetmiştir ve lıerglln bu azmi
nin yeni delillerini vermektedir. 
Kutupları keıfe giden onlardır; 
okyanoslan atanlar onlardır; 
dünyayı devre çıkanlar onlar~ 
dır. Bugünün beynelmilel kah- Fransaya Mal Gönder· 
ramanları hep oradan yetit- miye Hazırlanıyorlar 
nıektedir. 

f Fransa Hliktimeti, Fransaya DUnyaya mesafe me bumu . 
kalmadığını ispat eden Ame- ithal edilecek keten mah~ulO-

-, -
Nevyorktan Buraya Nasıl Geldiler ? 

( Bat tarafı 1 inci ıayfada) 

seyahat için henllz karar ver
medik. Amerikaya dönünce 
dllf ilneceğiz. 

Buradan Hindistana gidece
ğiz. Oradan da belki Japon· 
yaya gideriz. Tayyaremizden 
çok memnunuı. Bizi yarıyolda 
bırakmadı. 

Nevyorktan buraya kadar 
(4984) uzualuğunda bir mesa
feyi 49 saat bet dakikada 
katetik. 

M. Bordman bunları anla· 
tırken arkadaşı M. Polando da 
tasdik ediyordu. 

Gazi Hz. lerine Tazimat 
M. Polando ve M. Bordman 

bugün saat 16 da Yal~vaya 
gideceklerdir .1 Orada Gazı Hz. 
tarafından kabull edilerek arzı 
tazimatta bulunacaklardır. Gazi 
Hz. de kendilerini Tayyare 
Cemiyetinin madalyelerile tal· 
tif edeceklerdir. 

DUn Verilen Ziyafetler 
Tayyareciler dün öğle ye

meğini Y enik6ydekl Amerikan 
sefaretanesinde yemişlerdir. 
Bu sabah villyetl, kolorduyu 

ve Tayyare cemiyetini ziyaret 
etmiılerdir. 

Yarın da Y eıilköydeld A
merikan •ef aret k6f kUnde fe
reflerine bir gardenparti tertip 
olunacak, Belediye tarafından 
da bir ak.ıam ziyafeti veri
lecektir. 

Puartea[ Tayyare cemiyeti 
tarafından müzeler, camiler ve 
Topkapı sarayı gezdirilecektir. 
Akşamı saat 21 de Parapa
Iasta misafirler şerefine Tay
yare cemiyeti tarafından mll
kellef bir ziyafet verilecektir. 
Tayyareciler salı gilnil serbest 
kalmak arzusunu izhar etmiş
lerdir. Avdet zamanları henüz 
malum değildir. 

Franrız Tayyarecileri Gitti 
Şehrimize gelen Fransız tay

yarecileri diln sabah Eskitehire 
gitmiı,ler ve akşam tekrar 
fehrimize dönmüşlerdir. Av
detlerinde filoya Türk tayya
releri refakat etmiştir. 

Fransız tayyarecileri bu ... 
bah dokuzu yirmi geçe Y eıil
köyden Atinaya hareket et
mişlerdir. Misafirleri birkaç 
tayyaremiz hududa kadar teıyi 
etmiıtir. 

rikalı misafirlerimizi takdirle nün miktarını teıblt etmıttlr. 
karşılarken, onların ıahsında 18 temmuz 931 den 18 tem
i'enç ve atılgan Amerikayı 1 muz 932 ye kadar Franaaya 
IÖrüyor gibiyizdir. 50 bin ton keten ithal odlle-

• cektir. Fransaya biz de ber r 
Amerikan tayyarecilerinin sene mUhfm miktarda keten 

• • • 
ister 

• 
bu muvaffakıyetleri karşısmda göndermekteyiz. Bunun için 
kendi kendimize soruyoruz: ihracat ofisi, ihracat tacirle-

- Niçin bizim de gençle· rlnl haberdar ederek ılmdiden 
rirniz böyle beynelmilel bir teşebbUılere giriımelerinl bil· 
relcor kırmıya teşebbUı P.tmi- dirmiştir. 
Yorlar? ===-~======--=-"""" 

sini biltün dünyaya işittirecek 
Cesaretimiz mi yoktur? Ka· b ı ? 

h gençlerimiz u unamaz mı 
iliyetimiz mi yoktur? Va~nta· B d Nevyorktan u apeşteye uçan 

lllız mı yoktur? Macar tayyarecileri bize nU- ' 
Vecihi, bizim için bu bey· mune olamazlar mı? 

nelmilel rekoru yapabilecek K ndimizi medeniyet dDn· 

lııtayyarecimiı olamaz mı? Şa· kmak ı'çlo en keıt•- · 
Ya•ına ıo ..... alarmı tanımadıtımız tayya.. d 
mo yol bu ur. 

tecilerimlz içinde TOrktln , ... 

isler inan, inanma! 
Yeni Matbuat Kanunu Bir diğeri karikatürle· 

çıktığı gündenberi muva· rilo bu kanunun tatbik 
fık arkadatlarda imalı edilemiyeceğinl anlatmıya 
tenkitlere teıadilf ediliyor. çalıııyor. 
Biri, yeni kanun tatbik Bu neşriyata bakarak. 
edilmiye başlandıktan son· Matbuat Kanununun teı· 
ra gazeteciliğin ıembolik didini istiyen muvafık 
bir mahiyet alacağını ve arkadaılaran da bu ka
hiçblr t•Y yazılamıyacağı- nundan memnun oldu.kla-
nı ıöylllyor. rına, arbk; 

lst.r /na•, l&ter inanma/ 

BiR Mil YONER 
Türk - Alman Münase

bahndan Bahsediyor 

J İzmir, 1 (Hususi) - Tetki-
kat yapmak Uzere buraya ge
len bir Alman milyoncrile gö
rüştüm. Seyahatinin sebepleri 
hakkında bana şunları söyledi: 

- Son vaziyet neticesinde 
Tnrkiye ile Almanya arasında 
ticcari mllnasebatın inkıtaa 
oğramasma hiçbir sebep gör
müyorum. Belki muamele iti
barile baxı değişiklikler ola· 
biJlr. Meseli bir Türk taciri 
Almanyaya satacağı mal mu
kabilinde döviz alacak, döviı 
ihracı Almanyadan menedildiği 
için bu tacir elindeki dövizleri 
Alman piyasasından başka mal 
sabn almak suretile sarfede
cektir. Bu ıekll çok istifadeli-
dir. Adnan 

Kız Kavgası 
Bir Adamcağızı Birkaç 

Yerinden Vurdular 
Galatada oturan Hasan 

isminde biri Mari isminde bir 

kadınla Takıim ta!imhaneainde 
oturmakta iken Halil, Mehmet 

ve hüviyetleri anlaşılmıyan 4 

arkadaşları Hasanın elinden 

Mariyi almak istemişler. Ara
larında kavga çıkmış ve neti-
'!ede Hasan Ef. mu!:ıtelif yer
lerinden yaraJanmı~br. 

Muallimler Kursu 
Program Tadilinde 
Tecübeye Ehemmiyet 

Veriliyor 

Ankara, 31 ( Hususi ) 
Gazi Muallım Mektebinde bir· 
kaç gün evvel ortamektplerin 
fizik, kimya, tabiiyat muallim
leri için açalan kura (25) ağus-

toı tarihine kadar devam ede
cektir. Kursta ahiren tadil 1 
edilen fen dersleri program
larının esasları izah edilmekte , 
yeni programların ne suretle 
tatbik edileceği gösterilmekte 
ve tecrübi derslere fazla ehem
r.ıiyet verilmektedir. 

Fransa Sefirleri Arasında 
Paris. l (A. A.) - Fransa

nın Rio bUyf\k elçisi M. de 
joan, Moskova bUyUk elçiliğ!
ne vo La. Haye orta elçis: M. 
Kımerer de Rioya tayin edil
mişlerd:r. 

Yeni 
Kanun 
Etrafında 

* t -
Birkaç giindenberi yeni Mat• 

buat Kanununu ezberlemeğe 
çalışıyorum. İtiraf ederim ki, bu 
pek gUç birşey. Türk Ceza 
Kanununun beı yUz bilmem 
kaçıncı maddesinin dördüncO 
babının üçüncü faslından nak
len 192 inci madde muhteva· 
ıınan ikinci babının deliletile 
beşinci faslına geçildikten ıon• 
ra .•• Görüyorsunuz ki, alt tarafı• 
nı getiremiyorum ve kanştın
yorum. Eğer bu kadar kanun 
maddesi ezberlemeğe tabam
mnlllm oJsaydı muharrir değil, 
avukat olurdum . 

Bu kanunu eıberHyebilme
miz için hükumet bazı kolay• 
lıklar yapabilirdi. MeselA, ıair 
meb'uslanmızdan Halil Nihat 
Bey, yeni Matbuat Kanununu 
nesirden na:ıme çevirirdi. Osta• 
dın nazım üslubunu taklit etmek 
haddim değilse de şöyle bir 
tecrübede bulunmama 'zin 
versin. 

Madde l 
Matbuat hürriyeti 
Bu kanuna bağhdı.. 
Kanunun her madduı 
Ballı, tereyağlıdır, 

Madde 2 
Matbaadan çıkan her ıey 
Birer "Neıir" sayılır, 
Bu kanun dahilinde 
Memlekete yayılır. 

Madde 3 
Bir matbaa açılmadan 
Bir beyanname verir, 
Vermezse şeker gibi 
Kanun önllnde erir 

Madde 4 
Fasıl dart yllı doksan b.~ 
Bap Oç yilz doksan yedi 
Aramızdan geçmesin 
Dikkat et kara kedi. 

Madde 5-67 
Sunu anlatıyor bak. 
Bu kanun anha minha:
"Ayağını tetik al. 
'

1Senl kapatırım haf" 

Tuhaf Bir Sarhoşluk 
2044 numaraU otomobllhı 

şoförü F ehnıi Efendi sarho§• 
lukla kendini Sarayburnundan 
denize atmış, lrurtanlmıştır. 

M. Loyit Corcun Sıhhatı 
Londra, 31 (A. A.) - Ak

şam neşrolunan sıhhi bUltende 
M. Loyit Corcun rahat bit 
gece geçirmiş v~ fasalab ıU-: 
rette uyumuş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Hangi 
Mektebe 
Gireceksiniz? 
Çocuğunuzu hangi mek
tebe vermek istiyorsunuz? 
Bu sene tahsilinizi ikmal 
etmek üzere hangi mek· 
tebe girmek istiyorsunuz? 
Gazetemiz gençlere ve 
ebeveyne rehberlik etmek 

tlıere blltnn mektepler 
hakkında her türlü malü
mab vcrmiye amadedir. 
Mektebinizi scçmedtı:n ev· 
vel bize sorun:;z ve gir
mek istediğiniz mektep 
hakkında bizden malumat 
isteyiniz. 

Yalnız cevap için (6) ku-

l·. ruşl~k posta pulu leffet
meyı unutmayınız. 

L__ .J 

.. 
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_I Mem_leket_Haber_leri 1 RE y VEREN HALK, NE YE RE y 
Bir Bekçinin 

1 Hariçte Neler Oluyo'T?J 

Af manyaya 
Yardıın ~~~!~;ı VERDİGİNİ BİLMEZ DİYORLAR Lazım! 

Misis lstasiyon Bekçisi 
Şüphe Yüzünden Bir 

Ameleyi Öldürdü 

Adana, ( Huıusi ) - Miıiı 
kaaabu1nda kanla bir cinayet 
olmuştur. Cinayeti yapan istaıl· 
yon bekçiai El Azizli Bekirdir. 
Bekirin Jdnbe.ti birkaç glln 
ene) kırılarak 125 lira11 •• 
18 albm qınlmıtbr. 

Bekçi Bekir ağa bu hıraız
hğı yol amelesinden Yuıuf iı
minde birinin yapbğını zannet
miı ve Yusufu bularak kavga
ya tutuşmuıtur. Araya girenle
rin teıebbOslerine rağmen ka•
ga bir tilrlil yatlfbnlamamış 

ve Bekir ağa bir aralık bntnn 
hiddetile bıçağına ıarılmış ve 
Yuıufu sol b3ğriinden vurarak 
6ldilrmilştilr. 

Et Niçin Pahalı 
Adana, {Husu$i) - Koyun 

aabıı ıon gllnlerde oldukça 
ucuzdur. Fakat buna rağmen 

et fiatları ateı pahaıınadır. 

Sıtma Mücadelesi 
Mersin ( Hususi ) - Kııın 

vukubulan feyezanların bir ne
ticesi olarak ıııtma vukuatında 

nisht bir fazlalık vardır. Bunun 
için miicadele işine hararetli 
bir ıekil verilmiştir. 

Bir Eve Tecavüz 
Bandırma, (Hususi) - Poliı, 

Cahit isminde biri hakkında 
takibat yapmaktadır. Kendiıine 
isnat edilen ıuç ıudur : 

iddiaya göre Cahit Efendi 
birkaç gün evvel lhsaniye ma
halJesinde oturan Ziraat Ban
kaıı muhasiplerinden Rllştü 
Beyin evine girmiş, hizmetçisi 
Ayşe Hanımı dövmüş, bu ara
da evin birkaç camım da kıra
rak kaçmıştır. 

Bahtiyar K. 

Çeşmede PIAj Hayatı 
Çeşme, (Hususi) - Bu sene 

buradaki plAj ve Kaplıcalara 
rağbet oldukça iyidir. Bilhaasa 
cumaları plAj hayli kalabalık 
oluyor. Civardan ve İzmirden 
aileler gelmektedir. 

Bir Bataklık Kurutuluyor 
Eskişehir, 31 (A. A.)- Mu

hitindeki birçok köyler için 
mühim bir sıtma membaı olan 
Şank6y batakhğmm kurutul
aıaıaoa başlanmıştır. 

Muğla Haberleri 
Muğla, 31 (A.A.)- VilAyet 

dahilinde bu sene arıcılıkta 
bllyük bir bereket vardır. İlk
baharın mutedil ve yağışlı git
mesi arılann inkişafını temin 
etmiştir. 

._ Karabağlar nahiyesi müs
tesna olmak üzere villyet da
hilinde musakkafat tahriri ik
mal edilmiıtir. * Muğla ve Bodrumda çı
kan muhtelif cinste çekirgeler 
yapılan mücadele neticesine 
kAmilen imha edilmiştir. 

._ VilAyetin her tarafında 

hasat bitmiıtlr. Yalnız Fethi· 
yenin Girdev yaylaıında arpa• 
lar yeni sararmıya bqlaml.fbr. 
Burada buğdaylar henfiz çiçek
tedir. Harman amoliyab fUl1I 
ıeçmlftir. 

Alimler insanları Bilhassa Halkı Tetkik Etmiş- 1 ;~~.i~n ~:~;:~~ti~~= 
' · Neticelerını Anlahyor 

ler Ve Şayanı Dikkaf Hakikatler Bulmuşlar . o.;:~d~··A~.~\.A~:.~.:..~~= 

1 -Buıün fen devrinde gaşıgoruz. Fakat halci cinlere, 
periler11, mucizelere, her türlü batıl şeylere inarıanlar 

vardır. 

- -· 

1 

Fen devrinde yaşıyoruz. Fen l Profesör Hunt diyor ki : 
yalnız hayvanları değil, insan- "Dağuşta nasıl şanııı, kalbi 
ları da tetkik ediyor. zayıf, yahut barsakları tembel 

Bilhassa Amerikada herşeye doğan çocuk sıhhati tam do· 
hlldm olan halk üzerinde uzun ğan çocuğa nisbetle geri ise, 
uzadıya tetkikler yapmıılar ve dimağen de bazıları tam, ha
mOhim hakikatler keıfetmiş- .. ,farı geri doğular. Meldep 

2 - Mekteplerin kapanıp kapanmaması veya bedava 
şekerci dükkanı açıp açmamak hakkında çocukların reyi 
toplansaydı, alınacak neticenin ne olacağını tahmin güç 
değildir. 

lerdir. 
Son zamanlarda bu tetkika

tın neticelerini gösterir birçok 
ta eıerler neıretmişlerdir. 

Bu ilimlerden biri diyor ki: 
"Amerikada 20 yaıını biti

ren her vatandaş rey vermek 
hakkını haiıdir. Halbuki Ame
rika halkının mtıhim bir kıs
mının zeklları ölçülmUt ve ek
serinin zeklca çok geri kal
dıklan görUlmüştlir. 

Milyonlarca müntehibin 15-16 
yaşındaki bir çocuktan farkı 
yoktur. Bunlar bir çocuk gibi 
düşünür. Her meselede çocuk
ça hüküm verirler. Nasıl bazı 
ağaçlar bodur kalırlarsa, bun
ların da zeklıı bodur kal-
ID1'Ur. 3 - &f ekteplerde hala 

.. Halbuki 10 - 12 yaşında ) dayak fl8 ceza vardır. 
bulunan çocuklara mektepleri . . . . . 
kapamak lAzımgelip gelmedi- · hocalara her~~st.e? ıyı bılır kı, 
ğini veyahut şekerci dükAn- her çocuk bmbırme benzeme1. 

l b d k Bütün nazariyeler ve bütün 
aranı e ava yapıp yapmama k 1 v 

daşlardan da cahil ve aptal 
oldukları anlaşıldı . .. 

Profesör Landman isminde 
diğer bir Amerikalı ruhiyat 
ilimi diyor ki: 

"Amerikada 10 milyon ay-
yaş vardır. Fakat bunların he
men de hepsi rey ıahibidir. 
Memlekette her 160 vatandaş
ta bir vatandaş hastadır. Bun
ların onda biri timarhaneye 
düşmektedir. 

1 
"Bu 10 milyon insanm en 

basit hakikatlerden bile gafil 
olduklarına şüphe yoktur. Bun
lar hali dünyayı yuvarlak sa-
nırlar. Hala cinlere, perilere 
talie, ve birtakım batıl fikir
lere inanırlar. Doktora gidece
iine falcıya müracaat ederler. 
Her söylenen şeyi, doğruluğu

nu tahkika liizum görmeksizin 
kabul ederler. 

.. İşte mü tehiplcrin mühim 
bir kısmmı bu zavallılar teıkil 
ederler. Bunlar güniln mühim 

Ticaret Mekteplerine · tt• w. . k I arar ara ragmen, mektepler· 
ıcap e ıgmı reye oysa ar, d 
alınacak neticeyi tahmin gtlç 

1 
en sopanın, ceza?m akldm· Ankara, 3 t ( Hususi ) 

d w 'ld' amamasının sebebı budur. T' t kt 1 . Ud .. 
egı ır. ıcare me ep en m ur ve 

"R h'b. h Ik ks . Zekaları çocuk seviyesinden ı 11. 1 . d .. kk b" ey sa ı ı a ın e erı- . . ınua ım erın en mure ep ır 
yukarı çıkmıyan müntehıpleran 

yeti de böyledir. Onlara mem- ekseris· b ti li k k komisyon toplandı. Bu heyet 
leket menfaatlerine ait mese- ı, ug n n arışı ' mu· 

leleri re.ye koyduğunuz zaman 
ekseriya muvafık rey (alırsınaz. 
Fakat kabul ettikleri meaele-

lerin masarifini kendilerinin 
vermeıi . JAzımgeldiğini diltlln
mezler. lş vergiye dayanınca iti
raz ederler. Onun içindir ki 
halktan bil•uıta vergi tahılllnl 
tercih ederler. Halk kumq 
alırken, pahalı alır. Fakat bu
nun bir kısmının vergi oldu
ğunu farketmez, iıtiyerek, iste· 

miyerek verir. Farkına varmaz. 
Fakat on kuruıluk verıl ona 
dehtetll ağır gelir. ,, 

Micblgar Dartılfnnunu mual
limlerinden profes8r Hunt bu 
mevn llzerlnde bir kitap yaz
mıı n Amerlkada ha7li dodl
kodn uyandırmıfbrl 

fassal iktısadt ve içtimai me· ticaret mekteplerinin talimat· 
selerlnl anlıyacak seviyede name ve programlarını tetkik 
değildir. Zaten intihap işi gün- I etmekte ve bazı tadilit yap
den güne o kadar teknik bir maktadır. Bu mekteplerde ko· 
ıekil alıyor ki, mlintehiplerin operatif itlerine ehemmiyet 
bunu anlamalarana imkin yok- e•erilmektdir. 
tur. ----

Fakat uzun ıaman memle
ketleri idare eden aristokrat
lar da kan bozukluğu, dimağ 
bozukluğu yllzllnden müterddi 
bir . haldedirler. Bu tereddi
nin neticesi olarak dünyanın 
her tarafında kırallar tahtların· 
dan lndirlllp menfalara ıllrtllll· 
yorlar. EYvelce kıral, kıral ol-
duğu için zeki, 'Ye akıllı adam 
zannedilirdi. Halbuki hadisat 
ve zaman bu yanlış itikadın 
butlanını meydana çıkardı. Bu 
fCÜD kırallartn, .. ıellde vatan• 

Amerika'da işsizlik 
1'4evyork, (A.A.) - Amerı

ka ıly federasyonu reiıi M. 

Green, ıınal vaziyette bir te

beddOI hasıl olmadığı takdirde 

lpb:liğin artacatını beyan et
miştir. 

T emmnı ayı zarfındaki it
ılzlor mıktarı 5 milyon 200 
bin tahmin edilmektedir ki 
haziran ayına nazaran 17 4 bin 
kifl fula demektir. 

meselelerini anlıyabilirler mi? 
Bize siyasi ve içtimai mesele
ler hakkında fikir verebilir-
ler mi? 

Fen devrindeyiz. Hergün 
yeni birçok hakikatler keşfe

diliyor. Fakat insanların ekse· 
risi bunları bilmezler. Dünyada 
olup bitenden bihaberdirler. 
Onlar babadan kalma batıl 
fikirlerle hayatlarını 11e\: k ve 
idare ederler.,, 

Bu Amerikan Alimleri, de
mokrasinin böyle bir yalana 
istinat ettiğini söylüyor ve 
aristokrasiye taraftar görünü· 
yorlar. Fakat eski irsi aristok
rasi değil, ince ve işlemiş ze
kaların aristokrasisi münevver
lerin aristokrasisi. 

Şüphesiz bu iddia da gU
Hinçtür. Fakat insanların, bU
tiln fenni terekkiyata rağmen, 
hali iptidai devreden çıkma

dıkları, ekseriyetin hill çocuk 
ıeviyesinde bnlunduğu şüphe
sizdir. 

Bütçe Sıkıntısı 

Londra, 31 ( A. A.) - M. 
Snovvden, Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak mühim 
tasarruflar yapılmadığı takdir
de · hllkümetin önUmUzdeki 
bütçenin tanziminde pek ciddi 
mllşkUller karşısında kalaca
ğmı söylemİf ve maamafih 
İngiliz btitçesinin vazı ye-
tinin diğer her hangi 
büyllk bir memleket blltçeıi 
vaziyetinden daha ziyade mem

nuniyetbahş olduğunu ilAve 
eylemiıtir. Maliye nazırı, ln-

gfliz blitçesi vaziyetinin ümit
siz olduğunu ılSylemekten da

ha ziyade hakikatten uzak bir 
ılSz olamaz demiştir. 

Sahık ispanya Kıralı 
Londra, 31 (A. A.) - Sa

bık lapanya Kıralı AJfons, 
bir tenezzüh icrası i~n bir 
ağuıtoata Vica roy lndia •a· 
puruna binektir. 

beyanatta bulunarak Berline 
icra etmiş olduğu seyahatin 
münhasıran Alman nazırlannın 
4 - 9 haziran tarihinde Chequ· 
erste vukubulan ziyaretlerini 
iade maksadile tertip edilmit 
olduğunu söylemiştir. Başvekil 
demiştir ki : 

" Maamafih Londra konf e• 
ransının sarfetmiş olduğu me
saiye ve elde eylediği neticeye 
müteallik olarak Almanyanın 
mali vaziyetini tetkik etmek 
fırsatı kaçırılmamıştır. 

Yapılan mUkilemeler neti· 
cesinde konferans tarafından 
teklif olunan faaliyet sayesin• 
de Almanyanın Acil mali mUş· 
küJAtının tehvin olunacağı ka• 
naatini hAsıl ettik.ı 

Berlinde iki memf eketi all-
J kadar eden diğer meseleleri 

ve mesela tahdidi teslihat, 
kömür madenlerinde mesai 
saatlerine ait Cenevre muka
velenamesi ve saire gibi me
saili de tetkik ettik. 

M. Makdonald, gerek Al
man milleti ve gerek Alman 
hükumeti tarafından kendisini11 
gayet samimi bir surette ka 
bul edilmiş olduğunu söyleye· 
rek sözlerine nihayet vermiştir. 

Alman Nazırları Romada 
Berlin, 3 t (A.A) - Gaı:ete· 

Jer, nimresmi membalardan 
almış oldukları haberlere atfen, 
Alman başvekili ile hariciye 
nazırının, F ranıa ba9vekili ile 
hariciye nazırının Berlini ziya· 
retlerinden evvel Romayı ziya
ret etmeleri muhtemeldir. 

Bu ziyarete ait davetname 
yakında gönderilecektir. 

Alman başvekilinin ziyareti 
tarihini şimdiden teıbit etmek 
mümkün değildir. Zira At
mnnyanm mali vaziyetinin ıs

lahı işleri mumaileyhin Berfin· 
de bı1lunmasmı istilzam etmek· 
tedir. 

Zikri geçen nimresmi mem
balardan alınan malumata göre 
Almanya hükumeti, Hoover 
planına hiçbir kayıt ve şart 

ileri sürmeksizin hemen muva
fakat etmiş olan İtalyaya Al
man milleti namına mümkün 
olduğu kadar yakın bir za
manda teşe'kkür etmeyi ciddi 
surette arzu etmeldedir. 

Seyahat Ne Zaman? 
Paris, 31 (A.A.) - M. Bril" 

ning ile M. Curtius, bu hafta 
nihayetinde Romaya, M. Laval 
ile M. Briand da ağustos ayt 
nihayetinde Berline gidecek' 
lerdir. 

Fransanm Altınları 
Paris, 31 ( A.A. ) - Franss 

Bankasının altın mevcudu bir' 
hafta içinde 1 milyou 250 bi!1 
artmıştır. 

lngiliz Bankasında 
Londra, 1 1 A.A.) - iugil' 

\ . " tere bankasının blA~çosu, altı 
karıılığı niıbetinin bir bal~' 
içinpe O/O 24 - 32 ye duııııilf 
oldutunu göstermiştir. 
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Kari Gözile IHagala Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun ı K d y K l 1· l . a .. d"kl . · _ a ı n e a p ş er ı 

oaruııun°~ :a~::: Rusya Muvaffak Olacaksınız; Fa~at Se-Güzel Deniz Gömleği 

:,:'!:tıa.yk~ım;: •• ~.!~;~~!~: b~.~!~ ~d~.~~~~!!~~.L~~1!~nl~z =~~~~=i Yapmak ister Misinij 
ıfrmiı oluyorsunuz. Fakat bir meslek ıeçmek ve o meslekte - _J Eli ~i De s • ı t G ·· / B · " " takım kadrcau aynen 1ötürillmek muvaffak olmak lizuiıdır. Şiiphesiz ki ikisi de, bilhassa bu . T r 1 ~ uze ı zr ıvıago 

lıteniyor.~Anlatıldagına a-ire mak· Pamuk mayolar, ıılanclığı 
At Ruılann bu tekildeki dan· asırda en mDıkOl birer mueledi. ( So!I Posta ) bu itte rehber Ya.kit, zarafetini kaybettiii aibi, J 
tine herhalde icabet etmektir. olmak hizmetini llıerlne alıyor ve sıze, meslekte muvaffak aynca vücuda yapııarak olduk- , . 
Bunda bir meyahat arzuıu yekna· olanlann hayatlarını, tavsiyelerini naklediyor. BugUn latiklAI p iı:'aç ettiği için son zaman· 
zarda i'Öze çarpmaktadır. Şaşıla- lisesi MUdürO muallim Agib Sırn Beyin hayatını ve tavalye- 1 larda ytln mayolar ziyade rağ- l 
eak bir nokta da DarGlfünunun )erini okuyacaksınız. bet bulmaktadır. Yün mayola- j 
buna naııl miisaade ettiğidir. * nn ııhhl bir faydası daha var- . 
ÇOnkO l'fdecek takımda Darnl- istiklal Lisesi MUdUrO Aglh J vardı. Biz yedi kiıi İmtihanda dır. O da denizden çıkıldığı~· =-'-.,""'t.r•Jlllı~-
fOnun tahılli görmüt kaç genç J Sırrı B. diyor ld: muvaffak olabildik. Muvaffak ı:aman bedenin ıslaklığını alln- 1 
var? Hatta bugiln Darülfilnunda - Ben, liaeyi bitiren genç- olan orkada,ıa.rım arasında ıer gibi emerek güne, banyosu 
kaçı tahıiJ görüyor? Darülfünun- lerin meslek intihabı için uğ· fels~.fe ~uallımı Servet, Dil yapmak imkanım hazırlar. 
la bir alakaları yoktur. Bu cihet- radıkları tereddüt ve müşkü· Enc~~enı azasından Ragıp Size bu dersimizde, resimde 
le hf çbir zaman Türk Darülfünu- Jitı hayatımda hlssetme?im. Hulusı, Köprlilll zad~ Cemal gördUğilnüz zarif mayonun na-
ıumu temıll edemezler. Eski bir HenUz rüştiye ııralarında ıken B.eyler vardı. Ben Darülfünuna ııl yapıldığını tarff edeceğim: 
Dar61filnun müntesibi olmak mesleğimi tayin etmiştim : gırmekl~ ~erabe~ maksadıma Bu mayo koyu renkte ince 
aıfatile bu ciheti efkirı umuml· Ressam olacaktım. Bu fikri da ermıştım. Bır de hocalık )'Undan yapılmıştır. Litif bir 
Jeye arıı bir vazife bilirim. kafama okadar yerleştirmiıtim bulm~t~m. ~aftada iki gün yaka gibi duran göğüı kısmı 

Spor karilerlnlxden .. 1ı1 ki ne ailemin gösterdiği mut· muallımlık edıyordum. ._ sarı renkli )'llnden, göğUı ve 
bir Darlllfflaunlu: kUlat, ne muhitin san'ate k~şı ilk Dersim kollann kenarları ile 1arı ren-
Şükrü Ragıp olan takdirsizliği beni bu fık- görmüş ve daha ideal oJaraK gin kenarı da koyu kırm1Z1 

feridun Beyin Tavzihi 
Muhterem ıazetenizln 2617/931 

pazar günkQ nilıha1anda hayata 
a-irccek gençler için açtığınız 
anket tarafından vaki beyanatım 
aıraıında çartı kuyumcularmın 
hf çblr U.an ve okuma yazma bfl· 
IDedlti teklinde kalem• abnmıt· 
tır. Tarafımdan kuyumculuta 
lntisabeden pek çok Ermeni 
Rençlerlnln ilt derece malOmat 
ıahlbl olmadan nokıaıı tahıille· 
tile huyumcu çırakhj'ına fntl'8p 
•ttirilerek elmaaçı ve ltçl oldu
tunu beyan eyleditf mden bugün 
Türkçe okuma yazma bflmiyen 
hiçbir tahıs kalmadığına nazaran 
eehvin tuhfhl rlcaıile hiJrmetle· 
rhııi takdim eylerim efendim. 

Cevahirci 
Feridun Zilıni 

Tutun inhisar idaresinin 
Tasarruf Sandığı 

Sl:ıe bir meaeleden bah•ede
eeğim. TUtiln Jbtsar fdrealnln bir 
tasarruf aandıfı var. Bir .ene• 
denberl bu aandıktan memurlara 
para verillyordu. Halbuki bir 
haftadan beri aandıktan borç 
para almak için bir tart konul
du. Şart tudur: Para almak için 
ıon derecede mübrem ihtiyaç 
olmak lbımdır. Bu ihtiyaç da 
doktor raporlJe aabit olan haı· 

talıktar. Bu prt memurları 
ılhnmettedarik rapor almıya 

•evketmeıı mi? 

-TAKViM 
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rimden vazgeçirtemedf ve ben ilk dersi verdiğim gllnll ve nasıl idare edilebileceğini an- renkli yünden lılenmicıtir. 
o güniin muvaffakıyet ve neı- lamışbm. Filhakika 338 1enesi Y 

rüştiyeyi bitirdikten sonra, . . .. .. ld k t I'stı'klal Lisesinı· açbg" ım zaman, Bu mayoyu yapmak için iki 
dört senelik idadi hayatımda, esını omrum 0 u ça un amı- yUz elli gram mavi yün, yUz 

f 1 l yacagı" m. Lte fU ilk muvaff a· tasavvur edilemiyecek kadar hummalı bir aa iyet ıe gece ~ k 1 ıram aarı ve· elli aram kırmw 
H kıyettir ki, beni sonuna kadar milş n ata ve mAnilere maruz 6 

gündüz resme çalıştım. atta d F ylin llzımdır. 
bir aralık idadiyi terkederek hocalığa bağladı. kal ım. alc:at biç yılmadım. Maye jersey iğnesi denilen 

0 
zaman Gülhanede olan Sa- Darilfünuna devam ettiğimin Müşkülata uğradıkça mücadele itle iılenllmiştir. (Şekil: t) Bu it 

ikinci ıeneıi umumi harp ilin ve tahammül kudr etimin arttı- k 1 nayii Nefise Mektebine de de- a ınca iki şiıle yapılır. Bir edildi. Ve ihtiyat zabiti sıfatile gınv ı görüyor ve daha gayretli d ~ ft d 
vam etmiştim. h b k 1 d ııra o6 ru tara an sıra a ters ar e iştira ettim. Harbin işime sarı ıyor um. ft ı ki h 

idadi.ye Avdet 1 · d ş k N h kt b' b tara an iş enme e Asıl olur. son sene erın e, ar cephe- i ayet me e ı u vaziyete Mayo ıemasına bakarak 
Fakat bir müddet sonra sinden döndükten ıonra, Ban- ~etireblldim Ye gördüğünüz gibi (ŞekiJ: 2) kendi bedeninize 

tekrar mektebi terkederek, dırmaya tayin edilmiıtim. Bu- sAyimin neticeıini idrak ettim. muvafık bir patron kesiniz. 
idadiye avdet ettim. Çünki o rada meslek hayatının ikinci ~ençlere Tavsiye Ediyorum lıe evvel& sağ bacaktan baş-
zaman Sanayii Nefise Mekte· merhalesini geçirmiş oldum. }ayınız. Birinci fiş üzerine dok-
binde sınıf usulU cari idi ve Bandırmada Menzil Müfettişli- Şimdi gençlere tavsiyem san halka yapınız. Bu doksan 
beni bittabi ilk ıınıfa almışlar- ğinin yardımile , 3 arkadaş şudur ki: Meslek intihap eder- halka Uzerine sekiz aantim çı
dı. Halbuki ben kendimi bu- " Çocuk yuvaıı ,, isminde bir ken ve herhangi bir teıebbüse kınız. işi iğne nıerinde bıra
lunduğum sınıfa nazaran çok mektep açtık . Ve 1: ur ıda tam girşirken menfi tesirlere ka- kımz. Baıka iki şişle lkinci 
kudretli addediyordum. hir buçuk sene y· 1 ız ıil ih a ·ka- pılmaamlar. Bu memleketin bacağa başlayınız. Ayni yllk

Burada beyhude vakit ge- daşlarmızın çocuklarını değil, nankör olduğunu söyliyenler, sekHğe gelince ikisini bir fiş 
çirmektense, idadiyi bitirdikten hariçten müracaat eden çocukla bizzat n11nkör olanlardır. Mem· üzerine birleştiriniz. (Yüz sek
ıonra, doğruca Avrupaya git- rı da fahriyen okutup yetiştir- Ieketin bertarafı ve her it sa- sen halka olur) ve mayonun 
meyi tercih ettim. işte tekrar dik. Bir buçuk sene devam hası işlenmemiş bir maden bedenlni işlemiye başlayınız. 
idadi tahsiline dönmekliğimin eden bu mektepteki hayatın, gibidir. Yalnız bunu işletecek Göğüs kıımına gelince itin 
ıebebi bu idi. Maamafih ev- benim için birçok tecriibeleri ve bundan bir cevher çıkara- ortaaında yani doksanıncı iğ
deki pazar çarşıya uymadı. ihtiva eden büytik bir kıymqti cak ıabırh ve kudretli eller nede ilk sarı renkli iğneyi 
idadinin son sınıfında iken olmuştur . Seferberliğin hita- lazımdır. Zaten biz hocalar da, ilave ediniz. ikinci sırada ıarı 
Balkan harbJ çıktı. işler değiş- mında mektebin eşyasını ma- herşeyden evvel, gençlerde renk üç iğne üçüncü aırada 
ti. Ve ben Avrupaya gideme- halli Maarif idaresine terk ede- bu] irade kuvvetinin vücuda beş iğne olacaktır. Yani her 
dim. Bittabi san'ate da veda rek ayrıldık. gelmesine çalışmıyor muyuz? sırada bir iğne, başından bir 
ettim. Bu esnada idadiyi de Hocahk Ve Gazetecilik Bir şeye karar vermeden ev- iğne de sonundan arttırılacak-
bitirmiştim. Bu suretle aan'ate Mütarekede lstanbula geldi- vel çok düşünmeli ve karar ver- br. Resimde görüldüğü veçhile 
veda edince, diğer bir meslek ğım zaman, tekrar ~ocalık ha- ~kten ıonra bir an tereddüt et- göğüsün meme Uzerlerine ge
intihabı lbımgeliyordu. Yine yatina atıldı~ •• Bı~ taraftan meden hemen yapmalıdır. Riyasız len sarı girintiler de bu tarife 
hiç tereddüt etmeden kararı· Darilfilnundakı ımtıhanlarımla bir samimiyet içinde dosdoğru göre yapılacaktır. 
mı verdim: Hoca olacaktım. meşgul oluyor; d~ğer ~a~aftan çalışmak muvaffakıyetin ami- Omuzlar: Göğüs kısmı kol-

Ressamhktan Edebiyata hayatımı kazanabılmek ıçın ho- lidir. Asla yeise kapılmama- tuklar hizasına gelince koltuk 
Filhakika ressamlıktan son- calık ve gazetecilik ediyordum. lıdır. Ben kendi hesabıma ho· girintilerini yapmak için şişin 

ra benim için en cazip olan Nihayet Darülfünunu bitirince calığı her işe ve her mesleğe llzerindeki iğne!eri her iki kol
b~ idi. ihtisas ıubeıinin imti- gazeteciliği de bırakarak ken· tercih ederim. Birçok gençle· tuk yerinden sekizer san· 
hanı için de biran tereddüt ge- dimi hocalığa vakfettim. rin hukuk tahsiline rağbet tim eninde kapatınız ve iğne· 
çirmedim. idadide iken ara sı- Meslek hayatımın UçüncU gösterdiklerini . görüyorum. Hu- den dışarı bırakımı. GöğUs 
ra şiirler falan da yuardım. merhalesi de, bundan on sene kuku kendilerine meslek edi- kaviıine kadar işleyiniz. Şiş 
Edebiyata da merakli idim. evvel, lstiklAI Liseıini açbğım nen ve muayyen bir gaye ile zerindeki iğnelerin yarısını 
Bu itibarla hemen Darillfil· zamandan başlar. Mütarekenin bu meslek hayatına giren tiçüncll fişe geçiriniz. Geri 
nun Edebiyat Şubesine girdim. öyle feci, öyle korkunç bi.r gençlere diyecek yok. Fakat kalan yansını her sırada ikişer 
Maamafih bu pek kolay olma· devrine tesadüf ediyordu kı, mühim bir kısmın da bilA- iğne ekıiltmek ıartile omzunuzun 
dı. O ıene DarUlfilnuna gire· herkes bu ·te,ebbUsU mecnu· maksat, ıırf DarUlfUnunun her- uzunluğu kadar işleyiniz. İkinci 
cekler için bakalorya imtihanı nane bir hareket olarak telak· hangi bir şubesine devam et- omuzu da ayni şekilde yapınız. 

Arebl Rumi koymuşlardı. idadi tabsini biti- ki ediyordu. Fikrimden cay· . mek için hukuka girdiklerini Arka: Bu da aynen ön taraf 
11 ·RebUJevvel·!50 20· Huiran .. 1547 ren gençler, DarUlfUnun cıube- dırmak istiyenler çok oldu. - U B b . gibi yapılır. Yalnız, sırt tarafına 

- - Y gor yorum. u ence gayesız-
••ldt·ezant-vaaatt vakıt·czani·•a1at1 lerı"ne girmek için ikinci bir Fakat ben hiç zaf gösterme-. l k göğUs gibi kavis şekli değil zaviye 

Gtıae,109. 32 4.51 
Oıı. 4.54 12.20 
lkiadı 1.49 16.15 

Alqam 12.-, 19.26 
Yataı 1.48 21. 16 
lmuk 7 .28 2. 54 

Tefrikamız : No. 71 -----------------
BUCIKTAI 

k d i tir. Gayesiz bir gençlik ise sopu kl' d b' · · · ı k imtihan geçirmek mecburiye- dim. Meslek hayatında aıı şe ın e ır gırıntı yapı aca tır. 
tinde idiler. O sene edebiyat miktarda tacrllbem vardı. Bir hüsran ve mahrumiyetle biten iki bacağın arasma şemanın 
şubeıine girmek için 40 talip mekteb'n nasıl idzre edildiğini manasız bir yolculuğa benzer. atında gördliğünUz kilçtik par-

IUCAÖI 
Beyin yazıhanesine gittiler. 

F eritten başka kimse yoktu. 

Genç, onlan görünce, bil· 
yük bir sevinçle yerinden fır· 
ladı kadınları hU:metle kartı· 

Ferit ikisinin de önünde 
durdu ve Nerminin gö:ıdorine 

bakarak başıni 6nllne ej'di, 
ıonra kaldırdı : 

- Nekadar ıevindiğimi tah
min eder misiniz? 

- Fakat oturunuz ... 

yim efendim, başüstüne, peki... 
Ve oturdu. O kadar neşe

liydi ki Nermini de, Nadriyi de 
kahkabalarJa güldürecek ıeyler 
anlattı. 

Kadmlar, nihayet, Feritle 

Seldlı ı 

SekU: 2 

çayı yapmak için ti' tlıerine 
Oç halka geçiriniz. Her sırada 
bir baştan bir sondan arhrar:ık 
dört santim işleyiniz. Milteakı
ben de her iki taraftan ikişer 
ijne eksiltiniz. Daha yüksek 
ve ıivri kısmım arka tarafa, 
daha kısa kısmını da ön tarafa 
dikiniz. Mayoyu yanlarından 
ve bacaklarından birleştiriniz. 

Ceçende nasıl yapıldığını 
tarif ettiğimiz sık iğne ile ve 
kırmızı yünle göğsünün, arka
ıının, omuzlıtrınm ve bacakla
rının etrafını işleyiniz. Mayonu
za bir kuşak ta ilAve edebilini
niz. Göiüs kısmına gelen san 
rengin etrafına da bir kanaviçe 
iğnesile bir iki sıra k1rmızı yün 
işleyiniz. (Şekil : 3) 

Bu mayoya triko ile işlemek 
iatemiyen hanım kızların1z ha
zır yün jersey kumaşı ah~ şe• 
maya göre biçerek yapabilirler. 

Hanımtegze 

beraber çıkmayı teklif ettiler, 
genç adam defterleri kapadı, 
dolaplara koydu, hademelere 
bazı emirler verdi. Hep bera• 
ber çıktılar. 

( Arkaat var) 

• SERVER BEDi 

'1ermin, Nadireye akıl erdi· 
remiyordu. Günü gününe, ıözU 

•özüne uymıyan bu kadının 
Iİındi de evlenmiye kalkması-

- Sen bana bakma, ben 
hergün değişirim. İlk koca~ 
bana 11 dişi bukalemun,, derdı. 

- Peki... öyle ise yine sen 
evlenmekten vazgeçersin. 

Jadı, koltuklara oturttu. Ken
disi, ayakta, cıgara veriyor; 

yakıyor, gilneıio tecavüzlerine 
mani r.oımak için pencerelere 

- Hayır... Nermin Hanım 
mGsaade etmedikçe oturamam. 

Nermin: 
RUS DiKiŞ MAKARALARI 

lla inanmamıştı. Fakat Nadire 

Yemin ediyordu. 

Nermin bağırdı z 

- Peki canım.. Daha Uç 

heı glln evvel sen evlenmenin 
aleyhinde değil miydin? 

_ Hayir bu sefer kararım 

kat'i. 
Bana göre hava hoı. 

yarın istanbula inermiyiz? 

- İneriz. 

koşuyor, perdeleri kapatıyor, 
kapıya gidiyor, hademeye limo-

nata emrediyor, gidiyor, geli· 
yor, bin parça oluyordu. 

Nadire bağırdı : 

- Ferit Bey.. Aman yap

mayınız efendim, bir daha 
gelmemizi istemiyor musunuz? 

Bu kadar rahatsız olmanıza 

- Oo.. diye bağırdı, o hal-
de ben mtisaade etmiyorum. 

Ferit kızardı : 

- Gördiinüz mü ya? Dedi. 

Nermin güldü: 

- Şaka söylüyorum, dedi, 

siz oturmazsanız ben ayağa 

kalkarım dedi. 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 

* Size Ta * * iatin °zi Sögligelimo .. 
Rumln!ıl bize glinduirıcniıı ılze 

ta blat!nlzl 1:öyllyebUlrlı:. Fııknt bunan 

için gliaderllecek resimler lyl ve tıltll 

po:ıda çıkmıt 

mUteh11111mmı• 

dOtmeıla. 

Tablatlerlnl 

elmaaı lAı:ımdır. Tıkl 

mütaleasında bal17a 

.. 
anlamak tun bize 

Salih beg yi kalpli ve 
• w.ddir. GUcen-

dirmiye gel-

mez, çabuk 

A 

YAZAN: M. KAZIM --------------------~----------------_) 
resim göndereıı karllerlmlıı hakkında 

mntehıuıaunuı• mlltıle11ını aııtıld 

c-,• ırl :ırd• oluıyabllinlnlıı 

münfell ve hır

çın olur. inti

zam kuyudab 

ile hürriyetini 

takyit etmez. 

Cömertliğe mQ
-51-

1918 senesi kiinunuevvelinin 
26 ıncı &ünü Ommnderya ıa

iline vardık. 
Efgan toprağında on geceyi 

" lslam köyil ,, adını taşıyan 
bir yerde geçirmiştik. Bir ay
dan fazla süren seyahatimizin 
sonun::u nısfında uğradığımız 

hemen hemen her köyün ol
duğu gibi burasının da halkı J 
Türkmendi ve bizim de Türk 
olduğumuzu, İstanbuldan gel
diğimizi öğrenince adeta bay
ram yapmışb, o derece sevi
niyordu. 

Burada bir gece misafir 
kalıp ta yola çıktığımız zaman 
muhitin bütlln beyleri bizi 
yalnız bırakmamış, hiç ol
mazsa hududa kadar birlikte 
gelmek istemişlerdi. Binaen-

leyh nehrin kenanna çok ka
labalık bir heyet halinde var
mıştık. 

• Ümmüderya dilnyanin en 
geniş nehirlerinden biridir. 
Bilhasaa hududun bu noktası 
adeta dar bir deniz parçasını 

andınr. Kandilli ile Bebek 
arasına benzetebilirsiniz. Üze
rinde k8prll yoktur. Bir taraf
tan 6bilr tarafına sallarla ge
çilir. 

• Heyetimizin rilrudunu öğre-
nen Oç Buhara memuru Efıan 
sahiline geçmişlerdi. İskelede 
bizi bekllyorlarcL. 

Baılarında selle denilen 
btıyUk kavuklar , arkalannda 
ıırma iılemeli cnbbeler, belle
rinde gümllı kemerlere asılı 
murassa kılıçlar vardı. Yüzle
ri de hiç makas görmemiı aa
kallarla çerçevelenml~ti. 

Bir saniye gözlerimi kapa
dım, kendimi askeri mllzemizin 
Yeniçeri kısmına tahsis edilen 
geniş salonunda ;annettim. Beş 
asır evvelki Türklerin bir baıka 
tipleri ile karşılaşıyordum . .. 

Buhara memurları bizi g6-
rünce önümüze koştular. Elleri
ni uzatarak samimiyetle müsa
f aha ettiler: 

- Hoş geldiniz, dediler. 

Eşyamızın ve hayvanlarımı
zın kayıklara yilkletilmesine 
başlandı. Bu kayıkların kü
rek , yelken veya motör 
ile tahrik edildiğini zan -
netmeyiniz, bir sahilden 
diğerine iple çekildiğini hatıra 
getirmeyiniz. O halde ne ile 
yUrUr, diyeceksiniz? Gözlerini
zin önllne bir bilmece sermek 
isteseydim, bu suali size ben 
ıorar ve yarına l<adar hikiye
mi bu noktada keserdim. Fa
kat bilmece ballettirmek ar
zusunda değilim. Binaenaleyh 
anlatayım: 

Ümmilderyada fşliyen ka
yıkları beygirler çekerler. Naaıl 
mı diyeceksiniz? Dinleyiniz: 

Eşyamız ve hayvanlarımız 
müteaddit kayıkların içine dol· 
durulduktan ıonra bu kayık· 

l Nehir kenarında düz bir 

' 

yere halılar sermişler, üzerine 
aandalyalar koymuşlardı. Kısa 
bir mtlddet oturarak dinlendik: 

H!kim saf ve alicenap bir 
Ttırktü. Neslinin uzak Ulke
lerde oturan bir cüz'ünden 
buraya bir mümessil geldiğini 
diltündükçe sevincinden güz
leri yaşarıyor ve muttasıl: 

Türkistan köglüleri crasında 

- Allaha şükür, Atlaha 
tlikür, diyordu, bizim gibi 
misafirleri Buharada görmek
ten mütevellit saadetine payan 
olmadığını söyll\yordu. 

ların lSn tarl'flan~a birer çifte hafif olduğu için akıntıların da 
hayyan koıuldu. Sandalın bir yardımı ile bir sahilden diğe
kazığa bağlı olan ipi çözüldü rioe sekiz dakikada geçtik. 
ve sandalın içine giren san- Mesafeyi heaap ettim. Kendi 
dalcının kırbaci şakladı, hay- kendime : 

Burada istitraten ıöyliyeyim -
ki Bahara Emiri ile etrafında
kiler de Türklüklerini bu zat 
kadar idrak etselerdi bu bed
baht memleket biç şüphesiz 
bugünkü akıbete maruz kal
mazdı. Fakat maalesef Emir 
lngilizlere kapılmış, onlara biz-

vanlar bir mUddet suya gö- - Tekerlekli araba bu yolu 
mülerek yürüdüler, fakat bir- bu kadar çabuk katedemeı. 
denbire ayakları yerden kesi- diyordum. 
lince yüzmiye başladılar. 

E vvelii eşya sandalları ha
reket ettikleri için ben sahilde 
bunlan hayretle seyrediyor
dum, sıra bize gelince ben de, 
ıandala atladım. Burada nö
bet bekliye Efgan karakolu 
ıelAm vermişti : 

- Allaha umarladık arka
dqlar, dedim. Bu, bir Tnrk 
zabitinin Efganh meılekdaıla
rile sonuncu sellmlqması idi. 

« 
Bizim kayığımııın 

• den fazla itimat gösteriyordu. 
Nehrin Buhara ıahllinde ir 

( Kilif ) hAkimi ile bllyUcek Nehir kenarından aynldık-
bir kalabalık bir heyet bize tan ıonra bir kubbenin ilzerin
intizar ediyordu. Buruının Be- de bina edilmiı olan Kilif Be-
yi "Çoşmuş,, adını tqıyordu. yinin evine gittik. Sofra, Öz 

~i=m~•l'f~:: ·~~'ci:lad~;::. Bey usulünde bazırlanmıı ye-

Mtııtakbelin arasında ıilllill medkleri ve meyvalan ile ha-

l k k n d tt k. . zır ı: 
o ara anca ç urt ıtı var- . 
dı. Diğerleri ellerinde boyalı 

1 
- Buyurun dediler. 

uzun ıınklar taşıyorlardı. SiVil 1 Doıt, yani Türk muhitinde 
memurlann bellerinde de altlıı yemiye oturduk . 
kaplı kılınçlar varcL. (Mabadı yarın) 

Manuel E/. 

Acul ve azim- ı 
klrdır. Menfa-
atlerine karşı 

kanaatkAr ol-
maktan ziyade 
itiraza müte
mayildir. Her-

kese açılmaL 
Muhit ve mu
hatabına itimat 

ve samimiyetin. israf etmez. 

* Saip beg : fntizamperverdir. 
Selim ve bedii 
zevkleri ihmal 
etmez. Eşyasını 
hüsnü istimal 
ve muhafaza · 
etmesini bilir. 
bedeni yoracak 
meşgaleler den 
ziyade memu
riyet iılerinde 
daha çok mu
vaffak olur. .. 

Şerif beg: Ağırbaşlı ve sn
• utidir. Kızdığı 

zaman hırçın 
Ye inatçı olur. 

.,..-"·- İddiayı aever. 

.Mlill:r.&'ll.'1:J 

Ttılalr Yıl 

temayildir. 

beg: Vakur
J ur. Kendini 
bllyUk görilr, 
ı ayı J m ak tan 
haz eder. Sn
ıü sever, tarzi 
telebbUse ria· 
yet eder, ka
dın macerala-

rını ihmal et
......... ,.-'"- .,..,_..._ mez. Ağır ıöze, 

tahakküm ta
hammlll eden .... z, izzeti nefiı 
mesailinde ahngnn ve ataktır. .. 

Şefik Hüsnü beg: Sokul-

kılmaz. 

..;an ve müte
vazıdır. T q
vik •• tqcie 
uysallık g3e
terir. Geçim· 
sizlik yapmaz, 
anlqmıya mll

temayildir. SQ
küti •• ıesıis 
değildir. Ko
DUfmaktan il• 

işlerine riya * 
ve tabasbus Rıfkı Beg: 

Fotofrafı dercedllmlyecekttr. 

ZENGiN BiR SPOR GÜNÜ 

Senenin ilk At Y anş; 
Dün Yapıldı 

l<a rış tı ra maz • Muhitine kolaylıkla uyar, 
Sade hareket faal ve iıgü.zardır. Merasimdcıa 
eder. lzzeti ne- hoılanmaz, taYazuu ve aadeliji 

Propaganda fia mesailinde sever. He11eye ehemmiyet ver
l,assuiyet ve l mez, hazımklrdır. Anlaımo 

Ç kukançlık go··stc · ·· ı'ster. 
Yunanlılar Buna ok ___ ··_· ·----·---------

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 1 Mmtaka heyetinin bfitiln 
ikinci yarıı h!lls kan lngi- gayret ve faaliyetine rağmen 

liz atlanna mahsustu. Fikret bir tllrlll ortahk dllzelemedl. 
Beyin (Frig) lemindeki ah bl- Dllnkn yanılarda Beykoz 1.
rinci, M. Alyotlnin ( Flanı tanbul birinciıi olmuıtur. Ken
Topu) ikinci oldu. di kaıelerinde çalııan Beykoz-

y erli ve Arap kıaraklan Julan tebrik ederiz. 
arasında yapılan fiçllncll ko· Yarışlardan alınan neticeleri 
şuda Pirens Halim Beyin yasıyoruz: 
Semiri birinci, Halim Efendinin Müptedi 1 çifte • 1 - G. S., 
(Kırıahini) ikinci geldi. 2 • G. S. 

Dördüncft yarışın mesafesi Müptedi 2 çifte - ı Beykoz 
2000 metre idi ve haliı kan 2 - G. S. 
İngiliz atlarına mahsustu. Müptedi 2 çifte, Dirsekli 

Neticede Ahmet Beyin -1 - G. S. 2 - Beykoz 
Drokurt'u birinci, Prens Halim Milptedi 3 çifte mllsabakası 
Beyin Alinar'ı ikinci oldu. Son iki defa yapıldığı halde neti
koşu olan beşinci koşu yeril cesiz kaldı. Hakem heyeti 
ve Arap kısrakları arasında dij'er bir gO.n yantılmuına 
yapıldı. karar verdi. 

Bunda Fikret Beyin Maltayı Hanımlar 1 çifte • Beykoz 
4' 43" 2/ .. birinci, prens Halim Beyin u 

Rüçhanı ikinci ve Ali Beyin Beylerbey 4' 53" 4/5 
Mes'udu llçUncil geldiler. Kıdemsiz 2 çifte. 1- Beykoz 

K k Y 1 2- G. S. 
ayı arı Ş arı Hanımlar 3 çifte. t - Bey-

Beykozd ... 1 dün İstanbul de- l b · 2 G S '"t er eyı, - . • 
niz birincilikleri yapıldı. Yarış Kıdemsiz 2 çifte - 1 - Beykoz. 
sahası her senekine nazaran Dirsekli - 2 - G. S. 
çok tenha idi. Denizcilik He- Erkekler Podılbot - 1- Ana-
yetl her tUrlU takdirin fev- dolu (Diger mfisabıklar diska
kinde çalışmış ve çalıtıyordu. lifiye edildi.) 

Fakat buna rağmen dOnktı Hanımlar Padılbot - 1 -
müsabakalarda ümit edilen Beylerbeyi, 2 - Beylerbeyi 
intizam yoktu. Hakem heyeti Kıdemsiz 1 çifte - 1 - F e-
mUtereddit kararlarile bu lnti- nerbahçe, 2 - Beykoz 
uma haleldar ediyordu. Hammlar 2 çifte 1 - Beykoz 

Ehemmiyet Veriyorlar 
lıtanbul ihracat ofisine ge

len malumata göre, Yunan hti· 
kfımeti Korent üzümlerini hi
maye ve ıabtını temin için 
yeni bir nizamname yapmıtbr. 
Bu nizamnameye göre nznm 
ofisi fazla mahsulU sabn alarak 
fiatların diltmesine mlni ola
cak, rağbeti temin için de ha
riçte reklam ve propaganda 
yapacaktır. Hllkfımet ofisi em
rine mühin miktarda tabsiıat 
vermiştir. 

2 - G.S. 
Kidemsiz 3 çifte 1 - G.S. 

2 - Beylerbeyi. 
Hanımlar 2 çifte 1-Fener

bahçe 5'22 
Dirsekli 2 - Beykoz 
Neticede Beykoz 13 sayı ile 

lstanbul ıampiyonu oldu, buna 
mukabil Galatasaray {12) Fe
nerbahçtt (7), Beylerbeyi (4) 
sayı kazandılar. 

Olimpiyat Çıktı 
Olimpiyadın 14 Uncu sayısı 

memleket spor havadisleri, 
resim ve yazı ile tesbit etmiş 
bir ıekilde bugUn çıkb. Bilhas
sa Amerikah tayyarecilerle 
millakat, Veliefendi at yarıştan, 
Beykoz yarışları, tenis müsa
bakaları, Bulgaristan mektubu, 
güreşçilerin Atinnda bıraktığı 
tesir hakkında Atina muhabi
rinin mektubu vesair birçok 
allka uyandırıcı haberler ıaya
nı tavsiyedir. 

Meclisteki 
Zabıtlarını 

Müzakerenin Son 
Aynen Yazıyoruz 

[ Baf tarafı 1 inci aayfada ) 

Cnmhuriyet hnkumeti dahi 
şirkete işin ciddiyet ve azameti 

nisbetinde her tilrlü tesbilib 
göstermekten hali kalmamıştır 
ve kalmıyor. 

Bütün mümasil vazİ}'etlerde 

olduğu gibi bu şirket mu-

vacehesinde gösterdiği pek 

ciddi, pek samimi -hayrıhaklık 

f smet Pş. Hükumetinin ebedi 

bin bir şerefinden birini teşkil 

eder. Gerek meclisi idarenin 

gerek hükumetin gösterdiği 

itina ve ihtimam işin s~rmaye

darlardan daha çok evvel ve 

daha fazla esasen memleketi-

mize temin etmekte olduğu 

ciddi ve yllksek mcnfeattcn 
ileri geliyor. 

Efendiler ; düne kadar bir 
köy halinde bulunan Ayancık 

kasabanız bu orman işletme 

şirketinin en asri tesisatı yll

zünden bugün Karadenizin 

kuytu bir köşcainde bir Avru· 

palı mamure halini almı~ ve 

eğer halkımız çalışmasını 
bilirse nesillerce devam edecek 
refah ve servetin bUtnn esba

bını ıimdiden kazanmıf bulu

nuyor. Ve arkadaşlarıma ba- f 

ber vereyim ki benim bu ıir
kette dahi bugüne kadu 
hatta bir tek aksiyonluk bile 

alakam yoktur. Olsa ne cllrilm 
olurdu ne cinayet. Fakat işte 
millet kürsüsilnden alenen ıöy• 
lüyorum ki yoktur efendiler, 
yok. 

( Devamı var ) 

Hangi 
Mektebe 
Gireceksiniz? 
Çocuğunuzu hangi mek
tebe vermek istiyorsunuz? 
Bu sene tah ilinizi ikmal 
etmek üzere hangi mek
tebe girmek istiyorsunuz? 
Gazetemiz gençlere ve 
ebeveyne rehberlik etmek 

üzere blltnn mektepler 
hakkında her türlü mallı· 
matı venniye amadedir. 
Mektebinizi seçmeden ev· 
vel bize onınuz ve gir
mek istediğiniz mektep 
hakkında bizden malumat 
isteyiniz. 

Yalnız cevap için (6) ku· 
ruşluk posta pulu leffet· 
meyi unutmayınız. 
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Yüz Yirmi Yaşındaki Meş~ 
hur Hoca Hasan Efendi Abdülha-

•• 
nıide Vaktile Neler Oğretmişti? 

NAKiLi: ZlYA ŞAKIR - 38 
( H.,. ltckla malıfaziar) 

Dedim ve elimdeki cıgarayı 
a&ıterdim. Halbuki o, farkın
d~ bile değildi. Baktım rahataıı. 
Muhtacı istirahat olduğunu 
•6y liyerek mUsaade iıtibHI 
ettim, çıktım. 

·1 yaklqtı. Biz blSyle telAş ile uğ

rqırkea, bir de baktık ki, hoca 
~ ıandallda hiç latifini bozmadan 

oturuyor. Yerinden bile kımıl
damıyor. Sandal gllç hal ile 

yanatb. Hocayı aandaldan al-
dık. (Aman Hoca Efendi, bu 

havada niçin zahmet ettiniz) 
dedik. Hoca, bOyük bir soğuk 
kanldıkla : (Bufftn, deniz biraz 

1ertçe imiş ... ) dedi... Haa.. söz 
nereye ııelecekti, evet.. inıan 
otlu, kaç sene yaıarıa yaıa
ıın, ıonu yine &lam... Dlinya· 
da kalacak ancali bir nam. •• 
itte, Sırrıcemal kalfa da biSy· 
ledlr. Qer bir (Emri Hak) vaki 
oluna, çok iyi bir nam bıra· 
karak bizden ayrılacaktl.I'. 
Fakat çok müteessir olacaiı.z. .• 

(Arkan nr) 

_LA. 
Ballar l'eldl. Şehlrlerdea köylere, aayfiyelere çılolacaktır. Kiraya \•erilecek evlı;iz, 

dairenls, odalarmaı varaa 'feyabut ldralahacak ev, daire ve oda lıt'yorıaruz: Anmak ve 
sormakla .akit l'eçlrmeyinls. (25) lu.ıru9la ılıc bu lfi yapabliltb, (16) kelimelik bir llln 
kl.ftdfr. Her kelime fa:da11 için bir kW'\lf llbeediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDİ 
Zührevi ve dahili hutalıklar. 

DIŞ TABiPLERi 
Diş T ABIBI NECATı - Cuma· 

dan mada her pn sabahtan akıta· 
ma kadar haıtala.rını kabul eder. 
Pani'altı Hamam caddeai No. 17-58 

Hane: Beyotlu. Tarlabatı caddesl 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular c:addeai. No. 164. --3S 

iSTiYORUZ PAJUSTIPFAKÜLTESINDEN Me:mn iŞÇi 
Cilt ve ZUhrevt haatahklar mlltehauıaı __ .......;_.._ ________ _ 

Dr. BAHATTiN ŞEVKİ MEMUR n MEMURE iSTİ-
Kabul Hatlerf 1abab ıeklzden YORUZ - İtlnf:ı olmadıfı za-

B b manluda çahoarak ayda 90 lira-
akşam yediye kadar • ılU dan faı.la kazanabilirainlz. Bize 
Meaerret oteli karoıamda No. 19S mektupla ıorunuz. Mektup ls:ine 
birinci kat. -t24 6 kuruşluk pul koyunuz:. latanbul 

GÖZ n G6ıU1k mntcha11111 poıtaneal 400 -4 
doktor Fuat Adı Bey - Muayene 
lle 18zUlk .ahtır. Muayene tlcreti 
alınmu. Babçekapı Hamidlye 
caddeıl SO numaralı mataza. -8 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavf
haneıl - Doktor Ariatidl Be1 : 
!mln6ııfl 1abık Karakat Hır. 

No. 8 -n 

KIRALIK VE SATILIK 
EMLA.KINlzl SATMAK yabı.:t 

ı<.lRALAMAK itin 9-12 araaınd.ı 

111(Uacut ediniz. Tr•mvay, ı.lrel• 
ye, ılmendifere yakın olanlar 
muracıcahtır. latanbul dlrdOncll 
Vakıfhan umakat 29 -4 

Erkek ltçllere ı, veriyoruz. 
PARA KAZANDJRIYORUZ -
Okuyup yazma bilenler tercih 
edlUr, adreıinlzl mektupla bildi· 
rlnlz mektup lçine 6 kuruşluk pul 
koyunuz. l.tanbul poıtaneıri 548 

-4 

iŞ ARIYORUM - Vaktile 
buı ticarethanelerde ve bir ce• 
mlyetfn batında muvaffakıyetli 
itler 1r3rea, orta derecede tahslli 
bulunan bir ıenç it aramaktadır. 
Hu tGrlO it kabulüne amadedir. 
Guetemize A. S. lfaretlle mü
racaat edileblfü. 

MOTENEVVI 
KOLAY SÜNNET 

Ameli yeai için me,bm Halepli 
zade doktor Talip Beye bet ~n 
evvelden haber nrilmeıi. Sirkeci 
Nemlizade Hanı. Telefonİatanbul 
1486 -4 

• iSTEYORUZ - Bir aşçı, bir 
h~zmetçl, bir mürebbiye iateyoruz. 
Bıze mektupla ıorunuz, içine 4 
kuruşluk pul koyunuz. l&tanbul 
Poıtakutuau 548 -2 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 
,ranık,. güv~ yeniği elbiseler emaa· 

ime fııık bır ıurette belirsiz örü
!ür. :f!ir tecrüb~ kafidir. Beyoğlu 
utiklal cadde11 Pasaj Aznavur 
No. 13 -8 

SATILIK AHIR VE TARLA-
30 dönQm üzerinde meyva ağaç· 

ları ve büyük ahırı havi Laleli
de eczacı Sı"u Beye 11·13 ara• 
sında müracaat. -4 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil ıerait 

ile en mlitklilpesentleri memnun 
edecek tekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -22 

Oda kapııı haricinde dok
toruna raıgeldlm. Elinde bir 
file ilaç vardı. Sordum : ( Bu 
ile hal ? ) dedim. ( Biraz r~
hatsız, tedavi ediyoruz. ) dedı. 
Bu doktor evvelce benim de 
doktorumdu. Nihayet Uç gün 
içinde bütün bütün tecennün 
etti. lıte buralartııı kimi• 
bilemez oldu. Sonra, lfl'etten 
ayıe bir hale geldi ki ellerinin 
Dıeri, kabardı. Göz kapak· 
larınm altı şisti. Hiçbir 
Yerde duramaz oldu. Kim
le ıaptedemiyordu. Kalbi 
dt yağ bağlamıtb· Mec~unlar 
h.er nedense çok kuvvetlı olu-
Jorlar. .. DÜNYA NEREYE GİDİYOR? 

Yeni Neşrlgat: 

Toros 
Adanada gençlerden mOrek

kep bir grup tarafından çıka
rılan Toros mecmuasının 1 J .. 
12 inci fevkalAde nüshas1 gfi· 
.zel münderecatla neşredilmiştir. 

Sultan Hamit; bunlan nak-
lederken, yliztlne çok dikkatli 
bakıyordum. Simatıının bnttın 
hatları, derin bir elemle ge
rilmişti. Acaba, bu bir hissi 
ıefkat ve merhametten mi? 
Yoksa, Abdiilhamide en he
Jecanlı gUnlerini yaıatan o za• 
inanların, hatıratına temas et· 
llıesinden mi husule gelmişti? .• 

* Sırrıcemal kalfa ağırlqıyor. 
Aktam on ikide, konsolto yap-

tılar. 
Abdülhamit, anlatıyordu: 
- Bizim, bir hocamız var

dı. (Akkllı Hoca Hasan Ef.) 
derlerdi. Pek Alim bir zat idi. 
Serencebey yokuşunda oturur
du. Ytız yirmi yaşanda olduğu 
haıde, yine hergiln saraya gi
der gelirdi. Bütün ulema, 
llılifkilllerini bu zatten helle
derlerdi... Cillusumun albncı 
•enesinde • bir glin mabeyinde 
llıeıguI iken (Hoca Ef. aw 
Körınek iıtiyor) dediler. MU
binı bir meselenin mll.ıakere-
lile meşgul olmama rağmen, 
Jine kendisini kabul ettim. 
(Buyursun.. gelsin .• ) dedim. 
içeri girdiği zaman, elini 
8ptllın. Biraz oturup hal, 
hatır ıorulduktan sonra, 
( Enell 1 ıana veda etmiye 
teldim.. Ben ıırtık gidiyorum. ) 
dedi. ( Hayır ola, hoca efendi, 
h6ylc ansızın nereye ? .. ) Diye 
•ordum. (Artık, vaktimiz geldi. 
Ahrete gidiyorum. Mahza 1ana 
•oıı duamı etmiye geldim.) Ce-

O tlet1rin ricalinden 
Nurettin Paşa 

ıey istemedi... Bir hocamız 
daha vardı: (Gerdan kıran, ho 
ca Ömer Hulfısi Ef.) derlerdi. 
Bir bacağı kudretten kısa idi. 
Kendine mahsus bir ylirUyüşü 
vardı. Bu da, çok mübarek bir 
zatti. Biz, bu zatten: (Hadis) 
ve ( Baharii terif ) okuduk. 
(İcazet almamıza) pek az kal
mıştı. Bilmem ki kim fitillemiş, 
Sultan Aziz, (artık saraya gel· 

mesin .. ) Demiş. Zavallı adam 
buna pek müteessir olmuş. 

Kahnndan bir tarafı mefluç 
oldu ve bunun neticesinde ve
fat etti. işte, bu zat te hiç 
kendi menfaatini dütDnmezdi. 

Aldığı maaR bile karısına ve
rirmiş. Evini, kansı idare eder
mif. Kenditl daima mntalea 
ile meıgul olurmuı. Osküdarda 
otururdu. 

Vazifesine ve derslerine çok 
merbuttu. Hiç unutmam, bir 
glln hava çok fena idi. Deniz-

de ne vapur ve ne de kayık 
' . vardı. Pencerede oturup denız-

de yuvarlanan koca dalgalan 
seyrederken, gözfimilze bir 

sendal iliıti. Hemen dürbtınil 
aldık. Dalgalarla pençelqen 
bu aandala baktık. Saraya 

Alman Mütefekkirlerinden Kont 
Kayzerlingii Bir Tetkik Yazısı 
( Baı tarafı 1 inci 1ayfada) 

Nereye gidiyoruz? Bütün 
müesseseler mahvolmak tızere 
midir? Şimdiye kadar mukad· 
deı tanıdığımız mllesseseler 
yıkılacak mıdır? 

Benim görilşiime göre, dUn· 
ya istikbalde, bugUnkünden 
tamamen baıka bir tekil ala· 
caktır. 

lnaanlann ekserisi, ıimdiye 
kadar kabul edilen nizamlar 
hakkında nadiren ıUpheye 
diişmliştür. Hllrriyet, müsavat 
ve saire gibi birtakım hak ve 
hayat ıartlarını bir defa kabul 
ettikten ıonra, bunları kimlerin 
tanzim ettiğini araştırmıya Ui
zum görmemiıtir. 

Fakat bugün insanlar, bir 
deli veya birçok deliler tarafın
dan idare edilnıeğe kartı isyan 
duymaktadır. Günden gUne, 

bugün mevcut parllmento ınti
easesesinin bu yanlıılığı tetdit 
ettiğini görmektedir. Nihayet 
anlamağa baılamışbr ki, basit 
cemiyetlerde önlerine konan 
meaeleleri muvaffakıyetle halle· 
den meb'uslar, bugOnOn yllk
ıek ihtisua ihtiyaç gösteren 
işlerini halle en az ı.alahiyettar 
olan kimselerdir. 

PARLAMENTO KALMIYCAK 

Zannediyorum ki, istikbal, 
birçok parlAmentoların öltımU

ne ıahit olacakbr. Yaşıyabile· 
cek olanlar da, bugünkü par
limentolardan farklı olacaktır. 
Bu temayül daha bugünden 
g8rlilmeğe baılamııtır. 

Bazı memleketler parlA· 
mentosuz işlerini glSrmektedir. 
Bazı memleketlerde de evvelce 
meh'usların hallettiği mesel~ 
ler, mUtebassıslara havale edil .. 
mektedir. 

Me1elA Alnanyada, mlhhn 

millt meseleleri, Yulyetlerinl Şimali Amerika b5yle bir 
• balkın rey ve intihabına med• federasyonun mtimkiin oldu
yun olmıyan ı:ekl TC aallhi· junu g6atermiıtir. Fakat 
yettar kimıelere glSrdilmıek onların medeniyeti bizimkin
uauHlnftn tatbikına b~lanmıt- den tamamen farklıdır. 
ta. Ezcümle bugtınkn zirai Şimali Amerik müttehidesi 
programımızı yapanlar ve onu hayli kollektif bir teşekküldür. 
t~tbika memur olanlar, parll· l Halbuki her Avrupa milleti 
ınento ile hiçbir allkası olma· münferittir. Sovyetler, Avrupa 
yanlardır. için bliyilk bir tehlike olma-

Kanaatimce, istikbalde bü- dıkça böyle bir federasyon 
tün milhim meseleler, bu kabil milmktln değildir. 
salihiyettar kimselerin eline AYl'Upada ikbaadt bir fede· 
geçecek, ve parllmento kAğıt ruyon meıeleıi başka bir 
Ozerinde kalan bir müessese pydir, fakat bu da ancak 
ı ktır B yarınki Avrupa için mümkün-

o aca · ugUn, gftya bir hll- dOr. Evveli mıntaka mıntaka 
ldimdarın btitün hukukuna ma· lktuadi itiliflar aktedilecek 
lik olan İngiliz kıralı ne vazl· ve bu iktısadl gruplar Sovyet 
yette ise, parlAmento da yarın dampingi ile mücadeleye mu-
o mevkie dllşecektir. 'ftffak olacaklardır. 

Bu mühim değiıikliğin neti· Y annki Rusya, bugilnkil ıek· 
ceıi olarak aristokrasi idaresi- llnde bir Sovyet idaresi 
nin teessüs edeceA'inl tahmin olmıyacak, daha salim bir em
ediyorum. Fakat bugün ua- niyet hikimiyetioe mevkiini 
ladığımız manada ari•tok· verecektir. 
rasl detfl. ideal manada aria- Maamafih unutmamalırki Rus
tokrasl : Yani dimağ Te ktll· yada Demokratik bir idare 
tftr ariatokraıisi. Hükumeti aıla teessüs etmiyecektir. Ru
Te memlekeU idare edecekerl, ıun ıeciyesi, demokratik idare
hllkümet telakkisi daha geniı ye muh ... iiftir. Rusya daima bir 
olan ve fırka prensip ve veç- ekalliyet tarafından idare edil· 
heleri içinde kalmıyacak olan- mittir. lhtililden evvel Rusya· 
)ardır. ya hAkim olan Çardı, şimdi 

Umumiyetle istikbal hakkın- onun yerini Bolşevikler almışbr. 
da tahminim bundan ibarettir. Otuz ıene sonra ise, çiftçi 1 
Şimdi de biraz bugünkü Av· köyllller bUynk bir ekseriyet 
rupadan bahsedelim. teşkil edecektir Madenler ve 

AVRUPA ITIIHADI 

Avrupa devlet adamlarının 
çoğu dar görUşlüdUr ve çoğu 
Briyanın ortaya attığı Avrupa 
devletleri ittihadı fikri etrafın
da dolaımaktadır. 

Avrupa devletleri ittihadı 
fikri tahakkuk edebilir mi? 
Zannetmiyorum. Çiinki Avru .. 
pa devletlerinin her biri mftn· 
ferlt bir ıahılyeti haizdir. 

ormanlar naayonalize edilmiş 

olarak kalacak ve bUtUn mem
leket aindikalizm esaslarma göre 
idare edilecektir. Bu esaslı 
hatlar baki kaldıkça, monarşi 

veya demokrasinin mevcudiyeti 
iklncl derecede ehemmiyeti 
haiz meseledir. 

Bugün Rus ~ençliğinin, mev
cut idealden gayri bir mefku-

resi vardır ki, o da yUksek bir 
yqayıı ıeviyesi tesis etmektir. 

Sırplarm ihracat Kongresi 
Yugoslavya hükümeti istih-

aalib ile ihracatım kontrol için 
yeni bir nizamname yapmıştır. 
ihracat ofiıi bu nizamnameyi 
şayanı dikkat görmüş ve elde 
ettiği bir suretini İkbsat Ve
kAletine göndermiştir. 

F akrli ıef aletten bıkmış usan
mışlardır. Bugünkü liderler 
ortadan kalkınca Bolşevizm de 
bugünkü şekille nihayet bula· 
caktır. 

ita1yada faşizm yaşıyacaktır. 
lngilterenin istikbali lııgiliz 

metodunda esaslı bir değişik· 
liğe mütevakkıftır. Bo husu&ta 
hiçbir tahminde bulunmak is
temem. F aknt müşkül mese· 
leleri bertaraf etmek hususun
daki zeki idaresi sayesinde bu
günkü müşküllerden kurtul· 
mıya muvaffak olacaktır. 

Almanyaya gelince, memle
ketimiz harbin neticesi ola· 
rak bir çıkmazdadır. Şimdi 
Amerikadan para da istikru 
edemediği için hastalığı vahim· 
letmiştir. 
A~pa sulhUnün büyük me-

aeles~ budur. Avrupa ıulhil 
Fransızların elindedir. Avrupa 
altınlarının çoğu onun· kasa
sındadır. Fransa Almanyaya 
para vererek yardım etmedikçe 
bu mesele ha1ledilemiyecektir. 
Almanya gençliği istikbale 
bakmadıkça, devamlı bir sulh 
mümkün değildir. 

DOKUZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 6 
Ga:!etemhıde on beş gllı\de bir 

vermekte olduğumıu Patronu 
be ava almak lıtlyoru.nız, bu 
kuponu kesip aaldıı.yınız .... 1S 

kupo1' toplayınız. Patroıılumıu· 
dan pek memnun olıcakıııuz. 

Patron[:ı.r neşredlldlklcrl glln· 

den itibaren l•!anbul karllerimlı 

blr h afta, taşra karllerimlz. on 

gün içinde kuponlarmı aiSnder· 
m ldirlcr. Ba mllddct geçtikten 
•onrıı kuponlar kabul edilmez. 

••bını verdi ve bana, dua etti. 
Bar:ldı, beni öptU. Ben de Gca· 
fnı &ylc ıey olurmu hocam. 
uıtallah daha usun zaman mu
•nımer olur, fnna dua eder· 
ahı. ) diye onun elini ftptllm •.. 
lioc:a, çıktı gitti. Ben bunu , 
llıttyarlığa, bir ainir zifına ham
lettım. Halbuki, iki giin aonra, 
hocanın birdenbire vefat etti
ihaı haber verdiler ... Allah, 
R•ııi gani rahmet eylesin .• Sara· 
>'• gidip gelenlerfn ekıeriai bir 
llıenfaat, bir düııyalık ararlar. Bu 
~~ bir defa bile bana bir it 
~ aıllracaat etmedL HJ,blr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:..------~~----------=-~~~~--~----=--..:....=========----~~--=-~ 

doğru gelmiye uğraşıyordu. 
Biz ( ha battı.. ha batacak ) 
diye pencerenin önünde çırpı· 
nıyorduk. Sandal yaklaşınca 
içinde kimi görelim.. Bizim 
gerdan kıran hoca Ömer Hu-
10.ıl Ef. değil mi?.. Hemen 
nhbma koıtuk. Kancalar, can 
kurtaranlar huırladak. Sandal 
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"lUHITE,, Elektrik Tarağını 
Kemali muvaffal<iyet ve memnumyetıe kullanan binlerce müşterilerimiz tarafmdan 

hararetli teşekkUrname ve takdirnameler gönderilmektedir. 

Komple Cep TaraQmm Fiatı: 
41

/ 2 Lira 
Yedek Pilin Fiatı: 

50 kuruş 

En birinci nevi malzeme ile yapılan bu "WHİTE,, cep elektrik tarağımn imaliyesi pek 
mükemmeldir. Elektrik bataryesi, büyük "WHİTE,, taraklarındakilerle ayni büyüklüktedir. 

Elektrik cereyanının miktarı da fennen tesbit edilmiştir. 

DUN FIA TA SATILAN T AKLITLERINDEN SAKININIZ ... 

''WHITE,,, "'WHITE,, 
Şayam hayret elektrik taraklarınmm yegAne hakiki ve asıl markasıdır 

Her gün 1,500,000 kişi muntazaman ve kemali 
muvaffakıyet ve memnuniyetle "W H 1 T E,, 

Elektrik tarağını Kullanmaktadır. 

Saçlarının tabii 
renkleri çıktıkça 

gençleşiyor. 

Sizi kepeklerden kurtaraca~ 
saçlarınızın düşmesini durdu .. 
racak, yeni saçların çıkmasını 
tahrik ve ayni zamanda saçla
rınıza parlak bir ondülasyon 

temin edecek yegane 
elektrik taraklar 

"W H 1 T E,, dir. 
Başınızdan düşen her saç genç
liğinizin bir parçası heder 
olmuş demektir. Saçlara itina 
etmek, gençliği muhafaza ve 
taraveti idame etmek demektir. 

"WHJ'l .E,. elektrik 
tarağının üç haftalık 
istimalinden sonra "' 
cazip ve latif saçlar , 
daimi ondülasyonla 

ı. 

"WHITE,, elektrik tarağı, tuvalat masanız. ıçtn güzel bir 
ziiıettir. Nikelden parlak aapı, siyah abanostan arkası ve 
elektro platinden parlak dişleri hakikaten malikiyetlle 
iftihar edeceğiniz tuvalet masanızın aevimli liz.ımı gayri 
müfarikidir. Her tarak kavaidi fenniye dairesinde ,ık bir 
kutu derununda ambalije edilmiştir. 0 

Bu buyuk "WHITE,, tarağının kıymeti 8, 1-2 lira yedek pilin fiatı 50 kuruştur. l 

lşbu "WHlTE0 tarağının tedariki hususunda müşkülAta tesadüf ettiğiniz takdirde lütfen Tilrkiye 
umumi acenteleri bulunan iatanbulda Aiti Parmak Hanında EHRENSTEIN ve TOLEDO 

efendilere tahriren müracaat ediniz. Poıta kutusu lst. 296 Tel. İıt. 775 

Satlldıgı ve meccanen tec
rübe yapıldığı mahaller : 

lstanbulda Bahçekapı Orozdibak. Beyoğlu, Galata ve Kadık().. 
yünde Şark merkez ecza T. A. Ş. Geyoğlu'nda Galatasaraym 'da 
ve Büyükadada Parally ve Bahar. Galatada Tünel ittisalinde 
Lazaro Franko, İstanbulda Bahçekapıda Zaman ecza deposu. 
Beyoğlunda Elias Karako biraderler halefi. Ankara'da Çocuk 

sarayı caddesinde Sıtkı ecza depo!'lu. 

İstanbulda Çiçekpazannda Altı parmak Ha
nında 1- 3 numarada EHRENSTEIN ve TOLEDO 
Efendilere : 

Efendim: 
Leffen bir adet "WHITE,, cep elektrik tara

ğmm kıymeti olan 4, 1/2 lira (veyahut "WHITE,, 
büyük elektrik tarağının kıymeti olan 8, l /2 lira) 
gönderiyorum, Lütfen bir adet gönderiniz. 

Adres: : : : : : : : : : : : : : 

TaralC, vereceğiniz adresee hemen ve masrafsız 
olarak gönderilir. 

D ı 
lıyaıı yanında r mektep ıokak HORHORUN• Beyoğlu, Tokı~-

Cilt ve e"'lra:ı; · ıı:iihrcviye ledavihane1l Herıtln sabahtan ak~5ama kadar 

Sultanhamamında Yerli 
Mallar Pazarı Karşısında 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intant hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon lıtanbııl 2323 
lkametglhı: " " 2236 

Ooğum ve ka ın asta ı ları 
mütehassısı 

Dr. Hüseyin Naşit 
ilrbe, eski Hilaliahmer binası 
No. 1 O Telefon İst. 2622 

BAHRİSEF.IT 
FELEMENK BANl<ASI 
İST ANBUL ŞUBESi 

, İdare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi; 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,2SO,OOO FL 
Galatada KarakiJy palaata Telefon: 

Beyoğlu 3711 ·5 İstanbul tili tubeal: 

"Merkez Postanesi ittisalinde Alla

lemcl han, Telefon: lıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

SADIKlYE HANINDA 

Birinci Noter 
Avrupa Noterleri gibi bir 

ailenin her tllrlll hukuki 
ve m a 1 f muamelelerini 
memnuniyetle deruhde eder. 
EmlAk ve servetin idaresini 

üzerine alır. 

Telefon İstanbul 1656 

GENÇ BİR ALMAN KADINI 
İkametgahlarda hanımlarla 

çocuklara Almanca, Fransızca 
dersleri vermektedir. Ş~rait mü
saittir. (J. D.) rumuzile Istanbul 
Y enipoatahane 176 numatalı 
poıta kutusu adresine yazılması. 

YÜKSEK BAYT AR EI<mEBI 
REKTÖRLÜGÜNDEN: 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 
İstiyen Orta Mektep Mezunlarına: 

1 - Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek küçük Sıhhiyei hayvaniye memuru 
mektebi leyli ve meccanidir. 

2 - Tedris müddeti bir senedir. 
3 - Derslere 1 - Teşrinievvel - 931 tarihinde ba.Jlanacakbr. 

MEKTEBE KABUL ŞARTLARI 
4 - Munhasıran Orta mektep mezunu olmak, yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı 

olmamak ve askerlikle alakası bulunmamak, ahlakı mezbut ve ahvali şahsiyesi tam olmak. 
5 - Talipler istidalarına aşağıda yazılı vesaiki raptederek lstanbul'da Selimiye'de Yük· 

sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, vilayetlerde ise Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etınelidirler, 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabaasmdan oldu~nu natJk Hüviyet cilzdam. 
B - Had ve müzmin hastalıktan salim olduğunu mübeyyin musaddak tabip raporu 

ve aşı şahadetnamesi. 
C - Orta mektep şahadetnamesi veya bir sureti. 
D - Dört adet vesika fotoğrafı. 
E - Polisten musaddak hüsnühal vesikası. 
F - (Terki tahsil ettiği veya ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hilkümetin 

göstereceği yerde iki sene hizmetten istinkif eylediği takdirde bllkumetçe yapılan masarifi 
maa faixi nizami iadeye mecbur olduğu) hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlarin 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli taahhüt senedi. 

Memleketimizin tanınmış mllderriı 

doktor ve klmyakerlerlnden Hadi Faik, 

Nazmi Ar.af, Celllyan, Ömer Şevket, 
•.re Osman Şerafetlin, Beylerin tahlili 

ıdmyevi ve tecriibe neticesinde veri-
len raporlarile tezahür eden bir 
hakikat. 

TİMSAH 66 
(CROCODİ LE) Markalı Traş Bıçakları 

Halis laveç çeliğinden mamul olup cildi tahri' etmez. Taravet 
ve güzelliği teı:yit eden iktisadi bir alett;r.Hekimlerimizin rapor
larına itimat ederek her yerde YALNIZ bu biçakları arayınız. 

Biçakların üzerinde 66 numarası bulunmasına dikkat ediniz. 
Yegane deposu: i.tanhul Çiçekpazar fstratiyadi Han No. 5 

. - • . . '1:- ·' 

BADYOLİ 
DİŞ MACUNU 

Mütehassıs diş tabibi, doktor 
ve eczacı beylerin hergün has
talarına kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri- , 
nizle, yavrularınızın ve aile-
nizin dişlerini RADYOLIN diş 
macunu ile yıkamalarına fev
kalade itina ediniz. 

Çünkü: RADYOLlN onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 

en sıhhi diş macunudur. 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Vatan - Türk- Rizeden 
Saadet - ,, - İzmirden 
Tayyar· ,, - Ayvalıktan 
Marmara - Tfirk - Mudanya 

Gemlikten 
Uğur - Türk • lzmirden 
F ede .. İtalyan • Cenovadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Rüstemiye - Türk - Rizeye 
Gül Nihal • ,, • Bandır"' 

maya 
Kıriangıç - ,, • İzmite 
Badırma - ,, • Karabi

gaya 
Asya - Tilrk - Mudanya Gem"' 

liğe 

Theofil Gotye - Fransız - Pi· 
re, Napoli Marsilya. 

SEYRISEFAİN 
Merkez acenta ı Galatata K6prU 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci MD· 
hilrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(Antalya) vapuru 4 Ağua· 

tos salı 17 d.e Sirkeci Rıh
tamından hareketle Zongul
dak İm. =,olu Ayancık Samsu 

Ünye Ordu Giresun Trab· 
zon Rize Mapavriye gidecek 
dönüşte Of Sürmene Tire• 
boluya da uğrayacaktır. 

İdarece aşağıda ismi ya· 
zılı malzeme kapalı zarfla 
sabo alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 15-8-931 saat 16,30 
16 kalem muhtelif tami· 

rat malzemesi. 

SON POSTA 
'{ cvml, Slyıuıl, Ha.adlı vo Halıı ~aı~to• 

&dare ı 1stanb';;i,""N'ıar1.1Dsmanl,. 
l,)eref sokağı 3S • J/ 

Tek•nı lstanbul • 2)J>) 
Poli..l k1.1tı11u: İstanbıd • 7U 
Tekal. lstanbw SON POST.4 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE. ECNE81 

...;,,,.__,-

1400 ·"· ı Sene 2700 ki· 

7SO .. lıA1 1400 " 
400 .. 3 • 800 • 
ıso • ı .. JOO ' 

GelP.nevrak gel verilr .n ,ı. 
114nl:ırdan meuliyat a1ı-ı ııa~ 

all' 

- 11~ 
Mes'ul Müdür: Sabri Sali111 


