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Buğday Niçin Yükseldi? 
Ticaret Müdürlüğü Tahkikat Yapıyor, 
Gelecek Hafta Ekmek Ucuzlıyacak 

Belediyenin ekmek ve fran
tela ya koyduğu narh Uzerine 
dün şehrimizde ekmek vaziyeti 
llornı:ıl bir hal almışbr. 

Bütün fJrmlar eskisi gibi ek· 
lnek çıkarmaya başlamışlar ve 
halk sıkıntıdan kurtulmuştur. 
8uhrana sebebiyet veren fmnlar 
ba]d<ında tutulan zabıt varakalan 
henüz belediyeye gönderilmemiı
tir. 

Dün yazdığımız ( 8 ) fırından 
başka Beyoğlunda ( 6 ) , Futih 
\re Balatta ( 4 ) , Aksarayda ( 3 ) 
fırın hakkında zabıt varakalarl 
tutulmuştur. 

Dün Müddt:iumumt Kenan B, 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Beyi ziyaret ederek bu meselenin 
lldli cephesi hakkında görüş· 
lnliştür. 

Zabıt varakalan tamamen be
lediyeye geldikten sonra bunlar 
1ıakkında umururu belediyeye 
llıiltcallik ahkamı cezaize kanu· 
hun mu, yoksa iaşe kararnamesi· 
tıin 9 uncu maddesinin mi tatbik 
edileceği tetkik olunacak 
'te zabıt •varakalan Mliddeiumu
ıniliğe verilecektir. 

Nam artınca fırınlar bol, bol ekm•k yaptllar 

Evvelisl glln ılddetll fırınlardan aldırdığı (400) ekmeği 
bükümleri ihtiva eden iaşe karar- Aksarayda ıatııa çıkarmı1ı geç 
namesını tatbik edileceğini ga- vakte kadar bunun ancak ( 348 ) 
zetemizden öğrenen fırıncılar tanesi satılabilmiştir. Miltebakisl 
derhal ekmek çıkarmaya batla- (7,0) kuruıa verildiği halde alan 
mışlar, bu suretle evvelki akşam olmadığı için Haseki Nisa hasta• 
buhran eski şiddetini kaybet- nesine gönderilmiştir. 
miştir. Buğday fiatleri bu hafta so-

Bu vaziyet lizerine Belediye (Devamı 8 ıncl sayfada) 

lzmirdeki Bektaşilik Maz
nunları Adliyeye Ver.ildi 

0.rYlt Mutafa il. Huaa Baba S.IMk .. ,.1ıı Mebaet TeTflk El. 

lzmir 14 ( H1llUll) - Şehri- ı mlftim. Bunlann bqında eıki 
l!lizde Bozyakacla eıkl bektql boktql babalanndan S6keli Meh-
tekkesinde aizli bir tekilde bek· met Temk Efendi, mqhur Huan 
ttşilik Ayini yaparlarken zabıta Baba ve devriflerdea Muatafa 
lttafından yakalananlar hakkında Efendi bulunmaktadar. Ghderdl-

d • . tim reıimler bu llç maznuna 
' h tahkıkat bqlamlfbr. DllnkO aittir Bunlar hakkındaki takibat 
ttlgrafımda hldisenin zabıta ta· tekk~lerin ilguı hakkındaki ka· 
t•fından nasıl haber alındığını nuna istinaden yapılmaktadır. 
'1t nasıl yakalandıklarını bildir- Adnan 

l\1üf ettişler Eski Gümrük 
işlerini Tetkik Ediyorlar 

• 
•. l-taber aldığımıza göre Gümrük Başmlifettişlerinden Tahsin Beyle 
•kı Müfettiş Muavini Gilmrük İdaresinin eski muameleleri üzerinde 
~Clkikata başlamışlardır. Bu tetkikat bazı ihbarlar Uzerine ehemmiyet 
cspetmiştir. Eski senelere ait muamele vergileri üzerinde bazı 

l'~lsuı hareketler yapıldığı ve bir kısım eşyanın vergi alınmadan 
~~~~Ukten geçirildiği şeklinde ihbar yapılmışbr. ihbarlar tahakkuk 
ll tigı takdirde bu vergiler bazı ticarethanelerle fabrikalardan cezaları 
~ t ~irlikte tahsil olunacakbr. Bu suretle iki yliı bin liraya yakin 

Timurlenk 
Tarihimiz• masalları

mıza, hlklyelerlmlze 1•· 
mi karıfan ve hiç fDP· 
hesiz dUnyamn tanıdılı 
en bUyUk adamlardan 
biri olan u Tlmurlenk " 
hakkında yenı bir tefri
kaya baflamak Uzereylz. 
Bu tefrlkamızda okuya
cağınız bazı vak'alar : 

Tlm1V'an gençliği. 
Timaran ilk aşkı. 
Timur efelik gapıgor. 
Serı•rdelikten hanlıla. 
2 o• 3 No. lı srodalar. 
Timar gürilgor, 6• bir 

s11l ld ,.. ••I tiı11ır, n• 
çit I 
Yıkıla ı.htlar. 
TimlU'IUI •flle11m•1L 
Timar .- Yıldırım. 

Pek yakınd 
uson Posta., 

8Utunlarınd• okuyacakaınız. 

M. Balbino 
ltalyan Maarif Nazın 

Şehrimize Geldi 
ltalyan Maarif Nazırı Sinyor 

Balbino bu sabah vapurla şehri
mize gelmiştir. Vali Muhiddin 
Bey bugün misafir Nazır ıerefine 
bir ziyafet verecektir. 

Eski Şirketlerin Vaziyeti 
GörUlen Uizun Uzerine eski 

şirketlerin Yaziyetleri inceden 
inceye tetkike başlanmtşhr. Tet
kikat neticesinde bazı kimselerin 
mahkemeye verilmesi muhte-

' Profesyonel. Olalım Mı ? 
Refik Osman Bey Bunun 
Şiddetle Aleyhindedir 

• 
Diyor Ki: "Bize Kuvvetli Gt:nçler Lazım
dır. Cambaz Kumpanyası istemiyoruz?,, 

Son zamanlarda sporcular ve ' 
bilhassa futbolcular arasında pro- · 
feıyonelliği kabul etmek istiyen- J 
ler çoğalmıştır. Bunlar, amal& / 
lüğiln futbolda terakkimize eng • 
olduğunu, kuvvetli bir milU ta· 
kım f çin profesyonelliğin tart 
olduğunu ileri ıUrllyorlar. Bu 
mesele etrafındald münakaşalann 
ruhunu tebellür ettirmek makc 
ıadile bir anket açhk ve tanın
mış sporculann fikirlerini tesbit 
etmiye başladık. 

Buglln de eski futbolculardan 
Refik Osman Beyin fikirlerini 
yazıyoruz. Malumdur ki Refik Bey 
bir zamanlar Ustadı mtirşit unva
nını almıştı ve milli takımın en 
kıymeUi bir uzvu idi. O ıamanlar 
ıol haf mevkiinde çahşan ve 
bugtın ıpor muharrirliği ve 
hakemlik yapan Refik Bey ıun
lan sölüyor: 

- " Ben profesyonellitbı 
şiddetle aleyhindeyim. Profesyo
nelliğin memleket sporu hesabına 
bir kazanç olabileceğine de kat'• 
iyyen inanmıyorum. 

Ret•n. Osman Bey 

Her hAdiseyi iyi tetkik etmek 
zarureti karşısındayız. Evveli §g. 

nu söylemek iıterim: Bu memle
ketin sporu ve sporculuğu bu 
yllkll kaldıramaz. Henüz bir sa• 
hası, asrt bir lokali kombine bir 
futbol takımı olmıyan sporumu• 

(Duamı 8 inci aayfada) 

Azılı Bir Şerir, Avenesi 
Tarafından Öldürüldü 

• 
Diyarbekir l 3 ( Hususi ) - On seneden beri bu civarda şekavet 

yapmakta olan Mehmet isminde bir şerir, arkadaşı Hüseyin tarafın
dan gece uyurken 6ldUrülmUştnr. 

Til Elek köyllnden topal oğlu Mehmet, bir mllddettenberi Lice 
ve civarıni rahatsız etmekte idi. Dört beş gün evvel arkadaşlarile 
gizlice Akviran köyüne gelen Mehmet, gece uyurken kendi gibi 
şerir arkadaşlarmdan HUıeyinin bir kurşunile beyni parçalanarak 
ölmUşlilr. 

Şimdiye kadar birçok haydutluklar yapan bu ıerir, daha birkaç 
gün evvel Liceli Mehmet Efendiyi yolda soymuş, milhim miktarda 
para11nı almıı ve adamcağızı da 61dllrmüştll. Jandarmalarımız diğer 
ıerirlerin izleri tizerindedir. 

.Sabri 

Amerikada Rakı Yasa1!ı KalkmılJacak (Gaz"'"'•r> 1 

İki meyhaneci arasında: 
- Birader, müşteriler günden güne eksiliyor. Bu gidltle.-

tr~ı hbsil edileceji tahmin olunuyor. meldir. t - Halimize tükredelim yahu. Ya Amerikada olaaydıkl., 
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Muallimlere Para 
Esnaf Bankası bir yardım ol·· 

mak üzere, iki kefil gösteren 
muallimlere az bir faizle borç 
para vermiye başlamıştır. 

Günün Tarihi 

Lmmn=-~l'.lllDmmmrm1r..-.,em .. ..,.~ ................. --............ .-11 Defterdarlı <ta Yeni 
Tebedd .. ler Oldu 8 iR T EŞE 8 8 ÜS { Bele~İY.e Mahke- ( YEN İ K A N U N 

. . -- mesı işe Başladı .. - . Defterdar Mustafa Bey ger«: k ha• 
ılneyi ve gerekse hnlkı alakadar 
eden bütün maliye itlerinin kı rtasi• 
yecillfe meydan verilmeksizin süratlt 
bitirilmesi ve bunun için de her 
memurun ihtıacsı dahilindeki işlerde 
çalıştırılmasını nazarı itibara alarak 
Gç aydanberi Defterdarlığın ve Mal· 
mQdürlükferinin bütün şubelerinde 
tetkikat yapıyordu. Bu tetkikatın 
birinci safhaaı bitmiş ve dün (12D)lit' 
kazanç, bina \'ergisi, tahsil, tetkik 
•e tebliğ memurunun nakilleri hak• 

Tiftıkten HAk• 1.ğ 8 "kt s Ih Mustahdemın a ım ı e eşı aş u • 
Şapka Hakimi Münir Bey idareleri 
Yapılacak Yayin Edildi Faaliyete Geçti 

-- Belediye cezalarına karşı ya-
Tiftik tacirlerinden bazıları pılan itirazları tetkik için bir sulh 

pek yakanda yeni bir teşebbüse 
ceza mahkemesi teşkil edilecc

girişmiye karar vermişlerdir. 
Bu teşebbüs, Türkiyedc tif- ğini yazmışhk. Bu mahkeme teş-

tikten şapka imaline giri>=nek ve kil edilmiş ve hakimliğine de 
bu suretle yerli tiftiklerimize satış Beşiktaş sulh hakimi Münir Bey 
ve sarfiyat kuvveti vermektir. tayin edilmiştir. 

Bazı fabrikalar, bu husus için Mahkeme Galatada ( ikinci 
muzaheret göstermişler ve alaka- sulh mahkemesi ) unvanile bu-
dar makamlara müracaat ederek günden itibaren faaliyete başla-
teşebbüslerine yardım istemiye mıştır. Mahkemeye iki katiple 
karar vermiılerdir. bir de mübaşir tayin edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, şim· Mahkemenin faaliyete geçmesi 
diye kadar kumaşlarda tiftik hasebile Müddeiumumi Kenan B. 
kullanmak usulü için bazı tecrü· dün öğleden sonra Belediyeye 
beler yapılmış, yüzde yirmi nisbe- giderek Belediye Reisi ve Vali 
tinde muvaffakıyet hasıl olmuştur. Muhiddin Beyle bu mesele etra

Şekerciler 
Bir Heyet Vekaletlere 

Müracaat Etti 

Şehrimizdeki şeker tacirlerin
den yirmi kişilik bir heyet inhisar 
ve İlctısat Vekaletlerine telgrafla 
müracaat ederek Haydarpaşa ve 
lzmit gUmrüklerinde bekliyen 
malları için Bankalara her ay 
faiz olarak on bin liralık ecnebi 
dövizi verdiklerini bildirmişlerdir. 

fında görüşmüştür. 
Bu mahkeme yalnız Eminönü, 

Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş kaza
larınca tarhedilen belediye ceza
larına karşı yapılan itirazlara ha· 
kacaktır 

Bakırköy, Sarıyer, Beykoı, 
Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve 
Adalar kazalarındaki itirazlar 
eski mahkemelerde tetkik edile
cektir. 

Balkçılık 

Şehrimizde yedi tane kadar 
müstahdemin idarehanesi vardır. 

Belediye lktısat Müdüriyetin
den birer vasika ile bu idareha· 
nelerde iş isteyeu, işçilerin mik
tarı son zamanlarda ziyadesile 
artmıştır. F akar bir müddet son
ra tatbik edilmiye başlanacak 
olan ecnebilere yasak edilen iş
çi kanununda pek çok istifade 
edileceği ve bu suretle birçok 
yerlerde Türk işçi ve san'atkir
larına iş bulunacağı anlaşılmak
tadır. Müstahdimin idarehaneleri 
bu husus için şimdiden faaliyete 
başlamışlardır. 

Türk Malı 
Hariçten Yeni Müşteriler 

Müracaat Ediyor 

kandaki ilk liste kendilerine tebUI 
edilmittir. Defterdarlık bu nakillerde 
buhran ve muvazene vergisi dDlayt• 
•İle maaşJanndnn epeyce bir miktat 
ke.ilen memurların ikametgalılarıoı 
nazarı itibare almıf, şimendifer ve 
vapur parası veren memurları kendi 
ikametgahlarına yakın olan y .. rler• 
tayin etmiştir. Beşiktaş Malmüdürd 
Muatafa Bey de Maliye Vekaleti tel• 
kik memurluğuna nakledilerek yeri• 
ne Dahiliye Vekillcti Mümeyyizi CeV'" 
dıt Bey tayin edil mişt i r. 

Yeli Kalem Ucu 
Huekide oturan Bahaeddin Bey 

isminde bir zat yeril kalem uçları 
7apmış ve aermaycdar bulmak üzer• 
Ticaret Odası:-ıa müracaat etmiştir. 

lzmirden Bir Müracaat 
lzmirden şehrimize ırelcn haber• 

Jere (Öre !OD günlerde orada kömÔt 

S H motorin yağı fiatlerl hiç sebep 
on zamanlarda Türk mah- yokken birdenbire yükselmiştir. şeb• 

sulatı almak için Avrupa ve rimiz Ticaret Odasına yapılan müraca• 
Asyanın bazı şehirlerinden Harici berine bu vaziyetin benzin fiatleri• 
Ticaret Ofisine müracaatlar ya- nln yükselmeıile alakadar olduj'LI 

neticesine varmış ve bu noktadaa 
pılmıştır. Bu müracaatJara gare, tahkikata başlamıştır. Tahkikatın ne• 
Brükselden: Meyankökü, bbbi ticeal iz.mire bildirilecektir. 
çiçek, yaprak; Prağdan: Kuru Kimyakerlerin içtimaı 

Bunlar fazla döviz vermemiş 
olmak için malların çekilmesine 
miisaade istemi~lerdir. Tacirler 
İzmit ve Haydarpaşadaki mallar 
çıkarıldığı takdirde Anadoluda 
şekerin ucuzlıyacağını ıöylemek
tedirler. 

meyva, soğan; Buğdattan: Zey- TOrk Kimyakerler cemiyetinden 
Bir Heyet Ta th Sularda tinyağı, tıbbi ecza, kereste, ec- aidatımız bir tezkerede önilmüzdeld 

Balık Yetl.ştı·recelc zalı pamuk, kılaptan işlemeler, cuma günü sabahleyin Halk Evinde 
içtima vapılacaiı ve azaaın gelrne• 

.. İpek ve yünlü kumaşlar ; Alman- lerinln rica edildifli bildirilmektedir. 
Oğrcndiğimize göre, bir Türk yadan da kuşyemi istenilmek- Ticaret Mukaveleleri 

gurupu şimdilik Konya ve Anka· tedir. lsviçre ve Türkiye arasındaki tltı 
ra havalisindeki tatlı sularda caret mukavelesi, tasdiknameleri• 
fenni balık yetiştirmek maksadile Sergi M ükafab teatisinden yirmi gnn ıonra tatblll 
bareketd geçtcektir. Bu maksa- - - edilecektir. 
dm temini için de hiikumetten Para Mükafatları Bugün Yanhşlık Var 

Müfettişler Talebenin Va- imtiyaz İ&tenecektir. Tevzi Edilecek Tür ki yenin Yunanistan• yaptı fi 
. eti . T etk .k Ed. 1 Grup azasından birinin ver• ihracatı gösteren rakamlann baııla• 

zıy nı 1 ıyor ar Çiçek ve sebze sergisinde nnın yanlış oldn"'u anlaşılmıştır. 
diği malumata göre, plan muvaf· a 

Alakadar Maarif Umumi Mü- kazananlann mlikifatları yakında lk'ı Hu'"kQmet Arasıı1da fakiyetle tatbik edildiği takdirde 
fettişleri Maarif Vekaletine bir A verilecktir. Mükafat, albn ve Kolombiya ile Türkiye arasınd• 

beş sene nihayetinde nadoluda 
rapor vererek hususi mektepler- gu" müş madalyalar da dahil oldu- ticari münasebet tesisi için Kololll• 

et fiatleri mühim miktarda dfü;e- b' ı b" ta • ı t b ı ı · · deki bazı talebelerin vaziyetlerini cektir. • ğu halde 800 lirahktır. ıya ı ı r eır • an u a re mıştır. 
arızalı gördliğünü bildirmiştir. Tavuk cinsine 520 lira verilecek, Çorum Defterdarı 
Bazı talebelerin layık olmadıkları T •h" E J Maliye Vekaleti Pul Tetkik M•• 

fi 1 d afi 1 Sef er birinci dereceye (35) 2 inciye(25), muru aabık l•tanbul Defterdar~ 
sını ara a ın ıkları şüphesi üz~ 
rinde durulmaktadır. - - - 3 ünciye {15) lira tevzi edilecek• Varidat Müdürü Naci Bey Çorulll 

Öğrendiğimize göre Vekalet Sinoplu Bir Zat Müzeye tir. Meyvecilere (189), sebzeci- Defterdarlığına tayin edilmiş, menıd'" 
H k 1 S t rlyetine gitmek üzere ıehrimizc gel" 

Müfettişlerile, İstanbul ilk tedrisat ey e a ıyor lere (189), neşriyattan kazananlara mittir. 

müfettişleri bu saha dahilinde Dün M-üz-el;; -Müdüriyeline (70), çiçekcilere {150) lira dağıti- Hayırh EvlAt 
bazı hususi mektepleri teftiQ et· lacakbr. Madalyalar bugünlerde B h • • • d b ı· 

v Sinoplu bir zat müracaat ederek, ur anettın Hmın e iri Bc.yo 
mekte ve mektep idarelerinden S b ld t t b" zarphaneye verilecektir. Para lunda Alhnbakkal sokağında otur•O 
P ürüzlü gördükleri noktalar hak- inopta u uğu unç an ır k~f I b z· d annHi Melek Hanımın evine taarrıı• 

Hususi Mektepler 

Asuri heyk~lile Bizans ve Roma mü a at arı ugün ıraat 0 asın- · · c 1 k d k ,, Mekteplerin Duhul Şartları kında malümat almaktadırlar. da tevzi edilecekHr. etmııtır. am arı ır 1 tan sol1 
tarihine ait iki taş kafayı satmak kadıncağızı dövmüştür. 

Haber aldığımıza göre, önü- Balmumu ihracatımız istemiştir. f Sadık Köpek 
müzdeki yeni seneden itibaren Müzeler idaresi bu hususta A yon Sal,ŞI Beyoğlunda Çiçekçi soka1ııı:ad• 

Son zamanlarda balmuınu ih· ı; • 
Maarif Vekaleti yüksek mektep- b h f tetkiJc .. ta başlamış ve tarihi bir Japonlann İstanbul piyasasın- oturan Madam Aleksi, komşusu !\ar racatımız iraz a iflemiştir. Fa· "' d 

lerin duhul şartlarında bazı d~ kat alakadar tacirler ihracatın kıymeti haiz olması ihtimali bulu- dan mühim miktarda afyon mil- darn Robeka ve Macfam Annstad•-
ğı'şı"klı'kler kabul v• tatbı·k ede- b d b "ki h b 1 ile kavga etmiştir. Bu esnada Ma • "' tezyidi hususunda teşebbüslere nan pu eserleri sahi in en satın ayaa ettı eri a er a ınmak- Aleluinin köpeği de Madam RolJe'° 
cektir. girişmişlerdir. alacağı cevabın1 vermiştir. tadır. kanın bacağını ıaırmıştır . 

1: Komşu - Kol1'y ıcle 
Bey. Ne bu faaliyet? Hasan J 2 - Tavuk kümesi mi yapıyoraun 

yoksa? merak ettim. 

J 

3 - Kuzum Hasan Bey söyıe. I <ınladuu. Galiba 
apartaman yapıyorsun. •un komşu! Fırın y~pıyoruıPı l 

5: h~~ .. ıs 

Hasan Bey - Milbim 
•tH komıu. 

bir ıey - Söylemem. Sonra kııkanıraan. H -: Bira& sabret. bitireyim de ıö· 
rursua. 

Ne olur ne oJmazL, 
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Herg.ün • Gençlikteki Kuv·vet • Sözün Kı s - ~---

lozan 
Konferansına 
Gidiyorlar 

~~~~~~~~~~~r--;;~~==----:~~~--~=:::=----=---=ı 1 klünderecatzmzzzn çoklu-
gundan Dercedilememiş
tir. 

------------------- * Bü1'k Avrupa devletleri Lo-
tana gıaiyorlar. Orada, dUnya 
buhranının en mühim sebeple·Wıı
den birini teşkil eden tamirat 
ltıeselesinin halli ile meşgul 

, olacaklar. 
Meşhur Fransız diplomatı 

Paul Boncour, Tahdidi Teslihat 
l<onferansından sonra bütün dün· 
tanın limitlerini Lozan Konferan
~ıııa bağladığım, bu konferans ta 
ıflas ettiği takdirde akibetin fed 
olabileceğini sövlliyor. Yani Lozan 
konferansına bayati bir ehemmi· 
ht veriliyor. 

Lozan Konferansında balJedi· 
lecek olan mesele nedir? 

Geçen haziran ayında Y o una 1 

plAnı namile maruf olan proje 
iflas ettiği için, Amerika, Alman· 
Yanın borçlarım tehire muvafakat 
etmişti. Kabul edilen mUhlet 
tirııdi hitam bulmuı oluyor. 
Bu müddet zarfında Fransız 
başvekili Amerikaya giderek 
lneseleyi doğrudan doğruya 
Lalletmek istedi. Sonra Pariı
te Fransızlarla lngilizler ara
•ında müzakerat cereyan etti. 
ı:' ransa bir türlü Y oung planının 
değiştirilmesine muvafakat ede
iniyordu. Almanya borcunu öde
ltıiye devam edemiyeceğini ilan 
•dip duruyordu. Bu muğlak me
•eleyi hal için bir iki ay evvel 
~ozanda toplanılacaktı, fakat top
~nıtamadı. 

Geçen hazirandanberi vazi
)'ette ne değişiklik var? Değişen 
tu var ki, Amerika bütçesi 2 
ll'ıilyar açık vermiştir ve Ayan 
Meclisi bu açığı kapatmak için 
)eni vergiler ihdasına mecbur 
'lınuştur; Almanya ise borçlarım 
~ar edenlerin eline geçmek 
.,~eredir. 

f şte Pariste lngiliz ve Fransız 
ba .. vekilleri bunun için birleştiler 
"e Lo~ana gitmeden evvel anlaş
~ıya çahşhlar. Muvaffak oldu
ar mı, bilmiyoruz. 

Şimdilik malum olan şey, Lo
~a da tetkik edilecek olan pro
Je!erdir, 
,. İngilizlerin projesi şudur: Ya 
4"\lmanyadan toplu bir para is-

1~nıek, yahut Almanyaya uzun 
ır vade vermek ve bu vadenin 

:on~nda eski ıerait dahilinde 
•ksıtlerini ödemesini temin et

inek. 
Fakat bu defa Lozan Konfe

~llnsmda en ziyade nazan dik
ate alınacak mesele Almanyanın 

teni vaziyetidir. 
~ Bugünkü Almanya Sovyet 

Usyaya düşmandır, yarın iktjdar 
~evkiine gelecek olan Hitler ise 
b· \'yet dilimanbğmı programına 
~le koymuıtur. Sovyetlere kar~ı 
lrnanyayı kazanmış olmak için 

t
ttrek Fransa, gerek lngiltere 
•rı . b· 1ırat ve borçlar meselesinde 
e~&ı daha müsamahak4r hareket 

ebiJirler. 
)"· Bizce Paris mlilikatının ıç
Uzü de bundan ibarettir. 

/)Qrülf ünun 
~llhtarigeti 

- Mdmlcketin şelalelerini boşa 
akar, ormanlarını metruk bir halde 
görürsek, hazinelerimizin israf edil
ditini görerek müteessir oluruz. 

2- Halbuki nüfusumuzun yarısını 
teşkil eden kadınların bütiin günle
rini boş yere geçirdiklerini gördü
j'ümüz zaman, bunun kaybedilen mil
li bir kuvvet olduğunu unuturuz. 

---

3 - Faknt en ! üyük mılli kuvvet 
gençlikteki kudrettir. Bu kudreti orga
nize ed ip istifadeli bir hale koyınak, 
boşa akma,;ına mani olmak, en bü
yük meseledir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Viliyetler Teşkilitı 
Yeni Bir Kanun Liyihası Hazırlandı, 

Viliyetler Adedi 46 va İnecek 
Ankara, 15 (Hususi) - Müllci 

teıkil~t ve vilayetlerin vazifeleri 
bakkmda Dahiliye Vekileti tnrn
fından bir layiha hazırlanmış ve 

Millet Meclisine sevkedilmiştir. 

Yeni Jayibaya göre, her vi-
IAyette yazı, hukuk, emniyet 

1 

1 

-ve nüfus işlerine ait dört büro 
bulunacaktır. HE:.r büronun da 
birkaç şubesi olacaktır. Bugün 
yalnız dört vilayette bulunan hu
hukuk müşavirliği, yeni layiha 
kat'iyet kespettikten sonra hU
tün vilayetlere teşmil olunacaktır. 

Kanunun tatbikicden sonra 

vilayet teşkilAtı masrafları 600 
bin lira kadar fazlaşarak 1695000 
lira olacaktır. Fakat vilayetlerin 
adedi yeni kanundan sonra 46 ya 

ineceği için bu suretle yapılacak 
tasarrufun bir kısmi yeni masrafa 
karşılik tutulacaktır. 

--------~---• 
iki Garip Yangın 

- - . 
14,000 Liraya Sigortalı iki Köşk 

Biribiri Arkasına Niçin Yandı? 
~------

Drnkn nüshamızda kısaca yazmıştık: Evvelki 
gece Kadıköyünde Acıbademdf! " Çifte köşkler " 
ismi verilen binaların birinde yangın çıkmış, derhal 
itfaiye yetişmiş, yangının diğer köşke sirayetine 
mc>:dan vermemiş, yalnız köşklerden biri yandığı 
halne söndürülmüştür. 

ve iki köşkün biribiri arkasına yanması hayli garip 
görülmüştür. Bunun Uzerine polisler tahkikata 

girişmişler, binaların Beşiktaşta Has fırın 
sahibi Yakup Beye ait olduğunu ve 14 bin liraya 
sigorta ediinıiş bulunduğunu öğrenmişlerdir. 

Fekat zabıta bu yangın hakkındaki tahkikatını 
henüz bitirmeden dün gece diğer binada da yangın 
çıkmış ve bu köşk te tamamen yanmıştır. 

Bu vaziyet karşısında zabıta şüpheye düşmüş 

Diğer taraftan zabıta bu yangınlarm busıısl 
maksatlarla çıkarıldığına dair dellil elde etmiştir. 
Fakat yangım kimin çıkardığı henüz belli değildir. 
Bazı kimseler isticvap edilmektedir. 

Emir Faysal Hz. 
A nkarada Harp Manev
ralarında Hazır Bulundu 

Ankara 15 (Hususi) - Emir 
Faysal Hz. dün muhafız alayı 
karakgahmı ziyaret etmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili Zekai 
Bey, ordu müfettişi Ali Sait, 
Milli Müdafaa müşteşarı Se· 

dat, fırka kumandanı Sıtkı 
Paşalarla birlikte kıt' ayı teftiş 
eden Emir Hz. Balkat sırtların
da alayın tertip ettiği bir harp 
manevraşını seyretmiş ve Eski
şehirden gelen tayyarelerimi
zin harekAtım takip etmiştir. 
Bilahare yarış sahasma gidile· 
rek orada sfivari zabitlerimizin 
mini atlayışlarında bulunmuştur. 

Emir Hz. buradan ayrılırken 

!Barem 
Kanununda 
Tadilat 

Ankara, 14 - Hükumet, dev· 
let memurları nıaaşlarmın tevhit 

ve teadlllOne dair kanunun beşin
ci maddesinin Şil şekilde tadilini 
Meclise teklif etmiştir. 

"Bu maddede hüküm, asli 
vazifesi ücretli olan müstahdem
lerin deruhte edecekleri maaşh 

muallimlikler maaşlarına ve asli 
vazifesi maaşli olup ta daimi üc
retli bir muallimlik deruhte eden
lerin ticretlerine şamildir." 

Vekil Beyi kıt'ada gördtığll inti

zamdan ve zabitlerin yilksek 
kabiliyetlerinden kendisini tebrik 

1 Masonluk 
Dahiliye Vekili Fırkada 

izahat Verdi 

Ankara, 15 (Hususi) - Diln 
Fırka grupunun içtimamda Dahi· 
liye Vekili Masonluk hakkında 

Mahmut Esat Beyin sorduğu sual 
etrafında izahat verdi. Şlikrll 

Kaya Bey, ortada mevcut kanun
lara mugayir bir vaziyet olma• 
dığını, kanuna mugayir hareket• 
lere karşı derhal tatbikat ve ta• 
kibata girişileceğini söyledi. 

etmiş ve Kumandan İsmail Hakkı 
Beye takdir ve teşekkUrlerinl 

beyan etmiştir. 
Emir Hazretleri don· akıam 

Gazi Hz. şerefine mlikellef bir 
ziyafet keşide etmiıtir. 

ftt Darlilfünun mütehass111 M. 
t,'1~ın Maarif Vekiletine verdiği 
ı:.0rda, Darülfünun mubtariye- -=.-=------------·------------------------------. 
~ kn kaldırılmasını teklif ettiği Is TER /NAN, iSTER /NA NMA I 
tt. e. kında ortaya bir şayıa çık-

ıştır, 

titıdBu ha bar~ Darftlfilnun mohi
~ir e derin bir teaiı- uyandırmış, 
b,~?,k tntlderrisler muhtariyetsiz 
•itı ulfGnun olamayacağı fikrinde 

tr, 

Biıı: bur•da yoJurdu 40, sütil de 35 kuruşa alıyoruz. 
Adana rneteleri lıe fU haberi yaıı:ıyorlar: 

" Atiretlerio yaylllara ritmesi dolayısile mahalleler 

araıanda aatalmalda olan aGtün okkaaı 5 kuruttan 
7,5 kuruıa, 1oturdun okka11 5 kurqtu 10 kuruıa 
kadar yGluelmittlr. ,, 

iSTER /NAN, /STER INANllAl 

............................................................... 
Bulgaristandaki 

Hadise 
Bulgar Sefareti Meseleyi 

Tavzih Ediyor 
--~ 

Geçenlerde Bulgaristanda 
Kessarevo köyünde l'ürklere 
karşı bazı gayritabiil veziyetler 
alındığı, birkaç Türkün öldüğü 
veya öldiirüldüğü şeklinde ha
berler inti~ar etmişti. Bulgaristan 
Orta Elçisi bu mesele hakkında 
şu tavıjhi neşretmektedir: 

'' Köyün Hristo Stoyanof il
mindeki kır bekçisi iki atm sü
rülmüş bir tarlaya girdiklerini 
görmüş Ye bunları belediyeye 
teslim etme~ üzere tutup götür
mek istemiştir. 

"Yolda birkaç Tnrk ~ köylilsO, 
başlarında lbrahim Mustafof is
minde birisi olduğu halde kır 
bekçisine hücum etmişler ve 
kendisini öldürmüşlerdir. 

"Köyün belediye reisi, lbrahim 
Mustdof ile hempalarını tevkif 
ettirmiştir. 

"Mezkur köyde mukim ahali, 
maktulün akrabası da aralarında, 
olduğu halde belediye dairesine 
giderek, etrafa ikame edilen 
muhafızların gayretlerine ra-ğ 
men, katil lbrahimi tutmuşlar 
ve (hırpalamışlardır. lbrahlm bir• 
kaç gün sonra Tımova hastane
sinde ölmüıtllr. Adliye memur
ları meseleye vazıyet etmiılerdir. 

Mes'ullerin ortaya çıkarılması 
ve mlkrimlerin cezaya çarpı ması 
için tahkikata başlanr. ııtır. Kütle 
halinde ırza tasallut veya kıtal 

vukubulmanrılır. 

"Türk ahaliye ait camiin yan• 
masına gelince; bu yangının mez• 
kur vak'adan 15 gün kadar son4 
ra vuku bulduğunu ve bu hadise 
ile hiçbir münasebeti olmadığını 

kaydetmek lazımdır. Filhakika 
yanj(ının camiin içinden çıktı

ğı tahkikat neticesinde ~abit 
olmuştur. Ve türk köylftleri 
bu yangın dolayısile şimdiye 
kadar hiç kimseden şikayet etme
mişlerdir. Herhalde adil tahkikat 
bu husus hakkında da İnecruını 
takip etmektedir.,, 

Bulgar Misafirler 
Bulgar gazetecileri dnn ıeh .. 

rimize gelmişlerdir. Gazetecilerle 
birlikte 57 kişilik amatör bir 
balet heyeti de gelmiıtir. Misa
firler yakmda Ankaraya da gi
deceklerdir. 

GayrimUbadiller Toplamyor 
BilAistiına bUtUn gayrimüba• 

dillerin iştirakile yaran fevkalade 
bir kongre toplanacak ve ba 
kongrede Gayrimilbadiller Cemi
yetinin yeni idare heyeti Hçile
cektir. 

İrzmirde 
Rıhtım Şirketi Davasına 

Devam Edildi 
lzmir, 15 (Hususi) - Rıhtım 

Şirketi suiistimal davasına dtin de 
devam edildi ve müdafaa ıahit• 
leri dinlenildi. İkinci celsede 
maznunlara ait baza mektuplar 
okundu. Maznunlardan bir kısma 
Parise gitm8k istediklerini alyle
miflerdir. Da•• 21 hazirana talik 
edildi. 



4 Sayfa 

1 
1 Hadiseler Karşısında 
) 

Keşki 
Fırıncıya 
Varagdım 

insan hiçbir şeyden şikAyet 
etmemeli. Şu piyasanın durgunlu
ğundan azmı da\•acı olduk. Sanki 
depolarda yığılmış mallar varmış, 
sanki anadan doğma ticaret 
yapıyormuşuz gibi durmadan 
öttük. Söylendik durduk. İhti
yarlarm meşhur sözüdür: 

"BelA okuma. Döner dolaşır, 
kırk gün sonra yine senin başına 
gelir,, derler. Hakikaten öyle 
oldu. Tüccar sıkıntı çekti, biz 
söylendik. Sanki onların babadan 
miras kalma avukat. imişiz gibi 
adamcağızlara boyuna müdafaa 
ettik. Nihayet olan yine bize 
oldu. 

)#.. 
Ekmek buhranının ilk 2ünU 

iki taze kadın arasında: 
- Ah komşu, bir eaattir fı

nnda bekliyorum. Bir okka ek· 
mek beceremedim. 

- Sorma kom~u, ben de öy
le. Paralar elime yapıştı. 

- insan bilemez ki. Keşki 
yaktile bir fırıncıya varaydım. 

- Yaa.. Ne iyi olurdu. 
- Değil mi ya. Şimdi böyle 

ekmek derdine düşmezdim. .. 
iki mektepli arasında: 
- Vay, Aliciğim. Hani sen 

.. bugün mektebe gelmiyecektin. 
- Sen ne söylüyorsun kar

deşim? 
- Baban işi anladı galiba? 
- Ne gezer. Evden ekmek 

almıya gönderdiler. Gider miyim 
hiç. Derhal çalışkanlığım tuttu. 
Çantayı kapınca buraya geldim. 

- Sende de tali nanay doğ
rusu. Bir giln mektebe gelmiye-
cektin, aksi gibi ekmek buhranı 
çıktı. 

iki ortak kunduracı arasmda: 
- Birader, ben ıana vaktile 

dememiş miydim. Bir fırın açalım, 
bu iıte çok papel var ... 

- Birader, feytanın böyle 
halt karıştıraca(ı kimin aklına 
ıelirdil. 

* Dairede: 
Katip - Müdür bey, müsa

ade ederseniz bugün iki saat er
ken çıkalım. 

Müdlir - Hayrola? 
Katip - iş başa düştü. Ek

mek alacağız. Kim bilir fınnm 
önünde ne kadar bekliyeceğizl. 

* Pazar Ola Hasan Bey: 
- Uğurlar olsun komşu. Ne

reye böyle? Yatağı yorganı ıırt
lamışsın. 

Komşu - Fırına ekmek al· 
mıya gidiyorum. işin ucunda sa
bahlamak ta var!.. 

Mütevelli 
Mehmet Bey 

N. F. 

Eskişehir, ( Hususi) - Gala
tasaraylı meşhur mütevelli Meh-
met Bey burada ıimendifer fabri
kasında memurdu. Fukat birkaç 
gün evvel istifa ederek ayrıldı 
ve lstanbula gitti. Mehmet Bey 
burada bulunduğu müddet zar
fmdn Eskişehir sporunu canlan-
dırmak hususunda miihim bir 
amil olmuştur. Kendisine gerek 
Eskişehir sporcularının, gerekse 
şimendifercilerin büyük bir mu
habbeti vardır. Mehmet Beyin 
bumdan ayrılması hepimizi mii
tee.:.sir etmiştir. 

B ha 

--"' ................................................................................... ' 
• MEMLEKET HABE LER 

Tarihi Fıkra 
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1 • ı• ) • ç d Kıymeti 
Z .. _. .. ır ua ım erı eşme e kiıa~':~:. J::~~n~ÜD~ ile~ 

s ahat Mu telif 
a ydalı T et ik er 

-- gfinkU alemi, her cepheden dl,. 

E g"" I en c e I er Ve kayeseli bir tetkika tabi tutan "' 
eıer, vaktile fark memleketleriıl' 
de tiire verilen kıymetle yine • 

Arası a Geçti• yerlerde şairlerin halen çektikleri 
sefaleti tesbit ediyor ve " Bir 1' 
man glpta olunan ,air hayallr Çeşme (Hu• 

susi ) - Kasaba
mız halkı öteden· 
beri maarif hare-
ketlerine k arş ı 
şiddetli bir ala· 
ka ile bağlıdır. 
Mübalağaya Jü. 
zum görmeden 
öyliyebilirim ki 

bugün çeşmede 
tahsil çağına gel 
miş olan çocuk
ların yiizde dok· 
san beşi mektebe 
devanı etmektedir. Daha açık 
bir ifade ile söylemek llzımge
lirse, ilk tahsil kanunundaki mcc· 
buriyet burada, hiçbir ihtara 
hacet kalmadan münhasıran hal
kın hevesile kendiliğinden tatbik 
edilmektedir. 

Bu sebepledir ki lzmir mual
limlerinden miirekkep kalabalık 
bir heyetin buraya geleceğini ha
ber alan halk, günlerdenberi mi
safirlerine ikram için hazırlanmış
lardır. Nitekim 150 muallimden 

ydında 
Her es 

Göç 
Yaylaya 

Ediyor 
Aydın, ( Hususi ) - Deniz 

hasretini gönülden duyan Aydın
lılardan bir grup bu cuma gü
nü hususi bir trenle İzmire gide
cek, glizel Akdeniz kıyılarının 

incilerine kavuşacaklar, sesli 
filim seyredip musiki dinliyecek
lerdir. Herhalde güzel geçecek 
bir günd~n ıonra tekrar burıya 
döneceklerdir. 

Haber aldığıma göre bir 
kısım memurlar ve buı aileler 
şu günlerde Paşa yaylasına göç 
edecekler, çam ormanları, meyva 
bağları ve oluk oluk fışkıran su 
tarhları arasında çadır kurar.ak· 
)ardır. Bu aileler temmuz ve 
ağustos aylarını orada geçirecek
ler, bu ıuretle ıehrin yakıcı 
11cağından yakalarını kurtara· 
caklardır. 

E.. v. 

Eskişehirde 

Son Yağmur Ekinleri 
Kuraklıktan Kurtardı 

Eskişehir ( Hususi) - Ne za
mandır yağmur bekliyorduk. Çift-
çiler yaj'mursuzluktan endişeli 
bir vaziyette idiler. Fakat son 
yağmur bu havaliye Lbereket aşı
lamış, ekinlerimizi kuraklıktan 
kurtarmıştır. Fakat yağmurun 
fırtına ile karışık yağması bazı 
zararlara da sebep olmuştur. Ez· 
cümll.? Muttalip ovasında 120 
lrndar koyun telef olmuştur. 

Buğday fiatlerinin artması 
Uzerine birinci ekmek 9, ikind de 
8 kuruşa çıkmıştır. 

Baha 

Adanada Yaz Mesaisi 
Adana, (Hususi) - Havaların 

fazla sıcak gitmesi üzerine resmi 
dairelere yaz mesai saati tatbik 
edilmiye baş!anmıştır. · Şimdi me
murlar sabah saat altı buçuktan 
bir buçuğa kadar çalışıyorlar. 

geçirilmiştir. Er
tesi aabah mek
tepte şerefleri
ne. bir ç y zi
yaf oti veril
mi~, . sonra 912 
hicri &eneıin
de yapılmış olan 

tarihi kaleye ıi
dilmiş, tetkikat 

yapılmıştır. Tet
kikat esnasında 

GUzel çe,menln uzaktan görUnu,u misafirlere ka-
zamız halkından 

iltihak edenler kalabalık bir 
kütle teıkil ediyorlardı. gu ııra
da daimi encümen Azasından 
Çeşmeli Çiftçi oğlu Mah • 
mut Bey kale bakkmda bir 
saat kadar tarihi malumat verdi. 
Ayrıca bu havalide cereyan etmiş 
olan tarihi hadiseleri izah etti. 
Müteakıben tekrar otomobiUerle 
ılı~alara gidilerek deniz eğlence
leri yapıldı. Akşam llzeri tekrar 
coşkun tezahürat arasında misa
firlerimiz güzel f zmire döndüler. 

mürekkep İzmirli misafirleri taıı
yan otomobiller perşembe gUnU 
Çeşme hududuna geldiği zaman 
kalabalık bir halk ve köylü küt
lesi kendilerini candan istikbal et
tiler.Ayrıca yolboyunca kaza mer

kezine kadar müteaddit taklar 
kurulmuş, her durak yerinde 
halkın candan tezahüratı görül
müştür. Misafirlerimize akşam 
üstü güzel bir ziyafet verilmiş, 
saat on ikiye kadar muhtelif eğ· 
lenceler arasında hoş bir gece 

Somada 
Heyecanlı 
Güreşler 

Maniaalı Rifat Pehlivan 
Soma ( Hususi ) - Şehrimizde 

cuma gilnü heyecanlı pehlivan 
güreşleri yapıldı. Belediye ve 
gençler birliği menfaatine yapı
lan bu güreşler meşhur pehlivan· 
lardan Manisalı Rifat, Dinarlı 
Mehmet, Soma İdman Klübü 
azasından Somalı Abdüsselam, 
Gönenli Hamdi, Çengel Apdullah 
Karacabeyli İsmail ve Balıkesirli 
Osman pehlivanlar iştirak ettiler. 
ilk giireş Manisalı Rifat ve dinar
lı Mehmet pehlivanlar arasında 
yapıldı ve Rifat pehlivan galip 
gelerek elli lira kazandı. Sonra 
Abdüsselam ve Hamdi pehlivan
lar karşılaştı ve Abdüsselam ga-
lip gelerek 20 lira aldı. Müteakiben 
Çengel Aptullah Karacabeyli 
lsmaili, lsmail de Osınanı mağlup 
ettiler. O gün Kara Ali pehlivan 
da gelmiş, fakat Manisalı Rif at 
ile tutuşmak teklifini kabul etme-
miştir. B. Sıtkı 

Konya Yerli Mallar Sergisi 
Konya, 13 (A.A.) - Beledi

ye, Konya yMli malları sergisine 
iştirak edecek firmaların getirece
ği mallardan belediye hissesi ve 
oktruva resmi nlmamıya karar 
vermiştir. 

S. Kadri 

Bir Çe tik F abri
kası Açılıyor 

Silifke ( Hususi ) - Şehrimiz 
yakında elektrik ışığına kavuşa-
caktır. Son zamanlarda, elektrik 
tesisatı için girişilen faaliyet 
hararetle ilerlemektedir. Bundan 
başka kasabamız yakında yerli 
sermaye ile kurulan bir ekmek 
fabrikasınada nail olacaktır. Vila
yetimiz dahilinde aon seneler zar· 
fında pirinç ziraatine büyük bir 
ehemmiyet verilmiş ve bu ziraat 
o!dukça inkişaf etmiştir. Bu 
vaziyet karşısında burada bir 
çeltik fabrikasına şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyacı nazarı dikkate 
alan vilayet makamı tetkikat 
yapmış ve Almanyaya beş bin 
liralık makine sipariş edilmiştir. 
Çeltik fabrikasının yedi bin 
liraya çıkacağı .tahmin ediliyor. 
Fabrika Mut kazasında tesis 
olunacaktır. 

Silifke 
Bir Mektep Talebesi Nehir

de Yıkanırken Boğuldu 
SiHfke (Hususi) - Şehrimizin 

ortamektep talebesinden yapıcı 
Ahmet usta mahtumu on beş 
yaşlarında Salih, yıkanmak üzere 
Göksu nehrine girmiş, bir daha 
görünmemiştir. Dalgıçlar tara
fından yapılan taharriyatta nehir 
içinde bir ağacın köküne başı 
sıkışmış olduğu halde ölü bulun
muştur. Mektebin çok zeki olan 
bu talebesi muallim ve arkadaş
ları taı·afından hazin merasimle 
defnedilmiştir. 

Necdet 

Adana Kollejinde 
Adana, (Hususi) - Bu sene 

şehrimizdeki Amerikan Kollejin
den altı Türk Hanımı diploma 
alnuya muvaffak olmuştur. 

Buğday Fiatı 
Konya, 13 (A.A.) - Buğday 

fiati 8 buçuk kuruştan 7 ye 
düşmüştür. 

timdi acınacak bir fey olmuştul•11 

diyor. 

Ne doğra hükümL Bin•"' 
evvelki şark şairleri, çok bahti-
yar insanlardı. Keselerinin halt' 
lediğini görür görmez iki beyitl*-' 
bir şiir çiziktirirlerdi, devrin ..
zirine veya amirine gatnrup &.
delini alırlardı! 

Bu alış verişlere dair nele't 
ne inanılmaz kıssalar vardır?,,.. 

selA Musullu İbrahim isminde b
şair, hem beatekir bir ad-
" Çütlik sabo alma " bikiyeJilll 
habrlıyalım: lbrahim, devrin ' ' 
ginlerini kalem kuvvetile harJ&' 
bağlayıp birinci zengin ayıl~ 
kadar ·para toplamıtb. L.....-: 
yediği ekmekten giydip cübbe 
kadar hiçbir şey için para s.ı-
fetmeyi islemezdi, mutlaka bcda1' 
ya~amıya çalışırdı. 

Bu bahtiyar şair, bir gtln satdt' 
ğa çıkarılan güzel bir çiftlik görd' 
sahibile görüştü, pazarlığa girİ~ 

6000altına da uyuştu. Fakat bu pa 
kendi kasasından vcrmiye kıyı .... 
madığmdan Bermekilerden Y~ 
y~ya bir kaside sundu, çiftlır 
alabilmek için yardım iatedi. 'I 
ya, şairin evine altı bin altın 
derdi. İbrahim, diğer altınl 
yanına katıian bu parayı da 
den çıkarmıya kıyamadı, Yah~ 
nın oğluna bir kaside t~ 
etti. Şn kadar ki, onun göndj: 
diği parayı da saklamaktau n bit 
sini menedemiyerek GçbcÜ 
cömert adama aruhal etmek ııı~:: 
buriyetinde kaldı. Şairin el...-
geçen parayı kasaya abp çi 
için yeniden para tedarikine 
vaştığını anlıyan bu üçlacü a 
Musullu lbrahime hem on 
altın, hem de o çiftliiin tas 
senedini yolladı! 

Bugün Akdeniz kı11ların 
Türk elindeki Akau ken·-"l"Jlili 
kadar uzıyan tark topraklar 
belki binlerce şair var. Fakat 
veya gayriasri, fevkallde veya' 
sit manzumelerle midesinİD b~ 
günlük ihtiyacını tatmin edeb ~ 
ihtiyarlar, muhakkak ki parıoa _. 
sayılacak kadar az. Geçeol,.-
vefat edip cenazesi mulekt~ 
rm yardımile kald&nlmıt t1' 
iskeçeli şair Sıtkı da, 'ZldaY' etil' 
denilen şiirin gıdayı hayat t e!lt 
edemediğini ispat eden taJP""" ·~ 

}erdendi. -""' 
Evet. Şu tarih kitabmı /..14,1 

xat, çok doğru söylüyor! ~ 
şiirin kıymeti dün tua~ " 
fevkinde idi, bugün .,fıft'I t/I 
dunundadır. içlerinde pyd• ... 
bülbül çı rpıntııı sezealet .. 
hakikati görmelidirler 1 ~Jf 

Elazizde 
Ev Kiraları ,_. 

Elaziz (Hususi) - Bil . bİ" 
memleketimizde birçok 1en~lll' 
nalar yapılmışbr. GODclr it11-' 
memleketin her t~afao : ... al,,.ı 

faaliyeti görülmektedır. Bu 
1 lrO_ıı

kısmı azamı çab olarak :.fuğ; 
tadır. Fakat bu hane. rrıeı' 
nazaran ev kiraları dıiet d~ 
leketlere nisbeten ucuzla•b~leı' 
ğildir. Bilakis civar ıe 
nazaran daha pahalıchr· 
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LSigasel Alemi BABİC:t TELGRAFLA 
Hindistanda 
200 Maktul Hindistan Yine Karışıyo . 200 
2Bin Mecruh Maktul 2000 Mecruh Var 

Bombay, 15 Cemaatler 
arasındaki iğtişaşlar devam edi
Yor. Geçen cumartesiden bugüne 
kadar 3 kişi ölmüştür. Bir mik
tar da yaralı \'ardır. 

Amerikada 
İçki Yasağı 

1 r • 

Hali hazırda kargaşalıklar 
kurbanlarmın miktarı, 200 mak
tul ve 2000 mecruha baliğ bu
lunmaktadır. 

Dehşet içinde kalmıf olan 
halk, cemaatler meselesi hakkın
da hakem sıfatile M. Makdonal
dın vereceği kararı sabırsızlıkla 
beklemektedir. Miislüman zimam
darları, bir beyanname neşret· 
nıişlerdir. 

Bu beyannamede cemaatleri 
namına serdetmiş oldukları meta
libatta ısrar etmekte, Müslüman 
cemaatleri tarafından büyük 
harpte yapılan hizmetleri hatır
latmaktadırlar. Mlisllimanlar, bun
dan başka Bengaledeki anarşist 
harekatına iştirak etmemi~ olduk
larını da ilave eylemektedir. 

Oandl Hapishanede Çıkırık 
Çeviriyor 

Bombay 14 - Gandi, ayakla 
llıUteharrik yeni iğlik çıkrığı sise 

temi hakkmda izahat vermiştir. 
l' abliyesi meselesi ile alakadar 
RÖrlinmektedir. 

!fitler Ordusu 

tekrar 
l'eşkil Edildi 

' Berlin, 14 - 13 nisanda 
8rüning hükumeti zamanında 
Feshedilen Hitler ordusu Fon 
l>apen hükumeti tarafmdan tek
rar teşkil edilmektedir. Bu or
dunun Hiğvl kararnamesini Hin
den1>urg imzalamıştı. Yeni karar
namede de Hindenbıırg ımzası 
bulunmaktadır. 

lsviçrede Milli Meclis 
Bern, 14 (A.A.) - Milli meclis 

1tha1Atm tahdidi hakkında alman 
tedbirlere müteallik olarak federal 
llıcclisi tarafından tanzim edilen 
raporu tasvip etmiş ve bu ted
birlerin meriyet (mevlriinde kal-
"-asına karar Yermiştir. 

Şikago 14 - Bugün açılacak 
olan cümhuriyetçiler kongresinde 
başlıca aJıkayı calip muele, et
rafında ıiddetli mlinakqalar ya• 
pılması çok muhtemel olan içki 
memnuiyeti ile yeniden namzet 
gösterilmesi hrka liderleri tara
fından takarrür etmiş bulunan 
M. Hoverin riyaseti cümbura 

intihabı meselesidir. içki mem
nuiyetinin geri alınmasına kat'-

iyyen karar vermİf olanlar· 
la memnuiyet kanunlarını hiçbir 

tadile tabi tutulmaksızın tekrar 
eyaletlere tatbikini arzu edenler 

arasında bir itilaf vücuda getir· 
miye gayret edilmektedir. 

Hlndenburg Bir MUzayeka 
Emirnamesi lmzehyacak 

Berlin t 4 - Hindenburg bu 
sabah bir müzayeka emirnamesi 
iınzalıyacaktır. Bu emirname 
bütçede takriben bir milyar 
miktarındaki açığı kapatacaktır. 

Yeni Ray~,takta Meb'u• 
Adedi Çojialacak 

Bertin ı 4 - Yeni Rayhştag 
Meclisi intihabatında 600 aza çı· 

kacağı tahmin edilmektedir. Bu 
adet 1918 inkılabındnnberi en 

yüksek meb'us adedini teşkil 
edecektir. 

Faşist Aleyhtarları 

Roma, 14 - Hususi mahke· 
me, beş faşist aleyhtarım 15 sene 
ile 30 sene arasında hapis ceza• 
sına mahkum etmiştir. 

Ama1e TesanUdU 
Cenevre, 14 - Liman ame

ltleri yevmiyelerinin bir kısmını 

işsiz arkadaşlarına vermiye karar 
vermişlerdir. 

Bir Hatıra 
Paris, 14 - Posta Nezareti 

Reisicümbur Dumerin katlinin se
nei devriyesi olan 6 mayıs 933 te 
müteveffa reisin resmım havi 
posta pullarını bir ay müddetle 
tedavüle çıkaracaktır. 

EDEBi TEFRlKAMIZ: 40::=:=::=:=:=:==:=:=::=:= 

v ·İKTOBYA 
Muharriri: Knut Hamsu11 Nakleden: H. Ş. 

b 8... oyunlar çocukluk çağınm belli ı 
()'ılı hadiselerini teşkil etmişlerdi. 
i aba sonraları aklı ve kabiliyeti 
b~k~~nf ettikçe bu saatlerin onun 
'>I tu~ hayahna esaslı bir tesiri 
t dugunu ve onun indinde dere
~~~: hiç kimse tarafından takdir 
o}~ enıiyecek bir ehemmiyeti haiz 
,6 ~ıldar.nı anlamıştı. EğP-r şimdi 
ttıi e~diği gibi, üslubunda bir 
~iı·enın berraklığı ve safiyeti se-
lı 1

Y0 rstt bu, sırf o çoct ktuk ha-
l'al 

•itıd arın.n ruhunu alcvlendirme-
~~tı eı1 ileri gelmekte idi. Bu ild 
011 ç kardeşin çocukluk devrinde 
ltt~ ~ahşettikleri saadetin alds-4t &ı en başka bir şey değildi. 
'tt~. ~unun içindir ki onun ibda 

gı eserlerde bu iki kardeşin 

de büyiik bir hissei mefhareti 
olması gerekti. Nişanlılara tevcih 
edilen saadet temennilerine ken-
di de i~tirak ederken, şatonun 
iki çocuğuna karşı mektepte bes
lediği derin minnettarlık hislerini 
alenen ifadeye ve, zamanın ve 
hadisatın henüz hafızasından sil
miye muvaffak olamadığı bu me
sut hatu·aları, bu vesile ile tebcil 
etmek istiyotdu. 

Ilık ve şen bir yaz gününü 
andıran bu çocukluk devrinin 
şerefine lrndehini kaldırdı. 

Bu bir nutuk, hakiki bir nu
bık gibi olmuştu. Söylediği söz
lerde fevkalade bir parlaklık 
yoksa da, bayağlhktan da kurtula
bilmişti. Misafirler hep birden 

1870 ltalyan isti klil mücadele-
aiııde kırmızı 1römlekle::-le uz.un mü

cadele!er yapan ve ltalyan ittihadını 
tesi• edenlerin ba4ında olan Jeneral 

Garibaldinin yüz.üncü senei devriyeıi 
münuebetile 1talyada namina bir 

heykel yapılmıştır.BeykeJ, Musolininin, 
Kıral ve Kıralıçenin huzurunda me· 

rasimle küşat edilmiştir. Resmimiz:de 
GRribaldi görünmektedir. 

Yakında yapılscak Amerika Reial
cümhurluk lotihabatındaaabık Reiai· 

cümhur Mister Koliç, Reiaicümhur 
muavinliğine namıetliğini koymuştur. 

Rumimiz:de Mister Koliç görünmek

tedir. 

onun şerefine kadehlerini dik
tiler.. Sonra yeniden yemeğe 
ve muhabbete koyuldular. Ditlif 
dik bir sesle annesine: 

- O eserleri ben yazdığımı 
hiçbir vakit batmrudan geçirme
miştim. Siz ne elersiniz, anne? 

Annesi glüyordu. Çocuklarına 
dönerek: 

-· Ona teşekkür ediniz. Bu 
aıılnşdmıyacak birşey değildir. 
Zavallı, çocukluğunda pek kimse-
ııizdi.. Ne yapıyorsun öyle, Vik
torya? 

- Teşekkür makamında ona 
bu leylak dalını göndermek isti
yordum? 

Nişanlısı ött:..den atılarak: 
- Hayır, bu olamaz dedi. 
Yemekten sonra msiafirler sa-

lonlara, balkona ve bahçeye da
ğıldılar, Y duın, alt katta parka 
nazır bir salona indi. Birçokları 
orada sigara içmek ve konuş
makla meşguldüler. Komşu çift
liğin sahibi başka bir davetli ile 

JFransız 
Başvekili 
Cenevrede 

Cenevre 14 - M. Heriyo 
buraya gelmiştir. Fransız başve
kili. trende öğle yemeğini Mak
donaldla beraber yediğini, fakat 
Paris mükalcmelerine devam et
mediklerini, çllnki Pariste yap
tıklan mükilemelerin Cenevrede 
ve Lozanda görüşülecek bütün 
meseleleri ihtiva etmiş olduğunu 
beyan etmişsir. 

.. indistanda Sıçak Dalgası 
Ko\npor 14 - Her tarafı bir 

sıcak dalgası kaplamıştır. Hara
ret gölgede 46 derecedir. Güneş 
çarpmasından 8 kişi ölmüştür. 

Koza Piyasası 
Marsilya 13 - Koıa piyasası 

sakindir. Suriye mahsulil suı ko
zalar ve yeni mahsul 19 franktır. 

Almangada 
Yeni Mali 
Kararlar 

Bertin, 14 ( A. A. ) - Bu
gün neşredilecek olan emirname, 
bütçenin istikrarına bir esas teşkil 
edecektir. Bütçe müşkülitınm baş
lıca sebebi işsizliğin mütemacHyen 
artmasıdır. Filhakika 1931 de 
3 milyara baliğ olan işsizlik tah
siıab 1932 de 3 buçuk milyara 
~ıkmak tehlikesini göstermekte
dir. Binaenaleyh bazı işsizlik ve bil
haua hafif yaralı harp malUl
leri tahsisatında tenzilat yapıl-

mak suretile bu tezayüdiln 
önüne geçilecektir. Diğer 
taraftan bütçe açığını kapamak 
için icap eden 400 milyon mark 
maaı ve ücretlerden yüzde bir 
buçuk kesilmek, muamele vergisi· 
ni umumileştirmek ve tuz resmi
ni iade eylemek ıuretile temin 
olunacaktır. 

BerJin 14 (A.A.)- Yeni malt 
ve içtimal tedbirlere ait karar

na:ne Reisicilmhur Hindenburg 
tarafından imza edilmiştir. Fakat 
Hitler kıtaatına müsaade itası 

hakkındaki kararname henüz 
imza olunmamıştır. 

yavaş sesle şato sahiplerinin mali 
vaziyetlerini münakaşa ediyorlar-
dı. Çiftlik bakım51z, tarlalar ekin
siz, çitler ylkık, orman haraptı. 

Söylendiğine göre onlar binaların 
ve mobilyelerin yüksekçe olan 
sigorta taksitini vermekten bile 
aciz bulunuyorlardı. Öteki soru
yordu. Acaba bu sigorta taksiti 
ne kadardı? 

Çiftlik sahibi yüksek bir ra
kam fısıldadı. 

Zaten şatoda paranın kıymeti 
bilinmiyordu ki, orada hayat dai
ma müsrifane geçmişti. Meseli 
bu akşamki ziyafet kim bilir ka
ça malo!muştu. Fakat şimdi 
artık madamın yüzüklerine varm
cıya kadar herşey elden çıkanl
ınışta. Ailenin solınıya yüz tutan 
mması damadın altmlarile yaldız
l.ınacaktı. 

Onun ne kadar parası vardı 
acaba? 

Adam sen de, zabitteki para
nın haddi hesabı yoktu ... 

(Arkası var) 

Sayfa 5 
=-=--====================-=--
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Gönül işleri 
l;....__ 

Hissini 
Söyliyemigen 
Kız 

Aldığım bir mektuptur: 
"llanımlc) ze, 
~' iyi ailcd.-·n, Zf'ki ve A vru

pada tnh::ıil görmüş hir genC'İ ta
lil) onım. Ben de az çok iyi talıl)il 
gördiiın, iki lisan bilirim, ailelc
rinıizin me' kii birdir. ı\ilelnimiz 
lıirihirini taıııdığı halde kendi 
evleri ın izde pek uz güriişü) onız, 

daha ziyade onun da benim do 
ahpalmnız olan hir ailede hiri
birimize te ... aclüf edi)onız. Beraber 
koıııı~ll)Ofll7., amma hiç aramızda 
laubalilik )Oktur. Onu seviyonım, 

fakat o beni ~evıniyor zannediyo
rum; hi ]erimi knt'i)cn bilnıİ)Or. 
Tanı)alı iki ~eııeden fazla oldu. 
O zaman kendisini ) nlnız birkaç 
defa gördüğüm haldı~ ::enniye 
başladım .. onra ha:.ka yere gitti. 
O hurda ) okken lıcp lıayalile 
me~~utdüm ,.c bir daha geleceğini 
iimit etnıi' ordum. Fakat a\ det .. 
etti. Tekrar gördüğiim zaman, 
kalbimin lıe}ccanından onu ne 
kadar ::;~vdiğim i nnladım. Fakat 
ümidim )Ok. Çünki . on.u ev~i
ğiıni bih11i)or "'' hılmıyeccktır. 
Ben de hiçbir zaman cöyli)cıni
yrceğim. Gn) et ağır bir kızım. 

Fakat hiçbir zaman kapalı }aşa
madun, her zaman alıhapta, mi~a
firlikte erkrk gördüm, 'e herhangi 
bir erk~ğin hoynuna :ıtılan kızlar-

dan değilim. Yaşım çok küçük 
değil, dkhm ba~ımda. Züppelerden 
hoşlanmam, dans için çıldırmam, 
sinemaya ha} ılmam. O, burada 
yokken bir kızı sevi) ordu; hir~ok 
zaman onu düşündü; fakat anla
şılan iyi aileden bir )ey değilmiş, 
\cya herhangi bir ::sebepten dolayı 
alamamış. Hoppa bir kız mı, ) alıut 
kız mı onu se\ m~·ordu? Bilmem. 
Artık buradadır. \:<)k derin ruhlu, 
iyi kalpli bir gençtir. Param yok: 
o da zengin değil; fakat aç gözlü 
değil ve gayet sade bir hayata 
razı)lın. İki defa zengince kim
!elcr heni i tedi: her seferinde 
de düşünüp taşındıktan .sonra 
reddettim. Çiinki narını lu hır kız 
SC\ mcdiği bir adama varamaz; 
ha~ka istiyen de bulundu. Fakat 
hiçbirifo hayata tulıaınmül edemi
) eceğimi biliyorum. Belki onunla 
C\ len~em, pişman olur; daha zen
gin biri~ile cvleııebili r: onu daha 
fazla bahtiyar edebilrcek biri i 
, ardır belki... Eğer ba~ka~ile daha 
meı:, "ut olabileceğine emin ol am, 
artık hiç onunla evlenme) i dü-
~ünmem. Her fı•dakarlığa hazırım. 
Krderim çok: gece giindüz dii~ü
nü) orum; ondan sonra içime bir 
bıkkınlık gı·li) or. O ~\len e, l1elki 
hen de e\ lcnirim; fakat tamam He 
bahti)ar olamam; ÇOl'tığum olur a 
helki oyalanırım ... 

:\e yapmalı? Hanımte)ze. 
Hicran 

N i ·in ~vüıde hulu-ıtuğuımz 
alıhahınızla dertleşip yardımım 

i temİ\orsunuz. Bir kızın erkeğe 
lıi-.-ini izhar etmesi doğrıı değildir. 
Fakat o ahbabınız erkeği i kandil 
edu, \aZİ)cti anlar \C ikinizi 
birihirinize daha iyi taıu~tırır. ıçm 
bu )Olrlan i tifade etmi)Or da ha)al 
içi1ıde kendinizi iizii)Or~unuz '? 

HANfMTEYZE 

.......................... 
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Dünya Hadiseleri 

Alamanlar 
Yeni Bir Balon 
icat Ettiler 

Bir Alman müessesesi "J. U. 
49,, ismi altında bir balon yap
mıştır. 

Bu balon (800) beygir kuvve
tinde bir motör ile mücehhezdir. 
içine binecek olanların oturmala
rına mahsus kamara tamamen 
madenidir. Dışardan içeriye hava 
ıızdırmıyacak şekilde, her tarafı 
kapalı ve cidarları çifte kat ola· 
rak yapılmıştır. 

Alman miiessesesinin maksadı 
bu balon ile dünyanın hava bu
lunmayan yiiksek tabakalarına 
kadar çıkarak tetkikat yapmak· 
tır. Tecrübeler muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. Eğer kat'i teşeb
büste de muvaffakıyet görülecek 
olursa havanın mukavemeti hiç 
derecesinde az olan yllksek taba· 
ka larda saatte ( 600 ) kilometre 
lllr'atle seyretmenin imklnı ol· 
duğu anlaşılacaktır. Bu takdirde 
Avrupadan Amerikaya 17 saatte 

• tltmek mümkUn olacaktır. 

sahte Para Fabrikası 
Berlin zabıtası hakiki paradan 

laiç farkı olmıyan I0,20 ve 50 
marklık banknotlar imal eden 
bir fabrika meydana çıkarmıştır. 
8 senedenberi bu fabrikayı idare 
eden ressam Valter Pal ve zev· 
cesi tevkif edilmişlerdir. 

Takip esnasında sokakta ya· 
kalanan ressam, cürmünü itiraf 
ıtmiştir. Fakat zevcesi mesele
den kat'iyyen haberi olmadığını 
iddia etmektedir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
ressam Valter Pal sekiz sene zar
fında ancak 50000 mark bas
mııtır. Bu kadar az para 
basmasının sebebi ressamın aza 
kanaat etmesidir. 

Annesini Kesen Deli 
Berlin, (Hususi) - Bir mlld

det evvel Berlinde Fransız Se-
farethanesine bir zat milracaat 
ederek sefir ile konuşmak istedi· 
tini a6ylemiı, buna imkin olma· 
dığı cevabını alınca da sefire 
verilmek için bir paket bfrakıp 
sitmişti. Sefarethanenin kavası 
paketi sefire vermeden evvel 
açmış ve içinde kesik iki kadın 
kolu bulmuıtu. Yapılan tabki· 
•at neticesinde meçhul adamın 
Lndvig Şof isminde tehlikeli bir 
deli olduğu, kesik kolların da 
bizzat Lildvig tarafmdan öldürll
len kendi anasına ait olduğu an-
lqılmış ve bu tehlikeli deli katili 
yakalamak için 8,000 polis se
ferbet hale gelmiştir. Seferber 
hale getirilen polis ordusu bu 
deli herifi yakalamıştır. 

Llldviğin Lubek şehrinde bü
Jlk bir yangın çıkarmak istedi
lide anlatılmlfbr. 

Bu Ne Biçim Vali? 
ispanya gazetelerinde okun

duğuna göre İspanyada Ladam 
VaJisi azledilmiştir. Bu vali geçen 
giln bütfin halkan gözü önünde 
çınlçıplak soyunmuş ve şehrin 
parkındaki havuza girerek yıkan
m~şhr. Bunu haber al1111 hükumet 
valiyi azletmiştir. 

iki Defa Tutuştu 
Dünyanın en büyilk transat· 

llntik vapurlanndan biri olan 
(Leviafan) vapuru Sutamptondan 
Nevyorka gitmekte iken iki de
fa tutuşmuı ve her iki defaaın
da da vapurda mevcut olan 
mftkemmel tertibat sayesinde 
~n sandiirnlmDştür. Vapura 
bir akaat yapalmak iatenildij'i 
zannedilmektedir. 

Bentlerin nünde •• 
Eğer Sıcaktan Bunalıp Boğulmak iste

Doğru Bentlere Gidiniz ... • 
mı yorsanız 

lstanbulun bir kısım suyunu temin eden bentlerden bir manzara 

lstanbulun birkaç kilometre 1 Güvertede san müsHn elbise-1 mevsimde blllbtıllerin ıakır şakır 
uzağında, muhitinizi birdenbire si içinde kanarya gibi şaklıyarak 6ttüğil Sultansuyu mesiresini ar-
değişmiş görmek isterseniz, kül- dolaşan bir genç kız var. Herke- kamızda bırakarak yokuı yukan 
fete lüzum yok, öğle yemeğini sin gözü onda... gidiyoruz. 
evinizde yedikten sonra, köprü-

1 

Karşımdaki ihtiyar bile baktı Sağımızdaki tepeciklerde top-
den bir Şirketi Hayriye vapuruna baktı da. rak rengini görmek mümkUn 
atlayın.. Daha güvertede yerleşir - Allahın birliğine emanet... değil. Her taraf, ot ve yabani 
yerleşmez, kafatasınıza erimiş bir dedi. kır çiçeklerile bezenmiş. O canım 
kurşun ağ.rhğım veren sıcağı Fakat kanarya yalnız de- sarı fulyalar, katır bmakları, 
hissetmez olursunuz. ğil, iistiine kanat geren dadısı, kırmenekşeleri, mineler, gelincik· 

G 
.. b b" w h k ler, papatyeler... neler yok ki .• 

eçen cuma, ateşın acayı ıraz uzaga gitse, emen ar a- Kudret elile döşenmiş nadide 
sardığı günlerden biriydi. Köprü- sından sesleniyor: halıların üzerine basarak geçi-
den geçerken, az kaldı ki: - Neşe!.. Neşe!,. yoruz. 
" Can kurtaran yok mu? ,, İhtiyar bu istibdada taham- Böceklerin ötüşünü, vahşi 
Diye haykıracaktım. Bacasm- mül edemedi: orman kuşlarının kanat çırpıf· 
dan hafif hafif duman salıveren - Kızcağız, adı gibi neşeli... larım aineklerin mtıtemadi vızıl• 
islim üstünde bir vapur, gözüme A kadıncağzım.. Bırak ta neşe- tısıni dinliyerek bOytık kemere 
ilişince: lensin yavrucak... yaklaştık. Birkaç viraj yaptık. 

- Hah, dedim, işte can Çok şükür, yanımdaki kadıom Sonra, sağda Orman Mektebi ve 
kurtaranL yiyecek bir şeysi kalmadı. Bot biraz ilerde BahçeköyOn harap 

Kendimi içine dar attım. Tam kiğıtlara bakıp bakıp içini çe- evleri görilndil. Küçllk bahçeler 
zamanında yetiımişim. Bir daki- k. arasından geçen bu yol, ağaç-
ka sonra, vapur k6prilden ayrıl- ıyBorh. . lb . d .. 1 · ların ııklaıtığı bir derenin ağzında 
dı: a rıye e isesi gıy ırı miş ha· birden patikalaşıyor. Buradan 

O b! prı bir çocuk tutturdu: ötesi, artık bentler 1 •• 
- 0000 ••• L" · t · · t 
Bu " • Oh ,. eski tecvit ka- - ırnon ıs erım, nane ıı e- Araba, otomobil içeri giremf-

idelerini de geçti. Ne nç rim!.. yor. Sekenesi kızıl ağaç, allrgen 
l.f d. l'f B ık· · · Annesi, korkutuyor: kestane, ıhlamur, di•budak, meıe, 

e 1 • ne ye 1 e 1 
••• e 1 yır mı - f çinde böcü var onların.. " 

eliften fazla uzadı. Bebek koyu· kayın ve daha iımini bildiğim, . 
d k b. l d Eve gidelim de bak sana neler bilmedigı" ·m yllzlerce ag" açtan mll-nu öner en, ıraz evve ter en vereceğim. 

sırtıma yapıtan gömlek, kupkuru Ol N 1• te · b rekkep ucu bucağı bulunmaz - maz... ane s rım en.. b I k d 
idi. Limon isterim ben.. ir orman mem e eti için eyim. 

Hisarlardan ıonra, Boğazın Nihayet yumurcağın ısrarına Belli ki gOneı, bu memleketin 
suları, daha koyu bir renk aldı. dayanamadılar. Satıcı çağraldı. huduttan dahiline aokulamıyor. 
Engin bir denizin iyotlu havası Annesi son bir mukavet daha Tabiatle baıbaşa kalmak istiyen-
ile ciğerlerimizi sünger gibi şişi- sarfemiye karar vermişti. Satıcıya ler, sıcaktan bunalanla~, bu mev-
rerek gidiyoruz. göz kırparak sordu: simde Belgrat ormanına hicret 

Yanımda oturan bir kadına - Biber sürdün değil mi ? etsinlerf işte Sultan Mahmut bent· 
dikkat ediyorum; biç ağZI boş Satıcı, hiç 0 taraftan gelmedi. dinin beyaz mermerli köprüsü ••• 
kalmıyor: tuzlu kabak çekirdeği, - Yüreğe ıerinlik veriyor.. ve işte setlerin altındaki tarihi 
badem, fıstık, fındık ... durmadan Harareti kesiyor efendim ... Nane çeşme... Buradv ilk ışım, 
alıştırmakla meşgul... Hani bir yerin şekeri hasiyetli nane şekeri. kana kana bir su içmek oldu. 
temizligw i tarif ederken: "Bal dök Neyse ~üzer paralık iki kUlib d b d k 1 dı" .. 

tekerle vızıltı kesildi. yanım a ar a o ma gı ıçın 
yala!...,. derler. Bizim vapurun Büyükdereye yaklaşıyoruz. Yol- Diyojeni taklit etmekten başka 
güvertesi de hakikaten bu ta- cularda bir teliş: çare yoktu. Gömleğimi dirsekle-
bire bak verdirecek kadar te- · k d k 1 · -Salatalıkları nereye koydunuz? rıme a ar sıvayara avuç arımı 
mizdi. Neye yarar ki , bir- · 1 .. ki t d - Kiiçük sepet nerde? çeşmenın mus uguna ya aş ır ım. 
kaç dakika içinde ortalık, çe- A A h - Rahime.. çocuğu, sen ala- man ne su.. man, ne a-
kirdek kabuklarile süprüntü fif su bu.. Sanki bir şey içiyor 
tenekesine döndü. Şu kabukları caksın. Annem, bohçaları taşır .. 
bir araya toplayıp, denize atmak iskeleye çıkınca bir sOrO oto- değil de bir şey kokluyor, yahut 
okadar güç bir iş mi ? Gilç mobil, araba etrafımızı aldı ; bir yerinizi sadece ıslatıyorsunuz. 
değil amma, buııu yapmak için - Hünkar suyu !.. insanı su çekermiş derler. Çe-
tatlı, daba doğrusu bu tuzlu - Çırçır... kecekse, böyle sular çeksin. 
meşguliyette bir parça fasıla - Bentlere gidiyoruz 1 Şehrimizde Terkös suyu ile karı• 

Bir zamanlar, zarif tenteli tık Hamidiyeyi tifa niyetine vermek IAzım. 
Güvertenin ön tarafında bir öküz arabalarile, ağır ezgi, fıstı- yuvarlamaktan, içimiz nerdeyse 

ki makam, iki saatte zor gidilen yosun yağhyacak ... 
gramofon "Yesari Asım,, Beyin bentler yolu, şimdi kut gibi Su ihtiyacını giderdikten son-
bir şarkısına başladı, uçuran otomobillerin içinde yirmi ra, bentleri şöyle bir dalaşalım 
' Geçer ll(lr~ün bir tirin kız lııır:ı<laıı, dakika bile sürmüyor. Eski Nek- dedim. Eh.. görllnüte bakılırsa 
Onu f:rvmiş tJ y.tr.ttırw: yarad.m. tar fabrikasınm önünden yıldmm bu sene kırkçeşme suyundan 
Hele bir k~, llC'le bir göz 'ar aman, gibi geçerek iki tarafı aiaçlık )'ana pek sıkmtı çekilmiyecek. 
Onu ı-:evıııişte yarntınıt yaradan. ,. gUzel bir ıoseye saptık. Bentlerde epeyce su var •.• 

Karşımda, hafif tertip kestiren Yol değil aanki yeşil, yem· ' Bentler hakkında habrımda 
ihtiyar, gtırltnden uyandı. Bir iki yeşil bir ttınel.. Sllmrilt tavanlı ıu kısa malümat kalmış: Mahmut 
~edikten sonra, ayaklarile tem· bir köıkün dehlizlerinde seyahat bendi, Birinci Mahmut zamanında 
po tutarak o da ayni f&l'kıyı eder gibiyim. Biribirine kol atmış tesia edilmiştir. Bu bent, Beyoğ· 
mınldanmıya baılamasın mı? Ga- dalların tqkil ettiği geniş gölge- lunun ve Boğaziçi kaylerinln bir 
nlll kocamaz diyenlere, ıiz olun lik altindan geçerken istiyorm ki kıaım çe9melerine ıu verir. 
da hak vermeyin... bu yolun aonu laiç ıelmealnl Bu Bundan maada, Belırat orma· 

Kari ılektupları 

Beyazıt Kulesinin 
Harap 
Merdivenleri 

Geçen gtln bir arkadaır. 
Beyazıt kulesine çıkmak istedill. 
Merdivenleri tırmanmıya başladıll. 
Maalesef burası pek mühmel bir 
vaziyettedir. Merdivenler esniyor. 
çatır çatır ötüyordu. Merdi• 
Yenlerin ortaları delik deıilt, 
buralardan bakınca alt kat 
merdivenlerini görmek kabildir. 

Kıymetli ve milli bina-
larımızdan olan bu kuleye bird 
baksak, çok iyi etmiş olurul. 
Kuleyi ziyaret eden ecnebiler, 
ıeyahlar bu vaziyeti görürlerse, 
hiçbir ıey yapmasalar, biç olmas., 
dudak biikerler .• 

Sonra kulenin en tıst katın .. 
da çıkamadım. Tamirat var dedi
ler. Amma tamirat olduğuna dair 
hiçbir emare yoktu. Acaba beDI 
atlattılar mı derainiz? 

Şftll: M•llk 

Cevaplarımız 
Lalelide Kadri Beye: 
iyi keman çabbilmeniz lçllit 

garp musiki tıstatlanmn marul 
metotlarından birini takip etme
niz lazımdır. Bu ciheti ihmal 
etmeyiniz. Bu metotları bitirdiw 
ten sonra alaturka da çalabil~ 
aiz. iyi keman çalabilmek için de
vamlı bir siy lhımdır. Tabii &* 
dat ta bu işte mllhim bir rol 
oynar. Konservatuvarın derslerJa. 
den istifade edebilirsiniz. 

nmda altı bent daha vardır: 
1 - Oçnnctı Selimin anneli 

Mihriıah tarafında lota edileO 
Valde bendi 2 - Belgrat k&ı 
yön8n ıtmallnde Blzanslılarclll' 
kalma büyük bentler bu beatt 
Kostantin devrinde teais Ye r. 
tih, Kanuni Sllleyman, bJrbaol. 
Mahmut tarafından muhtelif ır 
manlarda tamir ettirilmiştir. Sd" 
lan, Kemerburgazdaki Eğrilw 
mer, Eirikapıdaki mahzen ..... 
taalle Ayaaofya mahzenine pderJ 

3 - Ayvat bendi, Kemerbur 
ıuın ıimalinde, ayvat deresin .... 
dir, bendi, DçllncD Mustafa 
yapbrmıftır. 

4 - Kllçtık bent, iami slllJ 
ktıçllk ve ehemmiyet.iz bir ben\" 
tir. Ve tamamen orman iç .... 
alndedir. 

5 - Topuzlu bent, uki Bel
grat köyilnlln bir buçuk kilomet' 
re ıimalindedir. Bunun da aul8"' 
bOyiik bent gibi Ayaaofya mar 
ıemine gider. 

6 - Kirazlı bent, btlyük ber 
din farkında bir benttir. 

Or111anda taze dağ çiçekleri tor 
lıyarak, yaban domuzu izlerlO' 
basıp nemli yaprak kokuıu kol' 
lıyarak tek başına ıerazat t!t 
laımamn kendine mahsus ..,. 
zevki var. 

86yle patikadan patikaya ı'1 
lıyarak gezerken btlyUk bir k•~ 
ağacının altında, bir çift .,.... 
gözQme ilişmesin mi? ıkMI 

Ayak ıesiml duyunca ;p 
birden irkildiler. Kadın, kOÇ' 
bir çığlık kopararak başını _._ 
keğinin umuzları araaında iP 

ladı. 
Hani bir 9arkı vardır. el!I 
Bağlandı g6nlll bir ıOJ 

bağlar içinde... be' 
Bu manzara kartısında tlJJI 

f8rkıyı derhal ıu ıekle •<!1:.ıe 
"Bent oldu g6ntll, bir »-

bentler içinde 1.." ark d.,, 
Geçende bir gazetici 8 

sıcaktan ıiklyet ederk.en =. _. 
-Ey ehali terleyind dıy• 

sibat ediyordu. k. 
Ben de, diyeceği~ ·~erledi.
- Ey ebalil aaaıD • . blf 

yiniıl ve terlememek.d~ç~~I 
b • b JCr .ın ıo•• •• vapura lnıp u.... •· * 1#-



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

Dünyanın Dört 
Köşesinde İnanıl
ınıyacak Garibeler 
Çocuğunu • 
kurban Eden kadın 

Hindistanda yerli kadınlardan 
birinin güzel sesi varmış. Birgün 
bir nehir başında şarkı söylerken 
sesi tutulmuş. Arkadaşları on ya· 
Şındaki kız çoccğunu Allaha kur
ban vermes i lazımgddiğini söy
lemişler. O da bu fi kri kabul 
etmiş ve küçük yavrusunu öl
dürmüş. 

İş mahkemeye düşmüş. Reis 
kadmı, sokak sokak çocuğunun 
cenazesini arlrnsmda tasımıya 

hıahkfım etmiş. 

Bir heykelin 
Kzmzldıyan gözleri 

İtalyanlar çok dindar adamlar
dır. Evliyalara inanırlar ve kilise
lerinde evliyaların resim ve hey
kellerini bulundururlar. 

Geçende Roma kiliselerinden 
birinde ibadet edenlerden birisi, 
Önünde tanıdığl evliya heykelle
tinden birinin gözlerini kımıldar 
görmüş ve feryadı basınca biitün 
kiliseyi al~üst etmiştir. iba-
det eden adam hasta ço-
tuğu için dua ediyormuş. 

Gö2lerin kımıldadığını gördüğü 
anda çocuğunda birdenbire Sa
lAh emareleri görülmüş ve çocuk 
fimdi tamamen iyileşmiştir. 

Sekiz Yaşında 
Bir koca 

Mısırda zengin eşraftan birinin 
Çocuğu doğduğu gündenberi bir 
~fa bile gUlmemiş. Çocuk sekiz 
)aıma geldiği zaman babası ço
tuiuna neşeli bir kız almıya ka
tar vermiş. Aramış, taramıı, se
.ımu ve neşeli bir yavru bulmuş. 
Babasının muvafakatile iki kUçü
itı evelendirmişler. Fakat kız 
Çocuğa neş' c telkin edeceğine, 
kendisi somurtkan ve neş' esiz 
olmuş. Bunun Uzerine kız telik 
davası açmıştır. 

Maymun Çocuktan 
Daha Zeki 

Afrikada İndiana Darülfünu
nu profesörlerinden biri tecrübe 
İçin evine bir maymun yavrusu 
lltnış. Maksadı bir maymuna ta· 
bıamen insan muamelesi yapılır 
~e bir çocuğun tabi olduğu fe· 
l"ait içinde büyütülürse, elde edi
lecek neticenin ne olacağını an
larnakmış. 

Dokuz ay kadar hergün mu
lyeneler yaparak tecrübeye de
~arn etmiş. Bu tecrübelerden ıu 

lt 1 - M111rda ( 2000 ) sene evvel 
-:•ın hav)uıu H burnuıı: kullıa• 

letdır. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

fi s 
~ ~ 
~ ~ c ~ 

' ::& ~ 

,() ıncı Asırda B ~ ç • . -
da atları bulunmı1 a ı 

silvariler b ı r merasını 

esnasında tahta ayaklar üze· 
rinde merasime iştirak etmiş-
lerdir. . / 

Ct"vab1: Ç inli. ıslık çalmaz. Çün
kİ Çinli ıslığın fenalık davet 

~, e ı ; ğine kani,:r. __ .. ~ 

\ ;., <.-<'.~~. .,,_. 

~d 

Malllyada çnlg ı 
çalan böcek 

t ~ ~ fı!eşlıur l<aşif 
\ ~ ' Mar k opu:onun 

~ ~~ ı •' ından pa.a· ~-~ 

Küpe taşıyan 
bir 

erkek 

tf~ >o,ıu. 

Şak: sper yazılan 
tüyle yaz.ardı 

~ p .ı lar üzerin· 
de dansederek 
ylirüren bu iki ' 
Çinli 300 mil yol 
yürümüşlerdir. 

Hindistan da Resimli 
Dünyanın her tarafında inti

habat rey puslalarile yapılır. 

Yalnız Hindistanda rey puslası 

yerine resim kullanırlar. Çiinki 

kanaati elde etmiştir ki, her 
sahada maymun yavrusu kendi 

yavrusuna faik görünmüştür. 

Maymun yavrusu dah"a çabuk 
öğrenmiş, daha çok hatırlar, 

daha çok kelime ve cümle bilir, 

daha çok muti ve daha çok 
girgin imiş. 

Amerikan profesörilnün elde 
ettiği bu netice hayret uyan
dırmıştır. 

2 - Hayvanat mliıHinde bir erlcek 
maymunun ditiıine tuvalet yaptıfı 

ıörülmilıtür. 

- -- -
Hindistanda rey veren halkın 

yüzde sekseni Ummidir. 

Şimdiye kadar İntihabatı idare
edenler, köşe başlarını tutar miin-

tahipleri nutuklarla, ilanlarla ken
di taraflarına çekmiye çalışırlar, 
rey kazanmak isterlerdi. Fakat 
her köşede başka birinin rey 

puslasını alan müntehip şaşırdığı 

için, kimse istediği neticeyi elde 
edemezdi. 

Nihayet, bir intihap komitesi 
seçildi. Bu komite intihabatı tan-

zime memur edildi ve herkesin 
reyini bilerek kullanabilmesi ıçın 
şöyle bir usul icat etti: 

.. 
3 - lniilterede muhtcriin blri, 

uykuda horlamıya baılıyan birini 
derhal uyandıran bir alet icat etmittir. 

Bordu şehrinde "lioğazkescr, , 

c;oka§'ı 

intihap 
Her rey puslasının fiıerine 

namzedi hatırlatan bir resim 
koymak. Meseli cümhuriyet fır
kası ıçın fil, Gandi taraftarları 

için kaplan, iltihak taraftarları 
ıçm kedi resmi. Bu resimleri 
yerliler tanıdıkları için rey pusla
smı verirken de şaşırmıyor. 

intihap hatipleri sokaklar-
da bağıracaklarına münte-
hiplere kendi namzetliklerini 
temsil eden resimleri havi 
pusulaları dağıtmakla iktifa edi
yorlar. Bu sayede okuma yazma 
bilmiyen müntehipJerin aldatıla

mıyacağı ve ) anlış rey verdirile· 
miyec e~i zannedilmektedir . 

4 - Bir lngiliı doktoruna göre 
kadanlaran karmıs kullanrnHı ııhhldir. 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Bilir 
Misiniz 

Niçin ? 
HavaSuyunİçineNasılGirer 

Balıklar yaşamak için kendi
lerine lazım olan havayı suyun 
içinde bulurlar. Eğer suda hava 
olmasaydı balıklar yaşayamıyacak 
ve öleceklerdi. Suyun içinde 
erimiş birçok şeyler vardır, 
meselfi tuz gibi. 

Fakat suda eriyen yalnız böy
le katı şeyler değildir. Sulu ve 
gaz gibi şeyler de suyun içerisin· 
de eriyebilir. Suyun içinde böyle 
erimiş birçok gazler vardır. Bun· 
lardan birisi de havadır. Hav.a. 
suyun içine, su sathının üstünde 
bulunan kısımda yukardan gör
dUğü tazyikle girer. Bu ağırlık 

birçok havanın suyun içinde erime 
sine ve karışmasma sebep olur. 
işte balıklar suyun içinde karışık 
bulunan bu hava ile }'aşarlar. 

insanlar Dünyamn Neresindedirl 
f nsanlar dünyanın herhangi 

bir tarafında olduklarını nasıl 
anlarlar? Bir insanın şarka, gar
be, şimale veyahut cenuba doiru 
gittiğini söyleriz. Bunu nasıl bu
luyoruz? Biz bunu dünyanın ken
di etrafında dönmesinden bulu
yoruz. Güneşin sabahleyin yük
seldiği tarafa şark, akşam üstil 
güneşin kaybolduğu tarafa da 
garp denir. 

Güneşin doğması veya bat• 
ması hep dünyamızm kendi etra
fında dönmesirfden ileri gelir. Eğer 
Güneşin doğduğu tarafı sağımıza 
battığı tarafı da solumuza alır
sak önümilz şimal arkamız da 
cenup olu. Şimal kutbu dediği
miz dünyanın şimal ucu, dünya
nın merkezinden geçtiğini far
zettiğimiz çizginin de ucudur. 

Dünyanın ortasından geçen 
bir de çember vardır. Bu çembere 
Hath üstüva denir. Bir ucuna 
şimal kutbu dediğimiz çizgi bu 
çemberin tam ortasına amut 
olarak geçer. 

insanlar arı ve tul dairelerine 
göre nerede bulunduklarını an• 
larlar. Arz daireleri hattı Ustu
vaya muvazi olarak çizilen da
irelerdir. Bunlar battı Ustüvada 
sıfırdan baılar ve şimal kutbunda 
00 derecede nihayet bulur. Tul 
daireleri İngilterede Griniçten 
başlar. Fakat bu arz dairelerj 
ve hattı üstüva gibi şeyler ya)nı!. 
bizim kafamızda vardır. Dünyanın 
üzerinde böyle hiçbir şey yok· 
tur. Tul dairesi " Griniç ,, ten 
geçer ve şimal kutpu ile 
onun karşısına gelen cenup 
kutbundan dolaşır. Bu dairelerden 
Griniçten geçen dairenin sağ 
tarafında 180 ve sol tarafında 
180 daire farzedilir. Yeni bulunan 
birtakım aletler ve ince birtakım 
hesaplarla gemiciler bu arz ve 
tul dairelerine göre nerede bu
lundu~ hrını :.n 1 :ırl:or. 

5 - Bir ıddiaya göre Matara 
devrinde yaııyan kocalar bile k.,. 
lıbıkb. 
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erıne Gören er Kahır 

Artık Saray 
Memnundu. 

Memnun, Rüştü Ve Mithat Paşalar 
Sonra ... Fakat Arkadi Vak'asından 

Muharriri • 
Her Hakkı Mahfuzdur 
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Devletin, dUşmanlara muka
vemet edebilmesi için herşeyden 
evvel dahilde sükiınete ihtiyaç var. 
Şurada, burada neşrettiğiniz yalan 
yanlış sözlerin akıbetini düşUnUrse
niz, en evvel velinimetinizin za-

•ardide olacağım görürsünüz. Onun 
için bundao sonra süküt etmenizi 
tavsiye ederim. 

Dedi. Bu munis sözleri, bir 
kaynaşma, bir uğultu takip etti. 
Hepsi de karmakarışık olarak 
Abdülhamidin ayaklarına kapa-
nıyor: 

- Allah, ömrü şahanenizi 
müzdat buyursun ... 

Diye sayleniyorlardı. 
Halbuki, Abdülhamit daha 

aözUnü bitirmemişti. 

- Kalkın.. Beni dinleyin. 
Dedi. Kalktılar. Yine ellerini 

göbeklerinin üstünde kavuştura
rak iki büklüm durdular ve Ab
dülhamidi dinlediler. 

- Şimdi, doğruca Başkitabet 
dairesine gidiniz. Başkatibi gö
riinüz. Hepinize liyakatiııize mu
vafık birer memuriyet verdim. 
Şu şartla ki, şunun bunun sözle
rine ve vaitlerine kapılmayın. 
Söylediklerimi de unutmayın. 

Abdülhamit, bu sözleri müteo
akip, derhal geri döndü... En 
şedit mücazat ve ukubata intizar 
ederlerken, ümit etmedikleri bir 
mükufat ile neticelenen bu sah
ne, zavallı adamları adeta deli 
etmişti. Hepsi de ayrı ayn birer 
şükran duası mı::-ıldanırJarken, 
Abdiilhamit, kapıdaki paravana
nın arkasında kaybolmuştu~ 

Biraz sonra mabeyin başkii
tibi Sait Beyin odasında, akıl ve 
hayallerinden geçıniyen dolgun
ca maaşlr birer memuriyetle kar
şılaşan bu Sultan Murat bendc-

ganı tam manasile bir balık gibi 
ıusmuslardı. 

Artık Rüştü, Mithat ve Re
dif Paşalar nasıl memnun ve 
müsterih olmuşlarsa, saray da 
öylece Sultan Murattan bir teh
like gelmiyeceğine kanaat hasıl 
ederek mutmain bir hal almıştı. 

* Bu sükun, Arkadi vak'ası {''} 
ndan bir ay sonraya kadar de
vam etti. Arkadi vak'asınm mu
halifler üzerinde hasıl ettiği tesiri 
biraz evvel arzetmiştik. Gerek 
rnuhalifJerin ve gerek Sultan 
Murat taraftarlarının bu suretle 
birer köşeye sinmesi, artık her
şeyden ümidi kestikleri zannını 
veriyor, Kanunu Esasi taraftar
larının 'abat rahat iş görmelerine 
meydan bırakıyordu. 

Fal· at bir akşam birdenbire 
bu sükun, yine haleldar oldu ... 
Zaptiye nazırı Pepe Mehmet Pş. 
heniiz ikindi namazından kalk-

(*J Sudurdan Gürcü Şerif, Mu
hiddin, Ramiz Paşa ve dört yüze 
yakın rüfekası, (A.rkııdi) \'apurile sü
r iildüklcri için bu hadiseye ( Arkndi 
, lcnilmişti. 

------------ ---
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mışb. Beşiktq zabıtası tebdil 
memurlanndan Arif Efendinin 
mühim, Mn~tacel ve pek mahrem 
bir meseleden dolayı kendisini 
derhal görmek istediğini nazıra 
haber verdiler. Nazır, hemen, 
Arif Efendiyi huzuruna çağırtarak 
kemali dikkat ve ehemmiyetle 
dinledi. Bu mülakat, yirmi dakika 
kadar sürmüştü. 

MillAkat biter bitmez, Zaptiye 
Nazırı derhal atma aUadı. Dört
nalla sürerek Nezareti en uzak
laştı. Na21r o kadar telaş içinde 
idi ki, herkes arkasından baka
kalmıştı. 

Atı, kan terlere müstağrak 
bir halde Gala tayı, Tophaneyi, 
Fındıklıyı geçti. Beşiktaş Sarayı
nın papısında atından indi. Acele 
acele kumlu bahçeyi geçti. O ka· 
dar telAşlı yürüyordu ki, s:k sık 
kılıcı ayaklarına dolaşıyor, onu 
düşürecek gibi oluyordu. Hiç 
kimse ile harfi vahit konuşmadan 
doğruca başkatip Sait Beyin 
odasına girdi. Selam vermeyı 
bile unutarak: 

- Aman beyefendi hazretleri, 
nazikçe bir mesele hakkında 
maruzatım var. Bir müddet ( Hal
vet ) olsun. 

Dedi. 
Sait Paşa, Ozeri yığın yığın 

evrak dolu masasının arkasında 

(Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
nuna kadar dünkü piyasayı mu
hafaza ederse ekmek gelecek 
hafta ( 30) para kadar düşebile
cektir. Yapılan tahminlere göre 
yeni mahsul yetişinciye kadar 
ekmek lstanbulda (8,0) kuruştan 
aşağıya düşmiyecektir. 

Muamele vergisi hazirandan 
itibaren yüzae on çıkarıldığı için 
(72) kiloluk bir çuvalda (62) ku
kuruş muamele vergisi verile
ceğinden ekmek fiatları (35) pa
ra yükselmiş olacaktır. 

Ekmek narhlannı İstanbul 
piyasasına göre tanzim eden 
Zonguldak ve Bartından dün 
belediyeye ekmek işi hakkında 

telgraflar gelmiştir. Elemek fiat
larmın buralarda da yükseldiği 
tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan diin, lstanbula 
Anadoludaıı 18 vagpn buğday 
gelmiş, fakat borsada iyi cins 
buğday üzerine satış olmamıştır. 

Yalnız, 18 - 24 çavdarlı buğdaylar 
dün, evvelki günkü fiatten 13 
para fazla olarak 1 kuruş 30 
paraya satılmıştır.. Bu suretle 
buğday dün, 13 para yükselmiş 

demektir. Ticaret Mfıdürlüğü ve 
Ticaret Borsası Komiserliği son 
buğday yükselmeleri hakkındaki 
tetkiklerini bitirmiştir. Tahkikata 
göre buğday şu sebeplerden do
layı yükselmiştir. 

1 - Havaların biraz kurak 
gitmesi: 2 • Anadolu için İstan
buldan buğday alınması; 3 - Ta
cirlerin mevcut buğdayları depo
lara çekmeleri; -4 - Ekmekçilerio 

• 

geniş bir koltuğun içine gömlll-
mUt gibi idi. Vaktinden çok ev
vel karmakarışık sakalı çıkan 
gayritabii ve çelimsiz bir çocuğa 
benziyordu... Zaptiye nazırının, 
telaşla odaya girmesi, esasen 
kendisini korkutmuştu. Bu sözleri 
işitir işitmez, Adeta, olduğu yerde 
buz gibi dondu. 

Titriye titriye sol elini uzata· 
rak zilin kordonunu çekti. 

Kapıyı açan hademiye: 
- Zil çalmadıkça zinhar oda

ya kimse girmesin. 
Dedi. 
Mehmet paşa, Sait Beyin ya

zıhanesinin öniine bir sandalye 
çekti. biraz evvel, tebdil memu
ru [**J Arif Beyden işittiği sözle
ri, biraz da mübalağalandırarak 
bir çeyrek kadar izahat verdi. 

Sait Bey, Mehmet Pş.yı dinle
dikçe renkten renge giriyor, saçı 
sakalı dimdik olarak elleri ayak
ları titriyordu.. Paşa, sözlerini 
bitirir bitirmez, lhemen ayağa 
kalktı. Fesini, iyice kafasına bas
tırdı. O zamanın saray Adabından 
olduğu veçhile kulaklarının ucu
nu fesin kenarile snkladı. Paşaya: 

- Hele siz, biraz istirahat 
buyurunuz. Ben şimdi, icap eden 
iradei seniyeyi istihsal eder, 
gdirim. 

Diyerek kapıdan fırladı. 
( Arkası var ) 

ükse di? 
az muamele vergisi vermek için 
t hazirandan evvel külliyetli mik
h. rde un almalarından dolayı 
değirmenci ve \ kırmacılarda un 
kalmaması ve bunların yeniden 
her ne bnhssına olursa olsun pi
yasadan buğday almak mecbu
riyetinde kalmaları. 

Ticaret Müdürlüğünün ve 
Borsa komiserliğinin yaptığı tah
kikata göre, ekmek buhranını 
munhasıran ekmeçiler doğur
muşlardır. 

Çünki ekmekçiler ellerinde 
kiilliyetli miktarda an olduğu 
ha!de birkaç gün az ekmek çı

kartarak ekmek buhranı yapmak 
ve bu suretle narhı yükseltmek 
hilesini talcip etmişlerdir. Nitekim 
narh dünden itibaren yükseldiği 
için dün buhrandan eser kalma
mış ve fırıncılar bol bol ekmek 
çıkarmışlardır. Pi)asa ile yakın
dan alakadar olan bir tacir bize 
şunları söylemiştir. 

" - Ekmek narhı fazla tesbit 
edilmiştir. Çünki değirmenciler 

ve kırmacılar buğday pahahlan· 
dığı zaman aldıkları buğdayları 
heniiz fırıncılara satmamışlardır. 
Ekmel<çilerin ellerinde 1 haziran
dan evvel alınmış okadar fazla• 
un vardır ki bu unları daha bir· 
kaç gün sarfedemezler. 

Diğer taraftan tacirlerin elle
rinde geçen sene mahsulü olarak 
miihim miktarda buğday mevcut 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Gelen 
haberlt:re göre bu sene mahsul 
vaziyeti iyidir. Bu vaziyet karşı-

(Baş tarafı 1 inci 6ayfada) 
zun buna asla tahammülü yoktur. 

Ne yapılmak i teniyor? Eğer 
iki Uç kulübü profesyonel yapıp 
spor sahalarını hergün seyircisi 
çoğalan bir cambazhane haline 
koymak istiyorsak, şiddetle bağ·
rırım ki sporun gayesi bu de
ğildir. 

Benim için spor telakkisi, bu 
vatanın, bu heyeti içtimaiyenin 
spor sayesinde kuvvetli, sağlam, 

normal bir halde bulunmasından 
ibarettir. Gençliğin ruban, ah· 
iskan, bedenen, fikren yükselmesi 
profesyonellikle mümkUn değildir. 

Biz eğer spor yapmak, spor
cu yetiştirmek istiyorsak Türk 
camiasında yeni yeni hareketlerle 
spora ehemmiyet vermek ve bu 
memleketi başlanbaşa sporcu 
yapmak !{ayesını güdelim. işte 
sporun fazileti budur. 

Sporun bir din telakki edildiği 
memleketlerde ise hiçbir zaman 
iki talcımın profesyonel olup spora 
hizmet edeceği dUşlinülmemiştir. 
Bugün nüfusu (14) milyon olan 
Türkiyede ancak (3000) sporcu 
vardır. 

Bu Uç bin sporcunun yarısını 
idareci olarak kabul eder ek 
memleket sporunun mevkiini ko
layca anlıyabiliriz. 

Biz istiyoruz ki, bu memle
ketin her çocuğu, her genci ve 
her adamı sporcu olsun. 

Zayıf, dejenere milletlere ha
yat hal(\ı yoktur. Kartacada can
sız ve zayıf doğan çocukların 
yakıldığmı unutmıyalım. Bunun 
içindir ki, profesyonellikten evvel 
Türkiyede yapılacak birçok IU· 
zumlu, faydalı hatta vatani vazi
feler olduğunu bilmemiz icap eder. 

Profesiyonelliğe gelince : 
Evvela bir spor, sonra teşek· 

küller ve en nihayet federasyon
lar, profesiyonel olur. Bizim 
sporumuz profesiyonel olamaz. 
Ne futbolcularımızdan, ne do 
atletlerimizden bir şey bekliye
meyiz. 

Bugün Avusturya gibi, dün
yanın en kuvvetli, en yilksek 
futboluna malik olan memleket
lerde bile klüplerin kapısına kilit 
takmışlardır. Bir iki klüp istisna 
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nun 
dir 

edilirse, futbolcular bugUn Viya· 
nada aşçılık, muzikacıhk yapı· 
yorlar. 

Sonra profesyonel sporcu 
san'atkar demektir. Halk önünde 

eserini gösterecektir. bir at gibi 
koşacaktır. Her iki ayağına, kaf as' 

na son derecede hakim olacaktır, 

ve en nihayet bir sempati uyan· 
dıracaktır. 

Halbuki bizde değil sanatkAr 
yirmi pastan boş ,kaleye şut çe-
kecek kaç futbolcu vardır? 

Boğazların haricine bile çıka· 
mıyan Türk futbolunun profesy<>"' 
nel olduktan sonra da birşey 
yapacağını zannetmiyorum. 

balya, Fransa, lngiltcrc, Çe
koslovakya ve Macaristan gibi 
birçok sahaları bol, parası v• 
zengin nüfusu olan memleketler 
bile başka yerlerden oyuncu alıf 
verışme ehemmiyet vererek bu 
işi yürütmektedirler. 

Yalnız ( Milli Takım ) meı8" 
lesinde çok hassas olmamızı tav• 
siye ederim. Memleketler arasın· 
da yapılacak temaslar medeni 
alemde gençlik ve kabiliyet öl· 
çüsU olduğu için bu cihete ehem· . 
miyet vermek lazımdır. 

Milli takım için başka bir 
formül bulunmalı, bu kadroya, 
bilhassa federasyon emrine mU
him bir para verilmeli ve bu it 
muvaffakıyetle yUrUmelidir. 

Yoksa on bir genci bir araya 
toplayıp cambaz gibi çalıştırmak 
ne bu memleket sporu için fal
deli ve ne de lüzumludur. 

Profesyone1iiğin şiddetle aler 
hindeyim. 

Türk sporunun iç.inde (23) bu 
kadar ' sene emek vermiş benias 
gibi bir sporcunun kanaatleri, 
görüşleri bundan başka bir şef 

değildir. Temenni ederim ki, bu 
işi körükliyenler muvaffak olsun 
ve ben kanaatlerimde yanılnııf 

olayım. ,, 

Sarahaten anlaşılıyor ki, eski 
futbolcu Refik (Bey profesyone~ 
liği kat'iyyen kabul etmiyor v• 
bunun memleket sporu için fayd• 
değil bilakis mazarrat doğura" 

cağına kani bulunuyor. 

Gayrimübadillerj ·-S-a-yfi-,-.y-e ___ _, 
Müzayed-e-ler-d;ki Hata- Arıgan/ar ! 
fardan Şikayet Ediyorlar 1 Jstanbulun münaJip bır ""'" 

Gayrimübadil bonolarına mu- inde gçlık bir ev İ$tiqor•anıti 
kabil Yunanlı emlakinin; mü- Ev sahipleri! 
zayedesine şehrimizde de başla- Siz de evinizi mevsimlik 
nılmışbr. Elyevm Gemlikte bazı olarak kiraya verecekseniz 
binalar müzayedeye çıkarılmış- SON POSTA ya hemen bir 
tır. Fakat müzayedeye iştirak ilan veriniz. Müşteri bula~-
eden gayrimübadillerden bir ğınızdan emin olabilirsin•' 
kısmı mUzayede ilanlarının hatalı 
olduğunu ileri sürmektedirler. 
Bunlar, il&nlarda atik numarala
rın kullanıldığım, cedit numara
lara itibar edilmediğini, bu yüz
den mfişkülat çekmekte oldukla· 
rını söylemektedirler. Bu şikA· 
yetler arasında Türk tabiiyetinde 
olmıyan kimselerin de müzayede· 
ye iştirak ettiklerini söyliyerek 
alakadarların nazarı dikkatini 
celbediyorlar. 

sında buğdayın pahalılaşmasına 
ihtimal verilmiyor. 

Un fiatlerinin de bir miktar 
düşeceği haber alınmaktadır. 
Şimdiki halde bir çuval un 650 
kuruştur. 

iıııb• 
Haşerah ve yunıJrtalarını 

eder. 
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Okyanus Kurbanları 
- --- ·--

Bu Koca Deniz Yirmi Altı 
T ayyareciye Mezar Oldu 

~~~~--~~~~ 

Ölenlerin 22 si Erkek, 4 Ü Kadındır 

Okyanusta son kazazed Hosnerin tayyaresi 

Hasner isminde bir tayyareci 
Amerikadan tayyare ile Okyanus 
denizini aşmak ve doğru Varşo
Yaya inmek üzere hareket etti. 
Fakat bu teşebbils yarı yolda 

1 
temmuzda Lehli ldz.ikavski, Aaor 
adalarına inerken tayyaresi tu
tuştuğu için yanarak ölmüştür. 

kamete uğradı, zavallı adam 
tayyaresile denize inmek mecbu
riyetinde kaldı. Ancak dün ha
ber verdik ki bir posta vapuru, 
kazazede tayyreciye tesadfıf et
miş ve onu kurtarmıştır. 

Bu mUnasebetJe Okyanus de
nizi Uzerindeki tayyare seferleri 
hakkında meraklı malümat ver
Weyi muvafık bulduk, 

Tetkikat neticesinde anlaşıl

mıştır ki Şimali Okyanusun iize
rinden tayyare ile geçmek ekse
riyetle mümklindür. Nitekim Mis 
Erhart ismindeki Amerikalı ka
dının yekdiğerini takip eden mu
vaffakıykti bunun en ıon delille
ridir. 

Fak at bu coşkun deniz, ha
yadan uçmak surctile dalgnlarınm 
istihkar edilmesine ekseriyetle 
tahammiil edemez. Filhakika 
şimdiye kadar Amerikadan Av
rupaya hava tarikile gelmek is
liyenlerden, hu cesaretleıini ha
yatlan ile ödiyenlerin adedi 26 ya 
baliğ olmuştur. 

Bunların (22) si erkek, (4) ü 

kadındır. F alrnt bilir misiniz; bu 
ilk k1Jrbanlardan birincisi 11 İsla
nıof ,, adını taşıyan bir Türktil. 
21 eylül 1926 tarihinde makinist 
:fatile Funk'un tnyyarcsinde Ok

yanusa açılmış ve dalgalara gö
nıülmüştü. 

Bu kahraman Türk, annesine 
Yazdığı bir meldupta: 

- En biiyiik emelim hava 
tnrikile İslnnbula gelmektir, di· 
Yordu. 

Okyanusun ikinci kurmanı 
bu Türk kahramanının yanında 
hulunan telsiz telgrafçı Klavger 
olmuştur. Bundan sonra sıra 
F ransızlarm meşhur tayyarecisi 

' Nüngesser .. ile arkadaşı Kuliye 
ke\miştir. Olüm tarihleri 8 Mayıs 
1927 dir. İstatistiklere nazaran 
Okyanusu geçme teşebbüsünde 
tn fazla zayiat kaydeden 
19 '1 senesi olmuştur. Filhakil,a 
0 senenin 31 ağustosunda Mira
~y Minşen, Yüzbaşı Hamilton, 

renses, Lovenştayn, 6 eylulde 
Bertran, Hil, Payn, 7 eylülde 
luUi, Matkalf, 23 eylulde Gra)• 
sen, Omdal, Golsbavt, Kohlen 
6lnıUşlerdir. Yani 1927 de koca 
Okyanus denizi, tayyarecilerden 
on dört kurban almışb.r. 

928 enesine gelince, 13 ma
:ısta Mak Key ile Hinçklif'in, 17 
deşrinievvelde ise mtilazim Mak-

0nald'm ölümleri kaydedilmiştir. j 
1929 senesinde, evvel 13 

19 Ağustosta İsviçreli K aso 
ile Luşer, Amerikalı Ditman kay
bolmuşlardır. 

1930 senesinde zayiat yoktur. 
1831 de Bari! Hart ile yüzbaşı 
Maklaren ağustosta Parkcr öl
müşlerdir. 

İsimlerden anlaşılacağı Uzere 
kurbanların biri Türk, diğeri
lerinin ekseriyeti İngiliz, Ameri
kalı, kısmı ciiz'isi de Lehli, İsviç
reli ve Fransızdır. 

Şimali Okyanusu geçmek için 
yapılan teşebbüslerin az çok mu
vaffakıyet verenleri 919 senesinde 
yapılmıştır. Filhakika bu 919 

senesi mayısının 16 ıncı günü üç 
tane Amerika deniz tayyaresi 
birçok vapurların, torpitolarm ve 
zırhlıların üsHinde olarak de
nize açtlmışlardır. İçlerinden 
yalnız bir tanesi ara sıra denize 
inio tekrar havalanmak suretile 
denizi geçmiye muvnffak olmuş
tur, diğerleri gemilere alınmış· 
}ardır. 

Bu tc~t!bbiisten bir gün sonra 
Avusluraly~h Harka ile Makenzi 
on dört saatlik bir uçuştan sonra 
denize inmek mecburiyetinde 
kalmışlar ve tesadüfen kurtarıl
mışlard!r. 

19 Teşrinievvel 927 de Mis 
Etder ile Halınan tideta bir ha
rika ile tahlis edilmişlerdir. 

2 Ağustos 1926 da Kurt
ney ile üç yolcusu denize 
inmek mecburiyetinde kaJmışl~r 
ve bir gemiye iltica etmişlerdir. 
Yine o tarihte Lehli İdzivoski ile 
arkadaşı Kubala 38 saatıik bir 
uçuştan sonra denize düşmüşler 

ve talih eseri olarak bir gemiye 
tesadüf etmişlerdir. Maamafih bu 
Lehli tayyareci bilahare yine 
kurbanlara iltihak etmiştir. 

Hulasa görüliiyor ki: Okyanu
su geçmek henüz basit bir iş 

halini alınış değildir. 

Muaıı:mler Birliğinin Tavzihi 
İstanbul Muallimler Birliği 

Reisliğinden: 
1staubulda ayda bir olmak üzare 

intişar etmekte bulunan ( Muallim 
Sesi ) gazetesinin, ismi dolayısile 
Birliğimiz tarafından neşredildiği 
zehabmın hasıl olduğu, arada 
vaki olan bazı müracaatlardan 
anlaşıldığından mezkur gazetenin 
ve sahibinin birlikle hiçbir alakası 
olmadığı bir guna yanlışlığa 
ru. bal kalmamak lizere tavzih 

olunur •• 
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Resminizi Bize Gönderiniz 

• * 
Size Tabiatinizi Sögliyelim 

33 Cemal Bey: Vakurdur. sn ... ü 

ve inlii~anıı 

se' er, çabuk 
alınır ve nıiile
e ir olur. 
Giirültücü \'e 

kavgacı değildir. 

Hususiyetlerini 
işae etmek is
temez. Pek yo
rulmıya taraf. 
tar değildir. 

• 34 Ömer LOtfl Bey: l~inde becı"· 
rikli olur, uğ
raşır, her şeye 
eh ';\'et \'er-
m -ııl ve 
mera~ıııı ku
yudatile hür
riyetini tnk) i
de taraftar de· 
ğildir. Tevazuu 
Ye -.adcliği se. 
wr, çaL11k a~a-

Li olıır:::a da iğLiran de' am~ızclır, 
~i;;dni pek batmaz. 

Fotofraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamız.da bulacaksın .ı. 

- - RADYO=:-
ıs Haziran Çarşamba 

lstnnbul (J200 ıııotro) 18 Gramo· 
foıı, 19,5 alaturka saz Bedayi ınuı-iki 
ht•Htiııiıı işt irakile Aj:ws lıaborlC'ri, 
saat ayarı 20,5 gramofon ile oı>er.1 

p:ırt;aları 21 Hcfik )! iiııir Boy konseri, 
2::! cazbaıı t 

Biıkreş - (304 metro) 20,4;) Piya· 
110 koııscri, 1ıf:ı.dam Laho' :uf t:ırafm· 

lı:l.ırı. 21 Licla gazinosundan ııakil. 
Bclgrat ( 429 metre ) 20 graıııo· 

fon, ::!0,30 konferans, 21 komedi 2l,4:J 
keman koıısc:'ri, 22, 15 gramofon, 22,5:J 
ork.:st r:ı.. 

Roma - ( 441 ınetrc ) 21,4j Opo· 
r:ı.daıı ııakleıı Taııtaus~r operası. 

Prağ ( 188 ııı efTo) !?O Askeri lıaıı· 
do. 21,05 $ıııctea salonundan nakil 

' \'usa tarafıııda.n keman ile solo. 
Viyana ( 517 metre ) 20,~5 Haber, 

gr:uııQfon, konferans, ~1 Vivana Vi- ' 
~ 1 

pna kalac:ıİ\ ismindeki operet. 
Peşte - ( 550 metro ) 20,15 kon· 

fcr:ın~, 20,40 salon orkestrası, 21 ,45 
operaııııı orkt"stra~ı ve Kora heyeti, 
23 (.'igan ork( strası. 

Varşova (141 1 motro) 20,15 Muh· 
telif, 20,3:i raci) o gazetesi, 21~,arkı, 23 
daııs havaları, 23,2.:; Fransızca konfı•· 
rnns, 23,50 dans havaları. 

Berlin- { Hl35 metre) 20 Halk bil
gil<.'ri, 20,40 gazete haberleri, 21 Yi 
ynıı:ıd.uı nakil 

16 Haziran Persembe 
' 

latanbul - ( 1200 metre ) 18 grıı· 
mofoıı, 10,5 alaturka az, Ajans 
hnlıorlcri, saat nyarı, 20,5 graıııoforı 
ile opera p:ır~aları, 21 nl:ıturka saz, 
22 orkc~ tra. 

Bükref ( 894 metro ) 20 farkı, 
konseri, 20,20 senfoni. 

Jiclgrad - ( 429 metro) 20,20 Dok· 
torun ta,·siyclcri, 21 opcraılaıı naklen 
Rus:ılka operası. 

Roma - (441 metre) 21 Gramofon, 
haber, 21,4;) muhtelit konser. 

Pra~ - (488 metre) 19 Ostravadan 
nakil, 22 Viyanadaıı naklen 10 uncu 
beynelmilel konser. 

Vlynna - ( 517 met.re ) 20, 10 Korı· 
foran , 21,50 bir perrdelik kom di, 
22 oııuııcu lıı-ynulınilcl konser, llalıa· 
ııııı ü numaralı keman konseri, Mod e
r:ı t:ı iı;olit:ı • 

Pl'şte - ( 550 metro ) 21 :3Hich oda 
bir tı•ınsil, «lnsnn faciaları • bıni;dold 
piyr. 
Varşova- (1411 motre) 20,35 Rad) o 

gazetesi, 21 hafif konser. 22,20 koıııc· 
di, ~:1 dans havaları. 

Bertin - ( 1G35 ıııetre) 20,20 Ede· 
bipt lıahislori, 21 Çigan orkcstrncıı, 
23,20 siyasi gazctoei 23,40 dans ha
vaları. 

HARUNURR ŞİT 
__ ....;.;.;...;;;...;;;;;;;;;;;; 122 Yazan : * lf. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
...................... Dlml!ID5lm;:!E25m1!~~~--~K!m 

Mesrur, tamaa düştn. Kölelik
ten emtrliğe ylikseJmek gibi bir 
ihtimal, onu hırsa dUşUrdU ve 
mırıldandı: 

- Bunu yaparım! 
Sonra Caferin hılıcını, keme

rini aldı, siyahi kölelere verdi, 
mevkufun iyi muhafaza olunma
ıını tembih etti ve halifenin hu
zuruna gitti. 

Çadırda kalan Cafer, affolu
nacağını ummuyordu. ÇUnkil an· 
ızm cellada teslim edilmesini 

mühim ve sebeplere müstenit 
görUyordu. Harunun kolay kolay 
azminden dönmiyeceğini seziyor
du. Bu sebeple &lüme karşı 
garip bir tevekkül beslemiye 
başlamıştı. Yalmz Abbase}'İ ve 
çocuklarını dlişünüyordu. 

izdivaç hayatını bir günah 
gibi geçiren kadın, şimdi ona pek 
acıklı görünUyordu. Doya doya 
öpemediği çocuklar ve henilz 
ana karnmda bulunan yeni yavru 
yetim birer tebessUmle burnunu 
hırlatıyorlar, gözlerini yaşartı

yorlardı. 

Cafer, gözünün yaşını yavru· 
larının hayaline aklbrken, çadırın 
kapı perdesi açıldı, Mesrur iÖ

ründü. Kaşları çatıktı, meş'um bir 
neticeyi hamil olduğu belli idi. 
Nitekim içeri girer girmez kara 
haberi sert bir sesle mahkuma 
bildirdi: 

Emirülmüıninine ıeni öl
dürdüğümü söyledim, başını is

tedi! 
Cafer, kollarını kavuşturdu: 
- Pekala, dedi, ne istersen 

yap. Yalnız bir şey ıoracağım. 
Bana hakikati söyle. 

- Ne soı·acaksın l 
- Abbaseden haberin var 

mı, Emirülmüminin ona da kız· 

gm mıdır? 

Abbase mi? O, çoktan 
öldü'/ 

Öldü, öldlirllldQ ha. Öyle 
ise durma, biç durma, beni de 
öldllr r 

Mesrurun kılıcı havada bi: 
kere döndü, Cafcrin ensesine 
indi. Milyonlarca balkın yıkılmnı 
bir ehram zannettikleri kudretli 
baş yere yuvarlan c' 

Bu baş be dakika ıonra 
Harunun elinde idi. Halife iki 
giin evveline kadar pek aziz ta
nıc'.ığı, sevimli başı, eviriyor, çe• 
viriyor ve ona infiallerini anlatı· 
yordu: 

- Cafer, hain Cafer! Ben 
seni yüreğime koymuıtum. Hayır, 
öyle de değil, seni yüreğim san
mışhm. Sen bana hıyanet ettin. 
Aramızdaki ahdı ayak altına al
dın. LfıtuffNrımı unuttun. Taliin 
keyfi tahavvüllerini düşünmedin 
hareketlerinin sonunu hesaplama
dın. Arapların da, ecnebilerin de 
nazarında namusumu lekeledin, 
beni küçülttün. 

Harun, fild~şi kakmalı abanoz 
bir deynekle Caferin dişlerine 
vuruyor ve sözüne devam edi· 
yordu. 

- Sen nihayet bir vezir idin. 
Servetin vardı, kuvvetin vardı, 
askerin vardı, taraftarların vardı. 
Belki benden zengindin, benden 
kavi idin. Benden de fr.zla sevi
liyordun. Lakin nihayet bir vezir 
idin. O lrndrct, o güvendiğin 
kudret, benim p.armaklarımdan 
senın eline dökülüycrdu. Ben 

parmağımı çektiğim dakii<ada, 
sen kaynağı kuruyan bir çeşme 
gibi susuz kalacaktın. Bunu dü
şünmedin. Acaba zeki mi değil

din ? Hayır. Aklın vardı, idrakin 
tamamdı. 

Yalnız hırsa kapıldın, uzun 
emeller beslemiye koyuldun. Ab
baseyi alet yapacaktın, beni dli· 
şiireccktin, çocuklarını halifeliğe 
geçirecektin. Evet, fikrin bu idi. 
Beni düşürmekti. O halde beni 
mazur gör, hakkını da helal et. 
Kendim düşmemek için seni dli
şürdiim, kendim yaşamak için 
seni öldürdüm. Haldıyım değil 
mi Cafer? 

O sırada müezzinler mınare
lerden müminleri öğle namazına 

da\•et ediyorlardı. Harun, elindeki 
kelleyi Mesrura verdiı 

- Bunu, dedi, götUr, bir 
çukura atf 

Ve sonra apdest aldı, camie 
gitti, büyük bir cemaat arasında 

namaz kıldı. Saraya avddinde 
lbnürrebii çağırttı, vezaret nrnn 
bını ona verdi. Caferin pederini 
kardeşini ve bütün yeğonlerini hapl 
ıe attırdı. Saraylarını, çiftliklerini, 
hurmalıklarmı müsadere ettirdi. 

Tenis 

Kıraliçası 

(Arkaıı var) 

l urada resmini gördiigiinüz 
Amerikalı Mis l lelen Vils maruf 
bir tenisçidir ve teniste dünya 
~ampiyc. n ·dur. Bu şampiycnluğu 
senelerdenberi muhafaza eden 
Mis Helen Vilse son zamanla rda 
beynelmilel te.şl.ilat tardfından 
( Tenis K raliçası ) unvanı veril
miştir. Mis Helen birkaç ~ıün 
evvel Amerika;.' ;ı Paris t.> gel· 
miştir. Mis He!en Pariste V .ıyt
man ku ası n i:sabakalarm~ işti

rak edecektir. 
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AK ALE 
lngiltore HUkfııneU tarafından Gazi 

H.:. ne hediye edilen eserin terclimesi. 

Yazan : 
Ceneral Oglander 

- 1'Q -

• ç r 
pi 

Boğa:ıı geçmek için de evveld 
lrnra kısmının zapta düşünülmüş· 
tü. Fakat işte boğazları herkes· 
ten iyi bilen bir İngiliz Amiralı, 
Majl!stik ve Kanopus sisteminde 
gemilerle boğazı zabıt mUmkün 
olduğunu söylüyordu. Halbuki 
bu iki gemi lngiliz donanmasının 
en hafif gemileri idi. Bu iki ge· 
mi yardımsız olarak boğazı zor
lı yabiliyorsa, neticesiz bir nüma• 
yişle iktifa etmek manasızdı. 

Böyle bir muvaffakıyet bütün 
anahtarları itilaf devletlerinin 
eline verecekti. M. Çorçil o vak
te kadar boğazları işgalin yalnız 

askeri bir mesele olduğunu zanne
diyordu. Asker olmadığı için Lort 
Fisherin ortaya attığı plin tetkik 
edilebilirdi. Ogün geç vakit Lort 
Fisherin iştirakile boğazlarda bu
lunan amirale bir telgraf çekile
rek mütaleası soruldu. 

'·Boğazların yalmz harp gcmi
lrrile zorlanmasını mümkün göriir 
miı i.iniiz? Ünden torpil toplıyan tec
hi1.atı lıa\i e ki gemiler gönderile· 
et>k, netice hüyük zayiata müte
lı,rnımilclİr, noktni ııazarııuzı hil· 
<lirini1.. ,, 

İki gün sonra Amiral Kerden 
şu cevabı gönderdi: 

··Boğazların geçilebileceğini zan 
ıwtııı İ) orum. Birçok gemilerle 
unııı ıniiddet uğraşılarak h"lki 
gl·l: ıl<'Li 1 ir .. , 

Ertesi gUn Amiral Kordene 
noldai nazarını tavzih etmesi 
lüzumu bildirildi. Fakat hükümet 
henüz Türkiyeye yapmayı vadet· 
tiği nümayiş için hazır değildi ve 
7 kanunusanide toplanan harp 
meclisinde bu mesele konuşulmadı. 

Fakat 8 kanunusanide top· 
Jnnan harp meclisinde yeni ordu
ların nerede kullamlacağı mese
lesi milnakaşa edildi, tahtelbahir 
tehlikesine binaen Adriyatikte 
bir üssübahri tesis edilemiyeceği 
görüşüldü. Yunanlılarla ittifaka 
dahil olmadıkça Selaniğin kulla
nılamıyacağı da tetkik edildi. 
Zaten Sellinikten dahile giden 
tek demiryolu büyük bir ordu 
için kafi gelemezdi. Lort Kiçner 
boğazlara hücumu tercih edi
yordu. O, bu iş için 150 bin 
asker kAfi olduğunu sö:tlilyor, 
fakat vayiyet tavazzu!ı edinciye 
kadar beklemeyi tercih ediyordu. 
Bu sırada İskenderona asker 
çıkarmak faydalı olabilirdi. Fakat 
şimdilik bu küçük hareket için 
bile asker mevcut olmadığında 
ısrar ediliyordu. O, garp cephe
sinde yeni bir A lman taarruzunun 
başlamak üzere olduğuna kanidi 
ve oradan tek bir neferin çekil
mesine taraftar değildi. 

Bu içtima neticesinde hüku
met, lngilizler için harp sahnesi
nin, Fransa istedikçe Fransız 
cephesi olmasına karar verdi. 
Fakat ilk Alman tecavüzO garp 
cephesinde ciddi bir ileri hare
keti yapılamayacağını ispat ederse 
İngiliz askerleri başka cepheye 
gönderilecek ve orada yeni bir 
netice almaya çalışılacaktır. Bu 
maksatla, lngiliz askerleri serbest 
kaldığı zaman ittihaz edilecek 
hareket hakkında tetkikat icra 
etmek üzere bir encümen teıki· 
li ve lüzum hasıl olunca tatbik 
edilmek üzere bir plin hazırlan· 
ması takarrur elti. 

Bu mukarrerabn ueticeı~ Sir 

e B ğazl ra 
ord 

m 
eki. 

Çanakkalede tahliyeden sonra eıe geçen slllhlar 

Con Frencb'in fngiltereye döne· 3 - Boğazların iki tarafında· 
rek Zebroj projesinin tatbikını ki istihkamları sust~rmak. 
istemesi oldu. 31 kanunusanide 4 _ Torpilleri taramak, son 
yapılan ikinci bir içtimada mese· istihkAmları susturmak ve Mar-
le baştanbaşa yeniden tetkik 
olundu. Sir Con French ge· 
rek kendisinin gerek Jeneral 
jofrun Garpte tam bir muvaffa· 
kıyet elde edilebileceğine emin 
olmadığını, bununla beraber 7 
kanunusani kararını altüst edildi· 
ğini kabul etti. Yalnız sahil bo
yunca bir tazyik icrası hususunda 
mutabık kalındı. 

Bunun üzerine harp meclisine 
Amiral Gardenin telgrafı verildi. 
Fakat burada verilen kararı kay
detmeden evvel cereyan eden . 
vak' al ara göz atmak lazım-

dır. 11 kanunusanide Amiral 
Garden, Bahriye Nezaretinin 6 
kanunusani tarihli telgrafına bo
ğazların yalnı7. harp gemilerile 
nasıl zorlanabileceği hakkında 

mufassal cevap vermişti; proje 
dört muhtelif safhaya ayrılmıştı: 

maraya girmek. 
Harekah askeriye havaya 

tabi olacaktı, soğuk fırtınalarda 
harekat güç olabilirdi, fakat bir 
ayda Marmaraya girmek müm· 
kün görünüyordu. Bahriye nezare· 
tinde herkes denizden yapılacak 
harekata kar.?dan yapılacak aske
ri bir hareketle yardım edilmesini 
tercih ediyordu. Fakat Lort Kiç
ner bu işe tahsis edilecek asker 
olmadığını söylemişti. Bu şerait 

altmda, Bahriye Nezareti erka· 
m harbiyesi, mademki bu 
tecavüzlerin yapılması siyasi 
bir zaruret telakki ediliyor, o hal
de bir nn evvel bunu yapmak liı
zımdır fikrinde idi. Çünki şimdi 
bu işe istenildiği kadar gemi 
tahsis edilebilirdi. Hatta bir mağ-
lubiyet bile hezimet derecesine 
varamazd•. Muvaffak olunmazsa, 
bu teşebbüse bir nümayiş şekli 1 - Methaldeki istihkamları 

susturmak. 
2 - Kepfeze kadar dahill 

müdafaa hatlarını tahrip etmek. 1 
verilir ve her zaman geri çekini· 
le bilirdi. 

r Ark L ı var 1 

G 0

ze az ı 
Kazanan Talebe er 

• 
Para Mükafatı Alacak İlk Mektep Ta

lebelerinin İsimlerini Neşrediyoruz 
Yerli malı haftasında mektep• ' 

lerde giizel yazı müsabakaları 

yapılmıştı. Bütün ilk ve ortamek

tep talebelerinin iştirak etliği 

bu miisabakalarda güzel yazı 

yazarak Cpara mükafat. kazanan· 
tarın isimleri tespit edilmiştir. 

Bunlara Milli lktısat ve tasar

ruf cemiyeti tarafından yakında 

para mükafatı tevzi edilecektir. 

Kazananlar şunlardır: 

lstanbul 6 ıncı mektepten 124 
numaralı Gülten Cevat; Kadıköy 

Gazipaşadan 193 Neriman Şükrü; 

lstanbul 43 üncüden 96 Rahmiye• 

Necip, Beyoğlu 23 üncüden 

310 Huriser; Üsküdar on beşten 
293 Hikmet; Beyoğlu dokuzdan 
196 Rana Fehmi, Kadıköy sekiz· 
den 353 Fazilet Hanımlar, lnönU 
yatıdan 149 Hasan Abdulfah, 

fstanbul 40 tan A. Rıza Mustafa, 
Üsküdar 30 dan 60 Hidayet 

Mehmet, Üsklldar 3g dan 

MOklfat kaunanlardıa 4" üactı mektepten 
Burhan Ef. 

2 irfan, İstanbul 1 1 den 66 " 
Ahmet Besim, İstanbul 19 dan 
317 Eşref, Beyoğlu 18 den 
269 Erdoğan Arif, lstanbul 44 
ten 335 Bürhan, Kadıköy 7 den 
220 Aydoğmuı Salih Efendiler. 

Ortamekteplerden mUkafat ka· 
zananlar yakanda anlaşılacakbr. 

L u Süt n 

c 
Babaları 6ldükten sonra bUs· 

bütün yetim kalmışlardı. Bostan· 
cmın ta arka taraflarındaki evle
rine çekilerek adeta bir manastır 
hayatı sürmiye başladılar. 

İki kız kardeştiler. Araların· 
daki yaş farkı o kadar azdı ki, 
iki hemşire, kardeşten daha ziya
de, iki dost, iki arkadaş gibi 
idiler. 

lıte babalarının ölümünden· 
beri tamam on yedi sene geç
mişti. KüçüğU, SUheyli, kırkma ; 
büyğü, Mualla, kırk üçilne gel
miş, fakat hAIA evlenmemişler, 

annelerinin ve babalarının, kalp
lerinde kapanmaz yaralar açan 
feci öltimlerinin matemini tut• 
muşlardı. 

Mualla, vaktinden evvel bu
ruşan çehresinde iki kuyu gibi 
simsiyah açılan gözlerini odanın 

dört tarafma çevirdi. 
Duvarda samanla doldurulmuş 

bir baykuş, iri ve korkunç gözle
rile bakıyordu. Nazarları, gayri· 
ihtiyari, baykuşun baktığı istika· 
mete kaydı. Yerde, boylu boyun• 
ca uzanmış bir aslan postu 
seriliydi. 

Kalktılar, bu postun üzerinde 
birer birer namazlarım kıldılar. 
Sonra, daima ağlar gibi duran 
yüzlerini pencereye çevirerek dı· 
şarıya bakmıya başladılar. 

Süheyla mırıldandı: 
- Haydi, biraz çıkahm, abla! 

İçimiz sıkılıyor, değil mi? 
Mualla hiç ses çıkarmadan 

ayağa kalktı ve başörtUsil ile 
meşlahını almak için odasma 
gitti. 

O gün hava birden değişti. 

Zaten sonbaharın sonu idi. Bir 
yağmur başladı. Bekar kızlar ka
çamadılar. Evden oldukça uzağa 
ayrılmış oldukları için sırsıklam 
kesildiler. 

Bilhassa SUheyla, bundan, zi
yadesile müteessir olmuştu. O 
gece mütemadiyen Uşüdü, başı 

ağrıdı. 
Ertesi gün yatağından kal

kamadı. Ve bunu takip eden 
günler, hep böyle geçti. 

Ablası çok merak ediyordu. 
lstanbuldan doktorlar getirdi. 
Fakat hastahk, bütün ibtimamlara 
rağmen ilerliyor, hastalıktan has
talığa çeiririyordu. 

Kıı iyiden iyiye basmış, so
ğuk, her tarafı kasıp kavuruyordu. 
SUheylA, iki ay içinde iğne ip
liğe dönen nahif vücudünU, 
mıhlanmış gibi , yerinden oy
natamadan baygın bir halde 
yatıyordu. 

Öte tarafta Mualla, kur'anını 
açmış, göz yaşlarını 

mUtemadiyen okuyor, 
ıon yadigarına sakin 
diliyordu ... 

akıtarak 
ailesinin 

bir ölUm 

Elin ı.lirdi ki? Dok-
torlar: "Ari ık yaşa mazi,, deme
mişler miydi? 

-tc 
SUheylA öldü. MuallA, o gece 

sabaha kadar, ağlayarak dualar 
etti: 

- Allahıml diyordu, kırk üç 
senedir çektiğim azap içinde bir 
gün olsun yilzlim gülmedi... Ya 
benim da canımı al, yahut bu 
odanın hayahm bağıtla f. .. 

Ortalık aydmlanmak üzere 
idi. Odanın içinde, yerden hafif 

Haziran 

A 

a Hergün 
Nakili: Hüçegin Zeki 

bir uğultu, işitildi. MuallA bqıal 
kaldırdı. 

Acaba, bu, rüzgar mıydı? YJr 
sa, oğuldıyan beyni miydi? 

Hayır! 

Gerçi beyni uğulduyordu; 
gerçi, dışarda, rüzgar gUrnltiller 
yapıyordu; fakat, duyduğu upltG 
o değildi. 

Başım arkaya çevirince - W 

ğuktan donup yerlere diiten, talr 
ta aralıklarına, halılara gizlenen• 
sineklerin, arıların dirilip uçur 
tuklarını gördü. 

işte uğultu, bu idi ... 
Allah, demek ki, duaaım kr 

bul etmişti. 

MuallA gözlerini karyolada 111 
olarak yatan kardeıine dlkaalt 
bakarken, arkada iki kanat çatP'" 
tı: Baykuş ... 

Baykuş f O da canlanmlfb• 
Olduğu yerden kalktı, biraz ncup 
ötede, bir iskemlenin üzet11ıe 
kondu. 

Nihayet, mucize kendini gir 
terdi : 

Karyolanın üzerindeki ali. 
kıpırdamıya, nefes almıya, gaj'll 
inip kalkmıya .başladı. Başını koı. 
Jarım oynattı. Sonra, baıını çevi· 
rerek mahzun bir tebe11Dml• 
ablasına baktı. 

Mualla, sevinç, fakat ayal za• 
manda korku tesiri altında fll" 
urunu kaybeder gibi olmatb'
Umulmaz bir çeviklikle yerinden 
fırladı. Koşarak Sllheyliyı kollr 
rmın arasına aldı. 

Duası nasıl da kabul olunmlJfblf 

Fakat ne yazık! O, odaJllll 
bütlln hayatını istememiı miydi? 
işte uğuldıyan sineklerden, ati"' 

!ardan; kanat çırpan baykuttall 
sonra, yerdeki aslan da canlr 
nıyor, derin bir uçuruma ber 
ziyen korkunç ağzmı, ıor 
suz bir µykudan kalkmıt gibi. 
esniyerek açıyordu. 

Camları zıngır zıngır titretell 
bir ses .. Kalı-ı, vahşi bir b~ 

iki kardeş, tüyleri Urp~ 
biribirlerine daha ziyade .,,. 
koldular. 

Heyhatf Aslan bir iki gesbr' 
dikten sonra, şiddetle nzerıerı
hücum etti ve... Ve ikiaial de 
parça parça etti. 

SON POSTA . 
Y cvınt, ::iiyast, Ilıl.\'adis 

gazetesi 

ıdare: lstanbul: Eski ZaptiC 
Çatalçeı me sokall """ 

Telefon lstunl.>ul 20203 

Posta kutusu: lstırnbul • 7~1 
Telgraf: lstarıbul SO~ POS'l'-' 

ABONE FlATl 

--

TtlRKIYE Een•~ 
1 ıoo Kr. ı Seııe 2100'0 
750 6 Ay 1400 

., 
> 

400 • 3 800 ., .. 
300 

., 
150 .. ı • 

Gelen evrak gorl verilnıea. 

lllnlarclan mes'uliyet .ııaaa., ..... " cevap içio mektupları. 6 kUf 

Pul illvesl IAzımdır · 
Adreı <leğittirilrnesl ( 20) kısrıutıır·~ 



Bedava Bir Otomobil 
VEYA 

O kıymette bir çek 
Bugün bir FORD otomobili veya kamyonu 

ahrsamz, bunun size 

~ bedava kalması pek muhtemeldir. 

Emniyet Sandığı Emlak 
Müzayedesi 

Muhammen İkraz Merhunatın cins ve ven'ile 
kıymeti No. mevki ve müştemila 
~5'i4 1006 Yeniköyde Ayanikolu mahallesinde Terazı so· 

kağmda atik 7 cedit 11 numarala bir hanenin 

Borçlunun 
ismi 

tamamı Ligur, GiJeri B. 
1034 1565 Kadıköyilnde Osmanağa mahallesinde Rıhtım· 

iskelesi cedit Kahve sokağmda atik 53 Mü. 
cedit 17 numaralı bir hanenin tamamı Naciye H. 

1350 3629 Üsküdarda Sclimiye mahallesinde atik Taya• 
kadın cedit Hamam sokağında atik 9, 9 Mü. ce• 
dit 1, 3, 5-1 numaralı müşterek kuyuyu müş· 
temil maabahçe bir hanenin tamamı. Fatma Mihriye ve 

Ayşe Beriye H. lar 
955 3896 Kuzguncukta Kuzguncuk mahallesinde Arnavut 

2178 

sokağında atik 42 cedit 44 numaralı bir hane· 
nin tamamı. Şahinde Tevfik ve Leyla Nire H. larla 

Mehmet Faik B. 
4676 Kadıköyünde Zlihtüpaşa mahallesinde Kördero 

sokağında atik 18 cedit 44, 44 • 1 numarala 
maabahçe dükkanı müştemil bir hanenin ta· 
mamı. Abdullah Cevdet B. 

2380 5159 Beyoğlunda Hüs<-· · 9-a mahallesinde Mecar 
caddesinde atik 8. . 1..iit 90 numaralı bir ha· 
n~nin tamamı. Hatice Hayriye H. 

9'192 5837 Lingada Katipkasım mahallesinde Suterazisi 
sokağında atik 64, 66 cedit 27-29-70-72 numa .. 
ralı tahtmda bir mağaza ve iki dükkanı müş· 
temil bir hanenin tamamı. İsmail Cemalettin B. 

1250 6506 Kasımpaşada Sahafmuhiddin mahallesinde İplikçi 
fırını caddesinde atik 70 cedit 144 numaralı 
maababçe bir hanenin tamamı. Osman Sezai Ef. ve 
Hctice Hediye H. 

1986 67 41 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Bekçiçık
mazı sokağında atik 6 cedit 12 numaralı bir 
hanenin tamamı, f atma Zehra H. bilesale ve Hamdi B. 
tarafından Osman B. (bilvekale 

ıaso 7151 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Çaylak 
sokağında atik 63 cedit 77 numaralı bir hane· 
nin tamamı. Feyzi B. 

~ 9612 Göztepe mahallesinde Çiftehavuzlar sokağında 
esld 6, 2 yeni 22, 22 numarala ma bahçe bir 
köşkün tamamı. Ali Muhsin B. 

3(}g9 9646 Gedikpaşada Eminsinan mahallesinde Cepha-
neci sokağında eski 21 Mü. yeni 23 numaralı 
ma bahçe bir hanenin tamamı. Yuvakim Ef. 

1750 9864 Boğaziçinde Sarıyer mahallesinde Madenbağ· 
lan sokağında 117 Mü. yeni 4 numaralı ma 
bağ bir köşkün tamamı. Samiye H. 

r00o 9867 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde eski Fe-
ner yeni Gül sokağında eski 25 M. yeni 18 • 
19 numaralı iki hanenin tamamı. Mm. Bercuhi 

176() 9871 Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinde Süm-
büllü han sokağında eski 18 yeni 17 numarala 
bir mağazanm tamamı, Panayot Ef. 

4730 9891 Beyoğlunda Tatavla mahallesinde atik Rus ve 
Kostanten cedit Değirmen sokağında atik 55-
57 Mü. ve yeni 134 numaralı bir hanenin 
tamamı. Karabet Abrahamyan Ef. 60s2 9915 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde Ömer· 
cemalbey sokağında eski 11 Mü. yeni 6·8 nu· 
marala bir hanenin tamamı. Vesile H. aass 9983 Beyoğlunda Hüseyinağa maiıallesinde Havun 
sokağında eski 2 Mü. 2 ve yeni 10, 12 numa-
ralı iki hanenin tamamı. Manok, Herant, Ef. ler, A·~rina, 

Siranoş ve Aznif H. lar. 
80() 1001 Çarşıyıkebirde Batpazarı caddesinde atik 41, 

43 cedit 188 numarala tahtında bodrumu mü.ş· 
temil bir dükkanın tamamı. Behaettin B. 

~d Yukarda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında borcun 
~ ennıemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldığından ta
,/~ •0 lanlarm veya fazla tafsilat a lmıık isti yenlerin Sandık satış 
~ıtliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Gamsız, Kedersiz -~ 
~ .. Bir gece geçirmek istiyenler 
" llavutkiiy sahilinin Bosfor 
~~ ~tel ve bahçesini ıiyaret 

elıdırler. Her gece mükemmel 

_,,,,,,..~- huıuıi ince aaz. •---

Devren Satılıl< 0Uf<l<4n 
B(lyozıttıı Yeılikulo Tranway tevck

kuf m:ı.halindo (2) numaralı tntOn ve 
milııkirat ve saire Lulunan dOkkanım 
dovren ıatılıktır. OSMAN 

SON POSTA 

Şerilzade SUreyya Bey 
Hazin bir f rtlhal -Odamızın ikinci Reisi Şerifz:ıdo 

Süreyya Bey irtihal etmişir. Bu çok 
acı vo tesellis iz haberi dOn aldık . 
Kendileri uzun bir zamandanbcri 
rahatsız idiler. Tedavi için Avrupaya 
gitmi~lonli. Avdetlerinde, çok sev· 
dikleri memlekete kavuşmadan bir 
gün evvel Pir<l'do ölilm, onu, sevgi \O 

saygılarla. bekliyen bizlerden ayırdı. 
Sflrcyya Beyefendi Tiirk iktısat 

ve ticaret hayatının en güzide vo 
kıymetli uzuvlarıııd:ın l.>iri idi. Ken
di müesseselerinden manda m!ltcacl
ılit senelcrdcnlıeri Odamızın ikinci 
Reisliğinde, Ticaret ve Zahire Bor
saı::mda, diğer arkada§l:ı.rile brr:ıbcr 
yeni kurmuş oldukları iş Liınitcd'dc, 
Ali İktısat l\leclisi :ııahğrnda mcm· 
lekctiınizo çok kıymetli hizm('tle>rdo 
bulunmuşlardı • 

F:iireyy:ı Beyin tclftfisiz bu ölflmii 
ile Odamız genç ve kıymetli ikinci 
Hcisini, ticaret vo iktısat hıt):ıtı, 

~alışkan, do6'Tu vo yaratıcı bir un
surunu, m('mlckQtiıniz do çok temiz 
ve fazileti bir evlild mı kaybet ın iştir. 
Bu zıya karşıı;ında Odamız sonsuz 
bir tocssiır içindedir. 

latnnbul Ticaret ve Snnayl Odası 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

lcarşı en müessir de\·a S E R V O 1 N 
haplarıdır. Deposu, lıtarıbuldal Sirkecide 
Ali Riza Merku ccz:ancsidlr. Taıraya 
150 kurut posta lle gönderilir. lzmirde 
lrgnt Pazarındaki Trabzon Yeni Ferah 
ecz:ıınt:lcrindo bulunur. 

KONYA 
rvuııı Sanayi Sergisine 

İştirak ediniz. 
1 .. 15 Temmuz 932 

tıliirncaat mahalli: Konya )filli 

Jktısat ve Taı-arnıf Cemiyeti. 

Sultanahmet Sulh 3 cü Hukuk 
mahkemesinden. Telefon ücreti 
ve saireden alacağı olan 5454 
kuruşun tahsili hakkında telefon 
şirketi tarafından Ortaköy· 
de Tramvay sokağında mukim 
N. Mayer ve şürakası 1919 Li· 
mitet aleyhine ikame eylediği 
dava üzerine mUddei aleyhe gön· 
derilen davetiyede ikametgahın 
meçhul olduğu mahalle heyeti 
ihtiyariyesi ve mübaşirin meşru• 
hatmdan anlaşılmış ve bil! tebliğ 
iade kılındığmdan 15 gün mild· 
detle ilanen tebligat icrasına ka· 
rar verilmiş ve muhakemesi 
29·6·932 Çarşamba günil saat 
t 4 de talik kılınmış olmağla vakti 
mezkurda mahkemede bizzat is
batı vücut etmediği veyahut ta· 
rafından musaddak bir vekil 
göndermediği takdirde giyaben mu· 
ha kemeye devam oluna ilin olunur. 

..,. Ucuz Etler -
Ekstra dağlıç ve beyaz kara
man ve kıvırcık etlerinin okkası 
55 kuruş, semiz dana 30 ku· 
ruşa, kuzu ve sllt dana em· 

salsiz ucuzlukta 

PEN D 1 K'te 
lıkele yanında 64 numaralı dükkanda 

herg!lıı Blltılmal<t::ıdır. 

EHEMMiYETLi BiR SEV AHA T 
Şehrimiz Ford lılotör koınpa.ni Jılii· 

diriyeU; J>aris :o Londra. f:ı.brikalarm ı 
ziyaret vo t<·tkık. etmek 11.zcro s~liihi· 
yettnr bir mtifcttış refakatinde bır t.\
lct: e grubunun seyahati ve avdetinde 
ltalya. ve 1skeııdcriy~'nin Ford tesisatı 
,.o tcşkiltı.trnı ziyaretı hakkında lngil
toro'ıleki l'ord Motör Kompa11i umunıt 
?ılücliriyeti ile hali rnuh:ı.lıcredo bulun
durru lıalıer alınmıştır. 

0

Bu bapta bilahare fazla tafsil!'ıt ve· 
rilerektir. 

Kadıköy Süreyya Sinemasında 
Bu akşam uat 

22 de 
Gala ı;uvare 

1 - So'o konser 
2 - Beş h .. yıı:ci 
Ali Beyin mo· 
dcrn karagözü. 
3 - San'ııtklr 
Fahri B.merbum 
Hatan Komik 
lif.dl RevUsünde 

4 - Ertui'rul Sadettin .,. arkadatları 

tarfından. 

( Er kek Ayf• ) ve 
( Telefon Avı) wodvlllert 

Sayfa 11 

ve 

Kamus Fra 
Miiellifi : Jla":tıı Ih drf'rtdin 

Eelde bulunan Fransızca kamusların en mükemmelidir. Bugünün 
ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak yaz.ılmıştır. 
50,000 kelime • 1500 sayfa • Güze bir cm 

flatl 250 kuruştur. 

Merkez tevzii - Ankara caddesi Tür Neşriyat Yurdudur. 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhammesi 
Lira K. 

300 Tamamı 31 arşm 28 5antim terbiinde bulunan Çemberli• 
taşta Mollafenari mahallesinde Vezirhanı içinde küçük 
hanın 3 üncü katı ıda ı 9-13 No. h kargir odanın tamamı. 

46 88 Tamamı tahminen 125 arşm terbiinde bulunan Kocamus• 

150 

tafapaşa mahalle ve caddesinde atik 328 cedit 352 No. la 
mukaddema d~kkan el} evm arsanın 120 hissede 30 hissesi. 
Tamamı 6 arşın 21 santim terbiinde bulunan Çarşıyıkebir• 
de atik Batpazarı caddesinde Çadırcılar sokağında 1 13 
No. la dükkanın nısıf hissesi. 

314 76 Tamamı 104 arşın 92 santim lerbiinde bulunan Üskiidar• 
da Gülfemhatun mahalle ve sokağında Gülfemhtun ca• 
miinin metrük helü mahalli arsası. 

1500 

000 

500 

Tamamı 31 arşın 32 santim terbiinde bulunan Bahçeka• 
pısında Hobyar mahallesinee Hamidiye caddesinde atik 
28 cedit 77 No. h dükkanın 1 • 8 hissesi. 
Tamamı 37 4 arşın terbiinde bulunan Hasköyde Kiremit• 
çi Ahmetçelebi mahallesinde Okmeydanı cadnesinde atik 
(5, 7, 9, 11, 13, 15) cedit (5, 7, 9, 11) numaralarla murak .. 
kam tahtında üç bap dükkanı müştemil harap Uç bap 
hanenin tamamı • 
Tamamı 165 arşın terbiinde bulunan Kandillide Arahk 
sokağında atik 4 No. lı iiç oda bir sofadan ibaret harap 
bir bap har.enin tamamı. 
Tamamı 23 arşın terbiinde bulunan Çemberlitaş'ta Mol· 
lafenari mahallesinde Y aacıham alt katında 1 No. lı kar· 
gir odanın tamamı. 

1112 50 Tamamı tahminen 1225 arşın terbiinde Çengelköyünde 
ve caddesinde atik 157 No. h harap hamamı müştemil 

atik 159 No. lı harap enkaz halinde bir bap hanenin 
nısıf hissesi. 

(2220 
1296 
3516) 

Beyoğlunda Katipmustafaçelebi mahallesinde Telgraf 
sokağından atik 4 Küçlikparmakkapı caddesinde 36, 38 
No. alan müfrez iki kıt'a arsadan 148 arşın terbiinde 
bulunan kısmı beher zirai 15 liradan 2220 lira ve 108 
arşın terbiinde bulunan kısmı beher ziraı 12 liradan 1296 
lira ki her ikisi birden 3516 liradır. 

BalA.daki emlaki mahlôle satılmak üzere dört hafta müddetlo 
müzayedeye vazedilmiştir. Müzayedesi Temmuzun 16 ıncı cumartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler pey akçelerile beraber 
yevm ve saati mezkôra kadar Çemberlitaş'ta lstanbul Evkaf Müdi .. 
riyeti binasında Mahlfılat kalemine müracaatleri ilan olunur. -

Sinop Vilayeti Defterdarllğından: 
Sinop Vilayetinin hududu mülkiyesinin sevahil kısmında Sayit 

olunacak bilcümle balıkların dört senelik hasılatı saydiyesi şeraiti 

tiye dairesinde satılacaktır. 
1 - Sinop Vilayetinin deniz kısmında tutulacak balıklardan alı· 

nacak ~o J 2 rusumu say diye 1 ı · 6 • 932 cumartesi gününden İti· 
baren 22 gün müddetle ve açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. 

2 - Sürülecek peyler haddi layık görüldüğü takdirde Maliye 
Vekaleti Celilesinden istizana talikan 2 - 7 • 932 cumartesi gUnü 
saat on beşte Defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale Komisyonu 
tarafından ihale icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iştirak edebilmek için dört senelik 
bedeli muhammeni olan &0404 liranm 0 o 7,5 ğu olan 780 lira 
dipozito olarak sandık makbuzu veyahut 661 numaralı kanunun 
6 mcı maddesi mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti 
veya kıymeti muharrcresi üzerinden istikrazı dahili tahvili veyahut 
borsa fiatinden oO 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilat ibraz 
etmeleri lazımdır. 

4 - Şartname muhteviyatını anlamak ve daha fazla malumat 
almak isteyenler Sinop, Samsun, Ankara, İstanbul Defterdarlıkla
rına müracaat etmeleri ilan olunr. 

fotoğraf ı ah!ili Kuponu 
T~biatiniz.i öfrreıımek istiyorsa.ıııı 
fotoğrafınızı 5 adet kupon ilo bir· 
likto gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 

til.Lidir vcı fa.do edilmez 

lsim, meslek 
veya san 'aU 

Hangi suallerin 
cevabı? 

Fotoğraf in~ııı.r 
edecek mi ? 

l'otoğrafın klite~i 30 kuruıluk 
pul mukabilin3e gönderilebilir. 

Yoklamaya Davet 
B. O. As. Şu. Reisliğinden! Be· 

yoğlu askerlik şubesinde n1ukayyef 
bilumum ihtiyat za!ıitanınm Haziran 
932 gayesine kadar yoklamalarını 
yaptırmak üıere müracaatları lüzumu 
iliin olunur. 

Va nn. Beyoğlu mıntalı:asmda Mu
kayyet ve mukim bulunan 328 do
ğum 'u yerli ve yabancıların ilk yok· 
)amalarım yaptırmak üzere Beyotlu 
askerlık şubesine 18 Hazirandan 28 
Haıirana kadar müracaatlara lüzumu 
ilAn olunur. 

( 4 adet nelluı fot01Taftle Jeni huf
krle JuW · - elailamlarll• s elecekl•. 



12 Sayfa SON POSTA 

ızkule Park ve Plijı 
Har· aksam DARÜTTALIM HEYETi terennUmsaz olmaktadır. 

' akşam 12 kişilik ve 18 numaradan mürekkep muazzam varyete ile 6 
ilave edilmiştir. Ahvali hazırı nazarı dikkate alarak meşrubat ve mekfılat sou 

.ı_ . .....,.,.,......,._....,...,,,....,....._,..,_ ehvendir. Kapı duhuliyesi ve taşdelen suyu 5 kuruştur. al~~~~~~g~ 

. 
Istanbul ha kının nazarı dikkatine 

" asrı Teminatlı, ve fenni tertibatlı 

ı yı a a fa rıkası 
Düyunu Umumiye civarında Hoca hanı caddesinde 
Yeşildirek karakolu karşısında No. : 2 - 4 - 6 

I ln nC\'İ Ye cins halı, kilim, seccade ,.e emsalinin elektrik 
tcrtibatile tozları nltnır. Tatlı su ve kimye\'İ maddelerle yıkamr. 
llcr Hirlü lekeleri çıkarılır. Yıkandıktan sonra birkaç sene gii\•e 
giremez. Güvelerin çoğaldı6rı mev;:,İm gclmi§tir. İhmal zararmızı 

mucip olur. Uzun. tüylii Jrnlılar makine rnsıta::;ilc traş edilir. 
Acı ve kuyu sularile sakın gıkatma9ınız, halılar çürür. 

Miitehassıs!t.rımız Avrupada tecrübe görmüştür. 
Bozulan hahların bedeli derhal verilir. 

Mevsim hasebile muhterem müşterilerimi:ı.e fovknlade tenıiHit ynpılır. 

AR 1 
Dl 

DA 
saz heyetine bugünden itibaren her akşam iştirak edecektir. 

İstanbul Belediyesi Hanları 

Teminat 
Beşiktaşta Sinanpaşa medresesi 6 No. odası. 1 
Sultanabmette Cidit Mehmetefendi medresesi. 27 ,, 
Şehzadcbaşında Mimarkasım medresesi. 10 ,, 
Kapalıçnrşıda 9, 11 numaralı dolap maballerJ. 1 ,, 
Mercanda lbrah~mpaşa medresesi. 2 " 
Horhorda Hasodabaşı Hasanağa medresesi. 27 ,, 
Uluköyde 19 No. lı dükkan. ı ,5 " 
Topkapıda Ahmetpaşa medresesi 1 No. odası. 2,5 ,, 
Çemberli taşta 70, 72 No. dUkkan. 3 r ,5 ,, 
Yukarda yazılı emlak kiraya verilmek üzere açık müzayedeye 

konmuştur. Talip olan!ar tafsilat almak için hergün Levazım Mü· 
dürlüğUne ve ihale günü olan 20 • 6 • 932 pazartesi günü de temi· 
nat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encü· 
mene müracaat etmelidirler. ( 1 ) 

lf.. 
Keşif bedeli Uç bin yetmiş dokuz lira kırk kuruş olan Selami 

çeşme Maltepe yolunun muhtelif yerlerindeki kaldırım ve geçitler 
pazarhkla tamir ettirilecektir. Keşif evrakını görmek için Levazım 
Müdürlüğüne ve pazarlık için de iki yüz otuz bir liralık teminat 
makbuz veya mektubile 16 - 6 • 932 perşembe günü sant on beşe 
kadar Daimi Encümenemüracaat etmelidirler. (İ) 

Pazarlıkla altmış top yirmi altı lciloluk, yüz top on sekiz ldloluk 
kağıtla otuz paket mukavva, iki yüz metre mücellit bezi, yüz 
tabaka bez taklidi kağıt, iki kilo dikiş sicimi satın alınacaktır. 
Talip olanlar nümuneleri görmek için hergün Levazıma ve pazar· 
lığa girmek için dcı teminat mektubu veya makbuzu ile 16 haziran 
perşembe gilnü saat on bo~o kadar Daimi Encümeno müracaat 
etmellidirler. (B.) 

Beyazıtta 12, 18 metre arsL · Teminat 3 Lira 
Çırçırda 11,875 ,, ,, ,, 4 ,, 
Yukarda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye kon· 

muştur. Talip olanlar tafsillt almak için hergiln Levazım Mlldllr• 
lüğlioo ve ihale gilnU olan 20 .. 6 • 932 pazarteıi günll de teminat 
makbuz veya mektubu ile Hat on beıe kadar Daimi Encümene 
müracat etmelidirler. (8.) .. 

Fatih Belediye Şubesi MUdlrlyetinden: CibaUde odun iskele· 
ıinde Belediye mala yazıhane arsası kiraya verileceğinden taliple• 

rin haziranın 16 ancı perıembe gDnll saat 14 de daire Encümenine 
miiracaatleri. (B.) 

• Eminönü Belediye Dairesinden: Sultanabmette Nakılbent 
caddesinde 46 No. lı fmn binası maili inhidam bir vaziyet kespet
tiğinden Türkiye haricinde bulunan mutasarrıfına tebligat icrasına 

· intizaren alahalihi ipkası gayri caiz bulunmasına binaen tarihi 
ilandan itibaren 48 saat zarfında hedmedilcrek mahzuru izale edil
mediği takdirde dairece Ebniye Kanununun maddei mahsusası mu· 
cibince hedmedileceği mutasarrıflarına tebligat makamına kaim 
olmak lizere ilan olunur. (B.) 

ansızca ve gilizce öğretiyoruz 
Ankarada hususi bizim mektepte tatil müddetince, 

İngilizce ve Fransıca dersleri verilecektir. Mütehassıs mual
limler tarafından verilecek bu derslerden istifade etmelerini 
lisan meraklılarına tavsiye ederiz. 

Fazla Uıfsilll.t nlmak için cumadan maada hergOn Snmanpazarı 
4 civarında b\llunun mcıkQ.r mektebe müracaatları. 

MÜSTAHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TORK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRIY AT FABRİKASI 

BASLICA IJt/ST Ali ZAR/.TI ı 
Kr•m P..ın ~Dwlalt ""7•1ııiı 
ftıfr•ııtla Pcr1eY. Kotoaralu 
T.mlct Podobn 'Eoaınlat V S. V ~ 

Ecnebi J;!;ırka!nnndtm. Çok Doha Ucuz Nt/O#lçc 
Pek Dalıa Müktmmt!dir 

NAİM VAPUR iDARESİ 

tzmir surat Postası 
( 20 saat ) 

Lüks 

vapuru 
Perşembe günleri Galata 

rıhtımından 

Saat tam 18 de hareketle doğru 

i Z M / R'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Gnlata, Gümrük 
karşısında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

SAMSUN 
vapuru p rşemb 

16 Haziran e e 
günü akşamı Sirkeci' den hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık Samsun, Ordu, Gire· 

sun, Trabzon, Sürmene Rize 
ve Hope ) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentahğı
na miiracat. Tel: 21515 

lstanbul Aallya Mahkemesi 
Birinci Hukuk Dairesinden: 

Galatada Karamustafa sokak 29 
No da L:n·boviç Efendinin Eminüııün· 
de Rıhtım haııda No 2 Kolcak zade 
Nusrat, Mu.sa. Reis zade Ahmet ve Na.· 
f1 lleyl~r aleyhlerine ikame cylcdiklcrl 
alacak davasından dolayı uıflddcalcyh· 
lcrdcn Nafi Beyin ikamctgt\lu hıı.zırıııın 
meçlıuliycti anlaşılması hascLHe nnıııı

n:ı. tastir kılınan da.votiyenin H. U. M. 
K. nun 141 inci ıııaddcsi hükmüne 
tevfikan mı.nen tebliğine ve muhakeme 
27 /G, !>32 pazartesi saat 11 to m uayyon 
l.nıluııınuş olclul;'ltndan mumailcy yev
mU vo vakti ın('zkOrda mahkemede 
hazır bulunmadığı vcyn bir vekil gön· 
dorıncdiği takdirde muamelei gıyablye 
icrıı. kılıııncağı ilfıncn tebliğ olunur. 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE~ 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali lkrcm, Selim Ragıp 

Netrlyat nd ' Halil Latfi 

BestekAr udr Selahattin Bey 

•• 
Harbiye' de V bahçesindeki 

Saz heyetine ı,tırak etmi tir • 

Saz heyeU Muganniyeler 
Kemani Murıtafa Bey 
Udi SelAhattln ,. 
Ptyanlıt Madam Anjel 

Nezihe 
Na'tlre 
Ş~Urraıı 

Kemençeci Sotlrl Ef. Fazilet 
Udt Marko ,, Feriha 
Gazelhan Yahya Bay Sllveyda 

Hanım 

" .. .. 
" 
" Hanende Artakl Efendi Dürdone 11 

Hergiln saat 6 dan itibaren icrayı tagnnni etmektedir. 

İzmirli iki hemşireler 
Nazire Hanım (bançist), Mevhibe Hanım (Kemani) 
dahi her akşam hususi parçalarını terennüm etmeldedirler. 
Alafranga kısmında her akşam ayrıca mükemmel orkestra. 

Tapu Ve K dastro 
e• d ··rı ··~ünden: 

Kadastro Mektebinden mezun olup Tapu -oe Kadastro meslr 
ğine intisap etmek arzusunda bulunan efendilerin hulasaten yaıı
lacak tercümei hallerile birlikte hali hazır ikametgahlarını göste" 
ren sarih adreslerini Ankarada Tapu ve Kadastro Umum Müdll,. 
lüğüne bildirmeleri. 

EMLAK ve EYTAM BANKAfil 

Büyükadada Satılık Emlak 
Esas 
415 

416 
431 

Mevkii ve Nevi 
Büyükadada Karanfil mahallesi Tiryano sokak 
27 No. hane 
Büyükada Karanfil mahalle. Paskal sokak No. 26 

" " .. " " No. 42 

Teminat 

40 
30 

3 - 4 hisse 10 
432 Büyükada Karanfil MaL Fıstıklı sokak No. 4 arsa 30 

BalAda yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek şartile 
bilmüzayene sablacağından taliplerin yevmi ihaleye milsa~f 
20 - 6 .. 932 Pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatlerJ• 

Ankarada hususi bizim mektepte geçen seneden beri muvaffr 
kıyetle devam eden Çocuk Bahçesi tatilde de çocukların terbiye 
ve istirahatlerini teminle meşgul olacaktır. Çocuklarını gl\neşte 
ve kapalı evlerin bunaltıcı havasında üzmek istemiyenler 

r~..,....-.. herglln mektebe müracaat etmeleri lAzımdır. 

• 

s iseler • • 
ıçın 

A 

rı 

Muallim Aranıyor 
Aşağıda yazıla asrkeri lise ve orta mektepleri için hizalarınd• 

gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır. 
A ) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin aynı dere" 

cedeki mektepler için müseccel muallimi olmak ve yahut branşıol 
nazaran salAhiyeti haiz olmak lAzımdır. 

B ) - Haftada asgari 15, azamt 20 saat dera okutmak. 
C ) - Talip olanların muvazzah adreslerini havi istidalarile f'lf 

1 

T crcftmei hallerini haziran 932 . nihayetine kadar Aakcrl ~ 
Müfettişliğine göndermeleri. 

D ) - Kabul edileceklerden billhare der• ıeneal zarfında istif• ,; 
miyeceklerine dair Noterden musaddak bir taabhlıt ıenedi alınac~ 

Münhal Muallimlikler 
Kuleli Lisesi için : Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fran11-" 

Almanca. Ocret: 84.98 lira. t#ı 
Bursa Liıesl için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya Fraoııı 

Almanca. Ücret: 98. 108 lir. 
Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

Ücret : 84.98 lira. ,, 
Erzincan Ortamektebi için : Türkçe, tarih, coğrafya, riyaıl1 

fizik' Fransızca. Üceret: 108 ~ 

Demir kapı inşası münakasası 
Karaağaç Müessesatı Müdiriyetinden : .ıt 
fstanbul Belediyesi Karaağaç mUessesatı et satış ıalooun~ şall 

ve bedeli keşfi 1271 lira 60 kuruş olan beş adet demir kapı : kO" 
kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii mUnak~s:Y ibal• 
nulmuştur. Verilen bedel haddi kifayede göriildUğü takdır ~}ecek" 
kararı 4 temmuz 932 pazar günü saat ikide mUesscsed• verı pir 
tir. Talip olanlar teklif edecekleri bedelin yUzde y~d.i b~ç~~ ali" 
betinde teminat akçesi ruakbuzile Fen işleri M~dırıyeti: vi tart"' 
cakları ehliyet vesikasını ve kabulü mütazammın ~~zayı ka~ar fdlt
nameyi muhtevi zarfları yevmi mezktirda saat on ıkıye . ber,0-
diriyete tevdi eylemeleri liz•mdır. Resim ve tartnameaı 
Mildiriyctte ıörUlobilir. 


