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Oniversite Kadrosu •• Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

Tıp FakUlteslnden: Esat, Besim Ömer, Kadri Ra,ıt Patalarla Talha, Rafit Tahsin, 
Edebiyattan: Ferit, AH Ekrem, Naim, lllhlyattan HUseyin Avni, Eczacıdan Hu,'Osl, 
Di,çlden HUseyln Tallt, Mustafa Mehmet, Halil, Hukuktan ahmet Re9lt, EbUI ull, 
Hacı Adll Mı,on Yentura, Abdurrahman MUnip, Ceva!, K~nan Ömer, Ayni Zade 

Kemal Cen~p 
Kısırlaştırmıya 

Bey De 
Taraftar 

' Tahsin Beylerin isimleri Etrafında Ber Lıste 

Resmi Mektuplar Yazıldı, Yarın Ve 
ÖbürgünAlfıkadarlaraT evdiEdilecek 

Doktora Göre Hid Dejenerelerfn, Fazla Asabilerln 
Bozuk Nesilleri Müıtakbel Cemiyetimizi 

· Kirletmemelidir 
KISIRLAŞTIRMAKTA GEÇ KALMIŞIZ 

Doktor Kemal Cenap Beyle [ 
karşı karşıya oturup ta kendisine 
rahatsız etmemin sebebini anlatb- \ 
ğım zaman, 

- O, dedi, evet, anketinizi 
takip ediyorum. Çok güzel.. Çok 
gtlzel amma, benim ihtisasım da
hilinde olmayan bir mevzu. Bu 
mesele etrafında esaslı bir fikir 
$Ahibi olabilmek için kifi dere
cede meşgul olmuş değilimf 

Doktoru s6yletmiye razı etmek 
zor oldu. Nihayet sorabildim: 

- Evlenecek olanlarda ne gibi 
sıhhi evsaf aramak lazımdır? 

Hangi Yeremlller Evleneblllr? 
Tedaviaiz kalmlf firengiWe-

Kurl R.,it, IH•lın Ôın•r p_,./arla Abtlurralıman Miinip, Ke11an ömer, A,11l zatle T•luiıa •••l•r rin, tamamen iyi olmamıı belao-
Maarif Vekili Rept Galip Bey dtın saat üçte Fakülte reiılikleri vamtuile mlldenü, muallim jııklulann ve bazı veremlilerin 

Darülftinuna l'e)erek yeni kadro üzerinde son tet- ve muallim muavinlerile, uiataalara ~ tbere izdivaca yeltenmeleri nuan afla 
kiklerini yapllllfbr. Mevcut malümata göre 40-50 ikişer mektup hazırlanmıftır. Bu me~n biri ıörülemiyecek bir cinayettir. 
müderri• ve muallim Darülfünundan aynlmakta ve yarın verilecek ve Darillftlnunun lijti ilolayısile 
bunların yerlerine yeni milderriıler Ye muaJlimler açıkta kaldıkları alakadarlara bildirileeeM.ir. ikinci - Veremin bazı nevileri de-
tayin oluamaktaclır. Ancak bu yeni kadro bir se- mektup da sah giln6 verilecektir. Bu ~ lka- diniz. Demek evlenebilecek 

Kern•I c.,..,, A 

hastalığı nükaetmemİf bir verem· 
Ji izdivaç bayabnda rahat bir 
kö.. bulursa niçin evlenmesin? 

Güldüm: nelik ve muvakkattir, Asıl kadro bir sene ıonra darlara ıon vaziyetlerini afretecektir. veremliler de vardır? 
7apılacaldır. (Devamı 8 iacl aa)'fada ) - Tabii! iyi olduktan ıonra ( Devama a \Del aayfada) 

~============-=========================================:=% 
· Olimpiyakos takımı izmire Geliyor Bin Altınlı Bir 

Define Aranıyor 
~; '" Heyet }ık Dakikada· Muvaf f '!.kiget

sizliğe Uğradı, Fakat El' an Umitte 
lzmir, 29 (Hususi) - Bftyük zerinde israr ile durulup anlatıl· J Yunan işgali zamanında yüz. 

zaferden sonra lzmir bavalisinde dığma göre, bu seferki define başı rütbesinde bir Yunan r • 

bir define aramak hastalığı bat meselesinin esası şudur: ( Devamı 9 uncu aayf d ) • za 
gösterdipi habrlarsınız. Bir kı· • • 
ıım meraklılar ve ümit peşinde ı <" 
kof&Dlar serek ıehrimizde, ge- . ,.,allam Vesika 1 

•·ı·ı ~~~~~~~~~~ ~~~~~.~p~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~ .. ~iii~~::~~~~~~ ızmır ı er, karar dil faal" • 
aiklet merkaini l.tanbuldan _;~:. Oliın ~~ er i.ıa ıyllt•-~- altmda altm dola kasalar bulmak 
ler ille hamlede resmini ıa ...... - pay 08 mı e ......,.... lmidile u•a• zaman uğrqıp du· 
1ar: milli Yunu talamı ile~ mmakerey~ geçti)~r. Bundu --.- rurlar. Fakat bunların llmitleri 

. Yuaani .. an• plea laeF ecaebi t.akımı lzmirecle upyacaktır. T.&i- elmeriyetle bota çıktığı priil· 
lit apor altunumuzdadır. mektedir. Son pnlerde yine bir 

D. Propagandası y apıla~az define mesele• ortalıkta daı bu-
ın . dak salmaya batlamııtır. Fakat 

kında 

bu aefer define aramıya çıkan• 

Ecnebi Mektepler Hak- }:;:cı:.~; .:.: ... ıı:tr.ıise~! 
çok meraklı safhaları vardır. O-

y eni Talimatname r ısv K. 1 ' 
LJn..anunu ın erı 

.. b. h si mek- caktır .Diğer taraftan Maarif Veki- S •• d •• A 1 f 
t Turk ve edene ı . ustu limatna· leti dün vilayetlere yeni bir ta· On Urmege ıe 
epl~r hakkın • .. yenı 8 

• Ve· mim göndermiştir. Bu tamimde k 
rne hazırlamak uzere .M~arıf 1 hususi mektepler şehadetnamesi O/mıgaca fır 
kile!ince teşkil . e_dılm.ı~ .

0 ~n hakkında ~e . ~ib~ ~uamele ya- Dahiliye Vekaletinden resmen teb-
kornısyon vazifesı~ı bıtırmışt~: pılacağı bıldirilmıştir: liğ edilmiştir: Cümhu~yetin onunc>u 
Yeni talimatnamenın beş on gu 1-Şahadetname ve not defter- yıldönümü münuebetıle umumi af 
ne kadar vilayetlere tebliği bek· leri viliyetlerce tasdik edildikten ilin . ~.dile~eğinin gaze~l.~rdc .. görül: 
lenınekt dir T rmatnamede yeni sonra Vekalete gönderilecektir. maheaıluzennh ~azı lotu .. du~unc~lı 
b"k" e . a ı • ktep- 2 - Haziran devresinde mu- ?. kı~ l!'ınb .ask_ı . taanhn.kan ttioklç . ~ti~la 

u urnler vardır. Hususı me al b . h d tna ote ını,_ en ı!ll. r~. Ae en ışı_ -
le d . d iması vaffak olan t e enm şa a e - mcktedır. Af ıçın hukiımet meclıse 

r e dıni propagan a yapı . meleri20temmuz, eylül devresinde bir teklifte bulunmaD'ıştır. T. B . .M. 
•ureti kat'iyede menedilmektedır. muvaffak olanlannki de 15 eylüle Meclis~~ bu h1:18ust• .. n~~l bir ~.al!-1' 

Fazla olarak dost memleketler kadar Vekil ete gönderilmek üzere ~,erek c~egını ta!,ımfındahm.u~~~n . degtlrıld~r. 
•le bi d d 1 'btiva L"& •• waumı • ı oıea tıne eno ed Y nki e propagan a arı 1 d pastaya tevdi edilmiş olacakbr. af kaoaounu kötü maksatlarına alet 

en tapların okutulmasına a 3 _ Hiçbir talebeye muvak- yapmamaları için kayıtlar koucağı 
llleydan veriJmiyecektir. 'k verilmi ecektir ve her halele .UU. 1933 yılbquadan· 
lır.u !iirkçe, tarih, cpjTafiya, )'illi: kat v~ a di.X.- :uı ..f...... beri yapı'!f cüriaılen şamil ohnıya· 

..-i ....... 11.:_1_...:_.ı.. u:!•n ela Tam:ask~ '9iı ..... -.mr. 
l• ~-- .. • jWia. • .,_ .. ...... ~ .-""'ıı--11!'"'1 .... ı-P-_.,...~!"I!!"'!"~ ....... ~ 



SON POSTA Temmuz 3b 

l ı [Halkın Set1i 

Fınnların Ve Ka-

• 
A E 

T-G.. .. 14 ·1ıı ' unun arı 
. 

LER 
sapların Tahdidi 

Belediye fınnlano tahdidi hak
kında bir rapor hazırladı . Bakkal 
yağcı ve kuapların tahdidi me
•elesi de tetkik edilmektedir. Bu 
hususta halkımız diyor ki: 

Şevket Bey (J.,8leli Şair Haşmet 

mahallesi 5) 
- Ben tahdit fikrini doğru bul

mam. Ea•en ticaretin aerbeati•İ de 
buna imkin bırakmaz.. Eğer fena 
ekmek yiyorsak, bakkallar ihtikir, 
yağcılar tatfit yapıyorlar, kasaplar 
halkı aldabyorlaraa bu mahzurları 
kaldırack tedbirler alınmalıdır. Dük
kanlar kapatılmakla hem devlet 
Yergisini kaybeder, hem de iı•iz.lcria 
adedi artar. 

lf 
K uri Bey (Tepe başı Tozkoparan 

mahallesi 85) 
- Kaaaplann, fınnlann, bakkal

lann tahdidi tehirde beklenen ucuz
luğu temin etmez.. Bilakis kalanlar 
azbklarından i•tifade ederek ihtikara 
bile yol aç.arlar, ticarette rekabet 
daima mü•tehlikin lehinedir. Belediye 
bu •ilahı alırsa korkanm ki halkın 
aleyhine bir vaziyet haad olur. 

.... 
1\ aci Bey (Fatih Kız taşı 23) 
Ben fırınlann tahdidini çok muva

fık buluyorum. Sermayesi ve ciro•u 
az olan fınncılar metru bir ıekilde 
rekabet yapmak imkanını bulama
yınca ya çeıniden veyahut dirhem
den çalmak mecburiyetini hbaedi
yorlar. Eter fınn adedi az.alır ve 
daima dürüst İf yapan fınnlar kalına 
halk temiz ve aoluaa•ız ekmek 
yiyebilir. Kuaplar ve hele yatcılar 
tahdit edilir•e belediye pek mühim 
bir it ıörmüt olur. 

* :Nusret Bey ( Kumkapı İbrahim 
Paşa çıkmazı 4 ) 

- Ben ticaretin tahdidinin kati
yen aleyhindeyim. Bunlar sun'i ted
birlerdir. Muvakkattlrlar. Vaziyeti 
Hlah için esaalı Ye k61dü tedbirler 
almak icap eder. Belediye hile yap
brmamayı temin etmelidir. Bu da 
•ıkı kontrolla olur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Muzaffer isminde biri "Balatt. 
makinist Cemal Beyin saa\jni 
çalarken yakalanmışbr. 

lf. Beşiktaşta seyyar gömlek
ci Zehra Hanımdan gömJek al
mak istiyen Sait ve Halis ismin
de iki kafadar kadıncağızın bir
kaç gömleğini çalarken yakalan
mışlardır. 

lf. Kasım paşada ·oturan Ah
met isminde birinin üzerinde ka
çak çakmak bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

Jf.. Pangalbda oturan Kadir 
Ye İbrahim iaminde iki kafadar 
birı kadın "Yüzünden c:liikmeci Ga
lip Efendiyi fena bal~ .dövmöt
lerdir. 

lf. Şoför Ahmet, Taksim de 
toför Süleymanın 40 lirasını ça
larken yakalanmıştır. 

lf. Dün sabah Kadıköyden 
köprüye g~lme!de olan Refet 

Büyük Maarif Kongresi 
Ağustosta Toplanacak Kongrede Esas

lı lslihat Kararlaı·ı Verilecektir 

BuJgaristanla Bay
tari Mukavele 

Yapılıyor 
Türkiye ile Bulgariıtan Hükümeti 

ara•ında hayvan ticaretini kolaylaf
hrmıya ve her iki memleket arasın
da hudutlar üzerinde •İrayet eden 
hayvan hastalıklariJe mücadele vd 
•irayetini menedecek mütekabil 
tabaffuz.i tedbirleri almak için baytari 
bir mukavele akli için baytar umumi 
müdilrü Sabri ve salgın hastalıklar şefi 

Yeni ders senesi içinde lstanbulda büyük maa
rif hareketleri olacakbr. lstanbul üniversitesi ağus
tosun birinde açılmış bulunacak, ağustos ortaların
da da fstanbulda büyük bir maarif kongresi top
lanacaktır. 

göre okutulacaktır. Lise ve ortamekteplere mahsus 
kitaplar tamamen bastırılmışbr. 

İlkmekteplere ait olan tarih ve yurt bilgisi ki
tapları da münakasa ile bastırılmaktadır. Bundan 

Naki Cevat Beyler Sofyaya gitmişlerdir. 

Maarife Bir teberru 

Maarif kongresine Maarif Vekili Dr. Reşit Galip 
Bey riyaset edecek, kongre ruznamesi Maarif Veka
leti teftiş heyeti reisliği tarafından hazırlanacakbr. 

başka kongrede mektep elbiseleri ve aerputJarı 
hakkında da bir karar verilecektir. 

Feneryolu civannda oturan erkina 
harp kaymakamlıtından mütekait 
Sait Bey maarif işlerinde kullanılmak 
üzere Maarif Vekaleti emrine 50 bin 
lira teberru etmiştir. Kongr.enin esaslı mevzularını bütün memleketin 

maarif işleri teşkil edecektir. Bu meyanda lise ve 
orta mekteplerin ıslahı, ders programlarının tadili 

Bütün Türkiye ilk mektepleri için bir, orta
mektepleri ve liseleri için de birer olmak üzere 
üç serpuş ve üç elbise nümunesi kabul edilecek, 
serpuşlarda ve elbiselerde yalnız forslar değişecek, 
renk ve biçim bir olacaktır. 

lskenderiyede Veba Çıktı 
l.kenderiyede 20 temmuz 1933 

tarihinde bübon teklinde iki veba 
vak'ası görüldüğü haber alınmış ol
duğundan bu liman muvaredatına 
muayenei tıbbiye ve itlifıfar tedbirleri 
konulmuştur. 

işleri de vardır. ' ' 
Bu kongreye yalnız Türkiy~nin maarif adamlan 

değil, maarif işleri ile alakadar olan ecnebi profe-

Kongre Ağustos ortalarında Darülfünun konfe
rans salonunda toplanacakbr. 

Maarif Vekilinin Beyanatı 

sörler, bu meyanda İstanbula gelmiş bulunan ve 
Darülfünunda çalışacak olan üç ecnebi profesör de 
iştirak edecektir. 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Bey Anadolu 
Ajansına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

İnkılap Müzesi 
Vekalet umum müdürleri ile müfettişler ve 

yüksek maarif müesseseleri müdürleri, ihtisas sahibi 
bazı muallimler de bu kongreye iştirak edeceklerdir. 
Kongrede ittihaz edilecek kararlara hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

' • Şunlar çıkıyor, bunlar kalıyor tarzında kadro
lar, listeler tertibi doğru değildir. 2252 numaralı 
kanun, darülfünunu ilga ettiği için hakikatte bütün 
vazifeler kendiliğinden nihayet buluyor demektir. 

Şiılide Gazi Hz. nin vaktile otur
dukları evde tesis edilen ink1lap mü
zesinin 29 teırinievvel Cümhuriyetin 
onuncu yıldönümünde 'merasimle açıl
ması takarrür etmittir. Müzedeki ki
taplar ve eşya bu hafta içinde müte
hassıs bir heyet tarafından tasnife 
bllflanacakbr. Müzede inkılipla ala
kadar ~o bin cilt kitap toplanmıştır. 

Yeni bir üniversite kurmak meselesi bundan 
tamamile ayrı bir iştir. Yeni yapımn kuruluş mes'u-

tarih Ve Yurt Bllglal 
Yeni ders senesi içinde başlıyacak değişiklikler 

bu kongrede ittihaz ·edilecek kararlar dairesinde 

liyetini taşıyanların intihaplarında serbest hareket
leri gayet tabiidir. 

Bundan haysiyet iddiaları çıkararak gürültü 

yapılacakbr. Bu meyanda bu sene mekteplerde 
tarih ye yurt bilgisi dersleri tek kitap usulüne 

koparmak yakışıksızdır. Hususi bazı tahmin neşri
yab ile vekaletin veya ıslahat heyetinin alikası 
yoktur. 

ZeJtinyağından Muamele 
Vergisi ahnacak -- ~- - -

Muallim Hanımlar j iki Yangın da Da 
Kamp Hayatından Çok Kast Eseri 

Memnun G .. ..ld•• 
Memleketin muhtelif yerlerin- OTU U 

de çal1Jan muallim hanımlarla Geçenlerde Beyoğlunda Yer-
İstanbulda oturan illmıektep ho- vant Efendi ile M. ve Madam 
caları hanımlardan arzu edenler Alelısandıra ve tezgahtarları Ago-
tatil müddetini geçirmek üzere ba ait bir manifatura vel şapka 

d ki mağazası yanmıştı. Bu mağaza 
Çamlıca Ortamektebin e i ay- içinde bulunan eşya ile beraber 
bk bir kamp kurmuşlardır. (56) bin liraya sigortalı idi. Bu 

Kamp tatilden istifade ederek itibarla yangın müddeiumumiliğin 
Aıaad~udan İstanbula gelen mu- nazarı dikkatini celbetti. Alelhu-
allim hanımları otel ve sair mas- sus yangın esnasındaC yüzünden 
raflardan kurtarmaktadır. Kamp- tehlikeli bir surette yanan ve 

15 kimse görmeden Beyoğlu zükfııo 
ta elli kişi vardır. Ve ayda hastanesine nakledilen Ahmet 
lira mukabilinde iştirak edilmek- Efendi isminde bir zatin vaziyeti 
tedir. Tatili arkadaşlarile beraber de şüpheyi davet etmişti. Ahmet 
geçiren muallim hanımlar _arasıra Efendi ağ7.I sarılı olduğu için uzun 
tetkik için lstanbulun muhtelif müddet ifadesi alınamamışh. Fa-
yerlerini gruplar haline dolaş- kat Ahmet Efendinin biraderi bir 

gün Ahmet Efendinin Şakir ismin-
maktadırlar. Bu cuma da yirmi de bir arkadaşile görüştüğünü ve 
kişilik bir grup Yalovaya gitmiş, yangından bir gün evvel de dük-
muhtelif yerlerini gezmiş ve bu kina teneke kutu içinde birşey 
vesile ile pek hoı bir .cuma getirdiğini söylemiştir. Müddeiumu-
geçirmişlerdir. Muallim hanımlar milik dükkan kiracılarile beraber 
bu kamp bayatından çok mem- Ahmet ve Şakiri . suçl~· olaral< 

beşinci müstentiktiğe vermiştir .. nundurlar. , ., 

kaptanın idaresindeki Heybeliada 
vapuru, Harem önlerinde Saidin 
karpuz yüklü sandalına çarparak 
parçalamıf, Sait kurtanlmışbr. 

On gün evvel de Kasımpaşada 
Arif, Nuri ve Veysel biraderlerin 
(12) bin liraya sigortala bir bak
kal dükkanları yanmıştı. Müddei-

Kapıcılar 
Tescile Henüz Ya-

Aidatımız malumata göre Şüra)'I 
Devlet yeni bir karar vermiftir. Bu 
karara göre ta.fiye edilmiı zeytin 
veaaire gibi memleket mahaulih 

d ı yatlardan da muamele vergi•i aba-
n aşma 1 ar mHı takarrür etmiştir. Şimdiye kadar 

Belediye müstahdemin t•beai tulrbanelerden muamele Yer~si aluı-
tstan buldaki han ve aparbman mıyordu. Badema gerek bu tasirha-
kapıcılarının da muayeneye ve nelerden ve gerekse bu ltaıirhaneler 
tescile tabi tutulmasına karar dahilindeki teneke fabrikalannda 

imal edilen bidC?n ve kutulardan da 
vermiş ve iki ay evvel de işe baş- muamele vergisi alınacaktır. 
Jamıştı. Bunların tescili için üç Eski MUsblntlk Hikmet Be" 
ay müddet verilmişti. lstanbulda . yln Bir Davası 
üç binden fazla kapıcı olduğu Eski istanbul mliatentiki Hik-
halde şimdiye kadar ancak (200)ü met Bey Bandırpıada Ağır Ceza 
müracaat etmiştir. Bir aya kadar reisi iken Burhan Bey isminde bir 
müracaat etmiyen kapıcılardan avukatı muvakkaten vekaletten 
( 25) liraya kadar para cezası menetmişti. Adliye müfettişliğinin 
alınacaktır. yaptığı tahkikat neticesinde Hik-

tetekkUr ederiz met Beyin Temyiz mahkemesinde · 
Akşam, Akın, Cümhuriyet, muhakemesi yapılmıt ve beraetile 

Haber, Milliyet ve Vakıt refikle- neticelenmişti. Fakat Bandırma 
rimiz.le birçok karilerimiz Son Miiddeiumumisi bu karan temyiz 
Posta 'nın dördüncü yaşına bası- etmişti. Temyiz ceza heyeti umu-
şını tebrik etmek liitfünde bu- miyesi Hikmet Bey hakkında v~ 
hındular. Arkadaşlarımıza ve oku- rilen beraet kararını taatik etmiştir. 
yuculanmıza hararetle teşekkür J k 11 ı · 
e<leriz. TQ LY.IQ ıge 

umumili kbu yaiı~nı da filpheli ~ul- Nazırına Ziyafet 
muştu: Yapılan tabkikaf · netice·.. Mık ı\bliye Nazın Ya•in Elhaıimi 
sinde yangın da kast bulunduğu Pap ıerefine Büyük Millet Mecliıi 
zehabı hasıl olmuş ve Nuri tevkif Rei•i Kazım Pa~ Dün a_kta?' Dol.ma-
edilmiştir. Müddeiumumilik bunun bahçe sarayındakı huauı d~elerınde 

k d Y d. · Müst tikliv bir ıiyafet vermitlerdir. YHin Paıa 
evra mı a e ıncı an ge ann alqam Toro• ekınesi ile 

. ti y 0 d '-t• . ~ vermış r. Ankaraya sı ecea ar. 

1 Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: l 

U.... .., - Pazar ola kon-1 
fwamp .... ...,e,_ • 
.W.? 

Makdonald - Sorma Hasan 
Bey, d6fl1ndGlderim laep bota 
_... Bir .., ,... ..... , l Hasan Bey - Neden camm? I 

Seben milleti topladln, .ıa~ 
slulce ~- . .-.,. ltlfeler ,....... 

... Akşamla sabahb ziyafette 
binlerce altua cllktiia •• 

·- Benim aalada,._. ~are ...... 
iti• o kadar çatalla Wi ld içmed• 
Wırlllill•n.i ....,......... Wr .... ........ ., ................. 



D -
Ecnebi Mektepleri 
Gençler 
Gazete Okumuyorlar 

·----------------· Saint Benoit Fransız mektebi 
IOD sınıf talebelinden bir kaçının 

c11e6i jfe/t imzasını lllflyaD 
lepl~,.lllllelc. bir mektup aldık. 1 Bu ıeaçler Fran-

Tale6e •:ı mektebinde 
Tlrk lisesi derecead'e tablil -..
ıdlkleri halde muadil lliufhri b:e 
bul eclhaeclilderinn tiki~ eaF 
yor ve ka1betmeye malak6in * 
~ bir iki meaeye •CIJ8l'Ü 
Iİmcliclen 10Dn ç.oc~ _.. 
yoner mekteplerine vermek ilte
Jecek aileleri ikaz etmemizi İlo
tiyorfar. 

Fjlhakika Maarif YeUletinee 
ecnebi mekteplerde elmyan ta
lebe bakkmcla veribDit bui 
llllhim kararlan Wdır. 

Ecnebi mekteplerini bitiren 
talebe, T&rk liselerinde bakaWja 
iadih8DQn verirler ve bu ita~ 
"'elarcla muvaffak olamazlana 
- tahllili rlnoilf ..,.1maz1at. 

Bir defa mektebiılcle, aom'« 
F l'8Dlaz lefaretlaanesinde imtihd 
~e mecbur olan talebenin, 
... defa da Tlirk liaelinde 
blainyetiai İlpata mecbur ol_. t..Webe İçin tahammll edilmn 

• Fakat bu memleketin 
~ lefaretlıanelİBdea 

e · ele imtnı.D v_.. 
mek mecL!'lletiacleclr. Çlnk6 
F ransada delil.. bu memlekette
Jaşayacaktır. la itibarla ec:aeW 
•ektepten ............ ,... • ...... 
kı,meti kalmanufbr. ~ 
.n.yoner mekteplerinde: ~ 
,......_ manuı yoktui. 

Sonra, ecnebi me11...,_rmaea 
T8rk lileleriae ~k ... 
talebe de ~ imtihana 
tabılınakta ve türkçede 

~ ... ldtafdan 
ilDiflara .......... 

Resimli Makale 

z... ................. ... 
m. Fabt itadan ...... Wr caa 

....................... Aaom ... 

.. ....... ...., ... nldt ...... ........ 
.SQN,TELGRAF 

a 

Sdaab irMe lratllWlr, ..... ~ 
..... ......... Salaab ...... ., 
lral•aııllllı• ....-. ......... . 
k ...... ,.... ................. .. 
brlamaaellaet.llm.-.;ı.& 

Pariste kavele zalan ı, Alman-

hmrlanan itiWname meruimle imza eclilmittir. mltevellit verilecek emtia Ye malzeme heclelleri ele 
Mukaveleleri T&rkiye D•••na lkt.at Vekili nakten iclenmeyip mahmp maameleline clalül 

CeW ve Paria Hflri Saat Beylerle Fram na-~ olacakbr. Clearing mekanjzm.t• .. tanda it&Jecektir. 
mma Huiciye nama M. Pol Bonlmr Ye Ziraat Na- Tlrkiye ihracat mallanam alacUn ba ..... 

zın il. Serre i•zalamı .. arclır. lmul•••• mabvelelere hedellerini frank olarak PWte •office de compam-
nuaran 1929 tarilali ticaret ......... baa ..._ tiJon a temye ecleceld•clir. 
deleri ~ YeJ• tadD ........ alb ., .... ,;..ı: ......... , ..... Tllk itlaal ........ 
tekrar men olacaktır. ..u.n. heclellerini ~ Cl.lawi,.ti 

Tediyat m~v--~ ~ elarak F~ ~ B-baa ba bank- ...ı )m,. .... 
e.'-""-"= 

lnaan Haraı 
Yapılıyor 



4 Sayfa 

Mnnleket Manzaraları 

Bolu' da Hisarte-
• 

pesini insanlar 
Mı Yaptılar ? 

Bolu (Hususi) - Bolu çepçev
re dağlarla çeerilmiş zümrüt gibi 
yeşil bir ova ortasında sivrilen 
üç tane küçük tepe üı:erine ku
rulmuş şirin ve çok güzel bir 
şehirdir. 

Dışarıdan görüşle ilk nazarda 
şehir düz bir ova üzerinde zan
nedilir. Halbuki yakınlaştıkça ve 
şehre girildikçe sokakların, bina
lann taraf taraf yükselmeleri bu 
tepeleri belli eder. 

Bu tepelerin en büyüğü Hi
sartepedir ki şehrin ortasında ve 
Y enicami yanında Hıdırlık tepe
sile birleşir. Bu tepenin insanlar 
tarafından yapılmış yığma bir te
ke olduğu ve içinde eski saray
ların ve daha birçok isarı atika
nın bulunduğu söylenmektedir .. 

ikinci tepe de tehrin en gü
zel yerini teşkil eden ve Halk 
Fırkası binasını taşıyan Hıdırlık 
tepesidir ki daha birkaç sene 
evveline gelinceye kadar büyük 
bir mezarlıktı. İslim şehirlerinin 
eluerisinde olduğu gibi Bolunun 
en şerefli mevkii olan bu tepeye 
her nedense dirilerden ziyade 
ölüler tesahüp etmişlerdi. 1929 
senesinde inşasına başlanılan 
Halk Fırkası binasınm ikmalini 
müteakip tepedeki mezarlıklar 
kaldırılarak tesviye edilmiştir. 

Bolu'nun güzel bir gezinti yeri 
olan ve akşamlan oturacak yer 
bulunmıyan Fırka Parkına dikilen 
fidanlar büyüdükleri zaman bu 
tepe çok güzel)efCCektir. 

Ôçüncü tepe de (Kafiye tepe) 
clir. Bu tepede (Memleket Hasta
hanesi) vardır. Hıdırlık tepesi gibi 
burasının da bir mamure olacağı 
tüpbesizdir. Bu tepeye muahase
bei hususiye dairesi, vilayet nafia 
garajı ve Feyzi cümhuriyet ilk
mektebi binalan yapılmışbr. 

Bu tepeler birbirine bağlana
rak şarktan garbe doğru şehrin 
ortasını yükseltir, ve şimilden 
yahut cenuptan kasabanın tama
men görünmesine mani olur. 
Kasabada düz yer pek azdır. Hiç 
bir mahalle bu bayırlardan kur
tulamaz. Çarşı tamamen bu tepe
lerin eteklerinde ve bayırda ku
rulmuştur. 

Eskiden pek karışık olan Bolu 
çarşısı bundan kırk sene evvel 
tamamen yanmış ve plin üzerine 
yeniden yapılmış ol<luğundan 
muntazam ve büyüktür. - \Tehap 

Bozdoğan' da 
Bir Senede 20 Dirhem 
Gülyağı. İstihsal Edildi 

Bozdoğan ( Hususi ) - Bu 
sene Bozdoğanda 1344000 kilo 
buğday, 2056000 kilo arpa, 785 
kilo çavdar, 176 bin kilo yulaf, 
62 bin kilo bakla, 300 bin kilo 
burçak, 15 bin kilo nohut, S kilo 
afyon, 4 bin kilo ipek kozası, 

70 kilo palamut, 10 bin kilo 
portakal, 4 bin kilo bal, bin kilo 
balmumu ve 20 dirhem gülyağı 
istihsal edilmiştir. Bundan başka 
450 bin kilo zeytinyağı, 1500000 
kilo incir de istihsal olunmuştur. 

Adapazarı MUflUIUgU 
Adapazan (Hususi) - Mün

hal bu]unan kazamız müftülüğüne 
~ye mahkemesi zabıt katiple
nnden Mehmet HiJmi efendi in-
tihap edilmiş ve yeni vazifesine 
başlamıştır. 

SON ,POSTA 

• 
LE ET H LE 

Sultansuyu Harası 
Malatyada Elli iki Köye Zahire 

Mukabilinde Arazi Kiralıyor 
Malatya {Hu- olabileceği 86yle-

susi) - Vilaye
timizin 38 kilo
metre uzaklığın
da Sultansuyu 
harası vardır. 
Bu hara -son teş
kili tta Ziraat 
Vekaletine veril
miştir. Bu hara 
arazisine ekin 
eken köylü al
dığı mahsulden 
sekizde bir his

sesini hara ida
resine kira ola
rak vermektedir. 
Bu suretle kira 
mahsulü alınan el-
1 ı iki köyü var
dır. Hara senevi on beş bin kilo 
süt istihsal etmekte okkasını 
halis olarak beş kuruşa satmak
tadır. Eğer yağ, peynir, yoğurt 
vesaire gibi ihtiyaçları temin 
e~ olsa bu mıntakada daha 
ziyade ucuzluk olacak ve bara da 
çok zenginleşecektir. Fakat bu-

Digarıbekir 'de 
Bütün Yollar 
Yeniden Yapılıyor 

Diyanbelôr, (Hususi) - Bu
rada şayanı dikkat bir yol faali
yeti vardır. Diyanbekirden Os
maniyeye kadar dört buçuk Os
maniye-Çermik arasında beş 
buçuk, ÔSmaniye-EliziE arasında 
dört buçuk kilometrelik yol ya
pılmıştır. Diyarı be kir-Mardin an-

sın da on albncı kilometreden 18inci 
kilometreye kadar olan. yol ye
niden yapılmıştır. Diyanbekir
Silvan arasında da dört buçuk 
kilometre yol yapılmış, iki buçuk 
kilometre yo~ tamir edil_miş ve 
Silvan-Lice arasında a]tı buçuk 
kilometrelik mesafede de tesvi
yei türabiye yapılmııtır. Diyan
bekir-Hazro -Kalp- Çapakçur-Muş 
vilayetine kadar umumi hat üze
rinde ve Kalp kazasile Çapak
çur arasında 8,5 kilometrelik 
mesafede tesviyei türabiyc ya
pılmıştır. 

Diyarıbekir - Hani nahiyesile 
Genç kaz.ası hududu yolunun son 
otuz kilometrelik kısmının toprak 
tesviyesi bitirilmıştir. 

Silvan ve Bitlis yolu üz.erin
deki Dicle nehri köprüsünün ve 
Mardin yolu üzerindeki Kara 
köprünün keşifleri yapılarak ta
mirlerine bqlanllllfbr. 

Elim yolunda Dağkapasmdan 
kışla mevkime kadar olan üç 
kilometrelik yol on sekiz metre 
genişliğinde o1arttk yeniden yapıl
maktadır. Diyarıbekir - Eliziz 
arasındaki altmış alb kilometrelik 
yolun infasına da eylülde bqla-
nacaktır. Çermik - Siverek ara
sında otuz kilometrelik yeni bir 
yolun toprak tesviyesine başlan
mıştır. Kalp - kuasile Gödemi 
köyü arasındaki dört kilometre
lik kısmın tamirine ve aynca 
Göderni köprüsünün de bazı yer
lerinin yeniden yapılmasına baş

lanmıştır. 

Diyarıbekir - Kalp - Genç
Muş yolunun noksan kalan bazı 
yerlerinin yapılmasına eylülden 
itibaren başlanacaktır. 

Sultanıu9a laar.sı 
günkü halile henüz masrafını bile 
koruyamamaktadır. Bütün çiftlik 
geçen sene yedi bin krat zahire 
temin edebilmişti. Halbuki 924 
senesinde ayni sa.hanın 35 bin 
kratlık hasılatı olmuştur. Bu se
ne de ancak ve tahmini olarak 
on dört on beş bin krat kadar 

niyor. 
Çiftliğin bu 

•aziyeti dolayısile 
sablınası veya bir 
şirket tarafın
dan idare edil
mesi düşünülmüş 
ise de daha ziya
de köylüye tev
zü esası üzerinde 
fikirler ileri sü
riilmüş fakat bu 
lausustaki muha-

berat henüz neti
celenmemiştir. 

Harada bulu
nan 24 lüsrak, 

350 koyun, 100 
inek, 30 boğa, 

1
, 150 buzağı vesaireden dana, bo
ia ve kuzulan ldarei hususiye 
alarak köylüye dağıtmayı diifün
müş ise de para meselesi cihetin-
den bu işe girişilememiştir. 

Harada yetiştirilen taylar ha
kikaten çok güzel ve cins şece
reli halis Arap kanı hayvaDlardır. 

Akşehir Ortamektep Talebeleri 
Kamptan Döndüler 

Akşehir, (Hususi) - Ortamektep talebeleri kamp UJüddetini 
muvaffakıyetle ikmal etmişler ve şehre dönmüşlerdir. Talebeler 
kampta büyüle: istifadeler temin etmişlerdir. 

~~~~----------·-------------~-
Üskubi Düzcenin Elbüstan 'da 
Nümune Köyüdür Ortameklep 

Düzce, (Hususi) - Üskiibi 
ovasının şimal kısmına ve dağ 
eteğine kurulmuş şirin ve tarihi 
bir kasabadır. Önünden Milin 
ırmağı ,ıeçer. Beş yüz hane ve 
yüze yakın dükkanı vardır. İki 
üç sene evvel nahiye merkezi 
idi. Fakat bilibare köy oldu 
timdi bir mW.tar tarafından idare 
ediliyor. Muhtar lıyas Efendi çok 
fa'al bir gençtir. Bugüne kadar 
caddesi olmıyan bu kadinı kasa-
baya; enkaz altından çıkan büyük 
taşlarla geniş caddeler açbrlDlf 
ve bu caddelerde her ev sahibi
ni hergün evinin hududu dahilini 
temizlemesi karar alhna almışbr. 
Caddeler, sokaklar tertemizdir. 
Akçeşehir şosesi kasabanın orta
sından geçtiğinden muntazam 
caddeden geçen ilk yabancı yol-
cu bir kazaya geldiğini zanneder. 

Üskiıbi kasabası Düzcenin 
en nefis tütün yetiştiren mmta-

Elbüstan, (Hususi) - Maarif 
Vekiletinin Ebüatanda, bir orta
mektep açmıya karar vermit 
olmas• burada büyük bir mH«
ret uyandırdı. Halk derhal faali
yete geçerek ortamektep biDumı 
hazırlamak üzere .400() lirayı ban
kaya tesliDJ etti. Bilbaaa genç
ler •eklletin bu kararını cotlmn 
te%ahuratla alk1flıyorlarlar. 

kasıdır. Nahiye teşkilib zamamn
da inhisarlar idaresinin başmemur
luğu vardı. Nahiye teşkilib lağve
dilip köy olur olmaz memuriyet 
te lağvedilerek yalnız bir satış 
memum bırakılmııb. Fakat timdi 
burada yeniden bir başmemurluk 
ihdas edilmektedir. 

Üskübide bu sene bütün mah
sul henüz büyümedi buna da sebep 
yağmurların fazlalığı ile tütünlere 
karıncaya benzer bir nevi böcek
ler hücumudur. Ttitünlerimizin 
yüzde otuzu bozulmuştur. 

ı 

1 
Müsalıabe 

1 
Şairlerin 
Hayatına 
Dair 

Nural/ah Ata 
Şair Verlaine'in hayatına dair 

yeni neşrolunan bir kitap Fransız 
muharrirleri arasında birtakım 
münakaşalar açtı. O kitabı oku
madım, belki de hiç okumıyaca
ğun; fakat muhteviyatını hakkın
da yazılan tenkitlerden biliyorum. 
Vedaine'in çok içtiği, aşk husu
sunda bizim eski şairlerimizin 
tabiatinde olduğu, dilendiği, hasılı 
ahlikça bir örnek olmadığı ma
Jümdu; Monsieur François Porch~ 
banlan tafsilatı. ile anlabyor ve 
tairin babalannın da garip adam
lu olduğunu gösteriyormuş. 

Bu kitabı takdir ile karşılıyan 
il Heııri de Regnier, bundan 
soma Verlaine 'in fiirlerini eskisi 
gibi sadece hayranlıkla okuyamı
yacağını, biraz olsun tiksinti du
yacajuu söylüyor. M. Edmond 
.)aloux ise bilakis o şaire şimdi 
daha çok hayran olduğunu itiraf 
ediyor. " Les amis de V erlaine ,, 
cemiyeti, kitabın muharririni pro
tato ediyor. Ya alkış, ya itiraz, 
her taraftan bir ses geliyor ve 
bir tairin hayahndan bahsedilir
ken onun fena, iğrenç tarafları
nın da gösterilmesi doğru olup 
olmadığı meselesi yeniden müna
kap ediliyor. 

Bence şairlerin hayatından 
uzun uzadıya bahse hakkımız 
yoktur: Ne iyi tarafları, ne de fena 
farafları. Ancak onun edebi ha
yabnı, yani kimlerin tesirinde 
lralip kimlere tesir ettiğini araş

brabiliriz. Hususi, günahları, se
vaplan sırf kendisini veya onu 
tanımıı olanlan, nihayet zamanın 
poliaİDİ alakadar eder; bu da 
olünciye kadar, öldükten sonra 
İ9e ortada yalnız ve yalnız 
eser kalmalıdır. Bunun için-
dir ki M. de Regnier gibi 
bundan sonra o şairin şiirlerin
den tiksinecek olanlar, M. Ed
mond Jaloux gibi ona şimdi daha 
biiyük bir hayranlık gösterenleri 
de, M. Porche gibi eserını 
tahlil edeceklerine hayab hakkın
da vesika arıyanlan da bir türlü 
anlayamıyorum. 

Zaten bütün bunlar ne işe 

yarıyor? Bunları bilmekle sanat 
dehasının sır1arını keşfedebiliyor 
muyuz? V erlaine içtiği için, bir
takım garip huylan olduğu için 
mi emsalsiz bir şairdi? Ondan 
çok fazla münasebetsizlik edip 
hiç bir iş görememiş insanlar ol
duğu gibi sükun içinde harikalar 
yaratmış olanlar da var. O halde 
bayabn hususiyetleri hiç I> esasJı 
meseleyi izah edemez. Hem bü
yük sanatkarların, büyük adam
lann hususi hayatlarındaki hare
ketleri en az original taraflarıdır; 

iş sadece hususi hayat sahasında 
kahra onları taklit etmek hiç de 
imkansız değildir. 

Hususi hayab, büyük insanla
rın herkese, yani kendimize ben
zer taraflarını meydana çıkarmak, 
onlan her faninin derecesine 
indirmek için tetkik ediyorlar. 
Bize yaklaşbkça kendilerini daha 
çok seviyoruz. işte zamanımızın 
en mühin illetlerinden biri: gün' 
delik hayatımızın fevkinde olan 
şeylerden bizi çevirecek kadar 
kuvvetli olan nahvetimiz. ilahları 
athk, şimdi kahramanlan da kü
çültüyor, kendi boyumuza indi
rİ)'on&L 



30 Tem•uı 

r 1
1 

Siyaset Alemi 

aON POSTA 

BABİCI Tll.IBAl'LAR 
Sayfa S 

Gönül işleri 

• Almanya Ve Ko
münizm - ispan
yada Ayrılık 

Hitler hükümeti, bir müddctten
beri komünizmin gizli bir •urette 
çalıfhğını hisaediyor, fakat bu gizli 
faaliyeti durdurmak için alınabilecek 
tedbirler hakkmda tereddüt gösteri
yordu. Milli aosyalist fırkaaımn amele 
teşkilatı şefi, 100 binden fazla in.an 
huzurunda bu ıi:z.li faaliyeti teırib 
ederken üçüncü enternasyonalin Al
manyaya en iyi unsurlannı gönder
diğini, kaybolan sahayı tekrar kazan
mak için bafdöndürücü bir faaliyetle 
çalıııldığım söyledi. Fabrikalara bir
çok ecnebi unıurlann girmeye mu
Yaffak olduğunu kaydetti Ye batırdı : 

Kari/erle 

Macar- Italya~ Görüşmeleri z:a I 
Avusturya ile Macaristan Arasındaki 
Yaklaşma Fikri Gittikçe ilerlemektedir 

- Davamıza hıyanet edenleri ya
kaladıkça aaacatız. 

Filvaki bu tehdit a.z •oDl'.a tatbik 
ıahaıına kondu. Bir geceyanaı, bütün 
Alrnanyada nakil vaııtalan durdu
ruldu, adli ve siyasi polis, hücum 
kıt'aları, muavin polis teıkilat:ı, gelen 
geçen bütün araba, otomobil, kamyon 
Ye trenleri durdurarak bunlan aradı
lar. Pek çok vesika elde ettiklderi 
gibi birçok ta yabancı unıurlar ele 
geçirdiler. Httler, bu .urctle komüni:ım 
Ue mücadeleainin ikinci aafha1J1na 
airmif oldu. 

* l.panya cümhuriyetinin Oinıodan 
•Onra muhtariyet esasına göre taluim 
olunan memlekette, gün ~çtikçe, 
•rrılma meyilleri göze çarpıyor, 
bılhassa Katalonyanın merkezi olan 
Barslon, merkezin idare tamm be
len mi yor, aynlnıak ve müstakil bir 
Katalonya hükümeti kurmak iatiyor. 
Bunun için milJiyetperver l'azetder 
tiddctli neşriyata batlamlflardır. 
V a.ıiyet, ispanyada, dahili mücadele
lliıı henüz ıonu a-elmeditfnl göste
riyor. - Süreyya ·------

Balbo filosu dönUfor 
Roma, 29 - ltaJyan hava filoau 

seyahatinden d~nmek heredir • .Jeae
r&I Balbo, aYdet seyahatinde Anu
PQın bGyiik merkezlerini ziyaret 
•bniye cejini, bu ıuretle tayyueciJeri 
kabul reaianlerinde bulundurarak 
Jormak i•temeditini aöylemiftir. 

F'do Şoal Harbur'da harekete haur 
bir halde bulunmaktadır. 
Franaız-ltaı.,an aomlteal 

Paris, 29 - Bu 1alunlarda tqek
ldU eden Franaız-ltalyaa komite.i, 
iki devlet aruında ticaret muba
deleyi kolaylatbrınak ilzere lııuau•İ 
bir ikbsat ıubeai teaiı etmiftir. 

Roma 29 - Siyasi temaalarda 
bulunan Macar Barekm M. Gömhöı 
dün Pe,teye dönmüıtür. Macar Bat
vekili ve Hariciye Nazan -dün Papayı 
Ye Hariciye Nazınnı ziyaret etm~
lerdir. 

M. Gömbö' beyanatta 'bulunarak 
demittir ki: 

- M. Musolini ile Avropanın vazi
yeti hakkında tctkikatta bulunduk. 
Yapbfrmız görüfrnelerden pek mem
nunum. Bu görüşmeler, ikbsadi ve 
siyasi meselelerde İtalya ile Macar 
bükümetluinin ayni noktai nazarda 
olduldanm göatermiştir. 

Viyana 29 - Avusturya ile Maca
ristan ara.sandaki yaklaşma fikri ilerle
mektedir. 

Nev Frey Pore.s gazetesine göre: 
Macaristan ltalyanın tasvibi olmadan 
ltiç lrir •İyasi kombinezo,na ~irmemeji 
teabhüt etmıf, buna mukabil italya da 
Macariatanın muahedeleri yeniden 
tetkik taleplerini müdafaa etmeji 
teahhiit etmiıtir. 

Alınan taraftarı nıahafil, Macariı

tanı Almanyadan uzaklaşhran bu mü
zakerelerden endişe duymaktadırlar. 
Bu münasebetle Alınan waftan bir 
l'aıı:ete diyor ki: 

"'Almanya olmadan orta AYnapada 
devamla bir netice elde etmek kabil 
değ"ildir." 

alman Hariciye Nazıranın 
Beyanatı 

Berlin 29- Ecnebi memleketJe.rde 
yaşayan Almanlar şerefine tertip edi
len bir tezahür de aöz alan Hari
ciye Nazın fon N&-at demqtfr ki: 

"Mukaddcrabmuıa JCDİ bqtan bir 
dönüm noktaamda balunuyoruz. Dün-

a halla Almanya'da olup biten fey-y . v b" . it' leri anlamak istemıyor. e ızı ı-

matsı:ıhkla, çok defa açık bir düf
maalık duyguu lle .eyredlyor. 

• Ge~n cm d&t sene içinde hi
tüa düaya uım •ücldet Alaaaya'ya 
ikinci aınıf bir ..ınet •özile bakmaya 
ahtmıfb· Bu vulyete timdi bir niha
yet vermi' buluauyonız. Bapn bütün 
dünya yeni Alınanya'ya alıımak ve 
onunla u:ılaımak mecbariyetimledir." 

Dlalrll erla Bonıaaı 
I ~ehi J:Wmao 

Burhan Cehit ---- 2s--

lyledir. Fakat bizde iktidar ma· 
kamı ikbal mevkii oluyor. Neza
ret koltuklan bir semirtme ma
kinesi gibi içine oturana ~liye 
besliye şişiriyor. Et ve yagdan 
ibaret külçe haline getiriyor. 

Bizim politikacılar İf başında 
iken pek gururlu oluyor. Ma
kamdan düştülermi solup kahve 
peykesinde ahyorlar. . . 

Bunun için de devlet ıdaresi 
dama oyunun• benziyo~. . . 

Ne ise bir prtiltüdur gıdiyor. 
Meclisteki mllzakere mevzulanna 
bakı,orum da ihtilal geçirmiş bir 
memleketin nelerle uğrqbğına 
faflyonun. Yann akşam nazmn 
davetine gideceğim. Sana yine 
razanm. Şimdilik gözlerinden 
'&per, mektup beklerim kardeşim. 

Ahmet Hıfkı 
Ahmet Refit artık gazetedeki 

itlere ahtDllfb. Pariateki bu tahsil 
•• İf bayab oau ilim ve tecriibe 
itibarile yeni bqtaa JetWtiri
ywdu. Zatea lliJul ilimler •elr;te
bincle takip ettiil .... -.;;, ~ 

değildi. Onları mektebi mülkiyede 
okumU§tu. Y alııız dünyama en 
maruf profesörlerini dinlemek ve 
aynca diplomasi tarihine ait en 
mükemmel notlan almak onu çok 
memnun ediyordu. 

Fakat garptaki medeniyet 
makine.sinin ud ifleyif tarmaı 
pzetedeki vazifesi aayesimle ağ
reniyordu. Mesleği dolayısile he
men herkesle temas ediyordu. 
Fransanm maruf edip ve muhar
rirlerile laDlfmı.ftı. 

Bir pazar pııu Paria matba
at cemiyetinin kır balom varcla. 
Amet Retide iki davetiye ver
mişlerdi. 

Delikanlı bu haberi bir muı
de gibi daha o akpm Grettaya 
yetiştirdi: 

- Y ann V ersaille bahçele
rinde gazetecilerin kır balosu 
var. Dedi. 

iki biletim var. Tabii beraber 
gideceğiz! 

Genç kız giderini ,....ha. 
KGçlk bir ter~ddtlttea aonra: 

l.oıadra'da i.ktısadi n ıiyaai ıneaeleler bir tarafa buUıla~ ı§imdİ de 
İogıltere ile A~rib arasında büyük bir (Briç) müsabakası başlad.L 1ki mem
leket Briç mutahaıı lllan gi.inlerdenbeıi masa başında şampiyooluğu almak 
içiıı llgnl ı~ orlar. 

Konferansın İflasından Sonra 

Amerika Reisicümhuru 
Malikinesine Çekiliyor 

Lo.dr&. 2J - fkt...t konferansı
aaa fili iflümdaa 8GllU'a lnarada ka
laa auuahhular tek_. teker mem-
Jeketleriae döaaaekteGirje,. Alman 
l>ankuı reisi M. Şaht tanare i.le 
memleketine hareket elmiftir. 

F.ransn Maliye Nazın M. Boııae 
Par.iae, 14. ffimana Bribel'e, M. 
Kolinr Hoilaadaya d&a.ıüşientir. 

Vaıina-ton, 29 - Amerika Rü
cümhuru M. Ru:ıvelt,, bu ~e }layd 
Park aile mıüıkiaeaine ~de~ek. A
twstos •Jlftl orada reçlrecektir. 

Reiaicü..- 4eYlıet iflai ile .ık:ı 
bir awette alikadar o)n:aQla duna 
edecektir. Buaua içia Ri:r~
bur kitabeti cinr fehirleriadea biri-

- Niçin dedi. Nedm tabii? 
Mmet Retit faflrnufb. Bu 

cenbı alacağını biç t.ahmin et
miyordu. 

- Bilineml dedi. 
Genç kız gülümsedi: 
- Beraber gitmek değil. kır 

balosuna gitmek te pek tabii 
değil. 

- Niçin? 
Gretta ona biraz daha yaklath: 
- Ben zannediyoruna ki pazar 

günlerimizin tuamdu bana aittir. 
Muka•eleyi bozmak istiyonamz 
o bqkaf 

Ahmet Refit bunu biç dfi· 
§iinmemişti. 

Sahi. pazar günlerine ait pro
grama ta,U. e~k ~ kıza aitti. 
Dedi ki: 

- Haldamz nr. Yalım, bu 
fevkalide bir fe:Y oldajıı için 
programı bdki değiştirirsiniz 
zannettim. 

Genç kız ommlanm kaldırdı: 
- Muntazam insanlar hiç bir 

vesile ile programlanm değiştir-
mez ve hiç kimseye haklanndan 
feragat etmezler. 

Ahmet Rqit mahcup olmUftu. 
Suatu. 

Genç im ili•e etti: 

- Eğer -·-· çizdipaiz .......- deiiftiıaek fari..le ....................... 

Kıt'•l•r N-11 K•ymıt? 
Nevyorlr, 29 - Kıt'alann kaymalan 

nazariyesi yalanda teabit eddecektir. 
Ba nnariyeye ır0re Amerika lat'aaı 
...... taı...İDela bir .milyar Hile 
enel .Avnapa, Asya Ye Amerika'-.a 
ayrjı..ya Mflamlf sarJ.e 4'ojnı ka,.. 
......... AY•ıbar.alya.da Aaya'daa •mi· 
11Uf ,.rka doğru bymıştlr. Kat'ala
na J.u tahmia .edilee bymaJan ....
de t&Jullinea bet .... timetıedir. 

Ahmet Reşit bqnn Aladi: 
- Hayır. 
- O halde müsaade ederse-

niz pazarın prograowu d~iştir
meyelim. 

- Ner~e gideceğiz? 
- Villa Coubley' e. 
- Kır ilemi ! 
- Evet, sıkı1acaknusınız? 
- Ne münasebet. Beraber 

olduktan sonra .. 
- Teşekkür ederim. 
Şimdi mükilemedeki bulutlar 

dağılmııb. 

Genç kız fikrini kabul ettir
diğine memnun gülüyordu. 

- Gazetecileria kır baluıı 
kim büir ae kadar kalahahk Gla
cakb değilau? 

- Zannederim. 
- f.ilenecelrtinizr 
Ahmet Reşit dadaktanm b&k

tö! 
- Eğlenmek için kalabalık 

aranmaz. 
- Ben sizi •ıkmıyorum ya1 
Ahmet Reşit, genç kızın yü-

züne baktı: 

- Buna ihtimal verirmisiniz? 
- Teşekkür ederim Reşit. 
Ahmet Reşit kır balOSWı 

~ç kızuı sevinçle kabul edeC:. 
ğini zannetmişti. Bu tekilde red
cleclİfİ iki .... ,. Yeril-L!l!-~· 

'Ç'UQll"Ql. 

Biri Grettaıua -. bqa .. 

'24 yaşındayım. Şimdiye bdar 
3 defa evlendim. Birinci evleai
§imde daha çocuktum. Henüz bu 
hayab anlıyacak çağda değildim, 
aynldık. 

ikinci kocam çok geçmeden 
öldll. 

0çündl defa benden iki kat 
. Japa bir adamla evlendirdiler. 

Bu edam aynı zamanda evli idi. 
Aradaki yaş farla ve ortak yü
zünden bundan da aynldım. Şimdi 
kendi elişimte geçiniyorum. Bu 
vesidl~ ile bir adamla taıuşbm, 
se~ ~ ve sevildim. Fakat bu da 
evli ve fazla olarak ilci w 

var. Memleketine götünnek ~ 
e.!enmemi&i teklif ediyor. N: 
yapayım? 

il'·-·- Oauıiıca: F. 
.-...-, kanan bir adam n iki 

kan alma11111 meneder. Evli bir 
adam ikinci bir kan alamu. Bu 
.ebeple bu adamm, eski kanama 
bırakmadan seninle evlenmesine 

. nnkin yoktur. Bilhassa burada 
işini ve hayabm boı.ıq> onunla 
beraber ortağııun yamna aitme. 

* Yükaek mektep talebesinden 
bir kızla aevifiyormn. Ben de aynı 
mektepte talebeyim. Kımı annesi 
müteassıp ve cahildir. Bizim seviş
tiihftizi lıaber alınca kızım eve 
kapamak istedi. Kız çıkan talip
leri reddetti, benimle e'Ylenmek 
fikrindedir. Fakat ikimizi• de l:Ü• 
sili bitmemiştir. Ben tahsilim bi
tinciye kad.r aifaaL blpyk Azere 
aifenla· ya lllZIJllll. Fakat kma 
- -.. i1ıt ıijw we km. b.aa 
ftlmiyecejilli 81yliJor. 

Mektebimi yanda bırakmak 
istemiyorum. Tahsilimi bitirinclye 
kaclar da km~ verecek .. 
leriDden korbyonua. Ne yapa,_? 

Uakidar: .. ejat 
Kızla mlltabık bhmnız. Kız 

tahtn1in bitinciye kadar seni bek
ler. Ondan sonra da kııın anasuu 
yola g-etirmek ~ç olmu. 

HANJMTEVZE 

zintileri t.erah etmesi. 
• Öteki! genç kızın pazar giin· 

lerincle . e.glence proıramuı1 ta yİn 
etm~ lflll k~ine •erilen hak
kı çıgnetmek 1Stemeyişi. 

Ahmet Reşit lıer iki nokta· 
~~- genç kızı çok enerji sahibi 
uumyordu. Ondaki mcbancte -
ııyordu. Hayata De hikim er 
kadındı. 

Delikanlı genç kıEUı her iki 
cephedeki göriiniifünü takdir et
mekten kendini alamadı. Bilh 
aa w ~eziatilerini yahuz kene:.: 
bagla!~ı ve kendisile "yalnız kaJ .. 
mak IÇlll f?llZar progranwu bi) .. 
hassa tertıp edişi koltuk] 
b:bartb. arını 

O gece Gretta nq •eli di 
Geç •alete kadar kon~ 
Pazar gününe kadar ~ ~ 

programı hakkında ona il... b' 
- .. l •iÇ il' .,-J :soy cmcdi. 

Yalnız akşamdan yatarlarkea 
esrarlı bir tebessümle: 

- Re.şit. dedi. Yana aaat 
altıda kalkac.ğızt 

Genç adam itaat etti. 

Ev sahibi Madam Philippoa 
daha kaHanamlfb. 

Gretta fotoğraf m•lrinesi be,· -•da retaim tala.. e-finde -ı-. 
Pdiii D•• Alamet Retici U
_. Wda. 

( Arkaa ... , t 



6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri ı
r-

Geçmişle 
Bugünün 
Bir Mukayesesi 

Sir Vilyam Orjen ismindeki 

d f k 

1 
meşhur karika-

Ara a ar ·· · ti" 1919 d turıs , a 
Yok Gibi sulh konferansı 

toplandığı sırada son derece 
meşhur altı resimden mürekkep 
bir seri karikatür yapılmış, o 
zaman, bu karikatür serisi 
sonderece derin bir tesir hu· 
sule getirmişti. Bunlardan bir 
tanesi,· bir ziyafet masasını 
gösteriyordu. Bu, masanın ba-
şında iri kannh ve katmerli 
enseli bir takım politikacılar otur-
muş, durup dinlenmeden abştın· 
yorlardı. Ziyafet masasımn karşı
sında ise, hayal şeklide püjmerde 
kıyafetli bir muharip resmi vardı. 
Karikatürün altında şu cümle 
yazılı idi: 

"Ne düşünmüştüm, ne görü
yorum?" 

Yine bu serinin meşhur bir 
sahnesi de bir takım politikacılann 
beynelmilel hadiselere işaret ol
mak üzere ağızlarında sabun 
köpüğü balonu yapmakla meşgul 
olduklarını gösterir. Karikatürist 
bu seriyi on bin İngiliz lirasına 
satmıştır. 

İngiliz gazeteleri, ayni karika
türlerin bugünkü Londra konfe
ransının boş mesaisine ve entri
kalı manevralanna bir işaret ol
mak üzere aynen neşredilebile
ceklerini yazmaktadırlar. 

* Dünyadaki iktısat buhramnm 
başlıca tesirlerinden biri de 

1 
Buh,an Ve 1 çocuk ölümlerin

de hasıl ettiği 
Evlenmeler fazlalık ta görülü-

yor. Buna mukabil, evlenme vu
kuatı artmışbr. Çocuk vefiyatı şa-
yanı hayret olarak bilhassa Ame
rikada göze çarpmaktadır ve nis
beti yüzde yetmiş beşi bulmuş
tur. Buna mukabil evlenmelerin 
en fazla azaldığı memleket Al· 
manyadır ve nisbeti yüzde ellidir. 
Faşist rejiminin aile teşkili hak
kındaki, gayretlerine, bu hususta 
çocuk primleri tesisi, doğumlan 
para mükitlarile teşvik etmesine 
rağmen evlenmelerin . azaldığı 
memleketlerden biri de ltalyadır. 
Sarası, Almanyadan sonra gelmek
tedir. Çocuk vefiyabnda fazla 
zayiat veren memleketler Ameri
kadan sonra Fransa, İngiltere ve 
bazı balbk devletleridir. 

• 
Amerikalı tayyareci Willi Post 

dünya etrafında bir tur yap-
M ak ine mak üzere ge

Ad l J çenlerde Nevyok-
am ar ş tan kalkh: Berline 

Başında geldi, Moskova 
yolile Sibiryaya geçti, Kabarovsk 
denilen Sibiryanın şimal nokta
sından Groenlanda havalandı, 
ıimdi de Amerikaya varmış bulu
nuyor, Al aska üstünde geçirdiği 
bir kaza . neticesinde pervanesini 
parçalamasına rağmen kendisine 
yetiştirilen yeni bir pervane ile 
proğramını tamamlamış bulunu
yor. Willi Postun teşebbüsündeki 
fevkaladelik, beraberinde maki
neden bir robota bulundurmuş 

olmasıdır. 
Berline kadar, tayyareyi he

men daima bu robota idare 
etmiş, Post da onun vaziyetini 
kontrol altında bulundurmuştur. 
Berline inen tayyareci duş yapıp 
traş olurken tayyaresinin hazine
lerine benzin dolduruluyordu. 
Fakat o işini bitirdiği halde ben
zinin pompalanması hali bitirile
memişti. Canı sıkıldı, bizzat ken
disi benzini pompaladı, sonra 
tekrar havalandı. Willi Post'un 
bu seyahati tayyarelerde makine 
adamların kullanılmasını tecrübe 
noktasından son derece mühim
dir. 

SON PıOST A. 

lstanbulun KöşebucaAı ====----------

Çingene 
Neler 

Çerkelerinde 
Görürsünüz? 

Heyyyy Kara Aliş .. Abe DomuzunKızıl. 
Semersiz De Gelsin Çerkeye l 

Benim bir mektep arkadaşım 
vardır .. Beni çok sever.. Bana 
mevzu çıkarmak için çırpınır, 
iki de bir de matbaaya gelir, 
telefon eder, adam gönderir, 
yazılacek bir .Yazı için bana akıl 
ve mevzu vermiye çalışır, velhasıl 
didinir, durur. 

Geçen cuma da beni yolda 
yakaladı. 

- Gel, dedi. Sana ne mevzu 
ne mevzu!. Sayfa dolusu yazsan, 
yine doyuramaz
sın.. Haydi işin 
var mı?.. Yok 
mu?. Gel, zaten 
ben de oraya 
gidiyordum .. Yü
rü, Edimekapı 
tramvayı geliyor. 
Gel buna bine
lim.. Nedir, ne 
oluyor? Demi ye 
vakit kalmadan 
kolumdan çekti, 
tramvaya bindik. 
O helecanla mak
sadım anlabyordu: 

Meğerse bir 
Çingene ile ah
baplık peyda et-

miş. Fabrikaya iki 
yüz kadar el maşası lazım olmuş, 
bu Çingeneye sipariş etmişler, 
herif bizim arkadaşa kul köle 
oluyormuş! " ille bir cuma bizim 
çerkeye gel, bir acı kahvemizi 
iç .. seni sıkmayız, eğlendiririz .. ,, 
diye tutturmuş., bizim arkadaş da 
kaç cumadır beni arıyormuş .. ni
hayet bulmuş muş,. gitmeli imişiz .. 

• Ne yapalım gittik. Edimekapı· 
dan sonra Y edikuleye doğru in
dik.. Balıklı panayırı önünden, 
apaçık, dümdüz ovacığa çıkınca, 
ta karşı tarufın taşlı topraklı 
tümseğinden korkunç bir köpek 
havlaması başladı.. biz henüz 
tümseğe yaklaşmadan karşıdan 
esmer, karakayış, sakalı bıyığına 
karışmış ihtiyar bir ada,n çıkb, 
elini gözleri östüne siperler siper- I 
lemez avazı çıktığı kadar: 

- Hölelli, hölelli diye bağı
rıp bize doğru koşmıya başladı .. 

Arkadaşım: 
- işte, bu adam!. Dedi ismi 

de Sülü dür.. yabancı yabancı 
durma .. gül, konuş gevezelik et.. bak 

neler gösterir bize bu adam ... 
- Ah Sami Bey, abe sen 

geldin, yiireciğimi ferah eyledin .. 
yollara dizildi gözümüz... Abe ha 
bugiın, ha öbür gün gelecek 
diye bekler, dururuz. Sefa geldi
niz, siz efendi iseniz, biz de Alla
hın kulcağızıyız be.. buyrun, şu 
yoldan buyrun ... 

Kayış yüzlü ihtiyar adam bizi 
b!rkaç dolaşbrdıktan sonra, be
yazı kaybolmuş, vten simsiyah 
ve pis bir hale gelmiş, bir çadır 
önüne getirdi.. amma ne çadır •• 
buna çadır değil de, köpek kulü
beciği, hayvanatı ehliyeden biri
nin meskeni demek daha iyi 
olacak.. etrafta da tıpkı bunun 
gibi, bundan daha kötü çadırlar 
var.. don parçalarından çuval 
dilimlerinden yapılan bu acaip 
çadırların direkleri bile ipincecik 
dut dallanndan birer şey ... 

ihtiyar çingene bizi ayni saf 
ve süfli iltifatile çadıra soktu : 

- Abe siz de gün gördünüz; 
beyceğizlerim.. Açan duşmez 
kalkmaz bir Allah derseler bile 
inanmayın siz .. 

Birer hasır iskemleye çöktük •• 
bıtiyar Çingene bizim arkadaşla 

konuşmiya başlamıştı ki, dışarı
dan, saf yaz züzgarlarının püfür 
püfür estiği odacıktan ince bir 
kadın sesi aksetti : 

Başımda siya - hım var, 
Güzeller - de ahıın var 
Kimse bana yar olruaz, 
Ben.im ue günahım var .. 

Oeeel, geeel, gel üzrue artık beni, 
Gece], geeel. gel seviyor gönül seni 

Bizim arkadaş gülerek siga
rasını çakardı · 

- Sülü dayı, hoşsun, eyisin. 
Israr ettin, geldik.: " Bir acı kah
vemizi iç!,, dedin, içeceğiz .. Fakat 
böyle kuru kuruya oturmak ta ha
ni bilirsin ya, can sıkar, şu sizin 
keman çalanlarınız, şarkı söyle
yenlerinz, oyun oynayıp fala 
bakanlarınız ortaya çıksa da 
marifetlerini görsek.. Değil mi 
ya 1 Hem bizim bu arkadaşı da 
biz bununla kandırdık.. ihtiyar 
Çingene başını hu çeker gibi 
iki tarafa salladı: 

- Abe sen et emrini be Sa· 
mi Beyceğizim. Taki dinlemedim 
bir anki vakıt seni... Heyyy ... 
Kara Aliş.. Abe domuzun kızı, 
Çağrın fU Kara Alişi .. Semersizde 
oracıklarda ise, diverin, gelsin 
çerkeye .. 

Bizim arkadaş seslendi: 
- Fabrika galiba birkaç gü

ne kadar yeni maşalar sipariş 
edecek Sülü dayı. gözün aydın .. 
Dün muhasebeci senin maşalar
dan alınmasını kararlaştırdı. 

ihtiyar adamın gözleri açıl
mıştı.. derhal paçaları sıvadı. 
dışarı fırladı, öteye beriye "Abe 
eşşoğluları, abe domuzlar, abe 
piç gelmeleri, abe tabanı düzler!,, 
diye bağırıp çağırdı, ağzın ve 
akim alamıyacağı galiz küfürleri 
bu adam nereden bulur da çıka
rır?... Şu sayfaların nezahetine 
biraz uygun olsa, sırf bu galiz 
küfürleri orijinalliği için birkaçını 
yazıverirdim ..• 

• Çerkeye evveli allı morlu, 
çiçekli benekli şalvarile, esmer 
dilberi bir çingene girdi ve girip 
bir köşeye oturdu.. ondan sonra 
elinde rengi siyahlaşmış kemanile 
kara kuru bir çingene delikanlısı 
gelip Çöktü. Arkasından da patlak 
defini sallıya sallıya sipsivri bir 
adam.. Sülü dayı anlattı: 

- T e buncağızlar Allaha şü
kürki, geçinip giderler... Artık 
macun satmak ta etmez 
oldu para... Şehirde bir anki 
düğün bir anki zevk olursa çağı
nrlar buncağızları... Beş on 
paracık çakar bu düğünlerden ... 

Çerkinin önü, çırçıplak, kap
kara, şiş karınlı oğlanlarla dol
muştu.. hepsi de, sanki acayip 
mahlüklar imişiz gibi bize bakı-

yorlar, sümüklerini yiye yiye, sal
yalarını akıta akıta kuru değnek
li kapıda birikiyorlardı .. 

Sülü dayı, kara Çingene kızı
na döndü: 

- Kalk bakalım kız.. bir çif
te telli oyna da beyler görsün •• 
hadi ulan semersiz, çal ıu zım
bırbnı ..• 

Karagözlil, esmer tenli Çingene 
kızı, allı, morlu ıalvarını kıvna 
kıvıra kalkb, çatlak bir keman 

Qsesi, ve bozuk 

Çingene kızı, 
göstere göstere 
ladı: • 

bir def ahenğile 
fıkır fıkır oynami
ya bqladı.. on
sekiz örğO.lü saçla· 
rı, arasıra ar
kasından önüne 
doğru savrulu
yordu.. bu Çinge
ne ahengi de ne 
ahenkti böyle •• 
bu das daracık 
çadır, sanki yıkılıp 
uçacakmış gibi 
oluyor, kapı önün
deki çocuklar, 
'dalak olmuş ka
nnlarını oynata 
oynata smtıyor· 
lardı... Bu aralık 
beyaz dişlerini 

bir şarkıya baş-

Konaktan indirdiler, 
Kır a.t.a bindirdiler 
On beşime girmeden, 
Koca.ya gönderdiler. 
::3evdrğim kızlar amıın 
Yaram var sızlar aman .. 

Allı, morlu Çingene kızı, 
omuzlarını çarpıta çarpıta kıvn

lıyor, sıska kemancının çektiği 
yaya ayak uydurarak dönüyordu. 

Kaleden atladılar, 
Kamayı sapladılar 
Yetişin ahbablar, 
Beni bıçakladılar. 
Bir aralık bir şıkartıdır başladı. 

Çingene kızı habire dönüp kıv
aıılıyor, Sülü ağa da el şakırblarile 
' lempo tutuyordu .. 

Sıra fala gelmişti.. Bu saçma 
sapan şeyin mahiyetini siz, bir de 
çingenelerden dinleyin.. Çingene 
demek fal demektir. Maşanm, 
ıskaranın da Çingene olduğunu 
elbette birlirsiniz, .. 

Arkadaşım elimi tuttu. ve 
kara çingene kızına doğru uzatb: 

- Bak bakalım bu delikanlı-
da neler var! 

Dedi.. Sülü Ağa da emretti : 
- Abe bak beyin avucuna •. 
Genç kız, kınalı parmaklarile 

elimi tutarak başladı : 
- Ne diyeyim sana.. Senin 

sanmı desem, kumral mı del!lem 
var bir angi sevdiceğin... Fıra
kından kalmış üksüz. .. Sen bir 
azacık naz edersin ona amma, 
gönillcüiün ıevecek tazeyi.. Bir 
ay mı, bir sene mi bir yıl mı 
desem, sen bu kızı ya alacaksın, 
ya bırakacak.. Lakin bu İfte var 
bir angi şeytan iti.. Aranızda 
geç mittir bir kara kedi.. Sen di, 
esmer, ben diyeyim buğday ren
gi, bir delikanlı ister ki bu kız 
sevsin onu,. Ama kız sana vu
rulmuştur. Gönülcüğü çırpınır kuş 
kanadı gibi.. Ama ve lakin .•. 

* 
Dönerken o çatlak keman sesi, 

O yayık Çingene kızının şarkısı 
surlara çarpıp çarpık dökUlüyordu: 

]{onaktan indirdiler .. 
Kır ata bindirdiler .. 

omşu Memleketlerdı 

• 
lskenderige 51 
Sene Evvel 
Yakılmıştı 

Kahire (Hususi) - Mısırlılar 
temmuz ayım pek sevmezler, zira 
!VJ!sır istiklali yıllarca evvel bu ay 
ıçmde sarsılmıştır. Filhakika tam 
elli bir sene evvel, yani 1882 
senesinin temmuz ayında Ahmet 
Arabi Paşa. meselesi çıkmış, bu 
meselede lngiliz donanmasmm 
İskenderiyeyi yakması ve işgal 
altına alması neticesini vermişti. 

Her sene olduğu gibi bu se
ne de bu istila gününün yıl dö· 
nümü münasebetile Mısır gaze
teleri matem makaleleri yazmı.
lardır. (Elbelağ) gazetesi ise 16 
sayfalık hususi bir nüsha çıkar
mıı ve bu nilshayı lskenderiye 
bombardımanına ve bu yüzden 
Mısınn dtlştüğtl aiyaai vaziyete 
tahsis etmiftir. 

Bu gazetenin yapbğı hulaaaya 
g6re l 882 seneıinde Ahmet 
Arabi Paşa Hidiv Tevfik Paşa
nın kabinesinde o vakitki tabirile 
(Cihat) nazırı yani Harbiye nazırı 
bulunuyordu. Arabi Pqa o za
man ordudaki baza Çerkes za· 
bitlerin İngiltere lehindeki bıya
neUerini keıfettiği için meclisi 
askeriden bunlann aleyhinde hü .. 
kfınıler alarak tasdik için Hidive 
arzetti. Ve meclisi mebuasanın 
toplanmasını da istedi. Hidiv 
Tevfik Paşa bu teklifi kabul 
etmiyerek Abdülbamidin Babı
alisine yazdı. Bu sırada F ran· 
sanın Kahire konsolosu hükume
tine Arabi Paşanın niyetini bil
dirdi: 

- Arabi Paşa meclisi mebu
sanı toplıyarak Hıdiv Tevfik Pa
şanın azlini temin edecek, dedi. 

Bunun üzerine lngiltere ve 
Fransa hükumetleri müşterek bir 
donanma teşkil ederek iskende .. 
riye limanına gönderdiler. Bu sı .. 
rada Arabi Paşanın Harbiye na
zırlığını yaptığı başvezir Mahmut 
Sami Paşa istifasını verdi. Fakat 
ordu Arabi Paşanın Harbiye ne
zaretinden ayrılmasını protesto 
etti, isyan vaziyeti takındı. Esa
sen Arabi Paşa da meclisi meb'u
sam loplamış, Hıdiv Tevfik Pa
şanın azlini konuşuyordu. Tevfik 
Paşa vaziyetinin tehlikeye dilş
tüğünü görünce Arabi Paşayı 
Harbiye nazırlığında ipka etti. 
Diğer nazırlar tamamen çekilmiş.. 
lerdi. Arabi Pqa Mısın bir dik
tatörlükle idare ediyordu,işte tam 
bu sırada Abdülhamit Mısıra mü
şir Derviş Paşanın riyasetinde 
bir heyet göndererek Arabi Pa
şanın İstanbula dönmesini teklif 
etti. Eğer Arabi Paşa lstanbula 
dönmezse kendisine Hıdiv Tevfik 
Pş. ile uyuşması teklif edilecekti. 
Askeri hizbin de bu suretle tekrar 
Hıdive sadakati temin edilecekti. 
Bunu temin e~nce de lskenderiye 
limanındaki lngiliz ve Fransız 
donanması çekilip gidecekti. 

Derviş Paşa heyeti Mısır el-
di. Arabi Paşayı kabul ederek 
lstanbula dönmesini teklif etti. 
Ret cevabı alınca isyan vaziyeti
ni bırakmasını istedi. Arabi Paşa 
bunu da kabul etmeyince vaziyet 
gerginleşti. Abdülhamit bütün 
devletlere lstanbulda bir konfe
ransın toplanmasını teklif etti. 
Bu konferansa Almanya ile ltal
ya muhalefet ettiler. Binaenaley 
toplanma fikri akim kaldı. • 

Nihayet 1882 senesi temmu
zunda bir sabah İskenderyede 
bulunan bir Maltalı Mısırın İngiliz 
kosolosu Sir Gökson yanındaki 
biraderinden (1) lira harçlık al
mak için giderken arabacıya 
az para verdiği için kosoloshane
nin önünde bir münazaa çıkb. 
Konsoloshaneden kurşunlar bo
şandı. Esasen fıısat bekleyen 
lngijiz donanması bunu Arabi 
Paşanın bir isyanı gibi göstere-

( Devama 11 inci aayfad a ) 
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Dünya Matbuabnda 
Haftada Bir Defa Neıro-.. 
•ur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. GÖRD0KLERIMIZ 

-B;;-Sa_qfad;-ı 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikiye, Y aaa Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Beş Sene · Sonra Artık 
Petrol Kullanılmayacak 

Otomobil, Otobüs, Tayy;; Gibi Benzin Ve Petrolla 
lıleyen Nakliye Vasıtalarında Kömür Yağı 

Petrolun Yerini Alıyor 
Nakliye vasıtalannda petrol kullamlm881 artık tarihe karışmak 

&zeredir Şimdiye kadar en büyiik muharrik kuvvet olarak kuUanı
lan pet;ol, yerini k&mürden çıkanlan ~ağa terketmektedir. 

İngilterede büttin belediyeler nakliye vasıtalanmn petrol ~erin~ 
kömür yağı kullanmalanm mecburi yapİDlfbr. Çtınktl bu yem yaı 
ile y6zde elli nisbetinde tasarruf yapılmaktadır. lngilt~re hiik6meti 
kamOr madenlerinde yağ çıkaran tesisab vllcôde ptirmek kere 
hususi bir komisyon teşkil etmiftir. . . 

Bu yeni yağ o kadar s&ratle ler. B~ ttleşeb~~'-~cli YB-:t -mu-

'
a-Ly ki n.t h -•-- fikir- vaffakiye e neticııcaaı • ar M-...- or , mu e aaıauuau be . b" k bm onlarda 

leriae göre bet seneye kadar neden n 1rço y 
petrol y • ' biitiin akliye vuı- tatbik edildi. Nihayet İf kemal 
tal·---' erıneb .. Dkull ~L--•- derecesine vannca biltlhı belecli-

"' 

Külihlı Maznunlar 

-auaa u yag anwu=aa. • dilerek 
0

• ıeneye kadar petrolun hiç yelere tab~~~ eb ... ı ... --.~umt · 
elıemmiyeti kal aktır. şekilde tat ı e 89ffUHAU9U.-· Japonyada .. Kara ejcler" laainde ....,..tiz bir Japon zabatua ba katilim •Jclua ........ __ _ 

mıyac B "ddia fn .. m. "deli dU' cemiyet meydo. ~· Bu c:emİJtıt uua, ...-....., 
-'--~ Bu keşfin ehemmiyeti prada- kiku 

1 
k• n....... 1

.. 
881 

1
• memleketin beUi batlı blylk a~aruu lldtlrmeye cemlJet ••••• mahkemeye vermiftir. Bu -.-.. 

~ ki bugtbıkü cihan hakimiyetin- Ha aten umur yagı petro karar venniftir. bk olarak Japonya maliye llUll'I lar malakemeye, bu resimde flrllcltljil illere, ,._ 
de a>etrolun çok biiyiik rolil ol- yerini tutacak mıdır! Bu zaman ile Japon milyonerlerinden birini llcltlrmtltlerdir. leri )rn)jhla lrtlll olarak çılaaqlaıdar. 
•Qfblr. Amerika, fngiltere ve De taayyiin edecektir. -==-====!~==-=-~==---===--------------=~--:c--=-==-==-==----Ru.y. cihan petrollanm paylq-
mleak için senelerce kavga etmit-

rdi r. 

ikinci ehemmiyeti de kömilr 
madenlerine sahip olan memleket
lerin Yeni bir iktısacD kaJlanma 
•asıtaaı bulmalandır. Bu itibarla 
l?giltere yine dünyanın en bah
tiyar memleketidir. 

Bu yeni p11 bulmak fikri iki 
•ene evvel bir lngiliz fen adamı 
larafuıdan ortaya atılmışbr. Bu 
fikrin ortaya çıkmumnı sebebi 
IOn senelerde petrolun günden 
gihıe kömllrlln yerine kalın olma11, 
Laaüiz kömiir ıarfiyatmm azalması, 
huna mukabil Amerikan petrol 
larauanmn fittikçe fazla İf yap
aaalanchr. 

itte bu endiıe llzerine fniiliz· 
ler klmlr sarfiyatuu arttırmak 
tareleriile l>at wrdular" klmtbr
~yat çıkumıp tepbbll ~ 

Hayatın 
Sırrını 

Arıyorlar 
İngiltere' de Londra hastanesi 

laboratuvarlarında birkaç genç 
doktor hayabn sırrını aramakla 

meşguldürler, bunlar fizikler ilmi
nin tababete tatbiki sayesinde yeni 
19yl• ketfetmifletctir. 

G&nefha tu•IDI terkip eden 
ışıklan ayırarak banlann her birile 
bir hastahğm tedavisi uaftbıl ara
maktadırlar. Şimdiye kadar bir-
çok pyler keşfetmiflerclir. Kul
lalldddan alete Spektroskop di-
1orlar. Bu aletle fimcliye kadar 
mikroskopla ketfi mlmldln ohm
yan birçok yeni mı.rl meydana 

çıkanmflardu'· 1 

Şimendiferde Bir Adım. Raylı Otobüs 
Son zamanlarda 

otobüs ve otomobil 
rekabeti karıısmda 
fimendiferlerin sür' a
tini arttırmak mec
buriyeti hasıl oldu. 

Bu mecburiyetle 
ıimendiferlerde birçok 
Jeai ketif(ere.. iYfl 
oluyorm. Alm•n•ar Ye 
Amerikahlar yıldırım 
trenleri İlmi albnda 
-tte 150 - 200 kilo
metre yol alan tren
ler 1apblar. 

Bir taraftan da 
raylar lzeriacle tiden 
oto&a.ler yaptılar. 

Hatta bizim Ha,ciarp.p laattl lcla J,Ue ini rayh J -~ ...... Frwada lruU..lmı,. 
otô161ent.. -Mrbç tne ........... ~. -~ Wrlai rWermekteclir. 

Ntiaya rayl 

1950 De Mağazalar Nasıl Olacak? 1 Dünya Matbuabnda Gördükleri
mizden Bazılan 

ceği p.teribnektedir. Bu ~i~
zalarla tugAhlar mltehaniktir. 
Mlfteri ylrllytlp mal arayacajma, 
mapza efYUI MJYar tezgib ke
rinde onun hbdan pçit ..eami 
,...ır.tachr. Bitin 8IJ8 paketler' 
lthdeclfs. 

Dün1ada Ne Kadar Zelzele Olur ? 
En Çok Öpülen Adam • Bir 

Ajaçta Sekiz Türlü Elma 

Dlnya ruathueleriaıcle bulaua ı Ertesi gibı anneıi ile birHkt 
Ye alzeleyi kayda mahaua olan tarlada çabşırken fut.na kopmu: 
alamoıraf aletletleri her yirmi ve kızla amıeai yılc:hnm İlabeti 
cllrt utte bir defa 25 zelzele neticesinde almtişlerdir. 
kaydetmektedir. Bunlardan iç 
bet tanesi, o uhacla bul ...... 
imanlar taraluadan ela hiuedile
Wlir. 

Karada vuku Wup .. çok 
ı.luil:tata 1ehebiJet veren aelae
leler vwti olard ..._ bet 
-tte bir vukubular. 

lf. 

V •l'fOv• 'da bdmın biri bir 
ıocuk için ymm bardak lran 
vermi1e raıa olmflf. Fakat dok
tor kan alırkea fazlaca alllllf. 
Bunu lzeriae kadın doktor aley
hinde dava açmıı ve davayı 
kazanmıştır. .. 

Çekoslovakya köylerinden 
birinde bir kız bütün gece rüya
MDda yıldınmla mücadele e.~ 
ve nihayet yıldınm isabetile 11-
clliMI ~ 

* 
Donyanm en çok 6pillen 

adamı Nevyork opera kapıcı
aclır. 

Bu adam 20 seneden beri 
burada kapıcıc:br. Ve ötedeaberi 
bGtGn opera artisti•..: ... :-

• -- operaya 
~eden evv~ı kapıyı açtarmak 
ıçın kapıcıyı bir defa öpmeleri 
teamül olmuştur 

Bu adam ~n zamanda •• 
müşttir. ur 

* Amerikada Vilyam H.rri is· 
mlııde bir adam balıçeainde din
yada miali olmıyan bir elma atacı 
yetiftirmiftir. Bu ağacın iizeriade 
sekiz muhtelif cinsten elma 
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GOL HAN iM 

Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

'-ll!m-~ 17 Yatan: Ômer Rıza 

G ··ı Hanım, Babasının Kılıcını Kaparak 
• 

Göğsüne Saplamak istedi 
Şayet sen bu gece burada bizi 

mağlüp eder, topumuzu öldürmiye 
mumuvaffak o1ur, yahut topumuzu 
yakalatır ve işkence edersen dahi 
bu dediğimiz iş yine mutlaka 
olacak, bizim arkamızdan başka
ları gelecek ve bu işi başaracak
lardır. Onun için fada kan dök
mekten çekini 

Kumandan Haydar Bey bu 
sözleri söyledikten sonra Gül 
Hanıma döndü, ona da ıunlan 

fÖyledi: 
- Gül Hanım ! Maru:zabmı 

dinlediniz. 
edin! 

Si:ı de bana yardım 

Ve cevap beklemeden tekrar 
Duman Beye hitap etti: 

- Duman Beyi Vakit gaci
kiyor. Vazifemizi yapmak lizım! 
Karannw veriniz! 

Duman Bey kanla kırmu:ılaşan 
kılıcına dayanmış, dinliyordu. 
Haydar Bey sözlerini bitirdikten 
sonra Duman Bey başım kaldırda 
ve cevap verdi: 

- Haydar Bey! Ben ihtiyar~ 
Jık ve hastalıktan yıpranmış, bit
miş bir adamım. Gözümü yumma
ma bir şey kalmadı. Şerefimi 
müdafaa ederek ölmek, benim 
için ölümlerin en hayırlısıdır. Sözü 
kızıma veriyorum, gitmek istiyorsa 
gitsin! İtiraz etmem! 

GülHamm,diifÜnmedeace.ap 
Terdi: 

- ihtiyar babamı b1rakıp 
bir yere gidemem! 

Duman Bey de onun aözünü 
tekmilledi: 

- O halde ben de şerefimi 
müdafaa ederek son nefesimi 
vereceğim! 

Haydar Bey, Gül Hanıma 

hitap etti: 
- Prensesi Babanmn kanını 

dökmek istemediğime şahit olun. 
Şayet bu gece babanızın kanı dö
küleeek olursa bunun mes'ulü 
babanızın kendisidir ve sizsinizl 

-8-
Haydar Bey .sözlerini bitirdik

ten sonra cebinden düdüğünü 
çıkarıp çaldı. Dışarıdan birinin 
ayak sesleri duyuldu ve odaya 
arka pencereden elinde bir balta 
taşıyan uzmı boylu biri girdi. 

Duman Bey, bu adamın yü
ıüne bakmıya bile vakit bulma
dan onun baltas.nın tersi omuz
larını:ı arasına inmiş ve Duman 
B. felce uğr~mış gibi yere yuvar
lanmıştı. Bu yaman darbe Du
manın belkemiğini kırmıt ve onu 
hareket edemiyecek bir 1ıale 
getirır.~. Dumanın yalnız dili 
9Ciylüyor, gözleri görüyordu. Du
man kendisini balta ile vuran 
adamı gördükten sonra ağır ağır 
mınldandı: 

- Vay hain vay! Evime girip 
ekmeğimi yedikten sonra beni 
öldürmeyi kastediyorsun! 

Çünkü balta ile içeri gıren 
ve onun tersini duman Beyin 
sırbna indiren adam Hacı Meh
metli. 

Gül Hanım, babasının yere 
düştüğünü gördükten sonra bir 
çığlık kopardı, babasının kıt.canı 
aiarak göğsüne aaplamak istedi, 
fakat Haydar retifti. kılaa kaptı 

•• Gülü ko lan arasına alarak 

odanın ortasına götürdü, ondan J 
sonra ona: 

- Prenses! dedi. Siz Duman 
Beyin kızı ve Sultan Salibaddi
nin akrabası olduğunuz iç.in ka
tiyen yalan ıöylcmemniz. Sizden 
söz istiyorum : Kendinize :zarar ~ 
verecek hiç.bir şey yapımyacak- ' 
SIJllZl Söz vermezseniz sizi bağ-
lanm. Beni mecbur etmemenizi 
rica ederim. 

Gül Hanım tereddüt ettL Fa
kat Duman Beyin ağır sesi tekrv 
duyuldu: 

- Söz ver Göl! Söz veri 
Gnl Hanım da: 
- Babama itaat ediyor ve 

IÖz veriyorum! dedi 
Haydar Bey: 
- Teşekkür eduim, prensesi 

dedi ve ilave etti: 
- Bundan böyle sizin ben· 

denim. Oışansı biraz soğuk. 
Elbiseleriniz hangi odada? .. 

Gül Hanım parmağile ip.ret 
etti. HayCların maiyetinden biri 
bir mum yakarak iki kişi ile 
birlikte gösterilen odaya girerek 
Gül Hanımın bütün eşyasını top
ladılar, Emir Haydann satmak 
üzere getirdiği halılara bağladılar. 

Bu İf bitb1den sonra Haydar 
Bey, prensese sordu: 

- Dayınız size bau müceT
herler hediye etmifli. Onlan da 
götürmemizi diler misiniz? 

Giil Hanım, göilerini baba
smın yüzünden kaldırmıyarak 
cevap verdi: 

- Hayır, dedi. Bunlar nere
de duruyorsa orada kalam! 

- Başüstiinel Hazırhğamız 
tamamdır. Emrinizi bekliyoruz! 

Gül Hanım, gözlerinin baba
sının yüzünden ayıramıyordu. 
Dunpn Bey boylu boyunca yere 
serilmiı yatıyordu. Haydar Bey 
müteessirdi:. 

- Bu böyle olnuyacakb, 

Rcasamlanauzın her sene Ga
latasaray Liaesiade açmakta ol
dukları sergi bu yıl da dün Üf&lll 

saat beşten itibaren san"atı se
venlerin emrine amadedir. Kari-

lerımiı.e gördükleri ve düşündük
lerimizi arzedeceğiz, bugün sadece 
iki fotograf gösteriyoruz, bunlar· 
dan birisi dün ve bugün ismini 

taşıyan bir tablodur, ikincisi de 
meviulan en ziyade mahatn 
müşabedelerden alınllllf eaerleri 

topbyao bir kö,eclU. 

preDACS! fakat o hınzır herifin 
darbeyi bu kadar şiddetli indir
mesini de istemezdim. Emrederse
niz pederinizi birlikte götürelim. 
~akat tahammülü yoktur. Doğ
rusunu isterseniz pederinizin can 
vermiş olduğunu zannediyorum .. 

Duman Bey, kesik kesik 
cevap verdi: 

- Hayır.. Siz beni burada 
bırakın. Kızım, aynlabi.liriz. 

Ben vaktile Eyubün kmm 
8fll'1Dlfbm, Eyubün ~u Sali
hattin de benden kızımı qınyor. 
Haydi kızım.. Tekrar buluşuruz 
işallab. 

Gül, hıçkırdı. 
Haydar Bey adamlarma bak

b "e emretti. 
- Dışan çıkınır.I 
Hepsi de çıkhlar, ölülerle ya

ralı lan aJıp götürdnler. Hayaar, 
Gül Hanıma yaklaıb. 

- Pederinize veda edinizl 
Dedi. Kendisi de geriledi ve 

yib:ünll döndü. 
Gül H. babasının üzerine eği

lerek öptü, o da ona: 
- Hakkında belki hayırlı 

olur lazım, haydi, aJlah selimet 
versin! 

Duman sonra mühim bir şey 
hatırlayarak sordu; 

- Hangisi? Gül .. 
Gftl, babaaıuın kulağına eğildi 

ve kendisine talip olan Doğan ile 
Kurttan hangisini seçtiğini fısıl

dadı. Duman Bey: 

- Afi 1 dedi. lıışaııih bahti
yar olununuzt 

Duman Bey daha sonra Hay
dar Beyi çağırdı: 

- Haydar Beyi Sultan Sali
baddine de ki: Y.apbğımın karfl
bpu bana yapb. Her ne ise. 
Kızımla zaten ayrılmak llıere 
idik. Çünkü çok geçmeden göz
lerimi )'111Dacağımı biliyorum. 

( Arkau var t 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

f(emal Cenap Bey De 
Kısırlaştırmıya Taraftar 

( Baıtaafn 1 inci .aylada ) ı 
- Güzel, fakat izdivaçta ra· 

hat köıe var mıdır? 
Doktor da güldü: 
- Eh, köşe yok. denemez, 

fakat "bucak,, var mı bilmiyo
rum! Tuhaf insanlarızdır. Laf 
arasında "köşe bucak,. , "ağız 

mağız,, "şeker meker" deriz. 
"köşe~,yi "ağız.,ı, "teker "i biliriz. 
Fakat "mağız,, , "bucak", "me
ker,, ne ifade eder, tayin ede
.meyiz. 

- Onu ben de bilmiyorum 
amma, izdivaçta "kö~,, varda 
kaçacak bucak yoksa fena. 

Muayenelerdeki yolsuzluklar 
bakklada ne buyrulur? 

- Maalesef oluyor dendimf 
meaeli, iyi tanıdığınız bir arka
daşınız bir gün: 

- Eh arbk evleniyorum, bana 
bir rapor uyduruverl Diyor! 

- Y o, seni iyice muayeneden 
geçirmeden istediğini veremem! 
Deseniz, sözünüzü şakaya alıyor, 
siz de Ustline düşmeye utanıyor
sunuz, sıhhatinden tllpbeli de değil
seniz raporu esirgemiyorsunuz ..• 
Fakat maalesef, çok defa, uDUDa

dık taş baş yanyor, tfiphe etme
diğiniz bir adamda türln tUrlii 
hastalıklar meydana ıçıloyor. 

Doktorlara DUten Vazife 
- Bunun önüne geçmek için 

ne yapmak lizımdır? 

•• 
Universite 

- Muayenelerde çok daha 
dikkatli davranmak... Evlenmeye 
karar veren bir adam, dakik bir 
muayeneye gelinceye kadar nelere 
katlanmayı teabbüt etmiyor ki ! .. 
Kendisinden şüphesi yoksa mua
yeneden neye kaçıyor, kendisin
den şüpheli ise, hakikatle karşı
laşmaktan neye korkuyor anlıya• 
mıyorum. Bu muayenelerin, slsilei 
uzviyede işgal ettikleri mevki 
icabı daha serbest hayat geçir
meleri tabii olan erkekler için 
daha aıkı olması li.umdır. 

Hayata, analarının diileri di
binde oturan kızlardan çok fazla 
kanıan bizler bittabi hastalık 
tehlikelerine daha fazla ma
ruzdur. 

Neall korumak llzım 
- Nesli korumak için han

gi haatalıklar)a ınalôl olanlana 
takim edilmeleri lazımdır? 

- Had dejenerelerin aar' a
lılann, anormal derecede asabi· 
lerin bozuk neailleı i, mUstakbel 
cemiyetimizi kirletrof'melldirf 

Koca bir cemi) eti le orum.k 
uğrunda, bu hutalJJarJa maJil 
olan mahdut bir zOmr~yi zürri
yetten mahrum etm.:1'te kifi de
recede geç bile ka tm ı bulunu
yoruz. Hill müteredcMı. kalmak
taki mana ve makuch anhya
mıyorum. 

Kadrosu 
~---~-----------------

\ 
derris muaviDJ.iklerine: Fer
zullah Rasih, Suat lsmail, ej'ri 
dişler ihtısasına Orhan, Pertev 
Ata, ağız bastabklanna: Umer 
Nir.ım, fir.yoterapt mliderri•lijine 
Kizım Nuri, çene ve yüz cerralml 
müderrisliğine Klzına ı .... il, kafa 
tedevi müderrisliğine Ziya Cemal 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Dikkat Edi nizl 
Bu liste bize re&mea •erilmit 

d~ldir. Binaenaleyh mevauk 
oldupnu zaımetmeldiiimize raj-
men, bir iki noktasında bir iki 
defişiklik ola"bileceğini dlfıiinerek 
ihtiyatla telaküi de zanıridir. 

Niçin Ayrıhyorlar? 
Ehemmiyetle kaycleclelim ki 

bu listede isimleri görtılen zeva
tın hemen hepsi memleketimizin 
irfanına senelerden beri filen 
yardım etmit muhterem hocalar
dır. Bu itibarla tedris hayabndan 
ayrılmalan ilmi kifayctsizliklerine 
atfedilmemelidir. Seçmede y8§lll, 
tekaütllik zamanını doldURlfUD, 
harici meşgalelerin teairi birinci 
derecede olmuştur. 

Ecnebi Profesör 
Mevcut malümata göre açıkta 

kalan boc&lann yer:erine ea ziya
de uviçreden mliderria setirile
cektir. Esasen bunlarla mukaYe
leler de yapahmfbr. Baza mlicler
n.ler ~ Amerikadaa selecektir. 
Almaayadaa plecek midem. 
miktarı pek ... 

Üniversite Levhası 
Darllflnan hina•nıa ka•pu 

&erindeki mermere \JniYenite 
kelimesi bakcdilmiye h-tl•1Mfhr. 
Darülfünunda Bir Umumi 

Katiplik 
Darülfünunda 125 lira maap 

ulili bir umumi katiplik ihdası 
dii§ünülmeklcdir. 

Bı. katip miiateıar vaziyetinde 
olac&ktır. Bu vazifeye fimdidea 
birçok kimseler :bJip olmuftw. 
Ancak bu vazifenin bir _.. 
IW'& iWu edilıceii liyleDmek
Wir. 
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150 Bin Albnlık Bir 
Define Aranıyor 

------( llattuah 1 ioıci sayfada ) 

Şehremini Reşit Paşanın Gördüğü Fena 
Muameleden ldran Tutulmuştu 

biti İfgalin devam ettiği müdde
tin başından sonuna kadar Ak
hisarda Yunan müfrezesine ku
manda etmiş ve itgal kumandan
lığı bu zabiti Akhisardan hiç 
ayırmaDUfbr. Yunan yizb ... 1 bu 
mliddet zarfında Akhisar ve 
clvanndaki Rum ahali ile sıkı 
fıkı bir llUl'ette ahbapbk tesis 
etmiştir. 

Çift &nlll ve arlrua yutmaçh ı 
. halariye ceketinia arka cepleri de 
an1BCb. Sat taraftaki cebin içine 
ppbnlmlf pli ve klçlk bir 
cep içbiclen ldlçDk bir kljd 
paçası çıkarıldı. Büyilk bir dikkat
le masanın üstDne açıldı. Bu ki
iıt parçuamn muhteviyatuu anla
Julardaa biri me.eretle: 

_ Albast W. liralık, bir cek.. 
Diye bapcb.. Herkes, hayret 

ipacle blmıfb. Sac'ık Ef. mem
-.iyetle ellerini ujufturuJOr, 
.. b&yiik muvaffakiyetten, irabı-
• apmıyorclu. 

--~ • taki edi-Arbk; zafer, uaen P 
,...._ Bqkitip Tahsin Paşamn 

•• tjaa yapılan taarruz pek 
ldt ola.Uftu. Camlar ve kaplar 
~ Galgeaindea bile kor
•• Tahsin pap meydana çıa.. 
l'llalfb. Zaptiye Nezaretine ge-:c -. merdivenlerden çıkan· 

lllthit bir tiikBr8k ~ 
~ ~. Siyah latan ... 
lini rengirenk ttıküriikten iğrenÇ 
hir hale gelınifti.~ Aym akıbete 
l1laraz kalan, Şehremini Reşit 
Pqa, Zaptiye Nezaretİllİll avla-
"1ncla arabadan -~ ..-
llaan, btlyük bir ,., .... Jaqa-
laıunıt .. bqma ............ - ,...... "* darbesh. -fesi bqmdan 
fırlannp.. 

Dalaii7e NPı M_.,la ~-
:ra relince: ikamet ettiği ylilaiia 
latbade halk birilniJe b9-nnt
b. Hafif tertip nllmayifler yapı
lıyordu... Kapı çahadı. Resmi 
elhi.eli illi poa., ....Wara mlra
eaat ettiler. Pataya prmek mte
diklerini söylediler. Papmn hıt.
zuruna çıkınca da: 

- Efendim.. Sadrazam Pap 
Huetleri, sellm ediyorW. Aeele 
Babıanyi tetrın.mJ bekllyorlar. 
Şehremini Retlt p_.. Haıretıe
rile cliier bazı mtihim • zevat ta 
orayı tepif ecleCelderllllf. 

Dediler... Zaten kulağı ki
litte ve eYiıı &ıDade toplanwqıya 
hqhyan halktan da eadifede 
elan Memchlh Pap, bu resmi m• 
yafetli p.o6alere hakb..ı am.ı.ın 
aahte birer ,-. olda)dannı an
lacb. Ve toDra Babılliye davet 
tanmin da bu şekilde olaımyaca• 
jlm heuba kattı. 

- Bu emri 1lel'edea alclma? 
Diye IOl'chL P.aieir, penam• 

ca cevap verdilen 
- Zaptap aeuretindea tel-

P*fla tehlif etdler. 
Dedi)eİ'... Memclali Paşa, bu 

eevaptaa b&iMtln flphelen& 
- -Pekill.. Siz, iidiDiz. IJ.en 

~afla Babılliden soranm. Gi
dil> ıHmemek cihetini cmdan sonra 
brarlllfbnnm. 

Ceftbmı verdi... Bu cevap, 
Poliilerba hoflamıa gitmedi: 

- Peklli amma, efendim •• 
O.e,oa'lltn_,., kapınm önD bir 
talm8 ~betsiz adamlarla 
~- Banlar, kapıyı lanp 
.,.. airerek. zatillinizi cebren ahp 
lllit~im~orlar.Biz, res• 

':'.Ml41-;qgıa. Zati aHDiıe resmen 
r'1ıliılilıiiihionız. Beraberce 

De... Nn ,.nlilılerdeıa 6ir ICIJuae 
daha fena bir muameleye maraz n H. Rami Pap da ha odada 
kalacajuu anladı. Arabuuu ha- bulunuyordu. 
zarlatb. Polislerden biri p1pn•a, iki Pqa heniz 1el8mlq-
dilwi de arabacmm yanma bindi. .......... ki i~eriye .. ıu muba-
Araba kapmm in~ t~~-·~ 111' Sadık Efendi girdi. llemdula 
hamal, softa vesaıre gıbı bır P•ya azametle aeJim 'ftrCli: 
ghhun homurtulan ve yumruk - Pqa Hz. ben, ittihat ve 
saDamalan arasında hareket etti. Terakki cemi eti mahteremeainin 
BabıAliaıin önüne kadar geldiler. Dene.det iomitesi reisiyim. 
Memduh Pqa arabanın Babıaliye Mtıaterih olunuz Zatialilerini bu-
P."eceğini zannediyordu. Fakat raya celbetmekten mabacbmız 
araba yokllf& doğru yoluna de- cemiyeti mukadclue ..-m•na tah: 
nm edince sordu: lif etmekten n...ttir. Muamele 

- Niçin Babıiliye girmiyoruz? hitam bulun pdmaellİze 

·\Yt·---~ ........... 
-~~:··---p

liyeye*i ..... ~· 
Dedi.. Zaptire Nezaretiaia 

• ......., bir kanaca ,.... 
glW .. dam kaynıyor, herkes hağı
ftf pjnyordu. Maamafih Mem
dUJI Pqaya karşı btıyilk bir 
tııJnnlık gktermecliler. Ar.k
dan indirdiler. 01t katta enelce 
Zaptiye Nezareti mektuppsu 
(soma muavini) Ragıp Beyin o
d ... a g8tllrd01er. Bahriye Nazı-

~Kadllııly) elen a&aderilea lmA•ı 
mektup ubiblae - Glnderd~ 
mektupta •edeli naalamat ,..Jllbr. 
V_.•lara .......... 1mcatmıt 
,....... ...... ...... z. ş. 

Marmara 
Müstahkem 

Üssü Bahri ve Kocaeli 
Mevki Kumandanliğı 

Müstantikliğinden: 
Deniz Fabrikaları Umum llldOrlıp ett.dınctaia o)qp 11n/933 

tarihinde kıt' asından firar ederek ilidz Var.a 'huclatlarulclaD ~ 
çıkbjı haber alınan 341/S Ollktldarla Naim oiJu Şİaui G. 
ç.....- "10,, sin urfında itbab vlleut ..... Yeff ........ 
Wldlnileli, ÜIİ takdircte haktmada bnnua p1Mt mltea1lik lati
klmferiain tatbik edileceji ihtar olamur. 1'09,, 

Fen 

işte bu sıkı fıkı ahbaplık büyik 
zafer e&IUllDlda bir itimat mese
lesi teklinde kendisini gCSatermiftir. 
B6y6k taarruzda cephe gerillİn
deki kasabalar tahliye edilirken 
Akhiaanlaki Rum zenginlerinden 
bazalan aJbnlanm yanlanna alma
mıflar lzmirde kendilerine iade edil
mek Uzere miifreze kumandanı 
olan bu y&zbqıya ftl'Dlit.lerclir. 
Y&zbqı İ8e ram zenplerinden 
emanet olarak aldıjı altmlan btl
ylk ....mklar içine dolclurm111, 
m8frezenin lzmire hareketi esna-
1mda gltlrmiye karar vernôftir. 
Fakat YUiyet çok çabak bir tekil· 
de kendini glaterdip için mlfreze 
alırbkJanm bile Akhisarda bırak
mak mecburiyetinde kalımı, bu 
suretle altm dola sadıkları da 
lzmire gltlirmek imkinı huıl 
olm•mııbr. Bu Taziyet karş.mn-
da Yunan ytizbaşm altm san
cbldannı alelicele Akbiaarda ka
Aba haricinde bir yere glttlrmllf 
oraya g6mmüş ve bu yerin basit 
tekilde bir krokisini çizip cebine 
abmfbr. 

Bly&k zaferden sonra aradan 
geçen eeneler zarfında Yunan 
yüzbaşısı İzmirc:leki tamcbklanndan 
buılarma birkaç defa mlracaat 

·~ .. '•• 
~--~ ·~···· . • ., ......... ~ )ilfilt ... -

::ı::·:~:::ıL::::::iii·~·~·~·c;;······~···:;;. .. ··~ _._~ -... : ... ~ _..ııo.. ... -.: .................................. ' • i .. 
ı 30 Temmuz Puat ıı Tt111muz Pazartesi 

ı....w - 18 gramofon: Sahibi- Vartcwa - 19.25 'Matmazel Alin'. 
ııin Sesi E. B. 1'2 - Polidor B 24044 pi'aao koneeri, 26.40 edebi musaJıab ın 
_ SUibİDİll Sesi K 2648 - Odeon 11 Otel Emperial iaminde bir k 8! 
O. 11989 - Kolombia CB 811 - O- Pette - 20.80 kon.er 22 15 omedi. 
deoıı 250164 - Sahibioin Sffi K 23.20 plik, U.20 cazbaal, . çıgan, 
~ 19 lıf1iterref H., Faik B. ve Palermo - 21 haber ve 
aıbdatLm, 20 au (Belkaa H.), 20.90 fon, 1.30 salon orkestrası gramo-
tanlnan Refik B ve ar1ı:*'8tlut, 21.80 Minih - 20 Braalaudan 
gramofon: Kolombia D. 11014 - Sa- Ficbeodorf 2l Fi-ro 

1 
nakle~ 

· D 81- Sahibiııiıı Sesi ı:.- nuıı ev ellllleai hibİDİll Se11 • D - 24- üreobetgten naklen gece • . .' 
DB. 284- Sahibinin Sesi K 6328. Viy-. - 20 Qrta k muaikiaı. 
.92 A~ll ajansı, borsa haberleri, yaz eceleri masikisi. onser, 21.46 
•at ayan. Prag - J ll 3() Alıa 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 212., ınandolın i in yazıl llıD eıederi, 
:$alon Orkeetr&IL: Schubert Ouverture Roma _ 21 gramofo nu~ parçalar. 
Reeamund Thomaa Fentaiıie lıtignon eserler. o, l.80 hafif 
Straı V alıe Le Baiser EileDbetg Mar- Breslau - ~O müeahabe, 

21 
hafL 

ehe Veoitieue, 19 alaturka su, ~.115 koıısPl'i. a; 

aJan• haberten. Bilkref - 20 30 
Vart0•~ - 19 Oıbltra, 20 küçük 21.55 modern m~siki p~ konserı, 

bir omedi, 21 halk mu11kıai, 22 Lem- 22,25 8 dodan k .
1 

' çıfte pıyano. 
berg~n nakil, aonra dau haftlan. ııa 1 

• 

Pette - 90.05 Japon laapeıatonı- Falllt ••ker 1111 fultealnden 
DP huzurunda yapılan dibi fllı8,..un, Fatih askerlik tubalncle kayıtlı olu ~ 
plj.k ••ıtasile, 21.10 Lebar daa bazı M. M. V. talimab mueihince ~ 
p~, cazbant, 23.4a çıgaıa. vermeleri icap eden maJA• bit • 

•-I 21 n'.:.L- ~ i.,.:d ' UI la &ndq r:•enno - ~r ve. sramo- •u • vermıyenler vakit kal 
fon, 11.0CS Senfoni, !3 hafif eserler. Rapor ve istidtlannı ha .

1 
mamıttar. 

Mhlh - 19.05 Studgan bayramı, mGracaatlan. Gelmedild-:. en tubeye 
21.20 Awetnrya haklruıda bir mü- ikramiye defterleri tanzim ta

1
kdlrcle 

--L-L- ktır B'tt b' o unaea-
-.a.uc. • 1 • ı dahil eclilml 

Viyana - 19.40 Avusturya genç- alakadarlara be-n J yecettndea 
liğine hitabe, 21 Floransada bir eglen- ..,. .. J~ 0 unur. 
ti iemiııde bir operet, 28.15 dans /F'--~_.:;:;;;.:;;;;:;::::=:.. 
havaları. 

Praı - 20 neşe veren mu,iki 
parçalan, 21 Ate!) e tiyatrosundan 
naklen bir komedi, sonra haber ve 
dam. 

Roma - 21.4:> Lehar'ın Kla is
mindeki opereti. 

Breslau - 21.25 Berlinden naklen 
ten gece. 

BAknt - 20.20 dana 
20 ~ l'11410 d.a..iilJ.:~-·- · .... ~~~~ıı, 

- TAKViM= -Gün PAZAR Hı. 
31 3~ -

~bt 

TEMMUZ 933 86t .... 
Raal 

1 Rebl&lahı1' 
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A avur ehm 
Kara Yürek Çetesi 

frlka Nı:>. 74 

ivur Mehm t Çete 
e ·sile Karşı Karşıya .• 

Kadehler mütemadiyen dönüyor Gavur 
Mehmet durmadan içiyordu 

Buna mukabil, Gavur Mehmet
te Limanın ellerine sanlmış öpüyor: 

- AJJah senden razı olsun, 
Limacığım... Elime verdiğin ipucu, 
hakikaten çok işe yaradı. Dün, 
kuyumcuyu nasıl kandırdımsa, bu 
gece de o senin Karadağlıyı bül
bül gibi söylettim. Lakin dediğin 
gibi hakikaten korkunç herif .•• 
Etrafır.dakileri öyle yıldırmış .• 
kedine öyle bir bağlamış ki.. bü
tün oradaki Hırvatlar, adeta bir 
Allah gibi kendisine tapıyorlar. 

- Aman sevgilim, senden şü
phelenm ediya ? .. 

- Bilakis, tamamen emniyet 
bağladı. Bu akşam, tekrar Arna
vutköyüne gideceğim. 

- Gece, yme gelmeyecek 
misin? 

- Biraz geç geleceğim. 

* 
Gavur Mehmet, o akşam Ar-

navutköyündeki mehyhaneye gitti; 
Dimodan yüz tane kalp mecidiye 
alarak bir kayıkla geç vakit 
lstanbula avdet etti. Üç gün 
evine kapandı. Hiç bir yere çık
madı. Dördüncü günü akşamı, 

yine Arnavutköyüne yollandı. 
Dimo ile arkadaşlarını buldu. 

Gavur Mehmedin yüzünden neş'e 
ve meserret saçılıyor.. pek az 
Türkçe bilen Dimoya, üç gün 
zarfında yüz mecidiyeyi su gibi 
sarfettiğini anlattıkça, Dimonun 
da memnuniyeti artıyordu. Gavur 
Mehmet yaptığı işten re kadar 
karlı çıktığını göstermek için 
cömert davranıyor.. Üstüste rakı 
ve şarap ısmarlıyordu. Okadar 
içmilllerdi ki: Taşocaklarma gidi
leceği zaman Dimo ile arkr d ışlan 
olgun bir hale gelmişlerdi, 

Gavur Mehmet yalnız Dimo 
ile arkadaşlarına bu ziyafeti ver
mekle kalmadı. Kaptan Mihala
viç' e de hediye olmak üzere bir 
kaç şişe rakı ve şarap aldı. Or
talık kararmıya baı;ladığı zaman, 
taş ocaklarına gitmek İçin kal
mışlardı. Gavur Mehmet, aar
hoş görünüyor, ikide bir de 
sendeliyor, düşecek gibi oluyordu. 

Meyhaneden beş on adım 
uzaklaştıktan sonra Gavur Meh
met birdenbire tevekkuf etti: 

- Hadi bakalım.. bağlayın 
gözlerimi.. lakin bir kişi ile gi • 
decek halde değilim.. kollanma 
gir<:r, beni götürürsünüz. 

Dedi. 

Dimo, artık bukadar içli dış
lı oldukları bu adamın gözlerini 
bağlamayı mertliğe yediremedi. 
Yarı Türkçe, yarı Hırvatça ola
rak: 

- Yok canım.. Artık, sen 
de bizdensin... Bur2da gözlerini 
bağlamıya lüzum yok. Yalnız, 
oca~lara yaklaştığımız zaman, 
6ağlamalıyız. Çünkü bizim kap
tan, şakaya gelmez bir adamdır. 

Cevabını verdi. 
Yolda giderken, ekseriya Di

mo ile arkadaşları konuşuyordu. 

Hırvatçaya pek güzel bilen Ga
vur Mehmet, bu .konuşmaların 
bir tckı kelimuini biler :kaçımu00 

yor; bunlardan bir fikir almıya 

çalıııyordu. Bu ıuretle, ocak-
ların teşkilatına asıl imalat-
hane ittihaz olunan mağa-
ranın ne şekilde muhafaza 
olunduğuna dair epeyce malumat 
edindi. 

Ocaklara yaklaştıklan zaman 
Gavur Mehmedin gözlerini bağ
ladılar: Kaptan Mihalaviç'in kulü
besine götürdüler. Kaptan Gavur 
Mehmedi büyük bir memnuniyetle 
karşıladı. Hele hediye olarak 
götürülen rakı ve şaraplara pek 
müteşekkir kaldı. Gavur Mehmet 
hırvatçe bildiğini belli etmek is
mediği için türkçe söylüyor; fakaf 
kaptan türkçe bilmiyordu. Mos
koviç isminde ihtiyar ve sol kolu 
kesik bir adam getirdiler. Bu 
adam evvela Gavur Mehmede 
kısaca kendini anlattı. Moskof 
muharebesinde, Rus ordusunda 
gönüllü olarak bulunmuş, sol ko
lunu bir gülle parçalamış. Beş 
oğlu varmış. Onlar, Taş ocak
larında amelelik yapıyorlarmış. 
Kendisi de kolsuz ve ihtiyar ol
duğu için amelelikte çalışamıyor
muş. Uf ak tefek işlerde kullanı
lıyormuş. Lakin kendisi de vaktile 
bir kaptan, bir voyvada alduğu 

için bu süfli hayat gücüne gidi
yormuş. Hatta, hazan kendisine 
çok ağır muamele eden kaptan 
Mihalaviçe kızdığı için burayı 
bırakıp gitmek istiyormuş. 

Gavur Mehmet Moskovi' çin bu 
sözlerini hiçbir cevap vermeden 
dinledi ve sonra: 

- E, sor bakalım kaptana .. 
şimdi işleri ne yapacağız? dedi. 

Arbk yapacakları işin müza
keresine girişmişlerdi... Kaptan 
Mih::ılaviç, kendilerine karlı ış 

temin eden ve hediye getir
mek nezaketini gösteren Gavur 
Mehmedin şerefine bir kuzu kes
tirmişti. Çarçabuk kızartılan ku
zunun dumanları tüterken hem 
yiyorlar, hem içiyorlar, hem de 
konuşuyorlardı. 

Kaptan Mihalaviç, çok uygun 
tekliflerde bulunuyordu. Mosko
viç' e diyordu ki; 

- Davut ağaya söyle.. Gü
müşünü, kala) mı kendi tedarik 
etsin.. Kalıp ve baskı masraflarını 

sonradan almak şartile, kendisine 
istediği kadar mal verebilirim ... 
Yahut ortak olalım ... 

Davut ağa, yani Gavur Meh
met, ikinci teklifi daha muvafık 

buluyor. Derhal beş üz mecidiye 
için lazım gelen parayı teslime 
hazır olduğunu söylüyordu. Bu 
şekil, kaptan Mihalaviçe de uygun 
gelmişti. Derhal elini Gavur Meh
mede uzatarak: 

- Kabul.. 
Dedi. Bu bir tek sözle, ara

larında kuvvetli bir mukavele 
aktedildi. 

Kadehler, mütemadiyen dev
riliyor.. Gavur Mehmet sarhoş
luktan bitkin bir hal gösteriyor
du. Artık, işe dairde konuşu
lacak söz kalmamıştı. Gavur 
Mehmet, avdet için ayağa kalktı. 

( Arllaıtı 'vai ) • 
t 

Meslek Aşkı 
Böyledir! 

Şef Dorkestr sokakta Dola
şıyor. 

( MEKTEP iŞLERi J 
Ziraat 
Mekteplerine 
Nasıl Girilir? 

İstanbulda Halkalıda lise de
recesinde bir ziraat mektebi, bir 
de Ankarada yüksek tahsil veren 
bir ziraat mektebi vardır. 

Halkalı ziraat mektebine gir
mek için ıu şartlar lazımdır: 

1 - Ortaınektep mezunu ol
mak; 

2 - Yaşı 19 dan yukarı 
bulunmak, 

3 - Arazi sahibi veya çiftçi 
evladı olmak, 

4 - Hüsnühal sahibi, sıhhatli 
ve Türk tebaası olduğuna dair 
vesikalar göstermek. 

Bu mektebe girmek için şim
diden Halkalı ziraat mektebi mü
düriyetine müracaat etmelidir. 
Yazı ile vuku bulan müracaat
lara da cevap verilir. 

Ankaradaki yüksek ziraat 
mektebine girmek için ise lise 
mezunu olmak şarttır. 

* Galatadn Bahtivor hanılilda .Kejat 
Beye: · 

Darüşşefakaya girmek ıçın 
anasız babasız veya hiç olmazsa 
babasız olmak şarttır. Siz ananız
dan babanızdan ayrısmıı, fakat 
yetim değilsiniz. Yetim olduğunuzu 
ispat edecek ihtiyar heyeti vesi-
kası gösterebilirseniz, Darüşşefa
kaya girmek hakkını kazanırsınız. 

* Bir Talebenin Şikayeti 
Ben Siirtli ve 333 doğumlu

yum, Siirt ilkmektebinin 5 inci 
sınıfında bulunuyordum. Şehit 
çocuğuyum, hayatta kimsem yok. 
Tahsilimi ilerletmek için Siirt 
belediyesinin yardımile İstanbula 
geldim. Burada Kadırga üçüncü 
ilkmektep bakalorya imtinanma 
girerek şahadetnamemi aldım. 
Şahadetname tasdik olunmak 
üzere Maarif dairesine gönderil
miş. Fakat Maarif müdürü bey 
gelmeyince tasdik edilmiyeceğini 
söylediler. Mekteplerin kadroları 
kapanmak üzeredir, ne yapayım. 

!)ehza.debaşında :-iiirtli: Bahri 
İstanbul Maarif müdüriyetinin 

dikkatini celbederiz, ümit ederiz ki 
bu şehadetname şimdiye kadar 
tasdik olunmuştur. Mektepçl -- · ----

lst•nbuf t;caret mLldUrlUOUn
deıı: H lı ı n iizı>rİııe ödfüı\ para ve
renler hakkınıiııki nizamname~ c tcvfi
ka n uıllllŞ tiiz<luıu nnıkauiliııde ödürıç 
para venıH'k ımretile icrayı san'at et
mek için kendisine mezunİyf't verilmiş 
olan lstanlıulda Vezııı>l"İlercle 80 S o. lu 
yazıhaneyi kanuni ikametgah ittihaz 
etmiş olan Tiirkiye talıiiyetinde m te
vellütlü ve i.~•anbullu f-'iilcyman izzet 
Bey bu kere müracaatla muamalatını 
tatil ettiğ'İni ve işlerini tasfiye edeceği
ni ve artık ikraz i,..Jerilc me~gul olmiya
cıığını be~ an ederek mevcut teminat 
akı-e1'inin geri verilmesini istediginden 
yukarda yazılı muamelattan dolayı ken
disile alilkası ve ilişikleri olanların hakla
rını aramak üzere birer hafta fıı s ıla ile 
~ apılmııkta olan 3 ilandan itibaren 3 
ay zarfında evrakı müsbitelerilc muına
it .. yhe ve yalıut dairemize miiracatları 

ve bu miiddct bittikten sonra mevcut 
teminat akı:esi kendisine iade oluna· 
cııgıııdnn artık bu baptaki talep ve 
müracaatların dinll'nmiyecl•j!;i nıalfım 
olmak üzere keyfiyet nizamuamenin 
ır; inci madde. ine tevfikan ilfı.n 
olun r4 • ıfi{i:!7) 

Temmuz 

Diin Moskovadan iki resim daha aldık. Futbolcaltırımı:zın R•sgaıla yap
tıkları ilk maçtı ait alan bu resimlerin 6irisinde takımımı•ın kaptanı 
Saat Begi, sağda dtı Mo.kovaJa hareketi beılenige meclisi "lisini görü
yorsunuz. ikinci resmimizde ise (2) ye karıı (7) ile alt1ghimizdt1 netice-

lenen bu maçı gapan oguncularımaz vardır 

== Spor Hareketleri 
• 

Yunan Futbolcuları lzmiri 
Ziyaret Ediyorlar 

Futbolun Sıklet Merkezi İstanbuldan 
lzmire Gitmek Üzere 

------ ----
İımir ( Hususi ) - İzmir stad-

yomu yakında çok mühim ecnebi 
temaslarına sahne olacakbr. Yu
nanistanm en kuvvetli takımla
rından Olimpiyakos, 8, 10, 15 
ve 17 ağustosta İzmir stadyo
munda dört maç yapmayı kabul 
;miştir. 25 ağustosta Panatinaikos 

takımı şehrimize gelerek üç maç 
yapacaktır. 

Yunan mi!li takımı da eyli'ılün 
ortalarında lzmire gelmeyi ve 
Yunan muhteliti formasile üç 
maç yapmayı teklif etmiştir. 

• İzmirin .. Altınordu - K. S. K. 
- Altay,, kombinezonu Yunanis
tanın "Panatinaikos - Olimpiyakos 
- Apollon,, kombinezonile mühim 
bir anlaşma yapmak üzere tema
sa geçmiştir. 

Bu anlaşmıya göre, Avrupamn 
en maruf takımları fzmir ve Ati
nada maçlar yapmak üzere mun
tazam bir surette organize edile
cek, Atinaya uğrayan takımların 
hepsi de İzmire gelecektir. 

" Türk!- Yunan ,, kombinezon
ları ilk olarak Romanyamn Bam
pol takımını, ondan sonra da 
Çekoslovakyanın Isparta, Avus
turyanın First Vienna, Macarista
nın Uypest takımlarım getirecek-
lerdir. 

T eşrinievvelde İtalyan Am.bros
yana takımı da. Atina ve lzmiri 
ziyaret edecektır. 

Bu itibarla ecnebi takımlarla 

yapılan maçl~rın sıklet merkezi 
f stanbuldan lzmire geçecek de
mektir. 

Rusyayal Güreş Antrenörü 
Mü Gönderiyoruz ? 

Türk güreşçiler~nin · · Rusy4lda 

iki parlak muvaffakiyet kazan
dığını yazmışbk. Buraya gelen 
haberlere göre güreşçilerimi 
zin başında bulunan güref 
federasyonu umumi katibi Seyfi 
Cenap Beyin Rusyaya güreş an
trenörü olarak gönderilmesi mev
zubahs olmal'iadır. Ancak bu 
vaziyet güreşçilerimizin Avusturya, 
Macaristandaki müsabakalarından 
avdetlerinden sonra belli olacaktır. 

Yenlbahçe Stadyomu 
Kah yor 

Belediye istimlak işlerile meş
gul olan komisyon dün Belediye
de toplanarak Y enibahçede stad 
mahalli için alınacak yerlere kıy
met tahminile meşgul olmuştur. 
Bu sene Belediye bütçesine ko
nan tahsisat ancak yapılacalC is
timlaklere kafi gelebileceği için 
stadyom mahallinin bu sene tes
viyesine bile başlanamıyacaktır. 

BeyoOlu dördUncU sulh hu

kuk mahkemealnden: Terekesine 

mahkemece vaziyet olunan Aleksandır 

Şeykoveskiye ait olarak: 1) Beyoğlun

da Yeniçarşı caddesinde (6) numarala 
müskirat mağazasında mevcut yerli ve 

Avrupa şaraplara ile rakı ve konyak ve 

saire açık arttırma ile 31-7-933 pazar

tesi aııat 17 de satılacaktır: Talip olan

ların mezkur g-ün ve saatte mahal
linde hazır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. (5898) 

• 
Dr. A. -KUTJEL 
I\ıırnk11y'de Abdu1lıılı l!.f. lokantası sıra
sında 33 ıuıntı.raya tu.~mım-.tir. ("5085) . 
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İskenderiye 51 Sene 
Evvel Y akılmışb 

( Baştarafı 6 in~ı tayfada ) 

rek toplannı l.kenduye şehrine 
çevirdi ve boşalbmya başladı. 
Birkaç saatın içinde l.kenderyede 
taş üstünde taş kalmamışh. Maa
mafıb Fransa donanmau son da
kikada aldığa emir üzerine bom
bardunana iştirak etmemiş dij'er 
devletlerin donanmalarile beraber 
limanı terkederek çekilip git
Dlİfti. 

pnüne tahaia ettiği bq makale
ıini şöyle bitiriyor: 

Ey genfİD evlidı Mwr-
hlar f Bupn lngiliz isti-
lisına düştüğümüz pnün elli 
birinci matem yılım bitirerek 
(52) inci yıla buıyoruz. Bu esaret 
seneleri daha yüzlerce sene aüre
cek mi? Yoksa biz susadığımız 
iatiklile kavuşmak için kati 
karanmız verecek miyiz. Bu istik
lale Irak, Habeşistan, Hicaz kıs
men kavuştular, Hindistanda ka
vuşmak üzeredir. Biz hili boyun
lanmızda esaret zincirini ıtmik· 

liyeceğiz. Bizim de istiklalimizi 
kurtaracağımız zaman çok yakın
dır. lstiklil ve hürriyetin bavasile 
cigerlerimizi doldurarak şenlik 

yapacağımız günü bekliyoruz. 
İşte bu gün için çalışalım. Eğer 
babalarımızın bize terk ettikleri 
gibi biz de oğullarımıza köhne 
ve pınm pırım pırım esir bir 
vatan bırakacaksak yazıklar 
olsun bize. 

* Mısır bu suretle fngilterenin 
bir az daha nüfuzu albna girdi. Bir 
aralık Türkiyenin asker göndererek 
Mısır hadisesinin basbrılması ls
tanbul konferansında görüşüldü. 
Bu da mümkün olmadı. Hepsinde 
lngiltere aykırılık gösterdi. 

lf 
Şimdi Mısır gazeteleri: 
- O vakit Türkiyenin musli-

hane tavassutu kabul edilseydi 
bugün Mımr daha başka ve müsta
kil bir varlık olacakb diyorlar. 

* Elbelag gazetesi bu matem 
-= =-..=:'===;;;;=-"'=='==-'=--":=:.;=:==:-===-==-~=' 

[ Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
E M L A K ve E Y T A M B A N K A S 1 

ISTANBUL ŞUBESiNDEN: 
Satılık hane ve Mutena arsalar 

Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
T. L. 

290 

sss 

482 

556 

557 

558 

559 

560 

Süleymaniyede Kitip Şemseddin mahallesinde Harem 
sokağında eski 4 yeni 2 No. 1329 m. m. ma bahçe 
hanenin 5/8 hiuesi. 80-
Sultanahmet Biobirdirek mahallesi At meydanı atik 
~ eedit 76 Ne. 76 m. m. arsa. 38-
Beyoğlu Hüseyinağa malaallesi Vifne 80kağı eski 28 
yeni 19 No. tahminen 26 m. m. ana. 5 -
Büyükadada Karanfil mahalle ve sokağında cedit 1 kapı, 
ada 115 panel 2 No. 2094 metro murabbaı arsa. 28 -
,Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 3 kapu ada 
206 parsel 6 No. 10468 m. m. tarla. . 105 -
Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 2 kapu ada 
206 parsel 4 No. 2031 m. m. bahçe. 10 -
Büyükadada Nizamda Ada 172 parsel 1 No. 2762 
m. m. tarla. 28 -
Büyiikadada Nizamda ada 159 parsel l No. 866 m. 

17 -m. ana. 
56 t Büyükada Nizamda ada 208 parsel 8 No. 238 m. m. 

çamlık. 10 -
562 Büyükada Nizamda Aşaklar yolu cedit 2 ada 1~3 

parsel 1 No. 482 m. m. çambk. 6 -
563 B&ylkadada Nizamda Cumatepesi cedit 1 ada 184 

parsel 1 ·No. S600 m. m. tarla. 112 -
564 .BüyOkada Nqa-. Zi_yapaşa sokağı ada 154 parsel 14 

No. SoS ıp. gı. tarla. J 13 -
365 Heybeliada P~aa 90kak atik 10 cedit 11 No, maa 

bah~e hane. W -
ıı&lida ~rrer emıik pefiıı bedelle Lilmüzayede ablaca-

iuıdan ta6plerin ihaleye müsadif 12-&-93~ Cqmartesi günü ust 
on albda ıubemize müracaatları. (ldl) 

Ziraat Vekiletinden: 
Aokarada Ylbek Ziraat Enatitüil pansiyon binasının mutfak 

teaiaab ve CfJUI 21 fÜD m&dcfetJe ve k&pM zarf uaulife mümka
aya Jr ............ 

Bu ite ait prtname, mukavelename, qya Jisteai, planlar on 
lira bedel malrabitinde Ziraat Veklleti Yabek Ziraat E...titlsl 
Mroecmclan alınacktır. 

Talipler keneli teklif edecekleri bedelin % 1,5 iu niabetinde 
teminab muvakkate mektuplarile birlikte ihale ghli olan 15 ajua
tee 933 tarilüne m&sadif sah sftn6 uat 15 te Vekllet fntaat 
•O!Biayonuna milracaatleri ilin olunur. u3539,. 

Kartal Belediyesinden: 
Kartaha ea pul ve havadar yerinde şimendifer iatuyonu 

arkuuacla ve iataayona yanm dakika meufede müfrez 8 parça -.. 
24 ! .. ._ 933 tarilaindea itibarea 21 p mlcldetle açık artbrma 
~ • ..... ~- Beher metrwan mah••men kıJmeti 12 

... ~":"*• 17 Atma. 933 peqımbe sW mt 15 de ibalelm ,.. •-ktw. T·ısı .... "7,S ........... _,,_ ... n ......_ 
._. ••I rrr'ı • 
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T~R.KiYE 

llRAAT 
BANKA5ı 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-IAT-bDCQ 

Sultanahmet eulh lllrlncl H~· z • t v k A ı ı• d 
~:~)s:·:=·=n~:'anıı:::z ıraa e a e ın en. 
f&)İan ve mü!ıtereken mutasarrıf olduk Ankara' da Yük.ek Ziraat ~natittlaünün Şarapban 5 .. • 
lan Hatapkapr11nda Santimur mahalle- 7 ootekni binalan Elektrik tesiaab ' 21 

1 
tıün müdd ti e, uthane, 

sinde Kıbleçeşmeei adde Ye aokağmda zarf usulile münakasaya çıkanJIDlfbr. e e ve kapalı 
atik 18 ve cedit 46 DYmarab icareli M kir 
bili hava bir bap barabıun izalei •o- ez teaiaabn mftnakua ?vrakı " 1 O lira b d l ka 
yuu zımnında fünıhtu tekarnir ederek linde Ziraat Vekileti YBksek Ziraat Enstitüsü B M e e mu bi-
müzayede) e vazedilmiftir. Kıymeti mu- alınuakbr. rosu 6dGrl6ğünden 
hamminem 400 Jindır. Birinci arttırması Talipler münakasa artnameainde zikredilen .. hli . . 
6 Eylıil 933 tarihine müaadif Salı ·· ·· •- ....__ti mali · · sikaJ - yeti fenn • _..1:ı ld!_ gunu llUUR yeaıne aıt ve · an komisyona .....xst .. ıye ve 
ıaat 15 te ıcra euuece&..U. Kıymeti mu- T av ermege m b d 
hammeneainin yüzde 75 ini bulduğu tak- alipler teklif edecekleri bedelin yiizde 7 5 - · . ec ur ur. 
tirde ihalei kat'ıyeai icra kılınacaitır. na\ mddaplarile bi•e ihale iinü olan :. A ~ gu mabetinde temi-
Bulmad ğı takdirde en 80B aıttıramn tini ... , üçte Veki"~t in•aat koınin aııst. 933 Çarşamba 
teahhüdu baki kalmak ne.-. U gikı O.W (3202) _.., ODUQa müracaatları iJa 

~~e~~~~ci~l~~~~~~~~~~~=~===~~~~~~-~~---artbrmuı 26 E'ylw ~ tarihine mtila-
dif Salı guoü ıaat 15 te · yapıı.oaktar. ' 

1 
,..., 

ipotek eahibı alacalrlılarta diğer aiika· lstanbul Evkaf MUdu··rı·yetı• il.anları 
kadarların gayn menkul üzoriııdelü a 
haklarını bu11uaile faiz Ye muuife 
dair olu iddialanm eYralrı müe-
bitelerile yirmi ~ içinde bilclirme
leıi lazımdır. Abi taktiide haklan tapa 
aicillerile eabit olmadıkça labf bedeli
llİD pay)AfmumdaD; ~ blacaklardır. 
ArUarma şartnamesı 1tba ilin taribiııden 
itibaren mahkeme -1onaaa talik kdm
llllfbr. Talip olaDlann kıymeti mabaaı
menesinin yilzcfe yedi l>uçuğu niabetinde 
pey akçelİDİ hilailen ye't'lll n eaati 
meakdıda Saltauhmet Sulh biriııci 
Hukuk malike.-.• 938/16 aumara ile 
müracaatleri ilin olunur. (6907) 

••~otlu dlr~Gncu au1111 ""'" 

llull Mllllll•••• .. •••. &yoğlunda 
Yenİ~.arfl caddeainde (6) numaralı müı
kirat mağaz&11 aahibi iken 11 7 /933 

tarih.inde vefat eden Alekauıdır Şey

ko•Mkinin terekelilte mahkemece ... 

Iİyet edilmiftir. nan tarihinden itil>area 
aJMMI• " v~ ~lr ay ve 

miıaacJl&na Uç ., ....... Be,eğlu ...................... .. _ .............. ) 

Kıymeti 
mubammeaesi 
Lira K. 

1403 28 467 - Küsur metn. terhiinde bulunan Be koz' 
köyiinde Ça)'ll' caddainde 34 N h b y da yalı
tamaaı. o. amam •rs: •ııın 

109 44 86,80 - Al'fln miktarında bulunan Ed" k 
ş....._ mahallainde K&çGk ırne •pıaında Neali 
hanenin tamama. Çepne sokağında 4 No. h 

160 00 80- Artın miktannda bulunan Ko 
leainde Salumaulbr mekt \... ca~uatapqa mahal-

. 12 N euı aoka.n..-.1 ·-'-~ 1 yenr o. lu araamn ta aauua "l:llal 4116 
552 00 Be -ı da H mama. 

yog un tlseyinağa m h ll . 
4 No. lı hanenin tam a a eaande Limon aokajinda 

225 00 450 - Arpn ikt amı. 
yei Atikali m anada ~ulunan Edirnekaplallda Kari-
eski 6112 ~;' h ınahallesınde Hençerli Kiliae aokaflncla 

650 00 50 - Al'flll mÜrt arsanın tamamı. 
hata mahall _aranda bulunan Mahmutı-ta'cla Daya-

N 1 esmde Ktlrkça hanında ilriad katta 11 -
o. J odanın ıedi- . . 

ele 68 Ak . . ıuıın tamamile mlUk&nlba 80 • Ak,.-
Yubrclaki e.WC ~· ~ 60 akp lliıı li. 

Ap•11'• tf - (= .. ~ mGddetle i1Ana lr• •lhr· __ _ 
u . 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eakisi gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba . . 

;::ıim ;::~~~:Kristal Toz Şekerin Kiıoau 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az bef vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarah hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri heıabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Türkiye Ziraat 
Bankastndan: 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliğı için 14 Agustoı )3~ pazartesi 
günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraa bankalannda 
bir imtihan açılacakbr. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ,, müfettiş namzedi ıtlmacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye , vey'l ' Yiiksek 
fktııat ve Ticaret » mektebinden vt- yahut Hukuk Fakültesindt-~. 
mezun olmalan lazımdır . Müfettiş lltımzetlerine: ' ' 140 lıh maaş 
verilir. imtihan programına ve sair Jartlan havi matbualar: Ankara, 
lstanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı 'f'esikalar. bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey'eti müdürlüğüne nihayet 
10/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
saretUe muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

İBANA 
EN KISA YOL! 

,.. ,,,. 

İSTANBULDAN (Türkiye) 
................ TAHRANA (lran) 
BATUM, TIFLIS, BAKÜ ve PEHLEVi 

TARİK/LE 
... ... 

' 

.... 

ISTANBULDAN (Türkiye) 
................ TEBRiZE (İran) 
BA TUM, TIFLI&, ERIVAN ve CULFA 

,TARiKiLE ı,-.-

... 

'GONDE 

INTOURIST 
İstanbul, Galata, Çinili · Rıhtİm Han 

Gümrük 
Is tan bul 

Muhafaza Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 3921 - 4000 metre yerli bez pazarlıkla sabn alınacaktır. 
2 - Pazarhk Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Komis

yonunda yapılacaktır. 
3 - Pazarlık 3/8/933 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

14 tedir. 
4 - İstekliler iğreti güvenmelerile belli saatte komisyona 

j'el.inler. 

5 - Mim-• ~ı.o.i.,.ada ..,.a&eMtir. •5646-,. 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - I\öpriibaşı Tel. 42362 
Sirkeci ~lühiiruar zade han 

Telefon : 227 40 

İSKENDERİYE POSTASI 

ANKARA 
1 Ağustos 933 Sah günü saat 
11 de Galata rıhhmmdan İz
mir· Pire • iskenderiye'ye 
kalkar. "3675,, 

KARADENİZ POSTASI 

KARADENiZ 
2 Ağustos 933 Çarşamba 
günü saat 18 de kalkar. Dönüş
te Tireboluya da, uğrar. "3674,, 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
• 
lzmir Postası 

r.s ~p~ruoh~ T 
PAZARTESi 18 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve İzmire azimet ve Çanakka
leye uğrıyarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda verilir . 
Adres: Yemişte Tavllzade Mu•· 
lafa biraderler. 'l'elefon : 2.2210 

~-------· (5920) 

MUHASİP 
Bir idarehane için veznedarlık da 

yapabilecek bir muhasibe ihtiyaç var
dır. Kefalet mecburidir. Yatı, evvelce 
çalıştığı yerler ve kısa tercümei halile 
posta kutuau (471) muhaaip rümuzile 
tahriren müracaat. 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (5507) 

Şehit yetimlerinin lkra· 
mifelerl veriliyor 

EmlnönU A•k•rllk ,ube•I 
relslljlnden: 930-931·932 senelerin
de tütün ikramiyelerini alamayıpta 
21/6/933 tarihinden evvel şubemize 

müracaatla kayıtlarını yaptırmış olan
larla 933 senesi ikramiye defterlerinde 
dahil şehit yetimlerinin ikramiyeleri
nin tevziine 2/8 933 tarihinden itibaren 
Eminönü kazası mal müdürlütünde 
batlanacatından istihkak aahiplerinin 
2/12/933 tarihine kadar her hafta 
Cumarte•İ, Pazartesi, Çarfamba ıün
leri fubemlze müracaatları ilinlolunur. . .......................................................... . 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrenr
'Netfiıat MictaiG: Hdil l;iifti 

Bolu Orman 
Müdürlüğünden: 

Bolu vilayeti merkez kazası dahilindeki Karapınar Devlet or
manından her sene "6491,, gayri mamul metre mik'ap köknar ol· 
mak üzere on sene müddetle "64910,, gayri mamul metre 
mik'ap köknar eşçarımn beher gayri mamul metre mik'abı 2 lira 
25 kuruş muhammen bedel üzerinden müzayedeye konulmuştur. 
Müzayede ve ihale kapalı zarf usulile ve 661 - 799 numaralı ka
nunların ahkamı umumiyesi veçhile 17181933 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 de Bolu vilayetinde müteşekkil Orman Satıı 
komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin "otuz bin,, lira 
sermaye vaz'ına mali iktidarlarım gösterir ticaret odası vesikasına 
ve muhammen bedelden aşağı olmamak şartile vereceği bir sene
nin· bedeli miktarının yüzde ellisi nisbetindeki teminatı muvakka-
tesini muhtevi teklifnamelerini ihale kanununun onuncu maddesi 
sarahati dairesinde mezkur saate kadar komisyona tevdi eyle
meleri ve şartname ve mukavelename sureti musaddakalannı 
Ankarada orman işleri umum müdürlüğü ile istanbul ve Bolu orman 
müdürlüklerinden alınabileceği ilan olunur. "3561,, 

Yalova Baplıcalarında 
MÜHiM TENZiLAT 

Banyolar: Sabah Banyoları 60 Akşam Banyoları 50 Kr. 
14 günlük, 21 günlük Banyo Karnelerinde aynca tenzilat. 

Otellerde : 10 gün kalanlara % 20, 20 ·gün kalanlara % 25 tenzilat. 

Yem~kler : Park lokantasında Tabldot 75, Büyük Lokantada 120 kuruştur. 

Ayrıca alakart yemek te vardır. Fazla tafsilat almak için 

Karaköyde AKAY Levazım Şubesine muracaat. 
Tel. 42438 ~ (3579) 

Maarif Vekaletinden: . 
İlkmekteplerin dördüncü beşinci sınıflarına mahsus Yurt 

Bilgisi kitaplarının baskı ve satış işinin pazarlıkla ihalesi. 
İlkmekteplerin dördüncü ve beşinci sımflan için Maarif Veki· 

letince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Yurt Bilgisi kitaplannıa 
tasma v ~ dağıtma- iti açık münakasa şeklinde 1 Ağustos 19-33 
salı günü öğleden sonra ıaat 15 te Maarif Vekaleti Müsteşarlık 
makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla ihale oluna• 
caktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şartnamesini almak 
üzere Ankara Maarif Vekaletine, istanbulda Devlet Ma"..,aası 
Müdürlüğüne kitapların müsveddelerini g&rmek için de Ankara 
da Maarif' Vekaleti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık 
muvakkat teminat akçesini Mal sandığına yabrdıklanna dair bir 
makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu komisyon reisliğine 
evdi etmit bulunmaları liizımır. "364~,, 

Karaciğer - Mide - Barsak, Taş, Kum hastalıklarınm kat'i tedavisi için 

TUZLA iÇMELERi 
En son konforlu yeni otel • pansiyon • lokanta - pllJ 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, . 8,20, 10, 11, 1.3:15, 15.10 da 
Haydarpa~aya g iden vapurların trenlerı ve Cumal~rı ıla~eten sabah 7 

vapurunun trenı içme membalarına kadar gıder gelirler. 

'-------------------~ (5668) --

TÜRKÇE • FRANSIZCA • INGILIZCE • ALMANCA 

Mektep - meslek - riyaziye ve ikmal dersleri- l~aan kısmı edebi-~ari~ _ve i'azete 
tercümeleri - fiillerin menfi ve istifham tasrıfatile en kuvveth mukalemeler -
imli - gramer-terkip-aynonime ve syntax kaidelerile tatbikat ve cümle t~tkilib -
16 büyük tabloyla serbest konutmak - hususi ve ticari mektuplar - Avrupa ve 
ikmal imtibanlanna bu sene de talebeler hazırlıyoruz. 1914 tenberi devam eden 

Çemberlitafm kartı•ındaki kız ve erkek lisan tcdrishanesi bilmiyenleri az zamancla 
lr.OnUfhırur. An.v., ve ibtiyacuuz.a ıöre ~ e...&t 6jt etir. Ktı.nrethııie d,re kar
la ...... l 'ft';I -. .,U ıA w S lln.Huw.i der.rerıde Ya'l'Ctir. MiHHirü Zir• 

"S... . 
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