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ikinci Büyük Dil 
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Kurultayı 
8 u g u· • M ·mle Açılıyor Bir Diplomanın Ameli Kıym:ti 

n erası s ı k Y e· AIA 
K - - 1 . T 1 . 1 ucu u apan ır ı 
urultayın Bütün Müzakere erı e sız e T· t M kt b. M · . b·ı k ıcare e e ı ezunu 

Her Taraftan Dınlene ı ece · 

da 

Hilkatın Garip Tezahürleri 
- -----

Bir Kadının . Karnııidan 
24 Teneke Su Çıkarıldı 

baatahaneıinde muvaffakıyetle baıanlmıf, 
kadın da hastahaneden çıkmııtır. Buna 
yumurtalık uru veya taratom diyorlar. 

Diğer vak'a iıe yine 16rd~jllaüz dlier 
bir kadının boynundaki ıittir. Buna, 
Anadoluda Çan, kuraak, Rumelide kuta 

s.1a •• tt1llrnb 
rnuht•ll/ ~e 
••rip laUftat 
tez•laiirlari 

Zongul
dak (Husu
ıi)- BugUn 
ai ze, tıp 

edebiyat ki· 
tapları:Jı zen· 

ainle9tirebl· 
lecek bi ... 
kaç vak'a· 
dan babac 
deceğim. Bunlar, muhlfimizde de• 
iil, bUtnn dünyada nadir görUIUr 
teyler oldukları için buna lUzum 
ıördUm. Meaell ıu karnı şif 
kGylU kadına bakınız. Bunun kar
~daki bir urdur. Şimdiye kadar 

1 lrçok defalar bu urdan teneke· 
er doluıu ıu alınmııtır. Bu defa 
~kan ıu miktarı (24) tenekedir. 
ldİod~~~n urun atırlıtı da (9,5) 

t\aa.Uyat Z.,Uldak memleket 

diyorlar. Doktorlukta 
i~ COdre'dir. 

Cerrah . Cemiyeti, 
Anadoluda bu illetle 
muaap olan mıntaka• 
ların bir haritasını 
yapmayı dtitlinmekte
dir. Ekseriyetle Ge· 
rede, Sürmene, Trab· 
zon ve havaliıinde 
raat!aaan hu haatalık 
muaaplarından 22 kiti· 
ye bu sene Zonıul
dakta ameliyat ya· 
pılmıı ve vaziyetleri 
kurtarılmıınr. A. 

bayramlqma ıalonuna kabul edi· 
lecek ve mllzakereleri oradan 
bo arliider v.asataılla takip ede-

Bir Gün, Ellerinde Yüksek Diplom 
Buıunan Birçok Açlar Göreceğiz, Diyr.," 

f ıtanbul AH ticaret mektebinin 
331 aeneai mezunlanndau diplo
malı ıucu Hllaeyln Beyi.. Çok 
hayret verici biqey, detU mi? 

Ali tahıil diplomaıı ve auculukl 
Evet, çok hayret Yerici birıey. 
Fakat bu çok hayret verici ıey, 
hergiln herkealn bizzat gözlerile 
görebileceği bttyük bir hakiknt 
olarak, her merak edenin hayı 
nazarlarına açık bulunuyor: 

Cuma gUnlerinin kalabalık 
vapurlarından Büyllkada iakeleaine 1 
çıkanlar iskelenin içinde kUçUk 
ve mütevazi bir ıucu dökkinmm 
önlinde biraz fazlaca kalabalık 
oldujunu, ve hiç sucu eanahna 
beozeiniyen çok terbiyeli bir genç 

adamın bu kılabalıta mlltebeııim YBlcHlc tah•llll ••cıı H•••I• /hg 
bir itina ile ııcır gıcır yıkadıtı 
bardaklarla 19 yetiftirdiğinl g'6r.. ıucu eanafına benzemediti bil· 

ba11a konuımaıından derhal far· 
c.oklerdir. fitlillr. Çlllldl ba mca keaattaiu 

· ... ..... .. .aJteftt ........ fOk cdclcll Ye 6 bft tafa.. 
ltflrak ylbdl, fflii• çofı 1ftb _. ... " 111 Ye terbiye ile nurlanllllf bü 

ecnebi mllme11iller ve ilimler m&ıterilerine ( 40 ) paraya bir ıuurun karpaanda oldupnuzı 
tamamen gelmifler ve Dil Cemi· bardak temiz ıu yetiftlren ırenç ılbilrallnDz. E1asen mllfteriloria ı 
yeti tarafından minfir edllmiı.. ıucu, lıte lıtanbul Ali ticaret çoğu ekaeriya mektep arkadqla· 

~ lerdir. mektebinin ( 33 l ) ıeneıl mezun• nndan bir bankacı, bir muhaı'.p 
Mftzakerelerin h~r tarafta din· )arından diplomalı sucu H61eyln veya bir mldtlrdtlr Ye diplomalı 

Jenebilmeai için Belediye tarafın- beydir. aucu bilhaaaa onlarla koauıurken 
( Devamı 8 inci sayfada ) Bu aucunun ahtbiımız diğer ( Devami 8 inci •Yfada ) 
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Boğaz Koruları Elden Gidiyor 
. - __ , _________ _ 

.Beykozdaki Abrahampaşa Koruluğu 
•• 

Bir Yangın Yerine Dönmek Uzere 
·-~s;ş;;kii'pq;--

Bugün Dil Kurultayında 
Hazır Bulunacaklar 
Sinop t7 ( Huıuai) - Sinop' 

luların d~vet ve ricalarını kabul 
buyurarak buraya teırif buyuran 
Baıvekil Pap .halkın. coık.un 
tezahuratı ve derın aevıı ve mın· 
net hisleriyle ıellmlanmıı ve 
alkıılanmııtır. Şehir bat.tan baıa 
donanmıt iıkelede Baıvekile 
buketler 'takdim edilmiı ve genç 
bir muallim tarafından - hoı gel· 
diniz - denilmlttir. 

Baıvekil Hazretleri vilayeti, 
farkayı, belediye ve hastaneyi ve 
Cümhuriyet meydanını :ı.iyaröt 
etmiıler ve ıehir pa~kında ıeref· 
lerine verilen öğle zıyafetlnl mü· 
teakip vapura Clönerek lıtanbula 
müteveccihen hareket etmlılerdlr. 

lamet Paıa Hazretleri Sinop-
tan vapura dönerken ve vapurun 
hareketi eınaainda hallan coıkun 
ve kalpten gelen tezahurab ara• 
ıında uprlanmıılardır. Batvekil 
Pqa Dil Kurultayında hasır bu
lunacaklan için yann ( bugOn ) 
qıe iiHrl lıtanbula muvaulat 
etmlt bulunacalclarclır. 

Güzelim Boğazı• ••ıll g•maçl•ruı• bir 6akıı 

Ada çamlannın anemik inıan· tir. Meaeli Beykozda milli emlik 
lar gibi her atın biraz daha azal- idaresine ait bir Abrahampata 
maıı bakımaızbktandır. Nitekim koruıu vardır. Bahçeal çok zan• 
Botazm boplmaaı da, Boğazda rindi. Fakat içindeki binama 
oturan insanlara insanca muamele içinde ıarhoşların yatmaıı bu 
apılmamasmdan ileri geldi. Bil· binanın ya~maaına mal~ldu. Ba 

y d bahçeye bır buçuk mılyon lira 
tün bunlar meydan a, sebepleri f dil . . ş· dl b koru 

• A d k · d b ıar e mıştt. ım u de apaııkar urur en ıım i o- . i dır kt d r KJ'-
v • yangın yerın an ma a ı • .,.. 
gazın bır derdi daha ç.ıktı: U k 1 rl k nlan burada y n mer epe , oyu 

Korularının harap olmaıı. Bu otlamaktadır. Tqlan ye aıfalt 
nokta, •iliyet ziraat iclarealnln laıımlan tal.dllmOftllr. 
bilhaıH nazarıdlkkatiDI celbetmif- ( Devamı 9 uaou nrfaclı ) 



2 Sa fa 

(Halkı 
• 

ikinci Mevki 
Tramvay Araba
ları Ve Halk 

Birinci mevki arabaların nısbetleri 
fa.zladır, bunl&r azaltılm&lı ve halk 
ikinci mevki araba gelecek diye 
11aatlerce beklememelidir, sene· 
Jerden ıonra bu İf artık halledi
)ıyor. Halkın diı~ündüklerini ıor
duk, öğrendık, ve yazıyoruz: 

Avni Bey (PJyer Loti caddeıi oep
lıaneci sokak numara 20) - Tramvay 
her sınıf halkın istifade edeceği bir 
nakil vaıstaaıdır. Tramvaya en zengi· 
ninden en fakirine kad:\r herkea biner. 
Birinci mevki arabalara binmlye kud. 
reti olmıynnlıır ikinci mevki beklemek 
mecburİl etindedirler. Bittabi ikinci 
mevki arabaların çoğaltılmo11 bilhassa 
orta halli ve az kazançlı sınıfı sevin .. 
dlrecektit. Ben Bu haberi gazetelerde 
okuyunca kendi nef.siıne çok uvindim. 

* İsmail Bey ( Alemdar Nahiyesi 
Tekke sokak numara 9 ) - Tramvay 
firketi men&fiiumumiyeye hadim •ırket 
unvanını lafır. ikinci mevki arabaların 
çoğalblmaıı ile umumun menfaatine 
çok daha fazla bi:ımet edildltlnde 
tereddüt ediJmemelidlr. 

>f 
İrfan Bey (Kasımpaşada Tahtagazi 

mahallesi Hakim sokak numar~ 11) -
Tramvaydan en fazla istifade edenler 
lfçiler, memurlar, ve kilçllk eanaftır. 
Bunların da kunnçları azdır. Birinci 
mevkie binmek keselerine gllç l'ellr. 
ikinci mevkiler çoğalıraa hem, zaman .. 
dan hem de paradan tuarruf etmlı 

olurlar. 

• Nihat B. (Beyoğlu İıtiklal oadde.i)-
Tubaf bir ıeydir, Beyoğlu tarafında 
ekaeriyetle birinci mevki tramvaylara 
teaadilf edilir. Bu tarafta oturanlara 
bu bir ikram olu l'erek. Fakat halk 
daima ikinci mevldl tercih eder ve 
enu bekler. fkincl mnkl tramvay 
daha faz.la rağbettedir. DevJotin ildncl 
mevki arabaların fazlalaıtınlmaaı hak
kındaki karanna aevlnmlyecek bir 
kimae bulunabllecetini akbma sretir•
mlyoruınt. 

Daimi Tramvay Tarifesi 
Tramvay Ucretlerinin Eylul bir

den itibaren indirileceği malum• 
dur. Fakat, Nafia vekaleti daimi 
bir tramvay ücreti tarifesi yap· 
mak için tetkikatta bulunmakta· 
dır. Bunun için de yeni bir for· 
aılll bulunacaktır. 

Şimdiki vaziyete göre, tram
vay Gcretleri tarifesi her ftç ayda 
bir tesbit edilmektedir. 

Bu hususta şirketle Nafia ve
kaleti yakında müzakereye girl· 
ıecektir. Şehir Uç eaaıh kııma 
ayrılacak. Fiatlar bu takılmata 
göre tanzim edilecektir. 

Yeni Fabrikalar için Tetkikat 
Sllmer Bank idare meclisi relıl 

Safa Beyin riyasetinde banka 
umum müdürü Nurullah Eut ve 
Hereke mensucat iabrikası mil· 
dürü Reıat, umumi müdürlük tef" 
killtı mühendislerinden Şevket 
Turgut ve Celal Beylerden mü· 
rekkep bir heyet Avrupanın en 
mllhim merkezlerindeki fabrika· 
larda tetkikat yapmak Uzere Vc
ncdiğe hareket etmiıtir. Vene· 
dikten lsviçreye geçilecektir. 

SON POSTA 

• 

Yeni Bir Teşkilat 
Ormanları f şletme idaresi Devlet 
Teşkili Düşünülüyor 

maktadır. Ziraat VekAletf, ormanlanmızın itletilmeai Ye en 
fyJ iıtifade ıekiUerinin tesbiti etrafmda tetkikat 
yapmaktadır. Aldığımız malumata göre, memleket• 
te bulunan ormanlardan verimli ıekilde istifadeler 
temin edebilmek maksadile, bugilnkft Orman Umum 
MüdUrlfiğil teıkilatı haricinde olarak uDevlet Or
manları işletme idaresi,, nin kurulması muhtemeldir. 

Bugün hükômetin idaresinde bulunan ormanla· 
rımızın mesahai sathiyeıi 6, 143,980 hektardır. Fa· 
kat ormanlık arazimiz 9 kUıur milyon hektan bul-

.ıoevlet Ormanlan lttetme idaresi,, nln tesisi 
hususunda Yüksek lktısat Meclisi de mühim bir 
rapor hazırlıyarak Ziraat Vekaletine tevdi etmiştir. 
Rapora göre, böyle bir teıkilit zaruri görülmekte
dir. Bu takdirde, yalnız mahsulUn orman haricinde 
kıymetlendlrilmeıi ifi hususi müesseselere bırakıla· 
cak ormanlar içindeki faaliyet devlet tarafından 
görülecektir. Ziraat Vekaleti bu işle ehemmiyetli 
ıekilde meıgul olmaktadır. 

Haziranda İhracatı- 24 Saatin 
mız Niçin Eksildi? Hadiseleri 
Ticaret Odası Bunun 

Sebeplerini Arıyor 
Gümrük idareıl, (933) ve 

(934) ıeneleri Haziran ve Temmuz 
ayları içinde yabancı memleket· 
ıere ihraç olunan eıyaoın kıymet 
ve kilo miktarlan hakkında Ti .. 
caret Odasından bazı malumat 
ıormuştur • 

Yapılan hesaplara göre; ihra• 
cabmız 933 senesi Temmuz ayına 
nazaran 934 ıenesi Temmuz ayın· 
da 25,698 kilo fazlaJaımııtır. Fa· 
kat, bu ıene Haziran ayındaki 
ihracat geçen aeneye nispetle bir 
hayli dUıUk görülmektedir. 

Ticaret ve Sanayi Odası, bu
nun aebeplerl hakkında bir rapor 
hazırlıynrak cevap verecektir. 

Yalovada Zeytin Sineklerife 
Mucadtle 

Y alovada (80) bin kadar zey• 
On aiacı vardır. Bu sene ilkba· 
harda zeytinlere güve musallat 
olmuıtu. Zlrraat müdUrlUğü tef• 
kilAtının uzun sUren mücadelesi 
neticesinde güvelerin tahribine 
meydan verilmemiıtir. Şimdi de 
zeytin mahıulUne bir nevi böcek 
musallat olmuştur. Teıkillt arse
nikli mayilerlo mllcadeleye batla• 
mııbr. Yalova ve Kartaldaki dut 
ağaçlarında da (Dlyapis) denilen 
bir blkek tahribat yapmaya baş• 
lamııur. Bunlara kartı do mika· 
dele açılmışbr. 

Müsadere Edilen Hançerler 
Emniyet mUdürlllğll kama, 

hançer, bıçak vt: aaire satan dük· 
kanlarda bir arama yapmıştır. 

Emin6nU mmtakHında yapılan 
aramada Hasan Efendinin dlik· 
kinmda 40, Ermenak efendinin 
dükkloında 31, Muıtafa Efendinin 
dükklnında 35 tane kanun ve 
nizamların kullanılmasını menet· 
tiğl mahiyette kama ve hançer 
bulunmuJ, mllıadere edilml~tir. 

Şoför Adilin idarealndekl 2210 
numaralı otomobil Fındıklıdan· 
geçerken 8 yatında Rukiye is
minde bir kıza çarparak yaraln• 
mııtır. 

lf. Kanber isminde biri Top· 
kapıda tramvaya atlamak ister· 
ken düşerek yaralanmlfhr. 

)#.. Şehremininde oturan ma· 
dam Sofya isminde bir kadın 
ruhsatsız mektep açarak 2 kıza 
14 erkek talebeye ders verirken 
cürmilmeıhut halinde yakalan• 
mııtır. 

lf Abdullah, Feyzullah ve 
Rıza isminde tiç kafadar kendi· 
lerjni bilmiye cek derecede ıarhoı 
bir halde Karagümrlikte ötekine 
berikine sarkınblık yaparlarken 
y akalanmıılardJr. 

>f Sabıkalı Arap Bedri Kara• 
köyde Ugor Efendi isminde biri· 
nin paraaını çalarken cUrmUmeı· 
hut halinde yakalanmııtır. 

)#.. Sabıkalı Şükrü Gedikpa• 
ıada Hacı Efendinin evinden 6te· 
beri çalarak savuşurken tutul• 
muştur. 

Miıll Sanayi Sargisine iştirak 
Etme1iyiz 

Milli lktısat ve Tasarruf Ce· 
miyeti tarafından Ankarada yap
brılmakta olan "Sergi Evi,, Ağus• 
tos nihayetinde tamamlanmıt ola· 
caktır. Cumhuriyetin 11 inci yıl· 
dönümU olan 29 Teırinievvelde, 
Sera-i Evi, Milli Sanayi Sergisi Ue 
açılacak birçok yerli sanayi, bu· 
rada teıhir edilecektir. TllrkUn 
ıınr.i azmini, kabiliyetini, kudre• 
tini gösterecek olan qlerlmiz, 
memleketin büyUk bir hızla gitti· 
ği refah yolunu çizmiş olacaktır. 

Bunun için bllyllk ve kilçilk 
sanayi erbabının "Sergi Evi,, n• 
de kendi mallanna bir yer ayır· 
maları memleket namına bir 
borç sayılır. Bu büyllk sergi, an· 
cak sanayi erbabının kudretile 
yllkselecektir. 

l lş Bankasının O~un· cu Yıldönümü 
Banka Galataıarayda Mu
azzam Bir Sergi Açacak 

iş Bankasının onuncu Yıldönti
mü önümüzdeki yirmi Ağuıtos 
tarihine isabet ediyor. 

O gün Galatasaray lisesinde 
bllyUk merasimle bir aergi açıla• 
caktır. Sergi sekiz pavyondan 
ibarettir. lık pavyonda İt Banka· 
sının tarihçesi ve umumi faaliyeti 
görülecektir. Yine ayni pavyonda 
Ankara Merkez binaasımn Kanbp
lok bir reımi ye Tllrkiyedeki P' 
helerini kısmen gösterir mufaual 
bir harita bulunacaktır. ikinci 
pavyonda fı Bankasının Türkiye 
milli iktıaadında yaratbğı yenilik· 
ler grafiklerle g6sterilecekUr. 

Bunlardan batlr.a k6mGr p••
yonu, ıeker pavyonu, yllnİf ve 
lpekiı pavyonları da bulunacaktır. 

Reasürans Ye Anadolu 11gorta 
tirketleri için ayrı bir pavyoo 
Ergani bakar madenlerine ait yine 
ayn bir pavyon tahıiı edile• 
cektit. 

Memleketimizde ilk Milli ban· 
ka olan, İt Bankasının onuncu 
yıldönUmUnde on yıllık çalııma• 
sının semeresini canlı bir ıekilde, 
bir ıergi halinde göıtermeıi bu 
bankanın on yılda, bu müddet 
içinde baıarılamıyacak kadar bü
yük işler görmUı olduğuna bllyllk 
bir delildir. 

Bankayı idare eden zevabn 
kunetli bir irade ve nüfuzu na· 
zarla çalıımaları neticesinde ban· 
ka bugtlnkO vaziyetine girmiftir. 

VilAyetin Meyva Fidanlığı 
Vilayetin Uç sene evvel Bllyllk· 

derede tesis ettiği meyva fidan• 
lığında (305) çeıit meyva yetitti· 
rilmiıtir. Bu sene 1600 ağaç mcyva 
vermittir. 

Fi<lanhk gelecek sene halka 
(30) bin meyva fldanile (70) bin 
kadar ceviz, dut ve Amerikan 
çubuğu dağıtacaktır. 

Günün Tarihi 

Yeni Paralar 
Eylülde Basılacak 

Yeni buılacak gümilo \•e nlk•I 
paralnrm ıekilerinl huırlamıık içi' 
açılan milaabaka müddeti bugün bl' 
tecekUr. Maliye Vekaletinden b~ 
aza ile Darphane ve damga matba•~ 
mOdGrQ ve gOzel aan'atler akadi' 
mlıinden ıeçllen üç azanın lttirakll• 
toplanacak olan buıuıi komisyon bıl 
hafta içinde nümunelerl tetkik •• 
neticeyi ilin edecektir. Müaabah•~ 
kazanacak olan reHamlara (4) bl• 
lira mOkAfat erilecektir. Darphancd• 
hazırlıklar ikmal edildiği için de er 
IOJden itibaren yeni paraların batıl' 
maıına başlanacakbr. 

Gezi KöprUsU 
Ga:ı.I köprllsn projelerinde, esa.ı 

taalluk etmiyen bazı tadilat yapılmalı' 
tadır. Nafıa Vekaleti proje üurindeııf 
tetkik tını ikmal edince, iııtanbul be' 
lediyeıine gönderecektir. Belediyf 
derhal mDnakHa açacakbr. Münaka" 
Uinı alh ay devam edecek, ecne.ı 
matbuata vaaıtaalle de ilin vcrllecektl' 

BUtUn Şlrketlerln Saat 
Klraları Ucuzhyacak 

Elektrik, hava gizi, terkoı aaatl,. 
rlnln maliyet fiatJerl, amortiaman 1• 
aahı bedeUerinln bir liate halind• 
tandm edilerek Nafıa Vekaletin• 
ır<Sndcrilmeal allkadar tirketlere bil1 

dirUmittlr. Bu huıu• içio de evvelki 
fÜnden itibarda Oç gllo mühlet vcrll
miıtir. Nafıa Vekileti saat kirası lti,,ı 
tetkik ed•cek ve elektrik •"atlcrtnd• 
olduj'u a-f bf, hava ırad, terkos 11•• 
kiraları da indirilecektir. 

Haseki Hastanesinde 
Rontken 

Belediye Haaekl Haataneıl için bll 
rontkeo almıya karar vermiıtlr1 

Daimi Encflmen azaları haataney• 
gidcrelc tetkikat yapmıolar, diğer bad 
ihtiyaçları tetkik etmiılerdir. 

Yeni Yollar 
Oç sene zarfında ikmali tekarro/. 

eden •e mOtemadl tam oh\t 
olmak (izere 5 sene müddetle müte~ 
ahhide ihale edilen vilayet hudud" 
dahilindeki 11 yeni yolun in,aınıı• 
devam olunmaktadır. 

Bunlardan bir k11mının henuıı 
teıviyeiturabiye•i yııpılmakta n mal• 
&emeıl hazırlanmaktadır. Diğer kıaını• 

lann da aafaltlanmaaına devam edil'" 
mektedlr. 

Elektro Mekanik Talebel•~ 
Fen faknlteaioe merbut bulunao 

Elektromekanik ıubeei t lebeıinln Y"' 
tatillerinde fabrikalarda •taj görme• 
lerJ tekarrilr etmiıtir. Bu ıube tale• 
bel eri muhtelif fabrikalara göoderlli 
mitlerdir. Teırlnievnlde tedrisat 
baıladıtı zaman döaecelderdlr. Talt• 
beler bundan böyle, her yu bu ıekll• 
de ataj yapacaklardır. 

M. Frank Geldl 
Onlverıltenln dvhiJiye profeıörlnğöll 

tayin edilen Berlio Oniver•ite•I prof 
feaörlerladen M. Franik ıehrimiı' 
l'elmlıtlr. M. Franik Onlveraitede met; 
aııl olmuı, RekUSr Cemli Beyi :ıiyar• 
etmlılir. 

Milli Müdafaa 
Vekili Şehrimizd' 

Milli Müdafaa vekili Zekii Bey 11 

Şilkrll Naili Paıa dün Ege vapuril• 
lzmirden ,ehrimize sre!miılerdir. ~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: ] 

Birinci diplomat - Harp ol- ı 
mazi 

Jfffı 

(( (ij\ 
l o ıııaı 

ikinci diplomat - Harp olur! l Üçüncü diplomat - Harp ol· ı Dördüncll diplomat - Harp ı Hasan Bey- O .maz, 0 ur, k leh· 
maı J olur l olurl.. Artak ifimiı buna 
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Resimli Makale Hayat Ve Hürriyet a 

Hürriyet, insanların gıdasıdır. Bazı filozoflara göre, Adem 
ve Havvanın cennetten kovulmaları da bu yüzdendir. Bu 
iddia. ne kadar mantıktan uzak olursa olsun, ıu mu

hnkkak tır ki, inınn hürriyete karşı daimi ve gayri 
·~· 1i bir cezbe duyar. Bu his bazan is~·an halinde 

iç.inde kuruyı_ıp. gider. In.~a~ kendi hay~tına, büyüme ve ııer· 
piline kudretını anca~ hurrıyetten verır. Hürriyet bir insan 
kafası içinde, en e?1ın, en kuvvetli bir tekilde hareket eder: 
Düşündürür, eöyletır, yaptırır, ve yaşatır. 
Yaşamak için. m~tl.aka hürriyete sahip olmak lazımdır. 

Hayatınızı hürrıyetinızle beraber taşımayorsanız siz tam 
lZ eder. Bıızan da, buhmduğu zaman ve mekan bir insan olamazsınız. ' 

SON TELGRAF HABlı"RLERİ 

Romanya Ve Bulgaristanda Fırtına 
Bükreşte 1 Kişi Boğuldu, 3 Kişi Yaralandı, Burgazda 

Polis Halkı Sokağa Çıkmaktan Menetti 
rail'de büyUk haaaratı mucip ol· 
muştur. Baıı evler harap olmuş, 
Uç kiti boğulmuıtur. 

Bükret 17 ( A.A ) - Dolu ile saat devam etmiştir. Telgraf di-
karışık fırtına neticesinde Bük· rekleri yıkılrwı, elektrik telleri 
reıte kırk aokak ve bin kadar ev kırılmış, ağaçlar köklerHe birlikte 
su altmda kalmıştır. itfaiye nefer- yerinden çıkmıı v• çahlar uç-
leri yıldırımdan ileri gelen yan• muştur. 
gmları söndürmek için yüzlerce Bilhassa 15 dakika çok tid-
defa müdahaleye mecbur kalmış- detli dt>lu büyiik tahribata aebe· 
lardır. biyet vermiştir. Dörtyüz gram 

Bir kişi boğulmuı, üç kişi, ağırlığında doluya tesadUf edil .. 
ağır surette yaralanmıştır. Fırtma miştir. Şehir karanlıktadır. Zabıta 
memleketin muhtelif mıntakala· birkaç gün balkı sokağa çıkmak· 

Samsunda Şiddetli 

Yağmurlar 
Samsun (Hususi) - Sıcakları 

takip eden tiddetli yağmurlar 
Tekeköy havaliıinde mühim ha
sarlara sebep olmuştur. 

Samsun•Çarşamba hattı su 
altında kalmıf, bu yüzden bir 

rında mühim tahribata sebep tan menetmiştir. Hasarat çok mü· 
olmuştur. hlmdir. Fakat insanca zayiat gün trenler işleyememiıtir. Bir-

Sofya, 17 (A. A.) - Kara· yoktur. çok tarlalar su altında kalmıı, 
denizdeki Burgazda dolu ile ka- BUkreı, 17 (A.A.) - Tuna Tekeköyünde birkaç evi su ietilA 
rıtık müthiş fırtınalar on yedi mmtakasında çıkan fırtınalar ıb- etmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

" Felek,, yazıyor: 1 bari lıimleri birlik olıun • 
.. Allahın birliğine emanet f Kadın Birliği 1enelik "Kadanlar için zekidir derler. ( Erkekler için aptal 

konııreaini yaptı ve kadınlığın atisi hakkında mühim demezler ya). Fakat dikkat ediyorum: Ba:ıan zekilarını 
milukerelerde bulundu. Gazetelere geçen müzakere gündeli~e kullanmıyorlar. Kadın Hirliğl iımlnin müna
halasasından anladım ki· hanımlarımız henüz lcurdukları kafasında erkeklerle ayrı gayrı olmadığmı iddia ed6n 
cemiyetin ismi üzerinde' bile anlaıamamııı.lardır. İçlerirı h ı ı ld 1 d 
d bi h k 

Y emt re erimiz - hi" bir zaman va e erimiz iyemeyiır: • 
en r anım pe haklı olarak: .-
''- Kadın Birliği ne demektir?. Bir Erkek Birliği görmüyorlar mı? Bir kadının erkekle birleımeal ne 

var mıdır ki; Kadın Birli
4

i de olsun. Şuna Kadın müşkül şey? Ne kadar merasim, ne kadar kanun 
Varlığı ismini koyalım.. kayıtları, ne çok kontrollar var?. Artık bili erkeklerle 

"Demiş iıe de her taraftan itirazlar yükselmiş.. beraber dütüp kalkmak, hatti Kadınlar Birliğini bir 
"Ben de bu hanımla beraberim .. Fikrimi soranlara ayrılık ifade eder gibi telakki edip ortadan kaldırmak 

derhal 9öyle ıöylerim: reva mıdır? Kadınlar biriblrlerlle blrleımezlerse kiminle 

"-Hayatta hiç te mi birletmesinler canım? Bırakın blrletecekler ?. ,, 

IST R iNAN iSTi NAN Al 

r 
Söz .. n Kı a ı 

Bir Emrin rratbiki 

Mesele5i •• 
1------------------A. E. ---

Zorla değil o, meııe:-..!de bedbinim. 
Aruıra siyah bir gec~ içinde bir 
dakika parlayıp sönen havai fitekler 
giLi gazetelere "beyanat" vermelerine 
rağmen memleketimize ııeyyah getir• 
me tetebbüsünii ü.ıerlerine alanların 
şimdiye kadar muvaffakiyetli olr 
netice olde ettiklerine kani değilim. 

Y a:ı geldi geçiyor, memleketimize 
arasıra uğrayıp beş para bırakmadan 
giden büyük vapurların yolcuJarını 
bir tarafa bırakınız, bu mevsim için
de kaç yabancı geldi, kaç gün kaldı, 
aayılıırı hesabın aprat hanesini 
geçeceğinde şüpheliyim. Hem niçin 
gelııinler diye de düşünüyorum. 

Yurdumuz güzeldir, hayır bu 
kelime hakikati ifade etmez, cennettir. 
Fakat pahalı lır, içine girip çıkma1ı 
zordur. 

Az evvel dinledim: 
Bir Franıız ptofesörü kızını va

tandatlarımızdan birine vermit Te 

geçenlerde yaz. tatilinden istifa•!• 
ederek görmeye gelmio. Maksadı 
aadece ikl üç giln kalmaktan ibarettir. 
Fakat profesörün! damadı Burgaz 
adasında oturmaktadır, Hurgaz adası 
da cennetten kopmut bir parçadır. 
Profesör iki gün yerine iki hafta 
kalmış ve nihayet mezuniyet müddetl 
hitama yaklaşınca pasaportunu da
madına vererek yaptırtmaaını rica 
etmif. Bu sr•nç te pasaportu hamilen 
icap eden yerlere gltmif. Buralarda 
kendiaine ne aorulaa beyenirslnlz? 

- Profesörün kazanç "Vergisini 
tamamen verdiğin• dair elinde mak· 
buzu var mıdır?. 

- Ne münasebet? Profeaör buraya 
seyyah ııfatile gelmiştir. Herhanıi bir 
iol yoktur ki kazancı olıun l 

- İspat ediniz! 
Ve muamele uzamıı, bir gün, iki 

gün, dört gün, beı gün. 
Profeaör her akıam damadma &o• 

rarmış: 

- Ne oldu pasaport? 
Adamcağız ne de•İn. KendJ l9lmit: 

mevzuubahatir, İfİ olduğundan bahset
mif, unuttuğundan babaetmif, yapılın
cıya kadar 1allayıp durmutl 

* 
Memleket haricine çıkanlardan 

kazanç vergisini verip vermedikleri
nin sorulmasına dair bir emir oldu· 
iıunu bilmiyordum, yeni öğrendim, 
ve iatiğrap ta etmedim. 

Bir lokantaya, bir gazinoya gittin 
mi, çıkarken yeyip içtiğimizin bedelini 
bermekle milkellefiz. Nihayet bir dev
let te bir müessesedir, hududundan 
çıkan adama borcu olup olmadığını 
ıorabilir, sormak hakkını haizdir. 
Fakat bu emri tatbik ile mükellef 
olanlar maksadı va.ı'ına göre hare• 
ket etmelerini lltiyemez miyiz? İtte 
karıımızda bir ecnebi ki, buraya sırf 
1eyahat için gelmi4tlr, burada otur• 
duğu müddette iki haftadan ibarettir. 
Bu müddet zarfında ne it yapabilir, 
bunu kendlainden nasıl aorarız? 

Dedim ya, gelmesi de ı.ordur, 
gitmesi de. Öyle ıniltküller vardır ki, 

hatıra gelmiyen sahada, hz.tıra gelmiyer 
tekilde çıkar, memlekete seyyah ge
tirme vazifesinl ilzerlerine alanlar için 
daimi bir aürpriz membaıdır. 

Selliiloz Fabrikası Yapıhmyacak 
Birkaç gün evvel temeli atılan 

İzmit kagıt fabrikasında mevadı 
iptidaiye olarak lüzumlu olan se· 
lüloıun dahilden temini için ayrı 
bir fabrika tesisi mukarrerdi. 

Aldığımız malumata göre, bu 
maddenin hariçten çok ucuza te• 
min edilebileceği anlaşılmış ve 
ikinci bir fafrika tesisinin fazla 
masraflı olacağı teıbit edilmiştir. 

Esasen, kağıt senayiinin fazla 
inkişaf dtiği birçok memleketler 
bile, bu maddeyi fevkalade ucuza 
mal eden İsveç ile rekabet ede· 
miyerek kurduklara Selüloz fahri• 
kalarım kapatmışlardır. Şimdiki 
halde, memleketimizde de bu fab
rikanın tesisinden vazgeçilmittir. 



~Jl-!ıbt ~anz~aıt: 
Biga 
Köylerinde 
Son Posla 

Biga, ( Husu ) - Çanpazar 
köy nahiyesine bağlı olan İlyasağa 
çiftliği köyü vaktile lıyas ağa ismin· 
de birisinJen alınmıı bir çiftlik 
yeri olduğnndan bu isimle yad· 
edilmektedir. Yetmiş beş haneden 
ibaret olan bu köyceğiz güzel bir 
tepenin üzerine kurulmuş olmakla 
manzarası çok hoş, havası suyu 
çok güzeldir. 

Bulgaristandan gelme muhacir 
olan ahalisi gayet çalışkan olduk· 
ları için diğer köylere nisbetle 
pek müreffeh yaşamaktadırlar. Bu 
köyün balkı umumiyetle pomakça 
konuşmaktadır. Fakat bu konuş· 
ma yalnız köydedir. Fasih türkçe 
bildikleri için ıehire indiklerinde 
türkçe konuşurlar. 

Maarife ıon derece ehemmiyet 
verirler ve köylerinde güzel ve 
aıri bir mektep yaptırmışlardır. 

Köy odasında namlanna gelen 
gazeteleri okurlar ve cihanın ah· 
valinden bir şehirli gibi haberdar 
olurlar. Kumar oynanır, balkı 
ten.belliğe alıştınr diye şimdiye
kadar köylerinde kahvehane aç· 
mamıılar. Saf ahlaklannı muha· 
faza edegelmişlerdir. 

Kanun hilafına bu köyde hiç 
bir yaramaz hareket iıitilmez. 

l.Ç sınıflı olan mekteplerinde 
elyevm seksenden fazla çocuk 
okumaktadır. Bu köyün nohut ve 
baklası da meşhurdur. Kısmen kal· 
dırımsız olan sokaklarını bu sene 
tamamen yaphrmıya azmetmiıler• 
dir. Köyden köye olan yolları da 
bitmek üzeredir. 

Köy cıvarı dağlık ve ormanlık 
olduğu için odunlan boldur. Kışın 
hep ocak yakarlar. Hayvan mer'a· 
ları pek mUsaittir. Koyunu olmı· 
yan hane hemen hemen hiç yok 
gibidir. Kışın avcılık dahi yapa• 
rak av derilerinden istifade 
ederler. 

Bo köylln açıkgöz halkı, evle· 
rini hep kendileri inşa etmişlerdir. 
Köy sandığına irat olmak üzere 
vakıf tarlaları da vardır. Köyün her 
tUrlü ihtiyacı bu sandıktan tesviye 
olunur. 

Köyün kenarından akan Çınar• 
pınar deresi, onların sebze ihtiya
cını dahi temin etmektedir. Bu 
derenin kenarında; ufak da olsa, 
her hanenin bir parça sebze bah
çesi vardır. 

Dere kenarında eskiden kalma 
büyük çınar ağaçlan, orasını pek 
güzel süslemekte ve halk orada 
bir park gibi oturup eğlenmek· 
tedir. Köy cıvarında mevcut 
su değirmenleri de bu mevkie bat· 
ka bir letafet vermektedir. 

Bu köyün gençleri, yaılılannı 

pek sayarlar ve yanlarında hllr· 
metle otururlar. Köy ihtiyarlarının 
verdikleri emre itiraz edilmez. 
B llyük kliçiik herkes mevkiini bi-
liyor. Bir iı için bu köye giden 
jandarmalar, ifayı vazife halinde 
hiç bit mUşkillabı uğramazlar. 
Yalan söylemek bu köy halkı için 
gayet ayıphr. 

Dıiğünleri, evlenmeleri, giyinip 
kuşanmaları çok sadedir. Evlenir· 
ken öyle yıkım olacak kadar fazla 
dökülüp saçımazlar. Zenginleri 
yilz, elli, orta hallileri kırk, elli, ve 
fıkaraları da yirmibeı, otuz lira 
ile evlenebilirler. 

Kız babaları ağırlık namile 
damattan birşey aramaz. Kadın· 
lan çok işgüzar olduklarından gi· 
yip çıkaracaklarını hep kendileri 
dokurlar. Çarşıdan yalnız gelinlik 
elbise ve çarşaflık almu. 

Yiinden çok met'n yataklar, 
kilimler, torbalar, minderlikler 
dokur!ar. Bir kızın yegane çeyizi 
ve cihazı, bu yün dokumalarıdır. 
B'raz büyüyen kızlar derhal tez· 
gab öğrenir!er. Dokumak bilmi· 
yen kadm yoktur. - H. Ş. 

ABE LE 

Gaziantepte Harap Bir Kaleden Baş
ka Eski Bina Görmek lmkinsızdır 

Gaz'.a,tep (Hu
susi) Şark ve 
cenup \fİliyetle· 

rimizin inciıi di· 
ye anılan ve bu 

vasfa cidden la· 
yık bulunan gil· 

zel Antebimizin 
iatiklal harbinde 

kendisine mi\s· 
ta hak olduğu 
şöhreti veren 

emsalsiz müda
faasını bilmiyen 
tek bir vatandaş yoktur. Kahra· 
manlıklan hak kında başhbaıına 
birer tarih yaratan bütün vila
yetlerimiz arasında Antebin ihraz 
ettiği mevki çok üstündür. 

Evveli İngilizlerin sonra da 
Fransızların işgaline uğnyan An
tebimizin çok eaki zamanlardan· 
ber Türk olan ve TUrk olarak 
yaşa~ak azmini yedisinden yetmi· 
şine kadar bir iman sayan kah
raman halkı, büyük kurtarıcmın 
verdiği bir işaretJe, silah ve cep· 
hane isini çiftçilerin çift öktizlerini, 
reçberlerin yataklarını satmak 
suretile temin etmiş bir milli 
teşkilat kurarak muntazam Fransız 
ordularına karşıkoymuşlar ve 
bugUn, bu esnada harp eden en 
yüksek Fransız kumandanlarının 
da tahtıitiraflarında bulunduğu 
üzere göğfislerimizi daima kabar· 
tacak bir tanlı zafer elde etmiş
lerdir. Filhakika bu zafer uğrun· 
da ev ve barakaları yıkılmış, ço· 
cuk, kadın ve erkek alb binden 
fazla şehit vermişlerdir. Fakat, 
dedikleri oldu. 

Af qonda Bayram 
Hazırlığı 

Afyon (Husust) - Burada bi· 
ribirini müteakip iki bayram blr-
den yapılacaktır. 28 Ağustos Af
yonun kurtuluş bayramıdır. 30 
Ağustos zafer bayramı ise bu 
mes'ut gün8 takibeden büylik 
bayramdır. 

Afyonlılar her iki bayramın da 
parlaklığı için şimdiden hazırlan· 
maktadll'. 

Boluda Temsil 
Bolu (Hususi) - Halkevi tem

sil şubesi tarafından içtimai yar• 
dım tubesi menfaatine bir müsamere 
verilmiıtir. Bu müsamerede "Ko
zan oğlu,, piyesi temsil edilmiş

tir. Makyaj, kıyafet ve dekorların 
zenginl:ği ile piyes, çok btiyük 
alkıı toplamııbr. 

Resimli 

Gazi•ntebin amamf manzara•• 

fstiklillerine kavuştular, ıan 
ve şeref aldılar. 

Etiler zamanında yapılan 
Antep, Hantep namını almış, ilk 
ve orta çağlarda Yunanlıların, 
Romalıların ve Arapların birçok 
istilalarına uğradığı halde Türk .. 
lüğünü daima muhafaza etmiştir. 

Selçukilerin, Ata Beylerin, Zül· 
kadirlilerin idarelerine de giren 
Antep, Yavuzun Mısır sefe
rinde Yunus Beyin marifetile Os
manlı idaresine geçmiş ve bugün 
de Ctımhuriyetimizin çok güzel 
viliyetlerindea biri haline gelmiş· 
tir. Şehrin 12 kilometre şimalinde 
ve yüksek bir tepe üzerinde ku
rulup bugün Dülülı: namını taşıyan 
köyde Etilerden kalma pek eski 
bir şehirdir. Romahlar devrinde 
Dolichmüs ismini taşıyan bu köy· 
de eski devirlerden kalma su 
kemerleri ve sur harabeleri gibi 

asar el'an mevcut olduğu gibi 
ara sıra Romalılardan kalma eser· 
)ere de tes:ıdüf olunmaktadır. 

1337 senesi marhnda layık 

olduğu Ga2ilik unvanım resmen 

Balçık Panayırı 
Ay Sonunda Sarayda 

Açılıyor 
Saray (Hususi) - Balçık pa· 

nayarı diye Trakya ve Anadolu
dan başka Bulgarya, Sırbiye ve 
Yunanistan gibi komşuların bile 
tamd1kları a una, satıma geldik
leri hayvan pazarı ve her çeşit 

mal sergisi bu } tl da Ağustosun 
31 inci günl.i açılacakbr. Trakya· 
nın Saray kasabasında açılan bu 
panayırın Bizanslılar devrinden 
biri devam ettiği söylenmektedir. 

T rakyaoın çiftçi köylüleri bi· 
rlbirlerile yarı~ırcasına yetiştirdik
leri damızlık ve koşumluk man• 
dalarını; Pilevne soyundan inekle· 
rini ve bakmıya kıyımaz genç 
tosunlarile güçlü koıum öküzleri· 
ni ve yeni, yeni yetiştirmiye baş• 

Memleket 

kazanan güzel 
Antep, etrafı 
tatlı meyilli te
pelerle çevrilmiş, 
şarktan garba 
15, ıimalden ce· 
nuba 10 kilo· 
metre boy ve 
eninde geniş, 
zümrüt gibi latif 
bağ ve bahçelerJe 
bezenmiş yeşil 
bir yaylanın or· 
tasında ve üç te-
pe üzerine kurul-

muştur. Denizden yüksekliği 
850-930 metredir. Binaları kar· 
girdir. Bir kilometre mesafede 
Kavaklık mesiresinden çıkan Al· 
laben deresi ıehri garpten şarka 
doğru gümüş bir kurdela şek

linde ihata ve bu civardaki bah· 
çe ve bağların su ihtiyaçlarını 

tem;n eder. içecek iyi suları 
mebzuldtir. İklim mutedildir. 

Hararet derecesi sıfırdan aşağı 
onu ve yukarı 37 dereceyi geç
mez. Sonbahar, ilkbahardan daha 
güzel ve devamlıdır. Gaziantep, 
gitgide civarın sayfiyesi haline 
gelmektedir. Bugün nüfusu elli 
bine yaklaşan merkez kazanm 
içinde kalmış bir harap kaleden 
başka eski binası yoktur. 

Fıatık, Uzüm, zeytin ve tl\tün 
gibi türlü mahsullerile her nevj 
dokumacıhk, sabunculuk ve deri· 
cilik gibi değerli sıfatlarile, mevki 

ve manzarası yüzünden haiz oldu
ğu emsalsiz letafetile cenup hava· 
limizin incisi namını alan bu zen .. 
gin ve şirin şehrimiz her gün 
biraz daha terakki etmektedir. 

Erbaada Kaçak 
Tütün 

Erbaa (Hususi) - Tekke na
hiyesinin Dereli köyllnden 3889 
kilo kaçak tütün mlisadere edil· 
miştir. Bu iıte Erbaa jandarma 
kumandam yüzbaşı Azmi Beyle, 
İnhisarlar idaresi muakkip Amiri 
Vedat Beyin faaliyetleri görül· 
milştür. Tahkikata devam edil· 
mektedir. 

······························································ 
ladıklan taylarını hep bu pana
yıra CişürUrler. 

Hayvani sağlığı yolunda hO
kumetin vermekte olduğu öğütler 
verimini göıtermiştir. Bu yıl pa• 
zara çıkacak her türlü hayvanlar 
geçen yıllardan daha düzgün, 
daha uygun olacak ve beyenile• 
cektir. 

Haberleri · 

1 - Bergamada bir kale barabeel bulunmu4tur. 
Buraaanın henüz hafriyatı yapılmamıtbr. Hafriyat yapılınca 
mühim eıerler bulunact:lğı tahmin edilmektedir. Rcıimde 
bu kale görülmektedir. 

edilmektedir. Resimde Konya Erelllslndekl meaire
lerden blrjnde eğlenen bir ıırup görülmektedir. 

2 - Konya Ere§llsinde gayet gOıel mesireler 
yardır. Halk yaım ııcak gilnlerlni bu muirelerde geçir
mekte, bllha11a cu•a gGaleri buralarda etlenceler tertip 

3 - Afyonkarahisarda maarif çok ilerdedir. Şe· 
birde bir lise, 6 ilkmektebi vardır. Bir de ıan'at mektebi 
açılman taanvur edilmektedir. Afyon gençleri okumıya 
ve aan'ate çok benılidirler. Resimde Afyon ilkmektep
lırieclen biri ıörOlmektecllr. 
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Münakaşa 

Bir Tenkide 
Dair 

Nurulla/ı Ata 
«Bütün» mecmuasında, ~ 

nüshadan biri, Muammer Liıi 
Bey Yahya Kemal'i tenkit euı 
yor. Makalelerinin birmcisind1 

eairin gazellerinde yanlış kuUaııJ' 
mış keJimeler arıyordu. YabY' 
Kemal şfülerini yeni yazmai• 
başladığı zamanlarda bu cinste' 
hücumlara uğramıştı; işin dahi 
garibi Muammer Lôtfi Bey de 
eski mUekkitlerin buldukları bt 
tarla lizerinde duruyor, bilhass' 
onların hücum ettiği maıı~umeYL 
«Mahurdan gazel»i didiklemejC 
çalışıyor. Yahya KemaJ'in es~ 
münekkitleri ile yenisi arasmd~ 
evelkilerin arap harfı, şimdikini' 
!atin harfi kullanmasından başk• 
bir fark yok. 

Yine o mecmuanm bund•' 
evvelki bir nüshasında, zannede~ 
ikinci sayısında, şiirden dabt 
iyi anlayan bir münekkit yine ~ 
manzumeden bahsetmiş ve ondat 
eıkilerin kusur diye gösterdikle~ 
yerlerin bilakis doğru ve• gliıeı 

izaha çahşmıştı. Bunun içindir ~ 
Muammer Lôtfi Beye yantldığıııl 
tekrar edecek değıliz: Yazılarıııl 
neşreden mecmuanın eski num8' 
ralarmı karıştırsın, istifade edet• 

istifade eder diyorum; fakat 
doğrusu, şüphedeyim. ÇünkO 
Muammer Lô.tfi Bey yazdarmd• 
anlamadığım değil, anlamak iS' 
temediğini, zorla kusur arama~ 
niyetinde olduğunu gösteriyor• 
Fransızlar: .cArsbnda pire arr 
yor» derler; Muammer Liitfi Be1 
de o işe kalkışmış. Fakat bazıll 
bulduğu ~hatalar» şairi değiL 
kendi kendisini ittiham ediyorı 
Mesela «Gönül elması yansa ds 
kUl olmaz» aözünde haşiv bul• 
mak teşbihte «vechi şebeh» a~ 
nilen şeyin ne olduğunu bilme· 
mek demektir. 

Muammer Lutfi Bey, tenkidinİO 
ikinci kısmında Yahya Kemal'itı 
edebiyat tarihindeki mevkiini ta• 
yin etmek istiyor. Bu parçadııı 
doğrusu, insam şaşırtan sözlet 
var. Mesela şuna bakan: 

«Yahya Kemal Bey bize ne 
verdi: 

1 - Geçmiş tarzı taklide 
Uzenen, fakat muvaffak olmayafl 
birkaç parça; 

2 - ServetifUnun edebiyatın' 
da, batta eski divanlarda tekra~ 
lanmış lirik mazmunlardan yapıl' 
mış birkaç yazı; 

3 - Fuzuli'nio Leyli'.ııı• 
(sembolize) eden bir parça il• 
(ses), (Açık deniz), (Akıncı) •. 

Bu kadar az yere bu kadst 
garip söz ııkıştırmak cidden bit 
maharettir. Diyelim ki YahY1 

Kemal'in gazellerindeki yeniliği 
görmek zordur, «Mahurdan g~· 
zel»ln modernliğini anlamak içiJI 
divan edebiyatmı da, garp edebi• 
yabnı oldukça bilmek lazımdır *'' 
bu da kolya değildir; fakat bit 
ıilr mlinekkidi nasıl «lirik ıns•· 
mun» diyebilir? Hele «F uzuli'olJJ 
Leyli'sını «ıymboliser» et111elı,, 

L ı ~»' ne demektir. Bence « ey a 
Yahya Kemal'in en za}if 111ııll" 
zumelerindendir; fakat onun f ıJ" 
zuli ile, «Leyla ve Mecnun» ile~· 
alakası vardır? Bu cüIDle ~ 

b 
. . .., 11na• 

«seym olıser» etmemn ••· bit 
nedir? Bunları öğrenmek .~or kkit 
şey değildir; hem bir mune 
için elzemdir. . Be)' 

Hayır, Muammer Lutfı 
oltıP 

kullandığı kelimenin manası 0 

d w ·du .. .. Zate olma ıgını şunmuyor. . niıı 

beğenmediği şairleri de~ırJJl\11 .. 
çaresini bulmuş, onları m.ılli Bıl 

• i "h edıJ Ol• mıyet namına tlı am . e kifi 
ıilib, kullanan aleyhıo~ 
derecede ağırbir hüküındur. 



BABICI 
~ 

TILIB&rL&B 
IJir Sigasi 
ıKehanet 

Soa 2.ıen Avrupa su•t•lerl, 
ll7aai bb kebalaet vak'aaı naertncle 
duruyorlar. Bu kebaaetl yapaa Fraa• 

•aoa v. ulmll haftahk bir ••nte 
ldL 

Vu l'•AlHI, bu kehanethal aeçea 
..... 1n •onunda Defretmiı Ye 934 
•eaHI içinde fU 'Yak'aların vukubu· 
lacatını haber vermltti: 

Belçika hlkümdarı bir darbe yl
)'ec:ak •e Belçika milleti, dımaQ-ınd 
Yllnll•ut 2ibl mOte11ir olacak (:: 
hadiee, kıraha bir kazaya kurban 
git~e~ ile tamamen tahakkuk 
etmııtır. 

Yine birtakım mlipbem eöz n 
tahminler aruında Franıada bir fark•
lar oıütarekaıi llia edilecetl de 
J'azalmııtı ki bu da aynen olmuıtur. 

Bunlann harlclade Vu l'azeteai
l'ln fU haberi de f&Yam dikkati: 

934 11e11eelala 21 TemmuziJe 23 
Eylali aruında alyul cinayetler •e 
.... ıetler olacaktır. fStnfıld rezaleti, 
Almanyada hGcum kıt'alaruun tu
ffyeal, DolfllaDn ~lOmU bu kehanetle 
alakadar görillilyor] bUtOn bualar ha· 

riclnde Vu, bOUln dtlnyanın mukad· 
•erab f çln 23 eyliU 934 tarihbd fev

kall.de naslk bir dönemeç nokta• 
olmak Gzere kayditmlftl. Geçmlt 
'\>ak'alarıa feci tezahOrlerf karıııında 
\a•nan, inanmayan birtakım mütefek• 
~rler, Vu 2aır:ete.ı.ta kehaaetJndea 
Olcldea allte..U olmuı, tep'um edl· 
yortu. 

Slyad hayatta bu dtreee lubetJI 
falcıhk nadir 18rl1-lftlb. - Süreyya 

Amerikalılar 
Gümüş Alıyorlar 

Londra, 17 (A.A,) - Blylk mlk· 
tarda gQmUı madenlle ylldl •Vaıing• 
,.. " npıuu Sutamptoa.a.. ~ 
Y ~ hareket •t•lfllr· Şimdiye b
.., ba laMlar mOhlm miktarda -8mtı 
lllMivll•••iftl. 

Gönderilen miktar, 1,260.000 l.rilla 
Uratı kıymetinde 400 ton ajırlıtıada 
Q.ooo çabuktur. 

&anları Londradaa Sutamptoaa 
aa~a .ıu ••1ronun 1«Udea•ut itam 
j9lmfttlr. 

Siyam Kral ve Krallçeel 
Budapeıte, 17 (A.A.) - Siyam 

krah ve kraliçemi Macarf ıtanda dokw: 
JGn kaldıktan ıonra Prata hareket 
ttmltlerdlr. 

Yugoslavlar ltal
yayı itham 
Ediyorlar 

Belpat, 17 (A.A.) - Vrem• ıu•• 
teai, ltalyaa matbuahaıa Ya•oılaY}'a
ya kartı yaptıtı hilcumlara cevap 
olarak: ltalyanın kendi kabahatlerini 
.. kla•ak lçla diterleriai itham etti• 
ji.al, aitekim A•uıturya .u11r .. tıad• 
de ayni ıeyl yapmıt oldupau Yu:"0

: 

ve nihayet Araavutluk m .. elelenad 
Yupalavyanın hiçbir dahli olmaclıtım 
halbuki ltalyanın ArnanıUukta pka• 
ealı bir ihUJAlden meafeattar olacata 
lçia bu jfi körlldidipd llbe etmek• 
tedlr. 

Amerlkada Bir P•pa•• 
Da§a Kaldarddar 

Gold.Jboro - ŞimaJI Amerika, 17 
(A.A.) - Dan Smithoille'e otomobille 
....... t ettilrten ıonra ortadan kay
klan papH A•lreYv'ia kanm bir mek· 
hap almqbr. S. mektupta kopanın 
arbelt bırakllma11 fçla 4erMI 25,000 
dolar fidye 'Yerllınell l.tenU•ekte, 
akal takdirde papama 41dlrü)eceti 
bildirilmektedir. 

Rus - Japon 
Gerginliği 

Tokyo, 17 (A.A) - Japo•J• hlkt
metl, hudut hidi1elerinin aklalerl 
aleyhlae Sovyet Ruayaya umumi bir 
ihtarda bulunmak niyetindedir. 

Bu lhtar Japonya ta.rafından kuv• 
.at latimall auretile takip edUmiye• 
cekth. 

M. Antonof Milletler 
C•111•~·t1 AzaSI 

Sofya, 17 (A. A.) - BulgarJ•tantn 
Ankara aefirl M. Antonof Bulgari•ta• 
Dtn mUletler cemiyeti daimi azaht10a 
tayia edilmittir. 

~-•ced• Ta,,.,.. U•n• 
B• ..... 17 (A. A.) - Kral K..ı 

düa aabab Ka.n.a.. tayyan U.am
nı' kU .. t etmiıtir. 

Avusturgaga 
Gizli Cephane 
Sokanlar 

Viyaaa, 17 ( A.A ) - Bav1era'daa 
kaçak olarak AvualurJaya mtllaim mik
tarda mi ndı iafll&kly• •okmakla miit
tehem Salzburı'lu 20 Nulaia •uhake
meaine din fnıburck'ta bqlaamıtbr. 

Milli ve edebi tefrika .. ll•ir•re S.mi 18- 8 .934 

ÇÖL GİBi 
Kaf amcla bir utultu batla

mııtı: 

- Sen değil mi idin, kutuyu 
stnderea? Diye ıordom. 

Şaıaladı: 

- Ne kutu...? Haberim yok, 
4ıdi. 

Ben de ona bir aıec• en.ıld 
laapiıbane odaauua aıelinlnf, cll
ltnftnU anlattım. Mlniaılal beyaz 
elbfıenln, tftlOn, limon çiçeji ta
cının ıetirdiğl hayali ı6yledim. 

- Nesrin gelinlik e1Yabını 
~ınıeyo göstermemitti. Ben dilne 
kadar biçimini bile bilmiyordnm. 
Hatta bir aralık düğün yapılma· 
llnı bile istememişti. Sonra ne 
dGtündUğlimll h"ssetti. İçinde esefi, 
rası filan kaldı ıanmıyayım diye 
lıaıırlıklara bqladı. HattA ... şey ••• 
~lbunıunda fazla, ikimizin de ta· 
latına pek uymıyan bir ıekilde •• f:. ık.. uzak, yakın bir ıQrO 

an vırclı. 

•• Ytııll kızardı. Suçunu anladı 
auaı .. ' 

- Şu halde kutuyu, o feyi •. ? 
dedim. 

Ukırdımr tamamhyamadım. 
Nefe•im tutuldu. 

Seni, halini, ne yapbj'ını, ıae 
konuştuaunu, aon ,Onlerdeki söz
lerini ıordum. 

- Ü.tinde hi~ bir gariplik 
yoktu. Çok tabii!, laattt oldukça 
da .net'eH idi, dedi, 

Dnnn anlatmaja hazırlanır 
gibi bir hali vardı. 

Kolunu tuttum, dayanamıyor
dum artık: 

- Sus Necdet... Anlatma •.• 
Tafıillt verme. Sade dOıDn. Hiç, 
hiç dikkatine parpan bir ıözü 
olmadı mı bu günlerde? Anneıin
den bahsetmedi mi? ııy qaıaydı, 
bu gü · mUzU göraeydi ... ,, FilAn 
demedi i? Diye ıordum. 

- Hayır benim de tuhafıma 

ıf ttl Hattı bir aralık ben bu 
IAh açıyordum. Aynanın karıııın
da tcü. Gözleri daldı. Cevap 

Hindenburg'un Vasiyet
namesi Hidise Oldu 

Hlad .. bur s'un 
nlfyetnameal bu. 
lununcaya kadar 
Avrupa matbuatın
da birçok dediko
dulu yanlar neıre
dilmiftl. Nihayet 
yaeiyetaaae bu
lunda, fakat dedi. 
kodulara el'aa bir 
nihayet veril•edl 
Şimdi de Hinden
burl"un kHtet• 
titl Alman lmpe• 
ratorlupnua ne 
mana ifade etütinl 
merak ediyorlar. 
Acaba Hlndeaburl', 
Bi•mark zamaaıa
dakl Almanya'nın 
tekrar tHl•inl mi 
fıtfyordu; yolc•a 
emeli Avuat•ryayı 
da içi•• elan ha. 
yak bir Almaaya M. Hltl•r Hi•'••'"'l'•• ce11•z.ıl.11• .1011 ••lamını 
yaratmak mıydı? flerdikt•n •orıra müt•veflantn ojla il• 61rllkt• 

Avrupa matbu- Nöıd•k ı•toıund•n çıkark•• 
ah bunlarla metgulk•n aabık Kayaer nin Almanya'nın kurtulutunda hlı 
de vaal7etnamenin ikinci kıımını lmil olaeağıaı lliıve etmf ıtır. 
betenmelftift)r. Bu kı•ımda Hinden• '-

Halbu.ı sabık Kay1er Almanyaya 
lturg Almanyaya Hitler gibi bir 
b LU eakl aatntlnl Hohenıollern illle-af'n• geJditindea memnun oldu-
tunu yazmıt Te Hitler'i• hareketleri· ılnln verebllecetine kanidir. 

Japonlar 
Şarki Çin• Şimendiferinde 
Sovyet Memurlarını T ev

kif Ettiler 
Moıkova, 16 (A. A.) - Harbinden 

bUdlrllditine göre 13 • 14 Ağuıtoa 

geceıi t•kl Çin tlmendlferinln tark 
ww. ...................... ....... 
tevldlm ~,. • .,........ J>ilırcı. I~ 

t•fl olmak G_,. 1' So"f•I tebeuı 
.ı tevkif eclilmlıtir. Harbin mahaflll bu 

tnklfab, genlı bir tahrilda bqlangıcı 
olarak talakkl etmekte vi Japonların, 
hath ellerine geçirmek için ıarki Çin 
timeadlferinia fAl'k batb flzerslbıa· 
da 6rfi idare l1'a ttm•t• hazarlan
dıldanaı .a,ıemelıtetlir. 

Mevkuflartlaa 18tuyoa .. fi muninl 
Şolom bu •uameleyl protHto ma
kamıada apk pma• bqlamıf, 2 
rta birt•Y , ....... llaataaeye kal
clınlmıfbr. Hayab tüllkedetllr. 

Yermedi. Sade, biraz 80Dr~ 
''Daha 1932 de,U, dejil mi? 
de dl 

- Öyle IH kutuyu ... diye 

mırıldandım. 

- Acaba? DedL 
Sustuk. 
Avlıda birçok gtirliltft vardı. 
- 86yle bir Jiinde erkenden 

aen çıkarken, hiçbir teY ıormadı 
mı 1 Cuma, yuıbaneniz de kapah, 

dedim. 
- Hayır, ıormadı. Blrıey 

alıp timdi relecejim, ıana bir 

ı&rprizim var dedim, fazla kur
cılamach, bu da garip, aahi diye 

duraladı. 
- Haydi, git Necdet bir 

mUddet de gelme. Ben k6tUle
meye baılamııım. Ôyle ezıınım 
ki... Korkudan değil galiha, yilre
ilm sevinçten çarpıyor. Bu fena 
ali met. « Epi bir zaman gelme, 

fit» dedim. 
Elimi öptü. Saçlarını okpdım. 

Ayralırkeo, birden döndtl: 

- Aklıma timdi geldi, dedi. 
Geçen hafta, bir akıam, biç mO

na1ebeti yokken: "Haberin var 
mı Necdet, ltalyanın 10 uncu yıl 
dönOml imlı. Affı umumi ilin 
etmlf ler,. demiftl. 

Bulgarlar 
Bir haberi hem tekit, hem 

tekzip ediyorlar 
Sofya, 17 (A.A.) - Edlrnede lntl

tar eden Milli gazete tarafından 13 
Aj'oltoıta neıredilen ve Filibede bir 
darbel hUkQmet hazırlandığına ve bu 
itte met.laeldar IQI ......... tewldf e41&-
............ olaa h ..... clofna .,116. 

Me .. ıe komlafd fe~at hfkilAhnın 
keıfedllmHinden ibarettir, Bu tqld
lltla ~arnlzon neferlerinden blır kap 

da alakadardır. BuDlann aleni muha
kemesüae ayni ıebirde bqlana119tır. 

Sar Mıntak••••cltl iki 
Caeue Polle 

Sarbrllk ( 1914 hulti t.ldayetlade 
Franaı:ıların ilk ade•l muvaffakıyete 
ufradıkları ıehlr), 17 (A.A) - iki polla 
memuru, ecnebi idareler lehinde ca
nal11k lttlhamlle tevlrtf edihnltler
cHr. 

Diflerimi aj'rıtacak kadar 
aıkbm. 

- Peki Necdet... Haydi git. 
Dlln akıamki "gella bebeji,, 
anladım arbk. Kim ghderdijini 
anladım, git. Onu koru. Sen bir
.. , anlatmL Sade dikkatli ol 
Halinde bir tubafh k ıezer de, 

her .. yi bilmeai, 6ğrenmeai llzım 
der1en, gel bana. Sana verecek
lerim, var. 

Ve o gitti. Bu de buraya 
ıeldim. Camı a~tım. Demir par
maklıklara tutundum. Kollarım 
iki yanda, kafam, demirlerin yap-

bğı dört k&telerden birine dayalı, 
kaqıki duvann yıkık yerlerine 
baka baka, bir huaba daldım. 

Gerilere gittim. ltalyanlann 
deiil, bizim Cftmhuriyeti bazırh
yan o btlylk mlkadeJe gtalerine 
dand6m... Yüretim çarpa çarpa, 
ıaydım... GllnJerl aylan ö)çtom ..• 
29 Teırinievvel 1933 de de bizim 
kurtuluıun onuncu yıldönOmil ola
caktıl Bir aened.n az bir zamın 
kalmıfb. 

YtbUme vuran soğuğa rağmen 
içimin "acaba?,, laria dolu deli 
çırpımıı ile alnımın, avuçlanmın 

terledijini duY.dum. 

Gönlüme, bağrıma ıığmıyan 

okadar bllyllk, lımi olmı7an bir 

Gönil lılerl 

Bir Kaynana 
Meselesi •. 

Geçenlerde Son Poıtanıa hlı 
ılltununda okumuştum, bir Macar 
mahkeme1i, aleyhinde damadı 
tarafından daYa açılan bir kayna
nayi ıft•de yalnız dört kllçUk 
cllmle ıöyleadye millum elmİf 
ve kararan haricine çıkıldığı tak· 
dirde kadım sokağa blJ'akmak itin 
damada ulihiyet vennİf. 

Fakat dikkat ediniz, burada 
mevzuubahı olan kmn anneıidir, 
erkeğin annesi mevzuubahı olunca 
it değiıir. Haktan bahsetmeyiniz, 
birçok ahvalde mUeuiı vaziyet 
hakkan fevkindedir. Ve erkeğin 
annesi ötedenberi, kızın annesin• 
nazaran farklı muamele g5re 
ıelmittir, bunu değiştirm4'k eldo 
değildir. O, biraz mütehakkim de 
olsa, fazla da eylen, gelinlere 
tavsiyem abflllakbr, aabretmektir, 
daimi olmadığını dDfllnerek 
aabretmektlr, battı bu ulıada 
kocalarından ileriye aıiderek da· 
yanmaktır. Bir çocuk güniıo bırin
de annesine karıı lıyank&r yazl• 
yet alabilir, fakat bunun bir bar 
ka11 tarafındaa yapılmuma asla 
mDsaade etmu, yapam unutmu. 

Okuyucum F. Hanıma bu nokta 
U.ıerinde durmuanı tanlye edHim. 
D8fUncui makuldDr, madam ki 
çocutu 'tardır, kocaıından ayrıla• 
maz, ayrılmamahdır, aynlamaym
ca da katlaamalıd1r, kocaaa belki 
bugün fena görllnllr, teair albn
dadır, fakat bu teair elbette bir 
gön nihayet bulacaktır. 

• MU1tafa Beye: 
Bir memur hakkında bir kız 

aileıi tarafından yapılacak şiki· 
yet daima nazandikkatl celbeder, 
o memur hakkında fena not ve
rU=aiae •ebep ol•ı belki lı
tlkbe11n de dokuaar. Bayle bir 
pklyete meydan vermemeniz 11-
zımcLr, buna ıöyldikten ıonra 
kmn kaçma tektiflnl redetmeab 
icap ettijial a6ylemelıı bile faz· 
ladar. iti hir az daha zamaaa 
bırakmaz ve bu mllddet zarfmda 
ela aileai He a ..... ya çahflllL 
Ka ela ainiri bırakmalt, ebeTey
nine kendlainf MYdlr..U. muti 
glrünmelicHr. Dlnyacla umamn 
haUetmecliji hiçbir .. , yoktur. 

HANDıfTBYZB 

19yle dolmuıtum ki, biraz ıonra 
deatimi doldurmaya gelen Elmua: 

- Haberin var mı? ıtalyanlar 
affıumumt ilin etmitler. Onuncu 
yıiları lmiı, dedim. 

Bu haberin aaald cw kanada 
varda. Hapishaaealn her kot••• 
her çile kadınuaıa kuJa;ıaa çabu
cak, k()ftu, uçtu. Şimdi arblc 
lizerimbe yilkleaıen ceza hlikilm
lerlnlo, kendi çilemizia ıttnlerinl 
detil, bizi IOuncu yıldan 29 ter 
rinevvel l 933ten ayuan baltalan, 
dakikaları aayıyoru. 

Bu da ri1aziyeci akl1111a, ka
nun ve nizamlarla uğraıan bulmk 
adamlarının anlayacaj'I bir heaap 
deiil Ne1rln. 

Y urdua, yepyeni, hllr •• emin 
bir bayata kavuthığa o bttytlk 

ıliDBD onuncu yıl döntlmUnll, biz
ler de, flnet• qığa, havaya, 

hasretini çektlj'imiz herıeye sıkı 
sıkı sarılmak, atılmak için bekli
yoruz! 

Uzak çok uıak bir yerden 
gelen, hapishane inaanlannıo da 
benden duydukları bu habere, 
günlerle beraber yeni yeni ilive
ler yapılıyor •. 

Erkekler tuafından abnaa 
yeni bilper kabbyor. 

(Arkua nrt 



Dünya Hadt.elerl 
~, 
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Dün.lJanın En 
Garip Zihniyetli 
Memleketi 

Çin memleketi, telakki nokta-

1 

Bu memle- ı •ından hiçbir me· 
. . deni diyara ben· 

ket Çındır zemeı. Bugün 'u 
kanaatte bulunan bir devlet ada
mının yarın tamamen akai bir 
kanaati mildafaa ettiğini görür
ıoünUz. Bunun sebebi, Çin asker 
ve devlet adamlarının paraya son 
derece düşklin olmalarıdır. ja
ponyaya karşı açılan cidalde 
birçok Çin jeneraJlerinin, karşı 
tarafa geçmeleri rde yine bun· 
dandır. En son misal ise şudur: 

Çin ihtilalinin babası addolu· 
nan Sünyatsen'in katibi ve dostu 
Hühanmin, Sünyatsen öldükten 
~onra Hon Kung'a çekilmiıti. Bu 
ıehfr İngilizlerin elindedir. HU
h nmin bu İngiliz ıehrlnde, em· 
niyetli olacağına hUkmetmiş ve 
bu ıebirde yerleımiıtl. 

Hühanmin'in lhtilalcl Çin 
gençliği üzerinde büyük teairl 
vardır. Bu noktadan Nankin hU· 
kümeli Reiıi Şankay Çek, HU
hanmini ele geçirmeyi düşUnti· 
yordu. Taraftarlarmdan mürekkep 
ıllahlı bir kafae bir gece Honk 
Kung'a girdi. Hühanmin'in demir 
parmakhklarla örtülU evini sardı, 
ve ondan ıonraıı anlaşılamadı. 

Fakat bir gün sonra, Çin gaze· 
telerl Hühanmin'in mühim tetkik
leır yapmak Uzere Avrupaya se
yahate çıkmakta olduğunu haber 
verdiler. Bu itilaf ( 200 ) bin do
lara mal olmuştu. 

* 
Peşte hayvanat bahçesi, ge

çen gUn, garip bir hadiseye 
Kendini sahne olmuotur. 

Beraberinde genç 
maymun zan· ve güzel bir kadın 
ned•rı hoca bulunan iri yarı, 

fakat yaılı bir adam, maymunların 
kafeslerinin öntlne geldiği zaman 
birdenbire muvazeneılni kaybet
miı ve maymunlar gibi garip 
ıesler çıkarmıya başlamııtır. Mu
vazenesini bozan adam, Peıt• 

lisesi mütekait hocalarından Ye· 
noı Sandor'du. Bu profesör ka
dınlara dUtkUnlUğü ile maruftur. 
Yaıı il rledikten sonra kadın 

Aleminden vazgeçmeye tahammül 
edememiş, kendiıine Voronof 
aşısı yapılmııtır. Aşı, muvaffak 
olmuştur. Bu sayede eski eğlence 
hayatına devam edebilen profesör, 
vak'a günU beraberine gllzel bir 
kadın almış, gezmiı, eğlenmiş, 

hayvanat bahçe ine geldiği zaman 
maymunlarla kartılaıınca, kendi
sinin de maymunlaıacağı korkusu 
içine düşmüş ve çıldırmııtır. 

Profesör Sandor ogUn bugün 
tam bir maymun hayatı yaıar, 
maymunlar gibi konuıur velhasıl 
tamamen bir maymun taklidi 
yapar. 

* 
Amerikan telılz mUhendiıleri 

çok mühim bir ttcrUbe 
·-M-u--h-,-.m-b_i_r_ yapıyorlar. Ha· 

va bo luiun
dan kuvvet top· 
lamak ıuretile tecrübe.si ------· bu kuvveti hareket ettirici bir 

vasıta olarak kullanmak iıtiyorlar. 
Bu maksatla Amerikanın Santafe 
mıntakasında mühim iki tecrübe 
yapılmıf ve iki muhtelif ılmendi· 
fer katarı bu ıuretle hareket 
ettirilmiıtir. Maamafih birçok telıiz 
mUtehassısları bu tecrübelerin 
ehemmiyetine kıym t vermemek• 
tedirler. 

Dlnyada Olup Bitenler 
·~-------------------- ------------~--~------

Ölen Tayyarec ·nin Ruhu Geri Mi Geldi? 
"Havada Henüz Halledilememiş Bir Sürü Eırar Vardır ,, 

Hal Şekli Bulunamamış Muammalardan Birkaç Nümune 
ln~lltcrenln •eıhur ta1yareellerloden ythbaıı OJJy bOyUlıı l ldbea da lleadı batın• bir kuap .. ya dcude r•tlrmlttlr. Şlmdlre 

muharebenla 7dl9tlrdlfcl alaalardan biridir. Mlcadele eaaa11ada kadar tanare 11• katettlit meaafe bir milyon mildir, taııdıtı yol-

' 

cuaun adedl de (40.000) dlr. BOtlla h miJedet Hrhada eıı kliçOk 
keşif Ye muharebe hıyyanlerlade UÇIBUf, mUcadeledea ıoara ( 111· bir kaıı:a blle r•pmamıttar. Aşafıdalıl aatırlan bu HtlD kaleminden 
peratorluk Hava Yolları Nakliyata ) Şirketi•• fntlnp etmft1 m[it•a- aakledtyoruıt: 

insanların uç· tılan gizli bir 
m nya baıladık· elektrik meve-
ları zamandan· ceal vaııtasile bir 
beri ancak 30 gece bütUn oto· 
sene gibi kısa mobil motörlerl-
bir müddetin nin kııa bir mUd-
geçmio olmasına det içinde lıle-
reğmen bu müd· mez hale gel-
det İçinde deniz diklerini öğren· 
yollarında oldu· mlştf. Fakat Al· 
ğu gibi hava manlar ademi 
:yoltarında da bir malumat beyan 
süri\ esrarla kar· ettiler v• mu• 
şı!nşılmıştır. Her amma o ıeklldo 
hangi tecrübeli hal le dileme den 
bir pilota soru· kaldı. Bununla 
nuz, bu "srar- beraber buıün 
dan tabii bir blltün dUnya tay• 
ıekilde izah edi- yarecllerl motör-
lememiş olan bir· leri ıuıturacak 
çoklarını anlatıt. bir elektrik kuv· 

Birkaç hafte evvel imprator· ları bu kı:ııl tayyare içinde, velinin ihtra edllmiı oldupna 
luk hava yolları nakliyatı kum- dUımanlarını zaferleri zamanında ve icabında meydana çıkacağına 
panyasının en bilyük tayyarelerin- 1elamlamak isteyen nazik Baron kani bulunmaktadırlar. 
den biri olan Hongist yere indiği Rihtofenin rubu bulunduğunu Göze GörUnmeyen Kazalar 
zaman pilotu Kentkontluğu üze- inanmıya mütemayil olanlar pek ŞUphe yok, ıon bir kaç sene 
rinden geçerken bomba atma çoktur. Kim ne diyebilir? içinde sebebi anlaşılamfyan bir-
tecrübeleri yapmakla meşgul tay· Bizzat ben birçok garibelere çok tayyare kazaları olmuştur. 
yarelerden birinin alevler içinde ıahit olmadım mı. Üzerlerinde Hakikati söylemek }Azımsa bun-
yere düştUğUnli gördüğUnU söy- düşünmedim mi? Size kendi tec- lardan birçoklarına saik olan 
ledi. Tahkikat yapıldı. Ve öğre- ıadece ıan1Sızhktır. MeaelA Pren 

rUbelerime istinaden bu fevkala· F d nildi ki o glin öğleden ıonra orj Bibesko bir müd et evvel 
Kent üzerinde birçok tayyareler delikleri tabii bir şekilde izaha Hindistanda fena bir arızaya uğ· 
bomba atma talimi yapmışlardı. mütemayil olduğumu söyleyeyim. ramıştı, ortada bir sebep yoktu. 
Fakat bunlardan hiç biri en Kroydon üzerinde uçarken Fakat tayyare tetkik edilirken 
kUçUk bir arıza bile geçirmemişti. birçok defalar tecrübe makinele- kanatlarından birinde bir yırtık 
Hadiıeyi anl. tan pilot ağzından rinin ateı içinde kalarak düıtnk- sıörüldU, yapış kusuruna atfe-
çıkan kelimenin mes'uliyetini bilir lerini gördüm. Her defasında dildi. Fakat pilot hatırladı ki 
bir adamdı ve bir tayyarenin aşağı ınınce 8orardım. Hayır, arızadan az evvel bUyUk bir 
düştüğünü s~ylUyordu, resmi ra· böyle bir vak'a olmadı derlerdi. kartal gelip tayyarenin kanadına 
porlarda ise böyle bir h isenin Düşüne dUtüne buldum, bu tec· ~onmultur ve bu yarığı yapan 
olmadığı iddia ediliyord& acaba, rübe tayyarelerinin kanatları gli• a o ur. 
hangllt doğruydu? neşin ziyaıını çekerek aksettire· Okyanos Muammaları 

Size bu sualin cevabını ver· Katiyetle halledilmiyen muamma-
meden evvel mUsaade ederseniz 
F ransndn cereyan etmit bir hl· 
diseyi anlatayım: 

Büyük muharebe eınasında 
80 düıman tayyaresini düşür
dükten sonra ayni akibete uara• 
yarak ölen Almanların me~hur 
harp tayyareciıi Baron Fon Rih
tofen uzaktan dahi göze çarpoo 
kıpkırmızı bir tayyare ile uçardı, 
ve bir düımanla karıılaşarak 
onu düşürdül<ten sonra "Karling11 

aen eğilerek toprağa doğru inen 
düşmanın arkasından bakar, elini 
çıkararak muhabbetle 1&1lar bir 
veda iıareti yapardı. 

Onun kumanda ettiği müfreze 
ile birçok d falar çarpıştığım için 
bunu pek iyi biliyorum. 

Bu Tayyare Nereden Çıkta? 
1918 senesinde mlltarekenin 

imıalanmuından birkaç dakika 
evvel Fransa (Mort Hom) tepe
leri üzerinde uçan bir lngHiz 
keıif t~yyareai koluna menıup 
pilotlar Alman hatları ıeriılnden 
bir tayyarenin kalkarak kendile
rine doj'ru yaklaıtıiını gördüler. 
Bu tayyare, tıpkı birkaç ay evvel 
diiterek ölen Fon .. Rihtofen11 in 
bindiii tayyarenin eıiydi, lnpkır· 

mızı bir rengi vardı. Bu tayyare 
İngilizlere yaklatınca içinden 
.. herkesin tanıdığı bir el,, uzandı, 

lngilizlere elim verdi, ıonra tay
y re yükselerek bulutların arasın· 
da kayboldu. İngiliz tayyareleri 
arka ındnn gittiler, fakat kırmızı 
tayyare havaya karışmıı gibiydi, 
ır olmuıtu. 

Tayyarecilerimiz içinde birçok-

cek bir boya ile boyanmıılardı. 
Ateı içinde görUnmelerinln ıebebi 
buydu, ihtimal mütarekenin son 
dakikaıında İngilizlere yaklaınn 
Alman tayyaresinde de bir "ga· 
letirUiyet,, hidiaeıi vardı. Fakat 
ihtimal ki böyle değlldi, hava 
seferlerinde Ö} le garibelerle kar
f'laştım ki hiç bir noktai nazar 
Uzerinde katiyetle duram~ml • 

• 
En bUyUk hava garibeleri 

1923 ıeneıinde &örüldü. O zaman 
Alman topraiı üzerinden geçen 
Fransız tayyarelerinden çoğu ya 
bir kazaya uirayorlardı, yahut 
ta yere inmek mecburiyetinde 
kahyorlardı. Franaa hükümeti 
meraklanmıya başladı, halkın 
dilinde de aarip bir rivayet dola· 
ııyordu. Almanların Fran11z ta)
yarelerinl gizli bir elektrik cere· 
yanı ile hareketten sakit bırak
tıkları söyleniyordu. Bizzat Fransa 
istihbarat daireıi de Almanların 
Nauon telıiz iıta6yonundan dağı-

lardan bir tanesi, Ruı baloncusu 
Morolofun akibetidir. Bilir1iniz, 
bu zat balonu ile Pragdan yUk
ıelmeyi müteakip ortadan kay-
bolmuştu. Senelerce ıonra Afrf· 
kada seyyahate çıkan bir Avru· 
palı bu balonun enkazına vahıi 
bir kabile nezdinde raatgeldi. 
Mukaddes eıya gibi saklandığmı 
gördü. Demek, balon Praidan 
kalkınca Afrlkanın ortaaına 
kadar gitmlfti. 

* Yeni •zamanlarda en mühim 
muammalardan biri yüzbaıı Hlnc
chelif ile ıerkUıeıti esnasında ya· 
nında bulunan Lord lnchcapın 
kızı Mis (Elsi Machep) e aittir. 
Bunlar Okyanosu geçeceklerdi. 
Fakat deniz ortasında kayboldu
lar. Hldiıe, (Giçner) in batmasın
da olduğu gibi birçok rivayetlere 
ıebebiyet verdi. Bunların da çoğu 
münasebet.izdir. Filhakika bir· 
tanesinde tayyarecilerin cesetleri
nin Amerika dailarında bulundu· 
ğ'u ıöyleniyordu. Dlkerinde İH bu· . 
na yakın baıka bir iddia derme
yan ediliyordu. Derken ite meıhur 
romancı ve iıpirtizmeci (K~man 
Dovil) de karı9tı. Tayyareciler
den ıon dakikalarını anlatan öbür 
dünyadan gönderilmit bir mek
tup aldığını ıöyledi: 

Hincheliffe benim iyi bir ar· 
kadaıımdı, beylik uçuılnrdan 
ziyade tabiilik fevkine çıkan bir 
uçuş yapmak isterdi ve yaptı, 
ben şuna inanıyorum ki, havada 
muhalif rUıgiirlara çatmıf, benzini 
zamanından evvel tUkenmiı ve 
denize düımüıtür. 

Bu f aclanın Uıerinden timdi 
altı seno geçmiıtlr, fakat etrafm· 
da elin rivayetler dönmektedir. 

Ağuıtoı 18 

Resminizi Biz~ Gönderfn .. .. . 
Sizt1 Ta6iotcnızı Sö11ligslı 
Rumlnlırl kapoa ile rönd•rlnb· 

Kupon diğer eayf amtıdadır. 

16 Kadıköy; Or 
Bey; A~·ıkgvz.dur. 
ki11nı daha ziy 
derelerine h ere 
temenni olunur. Ü 
ne başına pek dik 
etmek, intizam kll 
datile yorulmak is 
mez, menfaatler 
teaallfık eden roe 
ilde becerikli olur. 

• 17 Kadıköy: Cihat 
Bey; Atak ve eerbcet 
tavurlu değildir. Mu· 
hitini bulduğu zaman 
gözü pekçe olur. İn· 
t izam lruyudatile hü· 
riyetini takyit etmek 
usul ve merasim kai· 
delerine tabi olmak 
istemez. Dilediği gibi 
YRi&mak ister. 

• 
18 Adapazarı: Fatma Hanım: 

ler yüzlü ve eevi 
dir. Fakat ıuretium 
miyede hazin bir h 
vardır. Tavru b 
reketlerinde, yav&ıl 
ıakinlik vardır. Oür' 
ta n ka•gayı ae\1 
mez. İşlerine hile <t 
riya karıştırmaz, dah 
ziyade olduğu ıib 
görün Ur. 

• 
15 Balıkulr: Nuri 

ve ciddi taYurludur. 
Az konueur, e.z güler. 
intizam bahsinde ala
kalı hareketlerde bu· 
lunur. Çabuk alına• 
bilir. Mllşkil vaı.iyet• 

lerde kendisini muda· 
faa otmeeini, bir fıkir 
etrafında münakaşa 
yapmasını bilir. Yal· 
nız ııuretiumumlyedo 
çekingen, kuımen tutuk ve az sokul• 
gandır. 

ne bilir. 

.. 
14 Karaman Milnit 

Bey: Sade ve tabii 
tavurludur. Fiıl "'' 
hareketlerine yo.pDl•· 
lar kanştırm :r.:, i"l•• 
rini acele ile bitirme~ 
ister. Elinden iş gelir 
intizam im) udatın• 
riayetkardır. Baeka• 
lan için isr f yapma• 
Menfaatlerini dUıti• 

• 
13 İnegöl: Akıtın• 

dU:r.: Bey: Ağırbaılı 
,.e ciddi tavurludur. 
Birdenbire atılmaz, 
ataklık yapmaı. Ken
disine ehemmiyet ve
r ilmeeicl, şöhret ıahi· 
bi olınn!!ını ister. Kı

lık ve kıyafetine Ui
mn olduğu kadar 
itina eder. Bir iı ve 
fikir üzerinde ıarar edebılir. Aziın ~• 
sebat gostcrebilir. 

• 
22 Üıküdar: fımail Bey; İ•ind' 

becerikli olur. Baş~' 
mevzularda miicttıDlP 
ve tutuk olnbllir . .Al-

W zı lfıf yapar. ble• 
ğine ait işlerde ınulı-· 
tabını ikııaa çalı§tf 1

' 

muvaffak olur. .JJ•~ 
keıle samimi oıııı• 

-· ve başkaları içııı '.,. 
rarlara katlnnnııı1' 1 

tem ez. 
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Profesyonel Güreşlere 
Dün T aksimdc Başlandı 

T•kslnı •tadgomu•dtı gapıl.,ı gir•ıl•rtl•.,. ilci /,.tlluı 

Haft~lardanberi ilan edilen 1 yaptıkları mücadelede yine yenişe-
beynelmalel glireı müsabakalarına meden berabere kaldılar. 
dün Taksim ıtadyomunda binler· Hu akıam Takıim ıtadında 
ce meraklı önUnde başlandı.. . saat 9 da baılı"·acak olan mllsa· 

Avrupalı .. ·ı · h Ik J 

t kd
. . d guretçı erm 8 8 bakalar serbest gUreş olarak ya· 

a ımın n evv l bu mü abaka· ı k 
lara Türklerden Kara AH, MnlA- pı aca hr. 
yim, Rıfat ve Hüseyin pepJivan· Verilen proarama 1ı6re mu .. -
larm da iştirak edecekleri ilfm bakalar: 
edildi. Cumhuriyet marşile açılma MUIAyim ile Polonya ıampi-
merasimi yapıldı.. yonu, Okranya ıampiyonu ile 

Avrupalı ıampiyonlar alktılar Estonya ıampiyonu, Macar fam· 
arasında teker teker halka tak- piyonu ile Çek şampiyonu, Por· 
dil\! edildiler. tekiz ıampiyonu ile Romanya 

Birinci mUsabaka Portekiz ıampiyonları arasında yapılacakhr. 

Dünkü 
At Yarışları 
Dün Velief endi deki At 
Yarışlarına Devam Edildi 

Birinci koıu: ( Satın ko,uıu ) 
meaafe 2 bin, ikramiye birinciye 
120 lira. 

1 - T edik Beyin Sedaıı. 
2 - Salih Paşanın Serdarı. 
ikinci koşu: Dört yaşından yu· 

yarı yerli ve yarım kan İngilizlere 
mahsus. Mesafe 2400 ikramiye · 
410 lira. ' 

1 - Karacabeyli Rtistenı efeu-
dinin Suha&J. 

2 - Prenı Halim Beyin Semirl. 
3. - Rüıtem af anan Vona11. 
ÜçUncii koşu: Safkan lnıiliz 

taylarına mahıuı, mel8fe 800, 
ikramiye 785 lira. 

1 - Fikret Beyin Tomro'ıu 
2 - Fikret Beyin Erol' ft 
3 - Fikret Beyin latırancaaı 
Dördüncü koıu: Dört yaşından 

yukarı biliı kan lngiliz me1&fe 
2400, ikramiye 730 lira. 

1 - Prens Halim Beyin 
Romflon'u 

2 - Akif Beyin Bekarı. 
Beıinci koşu: Beş yatından 

yukarı Arap. Mesafe 1800, birinci 
ikramiyesi 155 lira. 

1 - hmitll Şevket Beyin 
Nerlmanı. 

2 - Ahmet efendinin Leyliıı. 
3 - lımail Efendinin ServetJ. 

Fenerbahçanin TeşebbUsU 
Dört Balkan milletinin futbol 

ıampiyonları arasında Fener 
.tadında bir hunuYa y~mak 
Dzere t•febbOse baılıyan Fener-
bahçeliler müracaat ettikleri yer
lerden muvafık cevaplar almıı· 
tardır. 

Ternuvamn henüz tarihi tHbit 
olunmamııtır. Bunun için futbol· 
cularımızm Ruıyadan avdetlerl 
bekleniyor. 

M. Kemalpaşa Ve Susı
gırlık Futbolcuları 

Perıembe günkU ıpor uyfamııda M. Kemalpqahlann Karacabey 
ve Suıııırhk ıporcularile birer maç yaptıklarını ve bu maçların ne~ 
celerini yazmııbk. Resimde Suııgırhk Te M. Kemalpaıa ıporcuları bit 
arada görülmektedir. 

Kayseri de Dağ Sporu 
-

ıampiyonu ile Macar göreşçi ara
ıında başladı .. 

3 dakika 50 saniye süren bu 
müsabaka Portekiz şampiyo· 

Büyük Britanye Olimpiyadında 
Kay1eri, (Huıuıt) - Son z .. 

manlarda memleketimizde de dnğ 
ıporuna kıymet ve ehemmiyet vf!!J
rilmiye baılanılmıftır. Burada tay• 
yare fabrikası •por kulUbUne men• 
aup iki genç 3900 metre irtifaa 
çıkmak ıuretile büyük bir muvaf. 
fakıyet elde etmişlerdir. Bu hem•n 
hemen Türkiye rekoru demektir. 
KulUbe mcnıup altı genç ıenenln 
her mevsiminde karlarla meıtur 

nunun galebcsile bitti ... 
ikinci mllıabaka: Estonyalı 

pehlivan ile Rumen ıampiyonu 
arasmda cereyan etti. 

Estonyah 116 kilo Rumen tam 
100 kilo idi. 

Yedi dakikalık ilk devrede 
berabue kalan gUreşçiler iki 
dakikalık istirahatten sonra ikinci 
devreye baıladılar: ve yine yeni
ıemediler ... 

Son devrede Eıtonyah 17 
daki~a 11 saniyede galip geldi: .. 

ÜçUncli Müsabaka: 122 kilo
luk Okranya ıampiyonu ile 105 
kiloluk Finlandiyalı Hutanen ara
ıında idi. 1928 Amıterdam O· 
limpiyadı ııUreıçilcrinden olan bu 
pehlivan rakibini 3 dakika 9 
aaniyedc mailfıp elti.. 

Dördüncü Müsabaka: 94 kiloluk 
Çekoılovak ıampiyonu ile 96 
kiloluk Rumen tam piyonu araamda 

oldu .. 
fık ve ikinci devre berabere 

güreıen mlisabıklardan Çekoılo· 
vak ıampiyonu rakblni 18 dakika 
31 şaniyede mağlup etti ... 

Be,inci e gOnU on müaa-
hakası: 1 7 kiloluk Mac r iJe 108 
kilolu şampiyonu ara· 
ınd cra edi di 

B'r ı e\ rede ber ber ka· 
lan gü eşçi r ikinci devr de d 
~ !J medı r •• 

Bir b:rini yenmiy e ugratan bu 
gureşçil r ıon ıanıyeı e kndar 

lngiliz Şampiyonları Muvaffakıyetler Temin Ettiler 

16 libre agırhk atma mtbaba
ka ında Cenubi Afrika müm~111li 
M'ater H. Hart 4 ayak fazla me-

afeyi tutturmak ıuretile İngiltere 
munıessili mister Howland'ı mağ· 
lüp etmiştir. 

ı -...-~~--~ 
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H•r d6rt aeaede bir kere yapılan beynelmilel Olimpiyatlar gibi, 
bu H•e lnıflt•Hde bltltn BUyftk Britanya mUıtemlekelerine de ıamil 
olmak tıere Ollmplyal müsabakaları tertip edildi. 

Bu mö11bakalara laıillz Domlnyonlarından ve bUtUn mUıtemlekele
rindtn mllme11ll ıampiyonlar iıtirak etti. MUıabakalara halkın göa· 

terdiği ratbet tahminlerin fevkinde çıkmıştır. Beynelmilel Olimpiyat· 

)arda tesRdüf edllmiyen bir kalabalık önllnde cereyan eden atletizm 

mliabakalarının bir çoğunda İngiltereyi temsil eden şampi) onlar 
muvaffakıyetler kazandılar. 

Apğıdaki izahat resmi görülen heyecanla manialı yaraşa aitt r. 

Mister D. O. Finaly ( sağdan itibaren ikinci ) manialı yarışın 
finalinde Kanada mümessili Mister Worrall'i 15 l /S saniyede 3 yarda 
geçmek ıuretile ma~IUp ederek lngiltercye bir zafer temin etmiştir. 

olan Erclyef dağının 4000 metre 
irUfaına çıkmaya karar vermifler· 
lerdir. Fakat bu 6 gençten ancak 
Muıtafa ve İbrahim Bey• 
ler 3900 metre irtifaa çıkmaya 

muvaffak olmuılardır. Resimde 
Muıtafa ve İbrahim Beyler 
3900 metre irtifada görülmek· 
tedirler. 

Yenişehirliler 
Galip 

1 O Ajuıtoı tarihinde İnegöl 
Y eniıehir maçının 2-2 ye beraber
likle neticelendiği bildirilmitli. 
Şimdi de bu maçan 1·2 Yeni~
hirlilerin aalibiyetile neticelendiği 
bildirilmektedir. 

Beşiktaş-Fener Kombinezonu 
Mevsuk bir yerden haber al· 

dığımıza göre önümüzdeki mev• 
aimde getirilecek ecnebi takım· 
larile yapılacak maçlarda Betik• 
taşın F enerba \ıçe ile beraber 
hareket etmesi için iki kullij 
idarecileri ara ında bir anlaşma 
hasıl oimuıtur. 



R•almll, B&trUk MllD Ro..... • 

Tombul Mirasyedi 
Yazan: Sermet Muhtar ıs . s . 984 

Sezai, Sulu L~kabını Hakedenlerdcndi 
DUnkU ve evvelkl gUnkU 

tafrlkalaran hUIAsası: 
Tooıbul Mirasyedi r e~\\>i ~ey, 
Katip Raif ve Sulu Sezai, bav· 
baş vermit oturuyorlar. Mevıim 
) az; hava fazla ağır. Kafadarlar, 
goğüsbağır açık, 11re11rpe ltir 
haldeler... Vehbi Bey ( yanıyo
rumJ ) deyerek hasırlıdan bardak 
bardak buzlu su deviriyor. 
Kutip Raif, 86, 87 kararlannda; 

karay ğız, kalın kemikli, ( vaY ) 
bıyıklı. Dört yüz kuruo aylıkla 
gumrükte ki.tip, fakat omuıdat· 
hgıı meftun, racona riayetkar. 
Kendini dovaynaamda görlir. 
Kıtıpyoz kabadayılara metelik 
vermez. 
Dır iki ay evvel, arapların kıra 
çıktıkları gün, Sulu Seıaiyi babab 
bacıların elinden kurtarmış, Vehbi 
Beyle ahpaplığı kurmuıtur. 

8ezai, uzun, ınska, sulunun ıuluıu 
bir genç, Tombulun mahalle 
komşusu ve çocukluk arkada~ı. 
Miraıyedi beyin pederi 40 gün 
evvel vefat edince Fethiyedeki 
evlerinden Fındıklıya nakletmİ§· 
Jer. Üç kafadar, iııte bu evin bir 
odasında sohbetteler. 

Odada {lç kİ§İ konuouyoılar. Biri, 
bıyıklannın uzamasına can atan, 
elinden aynayı ve yanık fındığı 
dü~ürmeyen Tombul Şabemret 
Vehbi Bey, öbiırü hi9 yüzü gül. 
miyen, daima kaş çatan Katip 
Raif İsmindeki sahte vekar, daha 
öbürü de Sulu Sezai dedikleri 
Leylek, sııka genç. 
Vehbi Bey sahibihane ve yeni 
mira.yedi. On yedisini doldurma
dan boylu boılu yakqıklı, Tom· 
bul,; cfaha doğru u şişman. Direk· 
leraraııı, Bahçekapw, Eminönü 
eibi kalabalık yerlerden geçti mi 
derhal hanımların ağzından (tom· 
baliıa) iltifatlan yağıyor. 

fOzll kirli 1&rı, daha doğruıu 
cerahat renginde, lgneyl batır, 
irini al.. Boynunun bir tarafı sam 
vurmuı gibi akçıl; öbtır tarafı 
tiryak stırmfiJ gibi kahverengi .• 
Göğaftnde, kollannda dalga dalga 
lekeler .. 

Alnı, ıakakları erienlikten 
pıtrak.. Çukur çukur ılSzler; batık 
batık yanaklar; kanın damlaıı 
bulunmıyan dudaklar.. Aizınm 
içi yıkık kale bedenlerinlıı küçük 
bir modeli. Oiflerin yarııı Hacı 
berbere çektirilmiş, yarısı da ya 
luralmıı yahut kUfeld taıına 
d6nmilf. 

Yukarıda da dedik ya, Sezai 
ıulunun •uluıu idi. Sulu likabmı 
bedavadan bak etmemiıti. 

Sezai, Vehbi beyle mahalle 
komıusu ve çocukluk arkadqı. 
Aralarında bir iki yıllık yaş far
kına rağmen, Otlukçu yokuıun-

daki Fatih Merkez Rüıtiyesinde 
40 gün evvel, Vehbi Beyin 

babası vefat edip te evce ve 
takım taklavat, Fethiyedekl Katip 
Muslahattin mahallesinden Fm 
dıklıya nakledince, Sezal de 
kuyruklarma takılmıı, yanlarına 
poıtu sermiıtl. 

Böyle miras yenen bir yere 
baıka post aerenler yok mu 
diyeceksiniz ? 

Mümkün mli?. TUredllerm sU
rllsi\ne bereket, boy boy, biçim 
biçim, cins cins.. Kimler yoktu 
kım r? Hepsi sıraıile sahneye 
çıkncak. 

Vehbi Beyin bıyık muaycneıl 

arasında bilfifasala bardak bardak 
ıu dev'rdiği, KAtip Beyin boyu
n • ( Yeter be sulu !.. İstoper 
be ıırzop f) diye kaş çattığı, Se
ı:aınin de durmadan cıvıttığı oda, 

dıklıda aet üstündeki konak 

Eslcl l'Jegoğl• caddeilcelliri (soldaki 
b•lkonlu 6i11a Krl•l•I i .. ıi11dalcl 

maıhur kafcıanltırtdır.) 

yavrularından birinin orta katında 
tramvay yoluna bakan odalardan 
biriydi. 

Ev, bir ay eyvel kirala tutul
muştu. Harem ve selAmlık olmak 
lizerc, sağlı sollu iki bl>lüklll idi. 
Beyler, aelimlık tarafının en geniı 
odasında oturuyorlar, yukarıdaki 

ı5zleri görliıllyorlardı. 
Arası uzamadan, acemi kemani 

gıygıyma benziyen kapı gıcırtısı 
ve peıindeki makamlı 6ksürUk 
yine işitildi. Yaklaıan ayak ıeıleri 

İkinci Büyük 

•• 
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duyuldu. 
KAtip Raif, Vehbi Beye usul· 

lacık: (Moruk geliyor!) diye fısıl
dadıktan sonra pes perdeden 
prkıyı tutturdu: 
Benim halim /iralcınla 11amandır 
işim lıer dt1m figan il• Amandır 

Dışarıki kapı daha kuvvetli 
~lan gıcırdarken; çat diye kapan
dı. ÔkıllrUk daha dolgun olarak 
akıeyledl; arkaaını davudi bir 
aeıle prkının mabaadı takip etti: 
Giizel gözliim niçin gözden 

nllıandır 
Kime feryat edip galvaragım 

ben 
Aramaz oldun eg Rill bendııni s11n 

Odanın içindekiler hep birden 
fırladılar: 

- Allah eıkına bey amca 
··esme, devam et ... Dllnyalar dur• 
dukça dur; ne .ses, ne ıe•!... 

- Hazret, bir defa baıladm, 
bari adam akıllı liitfet... Ocağına 
doıtük .... 

- Ayağının albnı öpeyim, 
kuçukuçun olayım bey babacı
ğım, oldu olacak haıtan al, ken· 
dini tutma, salıver çıksın. 

Sofadan, adeta hicaz maka-
mile fU cevap ititildlı 

- EsıabrU miftahUlfereçf ..• 
lılhl çocuklar lizülmiye, telaıa 
ne lilzum var?... Abdiahkar kaç· 
mıyor; burada. Bir nebze mUsa• 
ade buyurun, a gözllmUn elifleri! .• 

( Arkası var ) 

Dil Kurultayı .............................................. -
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

dan ıehrin muhtelif yerlerine 
hoparlörler koydurulmuıtur. 

İkinci dil kurultayı istiklil 
martı ile açılacak, ıonra uzun 
ı.amandanberi denemesi yapılan 

kurultay marşı söylenecektir. 'Sonra 
Cemiyet reisi ve Maarif Vekili 
Bey açma nutkunu slSyliyecek
lerdir. Bundan sonra Kurultay 
reiıi ile Riyaset Divanı ve EncU· 
menler seçilecektir. Cemiyet umu
mi katibinin raporu ekunduktan 
ve çalışma yoUan hakkında ma• 
lumat verildikten sonra tezlerin 
okunmasına başlanacaktır. 

Bazı tezler, uzun misalleri de 
ihtiva ettiği için, misaller ayrıca 
basılarak azaya ve dinleyicilere 
dağıtılacaktır. 

Kürsllde esas tez anlatılırken 
dinleyiciler, ellerindeki misallerle 
diğer kısımlan kolaylıkla takip 
edebileceklerdir. 

hk tez Ahmet Cevat Beyin 
''Türk Dilini ı yapılıt karakter· 
leri ve türkçen'n Hint - Avrupa 
dillt.ri ile mukayeseai., baılıklı 
tezidir. Vakit kalırsa bu tezin 
de okunmasma ba,lanacakbr. 
Kurultay salonu bütlin radyo 
merkezlerine bağlanmıştır. Cuma
dan ba ka her glln saat 14 ten 
18 e kadar radyolarda Kurultay 
mOzakercleri tak;p edilebilir. 

Kurultaya iştirak etmek üzere 
şehrimize gelen Alman alimi, Her 
Kize Dolmabahçe sarayına gide
rek merkez bürosu içtimamda 
bulunmuştur. 

Kurult ya Nasll GldUecek? 
ikinci Türk dıli kurultayına 

gelecek olanlar Dolmahnhçe 
sarayınm saat kulesi önündeki 
kapısından gireceklerdir. Ellerin
de beyaz, yeşil ve pembe renkte 
kart olanlar sarayın ön salonun
da, kırmızı ve san renkte kart 

olanlar d bUylik merasim aalo
nunda yer alacaklard.r. 

Son az6 llsteal 
Ahmet Cevat, MusUhittin Adil, 

Etem Akif, Naim Hazım, Ferit, 
Oıman Nuri, Fuıl Ahmet, Yunuı 
K&zım, Mustafa, Ömer Aıım, 
Sadık Karahan, Abdi Tayyip, 
Şeref, Sıtkı, Sırrı, Faik, Nahit, 
Muharrem, Bedri, Vehap, Şeref, 
Şerafettin, Huluıi, Kasım, lamail, 
Yaver, Mithat, Ahmet Kudıi, 
Avni Can, Hicri, Hüseyin Avni, 
Ahmet, Necip, Galip Bahtiyar, 
Faruki, Tevfik, Muharrem Naili, 
Yusuf Ziya, Saime Rahat Hamm 
ve Beyler. 

Son dlnleylcl llateal 
Tahir, Pertev, Halil, Hamdi, 

Beıir, Nevzat, Müeyyet, Mahmu• 
re, Fahriye l.mail, Ali Galip, 
ZOhtU, Sabri, F ehml, Sıtlu, Ni
ıar, Şeref Tevfik, SUheyll, Sa
diye, Saniye, Stıreyya, Piriye, 
Nazan, Girizao, Nermin, Meliha, 
MuallA, Bedriye, Nezahat, Bed· 
rlye, Sırrı, Avni, lhaan H., Lütfiye 
Salih, Suat, Avni, Oıman, Nafize, 
lclil, Bedriye, Müzehher, Nafiye, 
Tevhide, Sadiye, Neı.iha, MeDfur•, 
Resmiye, Saliha Tahsin, Vehbi, 
Feride, Kudıiye, AH Riıa, Tur• 
han, Ra1im, Tevfik, Tevfik, Mn
kerrem Zeki H., F e\•ziye Kimli, 
Radiye Kimil, Ahmet Selami, 
Melek, Kemal, Sıtkıye, Harika, 
Feridun, Muzaffer, Melek, Leman, 
Mualla, Süheyla, Mukadder H., 
Nesrin, Sebahat, Seher, Mellhat, 
Zehra, Ahmet, Mustafa, Cemal, 
Adil Demir, Nuri Adil, Naci AH, 
Vedia, Servet Sami, Leman Feri· 
dun Hanım ve Beyler. 

Davetiye kartları Cuma gUnll 
öğleden sonra ve Kurultay gUn· 
leri sabah 10 don itibaren Dol• 
mabahçe milli saraylar mftdürlU· 
ğUnde davetiye dajıtma merk ... 
%inden alınabilir. 

Bir Diplomanın Ameli Kıymeti 

Suculuk Yapan Bir Ali 
-Ticaret Mektebi Mezunu 

( Baıtarafı linci Hyfada ) 
yllzUnde fevkalAde manidar bir 
tebessüm dolaıır. 

Bir Tavsiye Bir Diplomadan 
YUkaek midir ? 

ÇUnkU ali diplomalı sucuya 
en çok hayret edenler onun par· 
lak bir (Ali tahail diplomasına 
sahip olduğunu bilen bu zevatbr. 
Hüseyin bey, bütün müşterilerini 
bilhassa bendeden ciddi ve halim 
tebe11Umile glllerek bu zevattan 
bahsederken diyor ki: 

- Ayni ill mektepten birlikte 
mezuniyet diplomalan aldığımız 

bu arkadaşlanmız, beni bir banka 
veya bir dail'e muhasebecisi ye
rine mlltevazi bir ıucu dllkkinı· 
nın tezgahında görünce hayret 
ediyorlar. Bunlarda adeta diploma• 
lanmızm ıerefine kartı bit htırmet
sizlik görllyorlar gibi bir hal var ••• 
Hattı, bu nevi arkadaşlanmızın 
çoğu bana bilhassa aık aık 
mfiracaat ederler ve bil' muhaae
beciliğc kayrılmam iç.in tavsiye
lerden bahıederler. Halbuki bil .. 
miyorum, bil' tavsiye bil' diploma
dan daha mı yftk•ektir? 

Sucu Hilaeyin bey bu sözleri 
söylerken halim tebusllmft daha 
manalqıyor, birden bqını mah
cubiyetle önUne eyip gülftmıiye
rek diyor ki: 

- Beni muhaıebcciliklere ka-
yırmak gayreti gösterenlerden 
nice dostlar da gördük ki gllnUn 
birinde mütevazi dUkkinımıza 
uğrayıp vapur paraıı içJn 7 buçuk 
kuruş istikraz ettiler! 

Ticaret Mektebi Olmlyan 
Bir TUrklye 

Sucu Hüseyin beyi halim ve 
ğır başlı konuşuıundan birden

bire galeyanlı bir hatipliğe geçi,. 
mek için şu sual klfi geldi: 

-Hü.eyin beyi Siı.in böyle amo-
li bir ticaret baıma geçmiı olma
DIUl bilhassa ticaret mektebi me· 
zunlarının hayret etmeleri asıl hay .. 
ret edilecek bir şey deiil midir? 

- Şilpheıiz .. Fakat ben hay• 
ret etmlyeolerdenim ! Çünkü Ti
caret mekteplerinden yeti,en genç• 
lerin kalbini bilirim. Gençler, da
ha mektebe girerlerken muhte
ıem bir banka veya ıüılft bir da· 
irenin muhaıip maaasınm ııcak 

rehavetine meftun bir halde gi· 
rerler. Esasen bizim de nimetini 
g&rdüğümliz Ticaret mektepleri
miz talebesini hayata çıkarırken 
aıarip bil' muğallta ile çıkarır; 
tftccar veya ticaret mttteha19111 
yetif tireceji yerde bir muhaaebecl, 
bir banka memmu, velha11l bir 
memur yetittirlr. Binaenaleyh 
TOrkiye, bugtln, Ticaret mektebi 
olmıyan, ticaret dhniyetl ve ter
biyesi •erecek tek bir mOeııeaeal 
bulunmıyan bir yerdir. 

Buna, benim de ılnHinde dol
duğum m•ktebe btırmetle, fakat 
acı bir imanla kani bulunmakta
yım.. Çünkü bizde ne iımi ameli 
alan Ticaret mektepleri, ne derece 
derece, küçllk. orta, lll Ticaret 
mektepleri, yetiştirdiği talebeaine 
buıUnkO manaıında hakiki tiraret 
zihniyeti, btlhaua ticarette mu
vaffaldyetin rubu olan ticaret ter
biyesi verebilmekten uzaktırlar. 

Bir Dlplomanın Kıymeti 
- Demek ki siz bir diploma• 

nm kıymetine inanmıyorsunuz? 
- Hayır, bunu demek istemi

yorum.. Fakat biuat ilmi ticaret 
hayatı içinde birkaç aenelik tec
rllbemle de kanaatim sarsılmaı 
blr hale ielmittfr ki muhasebe
cilik •• bankacılıkla ticaret 

temamile ayrı ieylerdir.. Bir ali 
tahsil diplomaıımn ilim ve knıtur 
yükseliıi noktaıından şüphesiz 
kıymeti vardır. Fakat ameli ha· 
yatta hiç !.. Bir an dlitllnllnüz: 
Vakıa bugün ili tahsil görenler 
diplomalannı alır almaz bir me· 
muriyete tayin edilebilir, bir İJ bu
labilirler. 

Fakat yarın diplomalılar ço
ğalınca ne olacak ? Şllpheıizdir 
ki bil' zaman gelecek, elinde ill 
diplomalı lşıizler ve açlar görtı· 
lecektiJ'. 

Ali tahıilden de gaye, kendi 
kendini ameli bayat içinde yara
tacak bir kabiliyet vermek olma• 
dıkça istikbal için bir diploma 
biç bir emniyet kıymeU teıkil 
edemez. 

Suculuk Bir insana Ne 
Temin Eder? 

- Ameli Meılek mektepleri
dJnde memUI' yetqtirmek anane
ıini bozanlardan biri de ben ol
dum: Memuriyet kabul etmedim. 
En mntevazı ticaretin bile en bu. 
ytlk vatanperverlik olduğuna ka· 
niim ı Her ticaret adamı, miW 
iktiaadiyabn bir yilkıelmeli uo
aunı, bil' halkaaıdır. 

Memur olnydım bugün devlet 
blUçeıinden mütevazı maq bek• 
liyen bir müıtelılikten batka bir 
ıey olmıyacaktım. Halbuki ju 
gördüğünüz yardaklarla birkaç 
ıene içinde hemşiremi bUtUn ica-
batlle evlendirdim, kardeıimin 
bedelini verdim ve ihtiyar anama 
bir ev aldım. BugUn halk aırbn
dan geçinen bir tufeyli değilim. 
Fakat milli lktiıadiyabn en mU. 
teTazı bir htdlmfylm •.• 

Musevllerln Muvaffakıye• 
tindeki Str Nedir ? 

- Hayata bakarsak ell'afı· 
mızda bizden çok farklı muvaffa· 
kıyetler göröyorUL Ticaret haya· 
tında bilha11a Musevi vatandq-
larımızın muvaffakıyeti ılbi. Bun
daki ıırrı yalnız ticaret zihniyet ve 
terbiyesinde bulacagınıı.a katiyea 
emin olunuz.. Boş bir kibir ve 
gurur, derhal zengin olmak 
gibi vehimler, dtirUstlnğUn tica
rette mOsbet rolU olmadığına fnan· 
mak gibi galetlerdir ki bizlerdeki 
yOksek ticaret kabiliyetini felce 
uğrahyor. Bir an içinde bir za
man bfitUn dünya ticaretinde ec
dadımııın t6hretini dtıştınmek ka
biliyetimize inanmak için kafidir. 

BugUn gençliğe tekrar ayni 
hakiki ticaret ruhunu apla· 
mak IAzımdır. Size Musevi •atan
daılarımıza alt tek bir mi11lle 
meramımı anlatmıf olacağımı ıan
nedtyorum: 

Ben küçUcUk dftkkAnıma çiko-
latayı, bazı eabaptan dolayı, bir· 
kaç yftz bin liralık zengin bir Mu
seviden alırdım. Bu ıat, tuadl
fen BByOkadada oturur. Alqar 
ları, benim dtıkkimma lbım olr 
cak mfttevazı miktardaki çikolata 
paketlerini bizzat dnkkAnıma gl
ti.rip bırakırdı. Hiçbir hamaliy• 
vermeden 1 Bu misal sizi aydınlat
mıya kafi gelmelidir. 

1. M. 

Nişan Merasimi 
B. M. Mecliıi Reisi Khım Pat• 

Hz.nin biraderleri merhum Asını 
Beyin kerimeleri Saadet HaDlnd~ 
lzmir eırafından fabrikatör M~ 
met Ruşen Beyin niıan nıeraaaar
leri Dolmabahçe sarayında l(lıı~ 
Paıa Hz.nln dairelerinde • • 

b. ,urett• 
erkinı arasmda huıuıt ır 

icra kalınmııtır. 



Kokteyl 
iTTiBATreTIBABBI ılı~~T-~_a~_o_&_hs_i~-' 

Operet Nasıl Doldu? •• 

Nasıl Yaıadı ? .• 
BUyUk Operet 

Ya.z•nı Elcrem Reıll 
Be•lellgen: Cemal Re,;ı 

Gün Kaymakam Enver Bey, Bir 
içinde Paşa . Oluvermişti •. 

A~.llk, artık harp bitm. 1 
Vaktile, bir maksad! vatanperve;!~e 
ile der'uhde ettiğim vazife d h:" .. 

Bu gtb:el ilin bizi Tepebatı 
bahçesine koıturdu. Lnkus Hayat 
tan daha iyi bfrtey göreceğimizi 
zannediyorduk. Gözlerimiz kapalı 
pardenin tlzerinde, ha açıldı, ha 
açılacak diye bekledik. Nihayet 
ıaat yirmi biri yirmi geçe Gonk 

Markiz. sizin gGzel gözlerinizin aıkı 
beni öldürfiyor •• 

lf. 

" LUkUs Hayat "ta alb UıtUne 
getirilince pek iyi olmalJllf. A .. 
lmda daha iyi idi. Kokteyl ( ope
reti değil içkisi ) yapmanın gll~ 
lüjii içkileri birbirine kanıhrmak-

· i Z e ı..!\ ma ermışt r. aten istifa t • 
do U .. d e meyı 

1 nuyor um. Onun 1 • b 
aeı b kk çın u me
b e a ında fikir ve mUtalAa 
eyanına lüzum .. i D . . gorm yorum. 

emıştı. Fakat bu s6zleri söy• 
Jerken paıanın hal ve tavrunda 
derin bir teeHür hissedilmiıti. Ha• 
lil Beyle TalAt Bey, paıamn bu 
teesailrllnU Harbiye Nezar~tinden 
aynlmak iıtemediğine atfetmifler, 
maksatlanm izah etmek ine• 
aıiflerdi. 

İzzet Pap buna da lüzum 
ıörmemiş: 

- No Harbiye Nezaretinde 
•e ne de Başkumandanlık veka
letinde zerre kadar gözüm yok. 
Ancak beni tet"asilre ıevkeden 
bir korkudan ibarettir. Hiuedi· 
yorum ki Harbiye Nezaretine 
Enver Bey getirilecektir. Şayet 
böyle bir şey vuku bulursa o zaman 
zuhur edecek mahzurlar ... 

Akı11 akın g•l•11 rnıılıaclrler l•to116al caddeleri11l JolJ.,aıorlar? 
Cemiyetine canilyllrekten merbut ı yeai~i pek iyl biliyor; efkar ve 
bulunan liva ve ferik pqalar bissıyatı umumiyeye ehemmiyet 
eksik değildL Onun için, hakları vermiye ll\zum bile görmüyordu. 
çiğneyen bu keyfi muamele dola- Netekim Enver Papnın Harbiye 
yısile yalnız halk arasında değil, Nazın olduğunun ertesi gtınB, latan-
orduda da cemiyete ve bilbaaa bul muhafı2:1 miralay Cemal Beyin 
Enver Beyin ıahsına karp bir de kıdemine Uç sene zammedilaıiş 
hoınutıuzluk hissedildi. (Cemal Paıa) unvanile, vekileten 

HükQmetio idare kuvvetlerini Nafıa Nazırlığı makamına geçiril• 
tamamen gençleıtirmeye ve ken• miştL Mamafih Cemal Paşanın 
dllerince en emin ellere tevdi aldığı bu vaziyet, hllkUmetin o 
etmiye karar veren ittihat ve gtlnlerde takip ettiği bir aiyaaet 
Terakki erkanı, halkın haletiruhi.. için elzemdi. (Arkall Yar) 

çaldı. Perde açıldı, Kokteyli gör
dilk: Meğer Kokteyl opereti "Ha· 

yat Llıkns ,,ten baıka birşey de
ğilmiı. " Hayat Lüküs ,, te nemi? 
Baılt birşey " LükUs Hayat ., ın 
alb llatüne getirilmişi. 

* Moliere'ln Boorgeols gentilhomme 
komedisinde bir M. Jourdain var
dır. M. Jourdain bir Markize llAnı
aık edecektir. Söyliyeceğl ctlm
Jeyi hazırlamlfbr. 

" Güzel Markiz, alzin gtızel 
glSzlerinizin aıkı beni aıdornyor." 

Bir ilime sorar: 

Bu cümleyi daha baıka tllrltı 
aöylemiye imkin var mıdır? 

- Vardır •• Gllzel markiz aıla 
beni 6ldftrllyor, aizin güzel göz-

lemizinl Yahut, sizin gDzeJ g6z
lerinizin atkı beni öldürllyor gü
zel Markizi.. Y ahot •••••• 

M. Jourdain tekrar ıorar: 
- Bunların en iyisi hangisidir? 
- Sizin ı6ylediğiniz: Gllzel 

ta değil, çalkalamaktadır. Ekrem 
Reıit Beyle Cemal Reşit 8e) 
opereUerl birbirine belki iyi k ... 
nştırmıılar amma iyi çalkıyam ... 

mışlar, bu yllzden biraz tadı kaç
mıı amma zarar yok yine içile
biliyor. 

* LUktıı · Hayattan parçalar aJm.. 
mıı Uç aaatten do baD kı11mlar 
llive edilmiı Kokteyl vücuda gel
mlf.. Operetten ziyada Revtıye 

benziyor. LOkDı Hayab, Oç Saati 
oymyanlar oymyorlar. Fazla birtc 
ll4vo etmiye Jtlzum yok, LUlrDı 

Hayab, Üç Saati naaıl oynadılarsa 
bunu da 3yle oynadılar. Yalnız 

aralarında V aafi Rıza eksikti. 
Hastalık, yahut buna benzer bar 
ka bir nbeple onu sahnede gör
memif olsaydık eksikliğini hisset
tiğimizi 116ylerdik, amma timdi 
ıMSylemlyoruz. 

ismet HulOel 

Heybelide Deniz Yarışları 

izzet Paıa sözünü ikmal ede
memişti. ÇUnkli kapı açılmış, 
odadan içeri başka misafirler 
g:rmiıti.. Bu mülikabn ertesi 
sıDnü l~zet Paşa istifanamesini 
verm~ti. Fakat bu istifa, ancak 
il~ güu sonra kabul edilmişti. 

Enver Bey, \.nnz <Kayma· ,.. Fabrika ve Mtlesseselere 
kam ) eh. Harbiye Naaan olabil
mem için Pqa olması JAzımdı •• 
Buna da derhal bir çare bulun
du. ( Bingazi) ve (Balkan) harp
lerindeki hizmetlerine mlikafaten 
kıdemine alb sene zam edildi. 
Birkaç saat süren resmi bir mu• 
ameleden sonra Enver Bev (Mir
liva) lığa terfi etmiı.. (Enver 
Paşa) namını alıvermişti. 

Daha bir gün evvel Enver 
Beyi Kaymakam tiniformaslle gU• 
renler; ertesi gllnti resmi tebliğ· 
lerde (Enver Paıa fsmile karııla• 
tınca biiylll< bir hayret göster· 
mişler: 

- İtte. Abdnlhamit devrin· 
de de zadegAn güruhu böyle 
terfi ederlerdi. Bu yaşta.. Bir 
gfio evvel, Kaymakam .. Bir giln 
aonra, Mirliva.. çok iyi, vallaht •• 
Şu halde Meırutiyeti müteakip 
tasfiyeye tabi tutulan (Paşazade) 
Pqalarm ne kabahati vardı? •. 

Demekten men'inefı edeme• 
mitlerdi... Ayni zamanda, sene
lerce huduttan hududa aUrUnen 
BIUUn ihtilll ve harp aabalarınd; 
kı;metll kanlannı damla damla 
doken.. Fakat buna mukabil, 
yüzbaşılıktan bile ileri 1ıeçemiyen 
bir çok cevherli zabitler de kalp
lerinde derin bir acı Ye inkJıar 
hissetmişlerdi. 

Merkezi umumi, kendi maksa· 
dını temin etmek için Enver 
Paşayı ( fevkalade bir kararla ) 
Harbiye Nezareti makamına ylik· 
ıeltmişti. Fakat cemiyetin kıymeti 
nıaoeviyesinl de halk nazarında 
bir kademe daha iskata sebebi· 
yet vermişti. Meşrutiyetin en 
kuvvetli umdelerinden biri olan 
( mtiıavat ), ayaklar altında çiğ
nenmişti. Orduda kıdemile, liya· 
katile, ibraz ettiği rütbeleri 
( bibakkin iktisap ) etmit olan .. 
Ve hattı, ittihat ve Terakki 

Usaa m8ddet •ahtellf fabrllEalarcl.a Bqmahaalp, bilro ,.fi ,,. m.U,.ede 
HeHp m8tellaH181ı~ı ,,apm,. olaa .. malateUI ma .... be .....,_... ..W 
kazanç, muamele ,,erl'i•I, Tiearet Ye TetYild •anayl Kaaunlan ahkAmın~ 
tevfikan muhaaebe defterleri, İ•tatlıtik cetvelleri, maliyet fiatlerl, ambar 
tetkillh tanzim Ye teabitlode tecrübe gÖrmÜf, liıan itina bir f8DÇ 

ııoai ve ticari mUeueıelerde daimt veya haftanın muayyen zamanlarına 
lnhlaar etmek (lzere it kabul ed~r. 

BON SERViS VE KUVVETLi REFERANS 
'9.. Atlre•: Ilahçekapı Celfilbey Han No. 16 (Telefon 21028) _ __.. 

Eskişehir Hava Mektebi Kuman· 
danlığından: 

Hava Mektebine kayt ve kabul için mukaddema verilen mtıddet 
birinci tefl'İn 934 •onuna kadar uzablmııtır. 

Taliplerin evvelce ilin edilen ıeraite göre tekemmlll ettire
cekleri evrakı bu tarihe kadar Mektebe göndermeleri lüzumu ilin 
olunur. u4540,, 

Adalan arGHlleıtirme cemiyeti tarafından tertip edilen deniz yanılerı Hey• 
beUada plij'nda Japılmıthr. Yarıılara birçok kulOplerln kadın Ye erkek JI· 
zücülerl n kOrekçilerl lıtlrak etmiıtlr. Ya"nılu çok g sel olmuıtuı·. Re.ml
mizde yanılara fttirak eden kadın yOzGcülerdeo bir grup a-örülmektedir. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 

Pendik 
Kartal 
Maltepe 

" ,, 
Kartal 

" 
•• 
" 
.. 
" 
" 
" BaııbUyülı 

Kartal 
Pendik 

" Kartal 

Mevkii 

Ayazma 
fıtaayon civan 
KOçükyalı 

Köy civuı 
Oıktidar caddeıl 
lataayon civan 

" Oskildar caddeıl 

" Kesim oğlu 
Çavuıoğlu dere 

" 
" 
" 

Cinıi Miktan Kıymeti 

M. 2 Muhammeneıi 
Bostan 4/32 HS 2755 100 T. L 

Arsa 1232 1100 ,, . " 
Tarla halindel/2 bisae 585 100 ,, ,, 

Tarla arsa halinde 590 200 ., ,, 
,, 229 30 " " 

Ar• 151 200 ,, ., 

" 275 400 " " 
" 34 100 " " 

100/120 bi11e 172 300 ,, ,, 
Tarla 9186 300 11 ., 

.. 9186 300 il " 

.. 7344 250 " ., 
" 9186 300 " ti 

" 5508 200 " " 
" 3672 100 ,. " 

" Kıııkh 1/:Z hine 22479 200 ,, ,, 
Meıeli Ayazm, ,, 3672 200 ,, ,, 

Bqlamıı " 2754 100 ,, ,, 
Kilise arkaa Arsa 138 300 ,, ,, 

Çavutoğlu dere Tarla 2295 75 ,, ,, 
., Meıeli Ayazma ,, 415 hi11e 2756 30 ,, ,, 

YUzde yedi buçuk pey akçeleri ve ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek 
l\zere yukarıda yazılı gayrimenkuller f81'ln8D1Hlne tevfikan pazarlıkla satılacaktır. ihaleleri 20/8/934 
Pazartesi güoU nat on beıte yapılacaktır. Taliplerin pey ekçelerini mezkur ıaate kadar yatırmaları 
lbımdır. Bolediyı nuumile aenei baliye ve,Pi mGfteriye aittir. '4263,. 

Boğaz Koruları 
Elden Gidiyor 

( Bat tarafı l inci sayfada ) 
Bu mlltecavnz eller, içinde 

yelmİf iki çeıit ça~ ağacı bulu
nan Bey koz kasrının bahçesine de 
tecavüze batlamışlardır. iskele 
tarafındaki birkaç çam kesllmiştir. 
Tokat köıkn yamaçlarındaki 
ağaçlar da birer. birer eksiliyor. 
Bunun daha garibi, Mıaırh Mehmet 
Ali Paıanın Osmanlı hnknmdar
larına bir b..,diyesi olan Beykoz 
kasrının bir odasma içindeki 
bekçi koç yerleştirmiştir. Zarif 
aynalarda kendilerini gören bu 
koçlar, karşılar11&da başka mah
lüklar varmış gibi bu aynaları 
toslamış ve parça parça etmiş~ 
)erdir. Kasrın avlurn da duran 
ve Fransadnn naklolunan üç aslan 
heykelinin de ayni akibete uğra
maması şaynm temennidir. .... ' .............. _. .. ··~ 

•> Dr. ibrahim Zati• 
Cağ"alotlu : Mahmudıye caddesi 

Çatalçeıme aokağı No S 
Hergüo öğleden sonra hasta a ,,, 
kabul eder. 
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81141 -ve- Zambak· 
BUyUk Tarlht Roman 

Muharriri: A. R. No.:8 18 - 8 - fı3:ı 

Pek Parlak Bir Plan .. 
·---------- ----

- Hulasa Haşmetmeap .. Yarın Güneş Doğarken 
Yegane Rakibiaizden Kurtulmuş Olacaksınız •• "'"...,..._ ____ _ 

Daha sonra da, babasının 
ölUmile Fransa tahtına çıkacak 
olan veliaht Hanri ile metresi 
Diyan da Puatyeyi katil ile 
itham ederek hakkında (afaroz) 
bUkmü verecegız... O zaman 
Franıızlarm dindar güruhu, bu 
katillerin aleyhine kıyam edecek. 
Belki de F ransada büyük bir ih· 
tllil vukua gelecek. Fazla değil, 
bir tek ordunuz, Fransayı nihayet 
bir hafta zarfında baştanbaşa 
istili ederek Paristekl Luvr sara
yının üzerine saltanat bayrağmızı 
dikecek.» 

Şarlken, papazın yüzüne hay
retle bakıyor.. bu korkunç fakat 
pek par1ak plim düıUnen ve ses• 
ın sedasız tatbikine giriıen L6-
yülamn zekAsını takdirle karıılı
yordu. 

insan iradelerini ezen ve çiğ· 
niyen bir kudrete malik olan 
LlSyulamn ağır aesi, yavaş yavat 
devam ediyordu: 

- HulAaa hatmetmeap .. yarın 
ıabah güneı doğark~n, imparator 
Şarlken, yegAne rakibi olan 
Pransuva dö Valva'dan kurtulmut 
olacak.. mukaddes· kilisede, din 
dllımanlarile gizliden ittifaklar 
yapmıya teıebbüa eden bir mert· 
ten, bir zmdıktan, bir rafazlden 
halAs bulacaktır. 

Birkaç saniye ıUren ıükutu, 
Ş...lken'in hafifçe titriyen aeıl 
lhlil etti: 

- Ya, hakiki katil ne olacak?. 
Löyüla hafifçe dudaklarmı 

blkerek omuzlarmı kaldırdı: 
- Hiç... Susacak.. hem· de, 

Fransuvayı öldürdükten ıonra, bir 
tek Allah kulile temaa edip te 
bir tek söz söylemiye muvaffak 
olamedan ebediyen ıusacak? •• 

- Naaıl? .. 
- Gayet basit haşmetmeap ... 

Katili tatonun nöbetçileri arasın
dan geçiren ve Birinci Fransuvanın 
mahpus bulunduğu kuleye ithal 
eden bir papazdır. Bu papaa 
Fransuvanm dairesinin kapısında 
katilin avdetini bekliyecek. Katil 
işini bitirip te avdet eder etmez 

Son Posta 
Ye•ınt, •IJH1, H"adia ve Halk raaeteıti 

t::aki_Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

.......... 

Gazetemizde çıkan yaza 
ve resimlt:rio bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

&BONE FIATLAAI · 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 

onu şatodan gçıkararak bir zafer 
şarahı içmek bahanesile meyha
neye davet edecek. Tam bir 
tenha yere gelirgeJmez, kalbine 
indireceği bir hançer darbesile 
ebediyen suıturuverecek. 

Şarlken, pek açık hayret ifade 
eden bir seıle sordu: 

- Fakat bu papaa, o kadar 
karakolların, nöbetçilerin arasın· 
dan böyle serbestçe nasıl geçe
cek .. katili nasıl geçirecek? .. 

Rahip Löyulanm çehresinde 
müstehzi bir tebessüm husule 
geldi. Her kuvvete hakim oldu
ğunu hissettirmek istiyen azametli 
bir sesle fU kısa cevabı verdi: 

- Gizli teşkilatımızın önllnde 
her manianın bir anda (erlmiye 
mahkum olduğunu bilirsiniz haı· 
metmeap. 

Şarlken, tepeden tırnağa ka· 
dar titremitti. Bu cevap, hiç 
şüphe yok ki kendisine pek açık 
ve sarih bir tehditti. Fakat o, 
ıu anda .hissettiği korkuyu belli 
etmemek için ıözU derhal değiş
tirdi: 

- Pekala, muhterem peder .. 
bu katil kimdir?. Nerede buldu
nuz? ... 

- Nerede bulduğumu sorma• 
yanız, başmetpenah.. bu, bize ait 
bir sırdır. Kim olduğuna gelince: 
Bunu söyliyebilirim. Bir budala .. 
kendisine ıövalye süsü veren bir 
ahmak. 

- PekilA onu naaıl ikna ede
bildiniz? ..• 

Saray kiliıeainln saati, ağır 
ağır on ikiyi çalıyordu. Rahip 
Löyula ayağa kalktı. 

- Ona.. ispanya ordulara 
başkumandanlığını vadettim. 

Diye mırıldandı. Fakat bu 
sözleri ıöylerken rahibin tavrında 
daha fazlasını söylemek istemi· 
yen bir hal vardı. 

- Haşmetmeap!.. Saat on iki. 
Yarın kuvvetli bulunmıya ihtiya
cımız var. Geliniz, sizi takdiı 
edeyim. Ondan sonra da lıtirahate 
çekilelim. 

Şartken, rahibin önünde diz 
çökerek, ellerinin parmaklarım 
biribirine kilitledi, ve başını eğdi. 
Ayakta dimdik duran Löyula, 
yavaı yavaı saj elini kaldırdı. 
Serçe parmağile yamndakini ka· 
pıyarak diğer Uç parmağım açh. 
Ağır ağtr Uç defa havada salladı. 
Ve .. anarken söylediği ıu ıözler, 

ahretten gelen titretici bir seda 
gibi odanın boıluklarında dalga· 
landı: 

J TORKJYE 
Kr. Kr. - -

1400 750 "'· -400 
Kr -
ıso 

- Ey, tahtını ıemavata kuran 
aziz peder !. Senin.. mukaddes 
oğlun.. mukaddeı ruhun namına .. 
ben, senin azim kir mücahidin .. 
kilisemizin bOyUk oğlu Şarl'ı tak
dis ediyorum. Daima sıyanet ve 
selametin.. onun üıerinde olıun .. 
Amin .• YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 

ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone lıedeli peşi odir. Ad ree 
deği§tirmek 28 kuru~tur. 

-- -
Gt1lt1n •11rtık geri fl•rilmez. 

llAnlerda11 mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru,luk 

pul ilıivesi lıizımdır. 

. ,... 
1 

Poata kutusu ı 741 l.tanbul .., 
ı Telgraf : Sonpo,ta 

.... Telefon :20203 .... 

* Bir Hançer Darbesi 
Birinci F ransuvaya mahbes 

ittihaz edilen ıatonun kulesi, üç 
kattan ibaretti. En Ust kat, esir 
kıralın ikametine, orta kat kıral 
He beraber esir olan onun sadık 
Uç silihıoruna, en alt kat ta her 
her yirmi dört saatte bir değiı· 
tirilen muhafız kıtaama tahsis 
edilmiftl. 

C Arkaaa nr , 

J 1 _B_or_s_a_d_a _____ ı 
Hafta İçinde 

Neler Duyduk ? 
Afyon inhisar idaresi 

köyJUnUn ekim izin tezkeresi ala
rak yetiıtirmlş olduğu afyonları 
usulü veçhile müracaat ettiği tak· 
dirde pefin para ile satın almak· 
tadır. Bu hareket yetiştiricilerin 
memnuniyetini mucip olmaktadır. 

Erkek - Yarın Evleniveririz Fakat bütün bu kolaylıklara rağ-
değH mi sevgilim? men köylü müracaatları azdır. 

temaslarda bulunmaktadır. Sov• 
yetlerin de bizzarure piyasaya 
uyacakları tabii olduğundan bu 
hal fiatlarda yakm bir yükslişe 
bile limit vermektedir. Bilhassa· 
son günlerde hareketsiz bulunan 
lngiltere alıcılarında da hazırlık 
ammareleri görülmesi bu zanları 
takviye etmektedir. 

Gen~ kız - Evet, yarın Evle- İstanbul lzmirden daha az satış 
..~~~~~!~~~--~~ ... ~~~~~ .. ~!~~--~~~~:.~!::..... teklifleri gelmektedir. Hafta için· 

Yapağı - Almanlar ahıla
rına devam ediyorlar. Bunu gören 
Sovyet Ticaret mümessiliği daha 
fa zla beklemiye lüzum görmemiş 

hafta içinde o da yeniden müba
yaatta bulunmuştur. 

· de inhisar idaresi yeni olarak 
--ı1-·----1-------~,- tUccardan mal almamııhr. Vadeli 

D•nJla lctı•al H11herlerl 
olarak evvelce satın alındığını 

Pire 
Limanı 

1 bildirdiğimiz maUar bugünden 
itibaren teslim alınacaktır. Hububat - Buğday piyaaa

aına gelen mal her vakitki gibi 
ayni seviyededir. iç pazarlara 
olan un satışları arttığından fiyat• 
lerin hafif düımesine rağmen 
aatış Taziyeti çok iftabalı ve sağ
lam gitmiıtir. Pulatlı malları 5,25 
ekestralar 4, 75 kuruıtan aatıl· 

mııtır. Mahlüt buğdaylara talep 
yoktur eaasen bu ıebebi bilen 
yükleyiciler de böyle mallan gön
dermiyorlar. 

Komşu Yunanlıtanın günden 
/Jıracatımız güne ehemmiyeti 
ithaldttan artan ve dünya 

buhranına r.ağmen 
/uzla faaliyeti azalmı· 

yan Pire limanının ( 1933) senesi 
ithallt ve ihracat vaziyeti hak
kında dikkate değer bir tetkik 
neşrolunmuştur, Memleketimiz ti
caretini de ali.kadar eden bu ya
zıdan bazı ihsai parçaları alıyoruz: 

( 1933) senesi içinde Pire lima· 
nından ecnebi memleketlere ve 
Yunanistanın diğer kısımlarana 
( 319,249 ) ton muhtelif ihracat 
mevadı sevkolunmuş ve buralar
dan ( 1,745,975 ) tonluk eşya ve 
ticaret maddeleri ithal edilmiştir. 

Pire limanına en çok ithalatta 
bu]unan memleket Sovyet Rusya· 
dır. Bir ıenede Sovyet Rusyadan 
(361) bin ton eşya gelmiı ve bu 
miktar umumi ithalitan vüzde 
(20,65) ini teşkil etmiştir. · Sov· 
yetlerden sonra lthalltta ön alan 
memleketler ayni seviyede olmak 
üzere İngiltere, Romanya ve 
Arjantindir. Bu memleketlerin 
umumt ithalattaki hi11eleri yüzde 
yediden biraz fazladır. 

Bunlardan sonra Pire limanına 
ithalatta bulunan memleketler 
sıra1mda beıincl olarak Türkiye 
gelmektedir. Memleketimiz (1933) 
senesi içinde Yunanistanm bu 
limanına yaptığı ihracat miktarı 
(113,609) tondur ve umumi itha
IAtm ylizde altı buçuğuna baliğ 

olmaktadır. Türkiyeden sonra 
altıncı olarak Belçika ve sonra 
ıırasile Almanya, Mııır, Amerika, 
Hollanda ve diğer memleketler 
istatistikte yer almaktadır. 

Türklyeden pire limanına ya
pılan ihracat bilha1aa ıu madde
ler üzerinedir: 

Tuzlu ve taze balık, Mısır, 
kuru sebzeler, taze meyva ve ku
ru yemişler, zeytin çekirdeği, odun 
kömürü, kereıte, Zongulak ma· 
den kömürü. 

Bu mevadden bir kısmı Yu· 
nanistanda sarfolunmamakta ve 
tekrar transit tarikile başka il· 
manlara sevkolunmaktadır . 

( 1933) Senesindeki ihracata 
gelince ilk aafla yüzde yedi gibi 
az bir hi11e ile Mısırı buluyoruz. 
ikinci mevkii ihracatın yüzde be
şini temin ederek İtalya tutuyor. 
ltalyadan sonra hemen hemen 
ayni vaziyette olarak üçüncü va
ziyette Almanya Fransa ve Tür· 
kiye geliyor. Bu Uç memleketin 
Yunaniatandan aldıkları mal mik· 
tarı umumi ihracatın yüzde birin· 
den biraz fazladır. Yalnız Fransa 
ile Almanyanın aldığı miktar 
Türkiyeye nazaran biraz daha 
yükektir. Türkiyeye Pireden( 1933) 
senesinde yapılan ihracat miktarı 
yalnız (3200) tondur ve umumi 
ihracatın tam yüzde birini teıkll 
etmektedir. 

Bu faaliyete rağm on Pire U-
manın da rıhtımların kafi aelme
diti ve bu yüzden daha fazla it 
g6rtllemediği bakkmda Yunan 
matbuab ıikiyet etmektedir. 

Serbest piyasada iki sandık 
Eskişehir, iki sandık Akıehir 
afyonu kilosu 600 kuruştan bir 
sandık ta Orhaeli kilosu 538 ku
ruştan olmak ilzere hafta içinde 
beş sandık afyon satılmıthr. 

ince mallar üzerine muamele 
yoktur. Şukadar ki Zile mallarının 
serbest piyasada kiloıunun 700 
kuruşa bırakıldığı iıitllmiştlr. 

Yugoslavlarla inhisar idaresi 
arasındaki müşterek sataş bürosu 
reisi Habip zade Ziya ve aza 
inhisar müdürü Ali Sami beyler 
ihracat satıı itlerini yerinde gör· 
mek Uzere yapılan davete icabet 
etmek için hafta sonunda Avru
paya hareket etmiılerdir. Yugos
lavya azaıı birkaç gün sonra Av· 
rupaya giderek heyete iltihak 
edecektir. 

Tiftik - Bu hafta Almanya 
için satın alan kimseler faaliyet· 
lerinl artbrmıılardır. Aiuatoaun 
ilk on beşinde Almanya hesabına 
alınan tiftik miktarı bllhaHa bu 
son faaliyetler üzerine çok artmıı 
ve 3500 balyayı geçmiıtir. Fiat• 
lar da bu umumi hareketten isti• 
fade ederek kiloda üç dört kuruı 
artmıştır, Alman alıcıları Cüm
huriyet Merkez bankaaı tarafın• 
dan gösterilen kambiyo kolaylık· 
iarından iıtifade ederek itlerine 
bu genişliği verebilmişlerdir. Şim· 
diye kadar satın alınan tiftiklerin 
karşılığı lıtanbula ıelinciye ka• 
kadar 15-20 günlük bir zaman 
geçmekte ve bu müddet zarfın· 
dakl kambiyo temevvllcab ticari 
hesaplarını ihtimallerle yapmıya 
sevketmekte idi. Halbuki Uç dört 
gündenberl Cumhuriyet Merkez 
Bankası Almanyaya gönderilen 
tiftiklerin bedelini de kontlmento 
mukebillnde derhal Mark heaa· 
bile ödemektedir. 

Bu hal piyasayı çok takviye 
etmiıtir. Sovyet Ruıya Ticaret 
mUme11illiği henüz yeniden mal 
almamıştır. 

Büyült: iıtok aahiplerile yakın 

Ziraat Banka11 Almanyaya 
kilosu 4,50 kuruıtan seret buğday 
satmııhr. Bu itin 150 bin liralık 
bir parti olduğu ltltilmiştir. 

Yeni mahsul piyasaya pey• 
derpey ge]mektedir. 

Arpa piyasası bu hafta hare
kete geçmitken ıon gllnlerde 
gevşedi. Eıaaen alıılan bilhassa 
yerli ihtiyaç için hareket eden 
kimseler yapıyordu. lhracatçılann 
harekete aeçtiil aon ııtınlerde 
bir silo meselesi meydana çık· 
mııtır. Arpa ihracatında ıiloda 
malı elemek ve bllibare sevket• 
mek zarureti vardır. Silolar iıe 
buğdayla doludur. Yalnız bir mü
essesenin elinde birkaç ıilo var• 
dır ki bu da diğer alıcıları plya• 
sadan uzaklaıtırmakta ve yalnız 
bu müesseseyi alıcı olarak mey
danda kalmaktadır. 

Fındık - Yeni mahsul çık• 
mııtır. Bu hafta ağuıtosun 16 ıın
dan itibaren yüklemek Uzere yeni 
mahsulden 200 çuval kadar 1&· 

tılmııtır. Fiat 36 uıtur. 

Eski mala talip yoktur. Dua
ların piyaaaıı iımen 31 kuruttur. 
Bu sene alivre fındık satıp 
eaki senelere kıyaıla daha aı 
olmuştur. Bunların fiatı 33 ile 35 
kurut arasındadır. 

Boluda Tayinler 
Bolu (Hususi) - Mllnbal bu

lunan hastahane bq hekimliğine 
opetatör Taki Bey, jandarma ku· 
m&ndanlığına da biobaıı Şerafettia 
Beyler tayin edilmiılerdir. 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza ıerefli, emniyetli bir latikbal hazırhyaa mekteblmlı• 
talebe kayit ve kabul muamelealne baılanmıttır. 

Kabul tartları: 
1 - Türkiye Cilmhuriyetl tebaaamdan olamk. 
2 - Yatı (18)den aıatı (30)dao yukarı olmamak. 
8 - Orta tahıili ikmal etmlt olmak. 
4 - Evli olmamak (evvelce evlen mit ve ayrılmıt iae çocutu bulunma••~ 
5 - Mektebi terkettltl veyahut bet aenellk mecburi hizmeti lklD 

etmeden evvel mealeti terkettiti veya çıkarıldığı takdirde mektep maarafılll 
ödeyecej'ine dair noterden muaaddak bir kefaletname nrmek. bi 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu ( 1,52 ) den atatı olmamak. ( Tıb 
muayene mektepte yapılacaktır.) alta 

Mektep Hililiabmer Cemiyetinin malı olup tahall mOddetl iki •en•. ti 
aydır. Taliplerin iakin, laıe, ilbaa ve tedrlaatı tamamen Hllillahmer C•1111

Y• 
tarafından temin edildltl ribl aylık cepharçhj'ı da verilir. ti• 

Mektebe girmek l•tiyenlerin lS eylil 1934 tarihine kadar Cumadan 111
•:., .. 

her rGn, latanbulda Akaararda Haaeld caddeainde mektep idarHlae •1(~;.. 
ları ilin olunur. 

R 



Bu Başı 
A k ve macera romanı - 75 
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Joaef Braun az adam 
Bu teklif onun da pek 
gitti. 

Minnettarınızım 
diye mukabele etti. 

" 

değildi. 

hoıuna 

hocam, 

Bindikleri otomobil kapalı bir 
otomobildi. Kapısını açan profe
sör Fafaya: 

- Siz arkaya giriniz çoeu· 
ğum, dedi. Siz de tistadım. 

Ve sonra ön kapıyı açb ve 
Fatoşıı: 

- Haydi bakayım kilçtlk kı• 
zım, siz de benim yanıma, diye 
ilave etti. 

Jo.ef Braun 'un yamna yerle
ıen Fafa "timdi bizi herkea g&
recek onu herke• tanıyacak ve 
bütnn kadınlar bana gıpta ede
cek,, diye düşünilyordu. 

Profesör Schimitt evveli genç 
kızı bindirmiıti. Sonra kendi 
8b0r tarafa geçerek volana geçti. 

* 
Joıef Braun F afa He gayetle 

iyi arkadq olmuıtu. Otomobile 
girer girmez konuşmıya ve ıaka· 
laımıya baılamıştı. Profesör 
Schmitt deyanında oturan arka· 
daııodan pek memnundu daha 
otomobili hareket ettirmod~n 
evvel: 

- SevgiJI çocuk, dedi. Ne 
gUzel bir ıeıiniz olduğunu bili· 
yor musunuz"f... Küçük ve hari· 
kolide bir bebek gibisiniz. Kü
çUk ve lsarikulad._ bir oyunca~ 

Bu ıBzleri a6ylerken nazarlan 
genç kızan bu harikulade sesi 
beıliyen nahif göğsüne bu sesin 
geçtiği mevzun boynuna ve sonra 
çenesinin altınd:ı geçerek g6· 
zel ağzana süze ıl\ze ka:dırdı. 

- Bu ses harikadır dönyada 
ancak beş on kifide bulunur. 

Fatoıun kalbi ıevinçle çarpı

yordu. 
- lıtifat ediyorsunuz üıtatl 
Diye adeta kekeledi. 

* 
Otomobil kapının önünden 

ayrılır ayrılmaz karşı binalarm 
birinin kapııınm içinden b:r adam 
çıktı. 

Bu adam siyah bir jaket atay 
giyiyordu. başında hasır bir ıapka 
ve göğsüude beyaz bir çiçek 
vardı. 

Ayağındaki lastik ayakkapları 
ılirUye, sürüye sokağın ortasına 

kadar geldi. Süra'tle giden ve 
köşeye yaklaşmış olan otomobile 
baktı ve kendi kendine: 

- Dostum, diye düşü:ıdü. 
••t•••• ...... , ....... -, ........... ____ .......... .. 

son Posta 
iLAN FIA TLARI 

I - Gazelettln e•a• gazı•ile 
6;, sütunun iki ıalırı bir 
( ıantim) 111gllır.. • 

2- Sag/asırı• ıöre hır ıontı· 
min ilan Jiatı pınla,.dır: 

ıeyfa sayfa fa eayfa Uiğer Soo 
1 2 3 S yerler sayf & 

400 250 20-0 100 1 60 30 
Kış Krş. Kr Krş Krş Krt 

3 - • Bır santimde vasati 
°rBJ lcelirn• .,.,.,.,. 

4- ince " ialııt pzaltır 
lutacfllclerı ı•"• ıln 
..,.11.ı. ilfillr. 

ı 
Suat Suzan 

Haydi timdi aüratle Meineche 

aokağma .. 
15 

Bu adam lvan Rabakoviçten 

başka kimse değildi. 
O sabah lvan Rabakoviçi biz 

Jemsin peşinde terketmiftik ve 
timdi onu bir konservatuvr kapı• 
smda buluyoruz .. 

Bu biraz acayip görünen ha· 
dise gayet basit bir ıekilde cere· 
yan etmişti. 

lvan Rabakoviçin takibini se· 
zen Jema bir müddet aağa, tola 
sapmıı hızlanmıı ve nihayet bir 
köıenin başında gözden kaybol
muştu 

Kendi takibinden tirken ve bu 
takipten kurtulmak için çabf&D 
adamdan bOıbittün ıOpbelenen 
beyaz Rua onu kaybettiği sokakta 
bir müddet dolaştıktan aonra, 
nihayet bulmak limidini kesmişti. 

Sonra uykudan kalktığını tah· 
min et!iği dostu Hans'ı aramak 
Uzere o yollan tekrar yaya olar11k 
geçmiş, Neuevieterfeld sokağın· 
daki o meıhur pansiyondan gidip 
arkadafını almıştı. Sokakların 
Ozerindeki bir nsıraya oturarak 
konuımutfar ve Rabakoviç te bu 
suretle bir parça yorgunfuğunu 
gidermitti· 

Onun makaadl bu sabah gidip 
Meinecbe sokağında bir teftit 
yapmakb. 

Fakat arkadatı Hanı'a mese· 
leyi çaktırmamak ve yirmi bin 
markı tek başına kazanmak iste~ en 
be7~ .B.un barikulad• kurnazq 
11.r.lret etmai IAzımdı. Bunun 
iç:n evveli arkadaşma yine diln 
yaptıkları gibi konseri.. vermele

rini teklif etti. 
Öteki de kemali memnuniyetle 

bu işi kabul etti ve yine bir lfÜD 

evvel yaptıkları gibi evlerin avlu
larına girerek birı kitar, digeri de 
ıılık çalarak para dilenmeye bq· 
ladılar. 

Ra bakoviç için arkad8f1 far• 

kma varmadan onun adımlar nı 

iıtediği istikamete çevirmek adeta 
büyiik bir uatalıktı. 

Dolaımıya batladıklanndan 
bir buçuk saat aonra nıuıikişinRı 
çift Meineche sokağında idıler. 

O evden, bu eve dolaıırken 

Rabakoviç bir mtlnasebetini dö
tilrmlif ve: 

- Hansi oğlum, demifti. Bak 
fU villiya bir ztmgin eve benziyor. 
lir de oraya gidelim •.• 

(Arkası var) 
.......................... ·-··············-···-· .... ·· .. ··· ,._ .................. . 

DABCOViCH va ŞUrekaıı 
'l'elı 44 708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limaW.n aruında 

muntaaam poıta. 
Anvf'nı, Rotter lam, Hamburg Ye 

hkanc.liılavya Jılltaulıırı içiu ywnda 
hareket edecek va urlıuı ve diiııvanın 
haılıo• lirnanlarıntfa tran9J,or d~men 

Yakında gelecı>k vapurlar 

Han•bu,.. vapuru U Ağıuıtoaıı 
ug tt 

Augu•t Leonhardt vıı.purn 3 S 
1 :yıüle ııogru. 

Y llkındtt har• ket edecek vııp•ı •lar 
Han•burg vıtpunı 19 J\~ıı .. tosa 
ı ıoır u 
August Leonhardt vapuru 'l-8 
l<: ı,; 1 ı (P cfogrıı . ' 

l• at.la htfaili\ için U tlııta, Frcngyan 
han umu mi acent lı!{ine uıiirıv· ~aa 
1 el 44 707 8 - 412~0 

... .......................................... -.............. . 
&on Posta Matbaa~ı 

Sahibi. Ali E .re • 
Netriyat Mödüriu Tahir 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

inşaat 
Usta Mektebi 

Mektep Ankaradıdır. Her ı.ae 
mllaabaka imtihanı ile leyli mec
cani talebe alınmaktadır. Kayt için 
fU ıeraitl haiz olmak lazımdır. Tilrk 
olmak, ilk mektep mezunu olmak, ya• 
fi 12 den atağı 16 dan yukan bulun-

mamak, aıhhi vaziyeti milaait olmak. Mek 
tebe ~lcretli leyli nya nehari girmek 
iıteyenler imtihan edilmeder. Ocnıt· 
bir den yıh için 27S liradır. bk mek
tepten yukarı tahsil ıörmlf olanlar, 
yaılan mOıalt olduju takdirde mGu· 
baka imtihanlanna girebilirler. Kayt 
içi• Sultanahıaette san'at mektebi 
mOdiriyetine muracaat edilecektJr. 

Kaytlar eylulete kapanacaktır. Mü
racaat edecek olan· ar bir lıtida ile 
nlfua tezkereler, tahsil vesikaları, &fi 

kltıtlan, veli illrn vehaberlerl r•tir
melidirler. 

Cevaplarımız 
Ankara ( 'ebef'idı> Tnviye ilanıma= 
Blr:ncl mektubunuzdaki lmzanıu 

Rukiye olarak okuduk ve mektubu 
bu isimle gönderdik. Bittabi elinize 
reçmemiıtir. Suallerinize burada 
cevap vermek mecburiyetindeyiı; 

Sultanııhmettekl Ticaret mektebi 
l~yli deği'dir. L .. yli hiçbir kıamı yok· 
tur. Kız kard~tinize daha emin bir 
istikbal hazırlamak iıteraenlz, Orta 
mektebi bitirmesi ve bilahara Mual· 
Jjm mekteplerinden birine girmesi 
!i;ınmdır. Maamafih lsteneniz, hu ıene 
plaeak leyll meccani n.. Jmtllaanla

.... 19tb'Alr ....... ,,. ......... 
lfla dera ere .. kı bir surette çaJııma-
81DI temin edirfiz. 

Karil~rimizden Süleyman Beye: 
San'at mektebine gimek için 13-17 

yaıında olmanız, tamü1181hha bulunma
nız llkmf'kteplerde okunan türkçe, rıya
ziye, tarih, coğrafya, yurt hilgısi ders
lerinden imtihan vermeniz liizımdır. 
Siz mademki İJkmektebi bitirdiniz, eğer 
yukarııhıki ıartları haiz iseniz lıu mek
tebe girelıılirsioiz. Kayıtlar Hl Ağustosta 
k11paoacak, imtihanlar 20 Ağustoııta 
yapılacaktır. Mektebe bizzat müracaat 

etmek liizımdır. 
Küçük Bayt.v mektebi fstanbulda· 

dır. Bu mektebe Ortamektep mezunu 
aldıkları ]çio sizi alakadar etmez. 

Malatyada fahri Beye: 
Elektirik mühencliel olmak için liseyi 

bitir. ut'~, ya mühendis mektebine gir· 

mek lazımdır . 
Buraya girmek için de lise mezunu 

içinde leyli meccnni olan mühendis 
olmak, yaş bırioci eııııf için 25 ten yu
kım olmamak, tamüssihh11, Türk vatan· 
datı bulunmak lazımdır. Bulunduğunuz 
yerden bir istida ve nüfus. kağıdı veya 
sureti lise şı•hadetnemesı 6 fotoğraf, 

ıtşı k~ıılı ~~~ ~~ .1?~~·~~~ ~<!~bil0i~s~~i.~ 
~· .......... 

Resim Tahlili .Kupona 
o • v ..... .. 

"'' Tabiatiaiti öğrenmek jstiyoraaruı 
reemiuızi bu kupondan 10 adet 
ile bidikte gönderiniz. · Rt-11111iniz 
ııra)'• tibidir ve iade edilmez. 

ı.m.. meslek 
veya eao'&t 

bulunduğu 
meaılf"ket 

Relim iDtifar 

eclecek ··' 
RetmiD klişeli 30 lnıl'Üflıak 
.,uı auakabiliadf. ıöııderU.bilir. 

1 RADYO 
19 Aıustos Pazar 

latanbul - 18,30 Plak neşriyati, 
19,20 ajans haberleri, 19,30 Türk mu-
siki neşriyah kemani Reşat, Mesut 
Cemil, Muzaffer B. ler ve V eoihe, 
Riza H. lar, 21,20 Ateo - Güneş kulil· 
bünden nakil, 21,30 orkestra kanıı.k 
proğram, 

Peete 550 m. 21,15 Peşte hayvanat 
bahçesinden naklen Mascagninin Ga
nlleria Rustlcana aperası, Maria Ne· 
mcthin iştirakile, 23,lö haberler, 24,45 
Sigan musikisi. 

BeJgrat 437 m. - 21 opora paroa
ları, 21.30 reklamlar, 21,40 plfık, 2~ 
koro konseri, 23 haberler, 28,20 dans 
pliikları, 23,SO kahvehane konseri, 
24,SO dans plakları. 

V arşova l 34f> m. - 20, J 5 Hafif 
musiki muhtelif, 21.12 Solist tagannili 
konser, 21,öO haberler, 22 mu~ dıabe, 
23,30 hafif musiki ve dans parçaları, 
musahabe, 24,05 dans mmükiei. 

Bükuıt~ 364 m. - 18,15 Romen 
muaikisi, DJU!-ıahabe, 19,05 daos musi
kisi, 20,30 konferans, 21, 1 u Belçıkıı 
musikisi spor, 22,l O Romen musikisi, 
23 haberler, 28.30 Lidol kııplıcalarıu
dan naklen konser, 

Viyana 507 m, - 21,05 Burggar
tenden naklen Senfonik kouıer, 23 ak
oam musikisi, 23,30 haberler konserin 
devamı, 24,40 plak, 

20 Aluato• Pazartesi 
latanbul - 18,30 Fr ders, 19 Dr, 

Ali Şükrü Bey T. konf0 rans, 10,30 
Türk musiki neşriyatı, Ekrem, H.uşen, 
Cevdet, kemani Cevdet, Şeref, İbra
him B. ler Ye Vecihe, Belma H. lar, 
21,20 ajans ve borsa haberleri, 21,30 
Bedriye Rail hanımın iştirakile caz ve 
tango orkestrası. 

V arşova 1345 m. - 21,12 hafif 
musiki, 21,50 haberl»r, 21,12 popüler 
orkeıtra konseri, 23 umumi harbin 
ilanı, 23, 15 hafif musiki ve dını 
parçaları. 

Bükre'i 364 m. - 13,15 güudüz 
neşriyatı, 19,05 karış ık konser, 20 kon
ferans, 20, 15 konserin devamı, 21 kon
ferans, 21,15 oda mnsild1'li, 21,45 mu
sahabe, 22,30 keman solo, 23 haber
ler, 23,30 kahvehaue konseri. 

Vjyana 507 m. - 20,35 haberler, 
20,45 Aldüahte, 21 kuartet koaaeri. IB 
St. Stefao geceai mütealuben Sigan 
musıkiei Peşteden nakil, 23,45 Org 
konnri, 24,45 plak. 

21 Aıuatoa &ah 
lstanbul - 18,30 plak neıriyab, 19 

:Mesut l emil B. T. çocuklua masal, 
19,30 Türk musiki neşrıyatı, Stüdyo 
saz heyeti ve Y qar li. Emel, Meliha 
il. lar, 21,20 ajan'.t ve boru haberleri, 
21,SO f;tüdyo o"keı.ııtrıun. 

Peşte fıSO m. - 20,45 Peşte kon
ser orkestra"'• 22 haherler, 22,öO Sigan 
ruuıikiej, 28,15 hava raporu, 23.20 
viyoloneel konseri, 24 dan8 musıkiıi. 

De.lgrat •37 m. - il 20 muhtelif 
oarkılar, 21,50 radyo piyesi, 22.30 rad· 
yo orkeıtruı, operelter, 23 haberler 
ve., :.?3,15 orkestra refakatile popüler 
şıı.rkılı1.r, 28,45 danıJ pliklım. 

Varıova 1845 m. - 20.15 piyııno 
muııkiı.ti musah oılıf' , 21.l~ plak tagau· 
ni rnunbabe, 21,55 ViyanaJan uakleıı 
Polonya ıııa"ıkı ei, 23,30 koııferau , 
2:i,45 dans plakları. 

Bükreş 3fi4 m. - 13, 15 günriııı 

oe~riyatı, 19,05 karışık konser, 20,80 
Üniversite, 20,45 plak, 21 konferans, 
21,15 Seufonık koueer, 22 musahabe, 
:!:!, 15 Senfonık konııeruı c.Jevaıııı, 23 
hıı.berler, ~3 30 plik. 

Viyana 507 m. - 20, O haberler, 
20,40 r>ı<lyo orkestrası, 2~,:jo ınuıaha
lıe, 23,0:-> iktıoıadi nt•ş • iyat, 2 i 30 ha
berler, 23,50 Eııperırntoca n~9rıyat, 24 
vıyolonseJ konserı, 24,2.') gece 

koııeerı. 

22 AOustos Ç•r'8mba 
lstımlnıl - 18,30 Fr ılers, 19 plfik, 

lll,80 Türk musiki aeşriyntı, Ekrem, 
Huşeu, Uevdet, Mustafa .l\cclitı, Şd16f 
ve Vecihe, Senıilıa IJ. lar, !!1,20 uj ıs 
haberleri ve borııa, 21 30 S ü lyo cnz 
ve tarıgo orkestrası. 

Peşle 550 m. - 20, fıO Stiidyo tı· 
yatrosu 21,40 ıhuı• rnu~ikiei, 2i,35 
habt>rl~~. 22,45 YA~ lı 1:'87.lRT heyeti, 
28.60 plak, 24.ljO Sıgan ıuuıııkiıı. 

Belgrııt 437 m. - ::!1 Jıil.ııı,>anadıın 
ıı .kil, 23 halıerler, 23,13 kl\lıvehaoe 
konseri, 23,!')0 dans plakları. 

Viyana 507 m. - 20,40 haberler, 
venire, 22 Polonya muıııkisi, 2:3,30 
haberler, 23,50 oda mu~ikisi, 24, O 
gec" mnsikiıi plak. 

23 Aluatoa Perpllllte 
lnanbul - 18,30 pllk neıriyatı, 

ı 

19,20 ajans haberleri, 19.30 Türk mu
siki neşriyatı, l{emaJ Niyazi Aımi B. 
ler ve Hayriye, Miizeyyen H . lar, t1 
Selim Sırrı B. T. konferans, 21,80 
Nurullah Şevket 8. T. tagonui ve 
Stüdyo orkestrası. 

P~ıte 550 m. - 21,15 SalzLurgtao 
nakil, 2S,05 son haberler, 21S.2G ~ıgan 
musıkisi, 24, 15 dans musikisi. 

Be1grat 437 m. - 21,15 Sıılzbıırg-
tan nakil, 23 haberler ve, müteıı.kıbeu 
kahvehane konseri, 24,15 daos plakları. 

Varoova 1345 m. - · 20,15 operet ve 
serenatlar, musahabe, 21,12 p iyııuo 
orkestra ve taganoili hafif mueiki, ha
berler, 22.12 popüler konseri tagımnili, 
23 musahabe, 23,lö dana musikisi. 

Viyana 507 m. - 20,05 ha.Lerler, 
20.25 Föylon, 21,10 Viyana filharrnonik 
takımı, 2H o; radyo orke!ltrası, u,.10 
haberler, 23.50 konserin devamı, 24.45 
gece musiki"• plak. 

24 ~ıustos Cuma 
lıtanbul - 12,:30 pliik, ıs.an plak 

neşriyatı. Hl.20 ajans haberlerı. 19,30 
Tıirk musiki neşriyatı, Ekrem, Huşen, 
Cevdet D. ler ve Vecihe, Nedıııe, Na
zan Feridun H: lar, Ovrik Ef., 21.20 
ajans ve borsa haberleri, 21.30 radyo 
orkestrası T . hafif mus kı. 

Peşte fi50 m. - 20,45 Lisztin na
diren çalınan eserlerınden piyano kon· 
seri, 21.45 haberler, 22 opera orkestra
sı, 23.15 hava raporu, 2J.20 plı1*t- 24 
Sigan musikisi. 

Bclgrat 437 nı. - 21.15 Zagrepteo 
nakil, ::!2.45 pliik, 2:3 haberler ınütea• 
kıben kahvehane konseri, 23.~ıri danı 

plakları. 
Viyana 507 m. - 20,80 radyo or

keıtrası, 21 .3~ Bunbury isimli Oskar 
Wılden n ı>aeri piyes, 2ı:t,15 halıerlcr, 
23.85 kuartet konseri, 24,15 plakla gec·e 
konseri. 

25 ağustos Cumartesi 
İstanbul - 18,80 plfık neıriyah, 19 

Fr. dere, 19.30 Türk muaiki neşri} atı, 

Fahire, Safı) e ll. lar, Helik, Fıkret 
B. ler, 21 Eşref Şefik D. T. konf Nans, 
21,30 Stüdyo c•aı. ve tango orke~trusı, 

Peşte ~50 m. - 21 operetlerden 
parçalar, 2:!,20 haberler, 22.40 ~igan 
mueıkiııi, 23, ıo h~va raporıı, ~3.fiO 

Bertlıa sal•m ıakımı. 
Varşova ı:H5 m. - 20.1~, elanı 

pJWarı, 20.:JO apor, 21 Chopinin eser
lerinden parçalar, 21.30 konferau, 
21,45 piyano refakatile 9arkılar, 22 
musahabe, 22.12 tagannili ork('!tra 
konseri. 

Viyana. 007 m. - 20.15 Don .Jutm 
isimli Mozartıo eserlerinden opera, 
23.80 haberler, 23,!lO gece konserı. 

··~ .. ,. ...... 

Denizyolları 
ŞLETMESI 

Acenteleri ı KaraklJy Köprllhaf 
Ter. 42562 - Sirkeci MGbGrdarzade 

Han Tel. 22740 .. _... ~-.. 
Mersin 

MERSiN 

Yolu 
vapuru 19 
Ağustos 

Pazar 10 da Sirkeci nh· 
tımmdan kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, hmir, Külllik, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaf, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer
sine. Dönüş•e bunlara ilaveten 
Taıucu, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Ananıur'a 
uğra mıy aca ktır. ..4858,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTAl YA va~uru 18 
Agustoı 

Cumartesi 11 de Sirkeci 

rıhlımuıdan kalkacak ve Ay
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'e gidip döne_ 
cektir. 114859 

" 

DİKKAT 
Vapur baılarmda izdihama 

mahal kalmamak llzere biletle
rin hareket günlerinden evvel 
Karaköy ve Sirkecideki acen
talanmızdao tedarik edilmui 
muhterem yolculann menfaat· 
ıeri icabındanchr. "4688,, 



. s.~ 

j~~~·.:ı' .,,.,---, '; ~ 
fja1"son. i*le. şimdi;IJe kaJa-,. 

yedi9im en c>yi ıi{ıQ{ ! 

VAPURCULU 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul AcentalıA'ı 
Liman Han, T elefonı 22929 

1·rabzon Yolu 
DUMLUPINAR vapurul

9 
~··, 

Ap.toı 

7i{J}, /\/ı ,l /.. -~ fevkalade taze ve yumuşak yapan 

1 ~ ~ 1(~ ti--·_· F-r-i g-i d_a_i r_e_' '_d_e __ i_k_i _g_u_·· n __ k_a_ll_n_ı _ş _tı_r. 

Pazar ırilnil uat 20 de Galata 
rıhtımından . kalkacak. Gidlıteı 
Zonıruldak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
aun, Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
G8rele, Trabzon ve Rlseye. D8niltt• 
bunlara ilAveten, Of ve Snrmeneye 
utrayacakbr. 

lrt? ?.x J,;;;:!Jt: !) Bir lokantanın şöhretini, memnun edllmiı 
/
) ı~S~!~ ıı=ı ·C_' } ~ moşterller y3par 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
rOnlerl Hat 20 de T ophaoe rıhtı· 
mandan bir vapur kalkar. Gldlt n 
d6nllıte mutat lakelelera utrar. 

\ 

işte bunun içindirki,"Frigidaire'in 
otelciler ve lokantacılar nezdin
de büyük itibarı vardır. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Sah, Çarıamba, 

ırOnlerl bir vapur 1aat 9 da, To.,. 
hane r1htımandan kalkar. , ______________ _ 

Dr. KEMAL NURi 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle Satılık Arazi 

Esas No. 
615 

Mevkii ve Nev'i 
Çırpıcıda 52 harita No. lı 7569 metre 
murabbaı arazi. 

Teminat 
100 

Yukarda yazılı arazi taksitle ve pazarlıkla aatılacağından talip· 
lerin 21 Ağustos 1934 tarihine mllsadif Salı gUnU 1&at onda Şube· 
mize mUracaatları. [440) 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızhk ve kuvvetsizlik hali tında bnvtık 
• 

faide ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

SARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Muallim Aranıyor 
Tl\rk Maarif Cemiyetinin Bursa' daki Liseıinin orta mektep ve 

Uae kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
«Riyaziye» «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji» , 11Fizik, Kimya,, , «Türkçe 
Edebiyat», «Yurt Bilgisi, içtimaiyat, Felsefen, « bilhasaa Riyaziye 
ve Fen Bilgisi derslerinde Ingilizce bilenler tercih edilecektir. 11 

Lazımgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyet· 
lerile milnaıip ücret verilecektir. isteklilerin vesikalarile beraber 
Ankara'da Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine mttracaat· 
ları. (4717) 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Şişli Çocuk hastanesi için lilzumu olan 165 kalem ilAç ve 
ııhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 Aiuıtoı 934 
Salı giinU saat 14 te aleni münakasa suretile muamele yapılmak 

Uıere münakaaaya konmuıtur. lıteklilerin müracaatları 114562,. 

İstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Miidürlüğünden : 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
l/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. 

lkmale kalmış talebenin 1 /9/934 te Mektepte hazır bulunma
ları lizımdır. ikmal imtihanları esnaaında hasta olduklarını tabip 
raporile iıpat edemiyenler; ıanıfta ipka bırakıhrlar. 

Derslere 1110/934 tarihinde baılanacaktır. 
Sınıf ıeçmiş olamlar, 1/10/934 tarihinde 111ektepte hazır 

ltulunacaklardır. "46-45,, 

llanaf Te9killtl Ba9murakıpllOlnden: 

lstanbul Otelciler Ve Hancllar Cemiyetinin 
İdare hıy~tl intihabı 20/81934 Pazartui rttnl aaat 10 dan ıs • kadar 

1 h eka ıda DördOncfl Vakıf Haa ikinci kattakl 4airal ma .. ıuaada yaptlac•t• 

RIGIDAI E Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehus1Bı 
Beroııu: Rumell han 16 

,. Tel: 40153 

OTOMATiK SOÖUTMA TERTIBATI 

BOURLA BiRADERLER ve Şıı 

Zayi - SeyrilHfer ldare1inden 
aidatım 3814 numaralı araba pl&kını 
kaybettim. Y enlılnl alacatamdan 
hlkmG yoktur. Bulan oluraa HyrGHfir 
ldarealne vtrmeal rica olunur. Yeni· 
bahçede Köprilbaıında arabacı Mu1a(77t 

,. Hacı Fidan merhumun hıılefi 

1 inci emıf 

Sünnetçi Emin 
Ankara Himayei Etfal sünnetini 
yaptım ve dôndilm. Terkettiğim 
eski kabinem ve isim müşabeheti 
dolayı ile muhterem müşterilerimin 
yanılmamuı için yeni adresim: 

Beşiktaş Benzin deposu yanında 
Erip B. apartımanı . Tel: Kabine 

44895 ev 40621 41-9' 

.. 

J 1 latenbul Belediyesi ll6nlar1 1 
Keşif bedeli 1461 lira 55 kuruı olan ça111 mezat ldareıi Uıe

rindeki kemerlerin tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmuftur. 
Talip olanlar şartname almak ve keıif evrakını görmek üzere 
levazım mildUrlUğüne mUracaat etmeli, münakaaaya girmek için de 
112 liralık teminat makbuzu Yeya mektubu ile teklif mektuplarını 
20/8/934 Pazartesi gllnl aaat on beıe kadar Daimi EacUmene 
vermelidirler. "4237,, 

.DAQA 
'BiQiKTiOEN 

... ~g 


