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Türkler Dünyaya Dil Vermiştir 1 
1 Bugünün Meselelerinden 1 

Kahraman Türk Ordusu 
·Her Zaman Kuvvetlidir ! 

Milletin Cömert Gönlü Ve Cömert Eli, Bu 
Yıl Da Orduya 26 Tane Tayyare Verı.11ek 
Suretile Ordusunu Sevdiğini Yine · Göıterdi 

Dünya sulhunun, dUnya rahat· 
lığının temiz yürekU bir bekçisi 
olan Türk orduıu, her zaman 
mert ve daima kuvvetlidir. ÇUn· 
ktt TUrk ordusu milletin benliğin· 
den, varhgından doğmuıtur, kuv• 
Yetini, milletin el Ve gönül cömert• 
ltğinden almaktadır. Türk milleti 

·feda kir oldukça Türk ordusu da 
kahramanlığile her zaman baı 
baıa yaııyacaktır. Bunun tersini 
dtişUnrnek kimsenin aklından 
ıeçemez. 

Tilrk milleti bliyUk iktısadr 

itler için yaman bir kaynaımıya 
airitmİf bulunuyor. Bununla be
raber cihan lkhıadi buhrana 
her tarafta olduğu gibi bizim 

zurtta da tesirini göst~rJyor. Bazı 

ihracat mallarımıun satıı değeri, 

geçen yıllara göre bir miktar azal· 
mıştır. Fakat bu aykırı vaziyetler 
Türk milletinin fedakArhğ'ına kal 
kadar bile engel olamıyor. 

Bizi sevindiren, göğsUmUzU ka· 
bartan gUzel bir . haberi size de 

. bildirmekle sevincimiz artacaktır: 
. Halkımızın Tayyare Ccmiye· 
tine yapbğı aenif yardımların 
neticesi oforak bu yıl da ordumuza 
26 tane tayyare hediye edilmittir. 
Bu tayyarelerden 13 tanesi, 
Bafra, Bartın, Zonguldak, Kara· 
deniz Ereğlisi, lıtanbul KadıklSyU, 
Akdat madeni, Ayancık, Bolva• 
din, Çarıamba, Orhangazi, kartal, 
Beykoz ve AlpuJlu vllAyet ve kaza 

( Devamı n uncu sayfada ) 

•• ur -
Hudut 

Irak Daimi 
Komisyonu 

Iraktaki Mesaisini Bitirdi, Murahhas 
Heyetimiz Memleketimize Döndü 

Türk muraltfta• lıttg•ti "Dariizsigofe,, hina.ı öniiıctl• ••laMl•nırlc•11 
[*] zat, Mardin Valiıi TaJat Beydir 

~ardln, (Huıut) - Musulda toplanan TOrk - Irak daimi hudut 
kom~ıyonun~n TOrk murahhasları bugUn Mardine geldiler. Murahbaa 

lı•yetı Retmd köyünde rUe1ayı memurin tarafından otomobillerle 

( Duamı 9 uncu aayfada ) 

Suç Sabit Oldu - -
Odesa Başkonsolosu Bir Sene Hapis 

Cezasına Mahkum Edildi 
Odesa, Baş konsoloiu Rauf Muhacir Mehmet Efendi de 

Hayri Beyle kavas Tevfik ve mu· alta ay hapse mahkum olmuştur. 
hacir Mehmet Efendilerin muha· Bundan başka, Mehmet ve Tevfik 
kemeleri on sekizinci ihtisas df:feddilerin, Rauf Hayri B 
mahkemesinde neticelenmişti r. ._ .iukmedilen para cezaımı eye 

R f H . B . h . ı.. W n Yarı· 
2 :ıı au. ayrı eym t s~ne, ft.!?.t\·~~ · Anı müştereken ödemeleri, ayrıca 

071 hra para cezası odemesmt: 38oo k t t h k 
lnınıe hizmetlerinden müebbede\ı< .< .~ ••• uruş u and mu a ~me ma· 
lllnbrum·ıyet'ıne k ·ı . t' sllıfilının ,suçlular an tahsıli karar , arar verı mıı ır. , .,< 
Diğer ıuçlulardan Tevfik Ef di anına ahnmııtır. 
bir ae~~ hapse mahkum olmuı~~e- ·K"ilra .. ~ı~ tefhiminden ıonra 
;-•• ı~ıra~a ~ulunmaaı dolayısile suçlul!lr t~vk'\ ediler.ek tevkifha· 

•ya ındırllmııtir. neye ıO..li~rJ!~iılerdır. 

BUyUk Şef Dil Kurultayında, •al tarafında Ba9vekll Pata He Dahlllye Veklllmlz 

Naim Hazım B•g tezini l•ht• 
ı,1111,.Jo izah ediyor 

Dün İki 
Tez Okundu 

- --
Naim Hazım Bey, Çok 

Mühim Esaslar 
fıah Etti --

ikinci Dil Kurultayı, dün öğ· 
leden ıonra aaat 14 te UçUncO 
toplanbsını yapb. DünkU toplantıda 
Reisicilmhur Hazretleri yine hazır 
bulunarak ıeref verdiler. Rei5İ· 
cumhur Hazretlerinin refakatle
rinde Baıvekil fımet Paıa, Da· 
biliye Vekili ŞükrU Kaya Bey de 

vardı. 
Büyük Millet Meclisi Reiıi 

Kazım Pata Başkanlık yerinde 
oturuyordu. Saat 2,5 ta Kazım 
Paşa: 

- Kurultay açılmıştır, efen· 
dim, d•dl, Ismall MUıtak B. ge· 
çen içtimam zaptına okudu, za~ 

(Davamı 10 uncu sayfada) 

Erzuruma 
Kar Yağdı 

Erzurum, 20 ( A. A. ) - Dl\n 
burada iki saat devam eden 
kuvvetli bir fırtına eamiıtir. 
Palandökene kar dUtmüı ve hava 
birdenbire soiumuttur. 

iki Kız Kaçırma 
Birinin Kahramanı Yaşının Küçüklü
ğüne Rağmen Sevgilisinden Ayrılmıyor 

Kırkağaç, (Hususi) - geçen· 
lercie kazamu k6ylerinde iki kız 
kaçırma hidi•eaf olmaf, &unlar
dan biri yaılann mllaaf t olması 
yüzünden evlenme ile neticele~ 
mittir. Diğer hidise çok ıayanı 
dikkat ve oldukça gülllnçtür. 
Hacet köyünden Mehmet isminde 
biri, 13 yaılarmda Ayıe isminde 
bir köylü kızını kaçırmıı, fakat 
yakalanarak adliyeye teılim edil· 
mittir. Müddeiumumilik kızın he· 
nUz sinni rUıte varmadığını söy
liyerek, evlenmenin imklnsız ol .. 
doğunu bildirmiıtir. Hükumet ko
nağında tesadüf ettijim bu hidl· 
1enln kahramana AYfe ile konuı
tum, bana dedi ki : 

- Ben 13 yaıımdayım emme, 
ıen benim yaşıma bakma. Nah, 
kendim meydandayım. Ben Meh
medi çok ıeviyorum. Sevmek te 

lif mı efendi, aevmemİf olsam ıdı, 
ölümü aözllme almamda. Onua 
fçia altı aydır flJlm• uykular 
girmiyor.,, 

Ayte 13 yaıında olmasına 
raimen sapasağlam, gllrbnz, 
bir kızdır. Buna mukabil Meb· 
met ise karakuru, ıayıf ince 
bir delikanlıdır. 

Ayıe MUddeiumumilitin ret 
cevabını alınca anaaına babasına 
gitmek lstememi11 iki ihtiyarın 
göz yatları araııoda bir aralık 
fıraat bularak 1evgillainJn kucağına 
ahlmııtır. Ayı• balkm hayret na· 
.zarlan arasında Mebmedine aan
larak: 

- Bana ne yapacaklar? Ben 
Mehmediml seviyorum!. Hedl galk 
Mehmet, köye gidek. Canımız 
isterse, bekler, evlentlrtık! •• 
Demiı ve iki sevgili omuz omuza 
köy yolunu tutmuılardar. - Jf 

L
------------~-e-,,,-y-a_r __ L_a-Av_a_n_t_a_c_ı ____________ __ 

--------------.--:;3~·...;.....:~.;;;...;;;~~~----------------

- Ne o yahu, burada kolonya ıiıeleri mı kmlmıt nedir? Bu 
ne kadar kokul. 

- Yok canim, demin yaaımızdaa bir kadıD PflDİltl.. 
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A~ ô.k 
lilücadele i 
Ve Halk 

İstanbul z bıtasınm fuhtışla mli-
eleyi ıiddetlendirdiğiııi yeni 

aldığı bir t kını karud.udan 
o onu. Vaziyetleri uy uz 
atldedilen barn.kah, hususi loca 
ve odalı bahçeler kapatılıyor. 
B karar ve t bitlerin rçı
lın halkın diişüni4-tjjnü dün 
ıöyle te bit edebildik: 

irfan B. (Sal elim Qukurb n)-
Polia abli ızlı la v fuhuşla mika· 
dele etmek için adamakıllı fa liyete 
geçmiı bulunuyor. Yenid n bu ( lif 
atm ) bürosu tetkil edilmiı, bu büro 
kadınlara Ye genç çoc klan laf atan
ları takip edecekm·1- Hakl'-aten bazı 
yeJ'lcrde namu.alu kadınlann yalmz 
bafina geçmelerini im.kimız bır ka
calıt derecede terbiyesiz ağul nn lAf 
bombardıcıanb.n göriilüyor. Taıılf
manın, konaımanın ada , uau!ll Yar• 
dır. Sokakta g~çen bir kıt a lif 
atmak gıbi bir terbiyeaiZlik gup 
memlelretlerind biç göriilmez, polis 
ayni zamand ail b çeal adını ta-
ııy o ba:u fu t yerlerini apalmıf, 

h'Ul mahalle cilcr e c hutlal' 
yapmqtır. Po'"sin bu vaffakiyetini 
takd"r cderiDL Fa at İf bu kadarla 
k malıdır. D bırço fchuş yu-
vaları vardır. B da dafıtdması 
lizımdır. 

lf. 
Naim Bey ( Onla a nmhane cad

deai 131) - İstanbnhın muhtelihemt
lerinde birçok gazinolarda, mahall bid 
dOkkanlarmda bahçelerde kafesli ve 
Hrtillü huıusi yener vardır. Bantlar 
ı.ührcvi hastalıkların bir yuvasıdır. 

Botuiçiııe rtderkcn Bebek aahllle
rinde denize karşı kurulmuş sıra ııra 
~datuzı,sı yerler vu. Buralarda uy
gunsuz kadınlar hım erkekleri kafeae 
koyuyorlar. Bunlar kabnhatlerini gwi 
yapmıya da lüzum görmüyorlar. Her
keain haya hialerini renciden ed·ycrl ı. 

Geçe.Dlen:le Bofazıçin gid bir np r
da böyle çirkin bir manzaJ"ayı D 

.,. in iğrenerek seyrettiler. Ahlaki 
ulnta memurianlll12 İatanbuldaki 
aaMbetsi:ı yul•rİ temizledikten sonra 
kollarını biraz da latanbul civanna 
uzalırlarııa daha muvaffakiyetlı it 
prmÜf olurlar. Yaa gün nde herkes 
açıkta oturmıya can atarken güzel 
manzaralı yerlerdeki bu karagöz 
kultıbe!erina hiç alnl erdiremiyoruz. 
Polie bahçe Ye gazinolardafıi mün
ferit Ye liı:afe•li kufibeleri tamamen 
meaetmeliclir. 

Sami Bey ( Erenköy iotaa) on cad
dui 3 ) - Ahtiki zabıta memurları 
lrunbul cihetinde ( 2 ) aile bahçesile 
Galat da 3, Beıi1tt8fbt bir Beyotlnn
da 2 gazino ve m11h11J1ebici dllkklnını 
kapatmı 1ardu. Villyet ve Belediye 
ıerbcst fuhı i~ vlcr ve mıatakalar 
aymnlfbr. Namaalu manlvm Ye aile
lerin oturacaklan yerlere kadar fu!ıta 
mrayet ettirmclc isteyen pepayelerin 
faaliyetlerine nihayet vcrillyor, demek
tir. Sokaklarda namuslu kadmlara laf 
atan 11rnaıtk ve bulaeık terLiy~aaler 

de pek çoğaldı. Polia bunlarla müca· 
dele için de bir büıo teşkil etmiftir. 
Böyle bir mficaddeye çok lüzum 
TArdır. 

. . . .. ·~ :_;,: . . 

9 • e z ıyıs n c rı 

Bir A am 
Fakat 

Yara ı Olarak Bulundu, 
f ad esi Alınamadı 

D!1 abaha karp Arnpcaınidc ·deniz kenannda 
devriye gezmekte olan polis memurlan, deniz ke
narına yakın bir okak ba nda bir adamın kanlar 
içinde ) dmakta ve acıaeı inlemekte olduğunu gör
mü erdir. 

ayni znmanda bqmda derin bir yara olan bu adam, 
ifadesi alınamadan hastaneye kaldrılm.ıştır. Yapı
lan tahkikat neticesinde bu adamın ayni semtte 

raspı:ıcılık eden kör Haıan laminde biri olduğu 
anlaşılmıştır. Yalnız kör Hrsanın aarhoşlukla düşerek 
mi, yoksa kavga neticesinde mi yaralandığı henüz 
anlaşılamamışbr. Tahkikata devam edilmektedir. 

Memurlar bu adamın ifadesini almak için uğraş· 
mışlar, fakat kendini bilmiyecek derecede ıarhoş, 

Tal·hs·z Çocuk Karı Koca Kabak Kasaplar 

Bakımsız Kaldı }'4 k l l Bir Müracaat Yaptılar 
Geçenlerde Haliçte Sntlllce Q ~ anmlŞ Q~ v Kasaplar Cemiyeti elektrik 

açıklannda bir facia oldu. Aklını Taksımde oturan İsmaıl oglu şirketine müracaat ederek bir 
oynatan bir anne, üç yavrusunu Mustafa ile kansı Haygnnoşon . 
denize fu-1 bp attı. Bu betbaht evlerinde knbakla esrar içtikleri ıstekte bulunmuştur. 
anne şimdi Bakırköyündeki akıl haber alınarak memurlar tarafın· Şehrimizdeki kasap dUkkan-
hastanesindedır. y vrolann b _ dan yapılan tarassut neticesinde lanmn 200 kadarında motör te-
bası Aksaray tebliğ mMıuruF "k bir cürmümeşhut yapılmıştır. sisab mevcuttur. Bu tesisatın bu-
Bey §imdiye k dar çocuklara Bo esnada, Mustafa kaçmıştır. lunduğu dckkftnlarda, tenvirat sar-
bakmış, fakat memuriye ·, altı H"'yganoş, evraL.ile beraber lhti- flyahnın da ayni saatten geçiril· 

sas mahkemesine verilmiştir. 
aylık henüz süt çocuğu olan, en Zabıta, M tafayı aramaktadır. mesi icap ettiği halde buna şimdiye 
küçük çocuğuna bakımya engel e· 1 k "" 1 . . T hk"k" kadar riayet edilmemiştir. Kasap-
oldugu- ı"çı·n ..ınn bu kundaklı ır S An urese esmın a ı ı 1 o ar Cemiyeti, tenvirat ta motör 
yavruyu koynuna basmış ve di- Ve Çıkan etice tıaatinden geçirildiği takdirde 
ğerledn1de yanma ak tahsil Nüfus Umum MUdUr U· kı"lovat 
mlidürlüğüne müracaat etmiş, IUnden : 11 Ağusto 1934 tarih saatlerinin yarı yanya 

P ucu:ıhyacnğını nazarı itibara ala-bunlann Himayei Etfal mliesse· Ye 1454 sayılı "Son osta., ga-
ıelerinden biris·ne yatırılmasını zetesinin ikh1ci sahifesinde "Bir rak elektrik ıirketi nezdinde 
iatemitfü. Tahsil müdiiT.Uğü vil • ailenin başına gelenler., erlivha- tqebbnsatta bulunmuştur. 
yete bir tezkere ) azarak F alk sile . tiıar eden kısım okundu: Ş:rket bu müracaat Ozerinde 

Bu kısımda vaziyeti hikaye k k k 
Beyin bn ricasının is'af edilmesi olunan Gelibolu harikzedelerinden tet i at yapma tadır. 
dileğinde ul n şt r. Cemi Hanımın \'e a etimlı:e m - İr eVSİ 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Enelki akşam Çarşık pıda 
terlikçi Ibr him ile terlikçi e}ı. 

e rasında bir rekabet yüzün-

den çıkan kavga neticesinde lb
rahim kama ile Mehmedi kolon• 
dan 'Ve karnından ağır surette 
yaralamııhr. 

Jf Kalyoncuda Rodoff ve 
Luka isminde iki arkadaş ile 

Fuat ve Cafer isminde iki arka
dat aralarında çıkan kavga neti

cesinde Fuat, Rodolfu fena halde 
dövmiiş, Cafer de Lukay' kası· 
ğuulan yaralamıştır. 

lfi. Satılmq ismmde biri Sal
kımsöğfitte s:mitçf fınr.mda çalı-

ıan Rızanın 15 lira para · ile bir 

saatini çaldığından yakalanır.ıştır. 

11- lsmail isminde bir sabıkalı 
hırsn Bulgurluda Mehmet Efen
dinin evine girerek <>teberi ça
larken cürmümeşhut halinde ya
kalaomı9hr. 

racaab zerine 26-5·34 tarih ve 
9365/4247 sa)iılı tabriratla kanuni Jçı·n 
vaziyeti İstanbul Vil.Ayetinden so
rulmuş ve alınan 25-7-34 tarih ve 
715 aayılı tahriratta Beyoğlu 

Tarlabqıoda lkikuyulu sokağında 
24 No. b haneyi 1771 No. lı ka
nundan sonra işgal ettiği tetki
kata atfen beyan edildiğinden 
1n1 No. lı kanun ve 189 S8)llı 
tefsirdeki prtlan haiz olmıyan 
bu H nımın İJg lindeki hanenin 
temlikine kanuni imkan olmadığı 
2·8-934 terih ve 14680/6432 sa
yılı talıriratı Vekaletpenahi ile 
Istanbul Vilayetine bildirilmiştir. 

Son Posta: Eaann biz o yaı.ıyı, 
hfıdiıeniu tahkik edilmesi için o va
tandat namına rica maksadile yaz
mıştık. Alakadar makam bu tezkere 
ile iıteğinıizi yerinde l:u!muş ve talı• 
kik.atını yapar .ilk neticesini bize bil
dirmiş oluyor. 

H f mayel Etfal Bir Açık 
Hava Balosu Veriyor 

Himayei Elfal Cemiyeti Eminönü 
keu SJ tıırafınd110 önümüzdeki per
tembe güni! Gülhane parkının ala
fıranga kıamıcda bir açık hava baloau 
tutip edilmi4tir. Balo ubaha kadar 
&Ürecelctlr. 

lranın büyUk ıalri Firdevsinin 
lOOOioci ölüm yıl dönümü bir ay 
sonra Tahranda kutlulanacaktır. 
Bu merasimde bulunmak llzere, 

bütün Üniversitelerin edebiyat 
fakülteleri reisleri davet edilmiş-
lerdir. 

lstanbul Üniversitesi namına 
da edebiyat f ak6lteıi reisi Köp
rlilü zade Fuat Bey, merasime 

iştirak etmek Uzerc gelecek hafta 
Tahrana gidecektir. 

Levha Ve Tabela Resimleri 
Levha ve tabt!lelerden alına

cak resimler için verilen mUddet 
Temmuzun nihayetinde bitmiştir. 
Vaktinde levha ve tabele beyan· 

name.ferini vermiyenlerden resim 
beş misli olarak tshsil edilecektir. 

Yalnız Vilayet müddetin uzatıl
ması için Maliye Vekaletine 

müracaat etmiı, fakat henliz 
cevap gelmemiştir. 

( Gliniin, Tari~i ) 
Dolambaçlı Bir Me
sele Patlak Verdi 

GOmrllk muhafaza teıkllitı, 
~mrOk reamJ •erilmeden seneler• 
denberl kaçak ıuretile Tilrk aularıadi 
1eyri1efH eden 25 parça kadar motar 
Ye ıilebln birçok hileli muameJelere 
rtrlttlklednl meydana çıkarmıttır. 

Bu hadime doJayıılle haklannda 
takibat yapılmakta olan Şilep 1ahlp• 
lerlnin ayrıca bu ıemileri muvazaa 
ıuretile ye kabotııj kanununa muhalif 
olarak kullaadıklan teıbit edilmittlr. 
Tahkikat evrakı ibilaH mahkeme1iae 
•er Hm ittir. 

Eski Bir Cinayetin 
Muhakemesi 

Dan Ağır Ceza Mahkemeılnde, 
dBrt Hne evvel Üıkildarda kahveci) 
Süleymanı 81dilrmekten auçlu HilanQ 
Efendinin muhakeme.ine de Yam 
edildi. HilnQ Efendi Adliye yangının• 
dan eneJ (15) sene hapıe mahküın 
edilmlı, fakat evrakı, Temyize gön-
derilmeden yanmııtı. Dünkü cel1ede 
bazı ıahltJer dinlenildi. Dij'er şahit
lerin çağınlmaııı için de muhakeme 
talik edildi. 

Bir Şoför Mahkemede 
Diln asliye fiçDocü ceza mahkeme

ılnde 8854 numara!ı kamyonun tofBrG 
Bitlisli Haykaz Efendinin muhakeme-
ıine bnılıındı. Haykaz Efendi temmu
zun on yedinci gilnil Tophaneden 
Fındıklıya giderken Roza iaminda 
ıekiz yaı.ıında bir çocuğa çarparak 
kafotasını Jurmak auretile öldürmek
ten suçlu bulunuyordu. Muhakeme, 
oahitlerin çağrılması i~ln bnıka bl· 
gilne bırakıldı. 

T acirlerimiz 
Selanik Panayırına 
Çağtrıldılar, Fakat 

Gidemiyecekler 
Selfuıikte D Eylulde beynelmilel 

bir panayir açılacaktır. Bu pana• 
yir~ tacirlerimiz de resmen çağı· 
nlmışlarclır. 

Aldığımız malumata göre; pa
nayir resmen i ·r · ~" 

görülememektedir. Çünkü ayni 
tarihte İzmir beynelmilel panayiri 
açılacakbr. Yalnız, Ticaret oda
sında bugünden itibaren çahşmıya 
başlıyacak olan bir komisyon, 
iıtU-ak arzusunu gösteren tacirle• 
rin müştereken hareketlerini temin 
maksadile bazı temaslarda bulu• 
nacaktır. 

MUtehassısın Tetklklarl 
Maliye Vekaletinin Fransadan 

getirttiği mütehassıs M. Alber, 
yanında vekiletin bir mlifettişl 
olduğu halde Beyoğlu tahsil ve 
tahakkuk mlldürlüğUnde bir haf• 
tadanberi vergilerin tahakkuk ve 
tahsil ıekillcri ve defterlerin tu• 
tulması hakkında tetkikat yaP" 
maktadır. 

/ş Bankasının 
Hazırlığı 

İt bankasının onunca yıldÖnümQ 
mllna.ebetile Galatasarayda n.çılacak 
aerginin hazırlıkları bitirilmek üze• 
redir. 

Pavyonların infası tnmamlanmıf, 
döıenme işine baılaıulmıotır. Sergi 
Ağustosun 26 11nda merasimle açıla
cak, bir hafta kadar halko da açık 
bulundurulacaktır. 

1 Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 
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SON P03TA 

•• 
------

Köyden 
Şehire 
kın Başlıyor 

· Dünya üzerinde kl•ıik ikbaat, 
bt1ylik sanayiin baılamaıile temel
lenmiştir. On sekizinci asrm ıon· 
larma kadar el tezgllu bli· 
yük bir varhktı. Bu tarihten 
sonra el tezgahlarının yerinde 
fabrikalar, lonca bölümlerinin 
llattinde de aendikalar yllkael· 
meğe batladı. Bu yeni kaynaı
ma, köylUyU ıehire akın ettirdı. 
Çünkü büyllk fabrikalar, çok işçi 
iıtiyordu ve her fabrika kurulan 
yerin sağında ve solundaki köy· 
ler halkı aabanlarını, dokuma 
tezgahlarını bırakıp fabrikaya 
koıtular. Köyler boıaldı, fakat 
bu kUçUk topluluklar yerine koca 
koca ıanayi tehirleri kuruldu. 

Bugün dtınya üzerindeki ıa· 
nayi ıehirlerlnin pek çoiunu, on 
dokuzuncu aaırda kurulan blyUk 
fabrikalar doğurmuıtur. 

Bu görünüt değiımeai timdi 
bizde de başlıyor. Bunun ilk mi· 
misali Zonguldaktır. 40 yıl evvel 
Zonguldak bir köyden daha cı• 
ltzdı. Fakat bugün bir ylJlyet 
merkezidir. ÇUnkU bu eıki köyde 
40 yıl evvel baılıyan kömür iıçi• 
liği buraya öteki köy ye kasaba· 
lardan işçi akınına sebep oldu. 

Karadeniz kıyııındaki Ayan· 
cık, sekiz yıl evveline kadar bir· 
kaç evli ve az nüfuılu bir köydU. 
Bugün ise bu köye komıu olan 
<>r manlar itlediği, bllyllk kereıte 
fabrikaları da kurulduğu için 
nlifuc ve evleri eskisine niıpetle 

on kere daha çoğaldı. Şimdi 
crası bUyUk bir kasabadan daha 
eniş lr. 

Erganide ba9lıyan bakırcılık, 
bu küçük kaza merkezini de bil· 
) ük bir vilayet merkezi kadar 
geniıletecektir. 

Y ann Nazillide iıliyecek olan 
hüyUk mensucat kombinası, 
lı:omşu köylüleri kendisine işçi 
olarak çekecek ve bugUnkn kil· 
çiik NaziUi kocaman ve kalabalık 
bir şehir olacaktır. 

Neticeyi şöyle keıtlrebiliriz; 
biiyük sanayi kaynaımaaı, költl
tı ün sayııım azaltır, fakat buna 
~arıılık şehrin kalabalığını ço
ıaltır. Memleketin iktıaadl ıörl-
!1Ut0 değiıir. Eğer bUyllk aanayl 
ıle beraber toplu çiftçilik te baı• 
:ayacak oluna kara ıabanh lr3y· 
er yerine traktorlu, harman ma• 

1'ineU bllyOk çiftlik ıehirlerl dotar. 
Hllkfımetln makine Ye ekim 

P.rogramlanna bakınca T•ldyeyl 
ınndiden bu biçimde f6rlyoruz. 
Buatın dllnya &zerinde «medeni,. 
dedijimlz memleketlerin lktaaacll 
=~rlldnltleri hep blSyledir. Ve 

ız e blylc olacaj'IZ. 

Atinada Tevkifler 
Bir Darbel Hiikumet 

Hazırlanıyordu 
Atına, (A.A.) - Şimdiki lcablaeyl 

devirip, ceneral Plaıtlraa'ın rl1aaetia
~e bir diktatör idaresi t .. ı. etmek 
lbaluadile çah,tıklanndan dolayı bazı 
tahalyetler tevkif ıdilmi•l•rdir. 

Antalyada 

Resimli Makale 
Adaletin hüküm ıürdüğü yerde kuv

Yete ihtiyaç yoktur. 
DUnyamn en heybetli jandarması 

~---........... ,_,.. ••';.,' 
~ ·· ~;-

a Adalet Ve Kuvvet Meselesi 11 
Ça~ id~resindeydi. Fakat lsviç· 
~enın bırçok yerlerinde poliı ve 
,andarma a;:rülmez. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Feliket Görenlere Yardım Ediliyor 

Sinopta Çıkan Şiddetli Bir Fırtına Geıİıileri Yollarından 
Alakoydu, Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı 

k Zi~e,1 2~ (A. A.) - Sel feli- caktır. Halk felaketzede vatan· dereler taıarak civar köylerin 
etke Ue erıni ve

1
. hMaıaratım gör· daşlara yardımlarda bulunmakta• yazlık mahsulatını kısmın ha· 

B
me zere va ı ustafa Recai dır. Dört yliz felaketzede aileye ıara uğratmııtır. 

•Y don buraya gelmlf ve ye- b ı d' la T 
rinde tetkikatta bulunduktan e • ıyece Uç gtlndlr ba lmak- r•bzond• 
sonra belediyede kaymakam bey tadır. Trabzon, 20 (A. A.) - Don 
ve teıekküller mensubini ile bir Slnopta MUthlt Bir F1rtına a.kıamdan s~baha kadar yağan 
toplantı yapmıı ve felaketzedelere Sinop, 20 (A. A.) - Bir gün ııddetli sag~ak y~ğmuru bir 
yardım çareleri Uzerinde konu· evvel başlıyan fırbna bütün ıid- kısım mahsulat ve bılhassa seb· 
ıulmuştur. Kaymakam beyin riya• detile devam etmektedir. Kara- zelere çok yaramıı zlirraın 
seti altında bir yardtm komis• denizde vapurlar yollarına devam yüzünü güldUrmüıtUr. 
yonu teıkil olunarak hemen faa· edemiyerek limanımıza iltica edi- Dun akşamki fırtınadan Cum-
liyete geçilmiştir. FelAketzedelere yorlar. ROzgArın ıi~d~tinden Si- hur!yet vapuru limanda barına· 
verilmek Uzere vUiyet ve bele· nopta ağaçlar devrılmıı ve ceviz mamış polathaneye yolcu ve poı-
diye blltçeıinden komiıyon em• cesametinde dolu dUşmUıtür. taamı vermiı bugün Hopaya ait· 
rine para verilerek tevzi oluna• Müteakiben yağan yağmurlardan miştir. 

~~~~~---~~~~~~~~...:_~--~~~~~~-

Kiyefte Yeni Maarif Vekili 
Türk• Rus Maçında 4-3 Fındık Muallimlerin Yerlerinin 

Mağlubuz Ordu, 20 ( A. A. ) _ Ba aene Değiştirilmiyeceğini 
Ki1ef, 20 ( A. A. ) - Futbol mahıulllnden 40 çuvalda 3,200 Söylüyor 

takımımız Ruayada dördüncü mil- kilo fındık, Ticaret Od11sımn Şehrimizde bulunan Maarif 
aabakaıını Ukrayna takımı ile · tertip eylediği büyük merasimle Vekili Zeynelibidln Bey maarif 
1apb. Havanın bozuk ve kapalı bugtln Tari vapurile Hvkedilmiı· itleri hakkında beyanatta bulun-
olmuına rajmen ıehrin ıhel tir. fıkele ye yapur bayraklarla mut Ye ezcllmle demiftir ki: 
ıtadı ylae ,ok bOyUk bir kalıba· donablmııtır. - Her aene tuhaf bir zihniyet 
blda dolmuıtu. Borsacılar Ve Bir Gazete karıııında kalınıyor. Y 81 tatilinde 

Takımımız aabaya rıktıöı va- bOyllk ıeh' l d t ı ı..ı "' • Borıacılar dirliği tarafından bir . ır er e op anan mu-
.it ahali tarafından ıiddetle al· k ıllımler gllya aııl vazifelerinden 
lotlancla. Ukrayna takımı ıftzel gazete aleyhine o!ara mllddel· 
bir buket hediye ederek TOrk umumtliğe bir mllracat yapılmııtır. tecerrüt etmitler gibi yeni kadro 
ıporcularını aellmladı. Bu mtıracaatın aebebi iddiaya yeni teıkilit bekliyorlar. Bu va-

Biıimkller mukabele ettiler. göre ıudur: Bu ga~ete, bor1a ziyeti kat'lyyen muvafık bulmam. 
Ve oyun Ukraynalı bir hakemin acentelerinin kıymetsız tahvilleri Bu zihniyet doğru değildir. Her· 
idareli altında bafladı. Oyun or· halka sördükleri ve aldattıkları kea yerli yerinde kalacaktır. 
taaında takımımızın talebile ha- yolunda bazı neıriyat yapm11tır. Sünger Avcılığı 
kem değiıtirildi oyunda Niyazi Vapurda yangın Marmaris, 20 ( A. A. ) - Bu 
Ye Muzaffer yaralandılar yerine t 22 d 5 k aene Mermeristen silnger avına 
Necdt>t ve Raalh geçtiler. Maç DUn gece saa e ir eci dört makine, yirmi kadar kan· 
baıtan sonuna kadar birçok hi· rıhtımında bağla durkan lnönü va· gava, Bodrumdan da iki makine 
di ı ı purundan yangın çı mıı, itfaiye 1 k ıe er e geçmlı, neticede Ruslar ve a lmıı adar kangava getiril-
4.3 galip gelmiılerdir, derhal yetişmif, ve vapurun yan mittir. Mayıs ayında ava giden bu 

Bir Mütehassıs · Ekim 
Tetkikatı Yaptı 

• V Antalya, 20 (A. A.) - Ziraat 
ekiletine merbut sıcak iklimler 

~~~atat mUtehassııı Dr. Tenkval, 

[Kiyefteki atletizm müeabakalarınıo kamara1ı ve 50 balya pomuk yan· ıüngerciler Eyliil sonlarında dö-

~;~a~&=ila~At~ı ~a~ltı~n~cı~s~a:y~fa~m~ı~zd~a~d:ır~.]~::;:~~~d~ığ~ı_:ha:l:d:e ~-r_uı_m_u_·ı_tu_r_. __ _.; ____ n_e_c_ek_l~e-rd~i~r._......;_;;,;;,;;;;;;;;;;;;;..~;;...;;,;~;;: 

/STER iNANMA! 
Yet bahçelerini ve mllnbit 

:v~l~rı tetkik etmiştir. Buraları 
11 eb81 mukarrer ııcak iklimler 

de ah tecrübe istasyonu noktaam· 
an U • b 1' e m saat ulunmuştur. Dr. 

a, ~kval ayni mak1atla tetkikatta 
fit u u~mak Uzere Alanyadan 
•raıne hareket etmittir, 

iNAN !STER 
Dünkll gazeteler şu haberi veriyordu: ileri götürenler takip edilerek haklarında tahkikat 
" Emniyet müdürlüğünde ahlaki zabıtaya ilaveten evrakı tanzim edilecektir.,. 

bir bOı'o daha teıkil edilmiıtir. Her yeni ıey bir ihtiyaçtan doğar derler. Demek 
"Bu bUro, " Lif atma BGroau " lımini tatımaktadır. ! lif atanlar öyle çotalmıı ki bunları peflemek için ayrı 
Kadınlara lif atın ve bunu aarkmtılık derecesinde blr büro teıkili zaruri görfilmüf. 

/$T R /NAN ısr iNAN Al 

Söz' 

Eski Fikir1 

Yeni ifade 

ı 

.. ~ 
Son Posta birkaç gün evvel 

sabık alman veliahtının diişlince
lerini nakletti. Hatırınızda mı? 
Bilmem. Muharebe esnasında dün
yanın en büyük bir ordusunun 
hemen nııfına yakın bir miktarına 
kumanda etmiı olan prens: 

- " Harp, ihtisas kuvvetleri
nin hikim olduğu bir teşebbUı 
haline gelince, terbiyevi mahiye· 
tini kaybetti, diyordu. 

Bu mütalaada inaanı diltün
dürebllecek bir fikir vardır, fakat 
bu fikri yeni zannedersek hataya 
dUıeriz. 

Topçu ilk defa olarak harp 
ıahneılnde göründüğn zaman da 
bu ıekilde mütalaaların yürtlllme· 
sine ıebep olmuıtu. Şnpbe yok, 
beygir üzerinde kalkan ve mız
rakla harbeden muharipler ilk 
topçuları iıtihfaf etmiılerdir. Fa
kat fende terakki, daima malik 
olanı zafere götllrmtlftllr. Şimal 

milletlerinin İngiltereyi yenme
lerinin sebebi, kullandı klan 
yayların (Sakıon) Jarınkine naza• 
ran daha uzak sahaya ok atma 
kabiliyeti olmuttur ve eski Roma• 
lıların yanaıık nizamı harp 1&fJan 
arasmda da her zaman bir (tek
nisyen) bulunmuştur. 

Muhakkak asri fen muharibin 
eline, eski zamanlarda hayale 
bile gelmiyen vasıtalan verdi, Bu· 
nunJa beraber harbin en büyük 
kumandanları, ordunun en büyUk 
kuvveti disiplin olduğu ve zaferi 
en kuvvetli maneviyata sahip 
olanın kazanacağı kaidesini elin 
okutmakta berdevamdırlar. Şllp
heaiz, tki tarafın teslihabnda bir 
derece muvazene olduğunu dllıü
nerek bu kaidenin mlldafiidirler. 
Yoksa aradnki fark göze çarpa· 
cak derecede büyük oldu mu 
hangi babayiğitin maneviyata kı· 
nlmaz? 

Kana dadaki 
Haydutluk 

Polia Bir Tüccarı Kaldı
ranı Yakaladı 

London (Kanada'da) 20 - Zenıln 
bira fabrikac111 Labat SO bin dolar 
fedlye alınmak üzere data kaldml
mıtbr. Kendiıl n ailHI bu paıaJ1 
vermeye muvafakat etmemlılerdl. 
Poliı Lab•t'ın kardetinden bin dolar 
lıteyen biriılai rakalamlfbr. 

Amerikada lkbsadi 
Tedbirler 

Vafinıton, 20 ( A.A) - Clmbur 
relal .. Fevkalide ahval oldutu lçla 
kuraklıktan zarar ıöreo çlftçU.,ıa 
ucuz ha1van ve aalre tedarik edebil· 
meal için ltballt rHminl kaldırmıftar. 

Glmrala: nrilmeden .. recek olan 
maddeler için bir liıte hazırlanıyor. 
Bir klaım ııda maddelerinin rHiml•· 
ri de indirilecektir. 

Haliçte 
Bir Facia Oldu, Baba Kız 

Boğuldular 
Deniz yolları itletme1inin Ko

caeli vapuru serdümeni Mehmet 
Ef. nio 4 yaıındaki kızı Halide dUn 
öğleden sonra vapurdan denize 
düşmüı, Mehmet Efendi de kızını 
kurtarmak için denize atlamıf, 
fakat kızı da kendisi de deiz 
dibindeki çamurlara 1aplanarak 
boğulmuşlardır. 

Şilelilerin Dilekleri 
Şile, 20 (A. A.) - C. H. F. 

f stanbul VilAyet idare heyeti 
r"iıi ve Antalya Meb 'usu Cemal 
Bey kazamııa gelerek belediye 
intihap hazırlıklarını tetkik etmft 
ve balkm dileklerini dlnlemiftir. 



~ .V. "'~~/cet Manzarası~ 
Köy Kanunu 
Ve Köyler 

Nazi1Ji (Hususi) - Anadoluda 
Köy Kanunu un hıma en t tbik 
edilebildiği k6yler pek az.dır. 
Halbuki Ktiy Kanunu bir köyün 
imar ve terakkisi, içtimai sevi} e
nin yükselmesi için çok faydalı 
caaslan b:vidir. Mevcut ıköy 
muhtarl n \le köy heyetlerinin 
cehaleti, k6y işlerinin ınk sık 
kontrol edilememesi oihetleıi köy 
kanunundan beklenen neticenin 
alınmasına mani oluyor. 

iki seneden beri köylerde 
ihdas edilen matbu ve muntazam 
köy bütçeleri tertibi de l ine ayni 
sebepler yüzilndcn neticesiz !Jmlı. 
yor. Tanzim edilen bntçe bihak
kin tatbik edilmiyor. Köy parn· 
ıının nereden gelip o reye gitHği 
belli ol uyor. 

B:ıglin, köy mektepleri de 
muallimden manda bıitü tesisat 
•• masarifab ıköy bUtçeJerinin 
Uzerindadir. Ekseri;• görgüsüz 
tahailm köy muhtnrlnn bu işi 
de ehemmiyeti · derkedemedikle
rioden köy mektepleri de her 
türlü yardımdan mahrum kalıyor. 
Hde köy heyetlerinin elinde 
kala köy çccuğımun dev mı 
hu usi bir facin oluyor. 

Dahiliye VeicaJetlnin kobul 
ettiği esasa göre bndema köy 
muhtarlan dört sene ıiçin seçile
cektir. Eğer b:.ı seçilen muhtar 
hiçbir işe yaramayan bir kimse 
ise köylii dört sene onun kahrını 
ve zararını ,ekecek demektir. 
Bogünün köylerinde Köy Kanu
nunun ruhuna uygun §ek.ilde esaslı 
teşkilata lüzum vardır. Köy muh
tan mamup bir hükiımet memuru 
olmalı ve tahsil görmüş kimseler 
arasından imtihanla kaymakam 
tarafından tayin eoilmelidir. 

Birçok yerlerde köy katipliği 
teşkilatı bugünkU şeklile beyhude 
bir masraftır. Yirmi beş kö;·U 
Uzerine alan bir katip, b 'tün 
işleri ve hesabatı heı: hnfta ht• 
kik edilınek ve ylirlitillmek zaru· 
retinde olan köylere iki ayda 
bir uğramakla hiçbir fayda temin 
edememektedir. Köy • lerini ve 
köyün vaziyetini devamlı bir 
surette kontrol, takip teşvik için 
'\aliler tarafından tayin edilen e 
kaymakamlara merbut bulunan 
köy mfifettişlilderi ihdas edilmell, 
köy bütçeleri ve köy işleri daha 
düz.glin bir esasa istinat ettirilme
lidir. Bu tnkdirde köyler az 
zamanda .küçük, fakat mutazam 
birer cemiyet halini alacak, köy· 
lfintin içtimai varlığı birdenbire 
ıcliıeccktir. ----

Licede Hayat 
Lice {Husuı1) - Lice, iki Uç 

bin nüfusla bir kasabadır. Gece
leri nispeten daha ıssızdır. Halk 
umumiyetle çiftçilikle geçinir. 
Kasabada günün orta saatlerinde 
fazla bir canlılık göze çarpmaz. 
Civardaki Şeh~tlik denilen mahal, 
buranın mesiresidir. Akşamları 
halk kafileler halinde ak n akı~ 
buraya gelir, gezip tozarlar. 

Kasabada en fazla yokluğu 
hlc-sedilen şey ışıksızlıktır. Gece 
her taraf zifiri karanlık içerisinde 
kalır .. Bir iki isli ve sönük gaz 
fenerınden başka ortalığı aydın
latacak bir şey yoktur. 

Af<şehirde Çiçe Aşısı 
Akşehir ( Hususi )- Ka .. amız

da Belediye Sıhhat idaresi tara• 
fından ç ·çek aşısı ·tatbikine baş
lanılmışbr. Şimdi~e kadar 2000 
kişi :aıılünmışhr. 

STA 

A 
Tren Ucuzluğu arşısında •. 

Köylüler Bay am Yapıyorlar, Fakat Diğer Tarafta Da 

lzmir (Hususi) 
- TıUrk mllstab
si!I, Anadolu ço• 
çuldan için bun
dan daha müsait 
bir bayram ve· 
sile • olabilir mi? 
Senelerden beri 
tabii ifetler. ku· 
rakhk, don, fe
yezan ıve iktısadi 
zaruretler karşı· 
sın da neı' esini 
kaybeden Türk 
köylüsli !bugün 
en sevinçli gfin· 
!erinden birini 

Deve Trene Rakip Vaziyete Getiriliyor 

yaşıyor. 

Şlmendiferci • 
ler kongresinde 
kamyon rekabe
tinden ıikayet 
eden bu kum-
panya, bu suretle 
kendi isteğile bu 
Bene kamyon re• 
kabetine yol aç· 
mışbr. 

Germencik is
tasyonunda, C. 
H. F. binasın 

da toplanan mUs· 
tahsil, Aydın de
miryolu kumpan· 

Köylü •evinç 
içindedir. Çnnkn 

G•rm.,.clk irccir •iütah.ıll.,.l lr•n• d.-o• ile Nkob•I k•ruını 

yasının incir 
nak~yab itinde 
gösterdiği teao· 
nlit üzerine mal· 

ınakliyat tarifelerinin son nisbetsiz 
ucuzluğu karşısında senelerden
beri köy sınırlarım aıamayan 
toprak mahsulleri memleketin 
dört tarafına yayılmak imkanım 
elde etmiıtir. 

Anadolu içinde lSyle yerler 
tanılıyor ki, hemen her sene 
toprağın verimlerini almıya lüzum 
göstermeden m h ulü bittiği 

yerde Bldürmekten başka bir şey 
yapılamıyordu. Çünkn ıimdiye 
lrndar nakliye satış fiatmdan kat 
L:at pahalı f di. Kilosu üç kurup 
ısatılan mahsulden iki kuruş 

nakliye parası alınıyordu. Şimdi 
her sabah, garbt Anadolunua 
hemen her iJwyonundan birkaç 

-
Samsunda 
Tütün Ekimi 

S msun ( Hususi ) - Bu tene 
93 köyde 5482 çiftçi tarafından 
31249 dönüm tütün ekilmiştir. 
Tütünler pek nefistir. 

S lihllda Kumarbaz Kalmadı 
Salihli, (Hususi) - Salihli, 

devlet demiryolları İzmir, Afyon 
kısmının en çok işlek istasyon· 
Jarından biridir. Hat fizerinde ve 
Demirci, Kula, Gördes, kazala
rının merkezinde bulunması do· 
layısile sal.hliye zaman, zaman, 
hırsız, yankesici gibi aabıkalılar 
uğrar olmuştur. 

Salihlide zabıta sıkı bir 
konrtol ve daimi bir faaliyet ha· 
Unde olduğu için bunlardan biç 
birinin faaliyetine meydan :veril· 
memektedir. 

Kaza mUddeiumumisi Tahsin, 
ve jandarma kumandanı Beylerjn 
bizzat kumar yerlerini tahkik ve 
takip etme.Jeri ve karakol kuman
danına sık, sık ve kat'i emirler 
vermeleri s yeslnde Salihlide ku· 
mann kökU kurumuş gibidir. 

oerilllcten sottra 
•agon mahsul memleketin dört 
tarafına yayılıyor. Müstahsil bu 
ıuretle masrafını koruyor, eli 
avucu para görllyor. 

Bununla beraber ismet Paşa 
hlikiimetinin en bnynk muvaffa
kıyetlerinin başında sayılan bu 
vaziyete karııdan bakan, iç çe
kerek acı duyan memleket par· 
çalan da var.. incir mıntakası 
iıte bu •azfyettedir. Müstahsil, 
bu.nisbetler kadar olmasa bile, 
incir nakliye tarifelerinden hiç 
değilao bir miktar tenzilat yapıl
masını Aydın demiryolu kum
panyasından temenni etmiş. Eakat 
müabet biı' cevap almıya muvaffak 
ol amamışlard.r. 

larını lzmlre kamyonlarla •e 
develerle nakletmeye karar ver· 
miılerdir. Ne kadar ıayanıtees· 
ıürdilr ki, yirminci asırda deve 
trene rakip vaziyete getirilebiliyor. 

Germencik deyip te geçilemez. 
Bu mmtaka, incir istihaalabmızıo 
en verimli ve en fazla kısmım 
temin eden bir merkezdir. Ger• 
menciğin çok değerli Belediye 
Reisi, müstahsilin bu karan 
üzerine kamyon ve deve aabiplc
riui Germeociğe davet ederek 
anlaımalar yapmıştır. Her akşam 
yUı.lerce deve bamulesl Germencik 
ve civarından hareket ederek 
erte.i aabah bmire gelecektir. 

A. Adnan 

Korkutelinde Spor Kulübü 

Korlcutall spor ocaiını teşkil etlaJ1/e, 

Korkuteli (Hususi) - Antal- de gayet güzel bir de bahçe 
yanın sayfiyesi vaziyetinde olan vücude getirilmiştir. Korkuteli 
Korkutelinde hukuk hakimi Ne- ıpor ocağının fahri reisliğini 
catJ Beyin teıebbiisile bir ıpor Bursn meb'usu doktor Galip B. 
ocağı teıkil edilmiştir. KulUbUn kabul etmiştir. Voleybol ve bas• 
voleybol, basketbol, binicilik, ketbol sahaları tanzim olunmuş-
atıcılık, avcılık, atletizm, güreı, tur. Kulüpte bir de otomobil 
motör, bisiklet şubeleri faaliyete kursu açılacak ve arzu edenlere 
geç.miıtir. Kulüp binasının önUn- direksiyon kullanmak öğntileceklir. 

emleket H~berleri 

1 - Adapazarında İstiklil dikit ve biçki yurdu 
tnrafından bir ıergl açılmıştır. Sergi, ziyaret edenlerin 
taltdirinl knz nrnıştır. 

3 - Nazllll kasabasının imarı aaha1ındakl faaliyet 
ilerlemektedir. Her hafta irili ufaklı birkaç binanın temeli 
atılmaktadır. Resimde yeni ikmal edilen binalardan 
DaJyanpalAa ıörülm•ktedlr. Şimdi de kasabaya ıu te
mini için uğraıılmaktad&r. Kavacık mnkilnd~kl 

pınarların ıuyu toplanarak kaaabaya akıblıcaktır. Bu it 
için Beldedlye ( 100 ) bJn lira 1&rfedecektlr. 

2 - Gemlik pnrk& hergiln gfizeJleımektedir. Ankara 
Ziraat mektebinden me:ıun gençlerden Ahmet Efendi 
parka gayet gilzel ve Jnponez tarhlar yaptırmaktadır. 
Resimde park tanzim edilirken ıörOlmektedlr. 
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1 Ev Doktoru 

Yaz 
Hastalıkları 

Çocuklarm bağırıaklannı kap.ı 
lıyan lllzucetli bir madde vardır .. 
ki birçol< hastalıklara karşı ba 
ğırsakları muhafaza eder. B 
maddeyi bir nevi yangın duvarın 
benzetebiliriz. Bu duvar, kendisi
ni a~mak istiyen birçok düşman· 
lara çevrilmiştir. Yaz sıcakları 
bu sıcaklarda sütUn çabucak 
bozulabilmesi birçok çocuk hasta· 
!ıklarım doğurur ki bn hastalık
lar umumiyetle bağırsaklarla alfi· 
kadardır. Adi ishalden tutunuz da 
bllyük çocuk vefiyabna sebep olan 
çocuk koleralan bundan ileri ge· 
lir. Bu hastalıklara uğrayan ço· 
cuklar umumiyetle tamiz bak;lmt· 
yanlar, ana nezaretinden mahrum 
olanlar, sun'i surette gıdalandırı
lan çocuklardır. Ana andn bu gi
bi hastalıklara karşı baıta gelen 
vaki bir tedbirdir. 

Çocuk vefiyab daha ziyade ana 
sndtı emmiyenler arasında vuku 
bulur. Diyelim ki, hastalık başladı, 
gaayanlar oluyor, bebek ağlıyor, 
ıstırap çekiyor, harareti yükseliyor. 
Bntnn bunlar bittabi yavruyu zayıf 
diişUrmektedir. Bu sür'atli zayıf· 
lamıya ve vücudun ıulu madde· 
lerden boşalmasına nasıl mani ol· 
mak mümkündür. Çocuğun san
cısı varsa karnına Kompreı ya• 
parsınız, lapa vurursunuz, ıhlamur 
verirsiniz. Kom,ular, şu bu bir ta
kım ilaçlar tavsıye eder. 

Bu sözleri dinlemeyinlz Ye 

dikkat ediniz. Çünkn ufak bir 
bata çocuğunuzun hayabna mal· 
olur ve iyi biliniz ki, ıunun bu· 
nun çocuk için gıda olarak tavsiye 
deceği şeyler hastalığın uzama• 

ıını intaç eder. Binaenaley haa
tahk bu şekilde tezahür eder et· 
mez çocuk derhal ıntten muvak· 
katen kesilmelidir. icap ederse, 
bir iki, üç, glin tam diyet )'ap· 
tırmalıdır. Bunun haricinde her ya· 
rım saatte bir çocuğa gayet ha4 

fif bir kahve kaşığı çay verilir 
bundan bilistifade bir kahve kaşığ 
da hintysğı içirilir. 

ilaç tesirini gösterir gösteme:ı 
150 santimetre mikabı ıhblmiş 
fizyolojik serom tenkiyesi yapı· 
lır. Bütfin bunlardan maksat hasta 
bebeği desteklemek, vilcudunun 
ıulu mevattnn boşalmasına mani 
olmaktır. Ayni zamanda çocuğun 
vaziyeti ıun'i ıerom ıınngası 

veya bir miktar tivilkantre yahut, 
kafein karıştırılmış Clcniz ıuyu 
ıiringasile temin olunabilir. 

Tenbih edici firikıiyon 38, de
receli banyo da şayanı tavaiyedir. 

Doktorunuzun sözünll dinle
diniz ve yapılan dedikodulara 
kulak aamayarak sıkı bir perhizle 
çocuğunuz iyileşti, har<>ret düştll, 
kay durdu. ishal azaldı, şimdi 
vaziyet daha nazikleımiştir. Çünkli 
perhiz devresinden gıdalandırma 
devresine geçmek icap etmektedir 
Onun içindir ki hastalığın nük· 
ıUnden çekinmek icap eder. 
Buna mani olmak için az mik· 
tarda pirinç suyu, sebze suyu, 
gayet hafif amma gayet hafif 
et suyu, vermek icap eder kefir 
de vermek mümkündür. Fakat 
ıUtten sakınınız süde intikal çok 
yavaş olmalıdır. - >f. 

Afyon Kaphcalarmda Kalabalık 
Afyon (Hususi) - Kaplıcalar 

pak kalabalıktır. Bilhassa Gazlıgöl 
kaplıcasında oturacak yer kalma· 
mış, halkçadır kurarak oturmaya 
baılamlthr. 



( '~,...., Aıemı ]f · aaai,c_ı llLIB&rLAB 
Alman 
intihabından 
Sonra 

Hla•• ...... 'u• ••m•d• ıoara 
Clmlnar R11 ... t1a• ,.çmek llt••l1•• 
Hltler, apl ........ ÜYalla sana. 
ntlai de ........ k cı....,.,et Rl-
,...tl ..a11.. de Bapeldletl Mı 
elde, batll .U..U, Wrlettlrml1e karar 
T•dL Fakat ltu karara milletin de 
aayafakatial llln eta•JI munfık 
sarerek ... iti .m.tıa reyine hnale 
9ltL 45 W.. mOyon kayltll mGkel-
1.ıth O khur mllyonunua lftlrak 
.ttltl ba muazzam rey atma ftlal M. 
Hltler (38) milyon rey De lrauadı. 
Dört milyondaa blras fula laaa, 
Bitlere aleyhtar oldufunu •bayır" de
melerilı ıaıterdiler. Bu mlktar,,.çea 
ıeferld tepll intihapta Hitlerla .ıe,. 
ldne Yerilen reyclıa bina faalacbr Ye 
bu noktadan bu ııferklaetlce, sepa 
Hferklne alabıtle dalaa s•rrl alulttlr. 
Bwaa mukabil 38 ldl.u milyon faaaa, 
Hltlerin it Ye idare .. Jsaai&maam 
mutlak ıurette ıldı buluadurma11aa 
taraftar olduğunu bir blok hallnclı 
ifade etmlılerdlr. Bayle bir hal 
pek u faniye naaip olmuıtur YI 
Al•aa milleti, hidlıatua laldpfi ku
ııauıda millt ıoıyallıt ılya1etial taarip 
ettitial llAn etmlıtlr. O, ••ı'uliyetlal 
apkça Gzerlne almaktan çıklamemlt
tlr. SıH timdi ihtiyar Avrupanındır. 

Süreyya 

Viyanada idam 
Hükümleri 

vı, .... 20 (A.A.) - BaYlyaraclaa 
~k patla,ıca macicleler seflrdllderl 
lslatclama •ükta..m.a ... Nal
... CIH- ......... nW mhbbet 
... ,. .. .,...... Ba .uftu clola11 
il Wtl .... malıkım61e nrUmlftlr. 

blJ•n M•n•vr•l•r1 
Boionya, (f ta)yada) 20 - Maney. 

alarda hazır bulwaacak olaıı kral 
11. lhıolllll ................... 

.......... Skarper,a'ya sltalftlr. 

Anıerikada Fırbna 
Ölüler Var, Damlar Uçtu 

Nnyork, !Ol(A.A)-llldül Yut'te 
ilkin fırba., dola YI tos Watlan 
Jlaladın •• ...... ~ 8 ldtl 
.... blrpk ld ....... ,....... ....... 
... EYlerla damlan upa.. afatlir 
llllld.r1a._ ıaldllmıt. •trcok ••lcr 

~-
Nehrulra clfttDul, •• iyi araall .. 

llal tılallkeye ko1aa tos bulatlana
•• fada ınctı.. daJmaktaclufar. 

M. Hitler 
38 Milyon 
Rey Aldı 

llerlla, 20 ( A.A ) - Um..ı :J 
toplaamaaıaıa ıoa •• ka\1 aıtl 
ıutlurı 

Yamlaa mileteblp atletll: 45,2M,667. 
Rey nrenlın 43,267,921. 
M. HJtler'la he• Bapeldl ... 

Clmhur telıl ol•UlllA • eni • ~ .. 
lır: 38,124,631. • Ha,.... .,....,. 
4.275,248. Mlatealdf kaı.•ı.r; IA,SO. 

Berlfn, 20 ( Hanı Aj.-tlaa ) -
Propasaatla Naıın 11. GIW. ltua• 
daa bir hafta ınel, ald latllla ....... 
Yerilen re1dea bir tek n1 elmlk 
verlldltl takdirde rahaacalana .. rla 
bir memaualyet aefell alaealdarma 
ılSylemlftL Halbald 985 te Yırll• 2 
mUyon muhallf nyı karea bu 11fer' 
milyon mahalli nr yerlJ•lftlr• 8a 
netice Gabela I~ bir mayaffaldyet
abllldlr. Fabt Jtl•de dobaa Nf 
kauamJf olaa iL Mitler lcla bir •a
nffaklyettlr. Şa 4a YU ld ~ ....... 
lerdı muhalefet alabetl ..... YIMe 
yirmi beıı çılamfbr ki •• da 61,m. 
bir ceaarete deUlet ecler. 111111 IOIJll-
llıt rejimi en parlak denini ,.çtr. 
mittir. Fakat M. ffltlır nlfunnu 
kaybetmlt detfldlr. 

* Berlla, 20 ( A. A. ) - Dla alrp• 
btıytk caddelerde tezahlrat 1apılmıt
tır. HOcum kıtafan bir fener ala11 
tertip ed1rek Baınkllet lSnlladı mWI 
ıoıyallat mar11nı ıl1lemltlerdlr. M. 
Hitler birkaç defa balkona çıkmıt. 
çılıınca alkıfl-m11br. 

lnglllz G•zetelerl Ne 
Dlyor,.r? 

Lonclra, 20 (A. A.) - O.,U Telpaf 
..-tul iL Hitl.na ıon aatkundaa 
Hlaaederek dl~or ld ı • Bu 16der, 
Hltler Almaa7a11ma hakiki l'•yelerial 
lfacle tdiyona aacak taıYlp edebiliriz • 
Almanyanın lkbıadl refahı, Anupanın 
kalkınmaaı için milblm bir unıurdur. 
Fakat ıllihlanma masraflarunn art
maaı ıuretlle bu gayeye eritmek için ........ ""'~ ....... ~ ............ ı.-t .... 
mittir,. 

* Londra, 20 (A. A.) - Nlyaa Kro-
alkl ıaseteıl, • .un 1011.u.tlu " 
Mitler ı...W1or • bqlıkh bir aakalı 
yazarak 4 milyon muballfln M. fflt. 
len rey •ermıalnia ~ok mtlhla oldu
taaa Uırl drlJor. 

Fr•n91zl•r• Gör• 
Parla, 29 ( A. A. ) - Guetıler 

AJ .. a ••uml nJlala aetlc ....... 
bahaetlerkea, il. tltlerla bl,ak ... 
imlerde •• katollk merb.a.ı.dı 
utradıtı muhalefete ehem•iyet Ye-
rfJorlar. 

Milli vt edebi tefrika 
88 
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ÇÖL GiBi 
Biz burada, 1arah askeri, Etrafımda kumlan doymadan 

~!~ta muhaciri, 81Bmtln eline •ihyu, ubyu o kadar çok =• kapbrmamak için mola yutak, yamah donlu, ayala kD-
K N...ıaı çllkten na11rh iman yaYrUıu vardı 
ld:'n:' apk kal•ıı, daha ki, benim pldem de, kahjım da 

oca killi 1anulmam11 yine kendimden çok onlara 
KwlkeJdiila. tOpraJı clamh e•l.. gidiyordu. 
rine bannclık. Y ........... h-tan•a Orada, haıtahja, mikroba da 
blraı olaua illiltimd aiderecek blabltln abfb• Narin. Bulqak 
tedbirler alclak. hutahldan11 f•al, bbbl kaideJ .. 

Ôte 1anda ela, felaket •e ııb· rlne uyulmıya, vuata ve ıeraitla 
rap katan yine Deniali Ue ba izin vermediji bu yerde, ken-
lataayon araıında ifUyor, •oluyor, dimi •ade Allabın ve kaderin 
Janm kalmıı insanları yeni yeni eline o derece b1rakllm ki, eter 
klmelerle getiriyor, tapyordu. içimizde clzama tatulmut biri bile 

içimizden birkaç kadın aynlda. olu •• ben ona da dejıem. do-
.Bunlara iıtaıyon yakınında, bot kunaam, ylae bir ıeyim olmaya• 
l.ıralalm11 bir fınnda pide pifir- cakb ıanıyorum. ••k vuifeıi verildi. Evlerinde Acı g6rmekten, içim dqım 
laç llzerinde Şıpit yapan bu yıpranmıştı. Adeta GIOmtl arıyor-
bavali kadın an, ıomun ekmek dum. O da durmadu benden 
pa,irmealni bı miyorlarcL. kaçıyor, daha kefaret borcunun 

Burada zoru zoruna haıı lıya· tftkenmedlğinl anlabyordu. 
~~dikleri tataız tuuuz pidelere, DarlUeytam haıtanuinde, pen-
=tane idare memurunun piıirt· cereden dOşen bir yaYrUnun ili-
,. laek eti kaYUrmau, bulpr ıllnD titreye tirtreye bekledijlm 
._ ,~ çorbalanm kabk ediyorduk. ıeceden çok uzaktam arbk. Etra· 
LL lfl• orada Nell'la, ben iki fımda kDçllk bBy&k, uker ılvll, 
~ - -açhta da allfbm, daha clurmaclaa al&mtba brpaaa ile ... 
~ ......... pynt etti& kil• ....... , ... 

Hindenburgun Vasiyeti 
Fraaıız Gazeteleri, Yine Bir Takım 

İddialar heri Silrüyorlar 

~ırn ... 
Hl1tde116ıırpa içine ... ııa11 Tanw,t•il ••il lııılell l•••r•llar flillled 

Put., 20 (A.. A.) - Parl SaYar Hladuburs hakiki •a81,etaamıyl 
pzeteıl Muefal Hfndeaburı'ua ... iL Hitlerı nnnlı v d auımau ......... 
ıiyetaameal hakkında, lbtl7at ka1dllı dllmlftlr. Tahrif edllen lıııımcla Ma. 
ıu haberi Yeriyor: repl, Cllmhurrelalljia• eıkl hanedaa 

V HIJetDamenln hakiki •ttDlal M. aauıaclu blriala 11çllmıılal ı.tt,.,. 
Mitler, M. Gabt:ı., Fon Papea, ald da. Saltanata dhmek lflae lala•et 
KaJSer, eald ••balat n aalr pek ... lcln dı Fon Papeal tanlyı ldlJordu. 
J1h birkaç kiti biliyor. Vuyetoame- Bunua içindir ki M. Foa Papen 108 
nln GçlncD k11mı tahrif edllmlt YI karpıalıklarda aldlrGlmık lateaUmft
lnaalblmıftır. Mareıalln otla Miralay tir • 

Dolfüsün Ölümü 
Münasebetile 

Vl1aaa, 20 (A. A.) - Hlkti•at, 
M. Dolflaan katli hldlaıalnclı aıt. 

balclar olu AftlbarJama uld Roaa 
nflıl M. Riateluia katklnQa •• b ... 
kadakl par ..... mhadwealal emrıt
..ı,ttr. Budu hatk• mllU ıoıy.u.t 
rOeaadaa lkWa• 500 bin franklık para 
cesa• Hrmlftir. 

Çeko•lov•ky•d• Gr•v 
Praf, 20 (A. A.) - Bin meaıacat 

amelell, lcretlerla ladlrD••lnı karfl 
peY ilaa ıtaitJerdlr. 

Ben de 1etifi1ordam. Son da
kikalanaclald dileklerini, )'a ı• 
zllmle, ya 16ı.Bmle, J• elimle, ya 
dudağımla, yerine getiriyordum. 
Aıkerin muana gire, yavuklusu, 
anu, kardefİ, çocujua an ... 
alneal, kaduua canını • meyda
nında Yermlt koc.., babam, c+ 
luna baıret çeken ıakalh bir 
ihtiyar babdm, 7aYruaU oluyor· 
dum. 

Onları bu IOD daldkalannda 
lpllywdum, okpyordum, ıGtall
me buayor, •••da ıklerial 
kap~ordum. 

Oteld haatabaluca haaamlara 
cinalyetleriai ,ererek, kadın ıözll 
ile bakanlar belki oluyordu. içi
mizde diri, ıa~ erkekler, et 
hialerial, laaJY8ahldarnu, fellket 
plerinde bile wwtımyanlar ba
hmuyordu. Amma bilml1orum 
neden. Yllzlmde 16zUmde bir 
.. y .ı vardı? Beni 16ntll •in11t 
çil ıibi kupkuru ıeçen yıllan
mın yakacı acı11 kadJnlık ıahli· 
yetimden 11ymp çekmlt mi idi 
nedir, tızerime fena bir niyetle, 
et, damar •• kan duyguaunUD 
vwdiii bir hule 16zlinft kaldıran 
olmuyordu. 

Ahçuun da, neferin de, dok-
toru• da, lhtiyana da, yDzbafuua, 
OJıbqının da, ajanm efendinin de 
arumda. en çok dolqan ben
dim. Amma bilmiyorum neden, 
lcJerhae blyle bir bİI bile gelM, 
,.. ... skim• bakbklan zamaa 

İngiliz • Japon 
Dostluğu 

Beallyorlar 
Loadra, 20 (A.A.) - Dua ...... 

fauklr mahafllde la,ılb • Japoa 
mukareneti lçia mGteuylt bir tema• 
Jll rlılkmektıdlr. Ba laluı b1y11s 
bir nlıbet dahlllade ..ur elu .. ,, 
SoyYet .ı, ... tlala ................ .... 
l• rataıa •ifrit aat __. ....... .. 
SoY71t teldlk11laln hAIA , ... makta 
ohaa11clu. 

Pr•n• •tarhenberg Vly•n•d• 
Vaıdlk, 20 (A.A.) - AyqatarJa 

bat••kll maarinl Preaı Ştarheabll'I' 
VlyaaaJ• .... ittir. 

deiifi1or, batblq11or, adeta 
temilleai7orlarcb. 

Denizli butaauiade iken, ilk 
ıtml•rde karpmda uçım avazla
yarak, ceketini gömleiioi yokhya
rak, ıGzellenmeğe, dilzgOnlepniye 
çabahyarak konGfU genç mlill· 
zam doktor Sifi bana bir p: 

- Size bir iıim takmqlu 
helDflre Nazan, haberiniz var mı? 
Dedi. Ve a6yledi. 

Annene etrafındaki bu 1n .... 
lardan, küçliiO mil, blJlll mi, 
erkeği mi, kadım ma bllmfyorum 
amma, biri • Melek hu kaclm 1 " 
demifti. 

O gllndenberi de bu iaim be
nimle beraber dolaftı Neariıı. 
Sanki anaene 1er yllztlne Allabın 
ı&aderdili meleklerden biri _1ld 
Ue bakmaja bqlamıılarcla. Onu 
için de ne eti, ne g6zl, ne de 
,OZeWii glrllyorlarcla. Yahut da 
banlann hepaini de girdikleri 
halde, benim bakaıımda, konatup 
onlara uzanıtımda lyle bit .. , 
yardı ki, ıahsiyetimi, ciaalyetimi 
ve maddiyetiml unutuyorlar, gizleri 
ahwndakl beyaz llıtlhıe ltlenmif 
kan rengindeki hililia bllyllatlnde, 
mlldire Azlz'in verdiği o mukad
des muskada, annene ıahlden 
.. melek ,, mit gibi, dindar bir 
vecdlle bakıyorlardı. 

Artık iyice seviliyordum Ne1-
rln. Kllçtlk bllyllk, erkek veya 
kadın beal herkeı 11Ylyorda. Ya 
çocuğum, b&ylece ıe•enim, .. la
am " diye çapclaiım ........ 

Kadında11 
Para Alan 
Erlcelc I 

B• çocuklr.. otardajula 
•ıllallede ldmbUir haaıl zam ... 
dan kılm11 eski wr kaaak 
•arda. lçiade lhtl_Jar bir la••• ... 
ı .. c11 otmarda. Blrflla dilclea dile 
.. rln1et clolqb: 

- Evlmi1or, elediler. 
Kapıdan içeriye beyaz -

llatlJar bir efeadlnin p...w 
Mkledilr. Fakat arabadan qa,pa 
hemen hemen genç denUebileciek 
bir adam lndL Hiklyealai ıoara 
atrendim: 

Bet para11z, Hfil bir adamdl, 
ıallba (Hamidi)n clalrelerindea 
blrlade katiplik ediyordu. 
Nalllla bu ihtiyar bamm 
efendiyi 1.Srmllf, kandınmf, ba
kalmak, bealenmek ve tabU slda 
birinde de anetiae kolamak 
lmldile konatma ginalftL 

Arbk ldet oldu. Haauaef ... 
her aabah genç beyini arıtbuma 
ahı, kalemine aitürur. Akfam 
Ozerl tekraı· tidip alarak eYiae 
ıetirlrdf. 

Biz çocuktuk, muhakeme ede
mezdik. Fakat bl711derimiıiD 
yDzlhıde ihtiyar hanımefendi lçla 
acıma, ııenç beyi lcfn ise ı.,_. 
me billeri ı&'dtltomtl pek •JI 
hatırı.u.. 

Ben ba hlkl7eyl, haldbtea 
blylk bir teeullr ftND bir ...-. 
tapta okadutum Hrgluft mtbla
aebetile habrladım. Bunmala be
raber öjrenditim 1erıizett U. 
bu blklye ara11ada dojradaa 
dopaya lüç bir. mllauebee 
yoktur, her ildal de ıeoçtirler. 
MU,.behet udece para baludn
dedlr. 

Garp terbiyeal bir erkek be
aabına bilhuaa iki kabahati 

8w•wlıl K-srln ,.... 
ltorca (24) aat lçlade ~ 

bwİclİi: Kaclanclu para .a. 
maldır. 

Kalde1I latedljlall yerde tat
bik ediniz, aJDI neticeyi ,_.., 
Dtlnyum en Hfil •bil ka ... 
dan para alamdır, Jldne tlktl-
rlllm11• bile detwl 1olds. tc.. 
...... ıeUnce, OJMDW.. ..... 

bile lfltmek latemeclijlm içla .. 
ticealad• b.ı... ........... 
mem. 

çokta amma, wl ıeviJmeil dile
diilm o kllçlk ıeyim o 1adı be
nim olan kanıllllll, Wjimln in••• 
benim kazım, yoktu! 

Ujurlanna umma feda _.. 
celine clichdiilm ae çalı ~
calanm nrcla •••• o. ... • Oefft 
Biralaa bellll " dly..._ relml. 
S.a yoktan Nurlnl 

* Kmlkeldlkte, iki haftaclaa 
fazla · kalmadık. Acele ameliyat 
lhtiyaçlan brfasmda, hutaae 
trenlle Dinara hareket ettik. Va
goa Wleri Kmlkeldfp r•liflmhe
den daha beter bir halde idi. 
Çoluk çocuk bir drl yolduk Ye 
aca inam, trenİll Gat luaımlarma 
dol........ .SCU,.d& 

8ea de ba -felabt Ye glzJAfl 
katanam lçlacle Ye lzerindekilen 
eyWk •wmeje ufrqarak durma
da cliclialJordum • 

Tna •Atca. 1a yaldqayordu. 
o arahk rarah aıkerlerimdea 
birinin ıargııını dtızeltiyor, kendi 
kendime de yıllarca enel kaçar
dıiam bir treni, bağn deliaea 
knlihı çıngırakb bir kuklaya dl
ıllnliyordum. 

Bllytık bir gllrllta " ....... 
ile durdajumua Yllldt. ldeta ._. 
elimden geçtim. Bot bllhanarak 
çok korkm111 Ye bapm1 bir yere 
çarpmıftım. 

FJlm ... ,.. alıumcla cLpn 
fırla ... 

(Arka• •ut 



Sovyet Rusyadaki 
Sporcularımızın 

Müsabakaları 
Klef, 20 (A.A.)- Huıuıi ıpor 

mahabirimb bildiriyor: 
iki gtlndOr Kiefteyiz. Her ta· 

rafta olduğu gibi burada da bll
;ok dostluk tezahiirltSrilo karıı· 
)afmaktayız. 

TOrk aporcuları ıerefine Voks 
tarafnıdan bir çay, Hariciye komi· 
Hrliif tarafından da bir ak1&m 
aiyafeti verildi. 

DDn Dinyeper nehri üzerindeki 
IU istasyonunda deniz mhabaka• 
lan yapıldı. Hava bulutlu ve rfiz· 
gArb olmakla beraber bftytlk bir 
kalabahk vardı. Neticeler ıun· 
lardır: 

100 metrede Halil 7 dakika 
D saniye ile birinci, 200 metre 
kurbağalamada Alp bil'inci, 200 
metre aerbeatte Halil birinci, 
bayrek yarı1101, Tnrkiye rekorunu 
kırarak kazandık. Atlamada Suat 
l>ırinci geldi. 

Su topunda 2-3 kazandık. 

200 metre kurbağalamada Leyli 
Hanım ikinci, 500 metrede Cavi-
dan Hanım ikinci. Deniz takımı· 
mız bugtlne kadar 3 mllaabaka 
J•pmıı birini kaıanmıı, iklıinl 
ka7betmlıtir. 

Teni• Ve Kotu 
F oreıthilla 20, (A. A.) -

Amerika teni• pmpiyonlup ka· 
dınlar finalinde Miu Jacoba, 
614, 611 ile Mia Palfreye plip 
ıelmiftir. 

Jf 
Parla, 20 (A. A.) - Amerl

bh Bontbren, d8nya mU f&pİ
'I onu lngiliz LoYelok'u 1,500 met• 
rede 3 yarda fark He geçmiftlr. 

Boatbron, 4 yan1& lfrmit. 
laepliıd kaunmıp. 

Mnn Atletlere teltllgat 
TGrk atJetiım faderuyonuodan: 

8efind Balkan oyununa lftirak 
1Pn (Zapeb)e gitmek tlzere ae
tllmit olan qajıda iaıuıleri yazah 
• yedi atletin qotmaa •• pıtl-
1abaka takımlanma milli ıpor 
.. p.11adan binat alarak aju1-
tel8D 22 nci ça11amba glnll ak· 
~ lltl aaat nldzde Sirkeci 
lltaayona beldeme salonunda 
eaallrlle birlikte hazır bulua-
•alan teblii olunur. 

Atletlerin iıimleri: 
Mehmet Ali, Besim, Haydar, 

Allan Haydar, Fethi, Selim, Teo
liarhli, Karakq, Pulyoı, Sedat, 
R.P, Veym, irfan, Tevfik, Raif, 
Mufahham, Cihat. 

• .,. Halk , 

&ki Zıbti1e, Çatalçeome sobia, as 
l•TANBUL . ...... 
Gutt.miıde ç.ka yazı 
Ye teeimleria bütüa Wlan 
mahfua •• .... temiıe aittir. 

• • d 

ABONE l'IATLARI 
t • a t 

Sea Ay AJ AJ 
"'· •• kr.. • 1--1o--1--

ÜKIYI •• 750 - 151 
YUNANlsT AN 2348 1221 710 271 

fKNEBI 2700 HGO 1GO 300 
.... _IİıllilliilİIİliliııiı ... iiııiı;ı .. 

Atioae Ledeli pefiodir. Ad reı 
4e1ittirmek 28 kur<attw'. 

..... _,_ 
~., .. ..,,.. • ..n ,,.,.u ... .. ................ ., ....... ...... 

C.np iciD mektuplara it hıuıluk 
ful ilaveli lazımdır. 

Poeta kutueuı 741 ı.t.d.ı 
Telgref • 8!opoıt' 
Teteto11 ıl02oa 

Tlil1b1 Mlsaball 

Orijinal Bir Mektup Kiğıdı 
Bu, Kafası Uçurulmak 

Bir Köle 
idi 

istenen 
Kafası 

- a .... ,,. ger tiıttap "•!•"• alcıl ol•az. s.,.,1. d• ... , • .. 1coı Dar, ngin gole I 
mnteeılir olmuttu. Efeadilinden 
6c almayı taıarlamıya koyulmuttu. 
Bunun için evvela orduyu zayıflat
mak tedbirini aldı. Aıkere bot 
yere ve pek çok para aarfolunclu
faau, bu paranın hazinede kal
mam daha mutafık olacağnu hl
ldlmdara telkine giriıti. Kadm 
kadar parayı da seven ElmOata 1• 

mm, kir bir gafletle vezirin bu 

ber ahnca Mogollar btlldlmdannı 
tahrik etmiye ılrifti ve Baidada 
flyle bir mektup yazclırtb: 

Resnılni6i Bize G6nderlnl• .... 
Sl.ıtt Ta6latınızı Sögllg•llna 

Reamlnfsl kapoıa ile r8aderlnl• 
Kupoa dlier ıayfamaadadu. 

39 Merala: Zeki Beı 
Rahatını, boğazını HV• 

diği kadar da menf ... 
atlerloden batkaJarım 
mahrum etmek iıte
mez, cömertliğe tema
yül eder. Sıkıntılan, 
üztiııtWere, kafa yo
ran me11alelere pek 
rağbet etmek iatemeı. 
Basan inatoı olur. 

• 38 Bartanı Mustafa Bey; Bir iıte, 
bir fikir üzerinde kal
maktan ııkılır. His -.e 
fikirlerini hayatın u• 
mwni n huuai hA
clliıeleriııe kaqı açık 

bıralrmak ister. İnU· 
ıamı ve ptlrilzaib iıi 
1&ver. Birlikte J&pılalı 
işlerde arkadqla?uıın 
itimadını kolayhkla 
kazanabilir. ve bat· 
lığa seçilebilir. 

42 Beyotfuı • A. Keramettin Ser. 
Ağırbqh, ciddi ve Ya

kar tawrludur. Heı 
hal ye nziyete göre 
menfaatlerini bilen ft 

dtlftbıen aQikgöz Ye 
aokulpn imanlara 
mahna ıarlatanlıJda. 
n, 1118ıalİIDperverlik
leri yapamaz. lDtlu
mı sever, temiı si• 
yinmek İlter. Doatlu• 

ğwıu kaıanaolaı haklPnda amiml 
dawamr. Batblarmı az itimat eder. 

• 40 bmir: Salla S.1 
Zekidir. sas anlar. 
Cam tatlıdır, teblike
leN fi'li mtıoadeleyi 

davet eden itlen si· 
ritmes. latizamı ae
ver. lıteno gehrelİlıe 
daha mettn bir ft• 

1256-1257 yıllannda Baidat, 
idare ve ıiyaaet itabarile tam bir 
tefeutlh içinde idi. Abbaliler 
tahtanda o ıırada Elmlata'aım bu· 
lunuyordu. Ba adam, kendinden 
•vvel ıelen hllkllmdarların bir
çoiu ıibi çileden çakmlfb. Alda, 
hayale gelmiyeo ifler yapardı. 
Serçe kadar kuvveti yokken bir 
ulan pruru ta11rdı. Klinatı in· 
cir çeldrdetf pbi Is.içik, phıını 
1'• ..... ~..,... ........ 
Kölelerinden, halayıklarmdan, maa· 
karalanndan ve kendine ltlzumu 
olan kiailelerden bqka inan 
ylı8 16rmlye tahammll edemez• 
dl, bUnu f8Dına yaklfmaz bir te
oeull .. yardı. Baicladı ziyarete 
ıelenler Sultan da olular bu ken
dini bllma hllklmdan göremezler· 
di. 0, uraymın kap• .. na ipekten 
Iİyah bir perde aatırmııb. Ken
dinin etejlni temılil eden bu ku· 
maı parçam, ziyaretçiler tarafın· 
dan 6p0lmek mecburi idi. 

· IBzlerini doğru buldu, orduyu .,... . ... 
bitleri açığa çı ar ı, g cen rtfr. 

0 lamallllerle harp ederken 
bize yardım etmediaiı. Y arclum
mı:dan mllatağnl idik, fakat bize 
cemile ıBıtermenlzl bekliyorduk. 
Bunu yapmadmız. Demek ki blsl 
tammıyonunuz. O halde tam..
hm. Biz, Cihangir Cenafzin baJ
ratını tqıyoruz. Ona llzin de 
~ ..... . ~ 
f tiiil, e n o f\flh'lt!lllt~~~~~~~~~l!lJjı~~~-::±-c~ 

Elmll•ta 'lllllJD aaraymda r•dl 
Jh kadar, ve bin barem atuı 
vardı. Şafkıa hOklmdar bu dlflll, 
erkekli kalabahjın içinde uz 
çaldınp fUap içerdi, kafayı ttlt• 
atlleyip ıtzarch. Ne dlnyadan ha· 
beri, ae dilnya ile al&kan varda. 

Bazı 1efib hOklmdarlar, nr 
patlaııh çal oyna1111 deyip yqar
larken devlet ldareaini liyakatli 
ve kendilerine candan baila 
adamlana elline bırakırlar. ElmO.
ta' ıım, bu kadar bir inçelik de 
ıl•terememiıtl. Devlet lflerinla 
baflD• kendini •• hattl o ..ıta
natı biç sevmeyen bir adam 
ıetirmlfti. 

Alkemi adım l8flyan bu •ezir 
mezhebi taauupla bul8flk iaun
lardaada. Baıka bir mezhep tafı
yan lıllklmdara kartı kia ve 
nefret beslerdi. Ayııi zamanda 
bllıiıine, ılrgtldne çok rtıveafr
di, vllcudunu o devlet ve o ulta· 
nat içia pek 18ztlmlu bulurdu. 
Halbuki htıkamdar, vezirinin 
kıymetine bir pul bfte vermezdi, 
ıık 11k onunla eilenirdi, izzeti 
nefsini incitirdi. Hattı blratin, 
mühim bir mesele hakkında mU· 
aakaıa ederlerken btlklmdar, 
vezirin uzun ukahna doğru elini 
uzatarak baiırDllflı. 

- Bunun yer tuttuju kafada 
akıl olmaz. Sende de aade ıtakal 
v•r beyin 1ok 1 
AJk..ı, bu Ukarett•n lril&.... 

Alkemi, htıkllmdarın manevi 
kuvvetlerini de dağıtmak için bir 
'ok tiddetler g&ıterc:U, atar vere 
tiler koyarak ve bu ves,Uerl 
toplatmakta zalim davranarak 
balkı da kırpa •e lmıın bir 
Yaziyete 10ktu. Devlet buclutlanm 
muhafluız bıraktı, hatta Baidat 
kaleıini llzum1uz bir duvar yıpnı 
diye tamir ettirmekten ahkoydu. 
HulAsa bir devleti zayif bırakmak 
için ne yapmak llzlm• hepıinl 
yapb. 

O .. racla meflıur ffllltG, Bai
dat Hllktmetinkı mıırlan l&erin
de bulunuyordu. O dema bir 
ae•i Aa .... tlerl, yahut NUtU.tlerl 
olan lamailtlerl yok etmlye utra• 
fiyorda. Y&a bine yalaa lamalll 
&ldlrmlpl, oalana •pdaklari 
kaleleri birer birer a.ıumu 
etmif ti. 

Alkeml, ilkin HGIA1i1a 11tın
mq olan Toıla Nallrtldclin vu• 
talile Hlllaiyu Baidat aleyhiae 
teıYik etmlye batladı. Nulrllddin 
de Elm8ata'11mdan hakaret alr
m&t. lamalliler hlklmdarma ilti
ca ebDİf ye oradan Hlllpun 
yanına aelmifti. (Alkeml) den ha· 

_..........,, ....... ~ 11ıı9 .............. ıtl,.. .. ...._ .. . ... 
a.l• ,..,..... 

yfa ..,fa aayfa •yf• l>iPr Soa 
ı t s 11. 5 s•ll•r ..,ı. 

.., ıeo aoo 100 eo • 
Kr . Kro. K". Krı. Krt. Kıt. 

Je:Bı• ••"""'• ..,.,, 
(IJ bU• _,,,,,,.. .,_ ... -...... ,...,., ......,.,. ,. ,,,. •.. , ...... ,.,. 

yacağım dllşününtız. Hakimiyeti
mizi kabul ediniz. Yok .. pzaba
mız &nllnde g6ie çıban, yerin 
dibiae Iİften kurtulamuam." 

Buna ElmO.ta'mm IU çocukp 
cevabı verdi: 

11Genç adam. Kendini dibaya• 
ya hAldm mi aamyor1Un? •• Garp
tan Ş.,ka kadar blttbı dbya 
benim emrim altında değil mi?. 
Kendini bil, Horasaaa d&nl,, 

Hilllai, bu mektuba okuyua
ca yamadaldlere d&ndD: 

- BaidattaJd adamm, cleclL 
bana kup hareketi bir fay sftt1 
ejrldlr, ben onu bir ok ıft>i de+ 
rultacaiJm. 

Ve ıonra Alkemlye haber 
yolladı, taarruza ıeçmek nldlaln 
plip ıelmediilnl aordu, Batdat
taki ukerl' ·~et ialdaacla açık 
mal6mat latedi. 

Alkeml, mllmldln olu her .. yl 
yapmıfb, ba11ada bulunduiu de.-
1etla temeline kundak koymllflu, 
timdi ıaagının baılamuım, •• bl
uma ç&lmıealni bekliyordu. Ba
na Hlllai yapacaktı. Fakat ... 
zir, lah kırk yaran adamlarclanclı. 
c.ap zadenin •tlthit kudretlae 
itimadı olmakla beraber berhaasl 
bir tuacllflln iti yarıda bırakma• 
halinde lplithıin pazara çıkabil .. 
ceilnl dlfllnllyordu. Bu ıebepl• 
HDlls6y• Yerecejl ıon ve açak 
lpretin hiçbir zaman ele ıeçme
mesinl istedi. Yeni ve taınamUe 
huıual bir kltıtla Motol Hamaa 
mektup yumay,1 tasarladı. 

Bu k&jıt llir kaleala kafuı 
ldL Alkeml, herifcetlzln ba11111 
ustura ile trq ettirdi, ıapız kel· 
leye bir et• 11kı perdah yaptır
dıldan sonra kalemi eline alm, 
kafanua lı4'riae ubit mDrekkepl• 
uıua bir mektup yuclJ. Bu mek
'8pta Bajcladm klçlk bir tur........... , ..... 

Zihni Be11 Göriincfiill 
gibi aepeiz delildir. 
Mitkilleıden, ha,.. 
tmdan çabuk tiklJet 
edebilirH de haJ&tm 
JiDe .....u taraflanm 
bulup eğlenmeaiai, 
zevk almuııu bilir. 
Lhım olduğu lcadu 
intizaım ve ciddiyeti 
1ever, issetinefla babı
ıinde almpa ve mi"· 

oadelıoi olur, keadiliDı ehımmi7et 
verdirmesini •• uyclırmuını billı. 
Muhitini bulduiu saman hOflöhbet q 
.Uaoı olabilir. 

• 19 lataabulı M. Fatma Huamı 
(R_..._ ...... .....,_, 

Çal)uk M&J• ... ~ ... Wı 
Wi ftrdu. GlilJMdl '" ... ıma.. 
l~· 1ibirarı kbiali ve devama~ 
uıycliğini abtırmumı bUh\ Arlalİ' 
dqlan ~auı çabuk ıHilir •i 
muvaffakıyeti kıakaoılabOir. 

• 12 Baudatau Z. N. llqıme 
( ....... derc:lal .. ...., ... ) 

Zeki •• 99vik hankederUe etiafıas 
kolayhkla metlal eder, giydiğüı.i 1• 
lntUrır· A.ldliie özenir •• muftffak lf 
olur. E• itleri •lhıden pline de iJa. 
.... edebilir. 
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Söze Dair 
S6z ebeai deiilim amma, ba

un ı6yledijim dinlenir.. ne de
mlıler ıöyliyene bakma aöy· 
le.tene bak. Söyleye söyleye 
dılimde tUy bitecek değil ya .. 
Kerem gibi aldım saıımı elime 
ıöyleylp durayım artık .• .. 

lnaanlar acayiptir, az .Öyleraln, 
p&aırık derler. Çok aöylerain, adan 
traıçıya çakar. Söz gllmllşae atı
.küt altındır, diye dDtDntlr; ıuaar
ıın; dilini kedi yutnıuı diye ar
kandan alay ederler. 

Sözünde dururıun, Nuh dedi 
mi bir daha peygamber demez 
cinsinden olursun; ılSziinde dur• 
maHın; kimıenin aana itimadı 

kalmaz.. en iyiıi ne mi yapmalı? 
bilıem en evvel ben yapardım. 

" Çok ıöyliyen çok yanılırmıf, 
demek oluyor ki dilıizler hiç ya
nılmıyorlar. Onlara akıl danıımak 
fena t>lmıyacak amma, danııtığı· 
male kalacarız.. Dilleri yok ki 
cevap verebilainler. 

* 
Klçlk oğlum birfey Otrenmiı, 

ıababtan akıama kadar, 0 ıöı 
büytij1ın ıOt küçUğUnl,, Diyor. 
Süt onun olsun çoktan razıyım, 
ıözü bize bırak• ae ala.. .at te 
onun oluyor, ıöz de •• 

* 
Buytlk a6zli dinlemek lhım· 

llllf, aağhiında rahmetli Zaro 
Ağayı ziyaret etmiıtim. Bana ne 
IÖyledi bilir misiniz? 

- Evlldım, çok yqamak ia
teraen benim 1ribi aen de beı on 
kere evlen! 

Gerçi ben dinlemedim, fakat 
dln1i1ea oluraa çok mu yapr, yok· 
•a az on onu bilmemi 

* Ağzımda pek bakla ıllanmaz, 
ağzımdan çıkanı da kulatım itilir. 
Bu ylbden hit bir zaman ağamın 
~HılıGn& vermlye kalkmazlar •• 
Ağzımı poyraza açmam, hayra 
açarım. Zannedersem arbk fazla 
aöyledim. Biraz daha dyluem 
ajzımla kuı tutıam bile para et
miyecek. Ağzımın payını almadan, 

ia~zuna bir kilit vurayım daha 
yal 

.......... ,-.. ·-··---- Pazar Ola ·····-············-········-.. 

. - lYlem ıet tk) ı ı yap.u~ ı 

~ılsen Haaan Bey; herkeain için· 
be bana, budala aerHm, diye 
•gırdı. 

k - Ne diye bağırır ıankl, her· 
•• bilmiyor da o öfretecek de

iil mi? 

- Hu- Bey ba kadw çek ..... •e -~... ~,,_~·ların? 
- Ne mi yapacajlm. b....tan aenra yi• eald .mı. kOllafa~ olana, atazlanm ldlitllyecejiml 

Deme be Huan Bey, ben 
neyim; ne it 1rörebilirim? 

- Hiçbir it göremezaen Şe
hir tlyatrotunda operet oyna
yamaz da değilıin yal 

Terkos Muslus)u 
Ahıap evde •ıkıntı çektik; 
Bu 111 apartımaua geçtik, 
Çok güzel bir daire seçtik .. 
Ne parlaktı terkoıı rnuıluğu! 

Vardı bu musluğun bir huyu, 
Parlaktı amma yoktu ıuyu ; 
Arattı kendini bizim kuyu, 
Ne parlaktı terlmı mu,.luiu! 

Sabah açınca çıkar eeıu, 
Hır, hır diye gelir nefeli .. 
Su için bekletir herkıaıi ; 
Ne parlaktı terko• muıluğut 

Terkoa ıuyunun vardı nazı .. 
Dertli geçirtti bize yazı: 
Y ıkamadao yedik kirazı, 
Ne parlaktı terkoe mualuıut 

Banyo yapmaktı heveaim: 
Fakat ıuıuı geçti bır menim .• 

1 t 
Feryatbln kısıldı seıim, 
Ne parlaktı terkoa nııı'!luğıı! 
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Neden 
Bir doktor Hasan Beyt mua

yene etti: 
- Demir ıibi bir mideniz var 

Haaan Bey: 
- Eyvah, desenize ıu içmek 

bile benim için tehlikeli 1 
Neden? 

- Demirden midem paalamr t 
Hal 

. ~laıan Bey karısile ka v1ra et· 
mı~!•: SokağM fırladı. ilk teaadDf 
ettıgı adama vak'ayı anlattı: 

• w .-Evin~ git, dedi, Le119yi iıte
dıgmden AIA halledilmit bulursun .. 

Hasan Bey evine d6ndtt, ka
rısı yoktu. Karııınm ya:rıp barak
tığı bir mektubu buldu. 

"Bir daha gelmemek Uzere 
gidiyorum,, 

Hasan Bey kendi kendine 
söylendi: 

- Hahikaten herıey İltediiim
den llA halledildi. 

- Kocamın her istedij'İni ya· 
parım; yine yaranamam Hauo 
Bey meaeli bir ipekli mendil 
iste~e dört metre ipekli kumaı 
alırım .. 

- Dört metre kumaıla bir 
mendil mi yaparsınız? 

- Yarım metreıile mendil, 
geriye kalanla da kendime bir 
eJbiH yapanm. 

Deniz kenannda balık tu
tuyordum. Bir adam denize dO
tO•erdi. Pemen çıkardalar. Der
hal adamın yamna koıtum .. 

- Y ardua etmek için mi? 
- Ha' ır, denizde çok balık 

var mı? Diye ıordum. ...........................................................•.. 

,. 

Banyo 
Haıan Bey anlattı : 
- Banyolu bir ey tuttum, fa

kat banyosundan lıtifade etaıiye 
imkin yok 1 

- Neden? 
- Karam banyoyu havuz ıibl 

kullanıyor, içine kırmıı balık· 
lar koydu. 

Yoktur 
Bir ıeyyab Ayaıofya camilnin 

6ntlnde durmUf, elinde harita bir 
ıey dllıünllyordu. 

Oradan geçen Haaan Beyi 
görllnce ıordu : 

- Pardon Efendim, ıimal ne 
taraftadır ? 

Hasan Bey cevap verdi: 
- Bizim lstanbulda o iıimde 

bir mahalle yoktur. 

Tavsiye 
Haaan Bey ıokakta teaadtlf 

ettiği orta yqlı adamı tanı11111 

gibi yanına gitti: 
- Affederainlz Beyefendi me 

bır avukat taY1iye edeyim mi? 
- Benim davam yok ki aYU

kat tavaiye ediyor1unuz ? 
- Bugün yok amma, yana 

olacak ••. 
- Kiminle.. 
- Karınızla! 
- Nereden bWyonunm J 
- Sizinle ayni apartımaada 

oturuyoruz, ıiz lıt katta11nı1, ben 
alt katta l 

Niye 
Sarhoı 10kakta sallana aallana 

yllrllyordu, Haıan Beye çarptı : 
- Yahu gö&On i&rmUyor mu? 
- G6rUyor Haaan Bey, he• 

de iki 1r6rDyor .• 
- Peki ayledlr de niye çar

pıyoraun? 

- ikinizin aruından geçmek 
latemiıtim 1 

Tuhaf 
Huan Bey bahçede gördüp 

bir ıolucanı bıçakla ortadan ildJ• 
b6ldU. Solucan yine kımıldıyordu ; 
Huan Bey: 

- Tuhaf, dedi, ikiye baldl
il•la farkına bile Nrmadı. 

Ne Bulmut 
Acayip kıyafetli; bir adam 

Ha1an Beye a&yledl: 
- itimi dllzeltmek zamam 

geldi, •yakında kuyumcu dOkklm 
açacatam .• 

Bir aermayeclar mı buldun? 
- Hayır bir maymuncuk bul

dum. 

Memnun Deill 
Piyan1ronun tallllal bin lira 

almıf, fakat memnun olmamıtb. 

Huan Bey ıordu: 
- Bin lira aldıian halde , .. 

Yinmedin 6yle mi ? 
- Evet Hasan Bey ben bla 

lira değilyirml bin lira kazanmak 
için para verip bilet alllllfbm 1 

Şlklyet 
HaHn Beye 10rdular : 

Kızın eYlilikten memnua 
mu? 

Çok memnun yalnız klçlk 
bir ıikAyeti var . 

- Şiklyeti neden? 
- Kocaımdan 1 ---·-·-·····-....... ··-·····-----·-···· 

- Hiç üzülme Haaan Bey, 
bir ıaat 10nra ildnd mevki bir 
tramvay ıellr, o kalabahkıa bir 
uat ıoDI'' yine bir tane ıellrl 
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Eski Göz Ağrısının Bir Şarkısı 
78 12 Samatya'da Hacıkadın mahallelfnde MercancddrkOI' 

ıokağında eski 15 No. lı tapu kayda mucibince 43,S 
matre terbilnde bulunan ananın tamamı. 

Bardatı yakaladı; doldurdu; 
~meUp •e tepeainl tutup, yum
ruk gibi gırtlatı piston gibi aıağı 
yakan ine çıka, myu içti. (Oh, 
yarabbi tükür!) U çınlattı. 

Sezai kö,eden alnal ıinıi ba· 
kıyor, kıı kıs gülüyordu. Muzip 
oğlan yine kendini tutamamıı, 

hafifçe bir ıılık tutturmuftu. 
Katip Raif o anda yine katla

nm çatb; gözlerini devirerek dik 
dik baktıktan sonra ya•aıca fı .. 
ladı: 

- Kendine e e • .:. geU .. Ulan 
ıulu arhk azıhyoraun.. beyifr· 
mi bu, yoksa enek mi? 

Vehbi Bey bili ıararda: 
- Bey amca uzun etme itte, 

namazı kılacaksan bir an evvel 
lal da yanımıza gel.. bir defa va• 
dettin; mededi tuttur. Pefin tliY
le gaygaylı tarafından bir gazel 
lıteriz. 

KAtip Raif de, bir gözUott kır· 
parak iştirak ediyordu: 

- Hazret, mantepsiye, baı· 
mayız. Ailem ederim, kallem ede· 
rlm, gl\rtiltUye getirip ellerinden 
kurtulurum dersen yağma yok. 

Evveli hicazdan bir ga'Zel ... 
Onu bunu bilmem, ıöyle içe te
ıir eden, yüreği saran makam 
dedin mi hicazdır. Hicaza biterim .• 

Sezai de burnunu sokuyordu: 
- Ayak Türabın olayım bey· 

haba, nazı, edaya bırakl.. Ermeni 
ıelini misin be beybabacıp? .• Ha· 
ni evvelki akıam yanık tarafından 
girişmiştin de kitipçlğim çileden 
çıkmqb. lSena yokuıundaki eski 
göz ağrımın prkıaı diye, muhar--

rem' deki acemler gibi göğsüne 
yumruklar YerİftJrDÜf, felİDf kapıp 
yerden yere vurmuştu. Canına 
yandığımın tarkıaı, ytiz kere 
tekrarlasalar, sabaha kadar oku• 
ıalar bıkmam, uaanmam demişti.. 
ne idi o ıarkı? 

Katip Raif o ıaniye fesini aol 
kqının Oıtllne yıktı. . Yine par
maAını yalayıp kulaiına ıokmuı, 
bir iki oynatbktan ıonra bıyığını 
burmaya, pı:lerini berertmeye 
baflamııb. 

Dudaklarını tutamıyor, mırıl· 
clanıyordu: 

A,lcınla. siM111 dallarım 
Giil11üne sare hallarım 

Alt tarafını, bili kapı eıiğinl 
atlayamamıı olan Nabi Efendi 
tamamlıyordu: 

Bıınca zamandır ağlarım 
Eşici terim •itme6 misin? 
ldecbul'lur.ıım hilm•z misin? 

- Dinince dinlen, kabrin 
gtılzar olıun ey Nikotoa Ağa!.. 
Nerede timdi bu kıratta esatizei 
musiki? Bu mertebe rengin 
,Ufteler ve besteateler?.. Şim
diki ıarkılann yllzde sek.eni, 
aözüm meclisten dıfan, Lonca 
çalgıcılarının, Sulukule luptiyant
nın köçekçelerile hemayar. 

Delikanlıların : 
- Haydi elini çabuk tut 

beybaba, bir an evvel itini 
bitiı de yanımıza gel !.. . yollu 
ısrarları llzerine Nabi Efendi 
batını sallaya sallaya, tin tin 
ıof aya çıktı. 

( Atağıdaki kaıkarikocu he
rifleri kendi havalarına bırakmak 
olmaz. Herşeye gelirim, estane 
mestane kuru kuru kestane ile 
cebihuya, aşıramentoya gelemem; 
avanak, enayi yerme konmıya ise 
hiç tahammlU edemem J. ) diye 
aöylene söylene merdivenden 
aıağı indi. 

Vehbi Bey: ( Olur ıey değil, 

l 

~· 

pne ka•afı yine bizi atlattı, tophyamıyordu. 
ortadan •Ylfb 1 ) dfyor, katip KAtip Raif te g6zlerinl açmıı, 

if ( T d relim · dl yana d6nmliftn. 
Ra · : lyalin • 1

6 
' fllD - Hazret tam ıır11, diyordu, 

belinden koltapma mkqtırıp bir bir aabahi Iutfet, ıu uyuşukluktan 
aolukta getirmezıem, raf elmuı kurtulalım; tatlı tath dinliyelim de 
fibl karpmm koymauam ena- aklımız bqımıza gelsin. 
hıma tiiktbiln J.. ) diye boyun (Arkaaı •ar) 
kınyor, Sulu Sezal de: (Vallahi .. _,,_, __ ... ,_,' · q-·--m '·-= 

kirifi kırdL O ne ıanaardır o:.. ( Toplantı! Davetler J 
ister misiniz caddeyi tutsun, yine Galatasarayhların Deniz 
Fethiyedeki evden 6teberi getir- Gezintisi 
meye gitsin.. Ala ala lıey 1.. Cif Galatasaraylılar Cemiyeti, önümüz-
caf caf, cif caf, CÜ cafcaf cif cafl.. deki Perşembe günü akşamı için .bi! 

npur gezintisi tertip etmiştir. Gezınti 
Yar bana bir eğlence. •• Atladı gitti vapuru köprüden saat 22 de kalkacak, 
genç Osman! .. ) diye iittlyordu. kar§J yaka ve adalar iakelelerine uğra-
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Davutpqa' da Kaaapilyaı mahallesinde Çıkmazhamam 
aokağında 63 metro terbitndeld araanın tamamı. 
Çemberlitq'ta Ve:ılrhan derununda kUçtık iç banda 
orta katta 2 No. h odanın tamamı. 
Kumkapı' da Kazıaniıadi mahallesinde eski 3 yeni 7 
111 17 No. h anadan mllfreı 280 metre terbilndekl 
ana. 
Yedikule'de Çıratıha1an mahallesinde Çukurçeıme 
aokağında kayıt mucibince 402 metre terbiinde 
bulunan araanın tamamı. 
Çemberlitaı, Vezirban alt katta 64 No. b odanın 
tamamı. 

T opkapı' da Beyazıtağa mahallesinde Kilise ıokağında 
tramvay caddesine yakın mahalde 234 metre terbi
inde bulunan arADJn tamamı. 
Kadirga'da Bostamlll mahallesinde Kadirga limanı 
caddeıinde 134 No. lı bili bava dükkanın tamamı. 
Oıküdar'da Sellmialiefendl mahallesinde Karakol· 
hane aokağında eski 64 ve 64 mükerrer 1.ı 82, 
84 No. h bir çab tahbnda iki bap hanenin tamamı. 
Galata'da Arapcamü mahallesinde AbdtisselAh ıo
kağında 49 metre terbilnde Şemseddinigüranl camii 
anu1D1D tamamı. 

Tqkaaap'ta Mollagôranl mahallesinde Hayrettinpqa 
ıokağında Tq Mektep karpsında 4 No. b 1555 
metre terbiinde bulunan bostan. 
Gedikpaıa'da Mimarhayreddln mahalleainde Bedeı· 
ten sokağında 3 No. h 23 metreden ibaret meıruta• 
hane araa11. 
362 metre terbiinde Linga'da Muhterik Hoca Fer
hat camiinin me•cut taılarile beraber arıaıının 
tamamı. 

Mercan' da muhterik Mercanağa camii imam meıru• 
tabaneıine ait 15 No. la ve 48 • 5 metre terbiinde Suatular. dıktan sonra gece eaat 3,80 da avdet 

Hava 6yle 11cak, 6yle atardı edecektir. arsa. 

ld dıfanda yaprak bile kımılda- Gezetecilerl Davet 900 oo Yedikule'de Mirahorilyasbey maballeıinde 425 metre 
mıyOI', ikindi gtlnetl ortalığı cayır lstanbul Matbuat cemiyetin· terbiinde mllnhedlm llyaı Çelebi camii aruıı Ue 

den: Şehrimizde çıkan türkçe gazete-
cayır yakıyor, bir etllv haline lerde çalıjan muharrir arkada9ların 23 mevcut enkaz ve t&fL 
getiriyordu. O kalabahk, itlek Ağuetoa 1934 Peroemb! . günil. e~at Yukarda yazılı emlAk aablmak Uzere yirmi gtın mllddetle llina 
caddecle. selen ıreçea yok slbiydi. ıo 80 da cemiyet merkeaını teıriBerini konmuıtur. lhaleal Eyl611ba 1 lacl Cumart..I ~ -•t cm b~. 

k d d kıl 1 h . rl;a ederiz. Bu taplantıda, vazifeten k l ril b b M hlr:.l.l!t K l • U Ağırh , o a a er n epsme Taliplerin pey a çe e e era er a u u a emıne m raca• ıehrirnize gelmit olun, Matbuat Umum /. S basmııtı. miidürlUğU müşavirlerinden Sadri Etem atlan. ,ıc 70) 
Vehbi Bey, 11rb koltuğa Yer-- Bey llMMleğe ait işler hakkında arka· >f- lf-

mitı karnı bir kat daha ıitip daşlarla müıahabeler yapacaktır. 1 _ fatih Çarf81Dba Murat Molla tekkesi Meşrutahaneal. 
kırbaya dönmüı, tavıan uykusun- 2 _ Kadıköy Zllbtll Pata Bağdat Ömer Ef. çıkmazı 2 No. h hane. 
da gibi kirpikleri arahlc : (Galiba Yeal Nep17at 1 3 - .. " " " .. ,, " 2 • 1 No.b iki 
kestireceğiz 1 } diye gerinip duru- Hollwut'un 22 Ağuıtoı nttıhaaı baraka oda ve ahır ve 25 d6ntlm arazi. 
yor, katip Raif, karflki ko1tuia önümüzdeki menim göreceğimiz filim- 4 _ Galata Mtıeyyet zade, Makrı çıkmazı 35 No. h ikt oda Ye 

ki d t Jerin menu n en mühim ~eleri yaslanıp aya annı AD •yeye ile en ıon sinema haberlerını havi bahçe 7110 hiue. 
dayamıı: ( Tevekkeli tekerleme olarak çıkmıştır. 5 _ Yemit Hatap kapısı Kereatecller, Hacı Salih ata camii. 
dememifler; fU dakikada teker -· .. ---· ·· --· ,,__..., ·--· """' 6 _ Kaaımpqa, Gazi Haaan Pqa Mektep sokağında 17 No. h 
gibi geldi ı > diye 1&zıerini lor· r =: TA KV / M == dnkkin. 

pııtırıyor, Sezai, yangın yerine SALI Hım 7 ,;_ Bahçekapı D6rdllnc8 Vakıf Han dördtlncD katta 16 No.la oda. 
benzeyen bir kant ağzını açıp a: 21 Aıusto• 834 108 8 - Mabmutpqa Sultan odalan hanında ıs No. h odL 
durmadan emerken, arada bir Rumi - 9 _ Galata, Mehmet Allpqa hanı alt katta 42-1 No. h oda. 
ıeyirerek: ( Bozlu Karakulak ya· 9 c.~.:~~ ıuı ı . Atustoa - ıuı 1 O - K&1ımpqa Gazi Hasan pata Kayık lakeleal 55 No. h alur. 
radı 1) diye söyleniyor, geyirtisi Balida muharrer emlAk 935 ıeaeai Mayıı nihayetine kadar 
ıeslice çıktı mı : ( Getirin kazma Vakit ~, .... v ... aalCllat-=11==-=V•,,..k_n_1~ ~aat kiraya verileceğinden m6zayedeye vazolunmuıtur. Taliplerin 1 EyUU 
kürekleri 1) ıoğukluğunu yapıştı· Gin•t 10 15 s 15 Alqam 12 - ıa 02 934 Cumartesi gilnll ıaat On beıe kadar Evkaf mUdllrlUğünde 
rıyordu. ött• !'t 121 ı:ı 17 Yataı ı 40 ~ 42 Vakıf Akarlar kalemine mllracaatlara. u4929,. 

Kamb~Na~ap~dakik~~ ~~ 8H ~M ~~ a~ s ~ ------------------------~-
çanını bitirmı,, sofaya çıkm.,ıa. lstanbul Mıntaka San' at Mektebi 
Namaz kılarken ( AUahllekberl) leri f\y.,,,,111 Bılldi11tsi Tepebatı Belediye 

itidillyordu. ~ h. •· t Bahçeainde M •• d •• ı ·· "" •• d 
Tahıyyatı ~itirip selimı verdi; _,e iP ıUjaıl'D~IJ 23-S.934 Pertembe U UF UgUD en : 

ıeccadeden kalkb; etrafa bir göz 111111111111111 akıamı 21,30 da Mektebimizde EylOI 934 mezuniyet ve ikmal imtlhanlanna 
gezdirdi. Yine tin tin camekan OPERET 1/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. 
kapısına gelip yukarı kata kulak 111111 KOKTEYL ikmale kalmış talebenin 1 /9/934 te Mektepte hazır bulunma-
kabarttı. Köıe sakalını sıvazlıya· Yuan : Ekrem Reııt lan lizımdlr. ikmal imtihanları esnaaında hasta olduklannı tabip 

d S..tellyen: Cemal Reılt ft k b kıh ) rak, bir müddet dinle i. •11 
raporlle iapat edemiyenler; ıını a ip a ıra r ar. l•t ı nhul, Bebek, şr1u Şıpşıp terliklerini tıpırdata lllUHll 7olcu arı lçlD tramYa)' Derılere 1/10/934 tarihinde bqlanacakbr. 

fıpırdata, beylerin bulundutu temin odllmlftlr. Sınıf geçmlt olanlar, 1110/934 tarihinde mektepte hazır 
odaya yaklattı; içeri bir nazar Her aisıam ıs den itibar•• maruf bir bulunacaklardır. ıı4545,, 

=~o~rk:e:•tt~•~t=•~•:hn:d:an:,:kl:l•~lk~m:ua::;l~::,:ko:n~H:rl~==~===========:==~~~:-:'.~~======:::::::::::::::~~~~ attı. 

Hepsinin gözleri kapalı; hepıl N l Ş A N TA' 1 N DA 

aıca~!~: ·;:~·· edeceği esnada Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 
Sezai görmüş, yerinden atılmışh: F E y z 

1
• y E Lı • s E s •ı - Beybaba nereye, yine mi 

cicozu çekeceksin? ... Haniya oku-

~::.:~n ••• Uyuyormuyuz zannedl- Memleketimizin en eski hususi me~tebi'?lr ve resmi 
Bekliye bekiye bunaldık ta mekteplere muadil olduğu tasdik edıJmlştır. 

kendimizden geçlik. Biraz dal- Ana ilk Orta ve Lise kısımlar1 Fen ve Edebiyat fubelerl vardır. 
sak ta ne zarar, Ninni yerini tutar ( Feyzly~ M~kteplerl Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir tahslyettlr. 
yahut.. Talebeslnln tallrn ve terbiyesine kıskançllkla batll oldulunu muvaffaklyetl ile lsbat etmı,tır. 

Vehbi Bey gözlerini araladı. lıtiy.en talebe velilerine mektep tarifnamesl gönderilir. 
Nabi Efendiyi g6rUace ailkindL T 1 f 44039 
Sersemliğini atamaJor, kendini ve k•flt için hergUn mektebe mUraceet edlleblllr. e •on: 
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iTTiBAT ve TERAKBi l f Bugünün Meselelerinden j 
Her hakkı mahfuzdur - Na~ıl Doğdu ? .. 

Beıinci 
Na•ıl Yaşadı? .• 

!l - 8 - 934 Nasıl Ôltla? 
Kısım No. 34 

Ştl k·ı.;.··· ...................................... ·-········ 

Bursa Ve Civarındaki Rum Köylerinde 
Bir Takım Entrikalar Çevriliyordu •• 
Bu esnada cereyan eden aiyui 

manevralan birer birer izah et• 
mek, ıadedimizden hariç olduğa 
için bunlardan aarfınazar ederek 
bu bldiseyi ıadece ana haUarile 
takip etmek liizımgelirae. fUDU 

uzedelim ki: Romanya ile bir 
ittifak nkti için ( Biikre§) e giden 
Dahiliye nazın Talat ve Şurnyı 
devlet reisi Halil Beylerin sarfet· 
tikleri mesai, mntlup ohm netice
yi vermemişti. Buna mukabil (Mü· 
badele) namı altında ortaya çı· 
karılan bir meselede, yeniden 
büyük bir facia ynratmak istida· 
dını göstermişti ... Mücavir bUkü· 
metlerle harbe girişildiği takdirde 
o hftb.'i'ımetlerin ırkına mensup 
olan unsurların klikümete pasıl 
bir engel ve hatta düşmanlara 
müzahir kesildiği, geçen harpta 
ahakkuk etmişti. Edirne ve kırkkilise 
havalisinde, osmnnlı hududu dahi· 
linde birkaç ehemmiyetsiz köyden 
başkaBulgar unsuru kalmadığı için 
• yeni bir harbe hazırlananlsr • 
bu cihetten endişe etmiyorlardı. 
Fakat .• Yunanistanla harbe giri
tildiği takdirde, Marmara ve 
Adalar denizi sahillerindeki rum
larm, Yunanistan hesabına mühim 
roller oynayacaklarına hüküm ve· 
riyorlardı... Ayni zamanda Rume
lide, Yunan iatiliisı altına giren 
muhitlerde, Türk unsuruna karşı 
Yapıl n mcza im, l t ulda ve 
Anadoluda fena akisler husule 
getiriyor; daha henliz harp fac~ 
alarile 51zlayan yilreklere yeni yeni 
elemler ve ıstıraplar veriyordu. 

Hem 'unan istiUiıı albnda 
kalan bu felaketzede Türk ve 
lalam nnsunmu kurtarmak ve 
hem de, Yunan politikacılarHe 
malama) olan Adalardan Anadolu 
ıahillerine gelebilecek olan ı.arar• 
lardan kurtulmnk için Osmanh 
hrkumeti Yunan hükümetine mü· 
racaat etmiş, bu iki unsurun mü· 
badele edilmesini istemişti. F alrnt 
istikbal siy setini nazarıdikkate 
alan M. Venizelos, bu teklifi d er
hal reddetmişti... Bunun üzerine, 
nıeselenin siyasetle haHolunamı· 
Yacağım nnlıyan İttihat ve Te· 
rakki rüesası, işi komitacılıkla 
halle karar vermi~ler; derhal 
nıukabelei bilmisle geçmişlerdi. 
Bursa, lzmir ve hav~lisinde Yu· 
nanlılarn karş1 şiddetle boykot 
ilim ettirmişler; ve bunu, Yunan· 
hlara ma'nen ve maddeten mfiza• 
bareti tahakkuk eden Rum mii
essesatına da teşmil eylemişlerdi. 

Merkezi umumide bizzat Baha· 
el1in Şakir Beyin idare ettiği bu 
hareket, Pek haksız sebeplere 
İstinat etmiyordu. Cünki.i o sıra· 
larda Bursa şehrile civardaki Rum 
köylerinde hükümeti pek ciddi 
nıüşkilat karşısında bırakabile· 
cek bir bıkım intrikalar çevrili· 
>·ort'u. Aüna nıetropolid'n·n kar· 
deşi tarafından id r edilen ve 
(Anfoş Koli) namı vcr"len bir 
gazino, Yunan po tikacıl3rmın 
tr.erkezi olmuştu. B r ayn CI\ ar 
olcın ( Kor kle, Abolyont ) 
gibi büyUk Rum köylerine de, 
Yunan çetec"leri tarafından kül· 
1 Yetli mikt rda Gıra tüfeği tevzi 
edild ği i itiliyordu. Yunan Muda
fa i ~ilJiy t "ne ait piyangon n 
b•ı 1 •tler·ıo, Yunnn donanması 

, 

Maltaclrlflrltt lıagatınJa11 lıazln bir l•olaa 

iane makbuzları, alenen ellerde 
geziyordu. Şehrin tam merke
zinde, Setbaşı köprüsünün köşe• 
sindeki (Şark oteli) denilen 
büylik bina, henilz inşa ediliyor· 
du. Bu binanın, ekserisi Yunan
hJardan mfirekkep olan bir gn p 
tarafından yaptırıldığını herke 
biliyordu. Fakat daha binanın 
çatısı bile kurulmadan üst kchn· 
dan sarkıtılan İngiliz ve alt ka· 
tandan da sallandırılan Avusturya 
bayrakları, halkı pek ziyade 
sinirlendiriyor; hele bu binanın 

orta katında, henüz ikmal edil· 
memiş olan bir odada vukubulan 
içtimalar, bu meıe eye vakıf olan
form sinirlerini büsbütün geri-
yordu. 

Bu asabiyetin en had bir dev· 
resinde, oldukça mühlm bir ha· 
dise zuhur ebnişti. Bursa Merkez 
inzibat kıt'ası kumandanı ol .. n 
bir ba~çevuş, binanın dahili ak· 
samını merak etmiş, yalnız başına 
içeri girerek gezmek istemişti 

Fakat tam orta kata çıkıp ta her 

Or a 

1 zam n içtima vukubulan odanın 

1 

ön"• .. c gelir gelmez, etrafı dört 
beş kişi tarafından ihata edilmiş, 
şiddetli bir taarruz başgöstermişti. 
Fakat bu beşçavuı mütearrızları 
kırbacile dnğıtmış. bir iki 
kişinin 11url!tını da kırbacının 
ucile hafifçe kanatmışb ... 
Bu hadiseye derhal siyasi 
bir mahiyet verilmişti. Ertesi gü-
nü, lngiliz konsolosile Avusturya 
konsolosu, resmen valiye gitmişler: 
miltterek bir takrir vermişler ; 
lngiliz ve Avusturya bayraklarının 
temevvüç ettiği bir müesseseye 
giren ... Oradaki (Elcn)leri kırbaçla 
döğen o Başçavuşun derhal Bur· 
sndnn çıkarılmasını ve devletle
rinin bayraklarına karşı vuku bu· 
lan taarruzdan dolayı hllkümet 
tarafından resmen tnrzıye ita 
olunmasını istemişlerdi. Vali prens 
Abbas Halim Paşa, cidden bir 
cesareti medeniye ve dirayeti 
siyasiye göstermiş, evveld mtis· 
te] zi bir tavurla : 

- Elen... Bu kelimeden mak· 
sadımz, (rum) demek mi ? .. 

( Arkası var ) 

• 
ı 

Orta Orman F ektebine Yazılma Ve 
A ınma Şartları 

J - Türkiye Ctimhuriyeti tebeasından olmak, 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini «dil, göz, kulaklarında arıza olmamak, 

vücudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağlık 
havalide yürüyüp gezmeye ve hayvana binmeye bünye 
teşekkülatı müsait ve mütehammil olmak» tam teşekküllü 
hastanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şaha· 
detnamesi vermek. 

5 - Belediye veya Polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ceza görme
wniş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - Mektebe girmek isteyenler, lstanbulda BüyUkderede Yüksek 
Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istidaya hüviyet 
cüzdanı, Ortamektep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı rapor
larını, polis veya belediye mazbatasını ve Uç adet vesika 
fotoğrafım iliştirerek göndermelidirler. 

1 - MüracnaU:ır 15 Ağustostan 15 Eylül tarihine kadar yapılmış 
olmalıdır. Noksan evrakla mUrncant kabul olunmaz. 

8 - Vaktinde tam evrakla miiracaat elmiş olanlardan şahadet· 
nameleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat t arihi sır asile tefrik 
olunur. Kabule layik talipler kadro miktarını geçerse bun• 
lardan evvelii tahsiline fasıla vermemiş olanlar saniyen riya
ziye dereceleri yüksek olanlar tercih oiunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettikleri 
ve}a mektebi bitirdikten sonra tayin olunduHarı vazifeye 
gitmedikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masrafları 
ödeyecelderine dair mektebin vereceği numuneye göre No· 
terlikten tasdikli taabhUt senedi vereceklerdir. Taahhüt se• 
nedi vermeden mektebe devama müsaade olunmaz. (4162) 

Kahraman Türk Ordusu 
Her Zaman Kuvvetlidir ! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) hun ve dünya emniyetini.o korun· 
merkezleri halkının minnet değer masa ülkliaii ile • karamw, deni· 
yardımlarile temin edilmiştir ve zimizi ve havamızı her zamankin· 
30 Ağustos 2afer bayramı günün· den daha kuvvetli bulundurnnya 
de bunlara ad konma kutlulanrnası mecburuz. 
yapılacakbr. Diğer 13 tane.inin Halk bu borcu dille ve gill-
adları da kısa bir zaman ıonra lile taD1m11hr. Yardım borcunu 
konulacaktır. en mukaddea bir ilkeye •l&flr-

Hava kuvveti, bugün dünya casma '.kendiliğiaden ..... rmak· 
milletlerinin büyfik bir kııkanç· tadır. 
lıkla gözönUnde bulundurôuklnrı Bizi bilmlyenler veJll bilmek 
bir vnrhktır. Büyük, küçük her lstemiyenler şuna iyi öfreasinler 
bir devletin ordu, donanma ve ki, sulhun rabataaz edilmesine 
hava kuvvetine herşeyden aşkın gönlü razı ohmyan ba millet, 
derecede ehemmiyet verdiği ıu gelecek yıl, ordoRna daha çok 
devirde biz de - fakat sadece sul· tayyare satın alacaktır. .................... -.............................. -. ... -... ---... ---· .,---········-

Türk 
Hud 

- Irak Daimi 
Komisyonu 

( Bot tarafı l inci eayfada ) 
karşılandılar. 

Murahhas heyetimiz Musula 
giderken Suriye tarikile gitmiş ve 
Kamışlı Fransız istihbarat zabiti 
tarafından Suriye Irak hududu 
mıntakaaına kadar refakat edil
miş Irak yakınlarına kadar bir 
Fransız tayyare filosu uçuş yap
mıştır. 

Heyetimiz Irak hududu Oze· 
rinde Irak heyeti murahhaaaıı reisi 
Muıul Mutasarrıfı Ömer Nazmi 
Bey ve heyet azalarile Musul po
lis mUdürü ve livanın yüksek 
memurları tarafından hararetle 
karşılanmış, Irak tayyareleri ta• 
rafından ırüzergih üzerinde Mu
aula kadar uçQflar yapılmııtır. 

Türk heyeti murahhaaası Mu
ıulda polia müdüriyeti bina11 
önünde polisten müteşekkil bir 
müfreze tarafından ve mey-

dan hkta bando ve asker· 
den mürekkep bir ihtiram mfifre· 
zesi tarafından selamlanmıştır. 
Musulda heyet ıerefine belediye 
ve askeri mahfel tarafmdan ziya
fetler çekilmiş ve belediye bah
çesinde verilen bir ziyafette çok 
kalabalık bir halk kiitlesi tara· 
fından devamlı ve sürekli alkış· 
larla istikbal edilmiştir. 

Irak vüzerası reisi hazretleri 

ile Türkiyenin Batdat ortae~ 
taraflarından çekilen çok naziki· 
ne telgraflarla heyete beyanı hq· 
amedi edilmiş ve heyetimiz de 
vüzera reisi hazretlerine ıOkran 
ve tazimlerini ft orta elçimize 
tahassüs ve hürmetlerini telle bil
dirmittir. Mumldan ayn)u he,e
ümi:z ayni meruimle tqyi edimit 
ve heyete Zahu • Umadiye yollan 
nın ayrıldığı noktaya kadar bıı:ıat 
Musul mutaıarnfı Ômen Nazmi 
Bey ve hududa kadar da Muıul 
pol.ia müdürü ile Zahu kaymaka• 
tarafından refakat edilmiş ve 
Zahunun durak mevkilerinden bir 
ihtiram müfrezea tarafında se
lim reami yapalanpu. 

Vali TaJAt Be1 de, Zahudu 
Irak vüzera rei8i laazretleriue Ye 

Musul nıutumfı Beye telınf 
çekerek Irakta kaldıldan mld
detçe göıterllen ve gittikçe artan 
bir samimiyet içinde dcflam eden 
yüksek ve çok nazikine büsnil 
kabulden ve çok samimi tezaba
rattan mütevellit minnet ve ıilk· 
ranlarım bildirmiftir. 

Kom· syon i müıterek mesaisini 
çok samimi bir Lava içinde ve 
muvaffakıyetle bitirmiş ve hudut 
mıntakasındıı zaten mevcut olan 
normal milnasebab bir kat daha 
kuvvetlendirmiye matuf mühim 
kararlar alınmıştır. - °" 

1 latan bul Belediyesi ilanları 1 
Mezat No. Cinsi Sahibinin iami 

l 1666 Saat Vahit Ef. 
634 Çay Takımı Naci ., 
639 Araba Ayet ,, 

Satılmak üzere mezat idaresi eşya Şubesine getirilip kaydet• 
tirilen yukarda mezat numaralarile cinsleri yaulı e11anın kıymeti 
muhammeoesini bulmıyarak sablamadığından ardiyeye kaldmlmıf
tir. Tarihi ilindan itibaren On beş gün zarfında sahipleri tarafın.. 
dan Şubemize müracaat edip mallnrmı kaldırruadıldan takdirde 
alelusul bilmüzayede satılacağı ilan olunur. '49S2,, 

• • Keıif bedeli "531,, lira 60 kuruş olan itfaiye Hahooflu, Rami, 
Burgaz müfrezelerine yapılacak tanklar kapah zarfla mlinakasaya 
konulmuştur. Talip olanlar ıartname almak ve keşif ewakınr görmek 
Uzere Levazım MlidfirlüğUne müracaat etmeli. MOnakasaya girmek 
için de " 40" liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek· 
tuplarını 23/8/934 Perşembe gUnli saat On beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. "4356., 

Eskişehir Hava Mektebi Kuman
danlığından: 

Hava Mektebine kayt ve kabul için mukaddema verilen mllddet 
birinci teırin 934 ıonuna kadar uzatılmışbr. 

Taliplerin evvelce ilin edilen şeraite göre tekemmlll ettire
cekleri evrakı bu tarihe kadar Mektebe a-öndermeleri lüı.umu ilin 
olunur. "4840 " 
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Ayrılık Günleri .• 

Yaman Serseri, Karıısındaki Adama Safiyetle Sordu: 
"Zatı Asilanenize Ne Diye Hitap Edeyim?,, 

Fakat gecenin bu vaktinde 
bunları para ile tedarik et• 
mek mllmklln olmadığı için 
Antuvanı, itlerlnde serbeıt bırak· 
mak mecburiyetini hiısetmitti• 

- Antuvanl.. Franaa budu• 
duna en yakın yolu bilir misin? 

- Evet, aaılzadem... Yalnız, 
kaçakçılık edenlerce malftm olan 
bir yol vardır. Biraz ıarp ve çe
tindir. Fakat bu yoldan Uç, Uç 
buçuk ıUn zarfında hudut geçlle
bflir. 

- Peklll, Antuvan. Ben de 
atımı almıya ıidiyorum, Nihayet 
yarım saat ıonra burada birle..
ceğiz. 

- Kulunuzu burada hazır 
bulacakımız azılzadem... Haaa, 
bakınız, iyi ki aklıma geldi. Zatı· 
aıilAnenb:e ne diye hitap edeceğim. 

- Şövalye .. 
BaıUstüne ıövalye hazret· 

leri ... 

* 
Galatada Glzll Bir Eğlence 

Bir lihza için, bu tarihten 
yedi ay kadar evveline rücu 
edeceğiz. 

* İlkbaharın serin ve mehtaplı 
bir gecesinde, lstanbul şehri 
derin bir sükunet içinde uykuya 
hazırlanıyordu. 

Sarayburnunda Yalı kötkUnUn 
önünden denize açılan beı çifte 
bir tebdil kayıgı yavaı yavaı 
( Galata ) istikametine doğru 
süzülmeye başlamıştı. Kayıkta 

çuha kaplı kürklerine ıımsıkı 

aarılmıt ~i adam oturuyor, bun• 
larm arR1la tarafında da kalıç, 
hançer ve kısa mızraklarla mU· 
sellah iki muhafız ~yakta duru· 
yordu. 

O tarihte Galatanın etrafı 
kalın bir ıur ile muhattı. Galata 
balkı, kAmilen Venedikliler, Ci· 
nevizliler veıair ecnebilerden 
ibaretti. 

Bunlarm hemen kiff e1i de tica· 
ret için gelmiıler ve oraya yer· 
letmiılerdi, bunlardan hariç kalan 
halk kısmı da, Akdeniz ve Avru· 
pa limanlarmdan gelip giden 
gemicilerdi. Şimdi ( Azapkapııa ) 
denilen yerden, ( Mumhane iıke· 
lesi ) ne kadar eahil, tamamile 
ecnebi gemilf:rine tahıis edilmiıti. 
Biribirinin bordasına yanaıan ve 
karaya palamarlarla bağlı olan 
bu gemiler, gündüzleri adeta bir 
pazar yeı i halini alırlar; fak at 
gruptan sonra derin bir ıükünet 
içinde kalırlardı. 

O zamanlar Istanbul ile Gala· 
ta atasında köprü olmadığı için bir 
yakadan diğer yakaya ancak ka
yık ve sandallarla geçilirdi. Fakat 
gruptan sonra gerek Istanbul ve 
gerek Galata surunun kapıları 
kapanır; her iki sahilde dolaıan 
karakol kayıkları tarafından de· 
nizde gezmek menedilirdi. 

Sarayburnundan hareket eden 
kayık, mehtabın coıkun nurlan 
altında süzüle siizllle Galata sa· 
biline yaklaştığı vakit bütün o 
ıessizlik içinde sert bir 1eda 
yükseldi: 

- Hey y y y, kayık!.. Dur. 
Ve, sahilde dolaşan kol kayı• 

tı. bir ok gibi ilerledi... Saray· 
dan gelen kayığın kıçında, ayak· 

ta duranlardan biri, ayni 1ertlik· 
le cevap verdi: 

- Açık gel .. yol ver.. tepdil 
kayığıdır. 

- Parola ... 
- Kaptan paıa. 
- Geç ... 
Bu 1ert ve kısa muhavere ya• 

yıla yayda ıahile kadar sllrllk· 
lendi, bir uğultu halinde Galata 
surlarına çarparak akisler huıule 
getirdi... Tebdil kayığı, 1ahfle 
bağlı olan gemilerin önllnden sil· 
ratle geçti, şimdi (Yelkenciler 
hanı) denilen yerdeki küçük kapı• 
mn öntinde tevakkuf etti. O 
anda kapının iki kanadı 
birden ıUratle açıldı. Elinde 
bUyllk bir meşale bulunan iri 
vücutlu kapıcıbaıı, telaşla bir 
sesle: 

- Haydi bakalım uşaklar 
yüz geri edin. Her kim ki ie• 
tenlere, yan gözle bakmaya ce• 
saret ederse, alimallah gözlerini 
oyar, bir çuvala sokar, denize 
atarım. 

Diye bağırdı. 

Kayığı iskeleye yanaştıran ka· 
yıkçılar, derhal kürekleri bırak· 
mıtlar, ellerinde birer yatağan 
olduğu halde, karaya sıçramışlar· 
dı. Yiizlerini, kürklerinin yüksek 
yakalarile daha sıkı örten iki 
adam, önde giden yatağanlı 
kayıkçıları takip ediyor, iki ıi· 
lahıor da bunların arkalarından 
geliyordu. Bu iki adamdan biri, 
kapıcıbaşının önünden geçerken, 
koynundan çıkardığı içi para 
dolu bir keseyi, yere ahverdi. 
kapıcıbaıı, sol elindeki meş'eleyi 
dimdik tutarak sağ elini sol 
omuzunun Ustüne koydu, ve yer· 
lere kadar eğildi. 

Bu kUçUk kafile, Galatanm 
dar ve dolambaçlı sokaklar;ndan 
se11izce geçerek • şimdiki Osmanlı 
bankasının bulunduğu yerde - bü
yük bir binanın kapısına doğru 
yaklaıırlarken, birdenbire kapılar 
açıldı. Ellerinde gümüt ıamdanlar 
bulunan uıaklar, kapının iki ta
rafına ııralandı. Venedik asılza
delerine mahıus ağır dantellerle 
ıüslü al kadife elbiıe giymiş bir 
adam, gelenlerin önline koıarak 
hürmetle yerlere kapandı. Olduk· 
ça dürUıt bir tllrkçe ile: 

- Şevketmeabıml.. Bu Aciz 
kulunuza bahıettiğiniz 1aadetin 
minnet ve tükranına arzetmekten 
Acizim. Hoı geldiniz.. Sefa gel
diniz. 

Diye mınldandı. 

iki misafir, bUyük bir vekar 
ve haşmetle, rengarenk ipek 
elbiseler giymiş olan ve birer 
heykel gibi dimdik durarak 
ellerinde şamdanlar tutan uşak 

!arın arasında~ geç misler, 
yüzlerce balmumu ile gündüz gibi 
aydınlanan salonlarına girmişlerdi. 

O asrın bütün ihtişamını gösteren 
bu salonlar, misafirlerin azamet 
ve şevketi ile mütenasip bir tarzda 
ıüslenmişti. Çünkü bu misafirin 
biri, Osmanhların on birinci padi
şahı olan Sultan Süleyman, diğeri 
de onun kıymetH aadrazamı ibra· 
him Paıa idL 

( Arkeıt var , 

SON POSTA 

Gazeteci - Piyangodan 50 
bin lira kazandınız. Artık çalar 
mıyacak mısınız?. 

- Hayır. 

- Peki ne yapacak11naz ?. 
- Boyuna canım ııkılacak J •• 

, 

Amerikanın 
Ticaret 
Blô.nçosu 

Birleşik Amerika ticaret ofiıi 
Harici tica- 1933 senesi ticaret 
r•tte eksil- bilançosuna ait 
me dt:Jvam rakkamları neşret· 

. miştir. Evvelki se• 
edıgor neye nisbetle ibra• 

cat fazlası 100 milyon dolar ka
dar ekıilmiş, ecnebi ziyaretçiler 
hesabmdaki passif farkı 150 mil· 
yon ve deniz seyrüsefer hesabın· 
daki pasif farkı da 40 milyon 
dolar artmıştır. Amerikan turist
lerinin ecnebi memleketlerdeki 
sarfiyatı buhrandan evvel 8()0 
milyon dolara baliğ olmuşken 
1932 de 446 milyona ve 1933 de 

292 milyon dolara düşmüştür. 
Harp borçlarının itfası için sabık 
mattefiklerin tediyatında 80 mil· 
yon dolar eksiklik vardır. Sermaye 
hareketlerinde uzun vadeli kredi· 
ferde makbuzat, metfuattan 50 
milyon dolar kadar fazla olup 
kısa vadeli kredilerden de hariç 
memleketlere 385 milyon dolar 
gitmiştir. Altın ihracatı 1933 te 
173 milyon dolara baliğ olmuıtur. 
Geçen sene 11 milyon dolar kıy· 
metinde altın ihracatı kaydedil· 
miıti. 

Bu ıene Bulgaristanm ipek 
Bulgaristan- koza~. . mahsulO 

d k çok ıyıdır. Yapı· 
a oza l t h . l an a mın ere ga.. 

maluulii re bu sene bir 
buçuk milyon kilogram koza elde 
edilmiıtir. Bulgar Ziraat bankası 
bu mahsulleri satın almaktadır. 
Şimdiyekadar 695,020 kilosu be
yaz ve mUtebakiıi sarı olmak 
üzere cem'an 722,238 kilo koza 
satın almııtır. Beyaz kozaların 
308, 155 kilosu Edirne cınsıne 
benzlyen Ordin nevi ve artaaı da 
Bulgar cinsidir. ..... . . .. ·- ....... . . . . . . . . ..... .. 

İlim. meslek 
veya eao'at 

bulunduğu 
memleket 

Relim intiear 
edecek 1Di1 

RellDin ldife8i 30 lnır\İtlak 
pul mukab~ göoclerilebilir •. 

-- -- . ---- Ağusto!I 21 

Dün İks Tez Okundu 
Naim Hazım · Bey, Çok Mühim 

Esaslar İzah Etti 

( Baıtarafa 1 inci ıayfada ) 
bn, lçtimaın UçllncO celaeıine 
taallük eden kıımında, Cafer oğlu 
Ahmet Beyin Ruı dilinden der· 
lemeler lıimll tezini okurken, 
mevzu ile alAkaıı olmıyan birtakım 
mUnaaebetalz ıeyler ı~ylediği ve 
bunun Uzerine Gazi Hz. nin aalo
nu terkettiklerl ve refı Kazım 
Paıamn hatibin sözlerine nihayet 
verdiği yazılı idi. 

Zapt okunup bittikten ıonra 
Baıkan Paıa dedi ki : 

- Dünkü zabıt bulasaıı hak· 
kında mütalaa var mı efendim? •• 
Yok... Aynen kabul edilmiıtir. 
Zabıt hulisası ıonunda Cafer 
oğlu Ahmet Beyin tezinin dil 
itleri mevzuu ile alakası olmadı· 
ğmdan dolayı okunmaıma nihayet 
verildiği yazılıyor. Binaenaleyh 
artık o tezin devamı mevzubahs 
olamaz. Bundan sonra Naim Ha· 
zim Bey tezine başlıyacaktır. 

Naim Hazim Bey kürsü önün· 
deki yerine geçti. " Türk dilinin 
Sami dillerle mtlkayeaeai ,, isimli 
tezini okumıya başladı. Naim 
Hazim Bey: 

- En büyüğümüz, çok de· 
ğerli arkadaılarım, diye sözüne 
baıladı ve Sami ğdillerden misal· 
ler getirerek Türkçe ile karşılaş· 
tırdı. Evvelce dilimizin bilin· 
mediğini, Gazinin lrşadile bu 
yolda ileri adımlar atıldığını ıöy• 
ledi. 

Naim Hazım Bey arapçada 
birçok kelimelerin Türkçeden 
alınmış olduğunu kuvvetli bir 
ıramer mantığına dayanarak 
izah etti ve bunları yazı tahta• 
ıında teker teker gösterdi. • Son 
Posta okuyucuları hatırlıyacaklar• 
dır ki Naim Hazım bey bu tezi· 
nin ana ve öz parçalarını geçen 
ıenelerde gazetemizde birkaç 
Klln sıra ile yazmııtı.· Bu izahat• 
tan ıonra on dakika istirahat 

için celae tatil edildi. ikinci 
celH açıldıiı vakit Naim Hazım 
bey tezine devam etti. Arapça• 
dakl kelimelerin l.:r çoğunun 
TOrkçe olduğunu, arapların Su
merden uaul alch!darını miıallerle 
izah etti. Arap liaanında birçok 
TOrkçe kelimeler bulunduğunu 
Arap milelliflerinin de taatik ve 
teyit ettiklerini illve etti. 

Naim Hizım B. ı6züne niha• 
yet verirken : 

- Arapçanın bizim dilden 
geldiğini, Türk kökllnden yaratıl· 
mış olduğunu bilmek öTftnmeğe 
değer. Biz dünyaya medeniyet 
vermiıiz, biz dünyaya dil vermiıiz, 
dedi. 

Naim Hazım B. tezini bitir· 
dikten sonra on dakika istirahat 
için celse tatil edildi. Saat 17, 10 da 
üçüncü cel1e açıldı. Başkan Kazım 
Paşa Hz.: 

- Başlıyoruz, efendim, buyu• 
runuz Yusuf Ziya Bey, dedi ve 
Profesör Yusuf Ziya B. riyaset 
kürsüsü önüne gelerek: 

- Reisicumhur Hazretleri, 
hanımlar, efendiler diye ıözUne 
başladı. Ural - Altay lisanları 
hakkında görüt ve duyuşlannı 
anlatacağını söyledi. Yusuf Ziya 
Bey Ural • Altay lisanlarile Hint 
• Avrupa lisan1arı arasında muka· 
yeseler yaptı. Birçok Avrupa 
lisanları içinde Altay kelfmele• 
rinin yerleştiğini ıöyledl. Bunlara 
dair misaller zikretti. Ural·Altay 
lisanlarının eski yunanca ve la· 
tinceye dahi tesir ettiğini anlattı. 
Yusuf Ziya Bey sözllne nihayet 
verirken iki aenede dil iılerlnde 
büyük Gazinin emir ve irf8tlarile 
çok inkişaf elde edildiğini, bun• 
dan ıonra da meaut neticeler 
alınacağını 16ylecli. 

Dünkü toplanti 11at 18, 15 te 
ıona erdi. Buglln ıaat 14 te 
tekrar toplamlacakbr. 

LEİPZİG SONBAHAR SERGİSİ 
26 Aiustoı 1934 te baıhyor. 

Alman Şlmeadllerlerl lcreOerlade 
0/ 8 60 tenzilat 

Tafsilat için: Leipzig (Almanya) da LEİPZIGER 
MES5A MT sergi idareıine veya fahri mümessili 
bulunan mühendis H. ZECKSER Efendiye mllracaat. 

Galat., Ahen ve Munlh Han, Posta kutueu: Galata 76. 
Telgraf adresi : Zeckser - lstanbul. (1489) 

----------------------------------------------------. 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
"51,, kalem E~zayi tıbbiye 1 /9/934 tarihine müsadif Cumartesi 

glinll saat 15 te pazarhkla satın alınacaktır. Talip olanları~ % 7,5 
teminat paralarile beraber Cibalideki Alım Satım Komııyonuna 
müracaatları. "4937,, 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden : 
Kadık6y : Cafer ağa mahallesi Şevki Bey sokağında 42 ve 46 

numarah evlerin bir ıenelik icarı her birine muhammen Üçer yUı 
lira üzerinden aleni müzayedeye vazedilmiıtir. Taliplerin 29/8/934 
Çarıamba gllnll ıaat On dörtte pey akçelerile mUracaaı. 
lari "M.,. "4527,, 

-



tl Ağu!\tos 

Terfi Eden Muallimler 

List • on Kısmını Da 
Yazıyor z ___ , __ --

40 dan 45 Liraya Terfi Edenler Samih Nafb:, aynı liı•nin tabliye Meh; 
Kandilli k1z L. 1 ürkçe Hatice, met Sa<li, aynı •lise kimya Kuda1, 

Davutpaşa O. M. riyaziye Nazif, Edir• Kandilli Kız L felsefe Faika Saim, 
ne L Türkçe Remzi, Kayseri L. riya- Kandilli K1z L. türkça Rafie Hakki, 
tiye Mahmut Nedim, Trabzon riyaziye Konya L tabiiye Lutfi, Amasya O. 
1ıı M. tabii}'O Doğan Bey ve Hanımlar «abmi, Mardin O. M. Rixa Seyfallah, 
B 

terfi edilmişlerdirdir. 
ursa O. M. Türkçe Hilmi, Vefa O. 

M. fizik Osman Habip, Çanakkale O. 25 liradan 30 liraya terfi 
M. tabıiye Yunus, Eliizıx O. M. tabiiye edenler 
Veysi, Kayseri O. M. tarih ve coğrnf. Kırşehir O. M. Durmuş, Knndilli 
Ya Fuat, S maun L. tnbi'ye Aptullah K. L Şaziye, Eyip O. M. Tahsin, 
Enis, D.yarbeklr L tabiiye Zihni, Ka- İstanbul K. L. Nezihe, Diyarbeltir L. 
dıköy L. kimyn Nec ti, İzmit O. M. Arif Hikmet, Üsküdar O. M. Ahmet 
tarih ve coğrafya izzet, Kırtehir O. Tevfik, Ankara Musiki M. M. Mııide, 
M "h Adana E. L. Hıfzı, Kadıköy L Mus-

• t3rı ve coğrafya Nazif, Trabzon tafa, Reşat, Samsun L. Mehmet, Ak· 
O. M. tnbiiye Hüsnü, Kars L. riyaziye şehir O. M. Rifat, Trabzon E. M. M. 
Hakl ... ı Şinasi, Konya L. riyaz.iye Hasan Cemil, Adana E. L Ra6İm, .Burdur 
Şevki, Nevşehir O. M. tnbiiye Abdiil· Znkai, Merzifon Ali Can, lstuobul 
kavi, Davutpafa O. M. Türkçe İbrahim K. L Daime Samiha, İz.mir K. L. 
Eth Ad O Müberra, Pcrtevniyal L Fıkret, Ha• em, apaz.arı . M. tarih ve h 

ıum, Kmal, Aklı sar O. M. Şö ret, 
Coğrafya Sırn, Nev,ehir O. M. tarih Ankara E. O. M. Çelilettin, Aydın 
•e coğrafya Cemal, f.ıtnnbul erkek L O. M. Mustafa Turgut, Buran O. M. 
kimya lhz.an Nazmi, İz.mir L. tabi'ye Kazım, Bursa O. M. Celal, Gazi Os-
Mehmet Halit, Cümhuriyet O. M. tabi- manpnfa O. M. Melahat, karşıyaka 
iye L f f M ,.l O M r- k T h · O. M. Emine, Marnt O. M. Emin, l a 1 e, Uıs a · · ur çe 8 sın, Mersin O. M Güz de, Muğ a O. M. 
ı~anbul erkel: L. tarih ve coğrafya Ek ı N h. O M. T k. N''•d 

Celal Ferdi, Kayseri O. M. tabiiye me' evşe ır • a 
1
' 

1 ıs e li O. M. Behçet, Rıze O. l\t Sıtkı, 
Üsnn, Galatnsar y L. orta kı ım Üsküdar o. M. Meliha, Üsküdar O. 

F~anaızca Sııit, Üsküdar O. M. Ş Jcibe, M. Naciye, O kild r O. M. Celiilettln, 
tiı~de O. M. tabiiye Hulüai, Balıkesir Edim~ E. l\1. M Nihal, Ankara K. L. g. M. Fransızca Ethem Nuri, Gni Nahide, Anlrarn K. L. Meliha, An. 
T •rn~n PnlJcl O. M. Franın:ıca Abtf kara E. L Ali, Eskişehir L. Naşit, 
1 e\'fık. Çanakkale O. M. Türkçe İstanbul K. L Süreyya, Kandilli K. 
•tnail Hakkı, lzmir k1Z L. tabiiye L. Münevver, K ı;tnmonu L T lit, 
~~hlıne, İstanbul L. edebiyat Hakkı Kayseri K. L. Seyfettin, Malatya L. 
uhıı, Eskiıehir L Türkçt? Cemal, Fazlı, Saiatya L Mahmut, Sıvas L. 

galatasaray L. Türkçe Ahmet M~zhar, Suphi, Sıvns L Mnhnıut, Bursa O. 
ıı ılatasaray L Mehmt Recai Bey ve M. Melahat, Geiibolu O . M. Celil, 
Qınırnlar. Kayseri O. M. Meınduna, Nevşehir 
3S ten 40 Llroyo Terfi Edenler O. M. Şevket, Nevşehir O. M. Cev· 

f det, Rize O. l\t Ar.f, Sinop O. M • 
.. ı zmfr Karalaf O. M. tabiiye mu· Hatim, Sinop O. M. Ömer Lütf, Nl-
,..Jiıni, Ankara erkek O. M. resim 
""' fantaşı K. O. M. Stmi!ıa Hanım ve 
~trim, lzmlr kız. M. Eliti Ragıp, Beyler. 
tdirne L resim Süleyman, Buca O. 
Ptt. türkçe Faik, Burdur O. M. riyaziye 22 liradan 25 liraya terfi 
lbrahim Hakkı, Ankara kız O. M. edenler 
tiyaziye Hüseyin Avni, Kiliı O. M. Erzurum E. M. M. Hü~eyin, Zon· 
~ ziye Hasan Kamil, Nevşehir O. guldak O. M. A. C n B. H. hır. 

\ranııızcn M. Mehmet upu1, Ada- 20 llre•n 2S llray• terfi edenler 
f4tarı O. M. franaıçca Kemal, Kaı- Buna O. l\f. B ha, Akfeh r O. M. 
'4t1nonu O. M. Almanca Cemal, Ga-
1 Muhtar' N ğde O. M. O.smnn, K:1r•ehir 
lltasaray tabliye ve Vefa L. tarjb ve ., 
tosrafya Nimet, Bursa erkek L fn· O. M. Mediha, Davutpaşa O. l\i. Aii 
til'ıce Niyazi, Cilmhuriyet O. M. tarih Fuat, Burdur O. M. Hıfzı, G r sun O. 
~e c "- f 1 · k M !\• d b" M. Nebahat, Sinop, O. M. Sa m", S . 0 15,a ya, zmır ız • •· e e ıyat 
k~bıha, Konya O. M. M. fizik ve Buca O. M. Nazmiye, Adamı O. M. 
t •rnya Muhittin, Edirne O. M. ta- Avniye, Cuıahuriyet O. M. Mene .!/: ve coğrafya Nebile, Yalvaç O. l&uahim, Utak O. M. Ali Ulv , Ulul öy 

franaızca Süleyman B. ve H. lar. O. M. Rabia, Merzifon O. M. Sı Jıka 
30 dan 35 Liraya Terfi Edenler İıtanbul K. L. Güzin, Bursa E L 
1 .Galataaaray L. ilk kısım muallim- Hilanil, Kütahya L Remziye. H. n 
ı?'aden Nuri, E :ı.urum E. M. M. tat- Beyler. 
~kat kısmından Ali R1zn, Kendilli 
...,_ır. L Franıızca Marko; Merzifon O. 11,5 llradan ?.O liraya terfi edenler 
t · Eransızca Necip, Burdur O. M. Konya K. muall m mektebind~n 
obııye Rüıtü, Giresun O. M. Fran- Hayrettin, Konya K. M. M. Seza, 

A•ııc~ Ncaip, Knyaeri L. coğrafya 1· b M M F Al' F 
~duaaettar, Kadıköy K1Z O. M. &tan ul K. . . atma ıye, atma 

Jurfıfe Nihal, Çorum o. M. tabiiye Kevser, Duriye, Ankara O. M. Hami-
Ca_, ırl, Niğde O. M.. Ahmet Rasim. de, Trabzon F ... O. l\L Sü'eyman, 
I< unıhurlyet O. M. lngilbce Nilüfer, Adapaz:an E. O. M. Nebahat, Bursa 
t ~ndllli Kı:ı. L. lngilizce Bedriye Mua- O. M. Eaat, lıparta O. M. den Tevfık 
..! a, Aydın O. M. tarih ve coğrafya S"l'f O M. s d k ç k O M. 
.-ıuluai, İstanbul Kız: M. M. tarih ve ı ı ke • il ı ' an ın . 
eo~ f S • Zahide, Bilecik O. M. Hüaamettin, f' ?ra ya ııbabat, lstnnbul Kı:ı M. M. 
k~ık Hamdi, lzmir Kız M. M. fizik Çankm O. M. Şükrü, Nevıehir O. 
t •nıra Re11miye, Konya Erkek M. M. M. faa, Silifke O. M. Saip, E biz O. 
Mr'r.:le ve ruhiyat Nejat, S:vaa Erkek M. Rıza, Adana E. M. M. Safo, Adana 

• • fiz.ik Fikri, Adana Kıç L fel- K. M. M. Fahriye, Kütahya L Asım, 
Rıefo, Enver, Bursa Erkek L. kimya M L. A b 

ıfaı, Erenköy Kız. L. tabiiye Fatma alatya bdillkadir r.y Ye H. lar. 
Zehra, Eskişehir L tarih Nurettin 16 liradan 17,5 liraya terfi edenler 
ayni mektebin fiz.tk Hekir Galata: Galata1day L ilk kısmından Ha-
ıaray L. tarih Cavit, Gaıiantep L un, Erenköy K. L MüneTver Şevket, 
felsefe Haydar, latanbul Erkek L l:ımir E. M. M. Mustafa Turgut Bey 

.:!_ebiyat Agah Sırn, Kabataı L tarih ve H. lar. 
-=============~======= 

İktısat Vekaleti 
Müdürlüğünden : 

Maadin Umum 

Şebinkarahisar Vilayetinde kiin o!up farkan ve şimalen Pestil 
karyesinden Bed ile Bildur çiftliği Bildur karyebİ Kiirt karyesi 

Karahisar Gireıon şosası yanındaki handan bilmürur Sc.rıç çek te· 
Pesine hattı münkesir, garben Sarıçiçek tepesinden itibaren iter 
karyesine hattı müstakim, cenuben iter ke.ryuinde.ı bed ile Ôksü· 
tük karyesi yakınında vaki Mcr) emana tepesinden Hacı Ömer 
çiftliğinden bilmürur mebdei hudut olan Pas il karyesioc hattı 
llıünl<esir ile m hdut 9539 hektar arazi d bilinde mckşuf Şap ma· 
deni bu hudutlar dahilinde i letilmesi mclqufen ib le kılınacaktır. 
1' alipleriıı ı '1ale, mukavele ve şartnamesine dcrcedilecek olan hu
ıu i tartlarla teminat akçesi miktarını anlamak Uzere Ankara'da 
lktısat Vekaleti Muadin Umum Müdürlüğü Taharri ruhsatnameleri 

\'e inıtiya:ı.lar Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve teklifleri kapalı 
~~~ İçer:ıinde nihayet 2019/934 tarihine mtisadif perşembe günü 
'· on eşe kadar Ankarada iktisat vekaleti Maadin umum 
~diirtfi_.me tevdi eylemeleri ilin olunur. (3634) 

SON POSTA 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Ameli Hayat 
Mektebi 

şi 

Yeni Tür 
Lİ 

e 
Leyli - Neha i - Yuva 

Sırfı 11 

e bi 
- İlk - Orta 

Fransızca • Almanca de~sleri ilk sınıflardan başlar. 
Mektep lise derecesindedir. Orta kıs- Şl§li Ebekızı sokağı Telefon: 43480 

mında bakalorya vardı~ Birinci dev- ~~~~~~~~~~~~~·n•m~a~·~~~n~~·~~~~~~~~~~~~~-
reyc wirmek lıteyenlorln llkmektep • 

mezunu olması lbımdır. Orta kısım• Istanbul Maarif Müdürlüg"' ünden: 
dan gelecek talebelerin, muadil unıfa 
girebilmeleri için meaJek derslerind n Eylül Mezuniyet imtihanları milmeyyiz heyetlerinin tesbiti için 

imtihan vermeleri fartbr. Ameli Ha· lstanbulda mevcut Resmi, Husuıt lise ve Orta mektep mlldürlerinin 
yat mektebi, meslek mektebi olduğu Ağustosun 22 nci Çarşamba gllnU saat On birde Galatasaray 
için yaı mcvı.uubaha değildir. Mektep liaesinde bulunmaları. "4930,, 
ııeharidir ve Gç tnkaitle aenede ( SO ) 
lira ücret ıılınır. 

Mektep hayata bankacı, tüccar, 
muhasebeci yet'9tirir. Merun olan 
tatebelerdcn birçoğu ticari mnesseae
lerdc, bankalarda çnhşmıılar, bunlar• 
dan yine birçoğu ( 5 • 6 ) ıenede ıef 
olmuşlardır. 

Devam eden talebe içinde hariçte 
ıitaj görenler vnrdır. Mektep idarui, 
me:ıunleranın, müesseselere yerle~me· 
terine yar-dım eder. 

Avrupaya ve Am rlko~a 
Üç Talabe Gönderlllyor 
İstatistik Umum Müdilrlüğil bu 

sene Avrupa ve Amerikaya üç talebo 
iÖndermeye karar vermiştir. Bunlar• 
dan blrl Romnya, diğer ikisi de Nev· 
yor~tııki Kolumbiya Oniver•iteaine 
gideceklerdir, Taliplerin yilk&ek ınek· 
tep mezunu bulunmaları, mnanbaka 
imtihanlarında muvaffak olmnları 
tıırttır. İmtihnnlnr Ankara istatistik 
Umum Mildürlilğünde, n lstanbul 
Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Lise ve ortamekteplerde 
yazım lflerl başladı 

Butün lise ve orlamekt9plerde ta
lebe ka~ ıt 'c kabulüne başlıınm1ştır. 
Bu aeue, ortamekteplerin ilk Eııııfla
nna h hııciiru pek fazladır. 

J{ ız list'lerıne knyit için müracaat 
eden kız tnlebelerin miktarı erkeklere 
uiabetle çoktur. 

Haydarpaşa Lisesi 
Haydarpnşadaki eaki Tıp Fnkaltesi 

bln••ında bu den aeneai bidayetinde 
bir muallim mektebi ve ona bath bir 
tatbikat mektebi, bil' ortamektep ve 
bir lise açılacaktır. 

Kedıköy liseıinin ikinci devrHI 
kiimilen bu yeni mektebe naklolt.na
celr, Kabatnt ve lstanbul liseleri bi
rinci ve ikinci devre leylilerl yine bu 
mektebe toplanacaktır . 

Mektebin bu dört kısmı için kayt 
ve kabullere Kadıköy erkek lisesinde 
batlanmııtır. Şimdilik yalnız namzet 
karciedilecektir. Ka~ i kayıt ve 
kakul bi:ahara yspılacakhr. 

Cevaplar1mız 
Ko.dıktwdo K. Feridun Beye: 
SuallerlniH cevabımudm 1- Yatınız: 

mektep için müsaittir. 2 • Meslek 
kısmından •onra doğrudan doğruya 
lutaya widebilir1iniz. 3 • Yaşınır. buna 
da müultllr. 4 • Girmek için doğrudan 
dotruya bir lıtida ve evrakıntzla 
mektebe mOracaat ediniz. 5 • Buradan 
aonra batçaVllf olarak çıkarsınız. 
San'at kısmında iıeniı maaşımı <fa 
tesir vardır. 6 • Mektebi bltırir bitir
mu doğrudan doğruya 45 lira ile 
nıaafft .reçer•ioiz. Bu maaf 90 a kadar 
yük•elir. 7 • Hava mektebine gire
bilmek için ortamektep '?e.zunu olmak 
lazımdır. 8 • Diitüncelerınız muvafık
tır. Kendiniıde mademki fazla oku
mak hevul görmGyorıunu:ı, böyl~co 

hayata atıhnıL 

* Kadıkoyünde Fahrünnisa HAnıma: 
Size bu huıuıta vazih nıalumat 

veremiyeccğiz. Ç6okil, ~elçuk kıı 
Hn'at mektebinin muhtelıf sınıflarına 
girebilmek için yaf üzerinde bıuı 
farklar a8ıtcrllmektedir. En iyisi, •iz: 
blnllt mektebe giderek kendi vazı. 
yetinizi tahkik edeniniz.. Mektep 

Çapadadır. 

Karilerimizden Bemn Hanıma: 
Kayıt ve kabul t•rb baalttir : ilk 

mektep mezunu olan her talebe gire· 
bilir. Kayıt için talebe, .eliluHe bera• 
her mektebe gitmek mecburiyetinde
dir. Dört fototraf, tebadetname, tu
dikname, hüviyet cü:ıdanı ve aıhhat 
raporunu beraber ıötirmek li&ımdar • 

Kayıtlere d&ıadea itibaren baılan· 
mıttır. Deralere Teıriaienelde baı1a· 
aacaktar. 

, Bu akşam ÇiFTLiK Parkında 
1 En maruf musiki san'atkarlal".mın lütfen iştirakile 

besteki~ Sal A att•ı n Bey • ( 2003) 
tambura gecesi 

-----~--------------------------~----------~------------
'(~------D-e_v_l_e_t __ D_e,-;-ir_y_o_l_la_r_ı __ l_li_n_l_a_r_ı ____ ~I 

Teşhir edilmek üzere lzmir Panayırına gönderilecek eşyadan 
sablmıyanlannın mahreç.lerine meccanen iade edilmeyip avdette de 

ayni şartlarla % 70 tenzilitla nakledileceği tashihen ilan olunur. "4830,, 

,.-----•~,. Cağaloğlu: Molla Feneri caddesinde~----•-.. 

VENİ NESiL İLKMEKTEBİ 
YUVA - KIZ - ERKEK 

Bu sene huausi ilkmektepler içinde mezuniyet imtihanlarında en 
bUylik muvaffakiyeti kazanmışhr. Gay~t muntazam ve asri bir 
yuva sınıfı vardır. Ecnebi lisanı öğretilmektedir. Kayitlere 
başlanmıştır. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri öğleden 
sonra on dörtten on yediye kadar mektebe müracaat olunabilir. 

lıtanbul BORSASI 
20. 8 -1934 

ÇEKLER 
kuruş l kuru~ 

Londra &32,~ Praı ?9,1:<4 
Nn • 1ork 0,8J3112 Viyaııa 4.2MS 
Parla 12,08 Madrlt ~,sıu 
lllllno 0,2725 Berlln 2,0229 
...... S.383 v .... - 4,.205 
Ati.. 13,2'43 P.,t• 3,9889 
C.aevre 2,437~ Bllkrııt 79,62 
Sofya 64,77 Bclgrat 84,834 
Anıaterdıım 1,1733 Moıkova 1091,00 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 

it Bank.(Nama) 011,
" tHftmllıı) 00,
" (MUeaa •) 0),-

0aaıa lı bank. 00,
lellAllc " 00,-, 
flrketl Ha7rt7e 00,
Hıllı "iJ ,
Anad•lu'660V. 00,00 

• '6 6IJ P. O'J,
Aaado'u,. ıoov. OO,
$ark D. Y. -OD,
la • Tramn7 00,-
0akUdar aı.ı 00,-
Terkoı lll,-
Hauıaal 00,-
Telefoa 00,-

Lira 
Bom on ti 00,-
11133 latllmm 00,110 
İııtl ıra.ıı Dahlll OO,
DU1unu Mu. 00.
Bıığ.iat tertip 1 00,-

" • il 09,-
Rcjl 00,-
Tramvay OO,-
Rı htı111 OD,-
ÜakOdar 111 Ol>,-
Tuua OO,
MıaırK.r.Fo.1886 80,-

• " • 19JJ oo.-
• • • 1911 Ç(),-

Elextrlk -,-

MESK UKA T [*) 
Kuruş ı 

Taık alhnı 924 ı (Hamit) 
laf. • J038 (Reıat) 

Kuruı 
41)~ 

•90D 
462~ 

a bn 
Jr. • 842 Vahit) 
Kua • 1085 ince be.flblr lk 
.... ıdı,. 36,50 
Banknot (Oı. 8. ı 240 
A.al n bqlblrl . .ı ı.ı h 

(Cümh:ırl.t•l) 437.l 
tHamrt) arD\alı 52Sll 
(Rc9at) • 4730 

-\-C-'1111-bu-r-17-at_J_4_6_:t.1-ı \Vahit) 49 l:J 

(Asla) 462!'i (•) BorH harlct 

····••························································ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Auntelerl ı Kara'c8y K6prRbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhOrdar:ı. ıde 

Han TeL 22740 

-~ ........ 
Trabzon Yolu 

vapuru 21 VATAN Ağustoa 

Sall 20 de Galata nhbmm· 

dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüıte bun· 
lara ilAveten Silrmene, Ordu 'ya 
uğrayacakbr. 114896,, 

Ayvalık 
BANDIRMA 

Yolu 
Yapuru 22 
Ağustos 

Çartamba ıo da Sirkeci 
nbbmından kalkacakbr. u4953,, 

Beşiktaş icra dalreslndenı 

Muhcu:r. olup paraya çevrilmesi karar
laştırılan bir adet ayı alı ve kristnl 
ca.wlı tuvalet ıki komedin ve lıir pirine 
s devli soınyah karsolanm tellfiliye v6 

ihale pul res'ınlen nıiişterisine ait olmak 
üzere J-9-!l34 t.ı:mbine tesadüf eden 
Cumartesi giinii sut 10 dan 12 ye 

kadar Aroavutköy vapıtr iskele inde 
Batılacağındnn talip olonlnrın o guu ve 
o aaUe lıar.ır bulunacak olan memuruna 
miiracantlan ılan olunur. (74) 

Zayi 'l'ıp fakültesinden aldıgım 
629 numaralı hüviyet varnkamı kaybet· 
ti ıı. 'ı enisini nlaceğımdan hükmii ) otur. 

629 Hasan Basri ,_ ... 
VAPURCULUK! 

TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
f atan bul Acentalığı 
Liman Han, T elefonı 22926 • 

• 

lzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

INÖNÜ vapuru 24 
Atuatoı 

Cuma günU uat 11 de Sirkeci 

rıhhmından kalkarak dojTu IZMIR, 
Antalya, Menine l'idecek. DlinOfte 
bunlara ilaveten Alanya, Küllfik, 
Çanak.kaleye atnıyacaktır. 



, Ucuz almak daima karii 
değildir 

kumaşlarındadır 
üme ban Ye li Malı 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve '°°"' 
algınlıOandakl çabuk tesirini bilirsfniz. 
~ markasının tekeffül ettiği ASPiRiN. sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

fsrarla tASPİR-
~-2 .... ve 20 komprimellk ambalajlarda buıunur. 

B Ambalajlarda ve komprl-
A melerin üzerinde EB 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik· 

kat ediniz 1 

•·-------. Leyll ve Nehari ~------•• 
Resmi Liselere muadelet hakkını haiz 

Kız Feyziati Liseleri ERKEK 
Arnevutköy, tramvay cadd••lnde • Çltt•••r•rl•rd• 
Kız ve erkekler için ayre te9klllta mallk, An• eınıfl 

ile ilk, Orta ve Lise kısımlar1nı havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrleabndakl muvaftaklyetlle tanınnHfbr. 
Kayıt i9in hergün mektebe, veya lıtanbul'da Yeni postane arkuında Buirea 

Hanında 13/14 numaralı Özyol idarehaneainı müraoaat ıdilıblllı. ar 1 tetlyenlere mektep tarif namesi gllnderlHr. 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~=-=~:._M_ek_t_eb_in_ı_eı_ef_on_u_:_3~6~,2-1_0_._o_·z~y-o_ıu_n~te_ıe_fo_nu_:_2_4_1_1s_:•~(~l7_1~1)-=~ 

ziyaret etmek istiyenlere mahsus 

r 1 
Hu$usi tenezzüh seferi 

26 Ağustosta lzmir' de açılacak olan beynelmil•I aergiyi ziyaret 
etmek ve açılma meraai•inde bulunmak lıtlye11lere kolaylık 
olmak üzere Glllc•m•I vapuru ile fevkallde tenzilltb huıuıi 
bir tenezzlHı seferi tertip olullmuıtur. Vapur 28 Ağustos 
934 Cumarteal gtinU aaat 11 de Galata rıhtımından 
hareket edecek ve 28 Aiuatos Çartamba gUnU latanbul'a 
avdet ve muvasalat edecektir. 

BUeOer gidip gelmedir. Birinci mevki 
yemekli 21, ikinci mevki remekılz ıı, 
1tçlncl mevki 9, llverte iç llaçllll Uraclır. 
Vapur fzmir'de bulunduiu müddetçe yolculardan arzu edenler 
vapurda kalabilirler. BiJetler Karaköydeki AHntehanemizde 
satılır. Fazla tafailit almak iıtiyenler Acenteye müracaat 
etmelidirlıer. Bu müıteana fırsatı kaçırmamalarını muhterem 
halkımıza tavsiye ederiL "4956 

BOMOOENE 
KANZUK 

SAÇ LOSYONU t 
Kepekleri izale ve saçları bealiyerek 

dökUlmesine mani olur. 
Deposu ı Kanzuk eczaneıidir. Belli baolı 
ıtrıyat mağazalarında ve her eczanede bulunur. 
ihtsr: KJlnzuk aaç losyonu milmaailleri 

gibi yağla değildir. Tesiri kat1 
ve rayıliası latif bir loıyondur. 

" 

•····························································································································· 
Dr. A. KUTiEL 
Kıuaköy ~J..lopçular caddeai No. 38 

!on P!t•t• M-..tb.t.l•.ı 
Salaibi: Ali Ekre111 
Neft'lrat Mlc61ria TMir 

ambara Sablplerıı 

1 Eylül 934 ... ·· tarihine 
kadar A as garı Bankada 
yirmi beş lira yatırmış 

Olmalısınız! 

EYLÜL 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide-
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek istiyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
, .... _...,,,., lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mükifat ! 
- Türkiye lı Bankam 


