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şkence vam Ediy_o 1 
Bulgaristand~ Trakya Komi- lzmirlileri Candan Ve Gö~ 

tesi· Gemi Azıya Aldı nüldeo Tebrik Edelim 

Türkler Zulürlı Görügor,lntikam Yay
garaları Savruluyor, Fakat Bulgar 

Hükiimetinde Ses Yok 
Sofya, 24 (Huıuıt) - Bulıa• 

rlıtanfn dahili •azlyetinde ıon 
,Onlerde gayri tabillllder tiddetle 
ı&ze çarpmaya baoladı. Bu ıayri· 
tabii hareketlerin laaıında Tnrk 
&kalllyeta kartı Trakya ve Dobri· 
•• komiteleri mensuplarının yaptık· 
~n zulüm ve iıkenceler ıelmak· 
tedir. 

Buıllnkll Bulıar bilkiımeti, 
Makedonya komitealnl ilıa ettiği 
ljalde Trakya ve Dobrlce komite
ı.noe el bile dokundurmadı. 

Billlda Y orfiyef bükümetl ik· 
tldar unclelyealae oturduktan 
-r• Trakya Ye Dobrice komite
lırlnin kuv•eti ve faaliyeti artta. 
Bugün Trakya komiteal Bulgaris· 
tanda eıkiiine niabetle çok kuv• 
Yetti bir yaZljetfeiill'i'. 'BU komite
nin bUttln gayeıl prki ve garbi 
Trakyayı ele geçirmek, yani 
IOrklerden Kırklareli, Edirne ve 
bavallıint almaktır. 

Bıdprlal.,ul• TirJılerl• fOkld 6a 
,_,,.,.. Provuı k ... .._ 

Komitenin elebatıları ıık sık 
nutuklar ıöyliyerek, Türkleri Ça-
talca hududuna kovacaklarını(!) 
açıktan açıia bağırıp duruyorlar. 

Bu Şerefli Yurdun Mütareke Yılların
daki Macerası Çok Acı Ve Hazindir 

H•rbl,• melct•bl11i1t 61!~.,. $•nelcl a••ç m11zunl•rı tliplomal•rırn 
•lfiılttan sonr• btiklil marşı ıöglerk•1t 

Dünya tarihine şeref, cesaret, 1834 ıenesinde kurulan bu mek· 
lcabramanlık mefhumlarına hediye tep, ilk olarah Maçkada, timdi 
•d•n Türk orduıu ve onun bilgili, •llihhane olan binada, açalmıfb. 
18ert yürekli zabiti, 30 Atuatos O zaman ikinci Mahmut devri 
itler bayramında, yetiştili mek· idi ve 11 Mektepi Harbiye., nln 
tahin ytıztlnctl yıl dönümünü de kurulmasına firari Ahmet Fevzi 
rtlulamak ıuretile iki bayramı Paşa ile Miralay Namık Bey me-

"' arada yapmıı olacaktır. mur edilmiılerdi. Mektebin ilk 
Bu m~mlekete en bbyük as- kuruluıunda kütüphanesi, talebe 

lcen, Gazıyl, kazantlıran Harbiye tarafından idare edilen bir mat• 
"-ktelti 30 Aiuıtoıta yUıUncU baa11 hamamı ve diier loıımları 
P...111 bltirmif olacıaktar. Yll& ... vardı: 
~ bir ıeçmlıt• Harbiye mek· Mektebe alınan talebelerdea 
'-iN. 24 bla zabit Jetiftirmlttlr. ' Den•ı 11 uaeu Hrfa41a ) 

Komitenin gazetesinde hergln 
çıkan makalelerde, Edlmenin öz 
Bulgaristan olduğu palavra11, 
ağız doluıu küfürlerle beraber 
aa•rulup duruyor. Hllkümet, Tnrk· 

(Devamı 8 inci ııayfada ) 
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Aşk 
Gençlerindir I 

Yazan: Bw-han Cahit 

B'tlrlı•re Calıit ll•g •rk•daıımr• 
zı11 gaz•l•miz içire ga%dılı 6a 
roman, tamamil• 6a6iJ•ire ita· 
galınflan alınmııtır. Y•nl Cr 
mig•t o• aile hayatında tesa
düf edlltu• rnaceralard•11 6irl1tl 
alarolc onıı baa!11irc maiı•t ,,. 
h•gtıt ıelclin• göre gaı•t•• Bar
h•n Cahil B•g bunu, lcaooetli 
udiıbu o• ine• tahlllll•rll• hl· 
lcig• etm•ktedlr. Çolc ltoıanaı,a 

6ıdecek, lezzeti• oltagoc•klıruz. 

- --
Birkaç Güne Kadar 

Son Postada 

* 
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Ergani 
• 
istikrazı 

e Tahoilleri Yakında 
Satış~ıgor 

Fabl ye dolpn bir lkramİ)'Hİ 
Tar. Bir tahvil •İzi zenala edebilb-

Kurduklara Panayır, Memleketin Verim 
Kuvvetini, Çalııkanlık Kabiliyetini Bütün 
Dünyaya Karı• l•pat Etmektedir. 

lzmlr P•••gırıru• cHlp 1cöı•l•rlı11I•• 61r 61rl•if 

lzmir, 25 ( Huıuıt) - Yarıa Yani bir ziraat memleketinde 
öğleden ıonra saat on altı aula· yaıadığımız mutlak bir hakikat• 
rmda, Başvekilimiz " lktısadi ytlk- tar. Ancak, iıtihllk kabiliyetimiz 
ae:lı " sembolümüz aayılan " Dör- derecesinde ıanaylleıeceğiz. Ye-
dilncii lzmlr beynelmilel panayı• diğimiz buğday, üzüm Ye faabk 
rımn • açıbı meraıimini yapacak. kadar ıf ydiğimlz elbbe de, elbiH 
Aakerl aaferlerla bafladıj1 Mr dildmiade lmllaadıfôms IPamaldu 
günde, Akdeniz loydannda yok... yllnlO kumq ta mlllt aanaylin eaerl 
len bu eHrin ifadesi pek bUyllk... olacakbr. 

BUynk aıkeri zaferlerimiz; lzmir panayırı, memleketin 
hazmı bugünün uğurlu doiUfun· zirai sahadaki nıtOn, lktısadi 
dan almıfb. •• Iktıaadi yllkaeUı " Alemdeki ileri adımlarını anlat· 
ıavaıına da bugün, daha bUytlk maaı itibarile, tlmdlye kadar 
bir enerji, bir yUkıeliı iıteiile, memlekette kurulan eaerlerln 
on yedi milyonluk bir bUtlln ha· ön safında gelir, İzmir panaylrinl 
llnde atılıyoruz. yapıhı ve huırlanıı noktaaından 

Memleketin gidiıi, zirai ıa- ilçe ayırmak mUmkUndür: 
hada yUlueliti ön plAna almııtır. ( Dnamı 8 inci .. ,.fada) 

Bir Kadın, Kin Yüzünden 
Başka Bir Kad~nı Öldürdü 

lzmir, ( Husuıi) - Urla'ya bağlı Gödence köyünde ihtiraı ye 
kııkançlık neticeai bir cinayet oldu. Öldüren otuz iki yqlannda 
genç ve evli bir kadındır. Ölen de Melek Hanım iaminde henüz 
yirmi yaşında genç bir tazedir. Hadise fudur: 

Gödence'nin tanınmıı ailelerinden olan Melek Hanımla · '~ca8i 
Mehmet Efendi bundan Uç aene evvel daralmıılar, Mehmet Efendi 
Mani1aya giderek ayrı yaşamağa baılamıştır. Fakat geçen müddet 
zarfında alıp yUrUyen birçok dedikodular araıında Melek Hanı
mı n Emine isminde bir kadınm kocasile gizli tekilde g&rtııttlğtl 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Dlln ötle Qzerl Kdlrn!kapıda bir yan .. ın çıktı, ahpp eYlerl• birlblria• 
g irift bnlunan koc:a bir mahalle blylk tehlike atlattı. Edlraelrapıda Çalııratt 
caddeainde Madam AtrHın oturdutu uclea çıka• at•f, lıt katı ve 1aadald 
•••• damıaı yaktalitaa Hara ıl•cllrllebllcll. RHl•cl• yaaıaadaa •11alanaı kur· 
taraaluı 1lrl1oreu .... 



Bir Yıldönümü 
Karşısında 
Halkın Fikri 

Tiirkiyede . Oümhuriyetin Jru. 
ruluıondan 11onra her sahada 
olduğa gibi maliyecilikte ve 
bilhusa bankacılıkta da te
rakki hamleleri başarıldı, bii-
7ü.k milli bankalar kuruldu 
•e Türk 'gençliği bankacılıkta 
da kudret aahibi olduğunu göıter· 
di. Milli bankalanmızdau. it ban
kası birkaç gün aonra onuncu 
Jlldönümünü kutlııhyacak. Bu 
münuebetle halkın fikir ve mtt
taleasını topladık, yazıyoruz: 

Silmi Bey (Eyüp Gümüşauyu 21)
Memleketimizde ileri gayelerin tabak· 
kakaaa bGyOk bir imanla çalııao n 
kendi hiıaeıine dilt•n vazifeleri bü· 
ytlk bir Jıa11aafyetle baıııran ft ban
ka11nan 10 uncu yaldönllmü pazar 
sOnG kutlulanacaktar. Bu, iftihar ile 
ıMSylOrorum ki, hepimizin, bltGn mil· 
letiD ıataOnl kapartacak çok feyjzli 
bir Deticedil'. On yıl, dalma aemerell 
itlerle yutrulan Ye Terimli eaerler 
meydana koyan bu milli mleaıeaemlıl 
M kadar takdir etaek yeridir. 

• Ahmet B. (Kadıköy Moda caddeai)-
lt bank&11n1n kutlulanmaaı milli mi· 
euHelerin neler yapabllecetini Y<' ne 
imanlı eaerler •ftcude ı•tlrebilecetiDI 
18atermeai itibarile ıayanı dlkkatir. 
Bu mleHeae, kurulduj'a .andenberl 
dalma tekimlle dotru yürllmilt ve 
JlrltmOıtlr. Teıla edtlditl zamu 
2 ıubeal olan bankanın busrln 49 
tabeye malik olatu diirlıt ve dejerll 
çalaımanıa mahaulildOr. 

• Ani Halit B. (Kadirga lSl) - Bu 
mae .. en, ılmdiye Irada?" yiidel'ce 
l>aakacı 7eti9tirml1, taaarruf propa· 
pndaaım munffaluyetle baprnnf, 
afak tefek ael'mayelerin kGflenmekteD 
kurtul111a11aı temin etmlftlr. la..a. 
JOrlyGtünde t•ımıyan bu ileri g<lrfltlD 
mGeNHtyl naaıl tebrik etmHin? 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kumkapıda oturan kunaıuucı 
Karabetin 7 ya11ndakl oğh• Andon 
bir duvann ftzerine çıkarak nar 
koparmakta iken yere dilıerek 
ayağı kanlmııtır. 

lf 80 Yatında Rqit Efendi 
lıminde bir ihtiyar, Şitlide tram
nya binmek isterken düıerek 
yaralanmııtır. 

Jf- Fındıkbda oturan Avangll 
<lbaaglrden geçerken kazaen 
dilıerek batından ağır surette 
raralanmııtır. 

lf- Sabıkalı Veli Şiıhanede 
tramvayda Mehmet efendi ismin· 
de biriıinin paraııuı çalarken 
tutulmuştur. 

}fa Hanifi ismindebiriıl, Ka· 
dıköyde Niko ilminde biriılnin 
oduma ıirerek öte beri çaldığın
dan yakalanmıştır. 

Kadınlara SarkıntılıkEdenler 
Bunlara Aman Verilmiyor, Terbiyesiz
ler Tutularak Adliyeye Gönderiliyor 

lıtaobul Emniyet MUdUrlqjU ahllki zabıta kısmı, Diğer taraftan ahJikl zabıta memarlan, kadın-
ıehir içinde ahlikıız ve terbiye.izlik yapanlara karp lara lllardi atanları, aarkmblık edenleri de yaka-
açbj'ı fiddetli milcırdelede ytirlimektedir. Son hafta lamakta, mahkemeye vermektedir. Son bir hafta 
içinde yeniden birkaç randevuevl kapatılmııtır. sarfında on kiti kadar, kadınlara lif atmak ıuçun-
Beyoğlunda da, içerlıinde ahlaksızlık yapılan bir dan yakalanmııbr. 
bahçeli gazino kapatılmıştır. Bu gazinoya bazı genç Bu mllcadele aayeslnde, bundan ıonra hanım-
kızların deYam ettiği ve bir kısım kendini bilmez lann sokakta, bazı kendilerini bilmez terbiyesizler 
erkeklerle terbiyeıizce hareketlerde bulundukları tarafmdan rahatsız edilmemeleri temin edilmiı 
teıbit edilmiıtir. olacaktu. 

Ormanlarımız 
lılah Ve lnkiıaf Tedbir

leri Alınıyor 
Birkaç gtln eyvel, memleket 

ormanlanoın teıkilltlandınJmaıı 
huauaunda Ziraat VekAletince 
tetkikat yapıldığını ve bir" Devlet 
ormanlan ltletmesl idareıi ,, teliıi 
dllf6nllld6ifuıtl haber vermittik. 

Öğrendiğimize göre; bu ifle 
meıgul olmak there Ziraat V eki· 
leti tarafından M. Brenhart la
minde bir Alman profesör davet 
edilmit •• bu zat tetkikata bat
lamıftır. Bir müddet evvel de 
memleketimizde fen mUıaviri 
11fatile bulunan bu mütehassıs, 
ormanlarımwo ıılah ve inkitafı 
çareleri etrafında mnhim bir 
rapor hazll'lamaktadır. Esaalan 
teabit edilen orman kanunu da 
yeniden hazırlanmakta olan ka· 
nua llyıbaeile birleıtirilecek Ye 

önftmtb:dekt toplantı devresinde 

Millet Meclisine verilecektir. 
Diğer taraftan, Kocaeli nil· 

mune ormanlannda ktiçftk mik· 
• 
yasta hir nfimuoe teşkilatı vücude 
getirilmlf, faaliyete de geçil mittir. 

Şimdiki halde bu mmtakada 
. orman memurlan teksif edilmif 
ve dört Amenejman grupu civa· 
rın baritaıını çıkarmaya baıla· 
mıılartlır. 

Mektepsizlik Yok 
Haber aldığımıza g&re, maarif 

veklleti bu ıene ortamektep ve 
lilelerde hiçbir talebenin yersizlik 
ylhünden geri çevrilmemeu için 
tedbirler almııhr. Mekteplere bu 
ıene de talebe tehactımü vuku· 
bulacağı muhakkak g6rül0yor. 
Fakat müracaat eden btltün ta· 
lebelerin kabul edilmeleri mllm• 
kin olacak, hiçbir genç mektepsiz 
kalmıyacaktır. 

latanbul maarif mlldOrlftğtl de f 
bu yolda tedbirler almıştır. E1a0 

sen bu sene yeniden ilkmektepler 
açılacağı için ilk tahsil çağındaki 
çocuklar da mektepsiz kalmıya· 

caklardır. 

Balkanlar 
Bankası 
Kuruluyor 

Balkan memleketleri ar811Jl• 
daki mali itlerde nazım blr rol 
oynamak ilzere bir (Balkan Ban
kası) tesis edilmesi düşünülmek· 
tedir. Hatta bu huauata bir proje 
bile bazırlanmıttır. Haber veril
diğine göre alikadar memleket· 
lerin mümeaail~eri yakında bir 
konferans halinde toplanarak bu 
iti görüşeceklerdir. Konferansın 
toplanacağı tehir ağlebi ihtimal 
Bnkref olacaktır. 

Maliyede 
lıtanbul Teşkilatı Daha 

iyi lı Görecek 
Maliye vekaleti lstanbulun yeni 

maliye t .. kilatı kanunundan daha 
verimli bir netice almak için fı· 
tanbul, Beyoğlu ve Üsküdar tahsil 
müdürlerini birer rapor hazırlmıya 
davet etmiıti. MtıdOrlerin, muh· 
telif vergilerin tahsil tekilleri, 
dosyelerin tutulmuı hakkında ha· 
ıırladıkları mUıterek raporlar Ma· 
liye Vekiletince kabul edilmit ve 
bunlar birer talimatname halinde 
basılmıya baflanmıftir. Borçlu 
mükelleflerin doıyeleri hakkındaki 
ilk talimatname besılarak dün 
maliye memurlanna tebllj edil· 
mittir. Bu talimatnamede borcun 
takibat baflangıcı ve ihtar Yara· 
ka11, takibat defteri, maaf, llcret 
ve icar haciz doayelerinin tetkill, 
haciz ve 1abf warakalanna mllıte· 
niden dosya teşkili, dosyaların 
yekdiğerine irtibatı, Ziraat ban• 
kaa1, belediye, evkaf, hazinei 
maliya borçları, bir asıldan doğan 
vergiler, gayrimenkul emvalin ha
ciz ve ıatıt tarzları hakkındaki 
malumat birer madde bilinde 
g69terilmi9tir. 

Bu talimatnameler tatbik sa· 
hasına geçtikten sonra maliye 
itleri daha ziyade intizam kesbe-

1 
Dolandırmışlar 

Tarihi Gözyaıı ŞiıeJeri 
Ele Geçti 

l.tanbul poUai, kıymetli dokuz 
parça antika gözyaıı ıiıesl mU· 
udere ederek miheler idaresine 
göndermiftlr. Balıkelirde Meh .. 
met lıminde bir genç, tarla· 
11ndan çıkan kıymetli dokuı 
parça gözyafl tiıe1inl lıtanbula 
utmıya getiriyormuı. Yolda tanı
madıjı iki adamla ahbap ol
muı. Onlar bu titelerio btıyllk 
kıymeti oldutanu ve beraberce 
aatmalanm Mebmede teklif etınlt
ler, Yalova yollle de latan bula 
gelmifler. Bu aç~k pzler Meh
medi bir yangın yerinde döğerek 
zorla ıiıeleri elinden almışlar, 
10nra da antikacılardan blriaJne 
aatmıılar. Bu antikacı da tltelerl 
ufak bir kArla Zincirli Handaki 
antikacılardan Nitan Efendiye 

satmıştır. Bu tiıelerden birisinin 
üzerinde bazı relİmler bulunduğu 
için fazlaca hlr kıymet tahmin 
edilmektedir. Mehmet kendisinin 
dolandınldığını polise haber ver
miı, ve polis te antikaları Niıan 
Efendiden alarak mllzeye gönder
miıtir. Polis dolandırıcılan ara
maktadır. 

Aıkerı MOzedı 
Aıkert mllze idaresi, tarihi 

topların teıhir edildiği meydana 
gOzel renkll ve ıemıiye biçiminde 
10 çadır kurmuı ve altlarına da 
iskemleler koydurmuıtur. Seyirciler 
mUzeniD bahçuindekl bu zarif 
çadırlar altuıda meccanen otura
bileceklerdir. 

Para Kavgası 
Fenerde oturan Şeref iaminde 

birisi bir para me.eleünden çıkan 
kavga neticeıinde Tominadiı i .. 
minde biriaini yaralaınıttır. ........ .-... -..... ... -----·····-··--
decek ve b&ttbı kayıtlar ve de>1-
yalar bir banka bDrosu ıibi ıerian 
bulunabilecektir. 

Afllltos 25 

1( Gliniin Tarilıi } 

İzmir Seyahati 
Bugün Başlıyor 

Baıvekil Paşa Da Gülce
malle lzmire Gidiyor 
Batveldl bmet Paıa, !J EylGl 

bernelmilel ıergiıinl açmak ve t et• 
ldlder yapmak here buglln Gillcemal 
•apurile bmlre sldecelderdir. 

lzmir panaylrlnl görmlye gidecek 
olanlar da Gülcema) vapurundan ucuı 
blr Gcretle iatifade edeceklerdir. GOi· 
cemal bu.adan bugibl 8tleye dotru 
kalkacak ve ~artamba gOnO tekru 
hmanımıza gfJnerek .. rılyl gl$rmlye 
srldeoleri buraya getirm it olacaktır. 
Baıvekilimizle beraber bu seyahat gtl• 
ıırel bir fıruttır. Ayni zamanda ücretler 
çok ucuzdul'. Yemekli olarak birinci 
mevki gidip gelme 26 liradır. İkinci 
mevkı gidip gelme 16 lira olarak 
t .. bit edllmiıtlr. fzmirde geceleri 
nparda kalmak ta rnilmkilndilr. Bu 
fıraattan l.tanbullulann latlfade etme
lerJ, herhalde çok iyi olacaktır. 

Harlclv• Vekilimiz 
Hariciye Vekili Tevfik ROtUl B.,, 

EylOIUn dördGnde Ceneneye hareket 
edecektir. 

Ankaralı Talebelerln Egede 
Tetklklerl 

Denizli, 23 - Ankara Gazi enıtJ• 
tlıl mualllm Ye talebelerinden mi• 
rekkep bet kitUik bldldetll kaflle, 
din Nazilliden trenle Deaiall yakınla• 
nndaki Gancah tataayonuna gelmitlu 
H ıeceyi orada geçirmitlerdir. Bu 
aabab biıiklerlerle Pamuklrale bara• 
besile auyunu Ye civarandakl köyleri 
tetkik etmek here oraya gitmiılerdlr. 

Adllyedekl Yenlleme 
BUrolara 

Mahkemelerin 20 Temmuzda baılt· 
yan tatilleri ema .. nda yenileme bGro
lanna meıunlyet nrilmmelf, bu bilro. 
lann bakbfl ftlerla ma.taceJ oldu. 
tuna hilkmedllerek meaaUerlne de Yam 
ltbumlu prlllmlttB • 

Fakat milddetlel'I bitaıiı olan 
bürolar avukatların da tatilden iatifade 
ettikler ini dGt6nerek tatil güulerlae 
mlnfaa talak etmemlı oldukları l~hl 
ba mGddet zal'fancla ..... kal1111tl91'1fw1 

Bunu nazarı dikkate alan Adli:r• 
Vekiletl, yenil•me bürolarının da beı 
Eylüle kadar tatilden iıtifade etmele
rine karar vermlttll' • 

Aclllyenln yaz tatUi bet Eylalde 
bitmektedir. 6 Eylulde bltGn mahk•
meler faaliyete baıhyacaklardır. 

Sinop • Samsun 
Sinop, 23 - Sbaobu Samauna baf

byaeak olan Gerze • Alaçam yolunda 
b6y0k bir faaliyet vardır. Şimdiye 
kadar 25 ldlometl'ellk laamın toprak 
te.viyHI ameliyHI bitmittlr. Bu aene 
bu yolda 7,000 amele çalııacaktır. 

Plallk MUcadeleal 
Yıkanmadan Ye pltlrllmeden yene• 

c•k maddeleri ta11yan ye aatanlarm 
baun pek pi• olduklan ve bunları 
raren halkın ftrendiklerl nazarı dik· 
kati eelbetmlıtır. Belediye; bunu 
•eaedilmemal allkadarlara emret-
mlftlr. 

Uşalcta Soğuk 
Başladı 

Uıak, 23 - Bir haftaduberl tld• 
detle dnam eden Hjulc bu,On futi· 
na1a çevll'dl. Her taraf toı içindedir. 
Bu meHimalı aotuk Ye fırtına yldn· 
den herkH batlanndan t•hre inmek• 
tedlr. 
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Hau ı Bey - Peki ••-· 
ı... a.,lek, .... bua Miat-
-.. 

·- .. de oldu, bacalarda 1 
nllat nlaat oturark-.. 

... -
1••1• barp ettlıüa, b• bal abda .. sWe biz ptpcle nlıtilelmiyor-. 

Hep birdea Par dip j - - Uull ••al~rd• kartal.uta .... j Leylek - Hlfa Huan Bet 
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25 Ağ stos , 
Hergün ' Resimli Makale D Kurtuluş Yolu 

-----
[(ararlar 
Ve tatbik 
Şekilleri 

.... -
İki gUndenberi lıtanbulun 

gazete sahcalan ekmek pa• 
rası kazanamaz o}dular. Evvelki 
ıüo saat altıdan ıonra poliıler 
göprüde, EminönUnde ve o civar· 
da gazete aatanları teker t~ker 
tulup karakola götürdüler. Dün 
bu " milvc2.Zİ toplama,, hareketi 
devam elti. 

Sebep nedir, biliyor muıunuz? 
Siz içinizden bu sual•: 
- Gürültü ile mücadele et· 

mek, için diyecekıiniz. 
Hayır. Çünkll gürliltU mUca· 

desi gündüz değil, sabah aaat 
ıekizden evvel ve akıam da yine 
1aat sekizden aonradır. 

O halde sebep? 
Merakınızı tatmin edelim. Se· 

bep değil, ıebepler varmıf ve bu 
aebepler muvezzilere ıöyle anla· 
tılmıı: 

" 1 - Gazete satıcıları kalabalık 
yerlerde halkın rahatça geçişine mani 
oluyorlar. Bunun önüne geçilmek İB· 
t.inilmiş! 

2 - MUvezzilerin kılık, kıyafetleri 
çok perişanmış, bunlıır düzeltilecekmiş! 

Ve müvezzilere eu kat'i emir vfi· 
rilmiş: 

- OstUnilzü başınızı düzeltin! He• 
piniz Oumnrtoai gününden itibaren be
yaz ceketle ıokaklıırda dolaşabilecek· 
uiniz. Aynca size birer numara da 
\•ereceğiz!,, 

Doğru, iyi ve güzel. Kimseyi 
rahatsız etmemek, halk ile çok 
ııkı temae edenlerin temiz olma· 
ları lAzımdır ve polis bunu temin 
etme!de mllkclleftir. 

F aknt düşünmek lazımdır ki 
böyle kararlar her memlekette 
evveli tebliğ ve ilan edilir, ica• 
hında bir mlihlet verilir, ondan 
•onra harekete geçilir ve kanuna 
lygun olmak şartile verilen emir· 
lere muhalefet eden olursa, yine 
kanun yollarından yUrlinerek ica• 
bına bakılır. 

Bu hidisede böyle olmamıştır. 
Gazete satıcıları hiç haberleri 
olmadan çalyaka götürülmüşler, 
o gün ga:r:~te satmaktan, daha 
doğrusu ekmek paraaı kazanmak· 
t4n menedilmiılerdlr. Bir müvezzi 
içtimai bir vazife başarır. Halka 
gazetesini, gllnUn haberlorini vak· 
tile yetiştirmekle mUkelle.ftir. Bu 
kararı verenlerin htisnUniyetlnden 
ş8phe etmek aklımıza bile gelmez. 
Fakat bu kararı tatbik edenlerin 
yanlış hareket etmit oldukları 
anlaşılıyor. 

iki gUndUr ekmek parası 
kazanmaktan mahrum kalanlar da 
bu yanlış hareketin kurbanı 
olmuşlardır. Zaten çocukların 
kaz.andıkları nedir ki? .. 

Gazete satıcılarının uğradıkları 
bu hakıızlığın ıebepleri ve mU· 
ıebbipleri herhalde aranmak ge· 
r•ktlr. Bunu bekliyoruz. 
•• 
Olümle Neticelenen 

Oç Kazalar 
Oıküdarda oturan inekçi Ömer 

oğlu Ahmet vatman Mehmedln 
idaresindeki tramyaya atlamak 
iıtemiı, fakat muvaffak olamıya· 
r~k düımllı Ye römorkun altma 
ııderek çiğnenmiş, ölmUtUlr. 

"° ÇengelköyGnde oturan ma· 
nlfaturacı Eftat Efendi Yeıilk6y 
plAjmda deniz banyosu yapar• 
ken derin bir yere dümUı, bo
iulmuıtur. 
MUesslf Bir Yaralanma 

Kütahya 25 (A.A.) - Dlinktl 
gUn saat 10,30 da Alayunttan ge· 
llp konyaya geçen lıtanbul 
treninin hareketi esnasında mU
easif bir kaza olmuf, jan· 
darma mektebi birinci bölUk 
kumandanı yüı.başı Remzi Beyin 
•ol ayağı kesilmi tir. Remzi Bey 
memleket hastanelline nakle· 
dilmiştir. 

Tekirdağ'da Panayırlar 
Tekirdafıı, 24 ( A.A )- Eyiti

ltın onbeşinde Malkara·Hayrabolu 
kazalnrında hayvan Ye emtia 
P•na) ırlan kurulacaktır. 

"Hır11zı yakalamaktanaa, malınızı çaldırmamanan 

yolunu bulunuz.,, Hayatta heupaız hareketler, inaanı 

daima feoahtın •• feliketia pençesine ırötürllr. O zaman 

kurtulmak için çok uğraşırsınız. Fakat ckıeriyetle kendi· 

niı:i kurtaramazsınız. Feltiket gelmeden kurtuluı yolunu 
bulup ihtiyatlı davranmamız lizımdır. 

-
1 

ON TELGRAF HABE7lLERİ 

(J ·yiÖ en s·r ama
1 

Ölüm Cezası Ve i di 
~~~~.-.-.-.-.-.-~.---~~.-~~.---.-.-.-.-

Diyarıbekir (Hususi) Bura - imam nikahile nikahlamıştır. Ha· yine Hatunu evine götürmek için 
Ağır Ceza mahkemesinde, ikisi tun, kocası Ali Adanaya gittik- ipeyce tehdii: etmiş ise de yine 
kadm birisi erkek olmak üzere ten ıonra geçinememiı ve birgUn muvaffak olamayınca evin içinde 
Uç kiflyi bir anda tüyler ürpertici ayni köyde bemıireıl Zeynebin kim varsa hepsini vurmıya ve 
bir şekilde öldüren Omer ismin· kocaaı HO•eyinin yamada oturan lSldUrmiye başlamıştir. 
de birisinin idamına hUkmolun• dul validesi Fatmanm yanına Ev sahibi Hüseyini, karısı Zey· 
muştur. Lice kazasının Hani na· aavuşup gelmiştir. işte bun• nebi ve Hatunun validesi Fatmayı 
biyesine bağlı Neı:~bl Çölekin dan sonra bu iki aile arasında tüyle .... Urpertici bir şekilde öldü· 
köyünden olan katil Omerin, Ali düşmanlık başlamış ve katil Umer rüp tüfeğin dipciğile de kafala· 
isminde bir kardesi vardır ve ça· bir iki defa kardeşi · Alinin karısı rını ezdikten sonra gUya hiç bir 
lışmak Uıere Adanaya gitmiştir. Hatunu evine götürmek istemiş şey olmamış gibi elini kolunu 
Ali Adanaya gitmeden evvel ay· ise de muvaffak olamamıştır. Bun· sallıyarak savuşup gitmiştir. işte 
ni köyden Hatun isminde bir kızı dan pek ziyade cam sıkılan vmer suçu sabit olan katil de aslmak 
cebren kaçırmıı ve kendisine bir akşam üzeri tüfeğini alarak cezasına mahküm olmuştur. 

Vekiller 
Nafıa, Maliye Ve lktııat 

Vekilleri Yal ova' da 
Maliye Vekili Fuat, Nafıa 

Vekili Ali ve lktıaat Vekili CeIAl 
Beyler dün Ankaradan şehrimize 
gelmişler, Yalovaya gitmişlerdir. 

Maliye Vekili Fuat Bey, teh· 
rimizde birkaç gtln kaldıktan 
ıonra Ankaraya dönecektir. AH 
Bey, Afyon • Antalya demiryolu• 
nun ilk kazma atma resmini 
yapmak için Antalyaya gidecektir. 

Halkevi Çalışmaları 
Karı, 24 ( A. A. ) - Halk· 

evi dil tarih ve edebiyat ko· 
mitesl azaları şehrimize 70 
kilometre mesafedeki Ani harabe· 
lerinde tetkikatta bulunmak Ü%ere 
buradan hareket etmiılerdir. 

Edirnede Avcılar Bayramı 
Edirne, 24 ( A.A ) - Burada 

yapılacak bUyUk avcılar bayramına 
lttirak etmek üzere Tekirdağ 
avcılarından mürekkep bir kafile 
Edirncye gelmiıtir. 

K.ars'ta 
Yeni Sene Mahsulünün 

Ha5adına Başlanıldı 
Kan, 24 (A.A.) - Mıntaka· 

nın her tarafında umumt hasat 
başlamııtır. Buğday ve arpanın 
harmanı ıUratle devam etmekte· 
dir. Bu seneki umumi ziraat iı· 
leri her ıenekinden pek fazladır. 
Çiftçiler bu vaziyetten ziyade· 
aiyle memnundurlar. 

A vusturyada 
Bazı Eski Nazırların Tev

kifleri Haber Veriliyor 
Viyana, 25 (A. A.) - Zabıta~ 

ziraat fırkasına menıup eakı 
nazırlardan M. Bahayinger'l 
tevkif etmiıtir. Ziraat fırkası 
mebuılarından M. Devatiain de 
tevkif edildiği zannolunuyor. 
Diğer taraftan ziraat fırka11 
reisi olup çekoslovakyaya iltica 
etmit bulunan eakl baıvekil 
muavini M. Vinkler Haymverci 
matbuatın tiddetli hücumlarına 
uğramaktadır. BUyUk Alman 
fırkası meb 'uslarmdan M. Ham· 

İş Bankası 
Onuncu Yıldönümü Yarın 

Kutlulanacak 
İt Bankasının 10 uncu yıldö· 

nümU yarın kutlulanacaktır. Bu 
münasebetle, Galatasarayda ha

zırlanan iş sergisinin de açılıı resmi 
lktısat vekili Celil Bey tarafından 

yapılacaktır. Sergide dün akıam bü
tün hazırlıklar tamamlanmıf,pavyon• 

larm döşenmesi işi bltirilmiıtir. 
Açılma resmi münasebetile bir 
çok zevata davetiyeler gönderil .. 
miıtir. Celil bey sergide bir nu· 
tuk söyliyecektir. 

Bir müddet herkesin ziyare• 
tine açık bulundurulacak olan it 
sergisinin büyük muvaffakiyet ka· 
zanacağı muhakkaktır. Bankanın 
her sahadaki teıebbUslerini hlila· 
aa eden grafik ve resimler alınan 
neticeleri göze batan bir canlılıkla 
göstermektedir. 

00

p~i:i~··t;;kifi
00

h;b~;i···h;~ü~'"i~;y:·· 
yllt etmemişlir. 

Viyana, 24 (A. A.) - Graz 
mahkemesi bir köprüyü dinamitle 
atan üç milli sosyalisti müebbet 
hapse mahküm etmiştir. 

Boludan aldı~mız tu mektupta, rekabetin, baxan Bolu postası ayda 350 lirn iken 174 liraya itimat şir· 
ne kerametler doğurduğunu hayretler ederek ötreni· keti sahibi Hilmi Efendiye, Bolu - Mudurnu postuı 

araba ile 16 lira iken kamyonetle ıekiz lirayn Emniyet 
yoruı. : tirketi sahibi Katip znde Mehmet Beye ihale olun-

"Boh• postııluı bu sene çok ucuz olarak müteah- muftur. Bu çok kırık fiatl ar ve bilhassa Gerede pcıtn· 
bitlere ihale olunmuştur. Holu • Gerede postası ayda ıının ayda beş kurut gibi aü!fi necek blr fiata inmesi 
Jİrml lira iken bllmilnakua bet kuruıi. Adapuan - rekabet yUı.findendir.,. 

Jsr• /NAN iSTER INANMAI 

Sıy!a 3 

Sö~·· 

Dünyanın Nizamını 
Bozmak lstiyen 
Bir Adam 

**-
Deniz ıuyundan bendn yapan 

adamın hikayesine, bilmem, inanıyor 
muıunuı.? Ben kendi heaabıma lna• 
namadım. 

Amma benim inanmadığım bu 
adamın llboratuvarda çalıtan bir 
i!lm adama olmayıp ta bir otomobil 
makinisti olmuından deJU. BazaD 
en büyük icatların ilim adamı olmıyaa 
ltçilerin elinden çıktıQ-ı da ırörlll· 
milıtür. 

MeHll elektrik ceryanının bu 
kadar harikalarını temin eden dinamo 
maklneıi icat edilerek ilk örneği 
Pariate 1879 ıergiılnl konulduğu 

vakit, Pariıln en bilyGk fizik hoca11 
Franaanın biltUn fizik hocalarım 
toplar, sergide makinenin kartısında 
bir konferana yapar, makinenin hangi 
ilmi kanunlara göre yapılmıı olduğu
nu, haniİ düsturlara iÖre ltlediğini 
anlatır. 

Konferans eannıında, •ırtında mnvl 
amele i8mleği ile duran bir adam 
hocanın sözlerini dlnlermlı. Der• 
bittikten ıonra, kaaketini ellnde 
tutarak, hocanın yanına ielir: 

- Hoca Efendi, der, bu makineyi 
ben icat ettim, amma, •izin öylediği· 
niz kanunların, dO&turların hiç birini 
bilmiyorum. Doğrusu, timdi ıiz söy
lediğiniz vakit te onlardan hiç bir 
ıey anlayamadım l. 

Bu adam meşhur icatçı, fakat 
amele Gramme idi. 

Bunun gibi dümcnll balonu icat 
eden Brezilyalı Sontoa Dumont, 
icadını tnmamlamakla uğrasırken, 
o zamanın zorlu gazetecilerinden 
Rochefort, bu çabalamaların faydoı;ız 
olduğunu ve dümenll balonun bir 
lıiboratunrda ilim adamlarından biri 
tarafından icat edileceğini yazmışU. 
Santoı Dumont, gazeteci ile bir 
~.iyafetine bahıe girdi ve tayin edilen 
ırilnde Eifel kulesinin etrafında dö· 
nerek bahıi kazandı ve ı.iyafctl de 
yine kendlıl Yerdi. O da hiç ilim 
adamı değildi. Dilmenli balon icat 
edildiği vakit bilyilk bir ilmi 
gazete balonun kanunlarına ve dOı· 
turlnnna biltün bir sayısını tahsia 
ettiği vakit, yalmz •porcu olan, 
dümenli balon mucidi o heaaplardan 
hiç bir fCY anlayamamııb. .. 

Benim bu otomobil maklniıtinin 

eöı.üne inanamadığım, itin asıl can 
alacak yerini gizli tutmasındandır. 

Tabii dikkat etmiı;sinlzdlr. Deniz su· 
yunu benzine çeviren elektrikli fırında 
şimdilik adını ıöyllyemlyeceği ecza 
dolu bir boru varmıı. Bunun ne ol· 
duğunu ııöylemek için d6 bir.im para 
ile yüz altmıf milyon lira btiyormuı. 

Parası okadar çok, akh da o kadar 
az bir adam bulunuraa, buyursun 
elektrikli fmnda borunun içindeki 
eczanın adını öğrenıin. Benim okadar 
param olmadıfı gibi, olaa da bu 
para ile, denizi benzine çevirmek 
detil. tabii b~nzlni alarak ben de 
otomobille doksan blrı kilometre yol 
ııitmeyi tercih ederim. 

* 

~ 

Onun için. o maiılnlat eferıdl 
deniı s '!unun tabiatini c!c~lı~trmekte 
hnkiknh~n usta ise ve bu u,~.lıgile 
h e.yırh lı!r it gfüru .. :ı.. İ•tiyoru, latan• 
bu: , nelıiıı biıim Munıa,.a denlıinin .. ' 
suyunu ~çH.-cı!k bir ıu halin• ~etluln, 
ou nar:ıyll lir littıt h~ou:ı v• e«;eğl 
yertİe. bl:t:- 011 pı.ı:-ily:ı lh lıardaı, ıu 
venin. Daha çok h•y1r!I 11 rlırmlı 
olur. 
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: t+.'., ·~~r 
ı"l?lazizde 
Wusiki 
.Zevki 

Elaziz {Huıua1) - Bu muhitle 
verlcıen musiki zevki muhtelif 
ıebeplerle çok 
ileri gitmiştir. 

Eliıiz Halk • 

vinin f aaliycte 

başladığı ta
rihten itiba· 

ren lstanbul· 
dan getirilen 

orkestra şefi 
Ferruh Bey, 

muntazam ve Musiki şe}i 

programlı ça- l'•rruh Beg 

lışmaıile, gençleri mütemadiyen 
etrahna toplamaktadır. 

Ferruh Bey ayni zamanda 
konservatuvar beyetile Anadoluda 
aıuhtelif 'tetkikler yapmıı, halkiyata 
pek meraklı ve halen bile Elaziz mu• 
hitinde balkıyata ait aratbrma
larile faaliyetini ileri göttlre.n genç
lerdendir. 

Elaziz Halkevi orkestrası, sa
lon orkestrası olduğu kadar halk 
fürkülerini terennümde ve Efaziıin 
Katip, Üçayek ve bilhassa Har
putağ7.ı denmekle maruf ırJa
malarmı ( irlama = Maya } ihmal 
etmemekte çok uyamkbr. 

Zeybek derecesinde latif bir 
hava olan liçayak, Elizizin yerli 
ve milli dana ha valarrndan en 
birincisi ve güzelidir. Bunları 
orkestra Ue tekamüle doğru gô· 
ttınnek fikri üzerinde çok &1il 
bir azimle devam edilmektedir. 

Diğer taraftan tiçayak oyununa 
yakın ve diğer bütün mHli oyun· 
lan taanif ve ilimleıtirmek faali
yeti hergün biraz daha artıyor, 
bundan baıka halka, alafranga 
muıikinln lhtizazlanndaki incelik· 
ler de verilmektedir. Bilhassa 
milli muaikimize çok yakın olan 
Rua ve Kafkaı musikisi 
balkın alikaaını pek fazla 
uyandırmaktadır. Elizizde muaiki 
kolonisinin Halkevinde gözüken 
teıekklilllnden baıka halk arasına 
dal budak salmış uzuvları da vardır. 

Tren yolunun Elizize erişmesi 
dolayısile itletmiye açmak mera
ıiminde bulunan vekillerimiz ve 
mebualarımız, ve cıvar viliyetler
den gelen misafir heyetleri Halke
vinin mesaisi ve bilhassa orkestra 
ıefi Ferruh Beyin kudretli yayma 
refakat eden gençlerin gös
terdiği aanat muvaff akiyeti kar
şısında takdirlerini gizlememiş· 

lerdir. 
Bu faaliyet böyle devam 

ederse El aziz musiki faaliyet 
Te hevesinin bir ilci ıene zarfında 
Eski Yunanlılarda olduğa gibi 
çok ileri gideceğine şüphe etme· 
melidir. 

Afyon Belediyesinin Faaliyeti 
Afyon ( Hususi ) - Belediye 

istasyon, Cümhuriyet meydanı, 
Mecidiye, Uıunçarşı, Yukarıpazar 
caddelerinden maada hükiimet 
konağı ile ilkmektep arasındaki 
caddeyi de parke ile döşetmeye 
karar vermit ve işe başlatmıştır. 

Kızılburun mevkiinde de asri 
mezarlık inşa ettirilmektedir. 
Saha duvarla çevrilmiştir. Beledi· 
ye bir de su deposu yaptıracaktır. 

Bitliste Nüfus Arhyor 
Bitlis, (Hususi) - Burada do

ğum faıblaşmıştır. Şehirde bir 
doğum evine ihtiyaç hissedilmek
tedir. 

SON POSTA 
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lvlünakaşa f 

1 
Sahte 

!Nevşehir Birçok TabiiServet- Şalıeser~er 
Meselesı 

lere Malik Bir Kasabamızdır 
Nevıehir (Hu

susi) - iç Ana• 
doluda (18,900) 
nUfuslu ve tabii 
servetlere malik 
bir kaıa ba olan 
NeYıehir, tuzu, 
şapı ve ktıkürd ü 

ile töhret bul
mu9tur. Nevıehir 
tuz madeni dev· 
Jetin .. baılıcn a
ridat memb~la
rmdan biridir. 
Kasabanın iki 
saat civarmdaki kükürt madeni 
de btltUn Türkiyenin kiiklirt ihti
yacım karıılıyacak kadar - .:D· 

gindir. 
Nev9ehir şap iıtihsallnrle Şc .> 

denizi kadar verimli bir kasi..bat!ır. 
Ancak 'ap fennt bir şekilde, 

asri vesaitle istihsal edilmemekte, 
ihtiyacı olan derici, kürkçii, ır.ğıl 

sahibi ve saire gibi şapa ihtiyacı 

llleis 
Adasında 

Bir Rum Kurnazlıkla 
Radosa Teb 'it Edildi 
Kaş, (Husuıi) - Meis adasın· 

dan İtalyanlar tarafında ur:aklaı· 
tınlmak istenaen Vasiliki isimli 
adamın balkın himayesi do\ayısile 
birtürlU teb'idl mümkiln olamı
yordu. 

Ada poliı komİ9erl Vasilald 
ile ahbap olmu9, birgfift onu 
gezmek bahanesile hır İtalyan 
vapuruna göttirmllt ve orada: 

- İtalya hükümetince mev
kufaunuz, doğru Rardosa gide
ceksiniz diyerek vapurda bırak
mıştır. V aıilaki Radosa gatürill-
mUt ve orada ıı:abıtaya teslim 
edilmittir. 

Antalyada 
Beş Kaçakçı ikişer Sene 
Hapis Yatacak Ve 20 Bin 

Lira Ôdiyecek 
Antalya, (Hususi) - Kat ve 

havalisinde uıun zamanlardanberi 
kaçakçılık yaparak şimdiyekadar 
birkaç defa ihtisas mahkemesine 
sevkedilen Bezirganlı Ali çavş, 

ve arkadaşlan Rü4tü, idris, Salih 
ve Htiseyin bu defa da bir milyon 
adet sigara kiğıdı kaçakçılığın· 
dftf1 derdest edilerek lhtisat 
mahkemesine sevkedilmiş ve icra 
kılınan muhakeme neticesinde 
ikiıer aene hapis ve birer sene 
sürgün cezalarına ve iki milyon 
kuruı para cezasına mahkiım 
edilmişlerdir. 

Sın"'rgıöa 01umre Neticelenen 
Bir Kaza 

Sındırgı (Husust) - Püratller 
kökünden Ali oğlu Mehmet, 
Yusuf Çami köyünden Çakal 
oğlu lbrahime satmak için taban· 
casını göaterirken tabanca ateı 
almış, çıkan kurşun lbrahime 
isabet ctmit ve öldürmüştür. 

Bandırmada Sesli Sinema 
Bandırma, (Hususi) - İdman 

yurdu tarafından inşa edilen Yaz• 
lak sinemada halka sesli filim gö1-
terUmesine başlanılmııtır. Halk 
ainemaya çok rağbet 16stermtftir. 

Nnıeltire •••mi 'bir balcıı 

j 
olan aan'at ve meslek sahipleri 
tarafından mahalline aidip çuval
lara doldurulmak suretile alın· 

;ı cıakta, binaenaleyh madenden bun• 
i1 c~D bqka madidl meafaat temin 

edilmektedir. Nevıehirio tabii aer• 

1 

etleri yalnız bunlara inbiıar et
memekte, demir, kömOr, her 
~vi taı gibi maden damarları 

-·' bulanmakta, fakat bunlar da 

iıletilememekte
dir. 

Nevıehirln aa
na yi aahaaında 
pek fazla inki-

pfı mtimkllndUr. 
Fakat bundan da· 

ha evvel içtimai 
teıkilita llb:um 
ve hattl zaruret 
biaedilmektedir. 

Halkın tenviri, 
pnçliğln faal 
ve hareketli bir 

hale getirilmeal için Halkavinln 
bOyllk yardımları olacaktır. 

Fakat heDtlz Nevıehlrde Hal
lıı:evl kurulmamlfbr. Her yerde 
olduğu ~ibl burada da gençler 
bir Halkevl tesisini arzu etmekte 
ve bu hususta temenniyatta bu
lunmaktadırlar. Gençlerin bu 
arzularının bu sene iı'af edileceği 
de llmit edilmektedir. 

Malatyada Bir Mektep Yapılıyor 

MalatgtUUı 6ir tiirli l1tıaatı hitlrilımıig•,. rrNkty 

Malatya, ( Huauaf) - Umamt terkedilen bu talih.tiz binanın inp· 
harpten 20 8e1Je evnl temeli atı- atının ikmali yeoi Vali İbrahim 
lan fakat araya harp girince Etem Beye müyeaer olacaktır. 
inıası yanm kalan idadi mekte- lnıaat yeni ders aenaine kadar 
binin inıaatmın ikmali tekarrür bitirilecek ve Malatya yeni bir 
etmiıtlr. ilk baılanışmda temellen irfan müesaeaeshıe daha kavuşmuş 
ablıp bırakllan, ikiDcl baılanıttn- olacakbr. Yeni mektepte bu sene 
da da çatısı kapablan ve yine tedrisata baılanacaktır. 

Malatya da 
Halk evi Çok F aydah Bir 

Bilgi Kaynağı Oluyor 
Malatya, (Hususi) - Şehrimiz 

Halkevl devamla bir çalışma pro
gramile faaliyetine devam etmek-

tedir. Halka ve eve gelenlere 
gösterilen alika muhitte çok iyi 

tselr bırakmakta ve evin milda
vimlerl de artmaktadır. Şehre 
relen köylüler Halkevine uğra-

madan ve Halkevinde biraz ga· 
ıete Ye mecmua okumadan köy
lerine d6nmemektedirler. Her yıl 

mekteplerinde ikmale kalan mek
tep talebelerinin ikmal deraleri· 
nhı mUukere ve 6ğretilmeli yo-

lunda yapılan faaliyet bu ıene de 
tekrar edilmittir. İkmale kalan 
llse talebesinden Fransızça dert-
lerini öğrenmek için inhisarlar 
ldarcıinden Muhiddin Bey aeçll
mit ve her akıam talebenin derı 
Te mftzakere korıJarma devamları 
da temin edilmlftir. 

Antalyada Orman işleri 
Antalya ( Husul ) - VilAyet 

orman iflerinde müfettitlerce ya
palan tahkikat neticelinde bir 
müf eltlt ve bir mUbendiıin vazi
fe.ine nihayet •erilmiftlr. 

Taşköprü'de 
Gençler Kaynağı Teşkil 

Edildi 
Tqk6prU, (Hususi) - Kasaba

mızda tesisine uğraplan «Genç-
ler kaynağı,, nın açılması m6saedesi 
dUn gelmiş ve kaynak açılarak 

yeni ldsre heyeti intihabı yapıl· 
mıştır, idare heyefi seçimi bayii 

mllnakaşalı ve dedikodulu o1muş· 
tur. Bazı gençlere aldatlannı ver-

medikleri bahaneaile söz s5yl&· 
tilmemiıtir. Kaynak y•ni teşek

kül etmekte olduğu için böyle 

bir bahane muhitte iyi bir tesir 

bırakmamış, yeni teıekkUl etmek
te olan bir cemiyete da aidat 

verilmemesi mevzubaha edile

miyeceği ıaylenmiıtir. Gençler 

içki kuUananlann kulUbe dahil 
olmamaları için nizamnemeye bir 
madde konulmalllll istemişler· 

ıe de bu arzu da bu maddenin 

bilihare dahili nizamnameye ko· 

nulabileceği mütalaasile mevzuu 

müzakere olmamııtır. Toplanbda 

ancak 38 kiti bulunmuttur. Hal

-buki bu toplanhya bütün Taı· 

köprü gençlerinin ittlraki ne ka
dar arzu ediliyordu. 

NUl'allah Ata 

"Eski eserler biraz da devam· 
!arını, Üzerlerine vurulan muhallet 
damgasına, adeta bir anane ka· 
bilinden medyun olup .•. ,, 

Bu sahrlan Halit Ziya Beyin 
bir yazısından alıycrum. Hayır, 
karışıklığına işaret edecek deği· 
lim. İddia hoşuma gitti ; pek 
yeni değil, sahte ölmez eserler 
meselesi, zannederim M. Leon 
Daudet'nin Montesqieu'nlln (<Lett
res persanneı» 1 hakkındaki bir 
s6zUnden beri Fransız nıuharrir
lerinl de haylı alakadar ediyor. 
Halit Ziya B. lddiuım onlardan 
almlf ta demiyeceğim ; hiçbir 
yerde buna dair birıey görmediği 
halde düşilnmtlJ olduğunu kabul 
etmek daha itime geliyor. Bi~ 
takım fiklrleıin, meselelerin aankl 
havada UÇUfluklarıw, biribiri Ue 
hiç mtlnasebeti olmıyan kimselerin 
zihnJnl işgal ettiği s&ylenlr i ma· 
ziden kalma bazı eserlerin bllyUk 
bir değeri olmadığı halde güzel 
bulunmaıınm ancak bir görmek 
iti olduğunu ileri aUrmek te hiç 
ftlphesiz o «1algın» fikirlerdendir. 

Doğru mu? ••• Buna hiç tered· 
düt etmeden cevap vereceğim: 
Elbette doğru. Lısanlann çoğu ka· 
faca pek tembeldir, bir kere 
halduoda hüküm verilmiş şeyi bir 
daha tetkik etmekten kaçıııırlar. 

O hUkmil kabul ederler, hatta 
benimserler. Böylece birtalum 
hitapların harikulide eserler 
oldupnu aöylerler, hattl onları 

okurken sıkılmış olsalar, hattı 
la.iç olcumamif olanlar bile .. "Şah· 
uerler ., e hayran olmak bir 
meziyet değil midir? Onlar da 
atzellitl ötedenberi kabul edilmit 
eserlere hayran olduklarlna ilin 
ile koltuklannı kabarhrlar. 

Evet, biıe yUksek fikrin, ince 
hassasiyetin; emıaı.iz pbıiyetin 
6raekleri diye uyılan eaki eserler 
araıında elbette ki bUsbl\tUn 
değenizleri vardır. 

Olmasa bile Halit f Ziya Beyin 
yazısında bir aksini gördUğUmUı 
cereyan yine haklıdır, çtınkli bu
günün insanlarını kıymetlerin ye· 
niden tetkikine davet ediyor. 
Y qıyan veya ölmllf bir muharrir 
çok büyük bir tair, bir dahi 
sayılmasında biç bir mahzur 
yoktur; o bnsbtUtın manasız sözler 
söylemiıse bile biz yine ona 
hayran olmakta devam edebiliriz. 
Zaten glbellik, manalı a6z1 edebi 
kıymet ne oldukları vuzuhla bill
nen ıeyler midir? Bir e&erde o 
meziyetleri bulmak nihayet itibari 
bir hüktim vermek demektir. Bu 
hususta yanılmak ile yanılmamak 
hep bir neticeye vanr. 

Fakat kendi tecrübemizle 
hnknm verelim, yani yanılsak ta, 
yandmaaak ta bu kendimizi gös• 
tersin; babalarımız öyle buyurmut 
diye kabul etmeyelim. 

«Sahte ıah • eserler»... Okun• 
mayan, okunmadan beğenilen her 
ıah·eser sahtedir. Sahtelik eserde 
değil, onu ezbere kabul ediveren 
kari dedir. Dostoyevski, Eugen• 
Sve'nUn berbat romanlarını okur, 
bayılırmıı; biç bir diyeceğimi& 
yok. Fakat ondan öğrenip te 
o romanları sevmeye kalkmak 
olur mu 1 O olmıyacağı gibi 
Doatoyevıki'yl okumadan beğen"' 
mek te olmaz. Hem E. Sve'yU 
okuyup seven, Doıtoyevaki'y• 
okumadan hayran olandan dalat 
GıtUndDr. 
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Son Alman 
BABi_GI 'llLIR&rLAR. 

Seçi1ni Karşısında Macaristandan 
Dugduklarım Siga•i 

Demokraai1e taraftar olan bir ada• 
Dnn tahakklm HHIDl ılldeo rejim- Tekli-'ler Var 
lerl Ulkil edlnmeJlne lmkln yoktur. / ı 
Ben demokrahm. Hlnaenaleyh gerek 
Fa,izm, genk Naayonal ao.yallam 
aibl mutlak bir boyun lnnlma81nı 

lıtiyen idarelere taraftar olamam. 
Çünkü mGrakabeaizlijia bOUla hüanO 
niyetine ratmen er, •eç mtlaamaha 
doturacatına kaniim. Binaenaleyh 
otokratik rejimleri bu noktadan aeve
mem. Fakat bu ııibi ve tabii tellkkl
me ratmen Alman Ba,velcill M. Bit
leri Alman Cumburrciıi ve Batvekllli· 
tine yilkselten umumi aeçimde Alman 
mtlletinln göıterdltl beraberllte hay
ran olmadığ'ımı ıöyleraem Jalan olur. 
Bir inıan, her ıeyden ene! ııörüp 
ltrendiji iyi pylerl reddettij'i fena
hklar 1ılbl, takdir Ye tabain etmesini 
bilmelidir. 8u noktadan, Alman mil
letinin g(bterdftf ılya1t rOıta btpn• 
memek mttmkGn delildir. Almanyayı 
•e Almanhta HYmlyen birçok memle
lcetlerln guetalerl, bu ittihat için, 
Almanya aleyhinde birçok ıeyler yaıı
yorlar. İtte cebir olduğunu kaydeden· 
ler oldutu gibi Hltlerin evvelce kazan• 
dıtım timdi kıımen kaybetmlt bulun· 
dufuna lpret edenler de bulunuyor. 
BilhaHa bu ıon iddia, Alman intiha
babnın aerbeıtiılnl lıbat etmekten 
baıka bir ıey ffad• etmiyor. Binaen
aleyh, diyebiliriz ki, hAdlHtm muh• 
telif cilveleri karı111uda b6yle bir 
blrliil nadir milletler göıtere• 
bilir, KÖlteremiy,nlerln avilveleri, H• 

diu huetten, garazden baıka bir 
mana ifade etmez vHıelAm. 

S üreyya 

Almanya'da 
Muhalif Rey Verenler 

Tevkif Edilmemiş 
Berlin, 24 (A.A.) - Son reyJAmdı 

M. Hltler aleyhinde rey ver rnit olan· 
lara kartı tlddetll takibat bqladıtıaa 
•• aleyhte rey vermlı olmakla maz
ıııun ] 50 katollk ve yahu dinin tevkif 
odlldltln6 dair ecnebi matbuatta 
~an haberler kati olarak tekzip 
•dllmektedlr. 

Balbk Devletlerl 
Rlıa, 24 (A. A.) - Gelecek Çar

eamba l(ilal burada Letonya •e Ltt· 
'fanya mO.me1alllerlnden mGrekkep 
bir konferau toplanacaktır. 

Gamuı Ticareti 
Londra, 24 (A. A.) 1250 bin fnrf· 

Ilı lirası tahmin •dilen glmlf, bu
aGn Nevyork'a 1rönderllecektlr. 

Peıte, 24 (A. A.) - Yan rHml 
Peıter Loyt i'azetHI, Çekoılovakya• 
nın da Roma ltilaflanna pmeıl Ye 
Çekoalovakyaaıo Macarlıtan ~e Avu .. 
turya ile mukareneti iınkln.Jarını tet• 
kik ederek , n:ez:d.Gr ltilaflann klçGk 
ltilif aleyhiae r..ıiltnecclh olm•dıtım 

ve ha1na n 131et ,,a:libl her memleketi• 
iltihak. ede!; · ıecetlnl elaemmlyetle 
ka7dettlkt.:11 ıonra, dlter bir auretl 
hallin de Almanyanın lltlhakı olduju• 
nu ve Macarlıtanın her halde mev• 
•tmıiı taahhfltlere rtrtımeme•I Jiam 
geldltfnl yaımaktadar. 

Sovyetler 
fsvlçrenin Muhalefet Ha

berleri Doğru Değil 
LoadH, 24 ( A. A. ) - Matbuaba, 

bazı netriyab hUlfın• oluak, en 
ıelihiyettar mahafll Sovyet Ruaranın 
mflletler cemiyetine pmeılne IHIÇ• 
renin muhalefete karar nrdijinl 
tekzip ehnektedlr. 

Amerlkadakl Japonlar 
FlSnik• ( Amerika ) 24 - lnrllte

realn LoHnjelea kon•oloau Arbona 
vallıi nezdinde teıebbGaatta bulun• 
maya memur edilmlıtlr. Cumarte1in• 
den evvel memleketi teketmek için 
halktan Gltlmatom almıt olan 1000 
Japon ~ıftçt.l araaında 24 tane de 
Hintli vordır. 

Almanya Seyyah Celblne 
Ehemmiyet Veriyor 

Mtlnlh, 24 (A. A.) - Almanyada 
turi%1111 kolaylqtırmak Ozere yeni bir 
teıkflAt Japılicağı haber verilmekte• 
dlr. hiYe edildigine göre turizm fede· 
raeyonu, hudutlar açılsa bile bundan 
ıonra o ıuretle hareket edecektir ki 
hiçbir Alman Harice ıltmek arzuıunu 
du1mı1aaakbr.. 

Müdafaa 
Hazırlıkları 

Berlla, 23 (A A.) - Alman hükQ .. 
metl, bilyGk merkezleri hava taarru
auAa lrartı himaye edebilmek mak• 
aadlle blyilk tehirlerde nlfuı kHa
fetlnln çotalmaııaa mani olmıya ça
lıımaktadır. 

V .W.atoa, 2S (A. A.) - Yeni Z.. 
landa hllkOmetlain bu Hnekl bltçe
•lnde Domlayoaun deni& mOdaf aaıım 
kunenlendirmek için 300.000 lnıiltz 
llra11 bir fazlahk vardır. 

tdi!U ve edebi tefrika 
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ÇOL GİBİ 
Ha anladım, haber dotru, 

•Aet evleneceğiz, dedi. 
- Pekli&, benim de ıize 

ıöylenecek mUhim ıeylerim var. 
Nearin Hanımın anneıi hakkında. 
Şimdi aeliyorum, dedim ve ka· 
padam. 
.. Sertabibin odaaından "Bebe
ge,,, anlıyor muaun Nearin c<Be
beğe » telefon ediyordum. 

Odama gittim. Haatabakı 
aömleğimi çıkarmak için dola· 
bunı açtım. Üst g6zde duran san 
deri mahfazalı, ta nerede, •• 
kadar zaman evvel, poa bıyıklı 
bir zabitin elinden aldığım taban
eayı g6rdftm. Bilmiyorum o da· 
kikada içimde bir karar baılan· 
ııcı var mı idi? Bunu zannet• 
hllyorum. Daha çok, onu korkut• 
lllaya nlyetlenmittim galiba. 

San deri mahfazalı ,.yi, 
Çantama koydum ve çıkbm Ne1· 
rln. Uzun uzun yollardan, onca yıl 
••vel beni nereye ve neye ıU· 
rtılrlemlt olan yollardan yine si• 
~klendim. O kapıdan, o bahçe· 
•n geçtim. Yine o odaya gir

dim Kapıyı açarken beni tanı· 

ağzımdan saçlarımdan dejil amma, 
galerimin içindeki kinden, eıi ol· 
mayan o taılun nefret bakı
ıından kartıaandakini bildi. 

Üzerine dikilen g&zlerin ren
ginden de değil, sade içindeki
lerden anneni tanıdı. Ytb.ü aap
aarı idi. Maaaıımo batında otur
muıtu: 

- Ne var? Ne oluyor? Yine 
facia mı oynuyoruz? DedL 

- Kızımı almıyacakıın. Ala
mazım. Aklından çıkar bunu, 
diye haykırdım. 

- Kızın aeviyona beni? 
- Bu; sebep olamaz. Onunla 

evlenmiyecekıin. Bırakmıyacağım. 
dedim. 

- Ne yapacaksın? 
Her ıeyi yapacaiım. Onu 

al1D1yacakıın. Anasını yıllardlJ' 
inlettiğin bir kıza elini değdirmi· 
yecekıin. Bırak onu, ıen kendi 
muhitindekilerle yaıa. Günahtır 
utan bari, dedim. ' 

Seaimde yalvarma ahengi baı· 
lıyor 1andı. Böbürlendi. 

- Canım efendim, söyledik 
ya, Neırln beni 1eviyor, bitti, 

1 

l 

Şiddetli Bir Nota 
Sovyet Rusya, Japon Hükumetini 

Fena Halde Protesto Etti 

Unlı ,.,.1ct. leltlllıe lı•Wl•lala Mr .u... tloitla,. H•r61ıt. ,.ltrln• 
1... ..,,.,., ,,,_. .. 

MoıkoY&, 24 ( A.A ) - SoY)'•t .dllm.ı.t.clir. Nota, t,lt6D bu.-.. 
Ruayuun Tok10 ••flrl 22 Atmtoata Japon Ye llaaçulıto i.aau..tlnl ....... 
Japon bOklmetine bir protedo nota• tutmakta Ye Japeıa hü.k&unetlnla icap 
vermiıtlr. Bu notada, ••rek Çia Şark ed .. aeticelerl iatllaraç edecefl kaıua-
demlryollannda müatahdem Sovyet tlal bUr eylemektedir. 

memurlannın teyklfl, renk bu d6mlr- •• Da Bir Tekzip 
yollarına kartı ıakller tarafmdu Moakova, 23 ( A.A) - lneatı,a 
yapdaa hücumlar •e rHml Japoa •ueteal, Tokyoda çıkan bir gaıet.. 
makamahnın Sovyet memurlanaa, ::L.:Y}'•t Ruya Ue Çia aruuada 
S k __.,anı ve Moroliatan h kkuad 

oryet onıolo•haneaiae Y• So.,et rtzll bir itllaf alııtecfflmlt oWufun: 
Uzak Şark ordusu kumandanlıfına mltedalr olar&k Yerditf haberi •atı 
tnclh ettikleri lttihamlar prot .. to aurette tekzip et.ektedir. 

Dünya Yahudileri Birle
şik Harekete Geçtiler 

Cenevre, 24 (A.A.) -Oçilncl bey
nelmilel dGnya Y ahudl konferanıı 
mesaiıini bltirmit n birçok kararlar 
iittllaaa et~ ~ ._....._ 
lldlft ~lı.t Mlıi· .... ~ 
kotaj yapalmHı Yardır. Konferau 
dlnya Yahudi kon.,ealnln 1935 Ajua-
toıuoda toplanm .. ına karar Yermlt
tlr. Konırrenin protpamında danya 
Yahu dil erini daimi •urette temall 
etmek ve m6tterek menafii Ye huku
ku himaye eylemek tlzere bir idare 

KUbada Yine K•n 
Havada, 24 (A. A.) - Suikut 

auçlu•u miralay Hernandeafn teYldfl 
için yapılan mlcadele Haaaada aelrb 
nefer ölmilıtnr. Diter birkaç ıuikaıtçl 
daha yakalaomııhr. Harpdlvanı faa
liyete ıeçml7tir. 

- Ya sen neyi ıeriyoraun? 
Parayı mı Dedim. 

Batını iki yana ıallada, taba· 
kasına uıandL 

- Parayı kim sevmez? Diye 
ıırıttı. 

- Nesrini seYiyor musun, 
Nearinin kendisini ıeviyor muıuo? 
Ona cevap ver. 

- Eh, fena kız değil, hem 
onda eski hatıralarımı da bulu
yorum, artık kocadım, malum ya, 
yaı ilerledi, dedi. 

O aralık telefon çaldı. «Kol-
lekıiyonundan» bir kadındı. Göz
leri all:ıilk, cııa.rasını ağzında 
çiğneye çiğneye bır şeyler konut· 
tu. Ahizeyi yerine koyduktan son· 
ra da, bana döndü: 

- Oldu mu, cevabımı aldın. 
Şimdi inıanca, gDzel konuşalım, 
lıter miıin? Sana bir yardımım 
dokunabilir mi? Bozulmuşaun! 
Yazık.. Bak.. Dedi. 

Öyle iğrenç, öyle g&rtllmedlk 
derecede mel'un bir ıurah var· 
dı ki... Birden 13 yıl evvelki ci· 
nayetin hıncını, dayanılmaz bir 
halde içimde duydum. Piı elle• 
rini timdi de ıana, hem de na1ıl 
bir niyetle uzatmaya kalkııan bu 
insanı yaıar, konuıur, yüzüme 
bakarken ıörmeye tahammül 
edemedim. İçimden tahlil edil· 
meal gliç bir kaıırga koptu. 
Masaya yaklaştım. O telefonda 
konuıurken, ıuurumdan ziyade 
ellerimin tutup çıkarmıı olduğu, 
6lüm aletini kaldırdım. 

te•i• olanman da meY~uttur. S. 
idare yahudilerin dahlli ıiyuet ifle
rlle ve din mtaalelerlle katiyen met .. 
pl .a..79nldar. R.wijte ube'uı. 
K GoW... ...... p olunmuıtur. 

Mecarlatan Ve YahudUlk 
Pette, M (A.A.) - Son &W6rch 

yahudllu aleyhinde tlddetll neıriyata 
baılamıı olan . 11Na1yonal ıoıyanıt. 
ıazeteal dahlhye nannnın emrfte 
kapatılm11m. 

ispanyada Vaziyet 
Madrlt, 24 ( A. A. ) - "Mtldafaa 

haU,. bOttlo memlekette bir ay cfaba 
uzatılmııtar. FeYlntlde mahkemeler 

lılemekte devam edecek ve umumi 
toplantılar yaaak eclilet.leeehtlr. 

Harp çoculdanndan, o 7aiaa 
ytblü ukercilderimizdea dera alan 
kolumu uzattım ve daha o yerin
den doğrulmaya vakit bulmadan 
tetiğe basbm. 

Senelerce evvel kendim için 
yapmaya kudret bulamadağım py, 

senin ömriin, aenln gönlfin tehlikede 
kalınca yapılmıştı Nesrin. 

O, masasına kapandı, elleri 
boflukta çabaladı ve öldü. 

Ben de çıktım. 
13 yıl evvel, bir gecenin za'fa 

ve kafa •arbotluğu ile l»au 
analığımı, şerefimi, evimi, barkımı 
kaybettiren bu mel'un çatının 
albna bu sefer de hemıire Nazanın 
yıllardır ne çileler, emekler ba· 
hasına kurduğu tertemiz &mre, 
sebebi bllinmlyecelr bir cinayeti• 
kanlı damgaaım vurarak çıktım. 

Yine o eski kara giallmdekl 
ıihl, nereye gittiğimi bilmeden 
yllrlldllm. Ortaköye geldiğim •akit 
denize giden, dar çamurlu bir 
ıokata saptım. Taş nbhma lcadar 
ıt0kuldum; dalwalara, yemyetiJ 
ıulara baktım. Biraı 10nra ne 
yapacaktım? bilmiyordum. 

Tek bir gözyaşı dökmeden, 
hıçkırmadan Ortaköy karakoluna 
gittim. 

- Bir adam vurdum. Beni 
ne yapacaksanız yapınız, dedim. 
Ve çok ihüyarlamıı, ölüme sanki 
çok yakından değip geçmiş, içi dışı 
bumburuıuk bir kadın yUzD ve 
ezikliği ile bemılre Nazanı da 
b8ylece ötdl\rOp, hapiaanenln fU 

1( Gönül 

Buhran Zaman
larında Kalbinizi 
Açmayınız I 

Ankarada Sa. Euia Beye : 

Benim çolı Mvdlğim eakl bir 
arkadaınnın .rem Yardı. Hemen 
her aqam içerdi. Şen ve hat 
sohbet bir adamdı. GlUer ve gtıJ... 
dDrBrdo. Bazan sofralarında bn· 
lunurdum. hk kadehini doldurur
ken: 

- Konutalım, fakat bir fartlr. 
Sofrada yaphğım Yaitlere inan• 

1D1yacaksınız1 dlnleyip geçeceksl• 
niz, derdi. Bir iÜD ıe be bini 
aordum: 

- içen adam htıviyetini kay• 
b&der de, ondan! cenbını verdL 
Siz bu ıon cftmtenln hOkmOnO 

aeai.tleterek, çok aevinç veya 
çok keder ıetirea bir haber 
kupada lralm11 adamlara da 
teşmil ediniz. Bu dakikalarda 

fnsanlann sinirleri gevıer, dimağ-
tan l:Ktlutla1t1r, keltdl keadiluinin 
olmaktan çıkarlar. S6ylediklerl, 
kafalaruım değfl, ha,..ıteriJlin 
mahsuliidUr. Mllbellsahdır. Sinir 
buhranıadan kurtuldukları zaman 
kendilerine b a tulataaoız utamrm, 
Sizi ben, bu dakikada bu vaziyet• 
te g&lyorum. Hayatua bir akal 
cilvesiııe uğraıa111ımz, fakat ya• 
muzdan anlıyorum, c.esaretiaia 
Ye ümidim kınlmamış, o halde 
büyük bir lcayıl»m yoktur, de
mektir. 

Ümit ederim yarın vaziyetiniz 
dllzelir, tekrar, sizi gayenize olar 
tıracak yola çıkarsınız. Fakat 
o zamana kadar, sevdiiiniz veya 
..vclijiaizf zamaettijhafz kadına 
bielerinizl aalatmamanıa IA:umdır, 

En ıstıraph bir zamanımzde 
hem kendinizi, hem de ona 
takyit etmif, ilzmftf olurıunuz. 
Oat tarafım ıonra konqmuı, 
buglln aizin için eau ilk mueleJI 
halletmektir. 

llelıtubmuu •ertlijiıa cenbın 
wecibıeai, zmfmın ı..a 7azrlma• 
-.. obnum.dudı, ilnnalden dellL 

HANIMT!YZB 

f)adiki :ıayalJuı oldum çoc•t••· 
Adım artık ne Nihal, ne Nuaa, 
ae ele Melekl 

Ben de baplshaneaha "öldlr.a 
kadınlarındu,, biriyim, adı obm
yan. varlığı ialmle değil. ıuçu •• 
yediği ceza hükmü ile analım bir 
katil mahkümuyum. 

Ama ne efe olsa annenim, de
ğil mi Nearin? Her ıe1• rağmen 
yine de ben ıenhı annenim, dejil 
mi çocuğum? 

* Bahar aeldi Nurin. Ben ölme-
den o yine geldi Bunu artık, sayı• 
11nı ıaşırmağa başladığım ayların 
adından duymadım. Bahan ben 
gördtlm. Nesini biliyor •-? 
Rengilll, çiçeihd, otunu, uyanan 
ağacım deiU. karııkl davarın 
oyuld.ına girip ~ka ntgaa pırı(. 
tall lurl~ gönln• Neeria. 

Pwenyi açtım. Baıı•ı de
mirlen ciayadun •• bakbm. 

Ullm um da havayı kokla· 
dmı. Sanki 8untini iluiye dur
duğumu denizin, topratuı, çiçe
ğin, yaprağı• kokulllDU bu kırlu• 
gıç. kanatlannın çırpınıtana, mini
mini gagaların cıvıttııına bakark 
lçlme çektim... Ne denia •ardı, 
ne de ağaç amma... Giderimi 
yumdum .•. Tuzlu, yomalll bir bava 
ile sanki badem çiçeklerinin ko
kusunu duydum .•. Ve eıJidir ağla· 
yamıyan glSzlerimde kızgın iğne
lerin acııı le prl ~ekildim. 

(Al'kuı nrt 



l; !:)ayfa 

Dünya HddiseLerl lr ..,. ______________________ """" 

Bir Doktor 
Çağırıldığı Yere 
Gitmezse .. 

Oksfordda oturan Miıter 
Jach Comber isminde bir 

lngiliz nıah· zat, gece eteği 
kemesinin tutuşarak fena 

halde yanan bir 
bir kararı genç kızı göster· 

mek üzere telefonla şehrin meş· 

bur doktorlarından birini çağır· 
mış ve doktor gelmediği için 
ertesi gün aleyhine bir dava 
açmıştır. Oksford mahkemesinin 
verdiği kararın hulasası şudur: 

11 Her doktor, alacağı ücretin 
azlığını veya çokluğunu dUşUn· 
meyerek, tehlike anında çağrıl· 
dığı yere gitmek mecburiyetinde· 
dir, bu insani ve kanuni bir va
zifedir, mliddeaaleyh de bu vazi
feyi ifa etmediği için ıuçludur. 
F .ıkat kendisi o anda ölüm teh-
likesinde bulunan bir hastayı 
t edavi ile meıgul olduğunu söy-
led " ği ve aksi de ısbat edileme
diği cihetle beraetlne hllkme
dilmittir. 

* Pensilvanianın Vilkeı ıehrin· 
de bir genç kızı öldürmUt 

olarak Roberd 
an ha- ı olmakla maznun 

oldu Edvard isminde 

bir delikanlı tevkif edilmiştir. 
Zabıta bu adamın bir romanda 
okuduğu hikdyeyi hayata tatbik 
etmek iıtediğinl ıöylemektlr. 

Birkaç sene evvel Amerikanın 
meşhur hikaye muharrirlerirroen 
Theodor Dreiser " Bir Amerika 
trajedisi » isminde bir kitap yaz· 
mıştı. Bu kitapta bir genç kızla 
nişanlanan bir delikanlının bili· 
hara tanıştığı daha zengin bir 
kızla evlenmek için nişanlısını bir 
sandal gezintisi esnasında boğdu· 
ğunu anlatıyordu. 

Zabıtanın iddiasına nazaran 
Rober Edvard bu hikayeyi oku· 
muı, kendi nişanlısı üzerinde 
tatbik etmek istemiş ve lcızı bir 
1andal gezintiıi esnasında denize 
atmııtır. Denizden çıkarılan kızın 
ceıedl muayene edildiği zaman 
lilmile olduğu görlllmüı~Ur. 

* 
Kartpoıtal icat edileli tamam 

65 sene olmuıtur. Mucldi 

ı
Kartpostalın tahmin edildiğine 

göre Emanuel 
Tarihi Herman isminde 

bir Viyanalıdır. Avusturya poıta 
idaresi bu zatın tavsiyesi ile 
kartpoıtal ile muhabere uaulUnü 
derhal kabul etmiştir. Bu usul 
iki sene sonra ingiltereye geçmiş
tir ve orada o derece bllyUk bir 
muvaffakiyet kazanmıştır ki bir 
haftada ıablan kartpostalın aayısı 
2 milyonu bulmuştur. O zaman 
İngiltere mcıhur devlet adamı 
(Gladston) un ldareıi altında idi 
ve bu zat da: 

- Kabinem parasızlıktan do· 
layı tehlikedeydi, bu tehlikeyi 
kartpostaldan temin ettiğimiz 

varidat sayesinde atlattık, derdi. -. -·- ...... .. ... . ' ........ ·-. 

SOD Poıta ... - iLAN FiATLARI 

1 - Gazete1tin esH gazıail" 
6ir sütunun ilci •atırı bir 
(santim) uıgılır. 

2- Say/asın• 16re bir tanti• 
Mİn i/ci11 /iatı ıunlardır: 

ıayfa aayfa aaylaFla l>iğer Son 
1 2 3 • ~ s )·erler sayfa - -- -

400 250 200 100 80 30 
Krş. Krş. J{rş . Kış. Krş. Krt. 

3-:Bir ıantimde t1asaıi 

(8) kelime uardır. 

4- ince ıı• kalın 11azılar 

tutacakları gera ıör• 

.ontimle ölçülür. 

iinyada Olup Bitenler 

Dünyanın En Zengini Ne Düşünür? 
Rokfellerin Hayatta En Ehemmiyet Verdiği Şey, Yemek, Uyku, Spor Ve Gazetedir? 

--~--~~~~ 

32 Dişini De Muhafaza Eden Bir Asırdide 
Almanların 

Bremen vapuru 
Amerikadan aon 
dönütünde Av· 
rupaya mühim 
bir yolcu getirdi. 
Bu yolcu dllnya
nın en zengin 
adamı sayılan 

.. Con Rokfeller,,in 
mUsahlbi Mister• 
Edlo Johsondur. 

Pek yakında 
100 Uncu yıldö· 
nümlinti idrak 
edecek olan pet· 
rol kıralı, on beı 
ıeneden beri mu· 
haberelerinin hafi 
kısmını hep bu 
kadına yaptırt
makta ve nereye 
giderse gitsin 
onu yanında gö· 
tl\rmektedir. Bu· 
nun içindir ki 
Rokfellerin ha
yatına ait olup 
ta Miaterı Edle 
johnıonun meç· 
hulu olan hiçbit 
tey yoktur. Bi· 
naenaleyh bu 
kadınla konuı

mak Avrupalı 
meılektaılarımız 

için btıyllk bir 
fırsat olmutlur . 

Miatera Edle 
Johoson demi§· 
tir ki: 

- ihtiyar e· 
fendim Con Rok· 
feller, az evvel 
hayatının 95 inci 
yıldönllmUntı idrak etti. Bun•nla 
beraber kendisini ihtiyar sanma• 
yınız. Genç ve insana hayret ve• 
recek kadar kuvvetlidir. Golf 
oyununa bayılır, bastonunu bir 
atlet gibi vurur, topun arkasından 
bir çocuk gibi koşar. 

- Fakat fotograflarında bir 
mumya gibi görünüyor. 

- ihtimal, fotografları kendi· 
ıine hakikt çehresini veremezler, 
fakat cidden ıöylUyorum, yatını 
göstermez, yanakları pembe ve 
bUtUn diıleri de ağzındadır. Ge
çende bir tanesi benlenmitti, diıçl 
çıkarmak istedi, fakat Rokfeller 
bu diti kaplatmayı tercih etti. 
Dütlincelerinden biri de bUtUn 
diılerlni yl\z yaşına kadar muha· 
faza etmektir, "sonra dUtUnürUı., 
demektedir. 

- Nasıl yaşıyor? 
- Her vakıtki gibi pek 

basit: Hayatında hiçbir zaman 
sigara içmemif, müıkirat 
kullanmamıı;tır. Evinin bod· 
rum katını istediğiniz kadar 

araştırınız, bir dirhem alkol bu
lamazaınız. Ziyafetlerinde hile mi· 
safirlerine verilen All buzlu llmo

natadır. Bunun içindir ki Ame
rikada içki yasağının kaldırılışına 
pek sıkıldı. Dedim ya pek baı;lt 

yaşar ve hayah bir kronometre 
gibi tanzim edilmlıtir. Her akıam 
mutlaka 11aat (9) da yatar, (tO) 
eaat muntazaman uyur, sabah 
(7) de uyanır ve gündüz uykusu 
nedir bilmez. Sabah kahvealtısı 

pek zengindir. Bunu müteakıp 
gazete okumıya dalar, saat (10) 
da iki katibini kabul eder, bunlar 

Meıhar Rokf•ll~r 

onun mektuplarını getirirler. Bun• 
lan birer birer kendial okur, ce· 
vaplarını dikte ettirir. Bu iti mil· 
teakıp te öğle yemeğinin vakti 
gelmiı olur. Yine zengin bir ye
mek yer, ıonra, eğer biraz yUrU
yUp gezmeyi iıtemiyoraa golf 
oynar, gecelerini de (ineli) oku· 
makla geçirir! 

- Servetinin miktarı nedir? 
- Bunu biç kimae bilmez. 

1909 aenesinde takriben 5 milyar 
altın lira tahmin ediliyordu, o va
kitten ıonra ne bale geldi Allah 
bilir. 

- Siz bUtUn seyahatlerinde 
kendiıine refakat eder miıiniz? 

- Evet, on bet aenedenberi 
muntazaman. Doğruıu gezip do
laımayı pek sever. Tabii ıayanı· 
hayret bir lilkıle yapılmıı olan 
huıusi trenleri vardır. Bu trenle 
yaphiı seyahatler Amerikada da
ima allka uyandırır. Bir istasyon-

da durdumu 
gazeteciler ve 
fotoğrafçılar, 
yerin dibin
den ıkıvermiş 

ııibi n,u,urler. 
Bazan bu efen• 
dileri memnun 
etmek için 
meıelA başı· 

nın Uzerine ge· 
nlı bir takke 
giyerek, yahut 
arkaaına ker .. 
il ferli bir man· 
to alarak ga· 
rlp kıy af etlere 
girer, o ıekil· 
de resim aldır· 
tar: 

- Böyle çı· 
karınız, der. 
Vakıa reılm• 

lerlnlz bana 
benzemlyacek
tlr, fakat biç 
dejilıe bir 
manaları ola· 
caktır 1 

- Senenin 
mev ılın le rl nl 
nerede geçi• 
rlr? 
-Kııı (Flo· 

rld) de, yazı 

da ( New Jer· 
aey) deki mi· 
lika nesin de. 
Bura•• muhte-
ıem bir saray· 
dır, Hudıon 

nehrine doğru 
bulunmaz bir 
manzaraya ma· 
ilktir. Bu sa• 

rayın içinde yüzlerce milyon 
kıymetinde san'at eserleri meY· 
cuttur. Silahlı muhafızlar tarafında 
muhafaza edilirler. Sarayın 
muazzam bir bahçesi vardır, bu 
bahçenin içinde de Rokfellerin 
torunları için yaptırtığı lllkUı 
kötkler ııörlllür. 

- Şatosunda hiç aıkılmaz. mı? 
- Aılil boı kaldımı radyo· · 

ıu ila uğraşır, o da bittimi mutfa· 
ğa iner, yemetin lhzarile meıgul 
olur. En çok aevdiği Amerika 
yerlilerinden intikal etmit bir 
tatlıdır. 

Konuımaaında çok fakir iken 
geçen çocukluğundan ve ebevey• 
ninden bahsetmesini aever, fakir· 
ken dedim de hatırıma geldi. Bu 
fakir ebeveynin Rokf~llere hiç bir 
ıey bırakmadığını sanmayınız, 
bUyUk bir şey bırakmıılartia, bu 
ıey ümittir, filhakika her ikisi de 
yüzer yaıını geçirdikten sonra 
ölmUılerdir. 

l_l_n_h_is_a_rl_a_r _u_. _M_ü __ d_ür _ _!~_ü_nd_e_n __ =_.I 
ı 32500 kilo meıe odunu l 
14500 ., meşe kömlirll J Muhtelif depolara teslim ıartile. 

94 ton kok kömürü 
Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı mahrukat 2/9/934 tarihine 

müaadif paz.ar gUnü aaat "14., te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek Uzere her gün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve aaatte ~o 7,5 muvakkat teminatlarile beraber Ciballde 
Alım Satım Komisyonuna milracaatları. (4928) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile 135,000 Türkçe, 15,000 Franıızca, Piyango 

planı, 10,000 Afiş tabettlrileceğinden taliplerin Ağustosun 29 uncu 
Çarıamba gUnU saat 14 buçukta komıiyona müracaatları. (4910) 

Ağustos 25 

_: ... ı _~_a_rı Melctuplt111 

Bir Gayrimübadi
lin Temennisi 

iz.mirde lkiçeşmelikte gayri· 
mUbadil Sadık imzasile yazılan 
bir mektupta GayrimUbadiller 
Cemiyetinin kendilerine ait istih· 
kak bonolarını henüz göndermtl• 
diği yazılmakta ve bir an evvel 
gönderilmesi, bu bonoların kiy· 
metlerinin ve kendi istihkakları• 
nın istikrarı için de tedbir alın· 

m&11 rica olunmaktadır. 

lıtanbul Belediyeıinin Ehli yet
nameıi Burıada Geçmiyor 

lstanbul Seyriıef erinden aldı· 
ğım ehliyetname ile 8 seneden 
beri şoförlük yapıyorum. Bu 
vesika ile Bursa' da ıoförlUk yap
mak iıtedim. Bursa Belediyesi 
letanbulun ehliyetnamesinl kabul 
etmedi. Yeniden imtihana tAbi 
tuttu. Muvaffak oldum. Fakat bu 
sefer de Buraah olmadığım ve 
evvelce bir kaza geçirmiı olduğum 
için şoförlllk yapmama müsaade 
etmediler, ne yapayım. 

K umkapıda Tülbentçihüsaınettin 
mahallesinde şoför Hemzi 

Ezine - Ayvacık Otobüs Fiatleri 
Ezfneden Ayvacık 11 kilomet• 

redir, bu arada çalııan kamyon• 
Jar. 40 otamabiller ise 70 kuruıa 
mUşterl taıımaktadırlar. Fakat bu 

keyfi bir fiattır. Şoför isterse gözUne 
k11tlrdiği mUıteriden yUz kuruı 
almaktadır. Belediyenin bu lılı 
alakadar olma1i icap eder. Ka
naatindeyim. 

( 
Ayvacıkta inşaat kalf&1I 

Mehmet S alim 

] 
.. 

Cevaplarımız 

Kırkağaçta Namazgah u:ıalıalleside 

HUeeyin oğlu Hamdi Efendi) e; 

Haller toptan sebze satışına 
mahıustur. Perakende sataş ya 
ıeyyar aahcılar veyahut mahalle 
aralarındaki, aemtlerdeki aebzecl .. 
ler tarafından yapılır. Halde ıatıf 
yapılıyor diye ıeyyar satıcalar vo 
mahalle aralarında dükkan açıla• 
rak sebze sahtı mencdilemez ve 
edllmemiıtir. 

Konyadan Ruşen Zeki Beye: 

Ankarada banka merkeıinde 
imtihan yapılacaktır efendim. ...... _"'"''''''''"'-'' ........ ._... ............... '"' 

' 

Son Posta 
Ve.mi, elyHI, H .. edie ve Halk ra 

EBUıbtiye, Çatalçeşme Bokağı, 25 
l&TANBUL 

............ 
GaıetemizJe çıkao yan 
ve reeiml~rio biitün haklan 
mahfuz ve guetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 .. 

Sene Ay Ay Ay 
K~ ICr. Kr. 1Cı 

TORKJYE lii 750 400 uo 
YUNANlsT AN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir .. \d rea 
değittirmek 25 kuru~tur. 

Celen et1,•lt ıel'i ue,.ilmcz. 
Hlnlarda11 mes'uliyet ahnma.a. 
Cevap içi9 mektuplar.fi. 10 kuru,Iı.ık 

pw ilıivesi lazımdır. 

Poata kutusu ı ; 41 Lat&nbul 
Telgraf & Son posta 
Telefon : 20203 



25 Ağustoa SON PoSTA 

1 an O impiy dı Başladı 
Girdiğimiz Müsabakalar için Rakıp
lerimizin Tahminleri Aleyhimizdedir 

~ Afl11cJa1cl Belka1t ollmpig•dıntl• üç adım az•n atlamaao tl•r•c ? a/011 dörl ştım/Iİ§On 

Yarın Yugoılavyada Zagrapte 
baıhyacak olan Balkan atletizm 
mllsabakaları hakkında Belgratta 
çıkan Pravda gazetesi aıağıkl 
tahminlerde bulunmaktadır: 

100 metrede ağlebi ihtimal 
birlnclliii Yugoslav Baver alacak, 
Yugoalav Kovaçiç ile Türk Raif 
ikincilik için çarpışacaklardır. 

200 metrede Bulgarlar ile Yu

nanlıların üç ilk mevkii almaları 
ve Yugoılavlarm ise ancak dör• 
düncU ye be~incilikleri kazanma· 
ları en ziyade ihtimal dnhilindedir. 

110 metrede: Bu müısbakayı 
da Yunanlılar kazanacaklardır. 
Yugoslavların ikinci ve beıinciliği 
almaları, Romenlerin llçfincü ve 
Bulgarların dördlincll olmaları 
ihtimalleri mevcuttur. 

800 metrede Yugoslav Nlkha:ıl 
birinci, Yunanlı Georgakopuloı 
lkhıd ve Romanyalı Lavpoasan 
üçUncU olacaklardır. 

1500 metrede birincillii Ro
manyalı Maneo alacak ve Yunan· 
lılar Ut Yuıoılavlar ikinci ve 
OçOncll olacaklardır. 

5000 metrede Yunanlı birinci, 
Romanyalı ikinci ve YuıoıliV 
Bruçan üçUncll olacaklardır. Dör· 

· dtincl\ mevkii yeniden bir Yunan· 
lının ve beıincilitl IH Bulgarların 
alma11 muhtemeldir. 

Maraton koıuıunda Romanyala 
Gal ile Yunanlı Karlakidia lıtirin· 
cilik için çarpııacaklardır. 

10,()()() metrede blrlnclllk Yu· 
Roalav &uçanın ikincilik ve Uçln· 
cDllk lıe Yunanlalar ile Bulıar· 
ların4illr. 

Maamafih Maraton ile 10,000 
metrede bazı unauhnadık vaziyet· 
)erin tahaddliıü daima mümkUn· 

dllr. 
Manialı 110 metrede hirincilik 

için Yugoılav Buratoviç ile Yu
nanlı Mantikas çarpıtacaklardır. 

Mniah 400 metrede birincilik 
Mantıkastadır. Yugoslav Steva· 
noviç ile Yunanlı Skindaa ikinci· 
Jik için çarpışacaklardır. 

YUk11ek atlamada Yugoslav· 
larm birinci ve ikinciliği a}pıalara 

mUmkUn ve muhtemeldir. Üçüncü 

ve dördünclilUk için Yunanlılar 
ile Bulgarlar çerpışacaklardır. Bu 
mtiaabakada Arnavutların umul-

' yine bir Yuuanlı üçüncü olacakbr. 
1 ı Geri kalan mevkileri de Yunan· 

lılar ile bulgarlar alacaklardır. 

Yı111a11lıiarın disk sim• şompiyonrı 
6f1Ç•~ Balk•1t ogMnıarında disk 

madık bir vaziyet yapmaları 

muhtemeldir. 
Üç adımda birincilik Yunanlı 

Simeonidiıte ikinci ve üçüncülük 
lae ihtimal Yugoılavlarda ola· 
caktır. 

Sırıkla yüksek atlamada birin· 
ciliği Bulgar Doyçef alacak, ikin
ci ve llçünctUUk Yunanlılarda ka· 
lacaktır. . . 

Siklet kaldırmada ilk lki mev• 
. lelin Yuioslavlar taraftndan ka· 
zanılmuı ve ttçüncülüğUn Bul2ar· 
larda kalmaaı en ziyade ihtimal 
daireaindedir. 

Diık atmada birincilik için 
Yunanhlar ile Romanyalılar çar· 
pıacaklardır. Yuıoslavlar UçllncU, 
Yunanlılar yine dördüncü ola· 
cakladır. 

Y nan uıulü diık atmada birin· 
cillk Yuanlılarda, ikincilik ve 
ttçUncUHlk Yugoılavlarda ve dör· 
dünclilük Bulgarlarda ol&caktır. 

Ç kiçte Yugoılavlar birinci 
olacak Hulgarlar ikinciliği ve 
Yunanlıl r üçüncülüğü alacaklar 
ve )ahut aksine Yunanlılar ikin
ciliği ve Bulgarlar iıe UçilncUlUğU 
alacaklardır. 

Sırık atmada birincilik Yunan• 
lılanndır. Romanyalılar ikinci ve 

* Son Posta~ --
Her sene Atinada yapılan 

Balkan oyunlarına bu sene Yugos· 
Javyanın ıpor merkezi olan Zagrap 
ıehı l 1de devam el!liliyor. Okuyu· 
cularımı:ıa geçen haftaki ıpor 
aayfamızda haber vermiftUc:; sıele· 
cek •enekl Balkan oyunlarımn da 
lı ' anbulda yapılm111ma karar 
veril n" iştir. 

Kendi memleketlerinde yapıl· 
m111 dolayııile Yuioılavlar bu 
müsabakalara fevkalide ciddi ha· 
zarlanmıılardır. Buna raimen bir 
Yuıoılav gazetesinde bu oyun· 
lar hakkında neırcdilen, yukarıya 
&)nen aldıiunız makalede, hu 
un• de Yunanlıların llirincillklerin 
okweriılni kazanacakları yazılıyor. 

!Ilı Yuroılav mllnekkldin bazı 
J . brin• Liıtirak ede1niyoruz. G 

Btak. :Jnin, rakipleri ıaıırtmak 
i _ re n~tredllmiı olmaaına ihtimal 
veri!ei.ilecej'i11l de tiUılinliyoruz. 
Çtinkö, meseli yüz metrede, 
y mıan ıanıpiyoaları hiç nazarı 
itibara alanmıyarak, birinailltl 
Yugoılavla bizden Raifin ;paylaş• 
maaı ibfoaalinden bahaeden mu• 
laarrir ltiru aıaiıcla, Yuaan usulU 
disk atmada v• 1 t e metre ma· 
niah r yarııta Yuaanlılara ıa•• 
vermektedir. Halbuki ıon · l'•l•n 
halterlerde, Yuaan uıulll diık 
atnaa rekorunun hir Yuıoılav 
tarafından ve 1 16 aaaiah yarıt 
rekorunun da bir Bulıar tara· 
fmdan kırıldıtı bUcitriliyord~. 
Maıamafib Yurealav muharriri,, 

kendi atletleriıtl daha yakındaıa 
takip etmeai dolayııile 11en vazl• 
yellerin• ıire b6yle bir yazı yaı· 
muı da varittir. -----

Bir Hava Yarı•• 
Şikaio, '..114 (A.A.) Amerl· 

kah tayyareci Ttırner, Londra ile 
Avuıtralya arasında yapılacak 
beynelmilel yarııa iştirak ede· 

cektir. 

Rusyadaki Sporculırumz 
Moıkova, 24 (A.A.) - TUrk 

ıporcuları kafllesi bugUn Kiyeften 

Harkofa gelmiştir. 

S:ı h T 

Dünkü At Koşuları Ve 
Tenis Müsabaka arı 

Veli~f~ndi Yarışları Kalabalık Bir 
Seyirci Önünde Güzel Geçti 

Y arıt ve l&Jah Encümeninin 
tertip ettiği at koşularının ikin
chıl dün Veliofendi koşu mahal

linde yapılmıştır. Keaif bir kala· 
balık önünde icra edilen bu yarış· 
larm neticeleri ıudur: 

Birlncl koıu: 
Üç ve daha yukarı yaıtaki 

aaf kan lngiliz hayvanlarına mah· 
ıua olan bu koıu "satıt koşusu,, 
iımini tafıyordu. Mesafe 2200 
metre, birinci ikramiyesi de ı 80 
Hra idi. 

Akif Beyin bekarı birinci, M. 
Sin~'in Barc'ı ikinci, yine Akif 
13eym Gaapadaya'ıı üçüncü 
oldular. 

ikinci koşu: 

Saf kan ve Uç yaıınde Arap 
taylarına mahıuı olan bu koıuda 
Mehmet Efendinİl1 Tufan'ı birjnci, 
Rıfat Efendinin Dtrvlti ikinci 
geldiler. 

ÜçUncU koşu: 
Dört yaıından yukarı baliı 

kan Arap hayvanlarına mahauıtu. 
Meaaf o 2600 metre, birinci ikra• 
miyeai 180 lira. Bu hendikap 
koıuıuada Karacabeyli Kemal 
Beyin Al Dervitl birinci, Sada 
ikinci, Meı'ut UçlincU geldiler. 

DördüncU kotu: 
Üç yaşında haliı kan lngiliz 

teylarına mabıuı olan bu yarııın 
meaaf eai 2000 metre, ikramiyeal 
de 245 lira Jdf. KaracabeyU Rll•
tcm Ai•mn Conku birJnei, ltmail 
Hakkı -neyin Çelengi lkincl,,CeUU 
Beyefendinin Ôzke'ıl llçUncü gel· 
diler. 

Bf ıinci koıu: 
Dört yaıın4an yukarı aaf kan 

Arap hay:vanlanaa mah1Uıtu. 
Meaafe 3SOO metre, birinci ikraml· 
yHI M3 lira. SaHla PAfaaın Ser
darı l:tirinci, Karacabeyli Kemal 
leyja Ubeyyaa 'ı ikinci ıeldller. 

Dövidi yarıtlarda ıaylrcl 
adedt lteyll kal.balıktı ve yarıı· 
lar heyeoanJa aeyredUdl. 

Taraltr~ Turnuvaaı 
Her Hn• Tarahyada Sumerpa• 

111 ~arinda ttrtlp •@•• bnyek 

tenis turnuvası dün başlad . Bu 
turnuvaya şehrin en güzide tenis• 
çi!eri iştirak ediyordu. Y npılan 
ilk müsabakaların tn11fiye mahiye• 
tinde olmasına rağmen turnuvayı 

takip için büyük ve güzide bir 
kalabalık toplanmıştı. 

ilk mlisabakalarm neticeleri 
ıunlardır: 

Tek erkeklerde: 
Şirinyan, Refiğe 6-0, 6-0 gaip, 

yine Şirin yan Sokrata 6-1, 6- 1 
galip. 

F oy af, Zarifi ye 2-6, 6-4, 7-5 
galip. 

Elyoti, Danyal gelmediği için 
hükmen galip. 

Şodvar, Mangoya 6-2, 6-2 
galip. 

Kolonel Binı, Conbedene 6-21 

6-2 galip. 
Adil, Cideciyana 6-1, 6- ı galip. 
Yafe, Mıaırlı Hasana 6-3, 6·4 

galip. 
Trebugof, Baldiniyo 2-6, J 1-9, 

7-5 galip. 
Mehmet Karaka11 Fazıl gel

mediii için hükmen galip. 
Melih, Jirare 8-10 ve 6-8 galip. 
Vedat Abu, Geraona 5-7, 3-6 

v• 6·8 galip. 
Evgemidi, Alieddine hükmen 

Ralip. 
Mahmut, Kulon'a 0-6, 2·6 

galip. 
KoJonel Tompıon, Selime 2-6, 

4·6 ve 2-6 galip. 
Çift erkeklerde: 
Jirar· Yafe çifti Elyoti· Turolyan 

çiftine 0-6, 0-6 galip. 
Mabmut-Melib çifti, Vedat 

Abut-Fazıl çifti gelmediğinden 
hükmen galip. 

Kolonel Bin• otlu ile beraber 
Ziçnl ve Fopaf çiftine 1-6, 3-6 
ıalip. 

Medviç·Monıo ~I Evgemidi· 
Samıon çiftiae 4-6, 4-6 •• 2·6galip. 

T umu vaya pazar t111ö d'evam 
edllocecektlr. 

~"'~ofesyonel Güreıler Hali Bitmedi _____ __.... .. --

... 

.. 
• 

Geçen hafta baılanan profeayonel güreflere dUn de T-ııtkıim sta• 
oda devam edildi. Profeıyonel pehlivanlar evvelce mukarrer program 

mucibince, maçle.rını biribiri peşinden yaphlar. Ayni lnaaola!ın ber•· 
berce ıeyahat ederek devamlı bir tarzda daima gilreımelerı aralarıa• 
daki ıalibiyet bırsmı ıildiği için müsabakalar amatörlerinki gibi he· 

yecanlı olamıyordu. . . 1 d ıahneyi 
Yukarıdaki iki resim, dUn devam edılen iüreş er en 

l gösteriyor. 
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Kitip Raif, M!rasycdiye Benziyordu .. 
Kltip Raif, hayvanlan alacak 

olan aaıl mlraayedi bey aanki 
kendisi, yanındakiler de dalkavuk .. 
)arı imit ıibi iki eli arkaamda, 
kurumlu, cakalı Taziyetler alayor, 
her feye iğilip burnunu aokan, 
çene hususunda herkesi butıran, 
pobpohta eıt emsali bulunmayan 
Nabi Efendi, hikmetl hllda hap 
yutmuı, iki dudağı kilitli, alık alık 
bakınıyordu. 

Vehbi Beyin Hvincine pAyan 
yuktu: 

- KAtlpclğim, gördün mü ıu 
lokomotif ıibl kadanalann fiya· 
kasını. ıa1tanabm ?. Ne duruyoruz, 
zeybek oyununun tam •ır .. ı .. Bey 
amca, ayıl, göıOnft aç, ayol bizim 
)'ağızlar ıeldi, Galatayı, Beyot· 
(unu, Kiğ-ıthaneyi toı:a dumana 
katacağız... Sulu limon, ağzım 
Jayıp keleı gibi ne bakıyorsun 1 
Afağıya kopana, tİfkoya kapıyı 
açaana! .• 

Avaz avaz yukarıya da bağrı· 
yordu: 

- Annneae !.. Anne• be 1.. 
Zinnun Efendinin hanım, bizim 
Rm katana(an l(•ldl, keain iU 

61Uıü ktnala tınM&rhiarı, kokmuf 
tlrklJeri... lıitmiyor musunuz, 
ratızlanm geldi. 

Yukarı kat, ut ve lı•nun ses
lerinden, heyhey ve kahk•luıdan 
pn çan çmhyor, ec alt kattan da 
lokmacılann bağrıt, ltitiliyordu: 

- Beyler, bemşerüler, aabalbJ. 
Topunuz &Ulaaınua tıhaç mı aok
tunuz? Bi saattır gapayı yıhıyor· 
lar, aelin, açın. qimid bırahıp 
ıapı bekçUlOgtl ml\ idecetnz? 
T6be olsun böyle ev ıörmedik. 

Sezai, tazı gibi mordlvendea 
•..tayı boyladı. Tombal b•yde, 
ıöğtıı batır açık, yahnayak batı
kabak setlrtirken, ıkltfp Raif : 

- l.tuol dedi. Kıbk kıyafete 
biru çeki dlıer. \e~·eUm. Evveli 
f•lerl 8'1eUm; ı~anletl mömleji 
dtlim•leyeUm; paulalonun kem.
dal m•m•IDI illkl•)'ellm; biraz 
wleaelim topıaaahm •• 

Bir mlrebbl Te mOrtit vekan 
ile, ukaWık taalıyorda: 

- Bu cambaz makulelerinin 
• laerifler oldupau Wimezıin? 
Önceden aldıntb sklamuler, 
10nra arkadan ( vay ıidl beyim 
YaJI Tam okka d6ri )'tiz dirhem 
maça beyi imit. J ) diye naniji 
yapaftınrlar. Ôyle dejtl mi 
Nabi ağ-abey? 

Nabi ağabey, blll bel bel 
bakıyor, blrtlrll kendini topar
layamıyordu. 

Etrafını alcblu : 
- Etme be beyamcar. Ken

dine ıel be be1 atabe1 L D1rt 
IMf tekle matla al oldaa?. Haal 
HD çakı sibl .rkektla, ılteler 
cle.irirdin de bana ••n demez• 
din.. Durup darurkea tenin _. 
cilada?. Gizliden ıizti1• aef• 
•I çektin, yoku afyon mu yuttun? 

Nabi amca, Nabi apbey, 
lalll duYar, bili muamma. Ea
plere clal•ıf, kim bilir neler 
cl6tftoüyorda? 

( Ma16mu lbaanlnuı ml&'iç bir 
.. kika m nrchr. Klrolau inen 
fe n musallat olur. Beı dakika 
mukaddem yine yakaladı, Oatft
nftze t ifa1ar beynimi oyuyor!. ) 
gibı sudan ve IAf <>lsun kabılin
den cevaplar veriyor, ötekiler 
yino balta oluyorlardı: 

- 1114 ki kalkacaksın, davran 
"• hazret!. BliyllğümUz, akıl hoca• 

O zcm••r11 bir ccm6a.r aral»Hı (At ••'1lipl•ri11ln Htılık hgıirl•ri 
lt•ı•11 /dcn6ul i~i•ule çarla ç•ulrtll'/c1erl are6a) 

mız sensin. Sulu, akına kakım karıı· 1 bizim Rus kadanalara, yagız bey-
hrmadan tiıkoyu kartıla ... Hem de plerimiz. Şitko cambaza ıımar• 
yalnıı, manlıı olmasın, hakikaten lacbğımız atlar. 
cambaz Ahmet mi? ... Bizim evi mi Valdelaammm: ( Yaaa, öyle 
arıyor, yoksa baıkaaının eviai mi? iae eeYhı de kimMye 16ylemel ) 
Herifte mnıteri kaç tane.. diye haykırlfl •e billnr lflbl kah· 

1 
Vehbi Bey bir taraftan g6m- kabalar lfitilcli. 

•inin yakaaım söğallntt, panlo- Yukandaldler de ayaldanmır 
lonunun aakıauıı kemeriai ilikliyor, )ardı• 
b' • 
ır taraftan pençereye kOfUp - Nerede bakayım llöteba· 

koıup: (Ne beygirler, ne çift!.. pula mı yokaa bu Z.yr~k yokuıu 
Haı ahır atları solda •ıhr kala- kıhkb yere çıkmıflar mı? 

.cakl ) diye tek ayak httlnde _ Meydanlarda at, araba 
aıçnyor, ••bek oynuyormyt gibi aördllğllm yok. inanmayın kar--
sek• Mkc kaptya geliyor yukan 
bajırıyorduı ' deıler, sulunun ıoğuk neva ıakaaı 

- Anne Zinnun Efeadlnln detilH arap olayım. 
d ' -bn d 

1 
- Ayol atlar aerede, kayıp• 

ma aması, o ur ma ama ar, 1 k ? y . 
lllAllab! .. Artık mola verin, keain darabmıi arö ıfbk ennl ıöyleaeler 
yahu!. e ar g rse .• 

Sezal, merdiTenin alt batandan, Tazeb dkuld, bir daha çınaır 
yayık ağızla: çıngır ay ır ı: 

Ahmet R-. agv b · l - Vehbi, kuzum allaaen, - __, a eyım e ya- • 
karımı relellm yoksa .u mi in... neden Nabı Ef~ndinin ıeıl sadaıl 
cekıiniz? ititllmlyor?. Yıne bahane bulup 

Diye horoz aibi ötünce, üıt bir yere mi ııvıfh? Ona haber 
sofadan, çuap çaap bir H8 venenize; f cambaz mıdır, hokka· 
duyuldu: baz mıdır, her ne kannağrısı ise 

- Vehpi, ıes)enen ıen misin, onunla konuşsa ya •• 
bir,ey mi diyecektin yavrum? ( Ark111 Tar • 

- Ne biçim adamaınız? Bir 
saattir bilmem nemlzt yırhyo
ruz da umurunuzda olmuyor • 

- Çörçlp, yine ne var. ne 
oluyor? ..• Para imtiyonaa ıönd ... 
.reJi•. 

T omhul bey, Mlda, oa ayak 
merdiYeni •lı.e alıp yukarı çaba 
ya; a1UMC tine meram ulatsa yal. 

Tomh.U.., bu yaz •caAının 
locto. laavaaada, koayata çebalf; 
bu ite da 1eniden yeniye kanat 
ahıbnyor. Kolay kolay yerinden 
lanuldanabillr ml biç 1 

Kaaa keatl: 
- Bizim kadanalar geldi yahul 
- Hangi kadınlar? 
- Kadın deiil be anacığım; 

Bir Kadın Kin Yilzüaden 
Baıka Bir Kadını Ôldürdi 

( Bat tarafı 1 inci ••Jfada ) 

de ita'• ediliyordu. Nlha1et ı•· 
çen afta kocuile pabrb eden 
Emine HUUD bu itte ele Melek 
Hanaman parmap oltlajıı zeha-
bına kapılmıı ve onu lldlrmetl 
tuarlamıftır. Gece .Uae Wrkaç 
aopa alarak Melek Hanımsa •Yine 
ıiren Emine kadın, burada Melek 
Hanımı uyur vaziyette bulmuı, 
derhal sopa Ue bqma vurmağa 
baılamıı, iki dakika l~ade 
zavallı kadını 6ldllrmllttllr. 

Katn kadın yakalanarak ad
liyeye verUmlftir. 

1 Emllk ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle Satılık Arsa 

Eau No. MeTldl Ye nevi Teminat 
500 Galatada Kemank8f mabaUeainde K~meralb ao- 11 tO 

kak Te Tram•ay caddeılnde eakl 83 yeni 4 - 6 
No.h SS,50 metre murabbaı uld VoyYoda 
Karakol Anam. 

Yukarda JuW UN bedell aekiz talmitte adenmelr tartlle •• 
kapah zarfla aablacaktır. Taliplerin Şubemizden bir Ura mukabilin
de bir kıt'a ,..ta ... aluak teklif mektuplan ile ltirllkte Jbaleye 
.._dil 3 Eylll 19J4 Pazartul glal aaat oada Bankamıza te•clt 
.,ı •• .ı...ı. ım-ı ı 

Eau No. 
104 

108 

• • 
Taksitle Satılık Emlak 

Mevkii ve Nevi 
· Bllylikadada Nizamda 1 ~4 ada 3 parHl 

No. la 12140 m. m. çamlık. 

Teminat 
300 

18S Bftyükadada Nizamda 155 ada 18 parsel 
No. h 1840 m. m. çamlık (Seferoğlu 

ldSşklerinin yanındadır. ) 
Yukarda yazıla emlik bedelleri Hki& takattle ZSdeame. lzere 

açık arttırma ile aablacaktır. Taliplerin Uaaleye mlaadif 3 eyltl 
1934 pazarte.S f6n0 saat oada ıubemlıe mllracaatlan. "4'1-1,. 

lıkence Devam Ediyor 
~o.J 

Bulgaristanda TrakyaKo-
mitesi Gemi Azıya Aldı 

-----.c-..:>-• 
( Baıtarafı 1 inci uyfada 

Bulgar komıuluğunun aamimiU· 
tfnden babaettitf halde Trakya 
komitesinin, sinir bozan palav• 
ralarına lcarıı aldmı bile ettiji 
yoktur. Y orgiyef kabin .. inin bu 
•ftkutu, bazı riTayetlerin yol alma· 
ıına .ebep olmuıtur. iddia edil-

diğine göre Trakya ko~lteainin 
bu hareketi, bir az da hükumetin 
teıvikiledir. Bu rivayet doğru 
olmua bile, hllkümetin · IAkayt 
kalıtı her halde tef.Ue muhtaçtır. 

Trakya komitesi menıuplan 
tarafmdan TUrk ahaliye karfl 
yapılan zulOm ve ltkence aon 
zamanlarda artbkça arlmıfbr. 
Razgrat, Şumnu, 0.mpazan, 
Eaklcuma, ve Ruaçuk kaza mer
kezleriade Türkler bir uaya top
latbnlarak dayak abhyor. Bu 
bavalide Tllrldere karp girifilea 
zulGnı bueketi, arbk tahammll 
edilmez bir hale gelmittfr. 811-
haua k6y atalanna ve etrafa 
hiç nefea aldınbmyor. Rusçukta 
Ttırk k&ylerinden birkaç zeopa 
TUrk, kaza merkezine aelmftler, 
orada eY 1atın alarak yerleımek 
iıtemifler, fakat komitecller tara• 
fından tehdit edildikleri lçla 
tekrar k&yleriae dlmnlye mecbur 
olmuılardır. 

Oımanpazanndald Ttırk ka,. 
lerinden birisinde bir dljla 
gecesi gelin ve gtl•eyl meçhul 
kimseler tarafından ayrı ayrı ka• 
çınlmıı, sabahleyin ,nveyln 6llıü 
k6yt1n kenanada bulunmuftur. 
Gelin iH berbat edilmif bir Ta
ziyette "Jtıne gBnderilmlıtlr. 

Şumnu köylerinden birinde 
lamall Ağa ilminde bir klSy ıı:en
slnl tehdit ile klylnden çıkan(. 
mlf, zayaJlı adam babaya ı• 
mif, fakat bu eler babada da 
tehdit prdtljtbıden malmı mil-

kUntl bırakıp hicret etmeie mec
bur olmuıtur. Törk köylülerine 
dayak atanlar arasında jandarma 
kıyafetinde baıı kimselerin bulu• 
nuşu da nazarı dikkaU celbet
mektedir. 

Diğer taraftan haber Yerildi· 
ğlae göre, Trakya komlteainin 
geçenlerde Türk hududuna yakın 
bir kasabada yapbğı kongrede 
idare heyetine, Balkan harbinde 
"fftrklere kUfl en Tahtlce zullim
ler yapan etkene• elebqalan 
ıetirilmiftir. 

Blitün bu mltlm Ye -.keaee-
lere karp Bulgar hftkdmetfnin 
f6z yummaaına akıl erdirmek. 
ve bele bu allkU1zhit blmOni-
yete baiıflamak mlmldhı d• 
lilclir. 

Diğer taraftan Bul.an.tam. 
dahiU •ady•tl. hlkümeti endifeye 
dllfllrecek mahiyettedir. Zabitleria 
bir'oğu Up edilen Makedonya 
komitul menauplarile anl•ıarak 
hDkiimete muhalif bir cepbe al
llllflardar. MaU •• lkbaacb nzlyet 
pek bozuktur. Bu sene ziraat ı,ı .. 
ri de pek fena gitmlı, Bulgar 
köylllsll ektiği tohumu bile ala• 
mamııtar. Hnkümet çok aıldn bir 
para ııkınbıı içinde bunalmıfbr. 
Bu yftzden mımurlann içte birin• 
den fazlaaı lılerinden çıkarıtmıı· 
tır. Ilga edilen eski fırkalann 
menauplan da gayrimemnunlar ka• 
filesi arasmda yer almlfbr. Ay· 
rıca Makedonya komiteal tara• 
fından da hllktimete bir ültimatom 
verilmiıtir. Bu ültimatomda hU
kiimetln derhal istifa etmesi, aksi 
takdirde Baıvekl n ve bntun na• 
zırlann 6ldUrülecekleri blldlrile 
mekteclir. itte bu yüzden Bulgarlı• 
tanda, yakın bir iatikbalde hllkü
mete kal"fl bir devirme hareketi• 
nln patlak Termellnden koftm. 
luyor. - • 

fzmirlileri Candan Ve Gö
nülden Tebrik Edelim 

( Baıtarafı 1 inci Hyfada • 
1 - Ziraat TUrldyeıinln canlı 

eaerleri •.• 
2 - Sanayllet•n TUrkiyenin 

Uk verimleri ..• 
S - San'at Ttırklyeılnin be

dll yl\ksellı eserleri ... 
Ziraat TUrkiyesinin verimlerini 

göıteren muazzam aalonda ılSz• 

lerinizl okııyan ilk manzarayla 
tlzftm k&ıestnde karfllaııyonu
nuz... ince bir zevkin mabıall 
olan bu köıede, kendinizi Hba
hın serlalltlnde ldeta bakımlı 
IHr batın ortaaında ıanaedlyor-
1aauz... Olıun lncirlwtn kutulara 
tak•lml tauna lalç detilte Myret• 
mek zevki veriyor. 

Tltlade rekona kiran inhisar 
tdareal olmoftur. Blyük yaprakla 
lb:erlne plge dtltea altuaaarııı 
tlttln yapraklanma clanaıu, tll· 
tünden, cıgaradan hlç hoılıawn· 
rulan bile, biç deiUH bir defa 
c:ıgara lpnete Hvkedecek kadar 
cazip... Zeytinin, zeytja J•jmag, 
palamuhm, fıabian, baha, gtıl 
ratmın, ubunlarıa, pirincin, but
dayın tethir edildijt klS .. lv de 
dl terleri kadar güzel hazırlanmıf. •• 

Sanayi e1erlerinl canlandıran 
k6teler, memleketin d6rt tara
fında faaliyete geçtto fabrikalann 
phımalanm bUttbı açıkbtile an
Tatayor. lpel&U, )'tlall erkek Ye 

blllıaua kadın kumqlan, bakar 
lan Ozwine çekiyor. 

l&mir pa••Jll'llll• b&yak bir 
YHfı da, yaba1a maddi hlr zihni. 
yetle banrianmuut balunmuıdır. 

irkin 11&11'ate •erdlif bltylk 
kıymeti p&naJlrm "ldiltar ldspal., 
btitln VUlllba ile meJdan& çıkan• 
yor. lnkılibm e-l g&ılerde clerir-
diğl Putlar, ••kiyle yeni arum
clald mukayeaeyi caalucbrmaaa 
itibarile çok kıymetli eayıbyor. 

On bir Hnecle çok genit adımlar 
attığı1111&, ldıltar köpliaia canb 
ye allkah :yerlerinde caalamJor. 

Bana kahna lımlr pan•Jll'I 
belki de Bari, Laypzlı •• Mir 
panayırlar kadar eb.iy• ltfl.arile 
bir yayıhp merkez olmallllfbr. 
Çok toplu olu lzairin bu ....t, 
ifade itibarile, orijinallik itibarile 
Avrapaclald panayırlardan hirçok 
clhetlerc:lu daha Uata.dör. Buau 
yarm akfam panayınn açdıflDclan 
IODra ziyaret edenler 16derile 
16receklerdir. 

Ad11an 
..................... -.. · .. ·················-··-·-.. ···-

Doktor 

NIŞANYAN 
Hutalarını heratln alqama kadar 

B•Jefhı Tokatla1•• oteli 7enılld• llektep 
Hkak ~ No. b muayeaehaaHlnde tedawl 
•"-· Tel. 4llU (llllt 
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Karadenize Açılan Birkaç idealist 
Genç, Efsanevi Bir Hidise Yaratmıştı .. 

Yine bu aralarda efsanevi 
bir hidiae vukua ~elmif.. Efkarı 
umomiyede aftrekll dedikodular 
tevlit et1Hlde beraber, İttihat ve 
Terakki hükumetine de bir hayli 
telif vermifti. 

- Korsanlar tftremif.. Önle
rine gelen gemiyi zaptediyorlarmış. 

Karadenizin sükun ve asa}it 
içinde yaşayan ıahillerinde bir
denbire dalgalanan bu havadis, 
yıldırım sUratile her tarafa intiıar 
etmiş, bütün Karadeniz limanla
nnda bir panik husule getirmiıti. 
Hakikaten, mavzer ve rov~lver
lerle mlMlllh (bir takım ethHı 
meçhule), evvali bir takayı ve 
ıonrı da bDyUcek bir yelken ge
misini zaptetmiıler.. ve aonra da, 
Ruıya nhillerine doğru çekilip 
gitmişlerdi. 

Fakat bunlar kimlerdi?., Ge
micilerin ve avam tabakasının 

(koraan) dedilUeri bu (eşhaSJ meç
hule)ye, hlikümetin ream1 liaaoı 

da derhal bir unvan vermişti: 
- qkiya. •• 
Halbuki, birdenbire bftviyet 

" mahiyetleri anlaıılamıyan bu 
( i1hu1 meçhule ) , ne korsan ve 
ne de eıldya idi. BilAkiı, mem• 
Jeketin en mftnevver ztımresfne 

mensup, beı altı idealist gençten 
ibaretti. 

Mahmut Şevket P8f&nın kanla 
61Umlle neticelen• (taldlblhttka
met ) meselesinden bahaederken 

lbu hAdiaenin hareketlerini iki 
.afhaya ayırmaş.. Birinci ıafhayı 
l8fldl eden Prena Sabahattin Beyin 
teşebbOtatlle, ythbaıı Kizım Bey 
we rlfeka•m• lcraab aruında 
hiçbir mlnaıebet olmadığım an
latmıttık... Daha NAzım Pqanın 
katlinin erteıl gllnU, bu hidiıeyl 
proteıto ile baılıyan Prena Saba
hattin Beyin hareketi, bOkümetin 
makul Ye mllcerrep ellere te•dl 
edilmelin• inhiaar ediyordu. Bun
dan dolayıdır ki, Talat Bey bile, 
gizlice Prens ile müzakerata giril'" 
mlı bulunuyordu. Halbuki muba· 
lefeti kökünden kazımaya azmet
miş olan latanbul muhafızı Cemal 
Bel ise, bunun akıini düşünüyor, 
her ne ıekilde olursa olsun; 
muhalefeti ebediyen ıusturmak 
istiyordu. Netekim, Sabahattin 
Beyin yalıımda Kemal ve Kudret 
Beyler tarafından hazırlanan be
yannamenin tab'ını deruhte eden 
Ahmet Bedevi Bey ile arkadaı• 
lan Erzurumlu Serdar S.tkıma 
ifıaab yllztınden tevkif edildikleri 
zaman Cemal Bey divanı harpten 
bunların kamilen idamını talep 
etmişti. Fakat Mehmut Şevket 
Paıanın mUdahaleai bu miifrltane 
talebin önUne geçmiş, mevkuflara 
mUebbet kalebentlik cezası veril
mesile iktifa edilmiıü. Bu mab
k\imlardan Ahmet Bedevi, Satvet 
Lutfi, Mahmut, Salih ve Sıtkı 
Beyler; yüzhaıı Fehmi Be}İD 
kumanda ettiği bir jandarma 
mlifreı.eı:nin nezareti altında 
İzmir tar'kile Bodrum kalesine 
ıevkedildlkleri gibi diğerleri de 
Anadolunun muhtel f kalelerine 
gönderılml,lerdi. Tabiidir ki bu 
aiır cezalandırılmadan aonra, 
arbk bu meseleye tamamen ka
panmıı naıarile bakmak lcab .. 

derdi. Fakat bir müddet aonra, 
Yüzbafı KAzım Beyin teşebbOsile 
Mahmut Şevket Paşanın katli 
hadiıeai zuhur eder etmez, Ce.mal 
Bey tekrar eski fikrini ortaya 
atmış; aylardan beri kalelerde 
mevkuf bulunan ve katil hidise
ıile uzaktan ve ynkından h'çbır 
alakası olmıyan Prens Sabahattin 
Bey taraftarlarını katiller nrasmda 
idam ettirmeye tekrar kalkışmıştı. 
Fakat bu defa da işe Adliye 

Nann lbrahJm Bey mOdahale 
etmiı, mahk8mlyetleri ke bikat'i· 
yet eden ve tasdiki aliye iktiran 
eyliyen mahkumların artık daha ağır 
bir ceza ile tecziyes'ne kanunen 
imkAn olmadığını ileri siirerek bu 
gençleri - ikinci defa olarak -
61llmden kurtarabilmişti. 

Fakat bu gençler menfa ve 
mahbeslerinde bile rahat durmu
yorlar; mefkürelerini tatbik saha
sına koyabilmek için her ne paha
sına oluraa olaun, hiçbir teşebbfis
ten çekinmiyorlardı. Bodrum 
kale.inin o sıkı inzibatına rağmen, 
Avrupada bulunan prens Sabahat
tin Beyle irtibat tesisin ... muvaffak 
olmuflar, hatta cür'etkarane bir 

plan ile firar teıebbtisüne hile 
koyulmuılardt.. Fakat Mahmut 
Şevket Pqanın katli hidisesinden 
sonra Cemal Beyin teklifi üzerine 
hukumet S!nop kalesini siyasi 
mahküınlara t11bsis etmiş, muhtelif 
kale'erde bulunan bu mahkiımini 
hep oraya topla~ arak sıkı bir 
mürakabe altmdn bulundurmıyu 

karar \eı mifli. itte bu münase
betle de Bodrumdaki mahkum
lar da, Sinop kalesine nakledil
miılerdi. 

O esnada Sinop kalesine 
muhaliflfrden Amasya meh'usu 
İsmail Hakkı Paşa, ( Ifham ) 
gazetesi sahibi Ferit, Mustafa 
Suphi, Refik Ha.it Erkanıharp 
Binbaşılarından Manavoğlu Nev• 
res, Esbak Bursa valisi Ziyver 
Kamil pazaıazadelerden Mehmet 
ve Süreyya Memlizade Salim, 
Halil Edip Beylerle doktor Celil 
Pata, Hoca Hayret 'e AbdOJ .. 
kadir Efendıler gibi bir hayli 
mühim zevat bulunuyor; Sinop 
kalesi, AbdUlhamit devrinin 
Trabulusgarp menfasmı andırı
yordu. 

( Irk 11 var ) 

l _________ B_o_r_sa_d_a _________ ı 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

---······-.. ····--···---·----
Memleket malısuliitının geçen bir 1 

hafta içinde pi~ asadaki, ahm eatım 
ve fiyat vazi~ etlerini aşnğıki satırlarda 
bulacahıoız: 

Afyon - Afyon piyasası en 
sakin gllnlerini geçirmektedir. 
Gerek inhisar idaresi muhiti ve 
gerek serbest piyr. a Pariate ya· 
pılmakta olan mUza.keratın gele
cek hafta içinde anlaplacak olan 
umumi karanna intizar ediyorlar. 
Bu sebeple hafta içinde yeni 
hiçbir iş olmamııtır. Uyufturucu 
maddeler inhisar idaresi ince 
mallara kartı alAkadar gibi dav· 
ranmaktadırr. Hafta içinde bu 
milessese lzmir ve latanbulda 
satın almış olduğu malların teslim 
ve analiz işlerile meşgul olmuıtur. 
BUtuo g~zler mUfterek b&ro 
mftmesılllerlnin Avrupa Hyahat
Jerinden alınacak nellceye çe.
rilmiftir. 

Tiftik - Bu ıene piyasa
mızda btiyUk iıler yapan Alman 
ahcıları ahşlanna hafta içinde de 
devam etmişlerdir. Sovyet Ruıya 
ticaret mümesaiUiği mtibayaatta 
bulunmamıştır. Bu mDeaseaenln 
önUmfizdeki hafta içinde piyaaaya 
çıkarak tiftik aahn alması çok 
muhtemel görlllllyor. ispanya için 
talepler varaa da kambiyo zor
lukları ytizfınden iılerln netice
lf'nmesi kabil olamıyordu. Per-

ıembe gUnU piyasada İıpaoya 
Bloke paralanmn tesviyesi hak· 
kanda alakadar makamlarca lehte 
karar alındığı duyulmuş ve bu 
vaziyet karJııında ispanyanın da 
gelecek hafta piyasaya çıkarak 
mal alması &mitleri fazlalaşmıştır. 
lngiltere ve Alınanyadan henüz 
bir talep yoktur. Bugünlerde bu 
mahreçlerin de harekete gelmeı , 
mevsimin ilerlediği göz önünd.t 
tutularak, beklenmektedir. Fiyat
ler 43-50 kurut arasındadır. 

YUn - Almanya için talep 
devam etmektedir. Sovyet RuayL 
milmessilliği de alıcılar arasına gir-
mittir. Bu defa aldıkla11 yapağı 
miktarı 50 ton kadar tahmin 
edilmektedir. Fiat 38 kurut etra
fındadır. Bunlardan baıka yıka· 
tarak Almanyaya göndermek 
&zere de bir mleaseıe 100 tc n 
kadar kirli yap•ğl aabn almııt • 
Şimdiye kadar yalnız .kaba mr. -
lar llzerine talepte bulunan Al· 
maolar hafta içinde ince mallar 
ile de allkadar olmuılardır. Fakat 
henüz bu cinaler üıerlne bir iı 
olmamııtar. 

Hububat - Bu hafta içinde 
yeni buğday mahsulü piyasamwa 
gelmiıtir. Ziraat Bankasının Al
manyaya yapmış olduğu aer~ 

buğday satışı bu nevi mnllann 
fiatlannı yllkaeltmiftir. Sert but
daylann kilosu 3,25 ten 4,25 ku
ruta çıkmıfbr. Hattı T ekirdağı 
havaliaindekl sert buğday fiatlar 
bankanın aht fiatmı geçmlı oldu
ğundan tüccarın faaliyete aeçe
bileceği tahmin olunmaktadır. Be· 
yaz buğdaylar da yerli aarfiyah 
için aranmaktadır. 

Ebtiralar (5) kul'Uf otuz beı 
kırık çavdarlılar (4) kuruı aralarw 
dadır. Piyaaanın umumi aidip 
tebettülitaız. olup gelecek malın 
mikarına bağlı olarak sağlamdır. 

Arpı plyasaaında bOyftk faa
liyet ••rdır. Hafta baıınde 3,25 
kuruş olan arpa fiab tedricen 
yükselmiş ve hafta aonunda 3,75 
kuruta kadar yükselerek sağlam 
bir vaziyette kapanmııb. Bu faa .. 
liyet Samsun ve Mersin limanla
rında da mevcuttu. Alıcılar BelçJ
ka, lngiltere ve ltalyadır ve ıon 
ticaret anlaşmalanndan istifade 
olunarak bu itler vukua aelmek
tedir. 

Fındık - AYrupadan talep 
yoktur. Yeni mahsulün fiati 35 
kuruş aralarındadır. Maamafih re
kolte bu aene 160 bin çuval ka
dar tahmin edilmektedir. lepanyıı 
ve ltalyada da bUyUk mahauJ 
yoktur. Bu sebeple piyHenm 11e

ne içinde aağlam gideceği llmit 
edilmektedir. 

Evkafta Faaliyet 
Evkaf Umum Müdürlüğü, 

tarihi ve kıymetli mabetlerin 
tamiri için mUhim bir tahaiaat 
ayırmış ve muhtelif kollardan da 
tamir faaliyetine aeçmiştir. Ev
velce bir kıamı tamir edilen Sul 
tanahmet camımın kurşunları 
adamakıllı tamir edileceği gibi 
pencerelerin içine renkli camlarla 
ıllslenmlş alçı çerçeveler geçirile-
cek ve mabedin etrafındaki 
biç.imiz barakalar, ahıap binalar 
ve füzull kııımlar da tamamen 
kaldırılacak, deniz tarafında yan
gın yerlerindeki kovuldar kapa· 
blacaktır. Mabedin avlusu t .. 
mizlenecek, Edirnedcki Oç ıere
f eli camiin kubbeleri alçı çerçe
veleri, Maniaadaki Mimar Sinamf 
Muradiye camimin heyeti umumi• 
yeai ve miDareleri de itina ile 
tamir precektir. 
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Eski Bir Prens .• 

Meraklı 
Bir Adam 
~ 

Düımez Kalkmaz Bir Allah.. Bugünkü Uşağınız, 
Dört Sene Evvel Yirmi Gün Kadar Prens~ik Etmiıti.. .r 

• 

Parlste 
Saray ve Salt•nat 

Entrikalara 
Ş6valye Cem, atım tiddetle 

mahmuzladı: 
- Haydi Antuvan.. Akıam 

oluyor. Sur kapıları kapanmadan 
evvel (Paris) e yetiıelim. 

Diye bağırdı. 
Arkadan gelen at uıağı An• 

tuvan, uzun bacaklarım atımn 

kadit haline gelen karnına çar
parak: 

- Ah asılzadem.. Ben hazınm 
amma.. Bu altımdaki meret te 
hAI ve mecal kalmadı. 

Diye mırıldandı. Hakikaten 
yedi gün yedi iecedir, adamakıllı 
fatfrahat etmeden bili faaıla yol 
kateden hayvanlar, bitap kalmıt
Jardı. Halbuki bulundukları mevklle 
Parisin arasında, daha yirmi beı 
fersahtan fazla bir mesafe vardı. 

Antuvan, mütemadiyen topuk
larlle hayvanın karnını tekmeli· 
yor, söylenmekte de devam edi
yordu. 

- Mamafih Şövalye cenapla· 
rımn da hakkı var. Geceyi Pa
riain ıııklarıoa karfı boynumuzu 
bükerek Paria istihkamlarının di· 
binde geçirecek değiliz a .• , 

Bir ıite şarap, hiç şüphesiz ki 
bir matra (Sen) suyundan ilidır. 
Pariıin şarapları ise bizi bekliyor •• 
Haydi Emir [ 1 ].. Ha biraz daha 
gayret.. Bol yulaf aamanı.. Bol 
yonca.. Arpa için pek söz vere
miyorum. ÇUnkU yeni efendim, 
ŞBvalye cenaplarının büyllk ıehir· 
lerde ne derece cömert davran· 
dıjlnı henllz bilmiyorum. 

Bu aon ıöz, Antuvanda bir 
fikir doğurdu. Bir kaç tekme ile 
Emiri sıkııtırarak t6valyeye yak· 
lqtı ktan sonra ıordu: 

- Şövalye hazretlerif.. Sell· 
metle Parlae muvasalat buyur
dukları zaman hangi ıahane 3tel· 
de misafir olmak fikrindedftler. 

Şövalye, llkaydane covap ver
di: 

- Luvr aarayına yakın olmak 
lçia Divinyqr lokantasında. 

- Ha . • Tanıdım efendim. 
Sen Deni• sokağının baımda. 
Hem otel • Hem misafirhane ••• 
D6rt aene evvel, prenalik zama
mmda bendeniz de orada yirmi 
sfin kadar miufir kalmııhm. 

- Ne prensliği Antuvan ? .. 
- Eh, şövalyem, dllfmez kalk· 

maz ancak bir tek Allah vardır. 
BuıDn zati asilinenize at uıakbğı 
~ereffle bahtiyar olan bu Aciz 
lculunuz, d6rt aene kadar evvel, 
yirmi gün kadar bir prenalik dev
reai geçirmiıtL 

Şövalye, hayvanını daha ııla 
mahmuzlamakla beraber, Antuva• 
nın çıldırıp çıldırmadığını tetkik 
için baıını yana doğru çevirmiı; 
onun uzun bıyıklar sarkan yanık 
H kupkuru çehresine bakmııtı. 

Zeki Antuvan, ş6valyeufn bu 
bakııındaki manayı derhal anla· 
mı9tı. 

- Hiç taaccllp etmeyiniz, aziz 
ıövalyem.. Dört sene evvel yirmi 
gl\n müddetle Pariıte bendenize 
Prens dö Knstelya denilmitti. 
Hatta garibi şurasıdır ki bu mDd· 
det zarfında Paristeki bUtUn maa-

{1] • :ıtuvan, amcasından aşırdığı 
111ka beygiri11 adım (Emir) koymuştu. 

rafJarım da hiikümet tarafından 
tediye edilmiıti. 

- Masalı bırak, Antuvan .• 
Atını allr. Bu gece mutlaka Parlat• 
olmahyız. 

• Kapılar tam kapanacatı da· 
kikada ıövalye ile Antuvan Sen 
Lazar kapııına yetiımiıler; dolu
dizsrin içeri girmitlerdi. 

Kıralın eaareti ve bihuıuı 
harp feliketleri Paris halkına mü
teessir ettiği için herkeı erken· 
den evlerine çekilmişti. Her 
zaman her taraftan neı' e ve 
ıetaret taıan Paris, Uç aydan
beri adetA matemli bir eve ben· 
zemiıti. Sokaklar tenha, evler 
tamamen sakin ve sessizdi. Artık 
Parise girdikleri için acele etmiye 
Hızum görmiyen bu iki sllvari, 
Diviniyer lokantasının önünde 
attan indikleri zaman meydanda 
kimseyi görmemişlerdi. 

Antuvan, Kapıya koşup yum
ruklarile vurarak: 

- Heyy!.. Asılacak herifler, 
neredesiniz? .. Muhterem bir misa· 
firi kapıda bekletecek kadar 
nezaketsiz mi oldunuz?.. Madam 
Greguvara... lçerdeki misafirlerini 
biraz bırak ta dııarda bekliyen 
asılzadeye bak. 

Diye seslendi. 
Büyük kapının ortaamda kil· 

çük bir pencere aralandı. içeriden 
gelen ıtıiın altında filditi gibi 
beyaz bir kafa parladı. Ve sonra, 
kapı birdenbire açılarak meydana 
çıkan otel sahibi usta Greguvar; 
kollarını semaya kaldırarak: 

- Buyrunuz, Prena Hazretleri .• 
Buyrunuz, muhterem aaılzadem .. 

Diye bağırdı. 
Şövalye Cem, Antuvana gös

terilen bu hürmet ve iltifat kar• 
şııında şaıırmış kalmıştı. fakat 
Antuvan, hiç istifini bozmadı. 
Şövalyenin önünde yerlere kadar 
eğilip açık kapıyı iıaret ederek: 

- Buyurunuz, aıaletmeap f .. 
Dedi ve sonra, ıövalyenin elin· 

deki dizginleri aldı. 
Şimdi şaıırmak aırası, usta 

Greguva gelmiıtf. Çok iyi tanıdığı 
prensin, böylece önllnde hürmetle 
eğildiği zat, hiç tüphesiz ki bir 
kıraldı. 

Uata Greguvar, mütemadiyen 
ıövalyenin önünde eyllip doğru
luyor, nefes almadan içeri aesle
niyordu: 

- Janet 1.. Lindri !.. Piyer ! .. 
Neredeainlz ?.. Hepinizi birden 
ıeytan alım .•• Madam Greguvar, 
hangi köıeye takıldı bilmem ki ••• 
Marsel.. Anet f.. Kapıyı koıu· 
nıza ..• Buyurunuz aaılzadem.. Fa• 
kir lokantam, emrinize Amadedir. 
Mari 1.. Koş yukandaki kırallara 
mahsuı müzeyyen odayı aç .•• 
Maamafih, zatı aailloelerl emir 
buyururlaraa, karımın gelinlik 
odası da hazırdır. Orada da isti• 
rahat buyurabileceğinize eminim. 

Şövalye Adeta ıaıırmıştı.. Bu 
gl\riiltllyU duyan bazı meraklı 
müşteriler de bu mühim misafiri 
görmek için kapının önilne top
lanmııtı. 

(Arkası var) 

Or. A. KUTiEL 
Karakoy Topçular caddeli No. 33 
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- Ne Arıyorsunuz?. 
- Tavşanımın yiyebileceği 

bir ot! .. 

t.Dı;;;,., lktual Haberleri 1 
1 1 
Yunanistanın 
Tiitün 
ihracatı 

Yunan tiitünlerl ihracatçıları 

ı
Bu gıl geçen federasyonu tara· 

fmdan yapılan 
yıldan azdır iıtatistiklere göre 
1934 senesi ilk beş ayı zarfında 
Yunanistandan yapılan tütün ibra• 
catı 13,261.220 kilo) a varmışhr. 

1933 senesi ilk beş ayındaki 
ihracat miktarı 15,306,571 kilo
gramdı. Şu halde 1934 senesin· 
deki ihracat geçen yıla kıyasla 
2,045,371 kilo daha azdır. 

Yunan hiikumeti de bu gün· 
lerde tütün ihracatına ehemmiyet 
vermeğe başlamıştır. Nazırlar 

heyeti her vakittan daha fazla 
hUkümete mal edilmit eekl tfttlln 
stoklarından J 70 bin kilo malın 
bir Alman iİrketine ıatılması için 
ziraat nezaretine müsaade etmiştir. 
Flat kilo başına l 22 drahmidir. 
[Takriben J 50 kuruş]. Atinadan 
bildirildiğine göre Sovyet Rusya 
Ticaret Mümessiliği de bugünler• 
de iki milyon kilo tütün Hbn 
alacaktır. 

Varşovadan yazılıyor: Polonya 
Polon n al- milli bankası altın 9 • stoku azalmakta· 
tın !aa1ıhii- dır. Bu aebepten 

dunden milli paranın kıy-
agrıldı metinde bir azalıt 

olmak ihtimali baıgöstermiıtir. 
Polonya hUkümeti ıdoty'nin kıy· 
metini muhafaza edebilmek için 
birçok mühim kararlar almııtır. 
Bunlar arasanda altın taabhlldllnll 
kaldıran nota bilhaıaa nazandik· 
kati celbetmiıtir. Bu karara gire 
Polonya tabeaaı harice olan 
borçlannı konturatolarında aksine 
kayıt mevcut olsa bile klğıt 
para ile ödeyeceklerdir. Bu ka
rardan yalnız ıafl altın llzerine 
yapılmıı mukaYeleler iatiana edil· 
mittir. Bu kararla milli ban· 
kadaki altın stokunun memlekette 
kalmam temin olunmuıtur. .............................................................. 

YeDI NetrlJ&tı 
Çıtır - Ankarada çıkarılmakta 

olan bu edebiyat ve kültür mecmua· 
sının 15 - 16 IDOI eayısı, daha büyük 
bir kıt'a ile intişar etmiştir. 

Edebiyat - Üniversite Edebiyat 
Fakültesi Talebe <. 'emiyeti tarafından 
çıkarılmakta olan bu güzel mecmuanın 
2 inci sayısı da intişar etmiştir. Bu 
sayıda Prof. Köprülü Zade Fuat, Ra
gıp Hulusi, Kenan Fikret, Adnan Ca· 
bit, Süheyl Şemsettin, Tolunay, M. 
Reşat Beylerin ve Prof. H. Relohen· 
bach, Prof. Leo Spitzer'in birçok güzel 
yazılan vardır. Tavsiye ederiz. 

KUltUr - İzmirde çıkan bu ıaoat 
ve terbiye mecmuasının 20 inci ıa1ııı 
da iııtiıar ıtmiştirl 

(Baştarafı 1 inci ı;ayfada) 

bir kıımı bir sene sonra Parls, 
Lo 1dra ve Viyana ya tahsile gön-
derilmiılerdir. Mektep ilk mezun· 
larını kuruluşundan sekiz sene 
sonra vermiştir. Bu ilk mezunlar 
Kafileai 80 kişi kadardı .. bir kısmı 
biriaci mülizim, geriye kalanlar da 
mUlAzim rütbeaile çıkmıılardı. 
1847 yılında mektep, timdikl 
mektebin bulunduğu yerdeki, 
Tophanei Amire hastanesine nak
ledilmiıtir. Kırım harbi eınasmda 
bu bina Fransız askerlerine tahsis 
olunmuı. Bu sırada bir gece 
çıkan bir yangın neticesinde bina 
tamamile yanmıştır. Bundan sonra 
Gülhanedeki eski tıbbiye mektebi 
binası Harbiye Mektebine tahsis 
edilmiştir. Daha sonra mektep, 
Üniversitenin arkasında ve ıimdiki 
Yüksek Muallim mektebi olan 
Taıkışlaya naklolunmuı, birkaç 
sene sonra da şimdiki bina ya• 
pılmıştır. Bu seneler zarfında 
Harbiye Mektebi, mesleki tedri
aattan ziyade bir ilim ocağı vazi
yetine gelmif, birçok ilim zabit· 
ler yetişmiotir. Meşrutiyetten son· 
ra mesleki tedrisata ehemmiyet 
verilmiştir. 

BUyUk harp esnasında Harbiye 
Mektebi hastane olarak kullanıl
mış, mütareke senelerinde ise 
bina lngiliz işgal ordusu kuman· 
danlığı tarafından işgal edilmiı, 
fakat çok hazindir ki bu esnalar· 
da mektebin, eıi pek az bulunan 
zengin kütüphanesi de yok deni
lecek bir hale getirilmiştir. Mü
tarekede mektep Habcıoğlundakl 
topçu mektebi binasına, Kuleliye, 
Zeytinburnundakl haataneye ve 
nihayet Maçka kıılaaına nakle-

miş, fakat bu binalar da arka arkaya 
işgal olunmuştur. Milli mücadelede 
ise Harbiye mektebi enell talim
gih olarak, daha sonra da Har
biye mektebi iımi altında Anka· 
rada faaliyete geçmiı ve yetiıtir
diği genç zabitlerle milll ordunun 
kumandan boıluğunu doldur
muştur. 

Büyllk zaferden sonra 339 
yılında mektep tekrar lstanbula 
nakledilmlıtir. Ctımhuriyet hOkü· 

1 
meli Harbiye mektebine çok 
biiyük bir ehemmivet vermiı, 
programlar değiştirilmiş, her 
cihetçe ıslah olunmuş ve asri bir 
yüksek askeri mektep liyakatini 
kazanmıştır. Harbiye mektebi kıss 
bir zaman sonra Ankarada yeni 
yapılan binaya taıınacaktır. 

~ 

Tarihçeaini şu ıatırlarda bil
dirdiğimiz Harbiye Mektebinir 
100 Uncü yıldönUmü 30 Ağostosta 
çok parlak ve heyecanlı mera· 
simle kutlulanacaktır. Zengin biı 
program hazırlanmııtır. Yapılacalt 
olan bUyUk geçit resmine 
mektebin bu seneki mezunlan 
zabitan tabur halinde fttirak 
edeceklerdir. O gün saat 14 te 
mektebin bahçesinde bu aene 
mezun olan genç zabitlere 
diplomaları dağıtılacaktır. Son-
ra mektep kumandanı miralay 
Rauf Bey, büyük ErkAnıbarblye 
Reisi Fevzi Pata Hz. nin hitabe
lerinl okuyacak, bundan aonra 
yüksek Askeri Şura Reisi Cevat 
Paşa, harp akademiainden bir 
genç zabit, harbiye mektebinin 
son sınıfından bir talebe, deniz 
harp lisesinden, ihtiyat zabit mek· 
tebinden ve askeri liselerden birer 
talebe nutuklar söyliyeceklerdir. 

Bundan ıonra memleketin mü• 
daf aaıı ve Cumhuriyetin korun• 
mR11 için ant içilecektir. Daha 
ıonra davetliler tr1bllnlerde yerle· 
rini alacaklar ve botun askeri 
mekteplerin iştirak edecekleri 
büyük bir geçit reami yapılacak
tır. Geçit resminden aonra mek· 
tebin en yqh mezunu olan Mütir 
Kizım Paıa bir nutuk ıöyliye
cektir. ................................. ·-···-·················-r ~·--
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iktısat Veka\letinden: 
Vekiletimiz Ölçüler ve Ayar MUdllrlOğllnde açık bulunan 

vazifelere birisi Elektrik 6bllrll mekinik 6lç0leri m8tehU1111 iki Fen 
mllfaviri ile biriıi Kimya öbllrll Elektrik dlplom mnhendlsl veya 
doktoru ve bir yilkaek mühendis mektebi veya Oniveraite Fen 
F akUltelerinden mezun olmak llzere lkl laburatuvar mOhendial ve 
Demiryollarıoda ngon Ye baaldll muayenelerinde çalqtınlacak 
Oniverıite Fen FakOltelerinden, toknikum, robertkolej veya un'at• 
ler mektepleri makine ıubelerinden mezun iki, Ankara, latanbul, 
Samıun, Mersin ve lzmirdeki Ölçüler ve ayar Mıntaka Baı Mlfet
tifllklerinde çahıtırılmak tızere de 15 ayar Fen memuru ile MOdllr
llk bnro itleri için iyi tahıll g6rmllf ve tecrllbell bir mOmeyyia 
alınacaktır. 

Fen MUtaYirliklerinden baıka açık vazifeler için Ankarada 
6lç6ler ve Ayar MOdürlüğOnde ve latanbulda Marmara mıntaka11 
ÔlçUler ve Ayar Bat MUfettiıliğinde ehliyet imtihanı yapılacaktır. 
Bu imtihandan önce açılacak ve 1 ~ gün allrecek olan Hazırlama 
kurslarında göaterilecek nazari ve ameli deralerle dilekçllerin bllıi· 
leri tazeleıtirilecektfr. 

imtihana girmek lıtiyenlerfn en geç 25/8/934 alqamına kadar 
Ankarada Ölçüler ve Ayar MUdllrlnğüne vermeleri veya g6nder
meleri lazım gelen vesikaların nelerden ibaret bulunduğu, kurı 
programı, verilecek ücretler ve aair şartlar Ank~rada Ô_1çUler Ye 

Ayar Müdürlüğünden ve f atanbul, Samsun, Meraın ve lzmırd~. mın
taka Ölçüler Ayar Baı MUfettiıliklerinden görUlnp ötrenllebılır. 

Bu vazifeler için bundan evvel müracaat ederek imtihana 
ıirmit olanlar da eski mllracaatlarını yenilemeli Ye noksan vesika· 
)arını tamamlamalıdırlar. 0 4870,, 

-------------------------------------============~----
1 1 Devlet Demiryolları ilanları 

Teıhir edilmek üzere lzmir panayırına gönderilecek eıyadan 
aatılmıyanların mahreçlerine meccanen iade edilmeyip avdette de ar
nl ıartlarla % 70 tenzilitla nakledilecetl taahihen ilin olunur. ''4830" 
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e Başı 
Aşk ve macera romanı - 81 -

Yapahm? 
25 - 8. 934 

1 
1 

- Yapacak bir şey daha 
kaldı. Çantayı almak .. 

- Ça ıtayı almak .• Evet \nn· 
tayı alac"ğız .. 

F nkat nasıl?. 
Senin plfinın Uzere. Yani 

hen ... 
Ben o planı değiştirdim .. 

Duymadın mı? Çanta yukarıda 
imi§. Yani daha hiç bir yere 
teslim edilmemiş. Şimdi bizim 

yapacağımız şey bir an evvel 

yemeğimizi bitirmek ve yukanya 
çıkıp işe başlamaktır. 

- Yukarısını biliyorsun. Bob 
söyledi. Müsteşarın katibi yuka· 
ndaki odasından çıkmıyormuş. 

lmre gti!dü: 
- Matlup olan da o, dedi, 

dur budala sana iti anlatayım. 
Ve Jmre eğilerek metresine 

uzun uzun bir şeyler anlattı. 

* On dakika sonra M. Domansky 
bir piliç kızartması ısmarlar
ken yemeğini bitirmiş olan Eva 
Ue lmre yemek ıalonunu terk 
etmitJer asansöre doğru gidiyor· 
lardı. 

ŞUpheaiz ki maksatları ikinci 
katta bulunan ikiyüz elli beı 

numnrah odalarına çıkmakh. Bu 
iki yfiz elli a tı numarayı taşıyan 
kapı, müsteıaı-ın kitibi ile birlikte 
tuttuğu bir salon iki yatak odaaı 
ve iki banyolu dairenin kapısı 
Ozerinde bulunan numııra idi. 

-17-
- +'o... Allo ..• Neresi 

orası? ... 
- Kimi lıliyorsunuz efendim? 
- Oraıı neresidir efendim? 
- Burası Uhland 2536 dır. 

Kimin evidir efendim? 
- Kimin evini arıyorsunuz? 
- Her profesörle konuşmak 

istiyorum. 
- Hf'r profesör evde yoktur 

efendim.,. Eğer efendinin Her 
Profesöre söyleyecek mühim bir 
feyleri \'arsa lfıtfen bana sö1le· 
•inler. 

- Ben Her prof cıörle biuat 
aörliımek iıti)•orum. 

- Her prof csör daima met· 
ıuldllr efendim... Her profesöre 
ı6yleyecek mühim birıeyleri vana 
dendinin onu yazmasını tavsiye 
e.derim. ÇünkU Her profesör 
:ı.ıyaret kabul etmez ve telefon 
muhavereleri yapmaz... Eğer 
efendi söyliy ki . • ece erı ıeyı yazarlar 
\ e Her prof eıöre bir de adres 
verirlerse... Eğer Her profesör 
&öylenilen şeye alaka duyrraa 
tizerine biz:ıat telefon eder 
veya randevu verirler. 

- Yazmak, evet, bu daha iyi 
bir fikir.,. Her profesörün adre
aini lütfeder misiniz? 

- Baş üslüne efendim ... Ad
res şöyledir: Bcrlin W. Meineche 
&okağı 29 numara. 

- Ya profesörün ismi imlası 
nasıldı? 

- iki ( t) ile ya7Jhr efeı dim. 

- iki ( t) ile mi? Çok teıel<· 
kUrler ederim. 

- Fak at efendi bir it bul
ftlı'~ için Her profeaördeo bir 
l · -ıiye r. ektu bu veya bir tavu
lllt ar : oraanıı nafile rahatsız 

- Yazan 
Suat Suzan 

olmayınız. Her profesörün en 
aşağı altı ay kadar bir mUddet 
içinde hiçbir yere bir tavsiye 
mektubu vcremiyeceğini çok iyi 
biliyorum. Size doğrudan doğru
ya iş müdüriyetinde musikitinaı· 

ler borsasına gitmenizi tavsiye 
ederim. ÇUnkU böyle bir müra
caat ıize çok daha müfit olabilir. 

lf 
Jems: 
- Vay reıil karı vey, dedi, 

beni dilenci zannetti galibaL Bir 
koltuğun içine gömülmüş gibi 
oturan Tevfik: 

- Telefondan bir netice çık
madı galiba, dedi... ProfesörUn 
ismini henüz öğrenemedin, de
ğil mi? .. 

- Adresini öğrendim dedi. 
Oraya kadar ihtiyarı zahmet eder 
ve binanın bütiln apartıman ka· 
pılarındaki lavhalara bakarak, 
ismi iki (t) ile yazılan profesörü 
bulurum. 

Jemı şezlonga uzanmış yatı• 

yor ve ağzından uzaklaştırmadığı 
telefon makinesini şimdi karnı 
üzerinde tutuyordu. Üzerinde beyaz 
bir pantolon ve kolları göğsU 

açık bir atlet fanilası vardı. 
iri bir yaprak sigarası iç"yordu. 

Ve yanında yerde halının üzerin
de iki gtil ile, bir viski şişesi, bir 
bardak, üç açılmamış ve iki boş 

soda ıişesi. 
Eğildi. telefonu yere bıraktı. 

sonra viıki şişeısini alarak, şişeden 
bardağa dört parmak v:ski 
boşalttı. 

Tevfik şimdi ayağa kalkmııtı. 

V • masanın önünde idi: 
- BUtiin bu hadisede beni 

harap eden şey Fatmanm beni 
katil umneditidir. 

- Fatma mı? .. Fatma kim? .• 
- Fatmayı bilmiyor musun? 
- Ha... Evet ıu bize gUıel 

yadigarı yapan mahut genç kız .. 
sizin masumcniz ... Şimdi anladım. 

- Jems onun aleyhinde bir 

ıey flöylemekten mennederim. 
- Nasıl mennedersin? Sen, 

Fatma beni katil zannedecek diye 
parçalanmaya baılayınca benim 
aoğuk kanlılığJmı muhafaza et• 
meldiğime imkan yoktur. ÇUnkU 
orlumdan çatlarım. Sanki Fatma• 
nız katilin kim olduğunu bilmez· 
mit gibi ... 

- Y ems o genç kız katili 
bi. l. •• c:z ... 

- Hlemez mi ... 
Hiddetre yer;nden doğruldu. 

Şimdi oturuyordu: 
- Teddy sen o kadının kim 

olduğunu bili) or mus\ln? Fatma 
kimdir? Haberin var mı. 

Tevfik ark•daıının yüzüne 
ıual dolu bir glSzle baktı ve 
nazarlarHe sanki ona: "Ya sen, 
di)e ıoruyordu, sen onun hakkın
da birıey mi bili~orsun?,, Galiba 

Jemı de bu nazarlardaki suali 
anhaınııh fakat çok mühim birşey 
if ıa ed.er ıibi ıeıini alçalttı ve: 

- Benim de onun kim oldu
jundan haberim yok diye itiraf 
etti. .. 

Şimdi bUabütün yerinden kalk· 

mıştı ve kendi kendisine konuiur 
gibi : 

- Bu, seri ile yapılan cina· 
yellerin ımiki nedir? diye yavaş 
yavaı söyleniyordu. Bu adam 
zavallı kadınlardan ne istiyor? 

Ve elindeki bardağın içine 
açtığı soda şişesinden koyarak 
birkaç vudum viski içti: 

- ~ööf... Bu viıki de kaynı· 
yor... Buz dolabı bozulduğundan 
beri arbk kaynamıı içki içmeğe 
başladık. 

(Arkaıı var) 
.... •••• :'.I. _ı:1,, ......... =-

,.. 
Hangi Mektebe 
Gireceksf niz ? .. 

Kari/erimizin 
Suallerine 
Cevaplarımız 

Çanakkale ke.rilerimizdcn M. Mu
ammeT Beye: 

- Adreainiz olmadığı için 
busuıi cevap veremedik. 1stediği· 
nizi bu sUtunlarda bildiriyoruz : 

Evrakınızı yani mektep ıaha· 
detnameniı.i, ııhhat raporunuzu, 
aşı kağıdmızı, nüfus tezkerenizi 
bir istida ile beraber Birinci 
T eırin 934 sonuna kadar Eski· 
şehirdeki hava mektebi kuman· 
danlığma aönderiniz; her halde 
kabul veya ademi k• bulDnftzde 
ıizi haberdar ederler. 

lf 
Be~iktaşta M. N. Beye ı 
- Kadaıtro fen mektebi 

Sultanahmette Tapu ve Kada1tro 
binasının Ust katındadır. Tahsil 
müddeti iki senedir. Bu rneılek 
mektebine, ortamektep mezun· 
larmı imtihanıız, daha aıağı 
tahsilli olanları imtihanla alırlar. 
Mektep neharidlr. Taliplerin, şa· 
badetnameleri ile birlikte mektep 
mildiriyetine mllracaatleri lazımdır. 

........... • • ı-:-t t'-!llP •• ~ ..... 9-ııt .. 
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Denizyol ları 
iŞ LE TM E Si 

Acentelerl ı Karak6y K6prllbaı 
Tel. 42562 - Slrkeel MUhOrdarıade 

Han Tel. 22740 ......... .. ..... 
Ayvalık 

Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 25 
Ağustos 

Cumartesi 17 de Sirkeci 

nhtımından kalkacak ve Ay· 
vahk yolunun mutat iskelelerine 
uarayarak lımir'• gidip döne
cektir. ··soso,, 

Mersin 
iNEBOLU 

Yolu 
vapuru 26 
Ağustos 

Pazar 10 da Sirkeci nh· 
tımından kalkacak. Gidiıte 
Canakkale, lzmir, Küllük, Bod· 
r~m, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kq, Finike, 
Antalya, Alanya, Menine. Dö· 
nütle bunlara ilaveten T qucu, 
Anamur, Ku,adaaı, Gelibolu'ya 

uğrayacaktır. u50~ 1,, 

_.,.. Or. KEMAL NURi •-. 
Cilt n Ziihrevi hutalıklar mütehassısı 

Beyollu ı Rumeli han 16 
Tel: 40153 

_I _R_A_D_Y_O. __ I 
26 AOuatos Pazar 

Varşova 1345 m. - 1915 piyano 
keman . k.o!lseri musahabe, '20, 15 piya
no musıkısı muhtelif, 21,12 popüler 
Senfonik konser, 21,50 haberler musa
habe, 22,05 Lembergten neıeli neıri
ya_t, 23 musahabe, 23,lS Spor 23,30 
plalc, 24,05 danı musikisi. ' 

Delgrat 3!17 m. - 20,10 plôk, 20,30 
musahabe, 21 tagannili! radyo orkest
rası, 22,30 radyo piyesi 23 ııaat ayarı 
ha~erler plak, 23,45 k~hvelıane kon• 
serı, 24,20 dans plaktan. 
. Dükreş 36~ m. - 11,SO dini neş· 

rıyat, 11,45 dıni musiki 12 ög'Ple kon· . ' 
serı, aşk şarkıları, 18 pliik, 14,41> l.OU· 

sahabe, 14,15 haberler, 14 40 hafif mu-
siki, }8 ın.~ısahabe ve kÔylü neşriyutı, 
19,~o P?Pulcr Homen musikisi, 20,30 
1 nıverııtc, 20,45 plak, 21 konferans, 
21,15 ağır musiki, 22 Spor haberleri 
23,15 balet musikisi. ' 

Moskova Stalin 364 m. - 22 30 
dans musikiRi, ' 

Peşto 550 m. - 20 Tagannili rad· 
yo konseri, 21 üç perdelik bir piyes 
2f,65 haberler, 23,~5 dans musıkisi 
24,1~ :S!gan takımı T. popüler Maca; 
mu&ıkıeı. 

Viyana 607 m. - 21,05 Burggar
ten'den naklen Holzer takımı T. ope· 
ret musikisi, 23 musahabe, 28,10 pllk, 
23,30 Jıaborler, 28,SO akıaın konseri 
24180 gece konseri. ' 

27 Aaustos Pazartesi 
lstanbul - 18,30 Fr. ders, 19 opera· 

tör Doçent Kazım lsmail bey T. kon
forans, 19,30 Ttirk musiki neeriyatı 
Ekrem, Ruşen, Cevdet, kemani Cev· 
det, Şeref, İbrahim beyler vo Vecihe, 
Belma hanımlar, 21,20 ajans ve borsa 
haberleri, 21,80 Stüdyo caz vo tango 
orkestraıı, Bedriye Rasim hanımın 
i~tırııkile. 

Varşova 1345 m. - 20,40 pluk 
musahabe, 21,12 hafif musiki, 21,40 
haberler, 22 musahabe, 22,12 orkestra, 
22,40 piyano konseri, 23,10 umumi 
harp hatıraları, 23,2ö dans musikisi, 

Belgrat 437 m, - · 20 kahvehane 
konseri, 20, )0 plak, 20,45 keman refa· 
katile orkestra konseri, 21,30 plilk ile 
l'uccininin ·'La Boheme,, operası mü
teakıben plfık ile dans. 

Bükreı 864 m. - 18,lr> güııdiiz 
neşriyatı, 19 haberler,! 19,05 radyo or
kestrası, 20 Üniversite, 20,15 radyo 
orkestrasıuıu devamı, 21 konferans 
21,15 Kunrtet oda musikisi, 21,45 fen~ 
ni müaahabc, 23 Rus şarkılan ve mu
l'liki, 23,30 viyolonsel, 23 haberler 
2~1,30 kahvehane musıkiıi nakil. ' 

Moekova Stnlin 364 m. - 18 Rus 
ihtiliiliude kadınlar, 22,30 dans 
musikisi. 

Peşte 550 m. - 20,45 Sigan mu
sikisi, 21,60 haberler, 22.10 Hnyterin 
idaresinde opera orkestrası, 23,30 dans 
musikisi, 24 Salon orkeıtrası. 

Viyana 507 m. - 20,10 musahabe, 
20,25 Holzer radyo orkestrası, 21,30 
musahabe, 22 orkı>stra konseri k'llar• 
tet, 23,30 haberler, 28,50 gece konıeri. 

28 Ağustos Sah 
lstanbul - 18,SO plak neşriyatı, 19 

1teaut Oeınıl bey T. çocuklara masal, 
19,30 Turk musiki neşriyatı Stüdyo 
111\Z heyeti Y n9nr bey ve Emel ve 
Hifat bey, l3tılrna, Meliha ll. lar, 21,20 
ajaue ve borsa haberleri, 21,30 Cemal 
Heşit, Ln~isnki, fuct N~zih, Mesut 
Oemll B. ler T. kllsık musiki. 

Vırşova 1845 m. - 20,15 hafif 
musiki, 20,50 Spor, 21,12 Hobert Stol· 
zun eıcrlerinden cıcı isimli opera 
temsHi, 23,15] musahabe, 23,30 dana 
mueikııi. 

Belgrat 437 m. - 20,GO plik, 21 
musahalıe, 21,SO radyo orkestrası, 

22,30 orkestra refakatile popüler eıır· 
kılar, 23 habeıler dans plakları. 

Bükreş 3Gi m. - 18,15 giindüz 
ne§riyatı, 19 musahabe, 19,05 hafif 
musiki, 20,30 Ünivereite, 20,45 pliık, 
21 konferans, 21,15 Senfonik orkestra 
konseri. 

Moskova (Stalin) 361 m. - 18,SO 
bir opera temsilini nıki~ 22,30 danı 
muıikiıi, 24,05 1apanyol ne11riyatı. 

Viyana 607 m. - 20,85 Viyana 
şarkıları, 21,10 Mozartın e1erlerinden 
konser, 22, 10 musikili temıil, 28,10 
eğlenceli konser, 23,SO Son haberler, 
23,SO konserin devamı, 24,45 gece 
kooıeri. 

29 Aluatos Çar,amba 
Tıtanbul - 18,30 Fr. dert, 19 plik, 

19130 Türk musiki neıriyatı, Ekrem, 
Rueın, Cevdet, Muıtafa Şeref, Necati 

D. ler ve Vecihe, Semiha Il. lar, 21.20 
ajana ve borsa haberleri, 21.30 Stüdyo 
caz ve tango orkestrası. 

Varşova 1845 m. - 21.12 orkestrn 
konıeri tagannili, 21.50 haberler, :.2.1~ 
orlceıtranın devamı, 23 edebiyat, 23.15 
dans musikisi. 

Belgrat 437 m. - 20.10 plak, 
20.30 musahabe, 21 Jübliyaoadnn na· 
kil, 23 gazete hal:ıerleri, rudvo or• 
kestrası. • 

DUkrcş 864 m. - 18·16 gündüz 
neşriyatı plak. 19,05 Vals mu.,ıkisi, 20 
Cnivcreite, 20,15 H.orııen rnu;;ıkj .. i, 
2J,45 fenni bahisler, 22 tagnnui, 22.80 
çift piyano ile modern musiki, "J hı· 
herler, 23,30 kahvehane musikisi. 

Moskova Stalin 861 m. - ~0.30 
dans musikisi. 

Pcote 550 m. - 21 tiyatro, 21,60 
Mandits caz takımı, 22.40 haberler, 
23 Sigan orkestraıı, 23.4& op ra or· 
keıtraaı. 

Viyana 507 m. - 20,16 Snlzburg• 
tan naklen R Straussun oserlC'rındeo 
Rosenkavalier iıimli operet, 2! haber· 
Jer, 24.20 gece konıeri. 

30 Alustoa Per4embe 
İstanbul - 18,30 plak nc>şriyatı, 

19.20 ajans haberleri, 19,80 Turk mu• 
ıiki neşriyatı, Kemal Niyaıi, Azmi B. 
ler ve Hayriye, Müzeyyen H. lnr, 21 
Selim Sırrı B. T. konferanl!!, 21.80 
Nurullah Şevket D. tagannl ve Stüd
yo orkestrası. 

Varşova 1845 m. - 21.10 Salz
burgtan naklen 'l'oacanininin ıdaresin
de senfonik konser, 23.0S koufernns, 
23. IS dans musikisi, 24 musahabe. 

Belgrat 437 m. - 20.45 musahabe, 
21.16 Salzburgtan naklen 'l'oscinininio 
idaresinde senfonik konser, 23.o·ı lın· 
herler danı plakları, 23.50 kahvehane 
konaerı. 

Bükreo 864 m. - 18-15 gündüz 
nevrjyatı, 19 haberler, 19.05 dııue mu
sikisi, 20.30 Üniversite, 20.4:i konfe
rans, 21 Senfonik konıer Salı urgtnn 
nnklen. 

Viyaua 507 m. - 20.10 Saat ayarı 
haberler vesaire, 20.30 Aktüalite, 20.45 
hafta icınalı, 21.15 Salzburgtarı naklen 
arturo '.l'oskanininin idaresind fdhar• 
moruk konser, 28.05 Holzer idaresin• 
do radyo orkestrası, 23.30 haberler, 
23.flO koaserin devamı, :?4,4:-J geoe 
konııeri kuartel 

31 Aluatos Cuma 
1ataubul - 12.30 plak nc>:ıriyatı, 

18.30 plô.k neşriyatı, 19,80 Türk mu• 
siki neıriyatı, Ekrem, Ru§en, Cevdet 
B. Jer ve Vecihe, Nazan Feridun, 
Nedime ll. lar, Ovrik Ef., 21,~0 ajanı 
ve borsa haberleri, 21.80 radyo orkes· 
trası T. hafif muıiki. 

Vareova 1345 m. - il.12 popüler 
eenfonık Clrkestra konseri, 2J.50 ha· 
herler, 22,12 popüler kon~erin devamı, 
23 mu alıabe, 23.15 dans mue" kiı.ı. 

Delgrat 487 m. - 21,lS Zogrepten 
nakil, ~2.45 plak, 23 haberler vesaire, 
kahvehane konseri 24 danı plôklan. 

Bükrcş 864 m. - 18-15 gündüz 
neıriyutı plak, 19,0j karışık orkestm 
konserı, 20 Üniversite, 20.15 rndyo or· 
kestrnsı, 21 Bizenin Oarmen o~raıı 
plôk ile. 

Moskova Stalin 361 m. - l mu• 
sahabt>, 22,80 dans musikisi, 

Pc,te 550 m. - l?l opera orkestra• 
eıııın koostıri, 2:l15 haberler, 22,3~ 
Sıgan musikisi, 23.20 oda musikisi, 
24.30 }.;ogroady car. takımı. 

V ıyaua 507 m. - 21 bir kllıse 
faresi gibi fakir isimli temsil, 22.45 
Hob.er rad~o orkestrasJ, 28,: O haber
ler, 23.:,o konserin devamı, 24.45 ıeot 
konserı kuartet. 

1 Eylül Cum•rteal 
Varşova 134S m. - 21 l'hopinba 

eHrlerındeo konser, 21.30 ecnebi dilile 
kooferanı, 21,40 Polonya musikisi, 
22.12 hııfıf orkestra konseri, 23 Aktü· 
alile 23.10 Poznandan nakil, 24.0S 
dıtne uııı~ikisi. 

Bükrf'.ş S64 m. - 1 '!·15 gün<l ı z 
neşriyatı, 18 musahabe, 1 ,05 V ı 
musikisi orkestra ile, 23 haberler, 23 O 
kuhvehaııe musikisi. 

Moekova Stalin 3Gl m. - 17 raıl• 
yo temsili, 22.30 dans musikısi. 

Peşte MO m. - 21.15 Studyodao 
musikili piyee, 23,80 haberler, 23.50 
Farkas SigRo takımı. 

Viyana 607 m. - ll.05 oarkılaf 
hafi{ havalar, 21,46 Precheraeedea 
nalul 21 15 Jaruonuo eıo•rlerinderı 
Dana' Mu~ikantenoıaedıl iııiı li operet 
temıili, 23 !O haberler, 15,45 optNtla 
devamı, 24.16 cubud. 



TÜRKIYENIN EN ESKi, 

s·· VE ERi ERi F 

er an e oz 
llK defe olarak piyasaya deri satmak Uzere latanbulda bir bUro açmıttır. 

H•r nevi güz d•rll•ri, kös•l•, g4rma, elditl•nlik ve güd•rl mübagaası 
için brı büroya mürocaat olanmalıdır. 

Adres: İstanbul • Sirkeci - Sanuaryan Han yanında .No. 36. Telgraf: BU:DEKA İstanbul · Telefon 2288! 

Kumbara Sabipleril 
1 Eylôl 934... tarihine 
kadar Bankada " asgarı 

EYLÜL 

yirmi beş lira yatırmış 

Olmalısınız! 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide-
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek istiyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
~'7 lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mük&fat ! 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

- Genç kızlarım ıza ıerefli, emniyetli bir l•tikbal hazırlayan mekteblınlıe 

talebe kayit ve kabul muamelesine baılanmııtı r. 

Kabul qartları: 

1 - Türkiye CUmlıuriyetl tebaumdan olamk. 
2 - Ya ı (18)den aınğı (30)dan yukarı olmamak. 
8 - Orta tahsili ikmal etmit olmak. 
4 - Evli olmamak (evvelce evlenmlı ve ayrılmıt ise çocuğu bulunmamak) 
5 - Mektebi terkettiği veyahut bet aenelik mecburi hizmeti ikmal 

etmeden evvel me•leti terkettiği veya çıkarıldığı takdirde mektep murafını 
3deyeceğln• dair noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu ( 1,52 ) den afatı olmamak. ( Tıbbi 
muayene mektepte yapılacakhr.) 

Mekte p Hiliiliahmer Cemiyetinin malı olup tahıll mOddetl lkl Hne altı 
aydı r. Taliplerin iskAn, iaıe, ilbu ve tedrlutı tamamen Hllillahmer Cemlye)I 
tarafından t emin edildiği gibi aylık cepharçlığı da verilir. 

Mektebe g irmek iıtiyenlerin 15 eylill 1934 tarihine kadar Cumadan maada 
her giln, İ stanbulda Akaarayda Hueki caddeainde mektep idaresine milracaat-
ları ili n olunur. (1548) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden : 

Haydarpaşa Emrazı Sariye baatanesi için 160 ton yerli maden 
kömürile 60 ton yerli kok kömUrU ayrı ayrı olarak 4 EylUI 934 
Sah günü saat 14 te ve 1500 kilo Pamuk ile 2000 metre yerli 
Amerikan bezi ve 500 metre yerli patiska yine ayni günde ve 
ıaat 15 te Galata'da Kara Mustafa Paşa sokağında lıtanbul Li
mana Sahil Sıhhiye Merkezi Mnbayaa Komisyonda açık münakasa 
ıuretile ihaleleri yapılacağından iıtiyenlerin şartnamelerini ıörmek 
üzere mezkiır merkez levaıım memurluğu ile haatane idare memur• 
lu(una müracaatları. •4775,. 

• Türkiye iş Bankası -

, ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 
fatanbul AcentalıAı 

•Liman Han, T elefonı 22928 

Trabzon 
TARİ 

Yolu 
vapuru 26 
Atuıto• 

Pazar gönO 1aat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidloteı 
Zonguldak, fnebolu, Ayancık. Sam
ıun, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, 
Görele, Trabı:on n Rlzeye. DlSnilote 
buftlara lllveten, Of ve Sürmeneye 
uj'rayacaktır. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ııünlerJ •aat 20 de Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gldit ve 
d8nGıte mutat l•kelelere ufrar. 

IZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Sah, Çarıambı, 

gOnlerl bir vapur ıaat 9 da, Top• 
hane rıhtımından kalkar. 

·-······················································--
9on Poata Matbaaaı 

&ablb&ı All Ekrem 
Netrl7at Mldlrlı TalaW 

Ağustoı 2S 

Istanbul Üniversitesine ve yüksek mekteplere 

diğer ıehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsuı 

TÜRK KAD N BİRLİÖİ · 
himaye ve murakabesinden 

Kız Talebe Yurdu 
C. Halk Fırkası kitibi umumiliğinden ve Maarif VekiletiniD 

yUkaek tavıiyenamelerini ve resmi ruhsab haizdir. 
MUeaalal : TOROGLU ZIYA 

Kayıt ve tifahi, tahriri tafıllit almak için Cağaloğlunda Birlik 
merkezine veya Şehzadebaıanda Yurt mildOrlUğüne mllracaat 

~ edilmelidir. ~ (2052) 

1 lstanbul Evkaf mUdüriyetl lllnları 

1 - Fatih Çarıamba Murat Molla tekkesi Meırutahaneal. 
2 - Kadıköy ZübtU Paıa Baidat Ömer Ef. çıkmaıı 2 No. h hane. 
3 - .. " " .. ,, ,. ,, 2 • 1 No.b iki 

baraka oda ve ahır ve 25 dönllm arazi. 
4 - Galata MUeyyet zade, Makn çıkmazı 35 No. h iki oda .,. 

bahçe 7 il O hi11e. 
5 - Yemlt Hatap kapııı Kereateciler, Hacı Salih ata camiL 
6 - Kaaımpaıa, Gaıl HaHD Pqa Mektep aokaiında 17 No. la 

dükkln. 
7 - Bahçekapı Dördllncll Vakıf Han dördüncü katta 16 No.la oclı. 
8 - Mabmutpaıa Sultan odaları hanında 15 No. lı oda. 
9 - Galata, Mehmet Allpaıa hanı alt katta 42-1 No. la oda. 

10 - Kaıımpqa Gazi Haıan pafa Kayık iskelesi 55 No. L ahır. 
BalAda muharrer emlAk 935 ıeneti Mayıa nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden mllzayedeye vazolunmuıtur. Taliplerin t Eyini 
934 Cumartesi gUnll ıaat On beıe kadar Evkaf mtıdUrltığünde 
Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. 114929,, 

HILALIAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Muhtelif sobalar, Mangallar 25 • Etilvler, Çamatır arabaJarı, 

lokonıobU, hurda pirinç talaıı 26 • karfiçe çivisi, muhtelif 
efYalar 27 Ağustos 934 tarihinde Eıklşebir anbarında 

satılacağından taliplerin müracaatları. ~ (2056) 

Zafiyeti umumiye, ittiha1ızlak ve kuvvetsizlik halabada büyük 
faide ve tesiri görUlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

Eskişehir Hava Mektebi Kuman
danlığından: 

Hava Mektebine kayt ve kabul için mukaddema verilen mUddet 
birinci teırin 934 sonuna kadar uzablmışhr. 

Taliplerin evvelce ilan edilen şeraite göre tekemmUl ettire
cekleri evrakı bu tarihe kadar Mektebe göndermeleri lüzumu ilin 
olunur. "4840 " 

KAU~y,q~~u~ 
karyolalarının envaı çeşidini 

ucuz fiyatla İstanbul Riza Paşa yokuşunda 66 No. 

MOBiLYA MAGAZASINDA 
bulabilirainiz. Telefon : 23407. AHMET FEVZi 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 8 

Lira Peılo 
Y edikule: imrahor İlyaı 8. mahallesi Samatya caddesi 200 ,. 

348 eski, yeni 376 No. lu evin 111 hlHeıl. 
ÜıkUdar: Pazarbaıı maballeıi Nubkuyuıu sokağında 300 ,, 

eaki 153 ve yeni 203 No. lu ev. 
OıkUdar: Yenimahalle Mir oğlu ıokağında eski 96 ve 400 ,. 

yeni 114 No. lu hane. 
Oaktldarı Yenimahalle Miroğlu ıokağmda eski 14 M. 300 ,, 

yenl 18 No. lu dtıkkin. 
Oıklldar: Yenimahalle Mlroğlu sokağında eski 14 M. 300 ,, 

yeni 20 No. lu dUkkiln. 
ÜıkUdar: Yenimahalle Mirotlu ıokağında etki 14 M. 300 ,, 

yani 22 No. lu dUkkAn. 
Demlrkapu Elvan zade Hocapaıa mahalleal Serdar ıo· 1000 ,. 

kağanda 4 No. lu hanenin 80/120 hl11e1I. 
Yukarıdaki mahallerin hlıalarmdaki kıymetler üzerinden 2 Ey• 

161 934 paıar ıUnll saat on dörtte açık arttarma ıuretlle ıablacıatı 
illa olunur. "M.,, (4667) 


