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Spor İşleri için işten Anlar Gençler 
Bir Takrir Hazırlıyorlar 
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Makamlarla Meb'uslara 
r 

Dağıtılacak 
milletin kuvvet varlığım beynel• 
milel llemde temıil eden bir 
hareket halindedir. Beynelmilel 
mllıabakalarda ıporculann mailôp 
olmuı, bu ıporculann mensup 
olduğu cemiyete de tealr ediyor. 

( Dnamı 8 iacl eayfada ) 

' 

Her memlekette olduğu gibi, 
bizde de ıpor huıust teşekkül· 
lerln elindedir. Fakat baıka 
IDedaleketlerde htıkiimet, ıpor 
itlerini ı•nit mikyasta mllrakabe 
•• kontrol eder. Hatta bu kontrol, 
bazan müdahale vaziyetini bile 
alır. 

·······························--·······-·············· .. ·· ,----------------------
En liberal memleketler olan 

laıiltere ve Franıada bile ıpor 
itleri htık6metin murakabesi 
altındadır. Franıada kabineye 
llıerbut bir 11Beden terbiyesi müı· 
teıarbiJ., vardır. ltalyada ıpor 
itt, bir hllk6met meselesi ve 
dabilt myaıet kadronnun mllhim 1 

l.ar maclduidir. 
Htlllaa, bu,On bUtlln medeni 

-.aalebtlerde lallkiimetler, apor 
hareketlerini mllrakabeleri albnda 
bulunduruyorlar. Bizde de elim· 
huriyet htıkümetl, ıporun llerle
aaeai, Ttırk ıporunun Türk 
Güclbı& liyıkile temail edebilmesi 

Zagrepte, Maraton kotuaunu kazanaı. 
Kiryakidiı arkadqlannın omuzlan 

üttiinde 

ıçın her teıebbllate bol bol 
yardımlarda bulunmuıtur ve 
bulunuyor. 

Çnnkll ıpor, bu,aa, milb ıtıcll, 
milli ıeref ve haliyeti, lallliaa bir 

Kasa Soyan fbtililciler 
Yunanistanda Kı;;llığı iade T eşeb

büsü Nasıl Y arrda Kaldı ? 
iki giln evvel telgraf haberi 

olarak, Yunanistan'da bir ihtilll 
teşebbüsünden bahsetmiştik. Ati
ba muhabirimiz bu hususta taf
ailit ve reıimler göndermiıtir' 
Yazıyoruz: 

Atina, 7 ( Hususi ) - Evvelki 
tün burada, askeri bir ihti~l 
)apmak ve krallığı yeniden teaıı 
•tmek makaa~le kurulan gizli 
hlr teıekklll meydana çıkanldı, 
tevkifler yapıldı. Elde ettiğim 
taflilib YUIJOrum : 

Tanarep kar11 mlclafaa top 

bölllğilne menıup küçük zaoıt· 
letden baıçavuı Kllsiı ile mevki 
kumandanlığı baıçavuıu Vasilo
pııloa, .7 omakos, Dimoliças, T eo
doli• ve Papadopuloı lımindekl 
çavuılar, yanlarana bazı sivil 
kimseleri de alarak bataryenin 
bulunduğu garnlzoııa hücum ede
rek efradı diktatörlük illnı ;çin 
ayaklandırmak lıtemiılerdir. Fa
kat bu çavuılar arasında zabit 
bulunmadığı için efrat bunların 
a6zlerine inanmamıılar, bunun 

( DHa• 8 llllCll l&Jfacla ) 

9 Eylül 
12 Yıl Evvel Güzel lzmir 

Bugün Kurtulmuıtu 
Bu ,an 9 EylOL •• Glizel lzmlrl· 

mizln kurtanldığı, bu yeıil 
kaıenin ana vatana tekrar ka· 
vuttup btlyOk fGnlln azla yıl· 
d6nllmlldllr. 

Btlyllk Gazinin •• kahraman 
Mebmetcijia epiz bediyuini bu 
yurt ve bu millet on iki yıl evvel 
buıtın kazanmıftL 

Yurttaı; 
9 Eyltllll yaratan Ttırk orduıu 

bu yurda ve yüce Ttırk milletine 
ebedi iıtiklAlinl de kazındırdı. 

latiklll orduıunu zaferden 
zıfere ulqtaran Ulu Gazi diyor ki: 

.. - .. . lstildil ve cllmhurl
yetine kastedecek dlltmanlar, 
bntan dllnyada emıali görlllme
mlt bir galibiyetin mllmeasill 
olabilirler. Cebren ve hile ile 
aziz vatanın bütün kaleleri zap· 
tedilmif, bUtUn tersanelerine 
girllmlı, bütlln or~ulan dağıtıl· 
mıı ve memleketın her k6ıesi 
bilfiil itıal edilmiş olabilir. 

cc ••• Ey TOrk iıtlkbalinin evlidıl 
itte bu ahval 9e ıerait içinde 
dahi vazifen; Türk iıtiklll ve 
cumhuriyetini kurtarmaktır. Muh· 
taç olduğun kudret, damarların· 
dakl asil kanda mevcuttuı:I " 

lımirll; 
Senin bayramın hepimizin 

bayramadır. Kutlu olıunl 
( Şu dakikada İzmir, büyük bay

ramı kutluluyor. Tafsillt 3 üncü 
aayfamııdadır. ] 

Kanser Belasına Karşı 
~--~~--~~~~ 

Bir Alman Profesörü 
Mikrobu Bulmuş 

Bu Bir Basilmiı Ve Kandan 
Güçlükle Aynlıyormuı 

Çok 

Doyçe Alıemayne Çaytun1, 1 
KanHr baklanda ann bir ya11 
netretmlıtlr. Bu yazıya 16re 
Derlin • Dablen Biyoloji enatltlletl 
profu6rlerlnden doktor Brehmer 
kanarl doturan baılll balm11a 
muvaffak olmuftur. Daha doğru
ıu bu mikrobu, mJkroıkop albn
da ı&rtlnebillr bir hale ı•tlrmq. 
tir. Bundan ıonra doktor Breb· 
mer kanar mikrobunu çotaltmıt. 
bunu hayvanlara aplallUf, ve bu
lqmıı aeaçlerle yeni yeni klUttlr
ler vllcude ıetlrmlttir. 

Uzun arqbrmalar neticeainde 
Doktor Brehmerin baıal ettiil ka
naate ı&re kanaer, mikroba da
yanan bir hutahk değildir. 

ÇDnkO kanser mikrobunu ıCSr
mek mllmklln olmamııbr. Bu mik
rop kanda mevcut kırmızı yuvar-
laklara yapıprcaama bltlılktir. 

:-:.s!'B:-' ~ır: 
muhitlerde lnldpf eder. Muhtelif 

B• •iç ıi•flegı tla ,.,. •••••lı iHN 

klmıelerin kanlarmda yapılan mll
phedeler, kanda kaleYillk derece
alnln 7 ,6 yı ıeçtiii zaman bu mik
robun g&rllndntnnll ı&ıtermlftir. 
Doktor Brebmere ı&re kamn 
kalevlyet derecul llzerlnde tealr 
yapılmak ıuretlle kanaerln llicım 
bulmak mlmkllndllr. 

Şlıll~ •a11lla tecfaNI 
mHeleıl bu ıafhada balunayor. 

Kuduz Bir Kurt 
Bir Köye Saldırdı, Epeyi Can Y akh 

Yozgat (Huıual) - Boaazhyan kazaaının F azh kaytınde fed bir 
vaka olmut. bir kuduz kurt 9 klflyl ııırmıftır. Bu kurt eneli klJ 
avarında otla1an birkaç mandayı yaraladıktan aonra boataDlana 
arasına hncum etmlt •• oradan köye ıfrmle. bir e•• aalclırlDlf •• 
yatajmda uyuyan (4) Y8flnda blr yaYrUyu kapap dd metre kadar 
uıaia kaçmıfbr. 

Kayllller fadayı ıörlbıce tqla, ıopa ile karda lıonlamıp b.,. 
lamıılardır. Halli laminde bir dellkanh kurdu kacaldallllft 

(Denmı 8 lacl Sayfamızda) 

1 

- Şu karıılri maıada oturan kadını 1'6rdiia mi? Ne kadar 
mıkyaj yapm11l 

- Evet, belki bir watt ı•ıHı;m .. 11•1Jeti .... .-. Wri4irl 



[Halkın S;.ı] 1 

Saka 
Derdi 
Ve Halk 

Bazı semtlerde aakaların yilıUn
d n su mc eleei bir dert halin
dedır. Taıkıl&tlendırılan su itleri 
karşısında sakaların vaziyetini, 
bakımı, httlkımıı nasıl tellkki 
edıyor: 

İhsan Bey •(Kadirga Cincimeydanı 
34) - Su me1eleai latanbulun beli 
bir derdidir, Terkos yarım esır içinde 
lstanbulu harabeye çevirdikten aonra 
tarihe gömüldü. Şimdi belediye bu 
auyu.ıalaha çalıııyor. Fakat latanbulun 
içecek suyu henüz halledilmedi. Be
lediyenin raporları birçok çeıme au
larmın içilmiye aallh olaıadJjtnı tH• 
bit etti. Hami<liye gibi blıkaç ıu bun
dan müıteanadır. Bir de damacana- . 
larbl, fıçılarla 1retirllea tular vardır 
ki fakirlerin harcı değildir. 

latanbul au tehri olduğu halde 
meccanen içecek 11hhl au bnlamıyor. 
Hamidiye sularının baıları da gedikli
Jerle doludur. Fakir halk buralardan 
istifade edemiyor, Belediyemiz terkoa 
sılbi bu au meaelesinl de halletmelidir. 

-tl 
Fatma Safinaz Hanım (Kadıköy 

Cevizlik Hacıahmetbey ıokak 1) -
COmhuriyet ldareai ecnebi ve yerli 
imtiyazları litvettl. Yerli imtiyazla
rın orta devirden kalma adları gedik 
idi. Hamal gediti, bekçi gediği, su 
gediji aaka gediti Yeaaire gibi aul
tanlar devrinin içimizde yarattığı 

zararla imtiyazlann birçokları yıkıldı. 

Fakat aaka ve bekçi ıaltanab hali 
devam ediyor. Hele ıu aakalann ge
diti ecnebi imtiyazlar kadar zarar• 
bdır. Bir 8'1lZetede Hamidtye ıuyu 
alırken yaralanan bir 1&Yallının ha
berini okudum da mGteeHlr oldum. 
Belediye bu gibi ç•ımelerden ıaka• 
lana ancak geceyanıından aonra lı· 
tlfade edebllece1derlal kararlafbr
mahdar. 

* Refet Bey ( Beykoı Y alıköy ) -
lıtanbulda içecek au çok pahalıdır. 
Bazı yerlerde bardatı beı kuruta bile 
aatılıyor. Belidiyenin getirttiti ıu 

mütehaaaıaı bir rapor vermitti. İatan
bulun bütün ıulan tnhit edilecekti. 
Fakat bu raporun tamamile tatbiki 
~in milyonlar lbımdll'. Belediye 
bul'Dokü bntçeaile bunu 1apamaz 
daha as masrafla ve daha baıit u111Ue 
latanbulun içecek ıuyunu temin etme
lidir. O vakte kadar da iyi au çeıme
lerinin ba,ından sakaların +e bekç)le
rfn ayakJano. kesmelidir. Bekçiler 
buralardan aldıkları ıu)arı aabyorlar. 
Bunların ıerrlnden fakir halk piı au 
içmiye mecbur oluyor. Bekçiler, aaka
lar para kazanacak diye fakır balkı 
ausuz bırakmak doğru detildlr. 

Bir Vapurda 
infilak 

Dün ıabah lstinye ıahllfnde 
Dok fabrikası önünde demirli 
bulunan ( Selim ) vapuru bacasın
dan çıkan kıvılcımlar vapurun 
güvertesinde bulunan büyük bir 
karpit fıçıaımn ilzerlne dllvmUş ve 
fıçı birkaç saniye ıonra bUyDk 
bir gtlrOltO ile patlamıthr. Fıçı· 

nm bulunduğu yer parça parça 

-------

Yaramazlığın Feci Sonu 
Bir Çocuk Yanlışlıkla Zehir Şişesini 
Ağzına Dikti, Derhal Yere Yıkıldı 

Evvelki gün Balatta çok acıklı bir hAdiıe olmuf, 
kDçftk bir çocuk içtiği yanlaş bir Uiçtan zehirlen
miştir. Hadise hakkında ıu tafail4b elde ettik: 1 

birli llAç yere dökUlmlye bqlamıttır. Knçnk Naıo 
bunu görtlnce ıiteyi ağzına dikerek bu zehirli Uica 
lçmif, biraz ıonra da 18Dcılar içinde yere d6ş6p 
kıvranmıya baılamıtbr. Bir mllddet 10nra odaya 
giren ev halkı zavallı çocuğun baygın bir halde 
1erde yatmakta olduğunu görerek derhal Musevi 
hastanesine kaldırmıtlardır. Nasonun bayab tehlike
dedir. 

Balatta Yeni caddede oturan tenekeci Yakonun 
3 yatındaki oğlu Naao evvelki glin evde kimse 
olmadığı ıırada odanın bir köıesinde bulunan do
laptan çıkardığı bir lizol ıiteıini alarak oynamıya 
baılamıttır. Bir aralık şiıenin tapası çıkmıı ve ze-

Orta Tahsil 
Muallimlerin Kadrosu Ay 

Sonunda Anlaıılacak 
Orta tedrisat muallimlerinin 

EyJfıl maaıları verilmiştir. Fakat 
henllz kadro teıbit edilmediğin• 
den bu maaı bir aylık avanı 
teklinde 6denmi9tir. Uıe ve 
ortamektep kadrolarının Teşrini· 
evvele kadar ancak ikmal edile• 
ceği anlaşılmaktadır. 

Aldığımız malumata göre, bu 
aene Haydarpaıada ( 2 ) bin tale
belik bllyllk bir lise ve muallim 
mektebi açılmaaı dolayısile, latan· 
bul muallimleri aruında epeyce 
değiıildik olacakbr. Birçok mu· 
alliınler Haydarpata lisesini iste
mektedirler. TebeddUlit, ıehir 
dahilinde, bir mektepten ötekine 
nakil auretile olacaktır. Villyetler 
arasında nakil yoktur. Ancak 
mecburi olan aıhht ahval dolayıaile 
birkaç muallim latanbula getirile

ceklerdir. idari ve inzibati sebep· 
lerdeo dolayı da birkaç muallim 
arasında nakiller yapılacaktır. 

Bırakılan Çocuk 
Kumkapıda Çobançavuş camii 

önünde terkedilen 15 günlilk bir 
erkek çocuğu bulunarak DarUli
cezeye gönderilmiftir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Beyoğlunda Avrupa oteli ıa
hibi Madam Haykanoı köprftde 
tramvaydan atlamak isterken dtı
ıerek ağır surette yaralanmıştır. 

lf- Şişhanede pompa ile oto
mobil listiği şişirmekte olan şoför 
Ahmet Efendinin başına yerinden 
fırlayan lAstiğln çenberi çarpmış, 
yaralamqbr. 

llo LAieiide LAieli apartımanın
da oturan Sungur Hanım laminde 
bir kadına ait bir köpek aynı 
katta oturan lımail Hakkı Beyin 
3 yaşındaki oğlu Bülenti bacağın• 
dan ısırmıtbr. Çocuk tedavi altına, 
köpek te kuduz haatahaneıinde 
mUtahede altına alanmıştır. 

..... ~ . .. r: 1 ••••• .....,_.............,. -- .......... __ 

olmuı ise de o sırada güverte
de kimse bulunmadığı için insan
ca zayiat yoktur. 

Yolsuzluk 
Tahkikatı 
Bitiyor 

Belediye temizlik lılerl mndnr
lllğUnde, bir yolsuzluktan dolayı 
llç memurun vazifesine nihayet 
verildiğini evvelce yazmııbk. Bu 
husustaki tahkikat inkitaf etmek
tedir. Yakında adliyeye intikal 
edecektir. 

Öğrendiğimize göre temizlik 
itleri mUdlirll Ramiz Bey de teka· 
lltlüğünU iıtemiı ~e bu talebi ka· 
bul edilmiştir. Belediye, temizlik 
itleri mUdürlllğiine yeniden kim
seyi tayin etmemiştir. Bu vazife 
mevcut kalem ve bir muavinle 
idare olunacaktır. Esasen temizlik 
itleri kaymakamhk.lara taksim 
edildiğinden, merkezdeki mndnr
lük yalnız tavassut vasıta11m gö· 
riiyordu. Belediye bu auretle bir 
mUdtirll\k taaarruf etmektedir. 

Aldığımız malumata göre be
lediyede daha bazı memuriyetler 
ve mlldUrlükler taıarruf maksa• 
dile mahfuz tutulacaktır. Bu yer· 
lerde mllnhal vuku bulduğu za· 
man kimıe tayin edilmiyecektir. 

Evvelce de belediye mektupçu· 
luğu tasarruf edilmiş ve bu vazl• 
fe yazı işleri kalemine veril
mişti. 

Esnaf Bankası 
Umumi Heyet Dün De 
Toplantı Yapamadı 
Esnaf Bankakaaıoın umumi 

heyeti dün, ikinci defa olarak 
fevkalide toplantıya davet ediJ.. 
miı olduğu halde ekseriyet olma• 
dığı için yine toplanılamamı9br. 

iki defa geri kalan heyeti 
umumiye toplantısı yeniden iki 
hafta ıonraya bırakılmıştır. Ôi-

, rendiğimize göre, bankanın faa· 
liyetine devam edip etmemesini 
tayin huıusunda heyeti umumi
yece bir karar verilmeıi icap 
etmektedir. Bu itibarla ekaeriyet 
olsun olmasın, bu sefer bankama 
vaziyeti bir neticeye bağlana• 
caktır. 

Gümüı Paralar 
lngiltereden Daha On 
Beı Ton Gümüı Alınıyor 

Darphane ve Damga matbaUI 
mOdOrlOgll son ve kat'ı karar 
verilmek Ozere müsabakayı kaza· 
nan Gllmtiş para kalıplannı tekrar 
Maliye Vekiletine göndermifti. 
Henüz kalıplar iade edilmemittir. 
Bununla beraber Darphane dOnden 
itibaren yeni gOmnı paralann 
çiçeklerini Sebike halinde dökme
ye bqlamıştır. Dökllm ocaklan 
iki gtlndenberi boyuna gtlmliı 
eritiyor ve (830) Uzerinden ayar
larını yaptınyor. Maliye Vekaleti 
yeni paralann biran evvel bastl
masına büyük bir ehemmiyet 
vumektedir. Modeller iade edilir 
edilmez hemen kalıplar hazırla
nacak ve paralann baıılmaaına 
başlanacaktır. 

Yeni gtımnı paralar için (104) 
ton g&mUıe ihtiyaç Yardır. Şhn

diye kadar ancak (30) ton gümUş 
toplanmıştır. Maliye vekaleti Mer
kez bankası va11taaile logiltereden 
(10) ton gfimOı daha sabo almaya 
karar vermiı ve dlln de ıiparİf 
verilmiıtir. Ayrıca giimfiı Mecidiye 
fiyatlan da (34) ten (38) e çıkanl
mıştır. 

Büyük Sergi 
Hazırlığı 

Büyük aan ayi ıerglal, Tetrinl
evvelio 29 unda Ankarada hazır· 
lanan yeni aergi binasında açı· 
lacaktır. Sergiye fttirak için 
bilhasaa tebrimizden çok fazla 
bir alika göıterilmektedir. 

Serginin mlltebarrik duvarlt 
ve iatenilen genişlikte ayarlana• 
bilen paviyonlarından mUbim bir 
kısmı timdi den klralanmııhr. Bii
tftn sanayicilerimizin geoit mik
yasta lıtirake karar verdikleri 
sanayi sergisinin açılış reıml 
bizzat Başvekil ismet Pata tara• 
fından yapılacaktır. 

Tabancayı Çekemedi 
Fatihte Atpaıarında Ömer 

isminde biri bir çocuk mesele
sinden arası açık olan lbrahim 
isminde birine tabanca ile ateı 
etmek tızere iken bir polis efendi 
tarafından yakalanmıttır. 

1 Günin Tarihi 

Telefon Şirketini 
Yanlış Hesapları 

Telefon tirketinln heaapları üz 
rinde yapılan tetkikat gDn geçtlkç 
mGhlm neticelere varmaktadır. Mua 
melc\t Ozerindekl aon araıtırmalnr, tir 
ket, he1aplarının birçok bakımlarda 
kabarblmıı oldufunu 1r8atermiştlr. B 
anda 20 bin liralık bir kısım teaiaa 
mHrafının 200 bin lira olarak gösteril 
dltl anlaıılmııtır. Bazı maaraflard 
yapılan iliveler yüzde iki yüı 
bulmaktadır. 

Difer taraftan Haaa mütealli 
birçok evrakın da ortada bulunmadı 
g8rQlmilıtllr. 

Diter taraftan Şark demiryolla 
kumpanyaaı, Gcretlerde yapılaca 
tenzilat mlktan fizerine bir haft 
zarfında cevap verecejial alikadarla 
blldlrmiıtir. 

Saat Paraları 
Belediye, elektrik, havagaıı • 

Terkoa aaatlerlnin maHyet ve sata 
flatlerlne ait baıırladıtı liıteyi Nafi 
Veklletine 1r8ndirmlıtir. Elektrl 
aaat kiralarının eYvelce 12,5 kurut 
ladlrildltini yazmıtbk. Nafia Vek&leti 
difer aaatlerde de tenzillt için, tetkl 
kat yapacaktır. 

Vapur Almak için 
Şlrketihayriye müdGrG Yu•uf Zly 

n Fen mldilrQ izzettin Beyler, yeni 
den vapur almak için tetkikatta bu 
lunmak llzere AJmanyaya gitmiılerdlr 

lktısat VektH 
lktıaat Vekili Celil Bey dGn Edlr 

neden ıehrimize danmütUlr. 

Maden lstlhsaıatımız 
Memleketimizde Krom iıtihs 

Ye lhracah ıon ıenelerde haylı art 
mıthr. DGnya umumi iatlh111Atı 930d 
547,800 ton iken 932 de 240 bin ton 
dGtmilşUlr. Buna mukabil TOrkiyeni 
Krom latihaalltı 929 da 16200 to 
iken, 930 da 28300 ton, 981 de 29500 
982de 55200 ton olmuıtur.:Geçcn sen 
ise latihaal miktarı daha mühim nl 
bette art6ralc yeniden 89 bin 
yarmıtbr. 

Bir Ceset Bulundu 
Dun sabah Burgaz Adasın 

önlerido denizde bir erkek 
cesedi bulunmuıtur. Cesedin 
llzerindeki elbiseden hlr köylB 
olduğu anlatılmakta ise de ceaet 
uzun zamandanberi denizde kal• 
dığı içJn etleri dökillmlif ve ta• 
nmmıyacak bir hale gelmiştir. 
Polia tahkikata baılamııbr. 

Polonya Seyyalr1 
Y etkenli kayıklarla Roman• 

yadan limanımıza gelen Polanyah 
19 genç seyyah, hafta içinde Vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Be 
ziyaret ederek u Krakovi ,. bel~ 
dlyesinin bir hatıra ve mektubum! 
vereceklerdir. 

1'avukçuların 

Bir Müracaatı 
Tavuk ye sair küme1 haynnlari 

aahnlar Belediye Daimi encümenin 
mGracaat ederek kendilerinin akıanı
ları erken kapanma kaydından affedil• 
melerini latemltlerdir. Tavukçular, ır .. 
celeri hayvanlara yem ve ıu verilme.I 
lbım gelditlni, köylerden baynnlarıl 
ıeeelerl getirildiğini ıöylemltlerdfr. 

Bu esnafa, 1rece yanaına kadal 
açık bulunmak Cizere müaaade edil• 
mittir. Ancak saat 9 daa ıonra aat•• 
yapamıyacaklardır. 

1 Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: ___________ .;;,...__. 

Hasan ae, - Vatanda9lar. Semalarımızı çelik kanatlarla örtalmU' görmek istiyorsak, ara•ıra kesemizin aızını birkaç senede kahraman ordumuz•, ,uzıerc:• 
tayyare acan Tayyare cemiyeti için açmalı bir vatan borcu bllell111a 
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liH ve orta mektep bakalorya 
hat\hanlarmdan bu ıene pek kötll 
11•ticeler ahnmıf olduğunu biliyoruz. 
O zaman ne talebeler, ne de hocalar 
ltıııuru kendi ilıerlerine almak lıteme
diler, imtihan uıullerinin haksız ve 
)llllıt olduğunu ilerl ıllrerek •aı;ete

lerde kıyamet kopardılar. 
Nihayet ikmal lm•ihanlarına ııra 

r.ldi. Onun da neticelerini Çartamba 
IGnkO gazetelerde okuduk. İfliı de
••• etmiıtir. Meaell seksen bir 
t'1ebell bir sınıftan ancak dokuzu 
._haffak olabilmlttir. 

Hemen ıöyliyelim kl her sene 
'•tthanlaria bu kadar ııki .,. cjddJ 
tlpılmasını iatemekten batkJf' bir 
diyecetlml11 yoktur. Biz iıtatlstik 
bGrolarına rakam değil, memleket• 
li1akatll adam yetiıtirmek fikrindeyiz. 
t;tatıatik cetvellerinde. ( 81 ) ıabadet
llanıeli rlS.tererek ıururlanmaktan 

••ıta (9) hakiki mezunumuı olduğun
dan emin olmafı tercih ederiz. 

Biz memleketin ikl bOyOk derdi 
olduğunu biliriz. Bu dertlerden biri 
0 kurnadan ıahadetname almak, ikin
tlıi tahadetnamedan ıonra kitabı 
k.pamaktır. O kadar ki damgah 
llhadetnamenln uamııda neye dell
let ettttt pek haklı olarak ıorulabilir. 

Bu iki dert kolaylıkla ortadan 
"•lkablllr. Olcuyan ve bilenlere taha
detname vermekle bir, liyakat. müta• 
"'•diyen imtihan altında bulundur-
1'1\alda iki. Bir genç iltimaa ile mU
hkendiıllk tahadetnameal alabilir. Fa-
at fabadetnnmenin yol yaptığı gö

tfllınemittir. Bunılan baıka hergilkU 
fen terakkilerini takip etmiyen mn
hendlıln elindeki şahadetname de bir 

b
llallddet sonra İ>iltUn kıymetini kay
•tmiı olabilir. 

Bir yol mülıendill kendisine vazif6 
verlldi(ıl valcıt o!n ıon usullerle yolu 
yapan mUtehauıı demektir. 

Sovyetler beı 1enellk pl&na baı
ladıktan bJr müddet ıonra, istatistik 
cetvellerinde rekor kazanmak heve
ıivde olanların blazat da•ayı n• ka
dar aksatmıf oldutunu görmOılerdir. 
BugOn Ruıyada ititilen tek ıe1 şudur: 
l<allte. 
. Fakat bllmlyen mektep mezunu, 
l.flemlyen traktör gibi değildir. O, 
C>lGnceye kadar tahadetnameaini tas· 
dık etmit olan devletten hak iıtiyen, 
haykırıp bağıran bir mazlumdur. lıe 
hramıyan traktör bir köıeye atılabilir. 

Bir ıahadetnamenln ite yaramadığı 
'-e kendlılne hatta ne de baıkalarına 
1tabu1 ettirilmez. İdarede ilthnas lnhl
•ar vardır. Kimıeslzle ıokata ahi• 
"'•ldadır. 
l lnıtıhanlardaa alınan fena netlce
erden en az meaul olanların talebe-

1•r olduğunu da ıöylemek lizam gelir. 
lieıap bilmlyen ıenç, lisenin ıon ıını• 
~!'• kadar nasıl gelebildi? Coğrafiye 
ılınlyen delikanlı, ilniveuitenin ıon 

b1nıflarana kadar naaıl çıkabildi? Eğer 
11 ıenç, mahvolup giden en güzel 

'-tının heubını ıormaya kalkıııru, 
"'••ur görülmelidir. ·Ne terbiye ala· 
te._lni o koymuıtur, ne imtihan 
••lahahnı o yapmıtbr, no de hocaımı 
• tayin etmittlr. 
d Şahadetnamedan ovel ve taha
• •tnameden •onra liyakat, mektepte 
il• lnektepten aonra mOtemadi lmtl
t •n, ıerbeat Jı bunu yapıyor. Devlet 
. • bunu yapacaktar. Devlet, ıerbe.t :u kendirai kabul eltlremiyecek olan· 
arın imaret ocağı oJmıyacaktır. 
Davanın h 

lıuemı maa fi •detnameye kadar olan 
meden ııon~ak~·~lletlnln, ıahadetna• 
nıeıuliyeti alhnd~~':: her ferdin kendi 

- Hakı ... ı,.u Milliye --

~·~----~y:=======~ 

Resimli Makale a Zenginlik Para Etmez il 
Et kemlkıiz, Ozilm ~DpıOı olmaz, 

derler. Hayat yolu da dikensiz olmaz. 
HRyatı, pürüzsüz, tatla ve cana can 
katan bir ıafak rengiod6 lftnanlar 
aldanirlar, Hayat yolu sarp ve diken• 
ildir. Hiç ummadıttnıı uman ayakla
rınııın dibinde korkunç bir uçurum 
belirir. it odur ki bu dikenleri çit· 

o emeli, uçurumları atlayıp Olkilye ulat-

mıya çahtmahdır. Muvaffak olanlar, 
bu ı,ı bctaranlarc!ır. Yarı yolda ka
lanlar lH becerikais Ye takat.is kim
.. ıerdir. 

" - Çahş oğlum, demifler, baba
nın ıenfinliği para etmez!" 

• 
SON TELGRAF HABlı7lLERI 

izmir Kurtuluş Bayramını 
Heyecanla Kutluluyor 

fzmir, 9 ( Hususi ) - Güzel 
fzmir'imizin kurtarıldığı günün 
12 ncl yıldönümU bu sabahtan 
itibaren kutlulanmıya batlanmış· 
tır. Kutlulama şenlikleri çok par
lak ve heyecanlıdır. Halk sabah 
erkenden akın akan sokak ve 
caddelere dökülmUıtUr. Tezahti
rabn 6ileye dojru çok daha 
heyecanlı olacağı anlqıhyor. 

1 

-
Cıvar villyetlerin hepsinden 
ıehrimize heyetler gelmiıtir. 
Şimendiferler, kamyonlar, oto
büsler, otomobiller ve diğer 

nakil vasıtaları dört gilndenberl 
kurtuluı tezahOratına iştirak et· 
mık üzere diğer ıehir ve kasa· 
balardan ıehrimlze gelenleri ta• 
•IDlfbr. Oteller apna kadar 
dolmuıtur. Birazdan geçit reıml 

Harkofta \Mezuniyet 
Askeri Heyetimiz Şerefine i imtihanları Tek-

baılıyacaktır. Geçit reamanı ya• 
pacak olan alay çok kalabahk 
ve büyUktUr. Ordu, mektepler, 
halk teıekkUllerİ, sporcular ve 
daha binlerce kiti geçit resmine 
iıtirak etmektedir. 

İzmir bugün en müsteına 
gllnUnU yaşıyor. Gece de ıababa 
kadar f9DHlder Ye fener alaylan 
tertip edilecektir. 

Madritte 
Bütün Amele Hep Birden 

Grev ilin ettiler Tayyarelerle Geçit Resmi, Ed.lecek Mı·? 
Yapıldı rar l Madrit 8 ( A. A. ) - Umumi 

Harkof, 8 ( A. A.) _ Türk Ankara 8 - Maarif Vekili grev ilin edilmittir. Bu sabah 
• 1 . Abidin B. vuku bulan beyana• 1 d tU ı aıkerı heyeti buraya g~ mıı .. ve tmda ilk tedrisat itinin bütün ıaat a ta a tramvay, ne memur· 

Türk. • Sovyet bayraklarıle sus- ılimulile fırka grupunda müzakere larHe taksi ıoförleri itlerini hırak· 
lenmıı bulunan istasyonda sivil edileceğini, bu vadide yeniden mak için aendikalarından emir 
ve askeri memurlar tarafından vaziyeti değiştirecek kararlar almışlar ve bu emre derhal itaat 
karı~lanmıştır. . , verilmemit olduğunu, Eylul me- etmişlerdir. 

lıtasyonda bır kıt a asker he- zuniyet imtihanları ne kadar · 
1 yete ıelam resmini ifa etmiştir. tekrar edilirse edilsin senelerini Gazete mürettıp eri de aynı 

TUrk misafirler, Harkof garnizonu boı geçirmiı talebenin geçme- emri almıılardır. Gazeteler çık· 
kumandam M. Turovsklyi, mınta· sine imkln olmadığmı, imtl- mamıştır. Hükumetin tehlike hali 
ka icra komiteal ikinci reiıl hanlann tekrar edilmesi me- ilin etmeai muhtemeldir. Ekmek· 
M. Bogutski'yi ziyaret etmiılerdir. selesinin tetkik edilmekte oldu- çiler önUnde izdiham vardır. 
Heyet bund~n sonra Harkof tunu söylemiştir. Üzüm Ve incir Mübayaaıı 
tr~ktör fabrıkaıım, Kızıl Ordu Gaz.l Oıman paıa mekte-
evınl ve tayyare karargahını bl . . imtihanındaki ıual lzmir, ( Huıuai ) - inhisarlar · f rıyazıye 
gezmış ır. T k yanlııhğının muallimin sual umum mUdUrlüğll müskirat itleri 

T~yyere . meyd~nında lir. okurken bir kelimeyi ekıik oku· mUdUrU Münllr Husrev Bey eY• 
heyetı şerefıne hır hava geMçıt muı olmasından ileri ıeldiğt •elki glln tehrimiı:.. gelmı'ştı'r. in· 
reımi yapılmış ve akıam . 1 1 kt dır " "" 
Turovski tarafından bir ziyafet an aşı ma ac . i ti K hisarlar idaresi bu sene ıehrimiz· 
verilmiştir. Milletler em ye onıe- den kUlliyetli miktarda incir mO· 

Parlamentolar Kon- yine Girişimiz bayaatına baılıyacaktır. Bu me-
feransı Atina 8 - (A.A.) - Gazeteler, yanda ıimdiyekadar Burnova ba-

harlclye 
1

naıırı M, Makılmoa'un Tnr-

., 
oz 1 

Münderecatımızın ,olhı
tundan 
tir . 

dercıdil•m•ml,.. 

-- ...J 

Leyli Meccani 
imtihanları 
Bu Ayın Sonuncu Günü 
imtihanlara Başlanacak 
Liıe ve Ortamekteplera alınacak 

lt'yli meccani talebenin imtibat.lanna 
30 Eyini Pazar gilnO batlanacaktır. 

MüHbaka imtihanlarına lftirak edecelı 
olanlaran 29 Eylül Cumartesi gilnll 
akıamına kadar evrakJarile birlikte 
milrncaatlaranı yapmıt olmaları llzım
dır. LeyH meccanilik imtihanlarına 

ıirmek için Türk olmak, yao, Lise 
ve Ortamektepler ta1imatnames1nln 
har ıınıf için tesbit ettlj'J hadler 
dahilinde l ulunmak, tamu111hba ol· 
mak, veliıl kendlılnl tahsil ettlremi
yecek vaı"yette bulunmak, ahlak ve 
çalıtkanhğı mensup oldutu m•ktepçe 
tutlk edllmlt olmak !hamdır. 

Mllsabakalar her Yiliyetln llHle· 
rinde, lise bulunmtyan yerlerin orta 
mekteplerinde veya ortamektebi ol
rnıyan viliyetlerln Maarif idarelerinde 
yapllacaktır. 

İmtihanlar Türkçe - edebiyat, riya
ziye, tarih - coğrafya deralerlnden 
tahriri yapılacakbr. 

imtihanların yapılacağı günler 
tunlardır: Tilrkçe ve edebiyat 30 
Eyliil, riyaziye 1 Teşrinievvel, ta· 
rih coğrafya 2 Teşrinievvel. 

Bu imtihanlarda kazananla.
Maarif Vekaletince gazetelerle 
ilan edilecektir. lmbhanlarm ya· 
pılacağı vilayetler vo mektepler 
ıunlardır: 

Adana erkek, Ankara kız, 
Antalya erkek, Afyonkarahisar 
erkek, Bursa erkek, Balıkesir, 

Dlyarıbekir, Denizli, Edirne\ 
Frenköy kız, Erzurum er• 
kek, E•kiıehlr, Gaziantep, Gala· 
tasaray, lzmir erkek, Kars, Kas
tamonu, Kayaeri, Konya, Kütahya, 
Malıttya, Samsun, Sivas, Trabzon, 
Yozgat, liseleri. 

Amasya, Aydın, Bilecik, Bitliı, 
Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, 
Çorum, ElAziz, Erzincan, Giresun, 
Gümüşhane, Isparta, İzmit, Kık
lareli, Kırşehir, Manisa, Maraş, 
Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, 
Ordu, Rize. Sinop, Siirt, Tekir
dağ, Tokat, Urfa, Van, Zongul
dak ortamekteplerile Beyazıt ma• 
arif mUdilrlilğfi. 

( M•klep lıleri lıalckında n-
11aplar bugün 4 üncü sagfada) 

iki imtihan 
Gazi Terbiye enıtltUıllıünün 

muhtelif ihtisas şubelerine talip 
olanların müsabaka imtihana dün 
İstanbul erkek lisesinde ) apal· 
mıştır. imtihana (470) talebe gir
miıtir. 

Bundan baıka istatistik umum 
mUdürlUğü tarafından ltalyay~ 
tahsile gönderilecek tal~belerı 
seçmek için de dün maarıf mO• 
dürltığUnde bir milaabaka imti
hanı yapılmııtır. imtihana 182 
kiti dahil olmuflur. imtihan ••· 
rakı tetkik edılmektedir. 

23 Eylfılde şehrimizde topla· klyenin milletler cemiyeti meclisindeki valisinden 700 bin kilo kadar yaı Balkan Konferansı 
nacak olan parlamentolar konfe- yara daimi aıalıta meçil!1'Hioe rnOza- Ozllm alanmıştır. Üzüm mllbayaa· 

Lokarnoda ransının Cenevredeki Bürosu 20 heret edeceğini ehemmıyetle kaydet· tanın miktarı bir milyon kiloya Bu Sene Konferansın Tehir 
E l ld h · · l kt' mektedlr. h kk 

S y fı e şe rımıze ge ece ır. Me1B1·e Daten oaaeteal, baımaka- çıkacağı mu a aktır. Bundan Ed•t . İhtı·malı• Var l"la"hların~.Azaltılması Mürn- Umumi katiplig" e bildirildiğine • d ti ı mesı lesinde Tllrkiye - Yunan °1 uğunun başka yine lnhi&arlarca Çeıme b 
~ · g6re konferansa muhtelif mem• 18mimlyetlni kaydettikten •oora, An- ı Teırinevvelde ıe rlmizde 

Ün Olduğuna Karar Verildi leketlerden 300 den fazla aza itti· kara ltilafnamuiode buna müteallik havalisinden 35 bin kilo anaıon toplanacak olan B~lkan konf .. 
Lokarno, 8 (A. A.) - Dünya rak edecektir. maddeyi zikrediyor. alınmıştır. ransma Yuioılavya ~le A~navut-

•ulb kongresi son celsesini aktede- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Iuk iştirak edece~l~nne daır h .. 
r~1c ıilihsızlanma meselesinde /STER J•NA N JS TER J NA NMA f nUz malumat ver••miıl.rd'.r. 
•ilihlarm buglin indirilmesinin • Yugoslav;anın itUrak et•i ... 
nıu ceği tahmin edHm•kte, bu tek· 

rnkün olduğuna dair bir karar Radyo, medeni tekimilliln en ıon itaretlerinden tahkik netlcuinde anlatıldı ki bu evi taılıyanlar, radyo dirde de konf e!'atııın tepl.ııa• 
•Utteti kabul etmiştir. biridir ve bugün radyo medeni ihtiyaç maddeleri ara· prilltOıOnden kurtulmak iltiyen bazı komıulardır. maması tehlik•ıi 1l61'1~_.ktaJb. 
t. Kongre, diğer bir devlet aley• 11ndadır. Ekmek ve au rlbl zaruri bir ihtiyaç olmuıtur. Medeniyet ıtıjından kaçmanların, gilneıe çıkmaktan Balka;.n koaf eraa .... n bu seaı 
lltQe miiteveccih olmamak ıartfy· Hakikat böyle iken evinde radyo çalan bir adamın korkan yarasalardan farkları olmadıı}'ına bh her zaman l u de \·ardw 
J camlarınan tata tutulmaaına ne derainiz? Kocamultafa- tehir edUmui i lU••• • 
~ rnmtakavi misaklarm faydah paf"da bir <>Vtn cinler tarafından taıludıiı itae edildi, lnanmı. Sen de •Y okuyucu, Maamaflh bu ihttaale rai ... D 

~ duğu mütalaasında buluumuı· I ,J r. R l NAN J 6 T B R I NA N Al konferans baıır1ı1.ıalda d•l:•• 
~ur. Nıhayet kongre Sar' da rey edilm~ktedir. 
Urriyelinin teminini istemiştir. 



~ MemleUt Muxıı&*L3t 
' Hafik 

Köylerinde 
1

' Son Posta,, 
Hafik (Hususi) - Tuzhfsar 

Hnfiğe iki saat mesafede bulu• 
nan bir köy ve tuz memlehasın· 

dan ibaret bir yerdir. 
Tuzhisar ovası sıcaktan yanı• 

yor, etrafta sıralanan ağaçlar yap
rak bile kımıldatmıyor. Bu yakı· 
cı günef altında tarlada tarlada 
orak biçenler durmadan çalııı
yorlar. 

- Kolay gelıin dayılar •• 
- Hoş geldin efendi .• 
Bu mert Anadolu köylüsü gfi• 

neşten yanan bağnnda toplanan 
teri ıilerek bana doğru geliyor .•• 

- Attan lnmezmisin efendi. 
Bir cıgaramızı iç, nereye böyle 
diye bil ve hatır sorarak misafir· 
perverlik gösterdiler. 

Sağdan, soldan konuşuyoruz •.• 
Bu yılki mahsul nasıl da· 

yılar •• 
Zararı yok efendi biraz 

ıaplar kısa kaldı ise de... Ekin 
iyi •• 

Yanımdan "Kızıl Irmak,, neh
ri ka} alarm etrafını yalıyarak 
toprağın bağrından uzaklara, 
doğru kıvrıla, kıvrıla gidiyor •.• 

Tuzhisar ... İki tepenin arasın· 
da 60 haneli bir köy.. metruk 
bir halde yalnız tdŞ yığını arazi 
umumiyet itibarile çok münbit ve 
mahsuldar dır. 

Köylüniln yegane uğraştığı ıey 
buğday, arpa, fiy ziraatile ve ha· 
ıılan da bostan l11lerile meşgul 
oluyorlar.. ziraat Aletleri kara sa· 
pandır. Köylil çok çalııkaodır. 
GUndUz köyde birisine tesadüf 
etmek imkAnsız gibidir. Tuz mem• 
lehası köyün Ust kısmındadır. 

Buras1 bir binadan ibaret Ye 
6nünde 60 • 70 kadar tuz topla· 
ma ve alma yerlerini ihtiva eden 
bir dağ tepesidir. Memlehanın 

kapııı önünde glller yüzlü ıişman 
bir zat yanındaki amelelere bir 
takım emirler verirken yanıma 
geldi elimi ııkarak .• 

- Tuzhisar memuru Abdullah 
aafa geldiniz. 

Memlehayı dolaşmıya başla
dık. Yılda burası iki tona ya• 
kın tuz vermektedir. Hafada bir 
defa tuz topluyoruz.. alıt verit 
çok iyi bir ıurette cereyan et· 
mektedir. 

Bir de buraya on dakika me• 
ıafede bulunan Manastıraltı vardır. 
Oradan eskiden kayatuzu çıka
rılmakta idi. Lakin tehlike g6rtil· 
düğünden hükumet tarafından 
kapatılmıştır. ----

Alaşehirde Sıcak 
Alaıehir ( Hususi ) - Sıcaklar 

bUtiln ışiddeti ile devam etmekte
dir. Derecel hararet gölgede 
37 dir. Halk serin yerlerde bile 
tor dökmektedir. 

Manisada Resim Sergisi 
Manisa ( Huıust ) - Halkevl· 

nin güzel san'atlar koluna men .. 
sup heveskarların hazırladıkları 
resim •ergisi açılmıştır. Bir hafta 
devam edecek olan ıergiyi ziya• 
ret edenler pek çoktur. 

Amerika Ma'iye Nazırmın Hala 
Zadesl Geliyor 

Denizli ( Husust ) - Gonceli 
fstasiyonu civarında Lasdikça 
harabeleri Arkeologlan pek ziya
de alakadar etmektedir. Yakmda 
Amerika Maliye Nazınnın hala 
zadesi bu harabeleri tetkike &e· 
!ece:: :r. 

L 

Orduda Bu Sene Yeniden 
14 Yati Mektebi Açılıyor 
Ordu, (Huıu• 

si) - Becerikli 
ellerde idare oJu .. 
nan vilayetimiz 
maarif işleri gftn 
geçtikçe inkişaf 
etmekte maarife 
susamıt vatan 

ya v rucuklanoın 
irfan kaynakla· 
rmdan istifade
lerine geniş fır· 

sa tlar vermek
tedir. 

-....-~...._,......~----- hususi bütçesine 
de iktiza eden 
tahsisat konul· 
muıtur. 

Esasen 11933,, 
1enesindo vila· 
yetimizin muhte
lif yerlerinde tec• 
rllbe içJn açdan 
llç yabh mek-

teplerde tesbit 
olunan bnynk 

faideler ve gö• 
rülen kolaylıklar; 

Maarif mlidll· köy maarifinin 
rn Kemal Bey bu suretle tatmin 
vilayetimize gel- olunacağı kana• 
diği gUndenberi Orda Ortamelctep 6fna11 atini vermlı; bu 
merkez ve mülhakat mekteplerini Vilayetimiz köylerinin teşkilAtı kanaat Ye tecrtıbe sebebiledlr ki; 
sıksık teftiı eylemiş; vilayetimizin itibarile bu köylerde açılacak vilayet köylerinin mlihim ve mer-
(270) bine mütecaviz olan nllfu- mekteplerin nehari olması maa• kezi olan yerlerinde 30 kadar 
sunun çokluğunu ve arazisinin rifçilikte aramlan faydayı tama• yatıb mektep açılması kararlaş· 
genişliğini nazardtibara alarak mile temin edemeyeceği için tırılmıştır. Maarif Vekaletinin 
vilayet köylerinin mühim ve mer· bu yolda elde edilen kanaat tensibile vilAyetimizde bu senelik 
kezi olan yerlerinde yeniden mekteplerin yablı mektepler ola- (14) yatılı mektep açılacaktır. 
mektepler açılmasına tetebbiiı rak açılması mecburiyetini intaç Maarif bütçesi de bu ıuretle 
etmiştir. eylemit ve bu suretle vilayet tasdik ve iade edilmiştir. 

-=-:::--~-~~~--~~-=-~-=---- ,-~~--~~~~~~~-~~---=~~ 

Muş Himayei Etfal! 
Cemiyeti Çalışıyor 

Muş, (Huıusi) 

- Geçen •n• 
Maarif mftdllrll 
HnsnU Beyin ve 
mesai arkadat· 
Jannm meıkôr 
ıayreUerile ye
niden ihya edi
len Himaye! 
Etfal Cemiyeti, 
memlekette 

Muı Himagsl Et- faydalı itler 
/•l cemiyeti reld görmÜf ve bu 

ve Maarif Müdiirii meyanda yobul 
Hü~nil Beg ve fakir alleler• 

den (45) ~ocuğun elbiıe ve ayak· 
kabııını temin etmek auretile de 
takdire IAyik yUksek bir muvaf
fakiyet göstermiştir. intihap müd· 
deti dolan bu cemiyet; Halkevin
de senelik kongresini akdettl. 
Reiı Hillmtı Beyin; cemiyetin 
bütçesi ve mesaisi hakkındaki 
lzahab bUyük bir alika ile din· 
lendi. Yapılan işler alkışlandı. 
Bilahara idare heyeti intihabahna 

Akşehirde Bando Takı mı 

Akşehir (Husuıt) - Alqehir gençleri kendi aralarinda bir bando 
takımı teıkll etmişlerdir. Bando takımı mütemadi bir çalııma netice
linde az zamanda bUyllk muvaffakiyetler temin etmittfr. Resmimiz 
takımı grup halinde glSıtermektedir. 

geçildL Yapılan tasnif neticesinde; 

esCti reiı Hüsnü Beyin en fazla 
rey aldığı görüldü. 

Halkevl reisi Kamil, mUftU 

Hasan, köylü Celal, tapu müdiirU 
Cemal, belediye azasından Hayri, 

tüccar Hamza Beyler de idare 
heyeti azalıklanna ıeçilmiılerdir. 

Bu sene daha zengin bir prog· 
ramla çalıımaya baılıyacak olan 
bu kıymetli gençlerden çok fay• 
dalı işler beklenmektedir. 

Memlekette Zafer Bayramı 

30 Ağultos Zafer ve Tayyare bayrama her rerde ol

duğu gibi Antalya'da, Akşehlr'de, Burdur'da, 
Manlsa'da, Gazlantep'te, BozUyUk'te, Aıa,ehlr-
~ ::." ,,._ ............. ..,. .... _,"" .ta bGvOk teuhClratla kutlulaa• 1 

mııtar. Realmlermlzde X lti.retlial Antalya'da ı•çlt 
reımlol Hyredonlerl, dlferlerl de Ak,ehlr'de J•pılan 
meraılmden muhtelif lntabalan •e Tayyare Ceml11tbıe 
Ait roaotlerl hval edea ı••rulan ı~ıtırmtkt•dlı. 

1 
Mektep işleri 

1 
Mektep Suali 
Soranlara 
c~evaplarımız 

Gelibolu Ortamektep mezunl 
dan Muzaffer Beyeı 

Ankara San'at Mekteb 
kayıtlan 18 ağuatoata kapanın 
efendim. 

"" Feriköy Bulanıkdere sokak No. 
Tahsin Beye: 

Şayet kuvvetli bir kefil b 
bilirseniz, banka size faizle 
verebilir. Ve karıılık olarak 
nizdeki 100 Urahk 1enedlnlzl 
terirainiz. Fakat kefilin kredi 
hibi bJr adam olma11 IAzımdır 

~ 
Ankarada Yenicede Halit Seyfi B 

Geç kalmışsınız. Bu zama 
btıtün mekteplerin kayıtları 
muıtur. Size Küçük Zabit Me 
bini göatermekteo haıka bir 
yapamayız. İsterseniz Kara v 
Gedikli Küçük Zabit mekte 
rindon birine miiracaat ediniz 

"" Karilerimizden Zekl Yılmaz Be 
Hava Makinist mektebi 

kayıtları kapanmıştır Ve do v 

dan doğruya geçen talebe 
alır. Siz bir ıene daha lis 
devam ediniz. Gelecek 11 

Hava Makinist mektebin 
müsabaka imtihanlarını bu sur 
kolayca vermiş olununuz. Ya 
cak başka bir ıey yoktur. 

lf
Bursada M. Emin Beyeı 
Suallerinize cevabımızdır: 

Deniz Lisesi leyli meccanidir. 
Donanmaya zabit yefştirir. 
Bir mektupla ve 100 kuruş 
pulla matbaaya miiracaat edi 
Size kitabı gönderirler. 3- Ka 
lar kapanmııbr, her halde g 
cek aene müracaat etm 
llzımdır. 

* Zonguldakta Abdullah Sabri 
vuıtasile Mustafa Beyeı 

Kara Gedikli KUçll Z 
mektebine lıkmektep mezunu 
16 dan 22 yaıma kadar o 
talebeler alınır. Sıhhalli olm 
hllsnühal sahibi bulunmak laz 
dır. Kayıtlar Mayıs ve Teırinie 
de imtihanlar da bu aylar içi 
yapılır. ·Bir istida ile mek 
mUdllrllne müracaat ediniz. 

lf
Zonguldak'ta Necati Beye: 
Bu mektep ordudan' tal 

alır. Siz Gedikli Küçük Z 
mektebini tercih ediniz. 

~ 
Tekirdağında İbrahim Talat De 
Mevzuubahs ettiğiniz mekte 

kayıtları kapanmıştır. Ancak 
lecek sene girebilirsiniz. 

)#. 
Defterdarda Sabri Beyı: 
Çok iyi bir ıekiide çalışır 

:nz, bu imtihana girebilirsiniz. 
suretle ki gireceğiniz bakalorya 
% 99 kuanmak limldi olmalı 
Şerait yoktur. Doğn. ~an do;:.r 
latanbul liıelerinden birin ı 
dUriyetine müracaat etmek kafi 

ll-
Galatada Karaköy tNordister hııı: 

Hasan Fehmi Beye: 
Leyli meccani lmtihanlaı 

yapılacağı tarih tesbit ıdilm 
ıartlar ilin olunmuştur. 

lf-
Galatada. Bankalar caddesinde 1 

ruk Fahri Beye: 
Size tavsiyemiz ıudur: liseP 

ılmdi okunan bUtün dersleri: 
mükemmel bir şekilde çalışır 
bilahare liae bakaloryıdanna gir 
bilmek hakkını almak için Ması 
Vekaletine mfiracaat ediniz. Si 

" verilen müsaade ile lise bak 
loryasına girebilirsiniz. Yalr. 
lisenin son tiç ıınıfındakl de• 
lerl iyice öğrenmek, ve imtıhanc 
muyaffak olmak ıartbr. 



Si!JG•ri Alemi 

Almangaga Ka,şı 
ita/ya - Fransa 
Dostluğu I 

Faıi•t rejiminin ve enua tHlrlle 
'-lyan matbuatının Almanyaya kartı 
..,.lh blr cephe almHa. Avrupa eJya
'-tinde yeni bir takım detltlkllkler 
dotmuını beklemeyi emrediyordu. 
Bu değiılklltin ilk habercllerl, bir ta
l.un ı•yiAlar halinde ortalıtı kapla
llaaya baıladılar. Fakat derhal tekzibi 
-tradılar. Bu ıayialara ı6r• Franaa 
U. ltalya Rlkeri bir anlatma hazır
lt7orlarmıı. Ş yi nın çıkmaaı ile bera
laer gerek Penis, ı-enk Romada 
telczlp edilmelerJ bir oldu. Londra 
daha ileri gitti. Böyle bir ıeydea 
la.beri olmadıtın ilan etti. Ayni za-
18aoda, bilyilk bir iddiacı zihniyetli• 
~rek Fransamn, aerek İtalyanın 
~le bir taanYurları oJdufunu bll
-.edi~lnl beyan eyleyecek kadar ileri 
fitti. 

Bize kalıraa, Bu ıaylanın sıhhat 
dereeealnl ,eade muaY)'eD bU alabet 
teaaa Clıerladen lddla edebilecek 
Ortada maddi deliller yoktur. Fakat 
hatya ile Alman mtınasebatının ıo~uk
t .. maaa, bir Franaız-ltalyan yalnnlat
llt•aıaa dotru baaı teıebblalar yapıl· 
lllaıını aaruri kılacaktı. Bu dedikodu
lar, bu teıebbQılerln fazla ileri ait· 
~ bau

1
teklllerlaJ ifade etmektedir. 

rakat talya ile Franıl arumda 
llltıudi, ılyaat, o derece ınenf aat 
'-PitmHI mevcuttur iri dej'U hlr Htl· 
t~lı, aadece bir anleıma dahi timdi
... Ye buat\nkl tartlara söri mn• 
'-ubaha olamaL Mamafih İtalyan 
11Plomaalal aleatlld bir mevcudiyettir. 
"•kın bir ıoenfaat için uzu ak bir 
~~nfaat daYasını austurmayı billr "• 
-ı11ıa blleaehnlıtir. Bu noktadaa 
••lcı1t bir atide muvakkat .,.. ıath.I baıı 
Fıaaaıx-ltaJyan doatluk t11ahOrlerial 
bekliyebllirlz. Almanya da bu yakınhk 
~~bbQalufnl anlamıı olacalc iri 
·~aya ~dectk Hnahlar haldonda 
.,._ kararlat aluuı n bunlara nrile
~ baaka krıdilırlnl keatirıniıtir. 
de U:ıctehlllıeler blaat olmıtkh,n ziya
Al j1••dttl&.1er. Bu Hbepledlr ki 
b man- talyaa auldlyetl aaal th•dl 
•d d vıeye air1nek Uzer• bulunuyor. 

Sinn-a 

Uzak Şarkta 
Sovyetler Tahtelbahir 

Y aptırıyorlarmıı 
Tolcyo, 8 ( A. A. ) - Yarı reaml 

'••l'o ajaaıının babv alclıjuaa göre, 
~etler, Vladivoatok'ta dlSrt denli• 
:L_Q gemial yapmaktadırlar. Bu Uman
~. 2' harp r•mlal tahılt edllmtı 
-.uemaktadar. 

Deniz Üstü11de 
Bir Facia 

Aaburl Park (Amerika) 8 - "Mor
rokaatl., lıimU 11520 tonluk Amerika 
yolcu gemlal alnler lçlndecllr. Gemi 
Skotland fener gemialnln 20 mil 
cenubundan imdat fıareti aöndermlt
tir. lıarttl alan rad10 merkezi muha
berenin kealldltlal bildirmektedir. 

Gemide 318 yolcu H 240 tayfa 
vardır. Gemi, yedi l'flnJGk bir 111ln· 
tiden ıonra bu Hbah aeklzde N.v• 
yorlca ıelecektl. Jer1eyde .,.. timaldeld 
hitan Hhll muhafızları geminin im
dadına gitmitlerdir. 

Nevyork, 8 ( A.A ) - Bırçok ıe
mller Niv Jerae1'ln aekb mil açılın· 
da yanmakta olan bOyOk Morrokaatl 
vapurunu kurtarmaya .ıtmiılerdlr. 
Lulc:tnbah vapuru batan vapunan 
yanına kadar aokulup aat kalaa 1olcu 
ve tayfaları almııtır. Kurtarılanlardaa 
(14) kiti Sprinılake'y• çıkanlmıflardır. 

Kurtulanların anlattıklarına ıar-. 
vapur, yeni Jeraeyln (8) mil açıfıada, 
yılfhrım laabetile tutuımuıtur. Yaarın 
haber nrlldltl zaman, bltaa ıeml 
alHler lçlade bul•nuyordu. YoJcalan 
haberdar etmek için koridorlardan 
aeçmek mllmktın olamama.. nede• 
ıonra bazı gemiciler, kamaraları• 
lumbuzlarını kırıp, yolculan uJandır
mağa muvaffek olmuılardır. Rlsılr, 
yurını hız)andarnıakte idi. Kurtara .. 
undallar, denize indirllemtmlttir. 

Sabahleyin, ıaf ak aökerkea, Sprinr 
lake kıyıJanndan yanan reminin , ... 
nında iki baıka ıeml durdutuaa 
ıörrnek kabil iken, bira& aonra alı 
bun lan 1Badea kaybettfrmlıttr. 

ilk lrurtarılanlar, bitkin bir llalde 
olduklarından, lcaaa hakkınde eulla 
melumat verememltlerdlr. 

Son haberlere ıöre ( 100 ) kiti 
kadar lıurtanlmııtır. 

Nevyork, 8 (A.A.) - MorrokHtl 
vapurunda eandallarla kurtanlaalan 
aayııı 1008 ı•ç•lttlr. 

Yeni JerHydea blldirllditfne göre 
bu aabah cleala, aahUe birçok ceaet 
yuvarlamııtır. Kurtarılıp ta yarah 
olanlar hutaneye yatırıJmıtlarclır. 

MorrokRıtlln auvarlal kaptan Vll
mot gemiye yıldınm dDtmeden blra1 
evvel kalp aektealnclea vefat etmlt 
•• •• ....-.,.. ......, • s••• v ..... 
almıftı. 

Diğer iki Kaza Daha 
Ncal, ( Amerika ) 8 - Bir kazan 

p•tlamıı, aeldı kiti ölmilttOr. 

* Roçeater, ( Amerika ) 8 - lçlade 
SOO yolcu bulunan bir vapur Jeaea 
nelarlnde rilıglnn teairile mOthlt bir 
aarauıh geçlrmif, elli kiti yaralanmıı· 
tır. ....., 
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Afk 
Gençlerindir 
No.11 

'. 9. 93' 
Bu bir itirafb. 
Delikanlı annesinin Leyliya 

jlan düşmanhtını itiraf ediyordu. 
ti.af ediyordu ve ona hayatta 
._cak birbirleri için yaıayacalc
ı.r.nı ima ederek teminat veri· 
)ordu. 

1__ Leylinın kanı çekilmiı dudak· 
...,. btUıllddtıl 
ben-. Buna ne lüzum var. Refit, 

eilc&~ ettim mi? 
Genç~~· ~~kat annemin .• 

Bu bah..-.at vermedi 1 
b nJ-:. k 1~ Rept.. Erer 

• uzmıaıe •ter H 
E t ...... atta ... 

- ve .. 
- Birbirimizi ıık aermiyelim 

daha iyi f 
Reıidin kafası bi~ tata çarP" 

~ gibj acıdı. Göı b•belderi 
liııiıekleniyordu : 

- Buna neden lUzüm a-örU
)oraun Leyli dedi. Eğer blribl
"'-lz için ' yaıayacakıak kim 
........ olaun bizden baıkalarmın 
"'1uıarına dinlemeye mecbur mıyız. 

Leylinın adımlan yavaşladı. 
Ve durdu. 
Bir ıeye karar vermiı gibi: 

..._, - Buaun için mDnakata yap
i""" latemezdim Reflt, dedi. 
-ırat mademki ıarar ecliyor1ua .• 

Ve etrafına bakınarak ilive 

Burhan Cahlt 

etti: 
- MUbUrdara, ıaılaoya ka .. 

dar gidelim. Konuıuruı. 
l,ıerioe yetifmek için aabah 

vapurlarına gidenler aokaldardaa 
hııb hızlı geçiyorJar, aatacılar 
bajrıııyor, güneı evlerin cepbe
ıinde ıölıeler ve aydınlıklardan 
roaimler çiziyordu. 

Mühürdar babçeai yeni ıulan
DUf. Bir lcöıede aazete okuyan 
bir ihtiyardan batka kimH yok. 

Salkımların ıölgeledJği bir 
kötey• aokuldular. 

• 
Bu aile müna•ehetine alt his-

lerini ve hatıralarını ilk defa tatla 
tatb anlatan Leyli nihayet •on 
Yasiyete kadar feldi. 

Yarım aaattenberi onu derin 
bir zevk ve emniyetle dinleyen 
Reıit maıaya biraz daba yaklaıtı. 

Leyli keıilc, kftçUk, aydınhlc 
elmlelerle, fikirlerine ve g&rOtle
rlne biç bir 1116balata ve tftphe 
katmayarak, tam samimi bir ır••Ç 
kız belagati ile anlatıyordu: 

- Yengemin bana dlltman 
olmaıını yalnız bir noktadan 
haklı bulmuyorum. Bizi tanıyan, 
tanımıyan lnıanlar arasında ikimiz 
için de hoı görülme) ecek feyler 
16yl0yor. Kaç zamandanberi bana 

Nazilikte Tasfiye 
Alman Milli Sosyalist Fırkası 

700 Bine İndirildi 

lçlNıl• •ihl• 61r l•••llr, •••l'1HI ıopll•n Alm•11 Nazilerini• 
"" le1'l•ıdll•rı11tl•• 61rl 

Berlla, 1 ( A.A ) - M. Hltlu, mllt aoıyallat fırkaaının temidenmeaioe dair 
bir be1aaaame a•.,.lmlttlr. Yapılan tenalkatta, aza mlktan iki mllyondıa 
(700.•) • laclirlhnlıtlr. Eakl komflnlatler hrkadu cıkanlıyor. 

Nlnmberf, 8 ( A.A ) - (180) binden lbafft Milli ıoayallat fırkaaı ı•fleri. 
M. Hltlula rlyaaetbule bir toplaab 7apmı1Jar, M. Hltler heyecanlı bir nutuk 
ılylemlftlr. 

Amerika Grevi 
Bin Sendika Greve 

~ ..... laae t Etme tedir 
V aılnrtoa, 8 (A.A.) Meaaucat 

rrevinln altıncı giln\l nisbeten sakin 
reçmfttl. Amerıka it federaayouu rei•l 
tetklllta batla 108 aendikaya grev• 
mflıaheret etmelerini emretmfıtlr. Fe
derHyon relal gelecek haftaya hu 
108 aendlka relılerlal, vaziyeti ıBrlt
mek lzere toplanmıya davet etmittlr. 

Vaıinıton, 8 (A.A.) - Menı_.cat 
ırevl komitesi rciıi M. Gorman ile 

ES 

uzak, yakın arkadaşlarım bundan 
bahıediyorlar. Yengemin senin 
için bir zengin kız aradığı, batta 
bayle bir zengin izdivaç. aayealode 
TDrklmn da atiıini temin etmek 
•ıtediii ıöylenip duruyor. Bu riva· 
yetler uydurma olamaz. ÇnnkU 
bunu teyit edecek baıka nokta· 
lar da vardır. Yengem babamın 
ölUmllnD ileri ıUrerek aramızda 
ailece tasavvur edilen mtınaae
betten vaz geçtiğini ıöylUyormuf. 
Y ensıemin bu fikri bana karıı 
detiten muamelesi ile de aabit 
oluyor. Babam ıen,U. bir adamdı. 
Ölümü tUpheaiz bizi periıan etti. 
Bir çiftlik davamız vardır. Fakat 
neticesi ne olacak, bilemiyorum. 
itiraf ederim ki bugün iyi bir 
yaziyettı deiiliz. Kim bilir bu iı 
uıarsa annemi ııkınbya düşürme
mek için ben de çahtacağım, 
&tir ı .. firecetim.. bfttün bunlar 
IMrer ihtimaldir . 

Fakat ben o kanaaltayım ld 
hayatta her aileyi, ber eYi, her 
me1'ut yuvayı arayıp bulan fena 
Ye yahut iyi te1adüfler gönül 
batlannı koparamu. Billlciı ııt ... 
raplar ve malırumiyetler aevi,en 
inaanlan biribiriue ballar. 

Kimbilir belki de tecribe1izlik 
bana bu hlal duyuruyor. Belki de 
böyle dftıünmekle hata ediyorum. 
Şurası muhakkak ki eakilerin 
tecrübeal, ıe"eti yükaek tutmayı 
emrediyor. 

Reıit onun ıükünetle Ye dUtU· 
nerek ı6yleyifini gözlerile •• 
btlttın idrak kuvvetlerile takip 
ediyordu. 

Leyli dedi kb 

patro. tetkdlb relai M. Sloaa, tavaa
aut lcomiayoaunun iç azHı huzurunda 
karıılaımayı kabul etmltlerdlr. 

Havanada Yeni isyan 
TetebbUalerl 

Havanlı, 8 (A. A.) - Yeni bir ı ... 
yan te.ıebbOaG olmuf, birçok klmaeler 
y araJanmııbr • 

- Y enıem k6ndi fikrince 
haklıdır. Ve kendini haklı gören .. 
lerle böyle meıelelerde mtınakaıa 
etmek hiç doğru olmaz. O zaten 
kanaatini, kararlarını hemen h .. 
men bUtOn bildiklerine yaymııtır. 
O bu kararlarında aarnim1dir. 
1ıter ki aeni zeniİD bir kızla ev
lendirsin \'e senin peceğln hayat 
içinde Tütkan da iatikbalini kur· 
tarabilsin. Yengem belki basit 
dllıUnüyor, aaadeti bu yolda bu .. 
Jacağını zannediyor. Ne olursa 
olsun senin ona itaat etmen 
lilımchr. Babam aağ olsaydı yen
ı•m bu mUtkUl vaıiyete dllt· 
mezdi. Hatti ıu bizim çiftlik iti 
olsaydı. 

Leyli ümitaiı ve yorıua göı
lerini, denize çevirdi. 

Sustu. 
Reıit ilk defa bukadar canlı 

ve mühim bahiste Leyliyı dinli· 
yordu. Genç kızın anlabfı, bu
lutlan onu aihirlemit gibiydi. 

Dedi ki: 
- Sen de itiraf edenin ki 

Leylt, evlenmek ltlerinde ana ve 
babalar ıençlcrden daima ı•ri 
ve aylun dtlftlnllrler. Bu; zamanın 
ve 111ubitln teairidir. Annem de 
böyle bir ten kanaate saplana
bilir. Fakat benim hayatımda onun 
arbk yapacatı bir rol yoktur. 
Annem güzel fikirlerini TtırkAn 
içlo ıaklıyabllir. Ben verdiğim 
karan yapmak için baıkalarımn 
kanımaıını değil, yardımını bile 
i.temem. 

Blraz durdu. 
Sonra onun denize dönmUı 

ba11nı çeneainden tutup kendine 

Göniil lıleri 

Na~ıl 
Bir Kızla 
Evleneyim? 

Evlenecek yaıa gelmif, hatta 
lcaranızhlda bu ya11 ıeçirmiye 
yaldaımıt erkek okuyucularım 
bana 11k sık bu •uaH ıorarlar, 
bir dakika için erkek olarak, 
kendimi evlenecek erkek sayarak 
bu ıualin cevabım bulmaya 
çahıırım. 

- Erkek olsaydım, ne ister
dim? diye dll§linQrOm. 

Muhakak: 
Birinci dereoedeı 
Alacağım kızın gftzel o1masını 

lıterdim. Fakat yanılmayınız, ben 
bu .. gU:r.:eJ,, sıfatile arasıra yapı .. 
lan müsabakalara girme kabili:y e
tini haiz kadınların vasıflarını 
kutetmiyorum, bitikli onları 
tehlikeli bulur, yanlarından kaçar
dım, benim kutettJfim ınzellik, 
u.mwnl hatları itibarile ıöze 
cazip ıörUnen basit bir aevlmlilik· 
ten ibarettir. 

lkiııci derecede: 
Seçeceğim kızda ılrinlik, cana 

yakınlık arardım. 
r çüncU dtrtcede: 
Bir ev kadını, bir anne 

olabilecek kabiliyette bulunma• 
anaa bakardım, öyle bir ev kadım 
ki fcabıada yemeiinJ pqirocek, 
evini silip ıllpllrecek, çocupna 
maaılı bir bakıcı fibi bakacak, 
sonra da bütün bunları yapma• 
•ına rağmen önfime yorgunluğunu 
biç lıiuettirmeden gUIOmaeyeo 
bir aima ile çıkacaktır. 

Dôrdiıncü derecede: 
iptidai ve nihayet talt bir 

tahıile, yahut da bu tahsili za• 
mania edinecek genlı flklrlilite 
aabip olmumı iıterdim. 

Betfnoi dereoe4e: 
Mtlmkünae benimkine flAve 

edilebilecek biraz varidata olup 
olmadığına bakardım. 

Geçen gl1n bana Ankaradao 
mektup gönderen bir okuyucum 
bana 52 ıuallik bir de liıte liit• 
f etmiftl, bu satırlarla 52 sualini 
beş ıarta indirerek on& da cevap 
vermlt oluyorum eanlrım. 

HANlMTEYZI 

çevirerek illwe etti: 
- Bu Clava aramızda laaJJ .. 

dilecektir Leyll. 
Genç kız dudaklarını büktUı 
- Ben buna imkan ıörmiyo

rum Reılt. 
- Niçin? 
- Çtınktl biı birbirini uzak .. 

tan tanıyan tuanlar değiliz.. Ya· 
kın bir ailenin çocuklanyız. Ara· 
mazdaki her mtlna .. bet bltno 
aileyi allkadar eder. Sonra daha 
mllhim bir ıebep var . 

- Nedir? 
- Y engım 1ana ıenıfn bir 

loz aradığını etrafa yaymakla 
benim fakirliğimi de anlatmış olu
yor. Fakirlik biç bir zaman ayıp 
deiildir. Fakat yengemin bu 
kanaatini bilenler, biz her mut
knle rağmen birle9sek bile bu 
münaaeh.tin iatenmiyerek teınin 
edilditlnl anlıyacaklar. Ve hen 
beni madc:lt ıelteplerle tahkir 
eden bir kaduıuı gelini olarak 
daima mabcap ve batı eylk yaıa· 
miya mecbur olacatım· 

Retit kuwYetJe ılalhaO keatl : 
- Batkalarım dtııtınerek ıOz 

.ayt.me leyli.. Bis girecetlmiz 
hayatta baıkalarının dedikodusu 
ile mqp olacak detlliz. Bu baı
kaları içinde hatti annem dahi 
vardır. 

Leyli hafifçe ıülümaecli: 
- Hialerine kapılarak kon•· 

ıuyorsun Reıit. Aile vaziyet· 
terimiz blıi y•lnaz baraluDIJacak 
tekildedlr. Bunu itiraf etmeli,t&. 

- Ne çıkar. Ben hayatımı 
kaıanmıya baflallUf bir adamım. 

( Arkaaı var ) 



: l Dünya Hddlaelerl 

Böceklere 
Karşı 

l: Vellelendl At Yanşlarında .. 
At Yarışlarına En Çok Rağbet Eden 

Hanımlarımız Oluyor ! .. 
Yeni Tedbirler 

Sivri ılneğJ, ıineği, uçar ltö· 
Elektrikli cekleri bol t•hir• 

Jer için bu hata· 
__ fı_•n_•_,_1_•,. __ , rat ile mUcadele 

miihim bir meseledir. Meaell biı.· 
de karaainek belasından kurtulmak 
için Uzerlerl zamklı boy boy ıe· 
ritler aaarlar. Yahut içleri öldUril· 
cii bir mayl ile dolu kaplar ııra· 

larlar. Fakat her iki takdirde de 
bu manzara iğrençtir bunun için· 
dir ki İngil izler böcekle; ve ıinek
ler!e mticadele ıçm e!ektrikten 
istifadeyi dütünmüıler ve tecrU· 
beler yapmıtlardır. Bu tecrü· 
beler muvaffak olmuıtur. ya• 
pılan ıey şudur: 

Bir elektrik lambasmın etrafı
na ıık şebekede madeni bir tel 
geçirmek ve bu tele kuvvetli bir 
cereyan vermek . Limbanın ziya· 
sına koşan her nevi böcek yUk· 
sek tevettUrlü elektrik cereyanına 
çarpar çarpmaz yanmaktadırlar. 

İngilizler bu usulil yalnız evlerde 
değil meyva bahçelerinde ve li· 
monluklarda da tecrllbe etmitler· 
dir. Bu tecrübelerinin neticeıl ıu 

o!muıtur. Lambalar konmadan ev· 
ve ', meyva ve çiçek zayiatı yüz· 
de (25) i bulurken lambalar kon· 
duktan sonra bu zarar yUzdo 
(10-8) a inmiştir. 

Birletik Amerikanın Orta Ye 
Garp kısımları Orta Aıya· 

Amerikada om iklimine pek 
benzer. Buralarda 

kum istilası bUyük kum çölle· 

ri vardır. Önlerine bir mani te• 
sadüf etmed iği için bu cetveJJer 
mütemadiyen genişlemektedirler. 
Onun içindir ki Amerika hUlcd· 
nıeti büyük bir fen heyetini bu 
meaelenin halline memur etmiıtlr. 
Bu heyet Orta Aıyamn Gobi çö
lüne gidecek, oradaki ot, çayır ve 
nebatatı tetkik edecek, oradan 
alacağı fidan ve tohumlan Ame• 
rikada tecrübe ve kum aahaları· 

nın mamurelere doğru ilerlemesi• 
ne mani olacak çayırlıklar ve or· 
manlıklar vücuda getirilecektir. 
Esasen kurak Amerika ovaların· 
da yetiıtirilen her nevi meyva ve 
agaçlar Orta Asyadan Amerika· 
• a getirilmisti. 

Son Posta 
Yevm1, elyaat, H...,adiı ve Halle rautui 

Eski Zabtiye, \atalçeşme ıokağı, 25 
ISTANBUL ..... 
Gazetemizde ~ıkan yaza 
ve reıimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

' • 3 t 
Seae Ay Ay Ay 
Kr. ICr. Kr. "' -TORKIVE ı• 750 400 HO 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peı,iodir. Adre. 
değittirmek il ~ru;tur. 

c.ı... ..,,..1c ıeri fltt,.ilmttı. 
H6nlartla• "'••'ullyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~tvk 

pul iliıveai lazımdır. ~ 

,.. Po.ta kutuau ı 741 l.tanbul....., 1 
Telgraf : Sooposta 

ı.. Telefon : 20203 ... 

- Haydi Şekerim, Haydi Ubeyyan, Haydi 
Ah Bu Cokey'ide Nereden Bulmuılar 

C.ğ . ' ı erım ••• 
.. 1 ' Oy e .. 

Birinci koıu ha,lamak üzere .• 
Tribünler yavaı yavaı doluyor .• 
Giıelerden bahiı bileti alanlardan 
ckseriıi ümitli : 

- Görecekıinlz, (Bekir) bu 
yarııı kaıanacak. Efendim o ne 
ince ayak bilekleri, o ne zarif 
kalçalar, o ne biçimli 1ağrı .. Başını 
bir sağa ıola döndilrlitü var kı, 
değme geoit 1. Vallahilazim (Be· 
kir) ötekileri geride bırakı .. 

At yarııları galiba kadınlar 
arasında moda olmıya baıladı. Ge· 
nit lienarh hasır ıapkalar, saplı 
gözlUkler, · ince beyaz, yakaları 

kordelalı bluzlar, spor la.tik is· 
karplnler Veliefendi çayırına hayli 
yakıııyor .. 

Herkeain elinde bir liste .. Her• 
keı bahis tuttuj'u hayvanı methe· 
dip duruyor. Bu ıırada çayırdaki 
çocuklarda bir çığlıktır koptu : 

- Batlıyor, itte nah be, ge· 
liyorlar !.. 

Parılparıl, ı , n a7.lı hay• 
vanlar üstünde, ..... ca lı elb'selerile 
Cokeyler göründii . • ay\ anlar sanki 
heyecan içinde im ;ş gibi, yarı 
gururla yan yan gidiyorlar., Trl· 
bnnlerde çığlıklar, ahlar, oflar ~ .. :~ 
kopuyor: f.J;I;;:,,...~ 

- ltt• nah benim (Bark) ım.. __..-~ '!· ~ .. 
Vallahi en öne geçecek. Seninki ;iir•J4lı~~ 1': "' -.. 

~~~~ ~ 
~~k"'.t·i''t . , . ..,.;;., ·""X 

• .... ,_-- \ 5'- • Ua• J"' 
~ ı, 

'· . 

,..._,\: 
~!;::;;,--..,,,_-~yeni ıey •• ilk def bu parmaklar-

fU mu 1 Uuh, o hayvanda da can 
görünmüyor. Keıke Bekara tut• 
saydın. 

Bet hayvan yola dizildiler. Bir
denbire bir ıilih patladı ve hay• 
vanlar ok gibi fırladılar... Daki· 
kalar geçiyor .. Tribündekiler yer· 
!erinde duramıyorlar. Boyuna asabi 
bereketlerle tepiniyorlar. Altı ki· 
filik bir aile içinde bir dürbün 
kavgasıdır baıladı. Ortada bir 
dürbün var. Fakat kime yetsin?. 

- Ayol ver ıunu bana .. Bahıe 
giriımeden, hiç olmazsa otur da 
gözünle seyret 1 

Ay vallah.i Bekir önde .. Haha, 
haha r, Arkada kaldılar, vallahi 
arkada kaldılar 1. Ay bayılıyorum 1 

- Mukaddes kendine gel, ne 
oluyorsun?. bize bakıyorlar ayol! . 

Hayvanlar ıoluk ıoluğa geldik· 
leri zaman, hanım kızın Bekarı 
birinciliği almııtı. Tribünde\ciler· 
den ak aaçlı bir adam ıevrlk bir 
kahkaha attı: 

- G6rdlln mtt Hn, beklrlık 
burada bile sultanhk, burada bile 

. ' geçıyor ... 
Seyirciler araıında bir küıkUn· 

IUk, bir neı'edir gidiyor, Kazana· 
mıyanlar, ıeçmek kabiliyesizlikle· 
rini baıkalarma yüklüyorlar: 

- Ne yapayım, kabahat ben· 
de değil ki, o Arif Bey sebep 
oldu. Üçe koy, üçe koy dedi, 
beni sersem etti. 

Kazananlar memnun: 
- Ben bilirim malımı!. Bekl· 

rın ayakları yok mu o ince bilekli 
ayaklara bak kAfil. Hele tllkUr, 
iki lira kArımız Yar, bereket 
veralnl. 

Bizde bahis oyunlarma girmek te 

airiıenler ıaıırıp da manlkDı 
anlayamıforlar: Ne kalmıı mıdır 

1 
olacak, ne yapıla· diye hep elini 

cak, neyi, haniİsini J atzından çek· 
ileri ıUreceklerinl meıinl bekli· 
bilmiyorlar. Zaten yorum .• 
bahıe iıtirak eden· İkide birde 
ler de pek az ıibi ıapkaıım rUı· 
bir fey.. bizde at glrdan koru-
koıularının rağbet mak için iki 
bulmamasınımn ae· elini batına 
bebini bir türlU an• götUrerek gö• 
layamıyorum. ğUı titiren genç 

* kız asabiyetle 
Üçüncü koıuya Veli•/•11dl ,arı,tarınır1 ha •e.•ki bağmyor: 

batlanıyor .. yine allı göranüşl•ri,.d.,.: Atlar, cok•,ler "" -A, bu Co· 
yeıilli, morlu, sarılı şık aegircl hanıml•r keye de kızma· 

elbiseleril~ Cokeyler atları üıtünde 1 aa baıladım. ikide birde eıkave• 
ortaya çıktılar., bir otomobil ileri aad yaporl. hayvanı palefrua'ya 
gitti, hayvanlar da arkaaından.. döndUrecekl. Hem ne de paılf 
mesafe 2600 metre.. hareket yeri hayvan!. a!dırmor biler.. ah, hadi 
teıbit edildi ve arkasmdan fındık ıekerim, hadi ıekerlm, hadi ciğe-
kmhtı aibi bir ıilah patladı rim!.. küçük hanımın "hadi ıeke• 
hayvanlar ok gibi yerlerinden fı· rim,, dediği hayvan nihayet en 
rladılar uzağa bakılınca lnıan önde geldi, geldi, geldi ve Cokey 
bunların koımadıklarım, rah· batındaki morlu, aarıla kaaketi 
Yan gittiklerini ıanneder. Fa· havaya fırlatarak: 
ket tribOnlerde yine heyecan, yine - Heeeeeyl.. Deye haykırdı. 
cıj'lıklar.. kadınlar. olmazsa, belki * 
bu heyecanla ıeyredit ıeıslz geçe· DördUncll koıu yine aym he· 
cek, fakat onlar llfı bulup buluı· yecan aynı çığlıklar, gürültüler 
turup yetiştiriyorlar: arasında bitti. Beşinci kotu daha 

- Aaa, çatlayacağım, bu mühim '1mesafe 3500,, kazanan 
ıeferde mi Mes'ut geri kalacak!. 245 lira alacak .. bu yarııa seyir· 
inat değil mi kardef, Uç defadır cilerden epeyce ehemmiyet veren 
hep ona tutuyorum, bir türlü oldu. Bahis biletlerini alan tribU-
blrinciye geçtiğini görmedim. ne koıuyor. Dört koıuda da mil· 

- Abla, abla al Derviı önde.. temadiyen mağlup olan bir Ruı 
O dej'il mi o?. Vallahi ol.. Hadi yanındaki arkadaıma dert yanı· 
tekerim, hadi şekerim, koş yor: 
tekeriml.. Ay acaba yetişiyor· - Ne zaman ki ben koyuyor 
lar mı?. birine bahis, o kalıyor arkada .. 

Parmaklıklara dayanan tom· ne zaman ki, ben koymuyor, 
bulca hammcfendi, gUnet •tıkla· geçiyor ti önde!. 
rında pırlanta yUzüklerinl parlata Silah patladı. Hayvanlar yine 
parlata parmaklarını emiyor .. göz- ok gibi fırladılar.. bu yarış ıon, 
lerl hep hayvanlarda.. kimbilir heyecanlı yarış.. "'Hmk!" deye 

: ı Kari M elcluplt111 

Gürültü lle 
Iıliicadele 
Ve Radyo 

lıtanbulda gUrUltO ile mllca .. 
deleye baılandığım v• dükkla• 
tarın muayyen saatte kapattmla· 
rak her sınıf balkın yaşayııın• 
bir intizam verilmlye çalışıldıtını 
okuyor ve memnun oluyoruz. 

Ancak biz Ankaralılar bu 
mukarrerattan henUz lıtlfade ede
miyoruz. GtlrültU lle mücadele 
ihtiyacı Ankarada ve bilhasaa 
Yeni ıehirde kendiıinl daha çok 
hi11ettiriyor: 

Radyoleran fazla taammüm 
ettlif bu muhitte bazı meraklılar 
•radyo sahibi olduklarını ilin 
etmek için mi, bilmem· radyola· 
rını en yükıek perdeden ve gecP 
yarılarına kadar billfa11la çala 
herkeıi rahat11z etmektedirler. 
Hasta mııınız, yorgun muıunuz, 

yokaa ılnlrll miainlz? Bunları dU· 
ıtlnmek kimaenin aklına gelmiyor. 

Ankara Y eaıitthir: Ş. A. 

ra,köprUde Telgraf Direkleri 
Bttyük yangından ıonra kaaa• 

bamızda ilk imar faaliyeti baıla· 
mıı Ye kazanın ani bir kiıveye 
ıokturulmaıına çalııılmııtır. Buna 
rağmen kazada ufak tefek imar 
yolıuzluklan da ekılk değildir. 
Meaeli .cGazlpaıa» caddesinin 
ıonunda ye tam cadde ortasında 
ıekilalz upuzun bir dükkan her 
nedense yıktınlmıyarak, koca 
caddenin lıtikameti değiıtlrll· 
mittir. Sonra her yerde telgraf 
direkleri yaya kaldırımlarlle cad• 
denin fulı mUıtereklne ve kaldı· 
rım kenarlanna dikildikleri halde, 
bizim kalchnmlanmıaın muhtelif 
yerlerinde direkler tam ortaya 
dikilerek balkın gelip aeçmeılnl 
mUıktıleıtlrmlıtlr. 

Taoköprli: M. N. .. ...... --.. -..--........................ ······----
fırlayan Cokeyler, hayvanın ıırtın· 
da kamburlaıarak ıidlyorlar. 
Geride, trlbtlnUn en arkasında 
ayakta duran kllot pantalonlu, 
kaıketll bir köyltt, yarııa dalm•t• 
ıankl hayvanın UıtUnde kendi 
varmlt gibi diılerinl sıkarak: 

- Hıh, hıb, hıbl. deye hıhlı .. 
yordu. Etraftan kendisine bakıl· 
dığını, gUIOtUldUğUnli görünce 
birdenbire kıpkırmızı keıildi, 
yerine oturdu. Genç irisi bir kıı, 
elindeki portföyü mütemadiyen 
hırpalayıp duruyor, aayıklar gibi: 

- Geçti, Serdar geçti!. geçti, 
Serdar geçtll.. deye kekellyordu. 
Boyna parmaklarını emen ıiıkln 
göğUılU hanımefendi yine hr 
yecanda: 

- Haydi ı•ketim, haydi Ube)' 
yan, haydi ıekerim!. ah, bit 
tUrlü geçemiyor, o Cokeyi d• 
nereden bulmuılar öyle!.. 

Atlar mütemadiyen kc.ıuyor, 
koyu bir toz bulutu gerilerind• 
dalga dalga yükaeliyor.. tribilır
lere yaklaıırlarken çıihklar, avaz• 
lar ayyuka çıkta: 

- Yaıa, bıravo Serdar!. Ha)'" 
di be dayan bel. Baı kamçıyıl· 
Haydi Ubeyyanl. Haydi serdar!. 

Fakat Ubeyyan iıimli ikinci 
Hayvan büttın ümitleri kırdı, S•r
dar en önde ıahane bir göğOI 
geriıile biriciliği aldı. 

Parmaklarını yiyen hanını., 
fendi yaamdaki ihtiyara ç kıştı: 

- Bu bahsi de vl.•• ıor.i.1 •t 
taJlığmdan kayb .. t (iki. fJ•yol. 
yUrü! >f 

, 



Q DÜNYA MATBUATINDA </(2ı .. :: :: . 
~ORDUKLERIMI 

Bir Mitralyozun Fiatı Nedir? 
- ------

12 Türk Lirasına En Mükemmel Cinsten Bir Harp Tüfeği .• 

Silah Ticaretinin Önüne 
İstif orlar ! 

Fransız Gazeteleri Serbest 
Geçilmesini 

Avrupalıların ellerinde bulu· 
llan her hangi bir miistemlekede 
isyan çıktı mı, derhal devletler 
arasında husuıi silah fabrikalarının 
kapatılması diişl\nliliir, her hangi 
bir memlekette hiHi veya siyasi 
cinayetler çağaldı mı yine ayni 
mesele hatırlanır. Fakat huıuıl 
ıilah fabrikaları o derece nUfuz
ludurlar ki veya muayyen bir 
ticaret şebekesinin sarsılması 

korkuıu o derece fazla dır ki, 
bidise kapanır kapanmaz tasav• 
vurlar derhal unutulur. 

Fransız gazetelerinden biri, 
Avrupada ıilAh ticaretinin ne 
derece ıerbest bulunduğunu anla
nıak makıadile geçen glin bir 
tecı übe yapmış, hususi bir tica
rethaneye bir mektup aönder
nıiıtir. Bu mektuptaı 

4(Son derece ıUratle birkaç 
Yliz mitralyoza, makineli tüfeğe, 
bomba topuna, el kumbarasına 
ve iki tane sökUIUp takılır clnıln· 
den tayyareye ihtiyacımız vardır, 
teklifinizi bekliyoruz.,, demiıtir. 

Gazete üç gün sonra iki tane 
resimli kataloğ almıştır. Bu kata· 
10ida gösterilen fiatlar ne olsa 
beğenirıiniz, Türk parasına çevi
rerek söyliyelim: 

En mükemmel bir milr.alyoz 
(300) liraya, makineli ttıfek 60 

liraya, en modern harp tüfeği 

12 liraya, bombalar lıe ekmek 
peynir bahasına! 

Gazete bu haberi verdikten 
ıonra ilive ediyor: 

"Görüyorsunuz ya 
kıymeti ciddi ıurette 

hayatın 

ucuzla-

-·····················································-.. ··· 

Eski Yeni 
Bir Balon 

' , 

Sağdan itibaren a&rdtıtUnUz 
lçUcU zat Rudolf Brunner iınıinde 
bir Alman mUhendiıidlr. Bu zat 
takriben bir aıır evvel mevcut 
olan ııcak hava ile ılıer eıki ba
lonları aarileıtirmiı ve bununla 
llaıandlkkati celbeden bir tecrübe 
Yapmıştır. 

Alman mlihendlıi tarafındın 
Yapılan balonun sepetinin içinde 
rUzgardan sönmeyecek ıekilde 
alev çıkaran bir alet vardır, bu 
alet sayesinde balonun zarfı ııcak 
hava ile dolmakta ve balonun yUk· 
1elm11ini mucip olmaktadlr. 

Muharebenin Medeniyet için Lazım Olduğu 
Prensipini Çıkaran Kimdir ? ----- - • • • 

Ingiliz Gazeteleri -tal ya 
Başvekiline Kızıyorlar 

"Kuvveti Hergün Ziyadeleımekte Olan Bir Düşmanı 
Mütemadiyen Tahrik Etmek Hatadır,, 

ltalya batvekili, ltalyada yapı
lan askeri manevraların bitmeainden 
sonra bir nutuk ıöyledi ve bu 
nutkunda eğer yanılmıyoraak bu 
ıene içinde ikinci defa olarak : 

-
11 Muharebenin medeniyet 

için )Azım olacağı ve önüne ge· 
çilemiyeceğl., kanaatini izhar etti. 

Dünya matbuatına akaeden 
mutalealardan anlıyoruz ki bu 
nutuk her tarafta soğuk bir 
tesir yapmıtlır. Fakat bu soğuk 
tesire en fazla tercüman olanlar 
lngiliz gazeteleridir. Bunların ara· 
ımda mesela "Mançister Gard yan., 
diyor ki: 

Bu muharebenin muvaffakıyet 
için llzım olduğu kaideıi iğrenç 

bir kaidedir. Bu fikri ilk defa 
olarak ortaya atan adam Jozef 
Maiater'dir ve lngilterede, hattA 
İngilizce konuşulan bUtlin mem
leketlerde nefretle kartılanmııtır. 

Mösyö (Musolini) ise bu fikri 
tevsi ile kalmamıf, 25 Tem muzda 
yaptıiı kuvvet teıhirini faydalı 
bir mlıal olarak aöstermlttir. 

Muharebeden evvel de ıu ve 
ya bu kuvvetli devletin nazırları, 

kılıcı kınından çıkarmakla ıulhu 

koruduklarım iddia ederlerdi. Fa• 
kat bu vaziyeti nekadar muhafaza 
edebilmişlerdir? 

Eğer Möıyö ( Muıolini) Alman• 
lara ve Yugoılavlara bir dera 
verdiği kanaatindeyse hocaaı olan 
( Makyavel) in vazettiği kaideyi 
ututmuıtur. «Herglin daha ziyade 

Jtaıı• llGIO•kill ltô.dt.. çıkar.,. 
Rutlcuna ıöglediİc.ten •• ,.,., lcumıınd• 

lt.egetl il• b•rober 

kuvvetlenmektı olan bir rakibi 
mütemadiyen tahkir vı tehdit et
nıek lilzumıuz oldutu kadar da 
tehlikelidir.,, 

lngiliı efklrı umumlyesi ltalya
nın Brenner geçidinde Almanlar
la Yugoılavlara, Trablus hu
dudunda Mıııra, Draçta Arnavut· 
lu4a, Yemende İbniaauüda yap· 
tıtı kuYVet tethirile ne kazandı
ğını diltllnmekte ve bu hareket• 
)erin lngiltere ile mUna11bats bo
zacağını kaydetmektedir. 

Bir Otomobile Sahip 
Aranıyor! 

Çıkan Olursa Hemen Hapishaneye Gönderilecek 1 

Fransada Zabıtayı Uğraştıran Mesele 
Franıu: zabı

taaı yeni bir 
muamma karıa

ıında kalmııtır, 
bu muamma bir 
baataaeye ıetl· 
rllf p orada ölen 
yaralı bir kadı
nın kimin tara
fından 6ldUrUI· 
dUğli ıuall etra
fında toplanmak
tadır. Meıele 
hakikaten me· 
·raklıdır: 

GtınUn birinde 
kahve renkli bir 
otomobil Marsll
y a civarında hl\• 
vUıııek bir hatta• 

Baharda Başlıyan 
Aşk Masalı 

Bir 

lnglllz Kırahnın En KUçUk Oğlu Ağabeyine TakaddUm Etti 

Veliahtın Evleneceği Gün De Gelecek Mi 
Gazetelerimiz Londradan aldık

ları bir telgraf haberi üzerin In
giltere kı~a~mın en küçük oğlu 
Prenı JorJ ıle Yunanistanın eski 
kıral aileıine mensup Prenses 
Marinanın nişanlandı klarını yaz• 
dılar. Aradan geçen müddet zar
fında gelen lngiliz iazeteler.nden 
anladık ki, bu haber, orada bir 
rivayet halinde daha evvel deveran 
etmif olmakla beraber, fi'llyat 
sahasında beklenmiyordu. E1&aen 
bizzat allkadarlar da lngilterede 
deiillerdi, beş aydanberi Yugoslav
ya prenıi Paul'ün miaafiri sıfatile 
Alp dağlarının laloven kısmında 
bir şatoda yaşıyorlardı, anlatılı
yor ki iki genç araaında öteden· 
beri mevcut olan hi11i alaka bu 
mevaim eınaıında ilerlemit ve 
ailelerinin muvafakatine iktiran 
ettikten ıonra bir nişanlanma şek· 
Unde ani olarak meydana çıkmııtır. 

Zaten bizzat prens Uorj ) da 
İniiliz gaıetelerinin muhabirlerine: 

- Taaavvurun hakikat ıaha· 
ıına bu kadar çabuk intikal ede
ceğini biz de bilmiyorduk, De· 

miştir. lngiliz prensinin bu cUmleıin· 
de bahsettiği tasavvur pek yeni 
değildi, fakat pek mahrem gel· 
mişti. Bunu da prensesin ailesi 
tarafından lngiliz gazetelerine ve· 
rilen beyanattan anlıyoruz. Filha
kika: 

nenin önllnde durur, içinden bir 
adam çıkar. Kapıcıya: 

- Bir yarah kadın aetirdim, 
çabuk lndiriniz, der. 

Ha.ta indirilir, içeriye alınır. 
Fakat haıtane milıtahdeminl bu 
mesele ile meti[ul olurken otomo· 
bil 18VUfUP sıider. 

Getirilen kadın batından yara
lıdır v• çok · kan zayi etmiıtir, 
bayım bir haldedir. Hemen ame
liyat aalonuna götUrlUUr, icap 
eden iptidai tedbirler yapılar. 
Fakat kadın aı: ıonra kendlılne 
ıelmeden ölUr. O zaman da 
meydana bu kadının kim oldujıJ 
meselesi çıkar. Araıhrılıp soruı
turulur, poliı karakollarına haber 
gönderilir ve nihayet Mari Brünet 
lıminde 22 yaşında bir ku olduğu 
anlaşılır. 

Fakat yalnız bir panıiyonda 
oturmakta olduğu için o gUn so
kaia kiminle çıktıiı öjrenilemn. 

- Marinanın kalben bağlı ol· 
duğunu kimse bilmiyordu. O de· 
recedeki daha çok yakın bir za• 
manda elyevm saltanat sürmek· 
te olan bir ailenin Veliahh için it· 
lenmişti. Fakat Marina bu talebe : 

- Evet amma ben bu prenıl 
sevmiyorum, cilmlesile mukabele 
etmişti, demitlerdir. Ve tu cümle
yi de illve etmişlerdir: 

- Marina İngiltereyi çok ae
ver, orada oturmakla cidden meı 
ut olacaktır. Tabii bu izdivaçta 
ıiyasi hiç bir mülahaza yoktur, 
mesele bir gönUl ltinden ibarettir. 

* Prenı Jorj lngiliz kırahnm en 
küçük oğludur. Prenses Marina 
iıe, 1906 aenesinde (Atina) da 
doğmuıtur, sabık Yunan kıralı 
( Kostantin ) in biraderi Prenı 
(Nikola) nm Uçüncil kızıdır. Anne· 
sinin adı da Nikolas dır, bu cihet• 
ten sabık rua çarlarına mensuptur. 

• Prenı Jorjun evlenmesini, Av· 
rupa gazeteleri ağabeyininkinı 
takaddüm etmit bir hadise olarak 
görmektedirler. Filhakika lngiliz 
Veliabtı gençlik yaşını bitirmeye 
yaklaştığı halde henliz evlenm~ 
miştir, ne vakıt evlendiği hakkında 
ise en kUçük bir rivayet bile 
yoktur. 

Bu, hidiıenln ilk safhasıdır. 
ikinci aafha bu genç kızı ha1ta· 
neye getiren otomobilcinin ıahsınia 
aittir. Poliı tahkikata giriılr, gU 
lerce uğratır. Bunu tayin edeme , 
fakat epeyce uğrattıktan ıonra 
kahve renai olomobi~i bir köy 
ıarajmda bulur. <?araJcı. de.r ki: 

- Bir otomobıl geldı, lçındekl 
adam " mott\rUm duruyor,. dedi. 
Baktım, Uç bet günlUk bir it 
vardı, o halde ben trenle Parise 
gideyim, yapılınca gelip alırım, 
diyerk uzaklaıtı. 

* Zabıta otomobilin numarr.sana 
bakarak belediyede kayıtlı rahi· 
bini bulur. Bu Donıimi iımindı 
bir ınhııtır, fakat ikametgahından 
bir sene evvel ayrılmış ve adre1 
bırakmadan meçhul bir ıemte 
gitmiıtir. 

İşte f ranaız gazetelerinin ut· 
rathkları yeni meaele! 
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"Küplü Kadı,, nın Çok Marifeti Vardı •• 
Zira aırtı dayayacak yeri 

bulmuf, adamakıllı dayanmafh. 
Doğru Mabeyindeki hemşeri

line baıvurur, kendini iıtediil 
yere tayin ettirir, dtıdlijtı çalar, 
avantasına bakardı. 

Yeni ayakbashğı memlekette, 
evveli bet on gibı puıu kurar, 
etrafı kollamakla meşgul olurdu. 

Bu müddet zarfındaki halini, 
yapmacıklarına görme} in. 

Mütedeyyin mi mütedeyyin, 
musalli mi muıalli, saim mi saim ... 
KurbUbAriye vusul olursa bu 
kadar olur; liat tarafa sağlıktır. 
Adeti kutbnlirifin; imamıazam 
Ebuhanifel slnl. 

Her dem elinde tesbib; göğ
stlnde en'am; dudaklannda ıeha
det ve istiğfar .... Maa nevafil bet 
Yaktc beı katmak, iyet, hadis, 
kelilllJkibar iradı; mabarimdea, 
maasiden içtinap. indinde cıgara, 
çubuk, kahve bile kerahetitahrl· 
miye ile mekruh. Limonatayı, ıer
betl, ayranı bile geri çevirme. 
(Niyetliyim!) diyerek oruçlu oldu
ğunu bildirme. 

Kadı efendi, bir hafta on 
alln. her bulunduiu mecliste, mllra· 
kabeye varmıı gibi gözlerini kapl· 
Jarak fakat kulaklarım açarak, 
boyuna etrafı aUzer, bir ıöyleylp 
bin dinler, Kaymakam veya Mu
tasarrıfın, Muhasbecinin, Tahrirat 
kltibinin, Defterihakani memuru• 
auo, Posta ve Telaraf Müdllrll· 
aDn gidi .. tlarım tetkik ederdi. 

Bu hazretlerden bir veya bir 
kaçının zelle nevinden blr ip ucu· 
nu yakalar yakalamaz, "armı .. ta 
gelin etmişler, 40 giln kokusu çık· 
mamıı,, fehvasına olnn kulak 
aamadao, (oh peh peb, etraf mll
sait .• Vakti merhunu aelmitl..) 
diyerek kollan, paçalan ••Yardı. 

Gelsin manda 16zD gibi me
cidiyeler; çil çil aan liralar; iki 
buçukluklar; bqiblraradalar .•• 
Haydi hepsi kOpllhü. 

Bu manenalar eanaamda ken
dine bas metotlan vardı. Ôyleya, 
eıek tımar etmenin bile dokuz 
ıartı varmı1- Bu derece dakik 
meaailin uaul Ye erklnı olmazml 
hlç? 

Zinnun Efen dinin bu mephaata 
ilk l\ulilhareke.8i mubzırla anlar 
maldı. Bq iatinatglhı muhzırdı. 
En mllcerrep Ye tehlikesiz ~kil 
de buydu. 

Zaten, mllhur denilen keaamn 
nenin neıi, kimin feıi olduklan 
malüm. Matallah hepsi kan kır
mızı; en turfandası malın gözü. 

Kadı Efendi, nereye aitse çık· 
maz sokağa hiç dütmezdi. lıtedi
ii gibi muhzıra rastladı mı içi 
genifleyip bir oh! çeker, derhal 
el ulai,nın kulajını bilkip faali· 
yete ıirifir, bir hebeanakaya ve 
beceriksize teaadtıf etti mi, bir kaç 
ıtn yorulursada akıtiet uata çaka· 
np pqtemah giydirdi. 

Arbk arada teklif tekellüf 
kabr mı ya? Senli benli olmutlar. 
Bqbaıa kaldılar mı, lrnplll kadı: 
( Gel bakalım taliamt ~ diye 
hatlar, dene girltlrdiı 

- Talia, liıanı aıeblllbeyaıaı 
arapta, mukaddemetOlçeyı mana• 
sanadır. Talia haamı sı6rftr; kuY· 
velini ketfeder; alllhlarını iÖzden 
ıeçirir. EbliaOyuf De caalpte, tir
endazlar ne cihette? S.•ari ••Y
cut mu, dümdar meyanında fiDer 
meıbut mu? Serian gelip emirl 

· · bir bunlardan haberdar kılar. 

Maçka 6•grru11 açtır 6'61 aıtılar 

Düımanln kuvvetini bilmeden, va olunanın da, beraberinde ıl-
tabyeaine vlkıf olmadan üzerine bette bir iki arkadaıı olt ;ak. 
•aYlet, maazallah galebe yerine ağızları da mOhllrlU dejil. tabii 
hezimeti, hem de hezimeti kah- konuıacaklar. 
kariyeyi mucf ptir. lfte ikimiz de Şıpın ip yanlarına yaJ aımak; 
bu kahpe feleğin muhariplerlylz; kulak nıUafirl ölmak. 
hayat ve menfaat dünyasının ler Mllddei veya milde aaleyhteD 
kerleriyiı. Emir ben, talla da ıen. hlrl yukanya menauplardao birinla 
F .. nJ harpte olduju &ibl Uk mensubu mu? Belde etraf Ye 
Avlet ıenin; evYell ıea llerl ab- mDtenefflzanının acarlanndan mı? 
lacakaın; yemini, yeaarl, kalpgibı · Daıra edilen nedir, ney• dairdir? 
teraaıut edeceksin. Bir nebze Çapan otluna uracak kollan 
kılıç aallıyarak, yani dil kılıcı oy• Yar mı? Dolpa mu, cıbz mı? 
nataralr, muvacebedekileria kavla Olıun mu, ham mı? 
noktalarım, sayif noktalarım anla· ( Ark111 var ) 

yap emlre yani bana, keyfiyeti 
bildirecekıin. ilk hamle eenden, 
gazayı kazanmak, aliveçhl hak· 
kaniyet taksim etmek te benden. 
YllrU aslan göreyim teni! .. 

Fravun kadının fennibarbi ta
mamile kendine baadı. Yeni git· 
tfji yerde, muhzırla anlattığı za· 
man, tartanı ıurtunu bildirir, der• 
eli ki: 

- Keidel ldllliyei fıkıh ica-
bınca • Nimet külfete, külfet nl· 
met• göredir". Dedim ya, aen ta• 
liaaın, ben Emir. Gazanın mukad
dematını açan ile &'azayı &klaerl 
baıaran araunda elbette farla 
killi Yardır. 

Binaen llizalik taksim edile
cek ganaim de o niabette ve dai
rel madelette bulunmab. 

Arkaundan, kullanılacak tabi
ye usullerini talime geçerdi: 

Talla, cenal, fa'al, mlldebbir, 
mutabauır olmak gerekti. Bina· 
enaleyh, mefkire alnde l»lllun· 
durulacak; g6z aon derece açıla· 
cak; nazarı tetkik ve teceuUs 
etrafı tarayacak. •• 

Meseli erbabı hlcat, birer 
lklpr mahkeme kapwndan siri· 
yor, divanhaneye yayılıyor. Talia, 
bir kenara çekilmiı, agaraaını 
yapmakla metgul gibi ıörOnerek 
ve hiç belli etmiyerek, göz kuy· 
rujile kalabalığı bir yoklayacak. 

Kimler davacı, kimler kuru 
gUrUltü? 

Davacılara çok dikkat lAzam; 
müınktin mertebe, zarftan •uruf 
hakkında bir fikir edinmek elzem• 
dir. Vakıa fenni manttk mhd· 
da11nca zavabirden bevatım iatih· 
raç. iatihracatı faıidedea ise de 
ne olur, ne olmaL 

Bir de baktın ki IMrifd ojfo
nun g6zlerl •elhcri okuyor, .. y
taaDrraclmhı dik albl; yahut 
O.tnnde y•e bakar, yllrek yaku bir 
.mmllk var. Bu kabil bir kimHJe 
f6z lliftiml dakika durma rok, 
hemen S.•qmak 6y&..lnden gele
cek bayır Allahtan gelaial 

Gftzlerl ~elfecrt okumayan, 
yere bakıp 1llrek yakmayan bi
rine nazar çarptı mı da derhal 
al..ta vaziyeti almak. 

Mabk .... ye tek b8fina ıelen 
ltftil .. mit- DaYa edeiaia de da· 

... ...,,,. ... ....,. ............... ..._.. . .... 
12 Eyllll bu Çarpmba akıamı 

SUMER 
( Eald Artistik ) ainemaaı 

Yeni ıinema meveimiui 

LILI DAMiTA ve 
HENRIGARAT 

tarafından bir 8Ul'etl feYlralld .. 
de temsil edilen 

ÇALINAN ADAM 
ıayet orijinal · ve muhteıem 

filmi ile açıyor. 

DiKKAT ! F_i_yailarda~ 
buyllk tenıı-

lattan iıtifade etmek iatiyenlerin ılne
ma gişelerine müracaattan IAzimdıı. 

(2420) ......-: 

~-•TAKSiM ~-.. 

BELEOiYE BAHCESi , 
BugUn 

ıaat 17 de ve gece ıaat 22 de 
gayet zengin 

-.. VARYETE PROGRAMI .ı 
(2401) 

Sinema Mevsimine Haz1rhklar 
Ananeıine daima sadık olan Sumer

E~kı Artistik • sineması, 1934-35 mey .. 
simi için, geçen senelerden daha fazla 
bir gayret ve fedakarlık ihtiyarile, ıenı 
içınde, bütün Avrupa piyaıme10da yapı
lan filmleria en mükemmel ve •D fev
kaliidelerini angaje ederek cok nefit 
ve muhteıem bir program hazırlamııtır. 

Bunlar meyanındar Marie BELL ta
rafından temıil edilen ( Büyiik OYUN) 
(POL1Ş)(PRE:\'FES1N ÇlLGINLlKLA· 
Pl) {FEDlH.A), Annı ONDRA'nın CKA· 
FESTJ~ AŞK , ( AşOO,AR OTELi ), 
Jorgea Mlr,TON'uo (KONT OBLlOA. 
DO)w, Maroelle CHANTAL'ın CAMOK) 
a, Oab.Y MORLEY'ln ( 1SKANDAL • 
Rezalet) n (DEMİRHANE MüDtr. 
RÜ ), A.NNABELLA'mu ( MOSKOVA 
GECELERİ ), Spinelli'nin ( LUBNAN 
MEL1KES1,, tvoooe PRENTAMPS'nlll 
( LA DAM O KAMELYA )11, Martha 
EOOER'l"in. VIY ANA SENFONlK 
ORKESTRASI-ViYANA ÇOCUKLAR 
KOROSU .. VİYANA OPERASI KO. 
ROSU ve Ç1GAX orlı:eatruınm ittirak 
ettikleri layemut bNtekAr FRANZ 
SCHUBERT'ta (BİTMEMİŞ SEMFO
Nl) ıi, Joaeph SCHMlDT'in ·( İLK 
BAHAR ŞARKISI ), JJiane HAİD'm 
C AŞK'fAi~ KORKMAM > filmi ilh ..... 
Yarda. 

Spor işleri için Genç) er 
BirTakrir Hazırlıyorlar 

( Baıtarafı l inci 1ayfada ) 

Bunun içindir ki hükumetler spor 
itlerini yardım ve kontrol elleri 
altına almıya lüzum görmüşlerdir. 

Bu satırları yazdıktan ıonra 
ıon ZaiJ'ep mağlubiyetinin genç· 
ler araaında uyandırdığı derin 
teeaaUre dair aldığımız haberleri 
•ize de bildirelim. Bu hususta 
Ankaradan gazetemize şu mektup 
yazılıyor: 

«Son Zagrep ve Sovyet Rusya 
Hyahatlerlnde sporcularımızın 
uğradıkları ağır mağlubiyetlerin 
mllll gururu incitmesinin haklı 
teessürleri alAkadar mahafilde 
.;levam ediyor. «Son Posta» iaze· 
lHialn, •por teıekkllllerlne cUm· 
huriyet rejmine uygun bir veçhe 
verilmesi ve spor işlerinin baıına 
ehil ve erbap kimıclerfn geçiril· 
mHI buıuıundaki çok haklı ve 
doj'ru iateklerl, burada mUnev• 

--
1 

kadar makamlara verilecek ve 
birer nüshası da mebuslanmıza 
dağıtılacaktır.,, 

Bir mUtalla 
Diğer taraftan ıpor işleri ve 

sporcularla çok yakından tema• 
etmif bulunan, bugün mühim bir 
mevki sahibi bitaraf bir zat bir 
muharririmize tunları aöylemittir: 

" - Bazı vesileler dolayısile 
ıporcularla çok yakından temas 
ettim. Kanaatim ıudur ki bizde 
spor, bu gilnkü vaziyetiJe yllksel· 
mekten çok uzaktır. Son mağlU
b!yellerin kabahati sporcularda 
değildir. Gençler bakımsız kal• 
mıştır, yetiıtirilmemişlerdir. Bu
nunda sebebi bugünkü apor teı· 
kllAtınm çok noksan olmasıdır.,, 

kuduz 
Bir Kurt 

Yerler araaında çok derin bir ( Baıtarafı ı inci sayfada ) 
allka uyandırmııtır. butaz buj'aza mücadele etmlı, 

«Çok mevsuk bir kaynaktan bu esnada da kurt bir jandarma· 
haber aldığıma ıöre, yllkaek nın kurıunu Jle 6ldUrlllmUştllr. 
tahsil ıörmOı •• spor lılerile Kurt (16) erkek, (2) kadın, bit 
uğraımıı baıı atetli ıençler, ıpor çocuk ve dörtte mandayı ajır 
itlerinin bu i8nk0 vaziyetten kur- ıurette yaralamıştır. Yarah 
tarılarak memleketin varlığı ve erkek. kadın ve çocuklar 
ıerefile mlltenaalp bir dereceye derhal Sivas kudua haı· 
yllkseltllmeal için nnsıl çalışılmak tenealne ıGnderilmltlerdlr. Yaralı 
liıım geldij-inl temenni eden (200) mandalara ıelince bunlar da der· 
sayfalık bir takrir ve rapor ha· hal 8ldlirlllmllfler ve mahzurlan 
zırlamıılardır. Bu rapor ve takrir, lıale edilecek tekilde imha edil• 
bir defa glSzden geçirilerek all· mlılerdfr. - lf 
---===--===-==.iiı:ıı----o::::a::a:r::a~~--.;...--------------_,.,~~~,_,.--

Pirede D eniz Haftası 

Yunan dooanmul tarafından Pire •• F aler Umanlanncla hlr denli 
haftaaı tertip edildiğini Atına muhablrlmlı blldirmlttJ. Mahabirlmldll 
ıanderdiğf bu rulmde de Fal er limaıuada J•pılu ,.nllk •• etlen
celerden bir aahne g6rlyonuau. 

~'-----S~po __ r~~~'' 
YUzm• Yer19lar1nd• Atlame 

=rAKVIM= 
Gla 
so 

PAZAR Hı111 
127 Blrlncllerl 

latanbul denizcilik heyetinden: 
Cuma aUnU icra edilen yUzme 

ıampiyonloğu müsabakalarında 
atlama birinciliğini kazananlar: 

Tramplen. 
92,22 puvanla Beykozdan 

Fahri Bey birinci. 
8S, 14 puvanla Feaerbahçeden 

Sadi Bey ikinci. 
80,32 pavanla Galatuuaydan 

Alamet Bey lçlncl. 
Kule. 
62, 16 puvanla Beykoıdan Beh· 

cet Bey blrlnd. 
54,&6 puyanJa Vefa Kumka· 

pıdu Halit Bey ildaci. 
54,42 pu•anla Fenerbahçeden 

Sadi BeJ lçlncl. 
Hanımlar . 
Berkozdan Matmazel Nefo 

birinci. 
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..... atlan. 

9 !rlOI 9a4 - -Arabi a •• ı 
21 c. ...... lllS 27 • Afqt" • JNI 

.__ ... _ ............ Yalall laa~I Vu•U V•kll ..... 1 v ... 
Glaet il it 14 Akta• it - JI Si 
Oi1e " 40 13 11 Yataı 1 14 20 08 
ld-41 1 17 il C7 ...... t il 1 St 

'- _.. 
- 1 ..... '.ti ••• 1 1 ........ ' • ' ••••• " • l "i..--

1 

RnimTiJı/Ul~Kııpon• 
~ us o • •••••••• •• 

~ -
~aia&iDiıi öimamek jltlycaaaıı 
rİ91DiDİıi IMa •upoociaD t0 ad.ı 
'ile birlikte göoderioiı. Reau11hıil 
ım.ya tlbidir ve •iade edilmea. 
~ 

b~duğıİ 
••mWkel ---...---latitu
..... k ., 
... -



iTTİBAT ve TBB AK Ki 
5 inci kmm N o. 53 

Nasıl Doldu ? .• 
Na•ıl Y 111adı ? .. 

9. 9 934 Nasıl Ôldi? ~-~~~~~~~= Her hakkı mahfuzdur. 

,. Ziya ~akir c=========================='=' 

Almanlarla A ~usturyalılar Sıkıştıkça 
Bizim De Harp Ilinımızı Bekliyorlardı .. 

Buna mukabil heybetli ( Rua 
lilindiri ) ağır ağır Şarktan ilerli· _ı -., 
Yor, önfine gelen bütün mukav .. 
illet vuıtalanm çığneyip eziyor; 
Şarki Prusya Ye Gallçya tarafla• 
1'1111 kan Ye atetle yoğurarak AJ. 
lllanlan •e Avusturyahlan hezimet 
uçurumlarına doğru ıürtıyordu. Al· 
lllanlar ve bllhaua Avuaturyahlar, 
fena halde akıımıılardL Sefir, he
lllen hergUn Babıiliye geliyor. Sad
raıama: 

- E, arbk aeferberliğinizl 
ikmal ettiniz. Daha ne bekliyor
ıunuz. Bu vaziyetten, (Kayzer) (1) 
fena halde sinirleniyor. Benden 
lıergOn izahat talep ediyor. 

Diye ısrarda bulunuyor .• Sefir 
gittikten sonra da Enver Paşa, 
kaıJarını çatarak: [Osmanlı bııgrağı ç"klldiJct"n •01trcı (Yaoa:ı) lamlıel al•• (Go6tt11) 61rlıluı} 

hal kaılarmı çatarilf cevap verdi: sebebiyet veriyordu. Bu dediko• 
- Amiral Şuson, Baıkumandan doların en başında da, bu ziya· 

vekili sıf alile bana mUracaat etti. fetlerde patlıyan ıampanya şişe-

Kasa Soyan ihtililciler 
( Baıtarafı 1 inci Hyfada ) 

Ozerine çavuılar ve ıiviller kışla• 
dan çekilmiılerdir. Bu sırada 
lhtililci çavuılardan Tomokoı 
kıılanın kasaaım kırarak içinden 
16,200 dırahmi almıştır. 

Hidiıeyi haber alan mevki 
kumandanı hemen takibata girit· 
miı ve lhtilAlcl çavuşları yakalat• 
mııbr. Yalnız kasayı ioran henllz 
yakalanamamııtır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
harekete kıralhk illnı maksadile 
teıebbtıa edildiği ve lhtilAlcl· 
lerln batında kadro harici za
bitlerden miralay Niklambaı ile 
ytızbaıı Sarantakoliı'in bulun· 
duldan anlaıılmıı, ikili de tutuJ.. 
muıtur. Bu arada birkaç ılvil do 
teYkif edilmlıtir. Tahkikat devam 
ediyor.- A. V. 

El•baıı ol•rak polcalana11l•rd•ıu 
Ka11otg•, ıaplcalı•ı ıizlHııı Sara11• 

ta/ce•, fötr 14p1Calın •lraıa, 
NikloınlHıı 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Sinopta Boztepe F enerinln bulunduğu mevki ile Marmara ada-

11mn yanında Hayıraızada fenerinin bulunduğu mahaldeki ala dtı
düklerine ait makine dairelerinin inıaab kapalı zarf uaulile v• 
ayn ayn olarak münakasaya konulmuıtur. Her birinin kefif bedel
ileri "6000,, küsur liradan ibaret olan me:ık(ir binalann ihalesi 24 
Eylül 934 tarihine mliıadif Pazartesi gUnO saat 14 te ayn 
ayn olarak icra kılınacağından taliplerin ıartnamelerl görmek 
llıere Galatada Çinili Rıhtım hanındaki ldarel Merkeziyeye 
mllracaatları. "5393,, 

- Sefirin hakkı var. Müttefik 
ordular, fena halde dayak yiyor· 
lar. Böyle bir zamanda onlara 
)'ardım etmezsek, ne zaman ede
ceğiz? •. ( ittifak ) ın mannıı kal· 

Donanmaya büyük manavralar !erinin, top gürültülerine birer 
~mu~ ~~~.T~~hl k~m~~Willa~~~~~ ---------------------------
Marmara denizinde büyük manavra du. (Suustımal) tabıri, henuz İstanbul Posta T.T.Başm1·1·du··rıu··g"' u··nden: ınıyor. 

Diye sefire hak veriyordu. 
Birgün yine telaşla Almanya 

ıefiri Babıaliye gelmiı, sadrazam 
Halim, Harbiye Na11r1 Enver, 
Bahriye Nazın Cemal Paşalarla 
Dahiliye Nazırı TalAt Beye ıu 
aizleri .aylemişti: 

ı G b l B l mevzuubahs değildi. Endişeler, 

Oyapı amaz. 0 en e res a~n, aadece bir nokta U:ıerinde toplan· 
smanlı sancağı altında olsa bıle makta idi. Kulaktan kulağa de- Altı buçuk ile ıekiz metrelik 300 ila 400 adet kestane telgraf 

Çanakkaledcn dışan çıkmamasına veran eden şayıalara dikkat edi· direği lıtanbul'da teslim fartile pazarlıkla m\ibayaa edilecektir. 
ve çıkarsa batırılacaklarına dair lecek olursa söylenen ıözler, fU Talip olanlann temlnatlarile birlikte 12/9/934 saat onda Galatasa• 
de düvelimütelifenin bize tebliği kelimelerle hfilasa edilebilirdi. rayında Beyoğlu Posta T. T. merkezinde müteşekkil komisyona 
var. Eh, amiralın lüzum göıter• (Arkası var) müracaat eylemeleri. u5524,, 
~~ mane~ nerede yaptlacakl. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Filo, iıtv iateme:ı, Karadenize 
çıkacak. 

- Ya, bir hidlıe zuhura ıe
Dne? •• 

- Ne hAdisesi zuhura gelehl· 
lir? •. Amiral ne delidir .• Ne de 
çocuktur. Aklı batında bir &&ker
dir. BAMısus lüzum gösterdiği 
ilmi ve fenni bir ıebeple hareket 
etmektedir. 

- Biz, ıarkt Pruıyada Rua
lara karıı bilyllk bir çevirme 
hareketine hazırlanıyoruz. Kayzer. 
bu taarruz lruTYetlerinln baf!n•, 
Ceneral Fon Hindenburg'u ge• 
çirdi. Zaferden eminiz. Bari siz de 
kımıldanın. Bir hareket gö&terin. 
Hiç olmaısa bir nümayiş yapın. 
Artık, bu böyle devam edemez. 
Sizden kat'i cevap iıtiyoruz. 
Şunu da unutmayın ki, Allah Enver Paşanın bu sözlerine, 
16atermesin, bizim mağlübiyetl• derin bir sükutla mukabele edil· 

miftl. Ancak, IOD meclis mUza- r 
kerabnda, Osmanlı hUkômetinln 
bir mllddet daha bitaraf kalmasını 

11liz, ılzin de felaketiniz demektir. 
Bu tereddütle kendinizi mahve
decekıiniz. 

Demiıti. Sefir gittikten ıonra, 
bu mesele evveli bu dört ut 
arasında ve sonra da diğer vtı
ltelinın celblle blltün meclis hu
ıurunda milzakere edilmiı.. Yine, 
elcıeriyetlo (bitarafbğı muhafaza) 
da devam huauıundakl ıırarlarilo 
Deticelenmiı i:İ. 

Bir iki gOn sonra, Almanlann •e bil ha ısa Fon Hlndenburgun 
kaz.andığı (Tanenberg) zaferi, 
harbin mukadderatıdı yine altlist 
etmiı.. Alman kudret ve dehaııı
Dın, nA mağlüp olduğunu iddia 
•denlere hak verdirmişti.. Bu 
~~:ı~. Oeneral) ismindeki Alman 

t fısındde. Amiral Şuson Pap 
ara an an li b' 

N •r •ye ve Bahriye 
azırlarımn t•refl . • . . • ne bır çay zı-

ya{ eh verılmış.. Ert . .. d 
Y M.d. eaı gun e 

avuz ve ı ılli zırbldan ld v 

halde filonun talim için Ko udgu 
• w •• U ara e· 

ıu1ze çıktıgı ışıtf'lmiıti. Harp 
a eyhtarı olanlar, ı onun Karad.,. 
nize çıkmasından fena halde en
dişe etmişlerdi. Çünkü, herhan
gi küçilk bir hadise, derhal har· 
be sebebiyet verebilirdi. Bunablna
endir ki vlikeli heyeti, Harbiye ve 
Bahriye Nazırlarından izahat Is• 
lenıiılerdi.. Bahriye Nazırı Cemal 
Pata~ 

- Filonun çıkmasına ben 
eıtıir vermedim. 

Dedi. Fakat Enver Paıa der• 

(1] Almanya lmparaloru. 

rica etmek için Berline gönderil• 
meleri takarrür eden Halil ve da· 
mat Hafız Hakkı Beylerin, bir an 
evvel azimetlerine karar verilmiıti. 

* Seferberliğin ilk gUnOndenberl 
Almanyadan, Avusturyadan ve 
hatti ltalyadan muıevi Ulccarlar, 
fabrikatörlerin komisyoncu lan 
miitemadiyen lstanbula gidip 
geliyor; buradaki maruf muaevi 
tilccar ve komisyoncularla ııla 
temas ve müzakereler cereyan 
ediyordu. Harbiye nezaretinin 
levazımatı umumiye dairesinin 
1alon ve koridorlarında, koltukla· 
nnın altında çantalar, kataloklar 
11kııtırılmıı olan bu tüccar ve 
komisyonculardan geçilmiyor; le
vazımatı umumiye reisi lımail 
Hakkı Paşanın etrafı, gittikçe 
ııkııan bir şebeke ile çevriliyor• 
du... Bu ıebekenin bir ucu, 
latanbuldakl Alman kolonisine 
diğer ucu da; ittihat ve Terakki 
cemiyeti mahafillnde bUyllk bir 
nufuz kesbetmit olan bazı maruf 
isimli muaevilere temas ediliyordu. 
T okatlıyanda, Perapalaa' da ~ 
yoğlu kibar hayatana m~nsup 
musevilerin salonlarında ziyafetler 
veriliyor; bu ziyafetlerde levuım 
dairesine mensup erkin ve llmera 
davetlilerin en şerefli mevkilerini 
lıgal eyliyordu. 

Bu hal, birçok dedikodulara 



BilAI -ve· Zambak~ 
BUyUk Tarlht Roman 

Muharriri: A. R. No,: 30 9 - !) - 934 

İspanyol AsıJzadesi .• 
Şövalye Luvr 

Divinyer 
Sarayından Çıkar Çıkmaz Doğruca 

Lokantasına Gelip Oturmuştu .. 

Eğer size tevdi edilen bu 
Yazifenin bir hususiyeti olmasaydı, 
ıu elinizdeki teYkif emirnamesi 
benim vasıtamla •erilmezdi. Şunu 
takdir edersiniz ki bu emirname
yi imza eden kırallçe hazretleri, 
bir az sonra bazı tesirler altında 
kalabil!r. O zaman vaziyeti ku,. 
tarmak i~in ıizi cclbeder, ve gii· 
ya siz de izahat ister. Kıraliçenizl 
'bu müşkül vaziyetten kurtarmak 
için sizin vereceğiniz cevap, in• 
kArdan baıka birşey olamaz; 
değil mi? 

Kont d6 Monklar, yüksek bir 
zekaya, tlddetli bir azim •• 
iradeye malik olmakla beraber 
aaraydan gelen cereyanlara ka11l 
pek zayifti. Bunun içindir ki ve
liahtı tamamen avucunun içine 
almıt olan Diyan dö Puvatiyeye 
karşı fazla itiraz gösteremedi. 

- PekalA madam. Bu adamı 

ne zaman tevkif edeceğim. 
Dedi. Diyan dö Puvatiye, bü· 

yUk bir ıoğukkanhlıkla cevap 
verdi: 

- Şimdi .• 

* Şövalye, Luvr aarayından çı-
kar çıkmaz doğruca Divinyer lo
kantasına gelmiş; Antuvana fU 
emri vermişti : 

- Gel bakalım, lspanyol asıl• 
:ıadesil.. Şu dakikadan itibaren 
atlarımızın karnını iyi doyur. 
Tımarlarına dikkat et. Kendin de 
iyi ye iç... Uzunca bir seyahate 
çıkıyoruz. Çok kuvvetli bulun
mamıza ihtiyaç var. 

Antuvan bu emri f9ftir iıitmeı 
kulağını kaşımaya başlamıf, ve : 

- Her halde Musa Peygam• 
ber gibi, çöllerde seyahate çıkı· 

yoruz zannederim. lbtlmalki geçe
ceğimiz yerlerde yiyecek, içecek 
bulunur. Vakıa kulunuz, yedi gUn, 
yedi gece açhğa tahammül ede
rim. Fakat en ziyade zatiasilAne
nizle, bizleri taşımak ıerefile bah
tiyar olan hayvanJarımızı dUıUn· 
mele mecburiyetindeyim. 

- Düşünmeye hiç hacet yok 
Antuvan. Çöllerde ıeyahate çıkaca 
kadar budala değiliz, Bilikiı dün· 
yanın cennetine gidiyoruz. 

- Şu halde, usta Greguvarın 
mahzeninde bulunan şaraplardan 

daha eskilerine kavuıacağız. 
- Hiç şüphe etme. 
- Orada karşılaıacağımız ka• 

dmlar da ihtimalki buradakilerden 
daha lütufkardır. 

- Bu da muhtemel. 
- iki hayvan ve bir de ben-

deniz.. biz, harekete hazmzk 
Şövalye hazretleri. Zati asilaneleri 
emir buyurdukları dakikada, bizi 
kapının önünde bulacaklardır. 

- Henüz hareket zamammız 
malüm değil Antuvan.. o vakit 
gelince» kadar muhitimize çok 
dikkaıt"'"etmemiz, casuslara hiçbir 
1ey belli etmemF.İZ Jazım. Onun 
için az içelim .• !f az konuıahm .. 
lüzum görülmedikçe odalarımızdan 
çıkmayalım. Ben şimdi odama 
çekili}'orum. Sen de git hayvanları 
dolaştıktan sonra ayni suretle 
hareket edersen çok iyi olur. 

- Emriniz, en mukaddeı va
zifemdir; şövalye hazretleri.. Zati
aller;ne hayırlı istirahatlar temen· 
nit ederim. Yevmiye iki şişe ıa
raptan fazla şarap içmiyeceğime, 
)litüıı Kardinallarm kırm1z1 cüb-

heleri Uzerin~ yemin ederim. Mtia
terih olunuz. 

Şövalye, esaıen müsterihti. 
Deruhte ettiği vazifeyi şu ana 
kadar muvaffakıyetle ifa etmek, 
ona kalben büyük bir memnun{· 
yet vermişti. Onun için odasına 
çekilerek, belinden kılıcını çıkarıp 
kanapenin üstüne attığı zaman, 
dudaklarmda tatlı bir tebessümle 
uzun uzun gerinmiı: 

- Haydi bakalım.. Nihayet, 
lstanbula... Ecdadımın yurduna ..• 

Demiıtl. 

Şövalye, sırt Uıttl yatağına 
uzanmıf.. Yolculuğu hakkında 

uzun uzadıya hesaplara dal• 
mı9tı. Pariıten naaıl çıkacak? •. 
Hangi yol takip olunacak? •. 
Birinci Franıuvanın, lıtanbulda 
kendisine tavsiye ettiği adam 
nerede bulunacak?.. Ve sonra, 
ıenelerdenberi hasretini çektiği 
din ve millet kardeşlerine nasıl 
kavuşacak ?.. Mensup olduğu 
hanedanın bugünkü reıll ve 
Osmanlıların Padiıahı olan o 

meşhur Sultan Süleymanla nasıl 
konuşacak? .. 

Bütün bunları düşünmek ona 
tatlı bir zevk veriyor, düşündükçe 
dimağını saran bu hayaller, ona 
tatla bir rüya gibi geliyordu. 
Gözlerini kapamı9; hissen ve 
hayalen tamamHe Paristen uzak
laımııtı. O anda vücudu, bir 
külçe et ve kemikten ibaret 
kaJmııtı. HattA, salondan gelen 
ve gittikçe büyüyen bir gUrUltüyU 
duyduğu halde, merak edip te 
yerinden bile kımıldamamıştı. 
Fakat nihayet Antuvanın: -

- Alçaklar .. Şeytanın boynu• 
zuna asılacak karatalar .. Ben sağ 
kaldıkça bu kapıdan geçemiye· 
cekslniz. 

Diye acı acı bağırdığını işi
tince hemen yerinden sıçramıf .. 
Bir hamlede kılıcını kaparak oda
dan dışarı fırlamışh. 

Antuvan, aalonla koridoru 
blrleitiren kapının önünde dim 
dik gerilmit duruyor; e:indekl 
kılıcı, büyük bir tiddetle etrafına 
srvuruyordu. Biribirini müteakip 
çelik sesleri iıltiliyor, karmaka
rııık küfürler ve tehtitler ara
ıında, cam yananların acıklı fer
yatları biribitini takip ediyordu. • 

Şövalye, tabii ne olduğunu 
bilmiyordu. Bir baskına uğramayı 

· aklından ve hayalind~n geçirme
diği için, Antuvanın sarhoş ser
serilerle kavgaya tutuştuğunu 
zannediyordu. 

- Ne yapıyorsun, Antuvan •. 
Çekil geri. 

Diye bağırarak koşlu. Fakat 
o anda kendisine yapılan şiddetli 
hamleleri karşı'a . ' meşgul 
olan Antuvanın ae yuldu: 

- Şövalyem!.. 1· .. .ı\:··· İhanete 
uğradık.. Sizi Tevkif edP.cekler 
bu k~hpeler .. Bu hainler .. Al sana 
cellat kaçkını.. Al sana da ce
hennem direği., Bir tane de sana 
timsah suratlı .. , Kaç şövalyem .. 
Durma.. Allah aşkına durma ... 

Şövalyenin şaşkınlığı bir anda 
geçmiş.. Ancak o zaman, bir iha
netle karşılaştığını hissetmişti .. 
Arhk, tereddüt edecek zaman 
değildi. O da kılıcını çekmiş, 

- Kaçmak mı?., Bu kahpece 
ihanetin cezasmı vermeden bir 
yere ~idemeyiz. 

( Arkuı var > 
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1 Ba Sltanda Bergin L ____ _ 
Yazan: B. T. 

" BARDAKİLER ,, 

- Affedersiniz efendim Şap 
denizine nereden gidilir? 

- Biraz ileri gidip ıonra 
sağa sapacaksınız. 

Sabaha karşı aaat üçte ya• 
tar on birde kalkarım. Makyajımı 
yapar, geceden verdiğim rande
vuya giderim. Tabiat nasıl ki her 
insanı ayrı ruh ve zekada yarat
mışsa emsalsiz bir ihtiras, incelik 
veya duygusuzluk, kabalık gibi 
farklarla bir ayrılık gözetmeyi de 
unutmamıştır. 

Biribidne uymaz bir yaradı
lışta olan bu gördüğünüz haşarı, 
hırçın, bazan da cana yakın er
kekleri idare etmek, onlarda 
sempati uyandırmak, danstan ve 

.............................................................. numaradan daha güçtür. Bu güç-

lüklerin kazancı da bir ekmek 
parasıdır. Ayda yılda bir miras• 
yediye düşmeği beklemek için de 
Eyüp kadar sabırlı olmak lazım
dır. Hep dans, içki, aarhoıluk, 
cazın gürültüsü, her biri ba9ka 
bir alem olan erkekleri idare 
ve memnun etmek meselesi rubu 
da, uzvu da yıpratan tahammUI 
edilmez bir iştir. 

Diin11a lktual Htıbsrl•rl J 

Cihanda 
Zeytin Yağı 
Rekoltesi 

Dünya zeytinyağı lstihıalAtı 
a--E-n_ç_o_k __ hakkında hemen 

bUtUn memleket-

Nevin bu başlangıçtan sonra 
oradaki iki kadmı gfüterdi. Biri 
hizmetçi iken yüksele, yüksel bar 
artistliğine k~ar çıkmış Hayrün
nisa idi. Diğeri de dilber bir Rum 
kızı, Afroditi idi. Afroditiye 
Venüsün amcası kızı diye gUzelll
iine işaret etmek istiyorlardı. 

isti/ısal lerde ilk tahmin· 
,_l_sp_a_n_g_a_d_a_d_ır_, ler yapılmııtır. 
Mahsulün elde edilmesi için daha 
Uç ay kadar bir zaman olmasına 
rağmen dUnya istihsal vaziyeti 
oldukça anlaşılır bir hal almıştır. 

Bu tahminlere göre dünyanın 
en bUyUk zeytinyağı yetiştiriciıl 
olan ispanyanın bu seneki mah
sulü 400 bin tondur. Geçen sene• 
den kalan 100 bin ton da bu 
miktara ilav~ edilecek olursa ya• 
nm milyon ton gibi mühim bir 
rakamla kar11laşıhr. 

İtalyanın mahauln 200 bin, 
Şimali Afrikanın 60 bin, Yuna• 
oiıtanın da 80 bin ton olarak 
tahmin edilmektedir. 

Memleketimizin bu seneki re• 
koltesl hakkında kat'i bir rakam 
henüz tesbit edilmiı değildir. 
Maamafih alAkadarlar bu rekol
tenin 30 bin ton etrafında olacağı 
kanaatindedirler. Şu hesapça 
1934 - 1935 mevsimi dilnya zey· 
tinyağı rekolteıi 8 ili 9 yUz bin 
ton arasında olacaktır. 

* Yunan :ıiraat nezareti bu sene 
Yunanistanın içinde yapılan ta

ze üzUm ihracatı 
taze ilziim hakkında bir ista-

ihraca tı tiıtik teşretmek-
tedir. 26 Temmuzdan 20 Ağustos 
tarihine kadar olan ihracatı gös· 
teren bu istatistika göre demir· 
yolu ile 159 vagonda 1 O kiloluk 
1&ndıklar içinde olmak üzere 
l, 150,060 kilo üzüm ihraç edil-
mittir. 

Bu miktarın 658 bin kilosu 
Almanyaya, 229 bin kiloıu Avua
turyaya, t 44 bin kilosu Çekoalo
vakyaya ve mtitebakisi diğer mer
kezi Avrupa memleketlerine ıevk
olunmuıtur. 

Bu rakamlarda deniz yolfle 
yapılan ve ltalya ile Mısıra gön· 
derilen üzümler dahil değildir. 

1933 senesi ayni devresi zar
fındaki ihracata kıyasla bu seneki 
sevkıyat 690 bin kilo fazladır. 
Yani ihracat bu sene geçen ae· 
nenin iki mislidir. 

* Afmanya ile Bulgariatanın 
TUtUn Anıa,ması 

Berlin, 8 (A. A.) - Almanya 
ile Bulgaristan arasında yapılan 
eşya mübadelesi mukavelesine 
göre, Almanya 19 milyon marklık 
sanayi eşyası verecek, mukabilin· 
de bu miktar tütün alacaktır. 

Nevin devam ediyordu: 
- Zengin bir koca ile evlen· 

dim. İyi kalpli bir adam, fakat 
ihtiyardı. Yanmıyan, kararan yaf 
bir meşe ağacına benzerdi. Ben 
gençtim, neı'e ve zevk istiyordum. 
Nihayet gözüme kestirdiğim deli
kanlılara gizliden gizliye kur 
yapmaya başladım. Kocam ihtiyar 
ve sınıı bir tilki idi. Bilmem 
nasıl olmuş ta ıliphelenmiş. Bir 
gün orta yaşlı sevgilimle 
bir sevda alışveriti yapar-
ken yakalandım. Herkes bana 
güzelsin diyordu. Etrafımda beş 
on genç dolaşıyordu. Ben bun• 
lardan birisini Aşık yapar, onlarla 
evlenirim diye boşanmak tarafına 
yUrüdllm. Hakim bir sene ayn 
ya9amamıza karar verdi. Bir sene 
sonra tabii birleşmedik ve bo· 
şanmamıza hüküm verildi. 

Ben genç Aşıklarımı izdivaç 
cephesinden ayrı ayrı yokladım. 
Baktım, geçici zevkler peşindeler. 
Biraz daha hayatlarını karııtırınca 
herbirinin beş altı kadmı ayart• 
tığını öğrendim ve içimden er
keklere isyan ettim. Ah.. erkekler 
olmasa kadınlar fonahğa sürük· 
lenmezler, çllnkil onlar iıteklerini 
saklamıya muvaffak olurlar. Fakat 
bu şeytan erkekler o arzuların 
meydana çıkmasına sebep olurlar. 

Bana danı ta öğrettiler ve bir 
gece yine orta yaşlı &tıkım beni 
bara götürdU. Locada oturduk, 
tül perde arkasından olup biten· 
feri seyre daldım. Kadınlar yarı 
çıplak, erkeklerle ıakalaşıyorlar, 
gençler her kadını ayrı ayrı danıa 
aldırıyor, onlardan kam alıyordu. 

, Bakhm ki bar müşterilerinin için· 
de benim pervane gibi dönen 
aşıklarımdan daha yakışıklı ve 
şıkları var. Birglin gizlice barın 
patronuna gittim. Artıst olmak 
istediğimi söyledim. Patron beni 
bir süzdü. Hoşuna gitmit olma
lıyım ki: 

- Gece saat on birde gel, 
o vakite kadar düşünelim icap 
ederse mukavele yaparız, dedi. 

Gece gittiğ:m zaman garson• 
lar bir odayı ~österdiler. Patron 
sizi bek:iyor, dediler. Kapıyı ha
fif tıkırdattım, kapı arkasında 
hazırmış gibi çabucak açıldı. İçeri 
girdim. Burası bir yatak oda11 
idi. dalgayı derhal anladım. Gör-

1 müt geçirmiş patronla biraz haş
haşa kaldık ve sonra mukavele 
yapıldı. 

O gündenberi buradayım. Her 
gece bar dolar boşalır. Her çeıit
ten müşterilerimiz var. Türkiyeye 
gelmiş zengin ecnebi miltehassısla• 
rile mirasyediler ve kaçamak yapan 
zengin aileleria genç çocukları 

Bara geldikleri gece bizim için 
bayramdır. Şampanyalar, meyva
lar gırla ğider. Fakat doğrusunu 
söyliyeyim çok gilç, naz ve istiğ• 
na, yani ağız kokusu, içki yor· 
gunluk midede hAI bırakmıyor. 
Zaten kafa ve kol, kuvvetini mi· 
deden alır. O da bozulunca vü· 
cuttan hayır bekle! 

Bazan o dereue izzeti nefsi· 
mizden fedakarlık yaparız ki, bu 
bir kadmm grurunu harap eder. 
Localık müşteri bulamadığımız 
zaman seksenlik, zevkpereat, pin
pon fakat zengin müşterilere göz 
dikeriz. Bir gün böyle bir müı
teri avlamak istedim. Saçlarına 
kır dUşmUı, yanakları çokmllf, 
derinden bakan, amma tık giyinl
tinden zengin olduğu anlaşılan biri• 
sini gözüme keıtirdim. Ve iltifata 
başladım. O, eıkl bir eşına gibi 
koluma girdi. locaya çıkhk, 
şompanya geldi, içtik, bir az 
ıonra sevda faslına başladık, al• 
tından ne çıksa beyenirsinlz. 

Beni ayartan, bara alııtırıp 
d UşUren Uç sene evvelki orta 
yaşlı sevgilim, kendisini bana 
tamtmasaydı bu değişmit ye düş• 
mu, erkeği tanıyamıyacaktım. 
O, benden sonra Ruhsarla tamı· 
mıf, ondan firengi almıı, ikinci 
devrinde tedaviye baılamış, 
çökmUı merak ve endişe aaçla• 
rını ağartmıı, 38 lik erkeği alt• 
mışlık mertebesine çıkarmıı. 

İşte bar, lıte dllten kızlar, 
işte dünkU ııhhatb ve zevk dllt• 
kllnil aııkımın feci sonu. . 

Çorlu icra memurıuıundan: 
Arttırmaya konan gayri menkuliio 
ne olduğu: tnhtani Uç oda bir mutfak 
ve havhyı ve bir ahırı müştemil hane, 
Gayri menkulün bulunduğu mevki ma• 
hailesi ıokağı Çorlunun Onmiiatik ma· 
hnllesinde eağı Şerif lley, ıolu Ncıi.be 
hatun, arka8ı İbrahim efendi önü yol 
ile mahdut, takdir olunan kıymet: 650 
lira kıymet konmuıtur. Arttırmanın 
yapılacağı yer, gün 1aat: 11 T. evvel 
984 perşembe günü saat 14 - 16 da 
Çorlu icra dairesinde. 

1 - Arttırma ~artnamesi, fazla 
malumat almak isteyenler için, 20 
Eylıll 934 tarihinden itibaren herkese 
açıktır, 2 - Arttırmaya girmek için 
yukarda yazılı kıymetin Y. 7,S nish· 
tinde pey akçesi veya millt bir banka
nın teminat mektubu tevdi edilecektir, 
3 - İpotek 1&.hibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiple· 
rinin gayri menkul üzerindeki hakla· 
rını hususile faiz ve mesarife dair olan 
iddialarını i~hu ilAn tarihinden itibaren 
yirmi glin içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimiıe bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satıo bedelinin 
paylıı.gmasından hario kalırlar. 4 • 
Oöıterilen günde arttırmaya ittlrak 
edenler arttırma şartnameıini okumuı 
ve lüzumlu malüaıatı almıı ve bunları 
tamamen kabul etmiı ad ve itibar 
olunurlar, 5 • '1.'ayin edilen zamanda 
gayri menkul tiç defa bağ'ırıldıktan 
sonra en çok arttırRna ihale edilir. 
Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde- yetmiş beşini bulmaz 
veya 1atış isteyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklılar bulunııp ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
erlilmit alacaklarının mecmuundan 
fazla.ya oıkmazsa en çok arttıranın 
taahhiidü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün için daha temdit ve oo 
beşinci günü aynı aanUe yapılacak 
arttırmada yine ayni niıbet Ye miktar· 
da olmak şartiyle en çok ve en ıon 
arttranıı ihale f'dillr. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
:ı!280 numaralı kanun hükümleri tatbik 
edilmek üzere satış geri bırakılır. 6 • 
( layri menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet için• 
de parayı yermezse ihale 
kararı fesh olunarak kendi· 
sinılen evvel en yliktıck teklifte 
bulunan kimse arzetmio olduğu bedelle 
alınıya razı olursa ona, razı olmaz ve• 
ya bulunmazsa hemen on bev gün 
miiıldetle ıuttırmıya çıkarılıp en çok 
arttıraııa ihale edilir. lki ihale arasın• 
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrı hükaıe hucet kalmaksır.ıO 
uıemnriyetimizce alıcıdan tahsil olurıtıt· 
~lczkılr hane ll/'f.evvel/934: Pcrşeaı~e 
günü Çorlu icra memurluğu oıJıuııo • 
i~lrn ilan ve göııteriltın arttırma oartu;; 
mesi dairc9inde ıatılacağı ilUo oluour.(9 
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Ne Yapahm? 
1 

1 va n Rabakoviç bir kapının ı 
•nahtarla açıldığına duydu ve: 

- Doris, Dodo, Bnby. 
Di} en, ses ... birdenbire söndO. 
Bir müddet te karanlık mer· 

di\ren aahanlığmda bekleyen Ra· 
bakoviç nihayet parmaklarının 
'1cuoa basarak en liıt kattaki 
kapıya yaklaştı. 

Cebinden bir kibrit çıkarıp 
çaktı: 

- Bu ne olmıyacak şey ••• 
Diye fısıldadı. Kadım kucak

layıp yukarıya götüren erkek bu 
kapının fizerinde de anahtarı 
bırakmışh. 

Ve anahtarı kilidinde kalmıı 
olan kapının üstünde altalta iki 
kart Yardı. 

(Jcms Ravlin) 0 Boksôr,, 
Ve onun daha albnda ıu 

kart vardı: 
( Tevfık Mahmul) "Talebe,, 

"Bunlar ne tuhaf isimler " di
diye dütünen iven Rabakoviç ka
Pının anahtarım yavaşça çevire· 
tek kapıyı araladı. içeri girmesi 
herhalde doğru birıey olmıya· 
caktı. Yine bütiin lvanlnr mecıisi 
•kdetmişlerdi. bir tanesi: 

- Ya yakalanırsan lvan 
Diyordu. Bir d;ğeri: 
- Herif seni evinin içinde bu· 

luraa vuraa bile bir şey lazım 
golmez diye ilave ediyordu. 

Fakat lvan Rabakoviç buna 
r -agmen hafifçe kapıyı araladı Ye 

aralıktan içeri baktı. Burası diğer 
h:r yerdir basmadan per• 
delerle aynltmt k8çDls bir antre 

idi. Perdelerin öbUr tarahnda ya· 
ilan ışık burasını tenvir ediyordu. 

Evin içinde biiyl\k bir sessiz
lik vardı. Ne olmuştu acaba bu 
korkunç adam zorla apartımanın 
içine aldığı kadına ne yapıyordu?. 

lvan biitiln sahneyi görmüştü 
evveli kadının ona musallat ol· 
duğunu da biliyordu. Fakat ıo
hunda kadın: 

- Katil., katil imdat .. 
Diye bağırmamışmıydı ve son

ta adam onun ağımı eJile kapı-
1arak içeri almııtt. 

Bu adamın gece tiren ganna 
hır çanta bırakmak iateyi· 
tinden sonra profes6r Sch· 
llı'tt'i ısrarla takip edişin· 
de elbette bir sır vardı. Sqnra 
lleden o kadana öyle aert ve haşin 
llıuamele yapmıştı?. 

İvan Rabakoviç ne olursa 
olsun dedi ve perdeyi kaldırarak 
fltelyeye süzüldit 

Sonra yavaş, yavaş ilerideki 
bıerdivene doğru yürüdü. Tam 
lllerd" 
lk 1•be~e ayağını basmak Oıere 

en ırdenbi 
Ç.. k" b' re tevakli uf etti. 

un u ır ka I • Pı açılmıştı ve van 
hemen merdıvenin alt . 1 d' 

k 
m& gız en ı. 

Açılan apıdan "•k d • an a am 
galeriyi telaşlı, teıa,ı. k t t . 
Iİındj öbür taraftaki bir ~aepmış 

" IDIO 
6nllne gelmişti. Kapıyı YUrdu: 

- Hali o... Hali o Teddy. 

. . . . 
Bir küfUr savurarak: 
- 1t aızmış galiba. 
Diye homurdandı. 
- T eddy aç kapıyı banyoya 

leçeceğim, i•ıtüm başım kan 
lçind"· 

it Rabak~vlç titredi. Üstii 
aaı içerisinde miydi? .. 

[' .. mek? .. 

batı 

b ..Jemek. korktuğu facia vuku 
llln.uıtu. ıvan Rabakoviç kaJbf.; 

Yazan 
Suat Suzan 

nin tlddetlf, ıiddetll attığını 
duydu. Korkudan aaçlan dimdik 
olmuştu. 

Biru sonra kapl açılmıı ve 
bu aözlerj SÖ) leyen erkek içeri 
girmiştJ. 

Şimdi farıl ıarıl musluklar 
akıyor, hem yıkanıyor, hem de 
yüksek iesle kiıffir savurarur 
veya kavga eder gibi konuşu· 
yordu. 

Her halde iki kişi idiler. 
lvan buradan kaçıp kurtulmak 

istedi, fakat etraf zifiri karanlık 
olduğu için yolu bulamıyordu. 
El yordamile kapıyı ararken bir 
yere girdiğini hissetti, duvarları 
yokladı. Bir aralık eli elektrik 
düğmesine dokundu ve ortalık 
bol bir lfığa boğuldu. Burası bir 
mutfaktı. Snbahtanberı ağzına b;r 
lokma ekmek koymıyan Rabako
viç, karşıda buz doJnbıoı görünce 
korkuyu unuttu ve dolaba doğru 
saldırdı. Fakat dolabın kapağını 
açınca, elektriklenmiş gibi sarsıldı 
ve yere yuvarlandı. Çünkü dolap
ta kızıl saç!ı, yeıil gözleri yarı 
aralı ' kesik bir baş duruyordu. 
Mütemadiyen eyni noktaya bakan 
bir kadın haşıl 

-21-
- Bir kadeh daha Jfıtfen. 

Bu, çok hafif bir mozeldir. 
Fatoı istememekte ısrar ediyor 

ve zorla gOlüms:yerek: 
- Oh.. Hayır M. V aldon ... 

t~f•kkDr ederim. 

Içeridtn kıvrak bir piyano sesi 
geliyor ve M. V alon hiç gülümse
meden genç kızın karşısında 
duruyordu. Fatoı biribirini kova
lıysn heyecanlı hadiseler;n teairile 
harap olmuştu . 

Fatoş, pol:s müfetti~i M. Vel
donun karş s.nda kend'ainin bala 
katil zamıedilip zannedilmediğinl 
çaktırmadan anlamak istiyordu. 
bir aralık sordu : 

- M. Valdon.. Şu cinayet !fi 
ne oldu? 

- Frolayn .. Polis mühim izler 
üzeriadcd:r. Öldürülen kadının 
bllyük harpte kızı] Betti iım "le 
rusya namına casm•:uk yaptığı 
anl~şıldı. Bu sebepten cinayet siyaıt 
mahiyettedir. 

M. Valdon bunları anlatırken 
sert ve manalı göz:erle bakıyor 
ve Fatoş bu bakıştan fena halde 
şüpheleniyordu. 

M. Valdon devam etti: 
- Kızıl Be!ti sahte bir paaa• 

port ile memlekete tekrar girer• 
ken mukabil teşkilat tarafından 
öldürülmüştür. Polis, bir taneıJı· 
de bu kadımn başı bulunan bir· 
birine benzeyen üç çantanın mev· 
cudiyetinden haberdat olmuştur. 
Bunlardan biri . . . sefareti müste· 
ıarında, diğeri kendi..i le Ahmet 
Feyzi ism'ııi takan sahte bir hah 
Uiccarmda, üçüncüsü de .. . 

- Evet liçüncüaU de .. . 
Fakat Fatoş, çanta hikayesi 

baılayınca i~inde büyUk bir korku 
ile titrediğini hiHctmişti. 

- Evet Fruldyn Cevat ... Üçün· 
cüsü de ... 

Söz.erini kestiler ve ba.,larrnı 
çe\'İrerek kapıya baktılar ... Büyük 
bir neşe içinde olan küçllk F afa 
kapının önünde duru}or ve Fa-
toşa elini sallıyordu. Arkada 
ıi} ah eJb;scferi içinde doktor 

l 
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Şefkati Bey vardı: 
- Hani erken yatacaktın .. . 

Biz aenJ uyumuş zannediyorduk .. . 
Seni merak ettim de geldim .. . 
Bıiyle eğlendiğini bilmiş olsaydım 
hiç te gelmezdim.I 

Mösyö Valdon ayağa kalk· 
mışh. Gelen genç kızı ıelamlı· 
yordu: 

- Nasılsınız frolayn Nuri? 
- Ne eyi bir hafızanız var. 

Ecnebi isimleri de kolayhkhı 
zihninize nakşediyorsunuz. 

Polis miıfettiıi gülliyordu. 
- Oh frolayn Nuri bu, bizim 

mesleğimizin icabıdır. Buyrunuz ..• 
Siz de bir şey içmez misiniz?. 

- Ben bir kahve içerim ... 
Şimdi Fatoşun yanındaki kol

tuğa çökrm'ştü: 

- Oh Fatot bilsen ne güze) 
ne güzel vakit geçirdim... Ne 
eğlendim ... Ben Berlinde bukadar 
sevimli yerler olduğunu tahmin 
etmcmiştım. Sevimli ve neşeli ... 
Değil mi Şefkati Bey? .. 

( A kııaı vnr) ....................................... ., ..................... . 
.. 
Oz 

Yazı 

Türkçeyle 
Deneme 

/şlikleı·i (1) 

Yııı:a ittikleri bizde ujık (2) deği
tikliğ'nden aonra t\lredi. Yerıi yaıının 
itlikle yuılması doğruydu. Yazı ça• 
buk yazılıyor, okunaklı oluyordu. 

Beylik olan, beylik olmıynn hiltiln 
it evlerine yaıı itliklerı almak ge• 
rektl (3). 

S.U.ua bflyle olae••... du7aa. 
dt:j'irg~çler (4) ellerinde bulunan eski 
işliklerde kilçük değitiklikler yapıp 

• ujıklarımızn uydurdular, gönderdiler. 
Bu yaıı işliklerile Türk dili yaı.ıla
biliyordu. Şu var ki bunlann hiçbiri 
Türk dili için }Spılmıt değilerdi. 

Yazı işliği lrn1lanma~·tan d·lek (5) 
yazının kolay'ık1a, çabuk yıııılal:il· 
mesldir. işlik ilzerinde, işlikle ynıı 
yıızanın on parmnğı bi:-den çalıtır. 
On p rmaktan kilçllk parmaklarla, 
yüzük parmakları öteki parmaklara 
göre daha cılıx. daha anşektlrler (6) 
dilde çok kullanılan ujıklar acar (7) 
parmakların vuracağı orta yerlerde 
bulunmalı, az kullanılanlar yanlura 
kon:ılmnlıdır .. Az kullanılan ujıklarla, 
çok kullanılarlan biribirinden ancak 
bank (8) diziclleri (9) ayırt edebilir
ler. Bunların arasında bir ıoruıturma 
yaptıktnn sonrtt Türk diline uygun 
bir yazı işliği arnetl çıkarmalı, böy
lece evvelce yanlıt yapılmış olan iti 
doğrult malıdır. 

ismet HulQsl 
ı _ ltlikı Makine 
2 _ Ujıl<: Harf 
8 - Gerek: Li:ıım 
4 _ Değirgeç: Fabrika 
6 _ Dilek: Maltaat 
6 - Gevıek: Zayıf 
7 - Acar: Kuvntll 
8 _ Buak: Matbaa 
9 - Dizic': Mürettip 

Tarama Dergllerı 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden ı 
Osmnnlıcadan Türkç~ye ıöz lcartı· 

lıkları Tarama Oergiıi adı ile çıkarıl
mış olan kitabın lıtaabulda tenli için 
devlet mAtbauı ıabf yeri nıerku 
ittiltaı cdilmitti. Satıf yerinde tevzle 
verilen 460 kitaptan birinci faıikillden 
yalnız 300 tftneılnin aranılıp alındıtJ 
ondan ıonraki fulkftllerde fıe alınan
ların bu miktara bil• varmadıtı J'Ö• 

rlllmiltHlr. Diğer taraftan faıikOUer
den bazıları alanınadığı ifade.ile Umum 
kilipliğe müracaatlar tevali etmekte· 
dir, Satı yerinden alacakları bil<firil· 
mit olanların timdiye kadar oldutu 
gibi oradan kitaplarını almaları rica 
olunur. Eylül ıonuna kadar ubf 

yerinden alınmayan kitapların tevzi 
emri iptal edilerek kitaplan ıeri 
ahnacakhr. 

1 

Re6mini~i Bntt Gönderiniz 
+ .. 

Slzd Tabiattnızı Sögligelim 
Rumlnlıl kupo'I ile gönderlnla. 

Kupon diğer uyfam.uda:lar. L __________________ __ 
52 Ankara; Naciye Hanım; Snmimi 

vo uysaldır. Arkadaş

larına çabuk kanar 
Ye inanır. Çabuk gil· 
cenirse de aynı BU· 

retle barışır. Sıkıntı· 
}ara, üzüntülere pek 

katlanamnz. Süsü se
ver, cicili şeylerden 

hnz duyar. 
• 

l 
53 Eyilp; Rilatem Selami Bey; 

Acdecıdir. Çabuk kı· 
7.ar folrnt bu Jıali Jcı. 
rıcı değıldir. Sözleri 
pek batmaz. J\onu
şurkeu el i~aretleri 
ynpnr ve güri.ıltiiiii 
konuşur. Evvelu bir 
ŞPyc lcapılır, iddia 
ed~r. lşlerinı netice• 
lendirmek uıere baro· 
ketlerde Luluuur. 

• • 54 lımir; Abdurrahnı n Edip Bey; 
Ağırba~lı ve mahcup 
tavnrludur. İntizamı 
ıevcr, hayatı ve hu
ıusiyetleri hakkında 
başkalarına hesap ver· 
mclr üıtemez. Sessiz
ce gayeıine vasıl ola
cnk hareketlerde bu
lnnıır. Siuıoeımn ifa
de i dahıı. ziyade mn
n ·ılı ve ka.ptılıdır. • 55 Ankara; Atlla 

Bey, Hayatına telıli· 
ke davet eden hadiıe 
ve macera karııtır

mak istemez. Daima 
neşeli değildir. Fakat 
bedbin de değildir. 
Hayatın zevklerine 
pek lakayt kalmak 
istemez. Kendisine 

ehemmıyet verilmesin len haz duyar. • 56 lıtnnbul: İbrahim Bey: Siması 
zeki ve sevimlidir. 
Hayatını usullere, ka
ideler• kaptırmak is
temez, diledıği sibi 
serbestçe yaşamaktan 
haz duyar. Canı tatlı• 
dır. Tehlikelere atak· 
lık göıtermek istemez. 
Cesaretini daha zıya
de medeni ahval lo 
iı;timal edı:>r. 

Diş!eri 

Kurtarır! 

Diş et'erini 
Kuvvetlen-
dir:r 1 

Ağız kokuıunu 

defeder l 

Ağızdaki 
bütün . 
muzır 

mikropları 

0
/ 0 100 

Ôldüri::r 1 -

1 1 
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Son Posta 
lstanbu\ BORSASI 

8. 8 -1934 

ÇEKLER 
~uruş kuruıı 

l.ondra 820,50 PraK 19,087S 
NoY • 7erk 0,81 Vlyaııa 4,2686 
Pulı 12,06 Madrlt 'J,8190 
Mllho 9,2670 Berlln 2,00511 
BrUkHI 3,3...~D Vartova 4,:lJ7'J 
Atlıaa 63,4393 Paıto 3,ıJ-464 

Cenena 21436.1 1 Bllkreı 79,!'i7. 
Sofya 66,0','l'J Belgrat 34,873 
Amıterdam 1,1733 M<>t1k0Ya 1089,25 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira 

it Bank.(Nama) 10,
" (Hlmllo) 10,
., (Mllo11 ı) !O!'ı,

Oıımınlı bıınlı. 3.5,93 
!elin lı ,. !i,
Şlrketl llay,lyo 15,&I 
u~ııi -00,11 
t.nadol ı H6GV. 26,8.5 

• H 6J P. 26,90 
Anac!e·u ff HIOV.46,
$ark o. v. •oo,
lı •. 'framny 3.51-

0ılcUdar IU ı ı,-
Te. koı 00 00 
Ha Uf Hl 
Telefon 

'17,
ll,-

Lira 
Bomonll 13:70 
lll33 lıllkra'lı 97,
lıtlkraa Dahllt 93,60 
Düyunu Mu. 00,
Batdat tertip 1 U, 

" • u 47, 
Reji 2,35 
Tramvay 00-
Rıhtım 23,-
ÜıkUdar 111 105,60 
Terkoı <000 
MııırKr.Fo.1886 141,-
• " • 1903 94,50 
• • • 1911 90,50 

ltlektrlk -,-

MESKUKA T [•] 
Kuruş 1 . Kuru, 

Tlrk altuu 922 (Hamit) 4650 
l•ı· • J031 (Raıat) •OOJ 
J!r. • 830 (Vahit) '8J5 
Kuı • 1081) ince be,lblrllk altın 

lıılacldl7e 38,00 (CümhurlJel) •52~ 
Bank .ot (Oı. B. 1 :ı<o (Hamlt) armalı 5:llO 
Kat 11 beılblrhı. alları (R•ıat) • 4800 

l CUııahurı,etJ 46'Z:S \VahU) • 4ll:Ml 

(Ads) 4tiü0 t•) BorH harici 

~-- ' Denizyol ları 
'$LE TM H Si 

Acenteleri ı Karak8y Köprllbat 
TeL '2362 - Sirkeci MUbOrdarsade 

Haa T eL 2~7 40 ........ ., ....... 
IZMiR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
lZMiR vapuru 11 

EylUI 
Salı 11 de Galata nbhmın· 

dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, f akenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "556711 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 1 O 

Eylül 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Clde'ye 
kadar gidip dönecektir. 11556811 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 11 

Eyini 
Sah 20 de Galata nhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUfte bun• 
lara iJjveteo Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. 11556911 , ______ ilim _______ • 

Yeni Neırıyat ı 
Denize attığım taşlar - Yeni 

istidatlardan Sabri Gültekin Beyin bu 
isimde bir şiir mecmuası çıkmışbr. Za· 
rif bir şekilde butlan bu kitapta birçok 
güzel ve kıymetli ıiirler yardır. 

Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: 
Eskitehir • Seyitgazi yolunun 17 + 000 - 20 + 500 Oncli kilo· 

metreler arası ıosa ferıiyat ve sillndirajile imalitı •ınaiyeal 3367.59 
lira ve Sivrihisar • Hamldiye yolunun 13 + 550 - 17 + 207 nci 
kilometreleri arasında yapılacak 13 adet muhtelif imalatı smaiye 
3482,56 lira ve Eakiıehir - Çifteler yolunun 22 + 000 - 27 +000 incı 
kilometreleri ar ası tamirab uaıiyesi 3402. 12 lira bedeli keıifle 
28/8/934 tarihinden itibaren 17 Eylül 934 Pazarteıi gftnU •aat 1 S • 
kadar açık münakasaya konulmuıtur. Taliplerin kanunu mahsusuna 
tevfikan bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat ve~ 
meleri, bu gibi itleri yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri ve 
Ticaret odasınca mukayyit bulunmaları meıruttur. Mllnakasaya 
iştirak edeceklerin ihale günü Makamı Vilayete gelmeleri ve in
şaat hakkında fazla malünıat almak ve evrakı keşfiyeyl görmek 
istiyenlerin Başmühendisliğe müracaat etmeJeri Jnzumu ilin 

u5400,, olunur. 



.-,.BAHÇE 
' .~~~~~=------~-~~~~~~~~~~~ NOVOT 

Ç Güze , Fakat Ağzını 
Açmamaya MahkUm ! 

Niçin tütiınün verdiği çirkin sarılığı, mikrop yuvaıı lekeleri, 
kir tabakasını dişlerinizden söküp atacak bir diı macunu 
kullanmıyorsunuz? RADYOLIN'i tecrübe ediniz. BADYOLIN 
ağzınızda şayanı hayret bir değişiklik yapacaktır. Ağzınızın 

temizlendiğini, nefesinizin tatlılaştığını hissedecek, dişlerinizin 

parti parıJ parladığını göreceks:niz. RADYOLIN diılerl temizleyen 
en sıhhi. en hoş, en müessir diş macunudur. 

• 

kullanınız! 

istiklal Lisesi MUdUrlUğDnden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için herglln saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - Yeni talebenin kaydine devam edilmekte olduğundan, eaki ta) ebenin yerlerini muhafaza 

için biran evvel kayltlerlnl yenilemeleri lAzımdlr. 
4 - lsliyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres : Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tol. 22534 
1'.. .. : ·.'· •. - ·.f~ ":_ . . .,-.~- .: ; "t . .,~: ... t fi..~·· 

Karaciğer - Mide - Bağırsak - T eı, ~-, .. , _, 
ZLA içmeleri ve DABCOVICH ve ŞUrol<Ası 

OTELİ Telı 44 708 • 7 • 41220 

Hergün Köprilden 6,30 - 7.35 - 8,0S - 9,SO - 11 • 13.15 - 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya giden vapurların trenle ri içmelere giderler. 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhim tenzllit yapllmuıter. 

Fakat i ,fce ku rulandıktan sonrı 
vücudünüru 

NİVEA 
kremi • yağı 

uvmağı unutmayınız! Bu sayede 
guneşte yanmak t eh 1 i kesine 
karşı korunmuş olursunuz, 
teniniz taze ve sağlamlaşır. 
Cildiniz yumuşak ve gergin kalır. 

.--~· Tiirk Maarif Cemiyeti idaresinde: 

Bursa Kız Lisesi 
Yatı - Gündüz 

Avrnpa ve Şark limanları arasında 

muntaıa.m polta. 

Anvers. Rotterdam. Hamburg ve 
Iekandinavya limanları ioln yakında 
hareket edecek vatınrlım ve dünyanın 
baolıca limanlarında transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 

August Leonhardt vapuru 8-10 
Eylüle doğru. 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 
Yakında harekei edecek vapurlar 

August Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 12 T. evvele doğru. 

Fazla tııfsllli ioin Gala&a, Frenkyan 
han umumt acenteliğine mtiraoaat 
Tel. 44707/8 • 41290 

" ~ (2183) ...,, 

BA 
ita.pevi ve 
ağıtçılık itleri. 

B ANKALAR caddesi 
Saman Pazarı. 

N K A R A Tel. 3377 

Tam teşkilatlı Orta ve Lise kısımlarını havidir. Mektep binaıı 
Amerikalılardan satın alman Kolej binasıdır. Resmt Liselere 
muadeleti tasdik edilmiştir. Lisan dersleri Ecnebi mütehassıslar 
tarafından verilir. Talim Heyeti en gilzide ve muktedir Muallim· 
!erden müteşekkildir Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. 
Senelik yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle alınır. '-------------
Memur Çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 
15 Ağustos 934 te başlanacaktır. Fazla malumat için Bursa'da 1 

~---•• Mektep MüdürlüğUne müracaat edilmesi. • 
0

4419,, ...1 

Üsküdarda Satıhk Hane 
Güzel manzarah, gayet kullanışlı, içi dışı boyala, 650 metre 

murabbaı 7 oda, havagaZI ve ıu tesisatı. hamam, büyUk bahçesinde 
meyva ağaçları, çiçekler ve limonluk. kuyu, havuzlar ve Amerikan 
ıiıtem kümesler. Fıst&k ağacı tramvay durağı solunda yazmacı Şerif 
ıokağı No. 9. İçindekilere müracaat. (84) 

Yoklama KAtibi Hafiz Mustafa Efendi Vakfı Mutevelliliğinden: 
Beykoıda Köpekçiler mekilndekl boatan 937 sene1l Mayıı gaye.ine kadar 

klraye verJlecektlr. Verllen bedel haddi layıkında srörillemedlğlnden müza· 
yede beı gün müddetle temdit edilmlttir. Talip olanlar 12/9/934 çarıamba 
•Onfl 1aat 15 te lıtanbul .EYk•f Mildilrlyetlnde idare Encümenine 
1n6racaa ti ara. 

~----------,----------OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki şubeleri: 
-- --
Galata • istanbul • izmlr 
Deposu: tat. Tiitün Gümrüğü 
ir Her türlü banka işi .lf- J 

............................................................... 
Son Poata Matbaaaı 

lahlblı Ali Ekrem 

Netrlyıat Mlldilrilı T ahlı 

Beyoğlu'nun en gllzel ye 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

BEB AKŞAM MI 

ilin 
Cereyanı de.imi 220 volt; b 

mazsa 110 volt; 8 ilA 10 kilovatı 

lam bir dinamoya ihtiyaç vardır. 
oak olanların beraberinde ne mik 
ne cins malzeme ile verebilece 
Eylül nihayetine kadar son fiatını 
terir faturasının Sirkecide Aydın 
linde Ordulu Aslan Beye gönderm 

~·--• Beşlktaf 411• 
DiKiŞ VURD 
Biçki, dikiş, nakış ve şapkag 
çiçekçilik, koraacılık ve boy 
rHim yapmasını mükemmelen ö 
tir. Maariften müaadde.k diplo 
verir. l\luallim makastar ve s 
kir yetittirir. Gayri Müslim taleb 
alıni.r. Kayıt açıldı . Talimatn 
gönderilir. Akaretler 64 Nu 

Dr. ibrahim Zati 
Cafaloj'lu : Mahmudiye cadd 

Çatalçeım• ıokatı No S 
Hergün ötleden ıonra ha1tala 
kabul eder. 

'Yavranan Gecesi 
BU AKŞAM 

PANORAMA BAHÇESiNDE 
Bahçenin maruf saz heyetile meşhur Yozgatlı Hafız SUleym 

Beyin en gllzide şarkılarını, Müşerref Hanım lle Kemani F 
Beyi, diğer saz heyetlerini ve nihayet Yavrunun halk şarkıla 
~--• dinliyeceksiniz. Fiyatlanmızda zammiyat yoktur. 

1 

SIHHATiNi SEVENLERE 

Afyonkarahlsar Madensuyunun bazimsizli 
Karaciğer ve b<Sbrek rahatsızlıklarına karşı şi 
hassalarından istifade edenlerin adedi gUn geçti 
artmaktadır. 

AFYONKARABISAB MADENSUYUN 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyone 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte 
ayrıca on şişelik kasalarla da ıu verilmektedir. 
Umumi so.tış geri : 

Yeni Postane civarında Aksarayhler hanın 
Hilaliahmer satlf mafiazasıdır. Telefon: 200 

lstanbul Belediyesi llinları 
İstanbul Belediyesinden : 
lktııat Vekaletince : lstanbulda, Ölçüler nizamnamesine tem 

mile uygun kantarlar ve kuru taneli maddeler ölçekleri yaptarılaca 

1 - Bütün kantarlar iki tarafh olacak . 
2 - 50 kilograma kadar kantarlar 17,5 liraya. 
3 - 100 il " ,. 22 ,. 
4 - 150 il " " 30 .. 
kadar satılabilecektir. 
Kuru taneli maddeler ölçekleri demir saçtan yapılacak •• bunlara 
1 - 5 Jitrelikleri ı ,5 - 2 liraya 
:1 - ıo ,, 2 - 2,5 .. 
3 - 20 ,, 3 - 4 " 
kadar verilebilecektir. 

Gerek kantarlar ve gerek ölçekler iyi malzemeden Ye itin 
yapılacaktır. Fiatlar takribi olup ıipariıin fazlalığı niıbetlnde ucu 
mal edilebilecektir. Ambalaj ve nakliye hariç lıtanbnl'da teıH 
fiatlarıdır. Siparişler nihayet aene sonuna kadar teslim edllecekt 
Almak istiyenlerin 15 Eylül 934 tarihine kadar bedellerini lıtanl> 
Belediyesi muhasebesine tevdi v• adresleri ile beraber tes 
ettirmeleri ilAn olunur. 

.. * 
Fatıhte Pirinççisinan mahaHeslnde Yahya Tevfik Ef. 

arsasında mevcut taşlar: Teminat 15 Lira. 
Zeyrekte Demirhan mahallesinde Hacı Kaıım Ağa mekte 

enkazı : teminat 2,5 Ura. 
Yukarda yazılı mahallerin enkazı sabJmak üzere açık mUr:ay 

deye konulmuştur. Talip olanlar ıeraitl anlamak Uzere hergll 
müzayedeye girmek için de hizalarında yazıh teminat akçeıl ma 
buzu ile 10/9/934 Pazarteai günü saat 14 • kadar Fatih Kaym 
kamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatlara. 0 5002 

/ 


