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____ en Başkalarına Nisbetle Ha-

Bir Nazır Diğerini lstifaJa Dav t Etti va Yolculuğunda Geriyiz 
Fakat Öteki, Bu Daveti Şiddetle Reddetti 

Bir müddetteoberi FraııtJada devam 
eden ıiyaıi mUtarekeniıı son def 
Tardiyö tarafından, radikal sos~ alid 
l ... ideri M. Şotana yapılan hiioumlarla 
bozulmaıı. garbi avrupa havasını 
bozacak bir ehemmiyet almıştır. HA
diseye ait eon haberler aşağıdadır: 

Yun nlı Misafir Tayyareciler 

Parls, 22 ( A, A. ) - Sandey 
Taymie gazeteıi yazıyor: 

M. T rdiyönUn eıki baıvekll 
\'e radikal sosyalist liderlerinden 
M. Şotan aleyhindeki lttihamları 
neticesi olarak Fransa yeni bir 
kabine buhranı geçirecektir. 

Kabinenin dUnkU son toplan· 
bıu pek karışık olmuı, toplantının 
sonunda Baıvekll muavini M. 
Şeron otomobiline atlayarak Bat· 
vekil M. Dumergi Parise çağır· 
J)\ıya gitmiıtir. Baıvekil Sah gUnU 
Parise gelecektir. Fakat bir uzlaş· Tagyar•ciler ve karşılayıcıları, grup halinıl• 

[Yazısı sekizinci sayfamızdadır] 
IDa yapılmamasından korkulmakta· 
dır. Nazırlardan bazılarının 
i tifa etmeleri muhtemeldir ki bu 
takdirde "Milli hllkfımet,, veha· 
nıetli vaziyete düımuı olacak ve 
mlltblt bir ılyaıt buhran huıul• 
gelec ktlr. 

Son kabine toplantııanda radi· 
kal partinin lideri M. Heryo, M. 
T ~rdiyöniln ittihamlarını kendi 
fırka ı aleyhinde bir fırkacılık 
liUcumu olarak telakki ettiğini 
ıtiylemiı, ve bunun Uzerine 
h riciy nazara Mösyö Bartu, 
fırkalar mütarekesini bozduğun· 
elan dolayı M. Tardiyö'ye, istifa 
etmesini teklif etmiştir. M. T ardi· 
yö, hUcumunun, M. Şotanm 
kabine riyasetinde bulun· 
du&u sıradaki hareketlerinden 
Clolayı, ıırf şahsını iıt~hllf ~yle· 
diği beyan ile bu teklıfi kat ıyen 
reddeylemiıtir. 

Eski Bir Şehir 
Meydana Çıktı 

Konya, 22 (A. A.) - Konyamn 
Yajhbayat köyünde eaki Yunan 
ve Roma devirleri arasında ya-
pılmıt olan musanna mermer bir 
lihit bulunmuıtur. Lahitin üzerin· 
deki kabartmalar o zamana ait 
11n' at eserlerinin en güzellerinden-
dir, denilebilir. . 

Yağlıbayat civarinda. vakble 
büyUk bir ıehrin mevcudıyeti an· 
Jaıılmaktadır. içinde yazılı ve re· 
simlileri de bulunan (40) parç.a 
eser meydana çık~rılmıştı~.v Lihıt 
Konyaya geti~ilmış !e dıgerlerl 
de getirilecektır. Vah ve Halkevl 
araştırmalara deva"? için büyük 
alaka göıtermektedır. --

'= 

Viyanalı!~!!a_Maç 
W. A. C. Takımına Karşı 

• 8eşiktaı Muhteliti . Çıkıyor 
Bugün 
Fener 

W. A. c. oyuncuları 
' n Viyana takımlle bu günkll ikinci 

Cuma gUnU ilk oyunlarını oy~ı~~ t' iki kulüp idarecil rinin son 
nıaçı Beşiktaşın yapması mevzu 8 tıis ı. arı dikkate alınmış ve iyi bir 
• . . k n kuvve naz k 
ıçtımnında Vıyana ta ımını F uhtelitinln çıkarılmasına a• 

. . B 'ktaş • ener m . 
nebce alabılmek Uzere eşı h l't i i seçildiği takdırde kuv• 
rar verilmi tir. Buglln v çıkacak ~us:~~ 

1 
!erketnıelerl kabildir. Yalnız 

Vetli Viyanahların magliip olar~ ·ntih: edilmesi, sonra da beraber 
bunun için evveli takımın lyı ı bir tulUbı menıupmıı gibi hep 
oynayack iki kulüp oyuncularının 
birVl:te canla başla çahımaları elzemdir. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 
Yılkulc mekl•pl•rl•, l•gll o• n•luırl 
lise, orta v• ilkmekl•plerin k•gıt 
ve kabul şartlarını ,..,,. 6•şlatlık. 

BugUn 11 inci Sayfamıza 
Bakınız! •• 

Bu Münasebetle Rast
lıyacağınız Müşkülleri 

Bizden Sorunuz! .. 

······························································ 
Namus Düşmanı 
Bir Kadını Kaçirırken 

Öldürüldü 
Kızılcahamam (Hu&ust) - Bu

rada bir cinayet olmuı, bir adam 
Uç çocuklu, evli bir kadını ka· 
çırmak isterken öldUrUlmUotUr. 
Mütecaviz BayırköyUnde oturan 
Ali oğlu Dede, iıminde bir adam· 
dır. Dede. ayni köyden Muıtafa 
oğlu Ahmedin karısına göz koy· 
mut ve nihayet evYelki gece Ah· 
medin evine girmlıtir. GürUltUden 
uyanan Ahmet ve kardeşi Seyitle 
mütecaviz arasında çıkan boğuı· 
ma neticesinde, Ahmet, Dedenin 
bıçağım kaparak karnına sapla
mış Dede derhal ölmüıtür. Ah· met ile Seyit te eJlerinden yara· 

lanmışlardır. ----
Almanya Ve 
Şark Misakı 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman gaz te• 
feri, lngilterenln hava kuvvetlerini 
nrttırmıya karar vermeıinf, fark mi· 
akı aleyhinde bir harelt:et olarak 

gösteriyorlar ve bu miıııkın emeli 
hiçbir kıymeti olmadığım yazıyorlar. 

Ala k ya Gld n Amerikan 
T yyarel rl 

Edmonton (Amerika) 22 - AIH• 
kaya gitmek Uz.ere on tane bombar• 
dıman tayyaresi buradan hareket 

etmlıtlr. 

Sefer Yapan 
Görünenler 

T ayyarelerde En Az 
Türk Yolculardır 

Bı gll 1ün en .,_.....,....,....,,,....,......,,...,,.,...,......,,.,,. 
bUylik zevklerin
d n biri, hiç flip
heaiz, tayyare 
n. seyahattir. 
Maalesef bizde 
tayyarenin hentiz 
tabii hayatımıza· 

girdiii iddia edi · 
lemez. Halbuki 
bugün gerek Av
rupa ve gerek 
Amerikada tay
yareye binmemi , 
asrın bu yenl 
zevkini henü:.. 
görmemiı olan· 
lara adeta bu· 
gUnkU adamı 
nazarile bakmı· 
yorlar. 

lstanbuldan 

Bize, lıava yol ... 
cululcları•ın he· 
gecan ve %eolci. 
nl anlatan pi
lot Atıf Bey 
.,. bir altı mo-

tlb·lü h•v• 
Avrupaya mun• ı mııı 

tazam tayyare postal rı ifliyor. 
Hem de son günlerde bu seferler 
son yolcu tayyareleri terakkiyatUe 
fevkalade bir hale getirilmiıtir. 
Bilen ve alakadar olan kaç kiti 
gösterilebilir. 

Evlenecek 

Halbuki ec-
nebil r lstanbul· 

Avrupa arasındnkl bu tayyare poa
talanndan harıl hani iatifade edi· 
yorJor. Anlaşılıycr ki biz henüz 
bunun zevkine, keyfine Vftrmıı 
değiliz. 

( Devamı 8 inci aayf ada ) 

Muall.meler 
Meslekten 

Tazminat 
Ayrılmak İçin 
Vermiyecekler 

Maarif Vekaletinin aldığı bir karara göre kadın muallimlerdcm 
evlenmek istiyen hanımlar eaer sekiz senelik mecburi hizme lerinl 
henUz doldurmamışlarea, bu hizmetleri tecil olun cak, ve istedikleri 
takdirde, •ekilete hiçbir tazminat vermeden, meslekten ayr'ılabilecek• 
}erdir. 

Galatasaray Resim Sergisinde: 1 
----~---

c:> ~~~ 

- Bunu yapan ressam hep kaloriferli apartmıanda ya amış olacokl 

- Nereden anladan? 
- Maıanın ne it• yaradıamı bile bilmiyor • 



[!_a-CI< ı n Ser si) 
l.ığlagı 
,.onıma Kanunu 
Ve Halk 

Buğdayı koruma vergil!ll ve bu 
nrgiyi taknin eden kanun hak
kında efkarı umumiyede hasıl 
olan intibaı dün şöyle t11bit 
edcbildık: 

Irfan Bey (Hırkaİ§erif Akseki ma· 
hailesi 34) - Buğdayı koruma ver
ıiai kanenunun tatbiki neticeainde 
bazı akai neticelerin ortaya çıktığını 
bugün bir gazetede okudum. Buğday 
ye daha doğrusu memleketin Efen
diai olan köylilyQ korumak için ya
pılan bu vergi yine köylünün sırtın
dan çıkarılıyormuı. Geçen sene Soma 
ve bavalillnde buğday Oç kuruta 
iken bu ıene iki kuruta lnmif. Buğ
day mahsulGnOn çokluğundan da 
değilmlf. Tüccar ve bilhaHa değir
menciler koruma Yergiaini de fiat
lardan yani köyUlden keaiyorlarmıt
Eter bu haber doğru iıe vadyet 
ciddiyetle tetkik edilmiye değer. 
ÇGnkü mOatehlik vaziyetinde bulunan 
biz tehirliler miltemadiyen vergiyi 
Yeriyoruz. Şu buhranla zamanda me
deni ihtiyaçlan daha fazla olduğu 
için geçinmekte köylüden daha 
fada aıkınb çeken tehlrlllerln 
butday ve köylü lehine yaptıtı feda
kirlıldar boıa K"İtmeain. Boı }ere Leı 
oa detlrmeacinin cebini titirmiyelim. 

* lımail B. (Eminönü Hasırcılar 72) -
Bir gazetenin baımuharriri haz:iran
danberi tatbik edilen Buğdayı Koru
ma Kanununun iyi neticeler Yermedi
tini yazıyor ve ileriye giderek bu 
kanunun buğdayı korumadığını, Bl· 
dürdüğOnO ıöyliyor. Ben bu yazıyı 
dikkatle okudum. Şehrin bazı aemt
lerinde ekmeğin hali (7) ve (8) ku
ruıli aabldığını da gördüğümüz için 
ben bu makale aablbine bak nrlr 
aibi oldum. Ekmefin narhı (9,75) ve 
(10) kurut iken bu fırıncılar ekmeği 
yedi kuruıa nasıl 'ft:riyorlar. Bıma 
Gyle ıeliyor ki değlrm~ııciler buğdayı 
reçen aenekinden çok ucuz alıyorlar. 
Bu auretle verecekleri vergiyi köylü
den çıkarmıt oluyorlar. Halbuki biz 

BiLI BA BLI 

Cinayet Nasıl işlenmiş? 
Osman Çavuş Nazmiye Hanımın 

Evvelden Kazmış Mezarını 
Polis ve Müddeiumumilik Kasımpafa cinayetinin 

tah'kikahnı ehemmiyetle derinleştirmektedir. Naz
miye Hanımı öldüren Osman Çavuş henüz lnebo
ludan getirilmemiştir. Morg, Nazmiye Hanımın 
cesedi hakkındaki raporunu dün Müddeiumumiliğe 
vermiştir. Rapor, Nazmiye Hanımın kaf atasında 
birçok kırıklar tesbit ettiği için tahkikatın başka 
cephelerden de derinleıtirilmesine lü:z.um hasıl 
olmuştur. Evde oturanlar, Nazmiye Hanım öldürUl-

! 
lekeleri bulunan birkaç tahta görmlf, fakat Naz
miye Hanımın boğularak öldü.rlildUğü ihtimalini gaz 
önUnde tutarak bunları morga göndermemifti. Dun 

bu tahtaJarJa torba da morga gönderilmiıtir. Tah· 
talarm üzerindeki lekelerin insan kam olup olmadığı 
tetkik edilecektir. 

Poliı Kaaımpaşada tütün deposunda Nazmiye 
Hanımın nrkadeişlarından Uç Hamının da ifadesini 
almıştır. Bunlar Nazmiye Hanımın ölmeden evvel 
kendilerine : düğü zaman hiçbir ses ve gürültü ivitmediklerini 

söylemişlerdi. Halbuki katil evvela Nazmiye Hanı
mın bir keaerJe ve yahut tahta parçasile kaf aıını 
parçalamıı, ölmediğini görünce de baıına bir çuval 
geçirerek boğmak suretiyle öldürmUştür. 

11 
- Osman çavuı, eğer bana ihanet edersen 

seni öldüreceğim, diyor: Mezanmı da timdi kazdı, 
çok korkuyorum. Beni fU giinlerde galiba 3JdOre
cek.,, Dediğini nakletmiflerdir. Osman ÇBYUf geti
rildikten sonra yüzleıtirilmeler yapılacak ve hakikat 
tam manasile ortaya çıkacakbr. 

Tahkikatı idare eden müddeiumumi muavinlerin
Şefik Bey o gün odanın içinde, ucunda habif kan 

Bir Tahkik 
54 Bin Şişe Hakkında 

Tetkikat Yapılıyor 
Bir firma tarafından peynir 

mayası konulmak ü~ere hariçten 
ıehrimize 54 bin şişe getirtilmiş
tir. ÔlçUler nizamnamesine göre, 
bu şiıelere içkiye mliteallik şeyler 
konulmıyacağı için ithalinde mah· 
zur olmamasma rağmen, ölçüler 
müfettişliği tarafından tetkikat 
yapılmaktadır. 

ÇUnkü, bu tişeler aynen müs
kirat şişeleri biçim, ıekil ve hac
mındadır. peynir mayası konula
cak kaydile memlekete ithalinden 
sonra müskirat satışında kullanıl
dığı takdirde mevcut hükümlerin 
kıymeti kalmamış olacaktır. Bu 
şişeler, nizamnamenin müskirat 
şişeleri için g~rdiği şartlara 
uygun olmadığı için de mahzurlu 
sayılmaktadır. 

Elli dört bin şişe şimdiki halde 
gümrükte durmaktadır. Ölçüler 
Başmilfettışliği vaziyeti lktısat 
VekAletinden sormuştur. 

Gelin Elbiselerine Talebe Tehacümü 
Musallat O/an Bu Sene Böyle Bir Vazi-

.. • yete Meydan Verllmiyecek 
Hırsızlar Turemış Yeni der• aeneai bqında 

llkmckteplere, her aenekinden çok 
Poliı ikinci Şube Müdürlüğli fazla talebe tehacllmn olacağı 

Taksimle Büyükdere araaında ylik kuvvetle tahmin edilmektedir. 
ve göç arabalarında yapılan hır- Daha ıimdiden, Maarif mli· 
sızlıklann tahkikatile meşgul ol· dürlüğune, çocuğunu mektebe 
maktadır. Bu yola dadanan hırsız yazdırmak isteyen birçok veliler 
veyahut hırsızlar, sayfiyelere gi- milracaat etmeğe başlamı§lardır. 
den göç arabalarını takip edi- Maarif mlldilrlüğü bunlara, telaıa 
yorlar, arabaların arkasına bağ- IUzum olmadığı cevabını vererek, 
Janan bavulları ve denkleri ya- talebe kaydına eylülün on bqin-
vaşça keaerek aımyorlar. Bllylik· denk •o.ora ba~lanacağım bildir· 

. . me tedır. Maarif mftdOrlUğü IAzım 
dere Beyaz Park Otelı sahı bı gelen tetbirleri almı b I ' -
R . B . l d BU Uk ş u unmaK 
emzı eyın, geçen er e Y • tadır. Hiçbir mUracaat geri çev-

dereye naklederken yllk araba· rilmiyecek, [tahsil çağına gelmtı · 
ıında, içinde iki bin liralık yeni her çocuk muhakkak mektebe 
gelin elbi5esi bulunan bir bavulu alınacaktır, 

aşırılmıştır. Hacı Misak Efendi Dünkü Sıcak 
isminde bir kitapçı da on be9 Dün havanın sıcak vaziyeti 
gün evvel oğlunu evlendirmiı ve devam etti. Dun izami hararet 
gelinin eıya11nı Büyükdereye 31,5, aagari hararet 20,5 derece 
naklettirirken Altınbakkalla Bil· idi. · 

tehirliler boyunaı nrıl veriyoruz. Bu 
Yergi köylllnlln cebine girmedikten 
sonra ıehirlilerin kabahatleri nedir. 
Köylünün hamial olan Ziraat Bankaaı 
derhal faaliyetini· geniıletıneli ve köy• 
lGyü himaye edecek tedbirler alma
lıdır '24 Saatin 

Hadiseleri 

yükdere arasında içinde (700) li· 
ralık biç giyilmemit relin elbiıeıi 
bulunan bavulu arabadan aşırıl-

mifbr. Bu İfl yapanlar araştınl

Yeni kapı 
Faciası 

Haaip B. (Çemberlitaş Turan kıra
athanesi) - Bu aene dünya buğday 
rekolteal çok azdır. Bizim de bazı 

mıntakalarımızda kuraklık olduğu 

için butday mahıulü her aeneki a-ibi 
taımıı bir vaziyette değildir. Bu va
siyetler kartıamda k6yltıoün buğdayı 
ıeçen senekinden daha faz.la aablmaaı 
lbımgelirken bunun aksini glSrüyo
ruz. Ben bir iktıaaçı •• mOtahaaaıa 

değilim. Belki it gazetelerde oku
dutumuzun aksinedir. Fakat ben bu 
okuduklarıma gCire hOkUm vererek 
diyorum ki: HükGmetimiz ve ziraat 
J:,ankaaı köylOnOn malının neden dOı
tlltünü teapit etsinler ve çaresini de 
araaınlar. KBylOyQ efendi sayan ve da
ima onu koruyucu tetbirler alan 
Cümhuriyet hükümetindeo bu nzifeyl 
beklemek te hakkımızdır. 

Köpril altı aakinlerinden sabı
kalı lbrabim Fener de Süleyman 
Efendinin aandalım çalarak savu· 
şurken tutulmuştur. 

._ Tophanede oturan Ali iaminde 
biri metresi Nuriye Hanımın 
aandığım kırıp 97 lirasını çalarak 
kaçmış, biraz sonra yakalanmııbr. 

lf- Beyoğlunda oturan llya 
isminde biri, akraba&ından Sa
munl Efendinin l O lirasını çalmıı 
ve tutulmuttur. 

>f Celil isminde biri Üskü
darda Karacaahmet mezarlığında 
Necmettin Molla Beyin ailesi 
kabristanından tahtaları çalarken 
yakalanmıştır. 

lf- Dolapderede oturan fırın 

maktadır. .............................................................. 
amelesinden Cemal, İf yUzllnden 
çıkan bir kavga neticesinde ar
kadaşı Ahmedi bıçakla yarala
mışbr. 

lf.. f Jndıkhda bir motörden 
odun taşımakta olan tayfa Üs· 
man denize düşmüş, boğulmak 
üzere iken kurtarılmııtır. 

lf.. Nikaliı, Kiryako ve Hiriıto 
isminde üç arkadaı Tophane 
önlerinde aandal ile gezmekteler• 
ken o sırada oradan geçen bir 
romorkörün dalgalarından aandal 
devrilmiş, içindekiler denize dö
külmllş, fakat kurtarılmıılardır. 

Pertembe geceai Y enikapıda 
( 18) Yatında aandalcı çırağı Ah· 
met Efendinin tren altında ezll
mesile netic~lenen feci kazanın 

tahkikatı devam etmektedir. Müd
deiumumi muaYinlerinden Salim 
Bey dün de ÇerkeaköyUnden dö· 
nen ••ionları ve makineleri mua· 
yene etmif, hiçbiriainin tekerlek-
lerinde ve tamponlarında kan izi 
bulamaDllfbr. Yalnız bazı araba· 
lar Anupaya gitmiıtir. Onlann 

f da dönüıte muayeneleri yapda
caktır. Heniz hiçbir kiıue neza
ret albna alınmq değildir. Hl(lj. 
senin bir kaza olduğu ve Ahmedi 
karanlıkta çipeyen maldniatin 
bile bu kazadan haberi olmadığı 
söylenmektedir. 

Beşiktaı Faciasını 
Muhakemesi 

Bir ay kadar evvel Beıikt 
Bekir Efendi ianıiado bf r askere 
mobflle çarparak öHlmOne s• 
olduğu iddiasile tnklf edilen 
Pqa zade Vehbi Beyin dOn aill 
OçlncO ceza mahkemesinde duruf_, 
yapıldı. Vehbi Bey on yedi aenedt6! 
beri otomobil kulJaodıj'ını, fİDI 
kadar da hiçbir kazaya meydan dl 
mediğfni, o gün tramvayın arkasın~ 
anaıun çıkan Hkerin otomobilin 
çamurluğuna çarparak yere dilf 
ğünü, kendisini hastaneye kaldırd 
istediği ıaman baıka bir askerle 
bekçinin buna ecgel olmaları üze 
poliıı; mevldine rittiğ"nl orada da p 
bularnodığı için tekrar geri geldi 
anlattı ve kefaletle tahliye edilme 
iatedL Mahkeme bin lira kefali 
Vehbi Beyin tahliyesine karar ve 
ıahitlerin celbi için de muhakenı 
talik etti. 

CelAI Bey Yalovada 
fktuıal Vekili Celil Bey dün Ya 

v,aya gitmiıtir. Pcrıembe günü te 
mize dönecektir. 

Şehir Pllnı Meselesl 
Şehir planını yapacak minı 

seçecek olan jllrl heyeti bili top 
namamııtır. Bunun .ebebl, Beledi 
bütçesinin henllz dahlllye vekil 
tarafından taadik edllmemeaidir. 
yete dahil olacaklara hu.z.ur hak 
verileceğinden, bütçenin gelm 
beklenmektedir. 

Kıymetli Bir Hukukçu 
Vefat Etti 

Adliye MilfettitJerinden Salahat 
Bey Şark tefUtlerinde iken vazif • 
nnamda vefat etmiıtir. Mahke 
auıhğında, Üsküdar müddeiumumil 
baımuavinlitinde ve latanbul mfiddel
umumi munialiğinde u.z.un müddet 
bulunan SalAattin Bey, ıenç, zeki 'tf 
faal bir adliyeclmizdi. 

All Şuurl Beyin Cenaze 
Merasimi 

ETvelkl gOn vefat eden Balıkeı 

mel:usu Ali Şuurl Beyin cenaze 
diln aabah aaat 10 da Beyoklundakf 
Sen Jorj haataneainden merııaiml• 
kaldınlmı91 namazı Fatih camiln~ 
kılındıktan sonra Edirnekapı şehitli• 
ğine defnedilmiıtir. Cenaze meraıl
minde ıehriaıfz.de bulunan mebuslar: 
Cümhuriyet Halk fırkaaı idare heyetl 
azalan ve sair birçok zevat had 
bulunmuştur. 

Haseki Ve Cerrehpaşa 
TeJefon ıirketinden geri alınacak 

fa:ala ücretle Hueld H Cerrahpa .. 
haataacleria6 birer pavyon ilivt.ı 
Heyett Vekilece tekarrGr etmiıtir. 

Fabrikada Bir Facia 
Balatta liman ılrketl fabrikasındl 

amele 60 yatında Tnflk Efendi rend• 
makiaeaiai temizlerken Nt kolun• 
makineye kaptırmııtır. 

Telefon Şirketini 
Satın Alınması 
Nafıa Vekaletinin Karara 
Şirkete Tebliğ Edildi 
Telefon tirketinin nbn alın111 ... 

hakkındaki karar Nafia Vekaletind~ 
firkete teblij eclilmiıttr. 

Şirkette deYlr muameleai müna,.. 
betile yapılmaaı icap eden hazırbk
lara bu alnlerde bqlaaılacakht• 
Mlzakerdere bqlıyacak Nafıa hay.
tinin hafta lç6riainde ıehrlmize ,... 
meai bekleailmelrtedir. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
----------------------------------~~·~--~~~~-

VABANC• 

H•••n B. - 11 sene evvelkl bu aıcekhl• kar mı d•r•n1rdd •• 

• 



Mergün 
----

Başkaları 
Ne 
Diyor 7 

Buğday Slyasetlnd• MekU• 
Bir Netice ile MI 

Kartı latıyoruz? 
• t'unu.r N11dl 

Buğdayın harman zamanı. 
Bandırmadanberi ekinlerin ya 
tarlalardan harman yerlerine 
taşınmakta olduğunu, ya har· 
illan yerlerinde döğen altına 
konulup ezilmekte ve savrulmakta 
bulunduğunu görüyoruz. Bütün 
ovalarda ve istasyonlarda mUte· 
\'ekkiJ ve mütemedi bir çalışma· 
nın huzur ve rahatını adeta gözle 
görülür elle tutulur gibi hissedi
Yoruz. Bu taraflarda da bu aene 
Yağmur nazlı ve az olmUf, mev• 
ıi111 azçok kurak sayılacak bir 
kısırlık arzetmiıse de tabiat mll
cadeleıinde mahsul endisini kur• 
tarmıya muvaffak olmuştur. Belki 
biraz eksik olmuı, fakat olmuıtur. 
Bu memnunolunacak bir neticedir. 

Bizi memnun etmiyen netice 
Soma pazarında tahkik ettij'imiz 
bir vaziyet oldu: Buğdayı koruma 

Resimli Makale il iki Kuvvet il 
Meıhur btr lçtlaalJat 
llhai 20 ncl Hır me• 
denlyetlnl 9öyle tarif 

-----
ediyor: -•Kol kuvntlnin bil· 
tOn teklmUI safhaları- - -----:::.. 
aı taınamlaJarak ma· ------~ 

~ 

-

•Un birH daha taklmiil etmek, lnıan 
aaklıından hergUn biraz dahn hl1111 al· 
mak ıuretile wOnün birinde makine kUY• 

Yetini doğurmu9tur. Şu halde makine 
kuvveti de teklmlll ede ede gUniln bf· 
rinde baıka bir kunete lnlullp ede
cektir, O kunat ne olablllr? Buau W.. 

ancak latlkbal l'Ö•teracıektlr. 

Söz n Kııaıı 
---

Kapanan 
iki 
Hadise! 

A.E
- «Dahili ve harici siyasette 

hükumetimizin en biiyük kuvveti 
nedir bilir misiniz ? » 

Bu ıuali bana bir Yahudi dos• 
tum sordu. Edirne ve Kırklareli 
hadiseleri mllnasebetile neşredilen 
reımi tebliğin gazetelerde çıktığı 
günün akfamındaydık ve cevabını 
yine kendiıi verdi : 

- « Ben muvaffakiyetlerinio 
başlıca sırrını açık kalpliliğinde1 
samimiyetinde görüyorum. Hadi· 
ıenin ilk günlerinde ağızdan ağı• 
za geçen rivayetleri hatırlarsınız. 

değil mi ? Şimdi resmi tebliği biı 
defa daha gözden geçiriniz, bütür 
bunların tamamen zikredildiğini 
göreceksiniz. Avrupanın başhce 

memleketlerini tanıyan ve müba· 
lagasız (30) senedenberi gazete 
okuyan bir adamım. Fakat hiçbir 
devletin tebliğinde bu derece sa· 
mimi davrandığım hatırlamıyo• 
rum. ,, 

Kuşadası civannda, Dipbur· kanunumuzun çiftçi aleyhine ne· 
tice verecek bir cereyan alması 
ihtimali. 1JJ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1ıı.. . nunda müessif bir hadise oldu: 

lngiliz bahriyesine mensup Uç 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Beynelmilel Terbiye Kongre- 1 

sinde Vaziyetimiz Görüşüldü 
----------------------------------------~~~~ 

Cenevre, 22 (A. A.) - Bey• 
nelmilel üçüncü tedris ve 
terbiye kona:resine Türkiye 
Maarif VekAieti namma Pari• 
Türk talebe müfettiti Kadri Bey 

iştirak etmiştir. Kadri Bey, Tür· 
kiyede Cumhuriyet idaresi zama· 

nında mektep programlarmm a .. 
rileştirildiğini, yeni mektep bina· 
ları yapddıjını, ilk tabeilin mec
buri olduğunu, tedrisatta verim 
noktasından daha iyi neticelere 
doğru gidildiğini, Üniversitenin 
Islah olunarak bir İnkılap Ensti· 
------

tllsU açıldığmı, bUtun yllksek 
tahsil talebelerinin bu EnstitUyo 
devam ettiğini aöylemlt, irfan 
faaliyetlerinin her cepheai hak· 
kında çok mufasHJ izahat vermi,. 
tir. Bu izahat konferans muhitinde 
çok iyi bir tesir hasıl etmiıtir. 

Geçen sene burada buğdayın 
ldlosu hiç olmazsa iiç kuruş ka· 
dar birşeyken bu sene fiat şimdi· 
don kiloda ancak iki kuruşa he
sap oluna bilecek bir miktar ar· 
zetmektedir. Bu sene ne olmuş 
ta fiat geçen seneye nazaran 
böyle kiloda bir kuruş (hatta ha· 
kikatte biraz daha fazlaca bile ) 
bir noksan gösteriyor? Mahsul mü 
alabildiğine çok? Değil. Herkes 
ekmek yemekten vaz mı geçiyo~? 
Değil. Hakiki sebebin un vergı· 
sini buğdaya yükleten ve binaen· 
u' eyh köylüye irca eden bir zih· 
niyette olduğu bedaheten anlaşı 
l ıyor, ve bu keyfiyet vaziyeti iyi 
takdir edebilenler tarafından te)•İt 
te ediliyor. Demek ki un vergisi
nin müzakeresinde bu verginin 
köylüye rücuundan korkan bir 
lnsım meb'us arkadaşların yerden 
göğe kadar hakları varmış. Ha-

kikaten bu ihtimal varitmiş. Ve D. b Amerika Maarı~" AA.lemı·nd.a 
iş'e memleketin bir kötesinde bir lp UrllU J v 

t ahakkuk baştangıcile dikkat gö· Mera•ı~mı·nde •• Donanması Deaişiklik ~ok 
Z!.\müzü dört açtıracak bir vaha· • 6 
ı:1et arzetmektedir. Eğer mesele Ankara, 22 (A.A.) _ Aldığı· Kısa Zamanda Çok Ankara 21 (A.A.) - Maarif 
lcendı' hAlı'ne bırakılır ve her ta· vekili Zeynelabidı'n Bey b 

a mız mütemmim malumata göre Kuvvetlendirilecek , şu •· 
rafta bu cereyan alıp yürürse dün Dipburnu önünde Türk ve yanatta bulunmuşlardır: 
huğdayı koruma kanunumuz buğ· f d Nevyok, 22 (A.A.) - Cümbur• '1934 senei tedriıiyeıi esnaam· 
dayı öldiiren bir kanun tesiri ya- lngiliz donanmaları ta~a an ~n reiıi M. Ruzvelt Amerika deniz da ~~arif v~kaleti eski kadroyu, 

Yapılan ayinde Kocatepenın attıgı t k 1 t t . h f d 
t>ıp gitmiş olur. kuvvetinin 4 sene içinde muahe- eş ı a ve sıs emı mu a aza e e-

w "elenkte 11 Türk .donan.masanın cektir Gazetelerde gö ili b' 
"r "' lı delerı'n tesbit ettigv i en yüksek · r en ır-aamimi teessürü ,, ıbaresı yazı çok tebeddUIAt ıayialarının tat-

Cumhuriyet Ahllkı, idi. dereceye çıkarılacağını ıöyle- biki bu sene için mevzuubahı 
Cumhuriyet imanı Atina, 22 ( A. A. ) - Türk • miştir. değildir. 

S iirt Meb'uıu: Mahmut b' 1 · k 8 1 y H il d d k' Ingiliz hadisesini büyük ır a a a Adapazarı • o u olu er ç erece e ı tahsil 
Paris, - Her reı"imin kendi· y t mesa·ı· d 1 k t k · ile takip etmiş olan unan ma • ) B ı m e yapı aca a vıye, 

ile göre ahlakı, imam vardır. . t Adapazarı (Hususi - olu ıılah ve tadil önümüzdeki sene 
Cunıhurı"yet.le ı'dare olunan mem· buatı, bu hadisenin memnunıye e 1 · · bacılanm 

k l l yo unun tamırıne " ış ve zarfında dücıünülecek, program leketlerde, reJ'imin kuvveti, hal· ş2 yan bir surette apatı mış .0 m.a·. k m1 'k al d'l · t' r 

k bazı ıaı arı 1 m e 1 mış ır. haline vazedilecek ve bu progra• ındakı' cumhuriyet imanının te· sından mütevellit mahzuzıyetmı S k neh · · il 
Yolun ve a arya rınm ze· mm gelecek senelerde tatbik"ıne 

nıizl igıv · ve sagv lamlığile ö)çülUr. ı'zhar etmekte ve Ankara hüku· bü "'k ı.~ k" rinde bulunan yu a • .,ap op- geçilecektir. 
Fransızlar, bu sene 14 tem· melinin bu meselede göstermiş ril de yıkılarak yeniden intaam H 

rnuz bayramını, geçen senelere olduğu uzlaşma zihniyetinden başlanalmışbr. Bu köprünün ik· İmaJayaya 
nisLetle çok heyecanh şenliklerle d ı h 

bahaeylemekte ir er. maline kadar ne irden 1allarla 
kutluladılar 1 Bilhassa ordunun fk T k Proiya gazetesi, Yunan e Arı geçilecektir. Jrmanır en geçit resminde, hassasiyetin en d 
yüksek tezahüratı oldu. umumiyesinin bu bal suretin en GUdUlde Bazı Eserler Bulundu Bir Keşif Heyeti Karda 

Ordu, harp, sulh, vatansever· ne derecede memnun ~lduğunu t) p 
f So"ylemeye hacet olmadıgmı yaz· Güdül, (Husuı - azar ca· BoX. ld li!c, milli milda aa mevzuları et• t ndak' h f · t x U U 

maktadır. Yunaniıtanm. itili~n miinin inşaa ı esnası ı a rıya • 
tafmda söylenen bütün sözlerde, ld _ ta bazı eserler ve üzerinde 1160 Simla, 22 (A.A.) - Hlnıalaya da· 
açık bir kuvvet politikasının ma· husulü lehinde göstermıı ,° ugu tarihini taşıyan gilmüt paralar tına tırmanmakta olan Alman heye. 
nası seziliyor: Fransa, siyasi kom· derin alaka onun gerek ngilte• tinin üç azaaile yedi hamahn bir 

l ... eye ve ger~kse Türkiyeye kartı bulunmuştur. Pazar camiinln 290 kar fırtınuı neticesinde telef olduk· binezonlara ittifaklara, an aşma• -c • d"ld' v · ı 
' · beslemekte olduğu derin muhab· ıene evvel mıa e 1 ıgı an a• ları teyit edlJlyor. Bunların ceıetlerl 

lara, paktlara çok k1ymet ~erır; d ülh d' ~ cılmııbr. araıtırılıyor. 
fakat onun emniyeti daha zıyade bet hislerin en m em,""'ı'""'r~. ====--.,."-""'==-==.,.,,.....====-==;ı==== 

d : :=:.:..::.:=-.::..:.:.----------------------------·----------------------------------------·-askerlerinin slingUleri ucun a ya· 

tar, diyorlar. r IS TER /NA N J S TER i NA N M A ! Fransa cumhuriyeti tam 145 

Yaşındadır. Öyle iken hiç bir Fran- t h f tutup karakola götürmek ister. Kadın, batına gelecek 

zabit Sisam adası açıklarında 
bir gezintiye çıkmışlardı. Bir 
ıuitali onları tehlikeli bir mmta· 
ya düşürdü. Sahil muhafızlarımız, 
için de kim olduğunu bilmedikleri 
bu sandala (dur) emrini verdiler. 
İhtar emri anlaşılmadı. ve sandal 
harekete haılayıoca sahil muha· 
fızlarımız vazifelerini yaptılar. Bir 
silah patladı ve hiç bir suiniyetl 
olmayan bir genç bir ıuitalie 
kurban gitti. 

İngiltere Lozan muahedesinin 
aktini müteakip bizimle ara1mda 
pürüz kalmıyan bir devlettir. Ken 
diıile dost geçinmek isteriz ve 
bizimle doıt kalmak istediğini 
biliriz. Bunun içindir ki, vak'ayı 
itilince umumi bir tee11ürlduyduk. 

Hidiıenin nasıl, nerede ve ne 
şekilde cereyan ettiği belliydi. 
Hariciye Vekaleti derhal mllşterek 
tahkikat icrasını dütUndU. O 
derece açık kalplilikle hareket 
ediyordu ki, lngilizler buna da 
lüzum görmediler. Vak'a mahal
linde beynelmilel Adetlere tab'an 
bir merasim icrasile iktifa edileli 
ve hadise de iki milletin miinase· 
betleri üzerinde hiçbir iz bırak
madan kapa.nıp gitti. 

Yahudi dostum hUkümetin 
dahili ıiyasette gösterdiği sami· 
miyetten bahsetmişti; Oipburnu 
hidisesi de harici siya1ette gös· 
terilen açık kalpliliğin bir nümu• 
nesi oldu. 

Maamafih ayni dürüstiyi lngiliz 
hükumetinin de gösterdiğini ka· 
bul edelim. Mesele Avam Kama
rasına aksettiği zaman hariciye 
nazırlarının söylediği cümle şudur: 

- «Bu hadisenin Türk suları 
dahi:inde cereyan etmediğini te• 
min edemem. » 

* Bir arkadaşımın mesele mUna• 
sebetile söylediği bir cümleyi 
hatırladım: 

- Çıkışına müteessif, kapa• 
mşına memnun oldum. Yalnız 
sahillerimizin her noktaaında bir 
Türk nöbetçisinin beklediğini kay• 
detmekliğime vesile verdi. Defte· 
rimin matlup hanesine geçen 
budur. 

.il.. ''Artı"- ctimhurı'yet, hı'ç ~ı'r Adanada çıkan "TOrk Sözil" 1razete1inde ıu u a h ı· 1 1 1 k 
K a ı an ayınca taban arı yağ ıtyıp açmak iıter. Fakat 

tehlikeye maruz değildir!,, Dıye hidiseyi okuduk ı memur arka11ndan yetltir ve kadını yakalar, bir ham- Halk Fırkası odacılarından 
r h H Du-n sabahleyin Slptillide vazifesini görmekte ola~ malan aırbna bindirmek iatedihf •ırada eli katı bı'r E · Ef d' l d b 

Tevkif Edildi 

a at rahat uyuyamıyor. er re· h Ef d 6 mın en ı geçen er e inaya • d b t · belediye memurlarmdan Abdülva ap en 1 çıkına raatlar. Merak bu ya, çıkan açılar. Ne JrÖrillai 
Jİnıin düşmanları ve etrafında o· za 1 aı . erde teaadüf ettiti bir dilenci karasının betenireinlz? giren Ali Rıza isminde bir hırsızı 
laşau tehlikeleri vardır. Memleket herg~~ a~n\:·ni boyuna taciz ettiğini ıörünce bunu Yirmi iki tane cil Osmanla altını 1.. 1 yakalarken düıerek ölmüştü. AH 
itleri her hangi sebep ve tesir ötekını er 

1 /NA /f MAi Rıza dün Sultanabmet ikinci sulh 
ile fena gitmeğe başladı mı bu / 6 f' • R 1 NAN IS T B R hakimliği tarafından ölüme sebep 

dUşınanlar ve tehlikeler daha zi• --------------·---------------------------------------------- olmak auçile tevkif edilmiıtir. 
Yade artar ve kuvvet bulurlar. L 



4 SaJfa 

1 
Ziraat işleri 

-ı 
Megva 
E1ıstitiisü 

lstanbul mıntakasmın meyva· 
e1bğa çok kabiliyeti vardır. Bu 
huıusta senelerce allren teşvik
lerimizin, yazılarımızın artık fay-
cah neticelerini vermiye başla
dığmı görmekle bahtiyarız. l}i 
meyva yetiştirmek heve i o ka· 
dar artmıştır ki hergün birçok 
mektuplarla, müracaatlarla ve 
ıonu gelmiyen suallerle merak· 
lılann istedikleri öğütleri veri· 
yoruz. Memlekette evvelce bu· 
ihtiyaçlara cevap verecek fenni 
bir müessese bulunmadığı için 
hu fahri vazifeyi kendimize bir iş 
gibi telakki ederek elden gelen 
gayreti gösteriyorduk. Bu kadar 
ehemmiyetli bir işin devlet kuv· 
veti ile, hükumet ellile fenni bir 
bir sahada çerçevelenmesi lüzu· 
munu senelerce müdafaa ederken 
bu ihtiyacın ergeç nazarı dikkate 
aLiıacağını da tahmin ediyorduk. 
aerçi umumi harp içinde Bey
kozda tesisine çalışılan böyle 
bir mileasese siyasi ve idari se
beplerle canlaoamamışta. Zaman 
ve ahvalin tebeddülü ile beraber 
devlet sisteminin, devlet düşün· 
cesinin ve iktısadi varlık kabiliye
tinin yeni devir içinde yaraltığt 
kuvvetle ziraatin her safhasında 
olduğu gibi meyvacılıkta da bu 
ehemmiyetli teşebbüsler başladı. 
İşte büyükdere Meyva enstitüsü 
bu teıebbüslerin başında yer tu
tan en kıymetli bir iş sayıhr. 
Bu işin temel taşını koyan Vali 
Muhiddin Beydir. Onun merakı, 
gayreti, işgilzarlığı ile ziraatçilere 
olan itimadıdır ki bu müesseseyi 
el birliğile meydana çıkardı. 

Bugiln Türkiyemizde örneği 
olmayan böyle fenni bir miles&e
aenin tlç senelik hayatını tetkik 
edenlerin hayretle kaydedecek· 
leri yenilikler az değildir. Salibi· 
yelli bir aıf atla diyebilirim ki 
Büytıkdere müessesesi Avrupa 
mllesseaelerinden farklı olmıyan 
bir vaziyete girmiştir. Birkaç 
sene içinde burasının tam ma
nasile bir (Etablisaement)olacağmı 
ve memleketin her tarafına bura
dan fenni bilgi havası ile yoğrul
muı öğütler saçılacağını kuvvetle 
tahmin ediyorum. Daha ıimdiden 
bu mileıseseden memleketin 
maddi ve manevi menfaatler gö
receğine şüphe edilemez. Avru
panın en mükemmel ve Pomolo
gique vasıflarını cami meyva 
nevilerile bazı yerli nevilerine 
malik olan bu müessesenin istik
bali de çok geniştir. Zaman ge
lecek burası bir meyvacılık teknik 
bürosu olacaktır. Müessesenin 
başında bir ltlnyan miltebassısı 
bulunmakta olmasına rağmen 
müessesenin tamamen Türl< zira· 
atçilerinin eser ve gayretile can
lanmış olduğunu takdirle kaydet· 
mek bir vazifedir. Enstitünün 
yerli mcyvalarımızın ıslahı için 
yapabilceği bazı ifler dahi vardır. 
Buna dair ikinci bir yazı ile 
noktainazarımızı söyleyeceğiz. 
Ziraat işlerinde vali Muhittin 
Beyin göstermekte olduğu derin 
al5kayı memnuniyet ve şükranla 
karşılarız. Ve butün valilerinde 
1 endi mıntakalarında Muhittin 
Beyin yaptığı gibi iklim ve mın
takanın kabiliyeti nisbetinde 
böyle fenni müesseseler vücude 
getirmelerini arzularız. Zirantte 
yapılacak her iş için valilerin 
himnye ve gayreti şarttır. 

Çiinkü topraga istinat eden 
işlerin kaffesi o vilayetin güzel· 
leşnıes· ne ve umranına, iktısadi 

varJığına, kazancına ve sıhhatine 
yardım eden amilleri doğurur. 

Lut/i Arif 

(•) Z r at hı:suıundakl mUşkülle.rhıJd 
soruauL So:ı Poıtanın (Ziraat mll

tebauııı ıf:ıe cevap ~erecekUr. 

Çermik Diyarıbekirin Y alovasıdır 
Kazada Asayiş Mükemmeldir, Mahkôm Ve Mevkuf Ol
madığı İçin Hapishanenin Kapıları Ardına Kadar Açıktır 

Diyarı be kir ~lizasyon haline 
(Hususi) - Çer- getirilmiştir. Bu 
mik, Diyanbekir suretle sıtmanın 
ve havalisinin bir ytızde seksan nis-
Y alovasıdır. Şark betinde önüne 
vilayet ve kasa· geçmiştir. 

balarmm yaz; Çermikte kay-
mevsiminde akın de ıayan haller-
ettiği Çermik 
ayni zamanda 

tabiatin de diğer 
Türk elleri gibi 

Geredede 
Birkaç Kadın Mantar 
Yiyerek Zehirlendiler 
Gerede, (Hususi) - Ergük 

Sadık Ef. ailecinden birkaç ha
nım komşu hanımlarla yaylaya 
giderken yol boyunda buldukları 
mantarlardan yemişler ve zehir· 
lenmişlerdir. Kadınlar yol üzerin
de baygın bir halde kalmışlardır. 
Keyfiyet derhal kasabaya bildiril· 
miş, sıhhat memuru Eşref ve 
Eyüp Beyler derhal mahalline 
piderek kadınları muhakkak bir 
ölümden kurtarmışlardır. 

Bu vak'a mfinasebetiıe tekrar 
etmek llazımdır ki kazamızda 
dokto.ı ve eczane yoktur. 60 bin 
nüfusu olan kazamızın bir dok
tora ve bir eczaneye şiddetle 
ihtiyacı vardır. 

Gebzede Yeni 
Orman Teşkilatı 

Gebze (Hususi) - Ziraat Ve• 
kalelinin yeni orman teşkilatı 

münasebetile bir orman Amenej-

man grupu Gebzeye gelere1< m~ 
saiye başlamıştır. Heyet yedi ki· 
şiden mürekkep olup esaslı tet
kikat ve buna mfistenit bir teır 
kilat kadrosunun tanzimine me· 
murdur. Söylendiğine göre Koca· 
eli mıntakası orman teşkilatına 
bir nümune ittihaz edilecektir. 
Ayni grup Karamürselde dahi 
çahşmaktadır. Grupun ıefi Salih 
Sıtkı Beydir. 

Şimdiden kazanın eski teŞ'" 
kilAtında bazı değişiklikler olmuı 
ve ezcilmle yeniden bir fen me· 
murluğu ihdas edilmiştir. Fen 

den biri de asa
yışın mtikemmeli-

yetidir. Bugün 
vatanın hiç bir 

lnegölde 
izinsiz Kereste Kesenler 
Şiddetle Takip Ediliyorlar 

lnegöl (Hususi) - Ormanlar
dan izinsiz ağaç kesenler hak
kında şiddetli takibat yapılmak
tadır. Orhaniye mahallesinde da· 
bil hocada 1145 parça kereste 
katip Ahmet Efendinin evinde 
45, Rüştiye köylü Kasımda 30, 
Bahçekaya köyünden Sabitte 70, 
Yenice mahallesinde Hacı Velinin 
İbrahim Efendide 30 parça ka· 
çak kereste yakalanmış, musa• 
dere edilmiş, cümlesi mahkemeye 
verilmişlerdir. 

memuru Kemal Bey vazifesine 
başlamıştır. MuamelAt memur
luklarının ilgası da dtışUntil· 
mektedir. 

-===========-::~=---== =====--=========c-=========·=========--
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Ist nbul Şubesi 

Galata'da Bankalar Caddesinde İnhisarlar MUdllrlyeti Umumiyesinln bulunduğu binaya nakli ile 
25 Temmuz 934 Çarşamba gününden itibaren orada muamel&tına devam edecektir. Nakil mU-
naaebetile Bankamız giıeleri 24 Temmuz 934 Salı günll kapalı bulunacaktır. «4004~ 

Liseler 
On iki Sınıfa 
Çıkarıldı/ ... ' V aktile hükümdarın birın _ı .. ı 
devirlerin mektebi demek ~ 
medreseler hakkında bir 11"" 
yapması teklif olunur. HUkü~ 
"iyi amma medres~lerin böyl:.
liyakatı var mı?., Der ve 
bizzat tetkik edeceğini ıöyle~ 

Eıki devirlerin tetkik us ..Ja 

ekseriya tuhaftı. Bu hüküınd~ 
yanına katibini alır, bir r;, 
sokağa çıkar, medreselerden; 
kalabalık olanının damına 

1 
... ,. 

diyen kurup yükselir, bir DP" 

deliğine kulağmı dayayarak ~ 
ride neler konuşulduğunu P"' 

maya koyulur. Tesadüf bu f 
Hükümdarın tetkik gezinişi ~ 
gecesine rast gelmiı imiş. 

reaeliler, tatil ıevkile eğle~ 
larmıı. Fakat ne eğlence?.. _,Jj 

sakallı talebeden kimi hCJP' 
taklidi yapıp 6Uiyor, kimi ayı ~ 
tuna bürünllp homurdanıyor. 
hengame ki tarife s1ğma:ı. 

Hükümdar, böyle hayvanla~ 
bir cemaate iyilik edilemiyece~ 
&öylüyerek döneceği 11rada kitlP 
ba§ka lbir teatibe teklif ediy,,. 

Bu sefer, bacanın ağzından aşar 
ya bağrıycrlar:' J 

- Hoca Ahmet, hoca MuP 
Biz gökten geldik. Sizin keoa' 
liniz melekleri hoşnut etti, ~ 
semavi armağanlar getirdik. (/ 
kıp alın.! 

Aşağıda ilkin bir hayret. 
&onra bir fiskos başlıyor, mütel' 
kiben bacadan sarkıtılan ipe tali' 
beden biri asılıyor, " çekin 'f' 
melaike geliyorum" diye haykııt' 
yor. Hükümdarla katip, herifi' 
yüzüne tükürmek aımile ipi çeki' 
yorlar. Lakin adam, bacad" 
çıkar çıkmaz: 

.. Sizi gidi daltabanlar. ~ 
yok ta ilim ehlile alaya geliyoı
ıuouz ha. işte ıema\'i armaı" 
böle olur ,, diye hUkUmdara d" 
katibe de silleyi yapııtırıyd'• 
Medreselerin haftada iki gün t•tll 
yapmaları uaulünün bu hadll' 
üzerine takarrUr ettiği rivaY-' 
olunur. 

Teşbibte hata yok ya. Maa,ı 
Vekaleti de liıelerin gidişini, veridi 
derecesini - asri usullerle • tet~ 
etti, onlara bir iyilik yapına~ 
istedi ve nihayet karannı bildirdiS 
On bir sene azdır, on iki aell1 

okuyacaksınız!.. 

Gelecek yıl imtihanİarı da bd 
neticeyi verirse bu mUddetin ol 
Uçe çıkarılacağına hiç şUphe yokf 

M.T 

ilk Kuru Üzüm Mahsulil 
lzmir, 22 (Hususi)- lık çeıJt

deksiz kuru Uzüm mahsulü p.te
nemenden getirilmiJ, bors•r' 
arzedilmiştir. ilk mahsulü yetir 
tirene mükafat verilecektir. 

Bartmda Bir Çoban Boğuld~ 
Bartın ( Hususi ) - BaladJb• 

civarında Karaağaçlık denil~ 
mahalde yıkanmak için ırın 81' 
giren bir çoban boğulmuıtur. dfO 

Kahveci Çıvgar Mehıne li 
çobanı olan 18 yaşında Cidd• 
Hasanın elbiseleri dere kenarın d• 
g6rlllmUş, kendisi aranmışsa. 

1 
b B .. ıerıP ulunamamııtır. unun u .,. 
ırmağa girerek boğulduğu 
kanaat getirildiğinden, 5~1~~ dibinde araıtırma yapılmıı,. fi_ d• 
kika biraz ötede, suyun dıbıo al
ceaedi bulunmuı, dııarı çıkar 
IDlfbr. 



BABiCI 
Her Siyasi Tah
ininin Tahakkuku Amerikada 
Şa_rt Değildir Grev 

TBLIBAPLAB 
A vusturyada Tethiş 

( Gönül lıleri 
'* 

Okuyucularıma 
C evaplarzm •• 

.Aokarada Dertli Be) eı 

] 

d Şımdiye kadar yapılan tahminler M •• -u:2;: çıkmıı olsalardı Sovyet Ruıya UCQdefeSl 
linde P~ny~nın da ya muharebe ha- San Franaiako, 22 (A. A.) - Jene• 
harbe o ~~ arı IAzımdı; yahut ta hali ral Conson, ırevin hitama ermesinin 

Bombalar 
Dehşet 

Patlamakta, Taraf Taraf 
Olmaktadır Verici Hadiseler 

Ben iki çocuk aahibi blr 
babanın, zevcesi öldükten sonra 
evlenmesine hiç taraftar değılim. 
Çocukların, eve gelecek kadına 
hakikaten anne gözli ile bakma• 
ları, ev kadımn da çocuklara 
hakikaten evlAt muame)eai yap
ması mümkün değildir, betbaht 
olursunuz, betbaht edersiniz. 
Yalnız siz.in Yaziyetinizin mühim 
bir hususiyeti Yar; yafmız pek 
gençtir, aileniz de yoktur, ilele
bet bekir kalamazımız. Meaele 
iyi kalbli bir kadına düımekte· 
dir, bu da bir talih meselesidir. 
Vasat tahsilli, vasat srUzellikte, 
nisbeten fakirini tercih ediniz, 
fakat daha evvel çocukları bir 
yatı mektebine yerleıtirmeye ça· 
hıamaz mısınız? 

tnıı b f ırıp kozlarını ı.·oktan paylat• saat meselesi oldu tunu a6y)emittir. 
bu b·~ ~nrnaları icap ederdi. F.,.kat Patronlar yalnız çahıma autlerl 
ribenoy le oJmıdıtı ı-ibi bundan tak· n Ocretler hakkındaki teklifleri detil, 
ile in ~ uı Hne evnJ Çarhk Ruıyaaı hattl itçi idarehanelerine milteallık 
dG tii~ılterenin Efıaniatan yüzünden olanları da kabul edeceklerini bildir-
b l

fl lerl ihtilifın da o zaman ailihla 
a ed·ı · lanı 1k meai icap ederdi. Fakat o 

tatı.~n 1 •uharebe tahminleri de 
llluba lcuk !lmtditJnden baıka 1~14 

il 
rebeaınde Ruıya hOkı'.imetl in

i l•r•ni il f . aleyh· n m tte ikı olarak Almanya 
I> ıne mücadeleye fttirak etti. 
he:•ek oluyor ki ıiyaaet ıaluaeafnde 
bale Yapılan tahminin behembal ta· 
•ey!u

1
1c etmesi icap etmez ye tarihin 

lcad n dejlpirmttk için bu aahne 
bir ar h ku• tanHlnin rol oynadıjl 
So •a a da•a ıörfilmemi9tir. Mamafih 
M vyet . Ruaya ile Japonya ar•nda 

1 
~çurı itaalinden dolayı haaıl olan 

B~ı:t~:b•aılık kalkmıı detlldir. 
1 i 1 h

' u hal, onların münaaebet
er • era-ln b. 

Bundan d l ır Parça daha bozuyor. 
J o ayıdır ki Sovyet Ruıya, 

mitlerdir. 
Muhtelif tehirlerde komloiıtlerle 

yabancı feaatçılar aleyhin• mOcade· 
)eda devam ediliyor. 

* Nevyork, 22 (A. A.) - Amerikada 
amele nziyetlae mlteallik olaa bat
lıca bidiaeler tunlardır : 

Portland Umanı, on haftalak bir 
atalet deYrinden ıonra yeniden açıl
mıf, poliı kuYntlt-rinin himayHi al
tında tahmil ve tahliye ameliyui 
ba4lrmıthr. Şehrin yakınındaki bir 
kampta da piyade kuvvetleri tahtil 
edilmiftir. 

~iyana, 22 (A. A.) - Avuaturyada 
tethıt hareketleri gün reçtikçe artı-
y~r. Bombalar patlatılmak ıuretihı 
bırçok bozgunculuk hidiaeleri kay
dedilmi9tir. 

Almanya Aleyhlnde lt•ly•n 
Yazllar1 

Londra, 22 (A. A.) - ltalya g•
zeteJerinde Sinyor Gayda imzaaını 

ta9ıyan bir takım makaleler çıkmakta, 
bu yazılarda Almanyaya ve Hiller 
hükumetine tiddetJi hiicumlar , a
pılmaktadır. Bu yazılarda deniliyor.ki: 

" Alman feaatçıları taHfından 
idare edilen haydutların Avuatur) a'da 
serbestçe it fÖrdüklerine fAhİt ol
dukça, AYuaturya'nın ve cihan ef-
kirı umumfyeıinin sabır ve taham
mOlü tilkenmektedir.,, 

• Roma, 2:! (A. A.) - Avusturya
daki tethit hareketlerinden ötürO 
ltal1anıa Almanyayı proteato edecetl 
9ayiaıı tekzip olunuyor. 

l ı 

* Bursa'dan bir mektup aldım. 

O•lrnponyanın kendiıialn hemhı.ıdut 
aaına b· 

-· 11' törJ6 razı olmak iıte-
... ıyor C · 
ine • d eauyetJ AkYama •irm•k late-

11 e bundandır. ÇünkO, cemiyet 
•zaaı old kt 

San Franaiakoda kamyon aahiple
rinin pek kuvvetli olan 1endikuı, 
tekrar it• batlamıya karar vermit ve 
Jeneral Conaonua talebi ilzerine Sey
riaef ain kumpanyaları bahri ıendika
larla mevcut her türlü ihtiliflarda 
hakem uauJllne müracaatı kabul eyle-

• 8!rli~, 22 ( A. A. ) - Gazeteler 
reamı ~ır Avuıturya tebliti netret
mektedırler. Buna nazaran, Viyanada 

1•.aşı1tt ltalya- llı•r nekadar Almanyad~ 
bır ı.;okuntü oldu ıse de yine dayana
cak degnek olarak bir o var. Kör topal 

&nl'ak onunla anlqabiliyoruz 

Gönderen alAkadaranm görmeel 
ve verilecek cevaptan hisse al· 
matı ihtimalini dUtilnerek ayn• 
dercini iıtiyor. Okuyunuz: 

''Hen okur yazar bir kimHyi 
farzedinı:ı kı birıbırımı7.le nişanlandık 
ıonra d• aııla9ama)1nca ayrıldık. Da 
irenizde bu:ı itlerim oldugu için eYVeJ 
ce sık aık gelip giderken, ayrılıno 
ben bu defa işlerimi arkadatlannı 
ve iınirlerinıı vaaıtaaiyle yaptırtmay 
kalkıştım. Bu hareketime oemiyett 
mtlnevverlikte, mua Met uııılleriod 

llltt u •• •onra, Japoayayı 
Al< ecaviı vaziyetine aokaralr Cem;yeti 
p Vanun mOeyylde kuvvetlerini Ja· 
1 onya aleyhine harekete retirtmul 
blhklnlarını tuarlıyor. Halbuki onun 
d u taaavyunınu ln.ilider anlamı9l.r· 
lc.ır. Ve iki kıama ayralmıflardır. Bir 
S 11rru, ıullau ku vntJencilzmek için 
~"Yet Ruıyanrn Behemehal cemiyete 

rr11aeıini istiyor. Bir inamı fıe, fngil· 
ereyi, Japonya ile aiüblı bir lhtlWa 

i6'11der diyl ~ •iriıten hoflaaauyor. 

1 
nrıliı ıiyaHtlaln beynelmilel bidiH· 

der lcarııaında bu derece mlttreddit 
avrandıfı aadir g6rOlml9tfir. 

Siireyya 

Almangada 
Sigasi Temizlik 

Pari•,. ~2 (A.A.) - MOnih'ten ha
ber verilıyor: Alman milli ıoıyaliat 
~rkuında taafiyeye devam ediliyor. 

d
n }·Gkıtk mnkldeki reiıler bile t ... 
ip edilmektedir. 

Bir lnglllz Meb'usunun 
Kaçakçllıiı 

Londra, 22 (A.A.) - Berliade bu
lunan lntiliz ıntb'uılarından M. Vil
>"•hıı Döylz Kanununa muhalefet et
tlti iddiaalle bir ay hapiı Ye 1500 
mark para ceıuına mahküm ol
rnuıtur. 

mittir. 
Yalnıı dok ameleainin ırevi devam 

etmektedir. 
Jeneral Conaon'un ıimdiye kadar 

ecnebiler tarafından yapılmakta olan 
itleri Amerikalılara vermek niyetinde 
oldutu ıöylenmektedir 

Minneapolla ıebrinde iae vaziyet 
pek ••himdir. Orada don vukua relen 
kanlı hldiaeler neticesinde l>ir kiti 
ölmile, elliye yakın inaan yaralanmıtbr. 

lf 
Patronların btltari komitesi, ırev 

halinde bulunan kamyoncuların komO
niıt rüe111ını hükumet içinde hükü
met vücude ıelil"mİf olmakla ittlham 
etmektedir. ÇOnkO ırnciler, ınv 
halinde bulua1111 bmyonctal ... a ......, 
niyetli olmak•••• laif 1rı .... 1a zahire 
nakil ve teallm edemiyecetfal llh •I· 
mitlerdir. 
&ovyet Rusya Ve fark 

Ml•akı 
aı • ., 22 ( A. A. ) - MoıkovadaD 

bildirildifiae pre SoYyet Hariciye 
Kemlaerl M. Utvinof .. rk mlıakı 
hakkında fıkandinavya hlkumetlerile 
mOzakereye ıiriıecektir. 

Bir Ada Batb 
Bahama, 22 (A.A.) - Sen zelzele

de lrYIDa adaaı kaybolmuıtur. Clnr 
adalar da korkunç aurette aaraıJmıthr. 

.Milli ve edebi tefrika 

•• 
M•llrure Sami 2S. 7 -934 

ÇÖL GİBİ 
G6r&nlrde b&ylk bir yarası 

Joktu. Almadaki çatlak, beJld 
o kadar derin bile değildi. Sade 
•izından kan akıyordu. Bir de 
lcUçliclk boyu çok, pek çok, 
adeta garip Wr tekilde uzamıtb. 

Karasa kayık gözlerini arala
ID tf, ne bafınyor, ne çırp1D1yor
du. Baygındı. Daha nefui tlken
memiş, viicudu aojumaJDlt bir 
yığın kmk kemikle pelteleflllit et 

lc6Jçeai idi. 
Küçük haatanede yıllardanberl 

~~n olmadığım aöylemitlerdi. 
liastalardan kimin ağırlaıtığı g~ 
rlU6rse, derhal Etf ale taşıbbrdı. 
Mektebin bu küçUk hastanesinde 
hiç bir vakit tehlikeliler tutulma
dığından, doktorun Befitqtaki 
•vine böyle gece vakti, haberci· 
lerio koıması ilk def'a aörUlen 
Yeni bir şey olmuştu. 

Amma zavaUı küçUk Aliye Ali, 
takrna bacakla doktor baba11m 
be · 

kemikleri kırık ezik, pelte sribi 
upuzun vftcudiJe, korka korka 
beyaz yataldudan birine uzatıldL 
Daha alnındaki yarayı temlzle
miye vakit kalmadan da kirpik· 
leri döknk huta gözJer·ni bir 
iki kere daha açta kapadı ve hiç 
kıpırdamp ç1rp1nmac:lan, laapnhk 
yapmadan, mlu ualu 61Ume razı 
oluverdi. 

Doktor babanın ııcırbla y8rii
yftfft botuna 6yJe telitla tellflı 
hızlanmıya çabaladı. 

Aliye Ali'ye yer yllzD luanJa
rmın biç bir faydua olamazdı. 
Artık onu bqka kucaldıyanlan, 

dokuz nnelik 6m0rcljtlnde y6z· 
)erini bile habrlamadaa amp 
durduğu batka iki inum vudı. 

Ağzından, alnandan akan kanı 
durmalDlfh amma, yUzlinde hiç 
de korku gerginliği yoktu onun. 

Sanki doktor babasının da, 
Nazan ablaaının da, müdire 
banımtnın da, bocalarmm da 

acı• 

biz polial öldOrmUt olan iki kiti tev
kif edilmfttir. Bu adamlar 11aayoaal 
demokrat fırkaıına menıup oldulda
rıaı, bu aabah demiryolu lıeriade 

[ liir ('ek gazetesinden J 
yapılmıt olaa auikaatla amili bulun· 
dulıdarıoı itiraf etmitlerdir. 

= 

Dünya Değişti Gibi 
İngiltcrede Fırtına, 
Sıcaklar, Panamada 

Amerika da 
Zelzele Var 

Londra, 22 (A.A.) - Bu ıeaekl 
hava vaziyeti fevkalide bir ıarabet 
arıetmektedir. lnrilterenin her tara
fında, timd~e kadu kaıdedUea bil-
tlll reis_......_ 4NTa~ ... ... ..... ~,..._.. ............... . 
•••a .... w,.t 9-- Wr hrbna Ye 
bera all.ılesl h•klm alrmelrtedir. 
Amerika, 60 yaldanberi emıali ı&al· 
mlyen bir aıcak dalıaaı ve kurakhk· 
tan muıtariptir. Çioçinatl t•hrlnde, 
din (lOS) derece Febranhayt'taa zi· 
yade haraaet kayclolunmuıtur. Son 
abnaa haberlere ı&e, Amerikada 
hGkiim ailren 11cak dall'aaı, ılmdiye 
kadar (200) kitinin 51GmB11e ••hep 
olmuttur. Kes.Ok Berlinde l"ayrltabU 
ııcaklar hiiklm ıürmektedir. SIJui 
•niyetin nezaketine raj'men, bltla 
kabine aıaaı Berlinden uzaldatmıt
Jardır. 

sını, ıızıaım, 11brabını tut· 
maya çababyormu.fCaaına, ra· 
hat, memnun g6zllkmeye çalıtan 
bir zavallı kanlı yüzceaizi vardı. 

Çareaizlik içinde boyunJan 
bükftlen, hiçbir .. y yapmamamn 
verdiji utançla aeaaizleıen bir 
ıllrü inun çekilip ~ttiktea aonra 
onu sabaha kadar doktor baba 
ile haıtabalocı ablası bekledi. 

Göremedikleri, öğrenemedik· 

leri, aadehisıettikleri bir olUmUn 
verdiji korku örpertisıle, o ıece 
kUçllk haatalarımın hepıi de fena 
ve zor uyudu. Çok ökstiren, 
yatağını ıacırdata gıcırdata çok 
dönenler, sıkınblı rüyalarla ıayık· 
)ayanlar oldu. 

Haatabakıcı Nazana da öldU
rUlen annenin HIİ, Nesrin, ara 
ura yftrek vermeye çalııtı: 

·• Gözleri apaçık giden babayı 
yabancı bir yere götUrtllOnce, 
haftası olmadan canını tUketive
re.n ihtiyar nineyi unuttun mu? 
Bu senin gördüğün UçOncft öln ..• 
artık alıt,, dedi durdu. 

Ne fena ki 61Ume lnaanları 
aade harp abtbrıyor kızım, Ala
tanlar da yurt ıçın kanlarını 
dökenlerin yaılılara detll, bu 
ölUm emirlerini masa başında ve· 
renlerlo, gidenlerin sayı aayı ha· 
berlerini gazetede okuyan kanık· 

Panama'da 500,000 dolarlık ıarar 
veren çok fiddetll bir zelzele olmuı
tur. Bu ıelıele, Hhil açıklarında 
bulunan baıı adacıkların batma11nı 
.. .... UJlab •llelp ...... 

Bu Dtl ... F-.ez•lldtP 
V arto•a. 22 ( A. A. ) - Salana 

coımaa, Vl•tll Deluiala tabn lrtifaını 
16 kadem tecaria etmiftir. Ozerinde 
lnNn Jetleri n muhtelif mOıahrafat 
ylzen çamurlu aular, ıehrin ıokalda· 
rıadaa akmaktadır. Binlerce halk, 
ylkHlen .ulan tazyiki altında yıkılmak 
tehUkeal pteren ıetleri, eadife ile 
taraaaut etmekt.edlr. Munıalaaıı lcial
auı olan birçok mıntakalara tayyare 
Ue yiyecek ınkediliyor. Yapılaa 
talualalere nasaran, sular, aıamt 
fiddetJal n en ytlkHk haddini bu 
... atleclen aonra bulacaktır. 

L 

Allllf yabancılu oluyor. 
O zamanlar ben daha itlerin 

acemiai idim Nesrin. Ômrtlmln 
Oçlnctl 616sUne, eski varbğımın 
asile de yine alıf masanı bilemi
yordum .• 

Yatağın içindeki, yUzU örttUU 
amma örttHerin albndan da be
nim yine g6rmeainl bildiiim o 
•t kemik yığınının batında aal
Jana aallana dualar mın]danarak 
otururken, hep korka korka 
titriyordum. 

Aliye Ali'ye atlayacak ne 
anası vardı ne de babaaı. Yav• 
rucaim kanlı yilzllnden aldıktan 
korku ve heyecanla, beJld de iç· 
ten ıelme bir acıyıfla birçok 
gözler yatarmııtı, birçok hıçkırık· 
lar kopmuttu amma, btU4ln bun• 
lara rağmen o yine de çok geç· 
meden unutulmıya mahkUm bir 
ökıftz, 6lthaUnD rahmetle anacak 
candan kfmHal olmıyan bir Da
rBleytam talebeai idi. 

Batucumda benim bJle döktü
ğüm yatlarda aade kUçUk Aliye 
Ali'nin 6lümUnden aldıiım acı 
deiil, ana11 diri iken ökıUz bırak
bğım küçücük baıka birinin de 
hasreti vardı. Ona aj'Jarken bile 
ben yine batka bir yavrunun, 
başka blr ökıUz çocujun an111 
idim 

terbiyede ne denıiniz. 
Fa· .Ma 

Cevabım tu: Mektubunuz 
derece müphemdir ki, maksadın 
sarih surette kavramak mUmkli 
deiildir. Bununla beraber ba 
fuazıyeler yOrüterek deyeceii 
ki, bu bir seviye ve kllltUr m 
ıelesidir. Seviye ve kUltUr İl 
Yuiyetia taMIUkten ayralmıyara 
hiuı.elim ile ld11reıfni emreder. 

* l. H. Be~e: 
Cevabım çok basit, ıize 

rurana nazarla baktığı zam 
temizdi, iyi bir zevce olabilir 
•ier bu harekete onu baıka b 
aık aevketmemit iae. 

Fakat dört aylık bir fa11lad 
sonra bir aşk m~tubuna ceva 
verdlii giin bu sıfatım kaybe 
mittir. 

HANIMTEYZR 

Bunun için de Aliye= Ali, a~ 
nealz yaıadı, yine de öylece ki 
Msiz anasız öldü. Arkasında b 
yük bir matem değil de, Darüle 
tam talebelerinini her vakit a 
pencerelerden kaçındaracak 

korku, uMluluk hakkmdakJ na 
hallere canlı bir misal olaca 
acı bir ibret deni bıraktı. 

Çocuklar içlenme1in diye, b 
deme Nuriye kadınla, erken e 
ken onu alt kattaki çamaıırlı 
taıırken, ha1tabakıcı Nazan 
içinin Hıl ile: 

- Yıkayacağın bu 
•enin vaktlle de iki alenin olm 
tu. Alıtının bemıire Nazan ••• 
lıtmalıaın .•• " Dedirten, haatane 
de, mektebin de kaalı bir hatır 
ıı oldu. 

* Kırmw kaplı defterde ne 
nOne ait olduju anlqılmıy 
yeni bir ıatıra daha bakıyorqı 

" Anne 1 Bak kar yağıyor 1 
DütllnOyorum. Gözlerimin 

ntınde beyaz beyaz bir ıey 
uçutuyor. Hahrhyorum : 

Havaların ıoğuduğu bir ı 
dti o. 

Makine ba11nda küçük ha• 
larımın gecelllderlni yenllttyordu 
Haıt-nıme yeni miaafir olm 
sptuk algınhJından yatan nezl 
akmılda urıııa kliçllk bir kız : 

(Arkuı n 



Amerlkada alnema yllcltzlara plljlarlla hem •UIUp Eil•nlyorlar, Hem de aıhhatlertnl kuvvetlendlrlyOl'lar 

JJir Yıldızın 

Genç Kızlara 
Nasihati 
Ev Kadını Olmıyan Kızlar, 

Saadetin Lezzetini Tatmıı 

Sayılmazlar 

Holivudun yeni yıldızlanndan 
Evelin Venabl bir sinema muhar
ririne hayatını anlatmııhr. Seıi, 

yllzU ve vücudu çok güzel ve 
çok mUtenaıip olan Evelin henl\z 
yirmi bir yaıındadır. Orta bal:i 
bir ailenin çocuiudur. Sinema 
yıldızı olmayı son gllnlere kadar 
aklından bile geçirmemit ve bu 
mealeie hiç heves etmemiıtir. 
Cici Evelln diyor ki: 

0 
- Ailem zenıfn olmamlda 

beraber benim tahail Ye terbiye• 
me çok dikkat etti. BilhaHa 
babam okumamı, ylikHk talaıf· 

limi bitirmemi. ve bir muallim 
olmamı istiyordu. Liseyi bitirdim, 
Dniveraiteye girmeğe karar Yer· 
dim. Benim de makaadım dol· 
gun kaiıalı bir muallim olmaktı. 
Mektepte ve bayatta daima yal· 
nız yaıardım. Hiç kimse ile fazla 
nmiml olmadım. Yalnızlıktan ve 
evimden çok hoılanırdım. Hayatta 
en çok arzu ettitim ıey, gllzel, 
ortahalli, fakat namuslu bir erkek 
tarafından aevilmekti. Bu meçhul 
sevgiliyi daima aradım. Bana 
gönlll verenler çok oldu. içlerin· 
de zenginler, güzeller çok vardı. 
Fakat bu genç erkeklerin biç• 
birisi aıkında samimi detildf. 
Bunlar paralanna Ye güzel· 
liklerine ıüvenerek 16nül· 
lerini eğlendirmek için bana atık 
olmutlardı. Ben bunlann hepsinin 
foyasını meydana çıkardım Ye 
hiç birisine gönlümll kaptırmadım. 
Bugün bile etraf.roda pervane 
ıibi dolaşan milyoner çocukları 
Yar. Dedim ya.. Ben namuslu 
sadık bir •evgili anyorum. Bunu 
bulduğum glin dünyanın en mes· 
ut kızı olacağım. Çünkll ben 
aaadeti ev kadınlığınd11 bulanlar
danım. Bence evine ve karıaına 

Hdık bir kocaya malik olamıyan 
Ye evkadanhğmdan mahrum 
kalan kızlar saadetin lezzetini 
tadamazlar.,. 

Güzel Evelin Iİnemaya lntlu-

bını 16ye aalabyor: 
·• - S;nemaya biç heves et· 

mediiimi ıöylemiıtim. Fakat, 
kısmetinde olanın kaııiına çıkar, 
derler. Benim ainemaya intisap 
etmekliğim de öyle oldu. Üniver
ıiyeye yazılmlflım. Tatil mevıimi 
idi. Ailece plija gittik. Pllj çok 
kalabalıkta. Benim gibi yllzlerce 
genç kız vardı. Bir ıtın plljda 
genç kızlar kendi aralarında bir 
müsamere tertip etmiıler, bana 
da bir rol ayırm19lar. Ben bunu 
kabul etmek istemedim. Israr 
ettiler, nihayet tat11zlık olmasın 

diye peki dedim. Seyircile ara· 
• nda moıhur rejiaörlerden biri de 
Yarmıı Ye beni çok beğenmif. 
Mllaamere bittiktea IODl'a .biz 

kabhıelerimize çekildik. Biraz 
sonra rejisör geldi, babamı yanına 
aldı ve beraber gittiler. Rejisörtlo 
beni sinema yıldızı yapmak teldi· 
fine babam razı olmamıı, Ben de 
"kabul etmedim. Fakat plljdald 
diğer kızlar bunu ititince bana 
hücum ederek yalvardılar, ille 
ainema yıldızı olmamı istediler, 
anladım ki herkes beni seviyor 
ve halimi beğeniyor. Bunun 
llzerine ben de 11rarları reddede-
rek hemen o gUn yıldızlak muka· 
vele1ini imzaladım. iki seneye 
yakan bir müddettenberi de sine
ma yıldızıyım. Fakat doğrusunu 

iaterseniz bu hayattan hiç mem
nıın değilim. Evlenir evlenmez 
ÜAell)adan ayrılacağım.» 

Amerikada Yeni Bi 
Do~du Erkek Yıldız 

Eski Yıldızlardan Meri Astor Tekr 
Sinemaya intisap Etti 

Hollvutta yeni bir erkek yıldız ğini geçenlerde haber verdiji 
dotmuttur, Paramunt kumpanyası Şirley Templ gUzel bir kıı 
tarafından angaje ~ilen bu er· Muıiklye çok çalııtıiı için eli 
il•~ yıldızın lami Jılbert ~rathr. yıldızlar araıında musiki Uı 
Seaı çok ıtızel oldujıı içın yük· 
Hk bir ücretle angaje edilmiıtir. olarak anılmaktadır. Ya 
IJVzalamıı oldutu muka•ele muci· «Siz benimsiniz» iıimli bir 
bince iki aeıaede heı film çevire- çevirmeye baıhyacakt\_r. Bu f 
cektir. ilk filmlain Hnaryoıu ha· de Gari Kuper ve Kar ol 
zarlanmııtar. Tatil biter bitmez bu bard'ın rolleri vardır. 
filmi çevirmeye baılıyacaktar. Fil· 
mia laml «Kadınlar » dır. Maruf 1f. Sualz ftlm deninin en b 
erkek yıldızlardan Jorj Bankroft' yUk yıldızlarından biri olan M 
un bu filmde rolll vardır: Fakat Aator, beyaz perdeden uzun 
filmde mllhim rolleri olan kadın gaybubetten aonra tekrar s 
yaldızlar henüz ıeçilmemiıtir. maya intiıap etmiıtir Meri Aı 

lf Epey zamandanberi lngillz Yaktile yalcbzlar arasında bir 
attidyolanada çalıtan maruf erkek 
11ldazlardan Şarl Lavton Ameri- defa yapılan 1Uzellik mUsaba 
kaya dönmlftlir. Yakında Holi- laranda hep birinciliti alm 
vutta bliyök bir film çevirmeye O zamanki glizelliğini bugün 
baılıyacaktar. muhafaza eden Meri yakanda 

lf Sinemaya yeaiden inliaap etti· Hsli fflm çeYirecektir. 



' SAYILAR 
-1-

Bir d•m•k, Tanrı demd 
//el fazla ı•g d•m•k, 
Üç ıslc•ra agalı, 
Dört, lıerşegi pag etmelcl .. 

* Beı kardeş parmaklarım 
Altı, okka yaparım, 
Yedi, dedi, ben gülüm, 
Tam sekizde açarım! .• 

Er 

- • 1 • •• • 1 • ••• • • ••••• • _ _.._ ·--· 

- Reımine öyle dikkatle ne 

bakıyoraun ?I 
- Ayna bulamadım da an

neciğim 1 •• 

- ·-
l llUIAyeclll 1 

Heyecan 
Çocuk doktora gitti, babası 

birdenbire f eaa halde haıtalan· 
mııtı. Zaten doktor bir haftadan· 
beri hastaya bakıyordu. 

Doktor çocuğu görünce ıordu: 
- Ne var oğlum? 

- Babam fena hasta efendi 
amca, ıel•in beni görsün, diyor. 

- Gelmeme imkan yok. Çlln· 
kil çok itlerim 'Yar. 

- lıleri varsa bana bir re
çete yazsın, bir ıeyler vavıiye 

etsini Dedi. 

Doktor oturdu. Reçeteyi yaz· 
dı. Sonra ayrıca bir kiğlda bir
kaç rakam daha yazdı, çocuğa 

verdi: w H 
- Babana ıöyle oglum.. e• 

yecana kapılmasın.. Heyecan Al· 
lah etmiye, onu öldürür. Sonra 
bu kağıtla bu reçeteyi ~e. ver .. 
Kağıtta muayene ücretlerının he· 
aabı var!. Bu akşam parayı ıön· 
derain .. 

Çocuk birdenbire ıaıtı: 
- Naııl olur efendi amca?. 

Dedi. Hem heyecana kapılma11n, 
llür diyoraunuz, hem ~· he•P 
'8•.tlUa 16ilderiyör.-uz? 

Çöpbacak Hadiyenin Hikayeleri 

~~~ 
~ ~-- ~ 

Aptal beyıir bazen akıllıca itler yapar. Yine bir ırün bir dat kenırından toprak tafıyordu. Sahibi arabaya 
kOrekle toprak atıyordu. Aptal beyırir livhadakl yazıyı görOnce birdenbire hızl ırndı ve ileriye koıtu.Onun hızından 
toprak çökmDf, koca araba bir anda toprak dolmuıtu. Arabacı bu kolay İfe t•t•P kalmıftı. 

MASALLAR 

Hayvanların Ayak izleri 
Hayvanlar pa· 

diphı aslan, bir 
gUn baktı ki, 
artık ayaklarında 
derman kesilmişti. 
Kalkıp yürüye
miyordu. Huta 
idi. Ihtlyarlamııtı. 
Bunca seneden 
aonra bütün aza· 

• 1 •• ... ·-·~ ... -
• .tr:;"" '1. . - . 

.,. -- .. ·-.-j. 
metine, gururuna _ :;::::. _ _ : : ,,.;;= \ 

d ~-

-· "" 
I 

~ . ' 
. .. ·) 

ıordular: 

- Neden aa
lan babamıza 
gitmek istemi• 
yoraun ? 

lıtımlyo· 
ram r •• 

Sebebi 
ne? .. Daram mı· 
ım? 

- Hayyyyırl 
rağmen onun a ·-..;, 
bir ayağı çukura . . . - Ya ? Ne-

. . . ÔI kti Tilki: • Agok izl•rın• Jiklcal •ltıml tlıgortlu dir?.. Ayıp değil 
1r1rmlftl. ece . 1 . A ki d ? Koca arslanın ilk lıahrma ge· görmeye sıe emıyor. ya ann a mi .. Hiç böyle ıyi bir padiıaha 
len fey yiyeceği oldu. derman yok, biç olmaıaa lfz beni fidilmez mi ? 

_ Şimdi ben bu dermanaazb· araym, girmeye gelin. Çünkü ıizl Tilki nihayet dayanamam, 
ğımla naaıl gider de kendime çok özledim, çok göreıim ıeldi. baklayı aizından çıkardı : 
yiyecek bulurum ?.. dedi. Birkaç Yalnız haatalığım kalabahk kabul - Budalalar f., Siz hepiniı 
kere davrandı, olmadı. Kalka· etmez. Birer birer gelin!.. budalasmız 1. Giden arkadaflan· 
vııyordu. Hayvanlar bu haberi ahr al- nız ne oldu, hiç dOtUndUz mil ? •. 

Nihayet günlerce aç kalıp dil· maz sevindiler : Ben dikkat ettim. Aralan babanln 

'

ündOktiln ıonra bir çare buldu. - Ne iyi paditahıquz var, ınme gidenlerin ayak izlerini 

d Blit" dedı"ler. Ve ııra ile heraUn birer aıtrdUm de döne 1 · ki 1 bı·r Şir dağ ııçanmı çağu ı. un • • u • n erın n 
hayvanlara föyle bir haber ıön· kiti gitti. türlü ıöremedim !,. 
derdi : S1ra tilkiye gelmitti. Tilki Tilkinin hakkı vardı. Çünkü 

_ Ey: benim yefaklr, temiz gitmek iıtemiyordu, Arkadatlart aslan fidenleri birer birer parça• 
" hayıilı çocuklanm.. Padita~ı: zorluyor, o mütemadiyen llinil layıp rahat rahat yiyordu. 
nız -arhk ihtiyarladı. Kalkıp ıızı ıinsi 1UIOyordu. Nihayet bir gtln Erol 

_ Sen Buraaya aittin mi?. 
Gitmedim; ya aen 1 el 

: Ben aittim. Amma, dbyaya ı•lmıdea '" 

fitti& Aanudia 1tum 8 •uJ .. 

- Artık tatile kavuıtuk deiil mi Cingi>z ? .• 
- Ne gezer?.. Tatil bize mektepler apldıtı 

ıa•ant.. T atilia tatlı a1&l o u•u çılayer 1.. 

1 

HARFLER 
-ı-

A demegein korkarım, 
B kuzııma koıorım, 
C deyince 6e6ele, 
Çenesini okşarım! .. 

* D dallara asılır, 

E erikler sarsılır, 
F saluıda fesligen, 
Jale/eri• açı/,,/. 

Ol 

L--------------------1 ••• 1 •••• • • 1. 1 • • •• ••••• 1 •• ' .. . .. 

J 

Ocak temizleyicinin oilu 
Baba, haydi çabuk ıit yıkan. 

- Ne den ojlum ? .. 
- MOrekkepli kalemin mil• 

rekkebi bitti .. Yıkandığln IU iyi 
mürekkep oluyor da 1.. 

llllıAJIClk 

Dehtetli 
Eve mi1afir gelmiıtf. Miuflr 

oldukça ukallya benziyordu. Her 
ıeye bumunu aokmalc llter, her 
ıeyi bildiiini zannederdi. 

Odada çocuk, baball, anneıl, 
komfulardan Uç ml1afir bir de bu 
ukall adam vardı. 

Ukali adam nihayet çocuta 
döndü: 

- Sen, dedi. Mektebe aldi· 
yorsun değil mi oğlum? 

Gidiyorum. 
- Kaçmcı llnıftasm ?. 
- Dördllncllde efendim. 
- Sana bir ıey aorsam bilir 

miıin? 
- Sorun, belki bilirim. 
- Y ooo, öyle belki bilirim 

yok .. Bilir misin, bilmez misin? 
- Bilirim efendim .. 
Ukall adam nihayet dUtUnı 

dlltUne sordu : 
- Ankara ile lıtanbul ara• 

ıındaki mesafe ne kadardır?. 
Çocuk birdenbire atb: 
- 6 bin kilometre!.. 
- Bu rakamı nasıl buldun?IL 
Çocuk yutkundu: 
- Debptli 1.. dedi. 



Hava Postalarile Seyahat 
Başkalarına Nisbetle Hava Yol

culuğunda Geriyiz 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Zaman Ve Mesafenin lfliaı 
Nakil vasıtalarından en çok 

elaman çekmiş olan biı.im mem
lekette ise tayyarenin kapııılması 
lazım. Çünkü tayyare seferleri 
zaman \e mesafeyi artık iflaı 
ettirmiş bulunuyor. Biz tayyare 
seferlerinin harikulide güzellik
lerinden ise zerre kadar haberdar 
değiliz. 

Memleketimizle Atina ve Bren· 
dizi arasında (9) senedenberi tay
yare postaları yapan hemen ye
sine tayyarecimiz makinist - plot 
Ataf Beyi dinlerseniz hayret ve 
111eftuniyet içinde kalırsınız. Atıf 
Bey diyor ki : 

- lstanbul • Atina • Brendizl 
arasında bir aydanberi yeni posta 
yoku tayyareleri iıHyor. Bu tay· 
yareler (18) i yolcu (5) i milret
tebat olmak tizero (24) kitiliktir. 
Buna rağmen ıfir' at bir misline 
çıktı. 

Bir ay evveline kadar lıliyen 

tayyarelerin sUr'ati saatte (160) 
kilometre idi. Yeni tayyareler 
(360) kilometreyi geçiyor. Bir ay 
evveline kadar lıtanbuldan Atina
)'a (5·5,5) saatte gidiyorduk. 
Şimdi azami (3) saat 1 

Atlnada Kahvaltı, ltalyada 
Ölle YemeAll 

- lstanbuldan saat (8) da 
kalkarsınız. Saat (9) da Atinada
ımız. Atinanın her hangi bir lo· 
kanta veya gazinosunda kahvalh· 
nızı yersmız. Saat (11) de Atina
dan hareket edip saat (J-2} de 
(Brendizi) ye çıkarsımz. Öjle ye
meğinizi orada yersiniz!. Aym 
glinün sabahından öğleden ıonra· 
s na kadar pasaportunuza Uç 
rn~mleketten (girdi çıktı) kaydı 
düşülür!.. İnsana eıkiden blr 
masal gibi gelen bu bal bugünün 
en tabii bir keyfiyetidir!. 

Ya, ölUm tahllkeal?. 
- Eski tayyareler iki ( 500 ) 

lük motörle hareket ederdi. Yeni 
büyük yolcu tayyareleri ( 2, 100 ) 
beygir kuvvetinde herblrl ( 700) 
beygirlik (3) motörle mficehhez· 
dir. Paraşüt maraştit diyorsunuz. 
Paraşüt ne demek? yolcu tayya• 
relerinde böyle bir tey yoktur. 
Çünkil paraşüt ( akrobaz • cam
bazlık} yapan avcı tayyareleri 
içindir. Bugünkl1 yolcu tayyareleri 
(emniyet emsalini) muhafaza ede
rek seyreder. Her tayyarenin 
kendine mahsus emniyet emsali 
vardır. Eski tayyarelerin süratle 
yapılacak manevrasında 15 dere· 
celik bir vıra1a mukavemeti 
vardı. Fakat bugünkU tayyareler 
ancak 20 derecelik bir viraj yap-

p1111t1tltlttlHtllM .. ueooHHUtl--OHID 

Son Posta .... - iLAN FiATLARI 

1 - Gazetenin esas garısile 
6il' sütunun ilci satı" bir 
(santim) sayılır. 

2- Sagjaıın• pre bir sonti· 
min i/Gll /ialı ~unlartlır: 

ıayfa ay fa sayfa j 11ayfa Dtğer Son j 
l 2 3 s yerler sayfaj 

f400 
- - -- -
250 200 100 80 30J 

Kı ş. K rş. Krş . Krş 1 Krş. Krş . 

3-:Bir santimde t1Gs,di 

(8) kelime """""· 4- ince 11• kalın gazılar 

tutacakları ger• ıör• 
Nntimle ölçülür. 

1 
tığı zaman emniyet emsalini kul- l 
lanmış olur. Halbuki yolcu tar r yareleri daima hafif manevralarla 
hareket ettiği için böyle bir feye 
ihtiyaç bile kalmaz. Bugünkü 
tertibatta kaza ihtimali yüzde yüz 
denecek kadar kalmamıştır. Tabii1 

bir binanın çökmeıi kabilinden, 
fevkalade hldiseler mUıteanal.. 
Sarsıntı da, yani ( tutmak ) keyfi· 
yeti de bir vapur tutmasmdan 
fazla olmaz. Onun için yolcunun 
keyfini bozacak artık birşey kal· 
mamıştır. . Ben kendi hesabıma 
9 senedenberi ancak bir defa eaki 
deniz tayyarelerinden biri.aile ka· 
raya oturdum. Batka bir kaza 
geçirmedim. 

Atlnaya Kadar H•v•da Ne 
GörürsUnUz ? 

Tayyareci Atıf Bey, yüzlerce 
defa gidip geldiği İstanbul - Ati
na - Brendizi seyahatinin nasıl 
yafandığmı bili do) mamıt bir zevk 
ve heyecanla anlatarak diyor ki: 

- Bugünkil tayyareler yalnız 

bir ıpor ve sUr'at meselesi değil, 
aynızamanda en yüksek 'H en hu• 
susf bedii bir zevk meselesidir def .. 
Bugünkü tayyarelerle adeta havada 
bir sinema makinesi içinde uçar 
gibisiniz. İstanbulun Uzerlnde 
havalandığınız vakit gördü-
ğünUz manzaralar ömrünüzün 
ıonnuna kadar unutamıyacağmız 
bir nefasettedir. lstanbulun en 
glizel manzarası havadan görü· 
len manzarasıdır. Boğazın iki ta· 
rafındaki korular içindekl binaları 
tarh ve tanzim edilmiı çiçek bah
çelerinin görftnDfO, camilerin gn
neıte pırıl pırıl parlayan bari· 
kulide manzaraları son derece 
heyecan verir. Tayyareden en 
iÜzel görünen İstanbul tarafıdır. 
Yangın yerleri müstesna!.- Havadan 
tamaıada biç ıiyah renk yoktur. 
Bütün lıtanbul, kubbeleri bina· 
ları bembeyaz parıldar. 

latanbul • Atına Yolunda •• 
- İstanbulu Yeşil köye kadar 

kamaımıı gözleriniz önünde te· 
maıa ettikten ıonra denize açı· 
lırız. Yarım saat sonra Marmara 
adası görünür. Çanakkale ıehri
ni solumuzda bırakarak açık d~ 

nize çıkarız. Boğazdan çıkmca 
Midilli aduı i'Örülür ki zeytin 
ağaçları, giizel korularile yem· 
yetil bir adadır. Sonra bir 
saat kadar aç.ık deniz kat' edilir, 
ki bu da ba§hbaşına insana tatlı 
bir zevk verir: Aşağıda dalgalar 
yükselirken biz yukarıda sakin 
sakin yolumuza devam ederiz. 

Nihayet sarp, yalçın kayahklar 
(Iskiroı) adasından geçtikten 
sonra sağınızda ytiksek dağlar 
peyda olmıya başlar. Tayyareyi 
o vakit (2000-2500) metre irtifaa 
alarak bu dağları aıarız. Dağları 
geçerken simsiyah tepeler, derin 
derin kuyular gibi görünür .. 

Nihayet irtifaı kaybederek 
Atinanın bir plijı olan (GHkada) 
önlerinde banyo edenleri seyre· 
derek (F aleron) a İneriz. 

Atinadan Brendlztya •• 
Atinadan. benzin aldıktan ve 

yolcularla karınlarımızı doyorduktan 
sonra tekrar yola çıkar, met
hur (Kor~nt) kanalının upuzun 
çukur bir şimendifer yoluna ben• 
ziyen manzarası Uzerinden uçarız. 
(Patras) ve (Korfo) adalarım ge
çip Adriyatık denizine çıkarız. 
Korfo adası güzelliğile emsalsiz 
bir adadır. Ve nihayet, ( ıo .. 15) 
dakika sonra ltalyan sahilleri 
ufukta ince, mavi bir iplik halin
de gözükür. Bu sahilleri solumuza 
alarak Brendiziye ineriz. 

ltalya hükumeti tayyare pos
taları için ayrıca husuıi bir tren 
yapmıştır. Avrupanın htır tarafın· 

dan Brendizlye gelen tayyarelerin 
yolcuları bu trenle (Roma) ya 
giderler .. 

Hava SaAnaklar1 Nedir ? 
lstanbul • Atina arasında ara• 

zinin Arızalı oluşundan dolayı ha• 
va sağnakJarı vardır. Çanakkale
den çıktıktan sonra Bababurnu1 

-ve Çandarlıdan akan 1ağnaklar, 

Yunan sahillerine yaklaıtıkça da 
(Kapaklona) civarında birçok rlit• 
2'ir aağnakJarile karşılaıırız. Bir 
az irtifaa yüksellnmezse ıallantı 
az fazla olur. Hava aağnakları dağ 
arkalarından çıkıp tiddetle eHn 
ve girdap yapan rüzgirlardır. 
Su nasıl çevrile çevrile döner ve 
ortası çukurlaıırsa hava ıağnak• 
ları da böyledir. Tayyare bu 
sağnağm ortasına dUştUğü zaman 
birdenbire hava boıluğuna girdiği 
için 300 metre kadar apğı dU
şer. Maaınafih bu düşüt bir saniye .. 
den fazla sürmez. Bu saniye zar
fında yolcular nefeuiz kahr, bir 
saniye bir iç çekişi olur, okadar •• 

Yağmur ve als •• 
Tayyare poatalarında kıtın da 

ayrı bir zevki vardır. Altınızda 
deniz daima dalgalıdır ve heyecan 
verir. Yağmur tayyare postaları 
için huausi bir zevktir. Bilhassa 
yaz gttnlerl yağmur bulutlan al
çak olduğu için bulutlar üzerine 
çıkılır ki bu manzara cidden gö-
rUlmeye ıayandır. Bulutlar gli· 
netin şiddetli ziyası altında te• 
peden tarnağa kar yağmıı, tıpkı 
uzun çam veya ıelvi ormanları 

albi bembeyaz ve pırıl pırıl görü
nUrler... Bu orman, havalann en 
güzel sarayıdırf. Kar yığınına 
gllneı vurduğu zamanki gibi göı
lerl kamattıracak derece parlar .• 

Tayyarecinin korktuğu yanlız 
siılir. Sis i~in tayyarelerde birçok 
tertibat vardır. Bununla beraber 
yolcu tayyarelerinin sise gil'mesl 
memnudur. Sis ekseriya alçakta 
olduğu için yaz günü üzerinden 
atılır. Kıı ise ve geçilemiyecek 
gibi iae orada mütemadiyen devir 
yapılarak sisin açılması beklenir. 
Olmana geri dönlllilr .. 

ltalyada (Kör Uçuf) 
TecrUbelarl 

Son günlerde İtalyada aia içla 
(Kör uç.Uf) denilen uçuş tecrübe· 
leri yapılıyor. Birinci sınıf pilotlar 
ehliyetname alabilmek için kör 
uçuı tecrübelerine tabi tutuluyor. 
Gör uçuşta pilotun önündeki cam 
siyahla kapanıyor. Pilot yalnız 
öntiııdeki puaulaya ve tayyarenin 
millerini ölçen (izbandometre) ve 
(iııklinimetre) aletlerine bakarak 
harite Uzerinde gösterilen istika
mete gider ve yerini tayin eder. 
Dııarıyı asla görmeksizin.. Bu 
tecrübede muallim açık pencere
den hareketi kontrol eder. Bu 
tecrübeler sayesinde sisli hava
larda tehlikenin azalacağı limit 
ediliyor •. 

Biz Ve Yunanhlar 
- Yeni posta tayyareleri mu· 

habere ve icabmda civardaki 
gemilerden iatiane için büy6k ve 
küçük tul mevceli telsiz cihaz
larile de mücehhezdir. Tayyare 
postalarına binen yolcuları ıoru
yorsunuz. 'Bunların ekıeriıi ecne· 
bilerdir. Çoğunu da kadınlar 
teşkil ediyor. Şimdiye kadar 
Ttitk yolcu (6· 7)i gezmez. Hal
buki Patris ve Atine arasında 
Yunanlılar adeta tenezzühe gider 
gibl çoluk çocuklarile biniyorlar!. 

lstanbul Muhaiiri 

Yunanlı Tayyareciler 
Çarşamba Giinün• Misafirlerimiz 

Kadar Şehrimizde Kalacaklardır 

Yukarıda: Yunan tcgg1ar•l•ri. aıaiıda: Akropolis gazetui11lra 
•olJa: Filo lcumandanı 

latanbul, 22 (A. A.) - 3 harp i'tçeceaiz. Sofyadao ıonra m_..... 
tayyare.inden mürekkep bir Yu- leketimiıe döneceğiz. 
nan filoıu, bugün saat l 2,25 te İs tan bula ilk defa geliyorulllt 
Y eşilköy tayyare meydanına mu~ Şehrinizi, yüksek şöhretine taaı~ 
vaaalat etmittir. Yunan tayyare• men layık olacak derecede ıllz .. 
cileri Y eıilköyde lstanbul kuman• buldum. Burada karııla9tığ11ıad 
danlığı t!rkinıharbiye reisi miralay hüsn6kabultı haHaten .kaydetm-
T evfik, Bakırköy kaymakam veklll i11terim.,, 
ŞUkrii Beyler, Tayyare Cemiyeti Miıafirlerimiz bugUn mllzeleri 
mftdOrU Hasan Fehmi Beyle ce- ve camileri gezmiılerdir. Yarı• 
miyetio lstanbul ıubesi reisi Yunan ıefirini ziyaret edecekler, 
Nakiye Hanım ve cemiyet müfet· yerli mallar sergisini gezecekler, 
liflerinden 4 zat ile Yunan ata· valiyi, kolordu kumandamnı1 Halk-
şemiliter ve ataşenavah, Yunan evi reisini, Tayyare Cemiyeti rr 
aefareti birinci katibi ve konso• isini ziyaret edecekler ve ıec• 
loaluk erkin.ile tayyare zabitleri· şereflerine Tayyare Cemiyeti tr 
miz ve kalabalık bir halk kUtleai rafından verilecek reamt ıiyafett• 
tarafından karşılanmıılardır. hazır bulunacaklardır. 

Yun an tayyarecileri meydana 
inmezden evvel Tllrk ve Yunan Yunan Sefirinin Ziyafeti 
bayraklarile süslü bir prafüt at• İstanbul, 22 (A. A.) - Şehzt. 
mıılar ve lıtanbul afakında bir mizde bulunan Yunan tayyareci-
cevelin yaptıktan sonra tekrar leri yarın Taksim' deki Cümhurly•t 
ye.tilköye dönerek yere inmitlerdir. abidesine bir çelenk koyacaklar-

Misaflrler YeıiJköy hava mUf· dır. Akıam, Yeniköy'de misafir 
rezesi kumandanlığı karargihmın lerin şerefine Yunan sefiri tarr 
büfesinde izaz edilmiıler ve tay• fmdan bir çay verilecektir. 
yare cemiyeti t~tanbul şubeler T•yyare Cemiyetinin 
reisi Nakiye Hanım, burada kısa 
bir nutukla Yunan tayyareci· Ziyafeti 
lerine beyanı hoşimedi etmittir. Bu akıam Tayyare cemiyeti 
Bu nutka Yunan filoıu kuman- misafirler şerefine Perapalaıta 
danı cevap vererek gördilkleri bir akşam yemeği verecektir. 
yüksek hüınükabule teıekkür et· .. · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · _ _.-
mittir. Türk lzmir -

Misafirler, Y eıilköy' den oto-

mobillerle tehre inmitler Ye öğle Bestekarının 
yemeğini Tayyare Cemiyetinin 
misafiri olarak Perapalaata y.. O'nlu o··ıd;; 
mişlerdir. 6 u. 
Bir de Gazete Tayyareal 

Yunan filosu ile beraber ıeh· 
rlmize (14) hava zabiti K•lmlfUr. 1 

Kaymakam Temelfa'in riy41se· 1 

tinde bulunan bu heyet yU~ba~ ı 
Sakturlı, yUzbaıı Potamlyanoı, 
yilzbaşı F rangisso, ytizbaıı Kal o•, 
ytızbaşı Y orgoı, ytızbatı "Varva 
reıoa, 1 inci mllizim Kapaa"
beliı, 1 inci mlilizim Gurupollf, 
1 inci mtilAzim Stamatyo, mllll· 
zlm Karnaviyaf, mllllzim PaRt• 
nastasyu, mUlazim Yorıuko., •tl• 
lizim Tasyos'tan mürekkeptir. 

Atina' da müntefir Akropol , .. 
zetesinin iki muhabiri ae gazete
nin huıu•I tayyareaile, filonun 
refakatinde ıehrimize ıelmişler· 

dir. 
!o Kumandanının beyanah 

Yunan filosu kuman danı, bir 
ıuharririmize, seyahatini ıu au· 
Jtle nakletmiştir: 

" - Selinikten buraya ka• 
ar olan 520 kilometre moıaf~ 
i 3 aaat 40 dakikJtda katettik. 
liç durmadan, Dedeağaç, ve 
~rne tarikiyle geliyoruz. Seya• 
atimiz hldiseıiz ve çok güzel 

ı, eçti. Yalnız Edirne ile Çatalca 
, raamda bir sis tabakasının ara• 
~undan geçmek zaruretinde kaldık. 

Çaqamba sabahı, doğrudan 
coğruya Btikreıe uçacağız. Oradan 
.delgrada, Belgrattan da Sofyaya 

Ku't Strlegler '"~ öl•rt oilıı 
Dreaden operası orkestra ıefi 

ve TUrk İzmir Senfonisinin kuy· 
vetli bestekarı Kurt Strieglerıll 
oğlunun genç yaşında ö}dUğD 
teessürle haber veriliyor. 

Kurt Striegler bundan bir 
mUddet evvel 9 Eylultt tes it e~· 
miş olan Istanbul belediyeıiııiO 

• ve daveti Uzerine 1stanbula gehnışb 
Riyaıetl cfimhur orkeatraamın a· 

şında, Tiirk lzmir çaldırtmıibr. 
Resim, çocuğun birkaç seıa• 

evvel alınmıı bir fotoğrafiıidir· 



iTTIBAT ve TIBAKBI 
NtıSıl Dold• 1-

Na•ıl Yaftltlı ?_ 

!3 - 7 - 934ı N•sıl Ot ılı?. 

Birçok Kargaşalıklar Arasında Arna
vutluk Ta İstiklilini ilin Etmişti •. 

Şayet, buna rağmen Rumeli 
oamanh hakimiyetinden çıkaraa, 
ozaman AmaYUtlaım hayat ve 
iıtikbalini kurtarmak lhımgele
cek. Bunun için de Arnavutluğun 
istiklalini ilin etmek icap edecek. 

Sadrazam ile teYhülislim; 
kat'i bir mecburiyet karşııında 
kalındığı takdirde bu fikrin tat
bik olunmasmda bir bei9 g&-
memitler, lamail Kemal Beyin 
beyanatım tanip eylemiflerdi. 
Tabirdir ki bu tasvip. laiçbfr res
mi kıymeti haiz dejildL Fakat 
lamail Ke•al Bey bu iki devlet 
ricalinin verdikleri cevabı aenet 
ittihaz etmiı ve derhal AmaYnt
luğa giderek (AmaY11tluk istikli· 
linin Babıilice tasvip edildiği) 
ıeklinde iıaa eylemiştf .•. O andan 
itibaren aç.klan açığa faaliyete 
geçen i.tiklAI taraftarlan derhal 
Cenubi AmavutluğaB tehir ve 
kuabalarından murahhular tayin 
etmişler; (Avlonya) da büyük 
bir içtima aktinden 90ara Amar
vutluk istiklllini ilin eylemişler; 
ldarei muvakkat• riyuetine ele 
lamail Kemal Beyi geçirmiflerdi. 

bmail Kemal Bey, Siyul ba· 
yatında bllib mücadelelerinin 
zllbdeaiai tqkil eden (bat olmak) 
gayeaine. nihayet kavUfllluflU. 
Fakat, ne iıtildllin ilin edilmesi 
Ye ae de lamail Kemal Beyin bu 
lflD hepna ıreçm•I. Wlla _.. 
lanmn hareketlai clwclaram11..
du. Müttefik ordulana lot'alan 
her taraftan Arnavutluğa l(İriyor; 
k&yler ve kaaabalalar, yabana 
çetelerin zulmU altında inliyor .• 
Daha d6rt glD enel Arnavut 
komitecileri tarafmda iatibbr 
edilen Tftrlr askerleri timdi iter 
tarafta mumla aranıyordu. Yeri 
redifler, klmilen firar etmitlerdi. 
Arnavutluk iatiklAlini ilin edealu 
• •o bavalideki • kumandanlara 
•&ncaat ediyorlar; Babılli He 
olu itiliflarından bahaederek 
yeni hlikümetlerinin warlığma ko
rumak için Tllrk ukeriain imdat 
etmesini istirham eyliyorlardı. 

Arnavut meb'uslardan Hamel 
Bey, (Çamlık kıt'am müatabfaz 
liva Kumandan) ğı) na tayin edil
mitti. Fakat bu zatio • teşri iev• 
Tel sonunda • karanlık ve yai· 
marlu bir gecede irtiklp ettiği 
büyiik bir hata, elindeki bulunan 
lut'alann peri.pn olma11na sebe
biyet vermişti. Her tarafa dağılan 
'erli askerler köylere kasabalara, 
çiftliklere yayılmqlar; düşman 

çetelerladen dalaa fula yağma
kerliğe bqlamışlardı. ( Bektap 
babaları), bu itaatsiz ve yagmacı 
efradın karşılanna abhyorlar; 
nasihatler ve manevi tehditlerle 
bunları teakin ve ISliba çalıııyo,. 
lardı. Dlpıan karıııında idz •• 
mağlup bir vaziyete düşen bu 
liva kumandam, Harbiye Nezare• 
tine Manashrda bulunan garp 
ord~su kumandanına telgraflar 
çekiyor; ( m&barek Türk asker
lerinden) ( miktarı kafi kuvvet ) 
gönderilmesini (selameti vatan) ?I 

namına rica ediyordu. 
Garp ordusu, muhtelif kısım: 

lara ayrılmıştı. Erkinaharbiyeı 
llmwni~ enin plioı mucibinc.e 

l 

Baduaköy oıvannda Wr oadulı ordu.ah 
hale ıetirilmit Ye müdafaası, 
mllataldl bir kolordaya tevdi edil· 
mitti. Bu kolordunwa bapnda, 

Y anyalı Eaat Pqa bulunuyor; 
(Y an1a atwabkem meYldi)ne de, 
bu uba biraderi olaa erkialharı> 
miralayı VeWp Bey kumaacla 

5diyorcht. (1) 

[JJ O Vehrp Bey ki; ( 10 tem~?z 
iM ) gimü Manastırda h myet ı aıı 

edilirken nutuk .0Jlemel9İ li m gelmış; 
fakıt.t cemiyet tarafından a cak idam 
karın verildıkteo ıonra bu nutku ao) • 
lemek cesaretini gö terebıln tı . 

Dltma• ordulan her tarafı 
idili ettikleri halde Yany•JI m~ 
haıara albna almaımtfardı. Garp 
ordusu ile Y anya mhtahkem 
mevkiinin araıında daimi bir irti
bat vardı. Klnunuevvchn birınci 

_gününden itibaren Yanya etra· 
fında tiddetli harpler devama 
başlamış, buradaki yerH rediflerio 
dağılması üzerine müıtahkem 
mevkiin mlldafaası, kamilen Ana· 
dolu evlittarmdan mürekkep olan 
Nizamiye kıt' al arının uhtei ıecaa· 
tine kalmıştı... (Arkası var) 

1 
Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 
1 - Atağıcla mlfreclatı gösterilen binaların bıfaatı kapalı zarf 

uıulile toptan mftnakasaya konulmuıtur: 
A) İdarehane binaaı - Maden sahaaa üzerinde. 
B) Ha.tabane binaaa • Maden aahaıandan iki bin metre meıafede. 
C) llUdir eYİ biaa• - Maden sahaaandan Oç bin metre meaafede. 
D) D6rt aUe ikametine mahsus olarak bir çab altında inta edi

lecek memurin evleri binası • Maden aahaamdan Uç bin met• 
re meufede. 

E) On iki aile ikametine mahıuı olarak bir çah altında lop 
edilecek usta bat1 evleri binaaı • Maden uhasmdan bin met
re mesafede. 

2 - Talip er evvelce bu gibi itleri b&flll1Dıt olduldaıma dair mu
tebel' evrak ibraz ederek şartname ve mukaYele suretleri ile 
vahidi kıyasi fiat cetvellerini Şirketin Bahçekapıda Tq Han
da kAin ldarei Merke:ıiyes nden beş lira mukabilinde alabilirler. 
Teklifler nihayet Ağustosun dokuzuncu pertembe günü aaat 
on be,e kadar kabul edilecektir. 

3 

Münakasaya girmek isteyenler befinci madde mucıbince dol
duracaklan fiat cetvellerini mohte•i kap.Jı zarh ve prtname 
ahkimrmn kabulthıö mntazammın imuh bir varaka ile istila· 
ah fenniye ve maliyelerinı müıbit birer vesikayı, Tlrkiyede 
m&essea ve muteber bir banka tanfmdan verilmiı muvakkat 
teminat mektubu ile birlikte dipr bir zarfa koyarak, liçlncü 
maddede tayin olunan vakte kadar, Şirket Mld&riyeti Umu
miyeırine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. Munkkat 
teminat mektubu yirmi bin Jlrahlr olacak ve ihalenin te
karrüründe teminat miktarı iki misline iblii edilecektir. 

S - Teklıfler her bina için ayn olmak Ozere vahidi kıyaai fiatı 
esasına göre hesap ve tayin olunacakbr. 

6 - Tekliflerin prtname ile fiat cet~lleri mftnderecahna tama· 
men uygun olması meşruttur. 

1 - Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra Şirket bu 8İparlşi müna· 

8 

alp gördüğli talfüe vermekte, yahut ihaleyi tehir veya yapılan 
mftnakasayı feaheylemekte muhtar olacaktır. 
fntaal hakkında fazla malumat almak we meYCUt plinlan 
görmek isteyenler her giln aaat on ilçe kadar Şirketin Mer-
kezi idaresine müracaat edebilirler. 

Denizyolları 
1ŞLETMESl 

Acenteleri ı Kualdl,_ UprilHt 
TeL 42362 - Slrbel Mtlbllrdanade 

.. _ _.Hu Tel. m• ~--
IZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
EGE v~unı 24 

Temmuz 
Salı 1 l de Galata nhbmın
dan kalkacak. Dojru fzmir, 
Pire, l.kenderiye'ye sidecek ve 
danecektir. 114078,, 

Barhn 
BURSA 

Yolu 
vapuru23 
Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4079) 

T rahzon Yolu 
VATAN vıapuru 24 

Temmuz 

Salı 20 de Galata nhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatıa, Gireıon, Vakfıkebir, 
1 rabzon, Rize'ye. Dönüıte bun
lara iliveten Siirmene, Ordu'ya 
ujrayacaktır. ..4080,, 

Gül ve Karanfil 
Gul ve karanfil meraklılarmın 

ıuk bır ek ıkligıoi tamamlamak uzere 
zırut mubarrmmız Lutfı Arif ll. tara· 
fmdan yazılarak neıroluoan bu i 
kıtabı çıçek meraklılaraoa tavıl 

cderız. Bu iki kitap on beş bin çefi 
gulun ve ıki yüz çeıit büyük çiçekl 
k ranf ıllerio yetiştirilmeaıod o ve 
kılmasından bahaeder. Gul l.:ıtabı 
ve karanfü kitabı elli kuruıtur. Yalııı 
lataobulda Ş&JDh hanında mub · 
mızın 12 numaralı f nni bah ıvul 
mues e eıinde satılır, bed lı mukab 
lanJe ve karilenmızden poata uon 
aluamakaa&ıD IMr 1•• ıonderilir. 
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BMO~sr 

Arablstandakl Gizli KavveOerln içylzl ~~·u·ıT:.sA~ T ... 
- 'f laıkibaz, .ilıhat aMzinla 

menbaidil'. Bmıu, alfmit ae
aeden faıla munffakiydi 
'1e biten dbyada tanin•if 
En.o'• "Fnıit Salt" mia-· 

Yazan:-« * 
Mister Filbl bir taıla iki kut 

vurmak istiyordu. Bu husuıta 
çok çalıştı, çok yoruldu, fakat 
nedense muvaffak olamadı. 

Ciddede bir HoJlanda konıu• 
losu yok mudur? 

Vardır. 
Vardır, hem de, orada, lngilte

renin de bir konıoloıu, ve bir hayli 
konsoloshane memurlan, hatta bu 
memurlar arasında birçok MUalfi. 
man Hintli vardır. Bu böyle iken 
Mister Filbi de oradadır. Ve bu 
konsoloslar haspelicap zaman 
zaman değiıtikleri halde Mister 
Filbi de, M. Van DePolde, öteki· 
ler de kaydıhayat ıartile Hicazda 
bulunuyorlar. 

Söz, yine Mister Filbiye gel· 
mişl<en, onun vaziyetini biraz daha 
tavzih için, birkaç satır daha 
yaza hm: 

Miıter Filbi İngiliz mümessili 
ve konsolosu ile de dosttur. 

Tabii değil mi ya, bir tebea, 
bulunduğu şehirde kansolos ile 
dost olmaz da ne olur? Ancak 
Mister Filbi bir gün, belki viskiyi 
biraz fazla kaçırdığı için • çünkü 

o, bilhassa viskiye pek düşkündür· 
kendini tutamamış, oradaki İngi· 
liz konsolosunun o gün bir baş· 
kaama haber verdiği bir kararına 
kızarak, bu hiddetini gizleyeme· 
mişlir. Çünkü Filbi çoktanberi 
mevzuubahs olan bu meselede 
konsolosun fikrinde değil, bilakis 
bambaşka dUtünmektedir. Niha· 
yet dayanamamıı bağırmıştı : 

- Konsoloa ıöyler, fakat 
filbi yapar! 

Bu doğru mudur bilmem. 
Fak at ora halkı lngiliz ıiya• 

ıetini öğrenmek için Filbinin ağ· 
· zına bakar. Onun ( evet ) dediii 
şeye konsolos ( hayır ) dese bile 
halk o i~i olmuı bitmit addeder. 

Tuhaf amma , bu böyledir. 

Mister Filbiyi yine kendi ha· 
line bırakalım, ve M. Van De 
polün evinden çıkalım, yürüyelim, 
yine o sırada bir ba~ka evin 
önünde duralım. Van De Polün 
evi ile bu evin arası nihayet yüz 
adımdır. Ve burası Sinyor De· 
likata'nın evidir. Bu evin önünden 
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Son Posta 
y~;mi, •lyaat, Ha.adi• ve Halk gaıetui 

Eaki Zabtiye, ('atalçeşme sokağı, 25 
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geçenler tatlı bir kadın seılnln, 

ltalya k"ıyılarmdan gelir gibi de· 
rinden, bir Napoli ıarkısmı teren· 
nüm ettiğini duyarlar. 

Sinyor Delikata ltalyandır, 
henüı kırk beş yaşlarmdadır, 
mükemmel Arapça bilir, timdi 
o da sakallıdır, o da mUslilman 
olmuştur, Mekkeye gidip Kabeyi 
tavaf eder, Hacerleıvedi öper, 
beı vakit namaz kılıar ve garip 
değil mi, o da bir otomobil acen

23-7-934 

otomobil fabrikatörü bile değil, 
nihayet otomobil acentesi, taci· 
ridirler, Karalın resmi ziyafetine 
ne sıfatla davet ediliyorlar? 

Oraıma aklım ermez, dedim 
ya, den size gördüklerimi, bil· 
diklerimi yazıyorum. 

Şimdi yine aklınıza gelir de 
sorabilirsiniz: 

- Bu Uç zatın aralara nasıl· 
dır, madem ki UçU de otomobil 
taciridir, o halde biribirlerine 
rakip olmaları lazımgelm~z mi? 

tahzarindan sabah •• 
akpm 'bir J)ardak sıı denı
nunda bir tah,-e bfigi mit• 

. darinda alarak def'ediııiz. 

teıidir. 

Ali h Ali h d
• k . . ( Arkası var ) 

a a , ıyece aınız, ne · • .. .....•....... , ... , ........... . fstanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan: 

garip memleket, otomobil acentesi 1 Spor ı 
olmak için mutlaka din değiştir· 

mek, mUsHiman olmak mı lazım? Memlekette Bisiklet 
Vallahi orasını bilmem ben Turları 

Ka&ımpaşada Zincirlikuyu mahallesinde Nal~ncı yokuşu No. 16 dı 
mukim ve halen ikametgahı meçhul bulunan Nuri Beye 

ıize gördüklerimi anlatıyorum. 
Sinyor Delikata dört ıene 

evvel mUslüman olmuştur. Ve 
mUslüman olduğu gündenberi eski 
dostları ltalyanları ve- sair ecnebi· 
leri ihmal ederek daha fazla 
Araplarla düşüp kalkmiya başla· 
mıştar. 

Sinyor Delikata Kabeyi ziya· 
ret ettiği kadar kırmızı deniıin 
karşıyakasında, Afrika kıyısındaki 
Eritreye de gidip gelir. 

Sinyor Delikatanın çenesi bi· 
raz dlişUktür amma tatlı konuşur 
size uzun uzun ltalyadaki otomo· 
bil yarışlarından, Danonçiyonun 
son eserinden, ltalyada yeni açı· 
lan bir sergiden, Markoninin yeni 
keıiflcrinden bahseder, Erltre valii 
umumisinin Musolininin akrabası 
olduğundan... Sonra mtsıl olur 
bilmem, söz Hicaza, Yemene ge-

Artvin, 22 (A. A.) - Türkiye 
bisiklet turunun büyük bir kısmanı 
muvaffakiyetle baıaran Muhafız· 
ırücU kıymetli idmancdarı dün 
Artvin'in 25 kilometre uzağında 
hudut taburu zabitanı, memurin 
ve bir kısım halk tarafından kar
şılanmışlar, 13 te şehre girmiş

lerdir. Sporcularımız bugün de 
şehrimizde kalacaklardır. 

Denizli B islkletçllerl 
Denizli, 22 (A. A.) - Denizli 

Halkevi bisikletçileri komşu vila· 
yetlerdeki turlarına muvaffakiyetle 
devam etmektedir. Afyondan ha
reketle Dumlupınar abidesini ziya
ret ettikten sonra bir günde 140 
kilometre yol lrntederek Uşak'a 

vasıl olmuşlardır. Bundan sonra 
Çeşme, Alaşehir ve Salihlide konak· 
lamışlar ve dün Bozdoğan yolu 
ile Ödemişe girmişlerdir. 

Gayrimenkul hiasedarlarından Nuri Be)in Emniyet Sandığın• 
( 550) liraya birinci derecede ipotek irae ettiği Gedikpaıada Di· 
vanili mahallesinde Gedikpa,ahamamı sokağında eıki 17 yeni 75 
numaralı kagir bir evin tamamı 576 lira 58 kuruşun 28 T. aanl 
933 tarihinden itibaren bermucibi mukavele borçlu heaabına yapr 
lacak bilümum masarifin de borca ilivesile % 9 faiz ve %' 3 ku
mllsyon ve faiz ve kumilsyon ve masarif yekunundan % 2,5 mua· 
mele vergisi ve mararifi icraiy• ve % 3 ticreti vekaletle birlikte 

temini tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolile 21 K. 
ıani 934 tarihli takip talebi Uzerine adreıinize gönderilen ödem• 
emrine mübaşir tarafından verilen meşrubattan mczkür adreste 
olmadığıoız anlaşllarak ilanen tebligat ifaıına karar verilmiıti. Ta
rihi ilandan iti'>aren yukarda yazılı borç ve masrafları dairemizin 

çer, artık sinyor yorulmuş gibidir, ............................................................. . 

ıusmak ve dinlemek için sorar: ( Toplantı, Davetler_) 

934/102 numaralı dosyasına ödemeniz lazımdır. Borcun tamamına 
veya bir kısmına veyahut alacakhnm takibat icrası hakkında itira• 
zınız varsa yine bu müddet içinde yazı ile veya şifahen bildirmeniz 
lazımdır. Bir ay zarfında borç ödenmez veya itiraz olunmazsa lpo· 
tekli gayrimenkulün ıatılacağı ödeme emrinin tebliği makamma 
kaim olmak üzere ilin olunur. (4093) 

-~;__._ _____ .. ___ ----------
Bir Tasrih 

- Evvelsi gün lbnissuut yine Üniversitede Lozan GUnU 
Mister Filbi ile uzun uzadıya gö· 

DUokil aayımızda altıncı aayfa 
ortaamda halıcılığımıza ait çıkan ya• 
zıda bazı kelime noksanları olmut· 
tur. Yazının birinci sütununun 6-tilndl 
aabrındaki cümle, "30 bin liralık it 
umumt tekilde yapılmaktadır,, yerine, 
baıka bir surette çıkmıf, diter bir 
yerde 11Beyrut,, lıkendorun olarak 
kullanılmıtbr. Turih ederiz. 

DABCQ.VICH ve ŞUrekl11 

rlitmilş, onu çok seviyor galiba, 
ne dersiniz? 

Birgün Sinyor Deli kata 
merak etmiş, tahkik etmiş, 
öğrenmiı ki Mister Filbi Cidde 
telgrafhanesine ayda bilmem kaç 
yUz lngiliz liraaı telgraf para11 
verıyormuş. 

Sordu: 
- Bu kadar: para ile fU ka· 

dar kelime yazıldığına göre mis
ter Filibinin ticari muamelatı 
haylı inlcişaf etmit demektir, öy· 
le değil mi? 

Sinyor Delikata muktesittir. 
O, telgrafhane ile o kadar it 
g~rmez. ltnlyan müstemlekeleri 
ile Hicaz limanları arasında mun· 
tazamen posta yapım İtalyan va· 
purlnn kaptanlar1 onun mektup· 
larmı i11tediği yerlere götürürler. 

Bu sebeple Sinyor Delikatanın 
ayda kaç kelime yazdığını, kaç 
mektup alıp verdiğini anlaya bil· 
mek kimseye nasip olmamııtar . 

Delikata muktesittir amma, 
makarnayı sevenlere sofrası açıktır. 
Filibide en nefis viskiyi Van de -

1 Pol de Holanda (cin)ini doya do· 
ya içebilirsiniz, Delikata da ise bol 
bol Kıyanti vardır. 

~ 

Kıral lbnissuut Ciddeye her 
gelitinde orada ecnebt milmes• 
sillerine büyük bir ziyafet verir . 
Bu ziyafetlerde konsolosların 
arasında bu Uç simayı da mut· 
laka görUrsünUz. Mister Filbi, M. 
Van Depol, ve Sinyor Delikata, 
daha doğruıu Abdullah, Hüseyin 
ve Mehmet Efendiler mutlaka bu 
ziyafete davetlidirler. 

Diyeceksiniz ki bunlar ıiyasi 

birer mümessil deği~ hatti bir• 

Hukuk FakUltesi talebesi 
cemiyeti reisliQlnden: Cemiyeti
mizin hukukçular bayramı olarak ka· 
bul ettiği 24 Temmuz (yarın) Lozan 
günilnde her sene olduğu ıibl bu 
ıene de tezahürat yapılacaktır. 

Şehrimizde bulunan Bilyük Mil
let Meclisi muhterem azalarile Üni
versite ve Yükıek me~tepler profe
sör ve talebeainin Salı günü aaat 
(16) da Ünivenite konferans salo· 
nunu teırifleri rica ve bu merasime 
herkeain ittirak edebileceği beyan 
olunur. 

San'at Mektebinin Sergisi 
lstanbul San'at mektebi, 933-3" 

ders yılı içinde lale.benin yapmıı ol
duğu temrin ve işleri ihtiva eden bir 
sergi tertip etmiştir. Sergi 24 tem· 
muz salı günil açılacak, herkea 
gündllz saat 10 dan 17 ye kadar 
sergiyi gezebilecektir. 
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'l'elı 44 708 • 7 • 41220 
Anuı>a n Şark limaolan araıınd• 
muntaaam poı'6. 
Anverı, Rotterdam, Hamburg .,, 

Iıkandinavya limanları loin yakında 
harektt ıdeoek vapurları ve dünyanın 
baılıoa limanlarında tranabor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Tekla vap. limanımızda 
Hansburg vapuru 8-10 Ağuıtoıa 
doğru. ~ 

Olga S. vapuru 22 - 23 Ağustosa 
doğru 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Tekle vap. 18-20 Temmuza doğru. 
Hansburg vapuru 10-12 Ağustosa 
dogru. 
Olga S. vapurn 24 - 25 Ağustoıa 
doğru. 

Fada tafei!At ioin Galata, Frengyan 
han umumt acenteliğine mtiracaat 
Tel. 44 707 /B • 41220 

Göriilmemiş parlak bir muvallakiyet 1 
Beyoğlunda 

BAKERv•HAYDEN 
nağazalarındaki mevsim sonu 

EŞYAYi MOTEBAKiYE ve FIRSATLARININ 
ilk gUnlerlnden istifadeye ko,unuz. 

Kaflyyen daha iyi ve daha elveriıli şeraitle nail olamıyacağmızdan mübayaatınız 

BAKIR ve BATDBN 
mağazalarından yapınız. Memnun kalacaksınız. 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi 
alakadar edecektir. 

her halde 
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TUTULAN SÖZ 
-· 

Handan Hanım salonun bir 
lraıesindelri kol:uğa oturmuş, tit-
rek ellerile yüzünü ~apamış, 
hıçklra hıçkıra ağlıyordu. <?nünde, 
ayakta duran bizmetçi9i, ağlamak· 
tan kızarmış göı.lerile ha_m~ı 
teselli elmiye çalışıyordu. Bir gun 
e\'veline kadar bahçeyi ten kah· · 
kabalarla çınlatan Necliyı o sabah 
annesi yatağında bulamamıştı. 
Handaa Hamm evlendiğinin üçün· 
cU · seneai ebediyen kaybettiği 
Ze'lcinin muhabbetini de kızına 
~ermişti. Şimdi birdenbire, eıra· 
rengiz bir ıekilde onu da kaybet
mek kadmcağızı çıldırbyordu. 
Her zamanki gibi o sabah ta kızı· 
nın odasına usulca girdi fakat 
yatağı boş, odayı karma • ~lll'lfl~ 
görünce delıf etten gözlen ırldldı, 
tüyleri diken diken oldu. Necll
nın sabahın yedisinde kalkıp 
habersizce bir gezinti yapmak 
•deti değildi. Zaten mevsi~ de 
buna müaaıt değildi. Zavallı l<adın 
omuzlarına bir atkı bile almadan 
arkasındaki ince geceliğ le bahçe-. 
ye koıtu. T eessllrden titrek, kuru 
bir seale " Necla ,, diye haykırdı. 
Necla değil, gölgesi bile yoktu: 
Hizmetçi, hanıma biraz temellı 
Yermek için: 

- Belki bUyük annesine git-
aiştir, dedi. 

O, hırçın bir tavırla: 
- Aman İkbal, Neclinın yal· 

nız hem de habers·z Buraaya 
aid,emiyeceğini aen de bilirsin, 
di} e hırslandı. . 

- Hanımcığım on sekiz J8fl~ 
daki bir genç kız için Buraaya 
&itmek pek mi gtıç? 

Biraz sonra Neclinın yatak 
odasındaki gece masasının üs
tünde buldukları '' Anneciğim 
.. n çok betbabtım... Biraz tueUi 
bulmak için bUyOkanneme ~eli: 
yoı um. Beni ne kadar sevdigmı 
bildiğim için her halde affedece
ğini ümit ediyorum. Neci~,, yazılı 
ka J.ıt Handan Hanımı bıraz sa· 
kinleştirdi. .. 

Handan Hanım kızınm bırak· 
bğı kiğıt elinde, her cllmle~in 
nuınismı der·n bir mülahaza ile 
anlamıya çalışıyordu. "Çok bet· 
babbm Necliyı betbaht eden 
ıebep ~e olabilir~? •• btiy6~ 
neme biraz teselli bulmak ıçm 
gidiyorum. " An~~ioin yanmda 
teselli bulamaz mı ıdı? O, kaç sene 
ev\el avukat Fehmi Bey gibi zeki, 
gGzel, iıttkbali parlak bir ge~~n 
izdivaç teklifini yalmz kw ıç•n 
tehir etmifti. Böyle fedaka~ bir 
annenin yanında acaba Necla ne· 
den teselli bulamıyordu?. Handa~ 
Hanım yalnız biricik kıza • Necla 
için, Fehmi Beyin mütemadı ısrar· 
larına karşı: Çocuklanmız bliyU· 
aUnler o zaman evleniriz." Demiş
ti. Fehmi Beyin de bir oğlu •ardı. 
Adamcağız gtlnden göne gllzellc• 
ten bu kadını her arzu5uua boyun 
eğecek kadar seviyordu. 

81,.tece •eneler geçti. Bu ge
~en seneler zarfında Nedi bir 
•eııç kız oldu. 

O sırada hizmetçinin getirdiği 
mektubu aldı. Bu, avukat Fehmi 
beydendi. Daha iki gnn evvel ken
di geldiği halde ne makaatla bu 
IDt:ktubu gönderiyordu? Açh, oku
du: " Size bu mektubumla on sene 

l d .... · -tt-0 babrlatmak ene yer ıgımz ..,.. d' .• 
'-&..! A ba henüz va ınızı 
..uyorum. ca d" "?Ço-
ifa etmek zamanı gel~a 1 mTibbl-
cuklanmız bliyiidU. Oglum K 
yeyi bitireli bir sene oluyo.r. ı-
zınıza gelince; o d8' artık bır g~~ç 
kaz denecek yafta olduğu ıçm 
daha fazla büyümelerini bekle· 
nıek herhalde vadinizi tutmam~
nız için bir bahane teıkil edebı· 
lir... . . 

Senelerden beri beıledığim 
ılınidi kumayacağından emin ol~· 
~ak yarın, uzun seneler bekledı
gin· unn kararlaşbrmıya ıelece
iinı. Fehmi." 

u obr 

okumaz ini bir hareketle koltuk· 
tan kalktı, telefona doğru ilerle
di. Fakat inindeki aynada sap
ArJ yflzihıü, ağlamakt~n .~ızar':°IŞ 
gözlerini a&'lnce .•. Dondu, yerıne 
oturdu. 

>f 
Ertesi alqam hizmetçi, Fehmi 

Beyin oğlunun geldiğini haber 
Yerince Handan Hamm ha} rett~n 
dona kaJclı. Nuri salonda de~ 
dfttünceli insanlara mahsu• bır 
dalgınlıkla ayakta pencereden 
bakıyordu. Handan Hanımın sa· 
lona girdiğini duymadı. Kadın bu 
dalgınlıktan iıtifade ed~rek ~u
rinin babasma benzeyışmı . dı~
katle seyretti: Ayni ahn, a nı ~uz 
cesur kara gözlü, ince dudaklı 
güzel ağız, genit omuzla_r. v. 

Nuri, babas mn gelemı ecegı~i 
86Jlediği zaman kadım tuhaf bır 
his, bir korkma kapladı. O ha de 
neden telefonla gelemİ) eceğini 
kendi söylememişti? Oğlunu gön· 
dermesine sebep ne idi? Bir 
hissikablelvuku kadına, istemediği 
bir feyi Nuriden ö~enmek k?r• 
kusu veriyordu. Daıma aamımi 
karıılanan ve Handan Hanımı 
biç bu kadar mütereddit görme
miş olan Nuri de ıaşırdı. Genç 
adam kendini toplıyarak arala· 
nodaki tatkınbğA izale için ağır 
cümlelerle söze bqladı : 

- Sitajım bitbği için bir aya 
kadar yeni vazifeme başlamak 
here IZmire gitmek mecburiye-
tindeyim. 

- Ne kadar müteessir haliniz 
•ar. Yoksa lzmire gitmekten 
memnun değil misin? 

Memnundu. lzmirden de, yeni 
mesleğinden de memnundu. Fakat 
iki üç sene, kim bilir, belki daha 
uzua zam9D lzmirde kalmak; 
latanbula d6amemek d6fl1nceai 
ona mftteeair ediyordu. 

- Büttin genç erkekler ser· 
güzeştlerle dolu, ebe~eynlerinin 
himayesinden uzak serbes hayat 
arzu ederler. Halbuki siz ... 

_ Ben Bösbütün başka.. Bir 
yuva kurmayı arzu ediyorum. 

- Kaç yaflDdasınız 1 
- Yirmi bet- • 
_ Aalayorm. Siz vuifetJD•• 

bir çocuksunuz. ı.tanbu dan ay· 
nlmak istememenize bir qk ~ 
bcp olmalı.. d. v. 

_ Hatti siz bile sev ıgım 
kızın kim olduğunu tahmin ede-
bilirıiniz. . . . 

Handan Hanım, ıkı aıle ar~· 
undaki samimiyete ~ağmen ~ura
nin ıevgilisinin kım oldugunu 
bulamamaktan biraz sıkıldı. ~· 
00 sene evvel ettiği vaitler, bıt· 
mez tükenmez hulyalarHe gözü 
bağla yaşamıştı. Herhalde pe~ 
mevdiği kızına da ayni likaydiyı 
p.terdiğinden 0 , teselli bulmak 
içia bUyilk annesinin kollan~• 
ablmıttı· Etrafmdak~ere '!..~ bıl· 
lausa kızına karşı gosterdıgı bu 
llkaydiden vicdan aza~ı .duydu. 
Kabahatli bir çocuk gıbı batı 
&alinde sık kirpiklerinin arasın
dan ıUzülerek ince derilı, tatb 
pembe yanaklanna yuvarla~an 
yqları beyhude 'ere zaptetmıye 

• •tı Genç adam Handan H.m ugray . h . . ·1 ttiw. 
qla gözlerine, şüp enm ırı e gı 
~lerle bakıyordu. Acaba kızını 

digı .. ·ne memnun olmamıı mı 
aeY • •t• d ida"? Evlenmelerıne ı ıraz mı e e-
cekti? . 

Kadın kalkb, yazıha~enm 8a-
t6oden bir kiğıt aldı. Birkaç aa· 
br yaı.dıktan sonra buzlu ile 
titreyen bir .esle : 

_ itte diyerek genç adama 

ttl hem~n teJOTafhaneye gidiniz. uza , . 6 • k k ___ ı_ 
Kadın, Nurıye or u vereçca 

kadar .. rarmışb. 
_ Ne oldunuı. 1 
_ Birşey yok. Oku .. mz.a. 
Nuri kiğıtta fU cllmleyl hec~ 

ledi : k el. Nuri ıeni bekll-
"Çabu g 

, •• " -2-- eliadekl kljada Gelaç ...... 

SON PO:uA 

Tereddüt! 

- Anne, sokağa çıkacag m, 
eller'mi mi yıkasam, yoksa eldi
ven mı g ysem? .. .,_,.. ............... -................................... .. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Hava Makinist 
Mektebi 

Hava makinist mektebinin tahsil 
m&ddeti iki aenedir. Mektep leyli ve 
meccanidir. Talebe aakeri lise tale· 
besi gibi giyd rilir ve bütün levaxımah 
mektep tarafından nrilir. Mektebe 
girebıJeceklerin batlıca Turk olmaları, 
ortamektep veya l:Jı~ sekizinci sınıf 
tahailinl bitirmit ol mal rı, 17 yaı1a 
20 yaf arasında bulunmaları Ji:r.ımdır. 
Orta mektep tahaılinden daha } üksek 
tahsil görenler, ortamektebi bitirmit 
ıehit, malül Ye askeri çocuk an, ec• 
nebi dili bilenler tercih edılmektedır. 
Talip miktarı kadrodan fa:r.la olduğu 
takdirde tahadetname derecelerine 
ehemmiyet verilir. 

Ortamektebi ikmalden sonra 2 
Ye)A daha fnJa •ene tahsil••& geçiren
ler ortamcktep seki:r.inci sınıf iınti

hanlaraoa tabi tutulurlar. Bu tnrtlnr 
meyanında yüksek miltehaa ıaları l u
.._. Wr •utaae lleyetf •~..._.
ahhat rapon1 almak, ahl6kça mazbut 
oJduj'uea H maJak6miyeti bulunma
dı tına dair po ıaçe taadikli veaik.t 
temin etmek izımdır. 

Mektebi bitirenler 12 ıene mDd-
detle han t"edikU kilçiik ubiti olarak 
yazife görlirfer. Mektepte tahail eana· 
•anda auulari.le aynlmak İ•teyenlere, 
okudukları mOddet zarfında kendıle
riD• yapdu maar.Elar ödetilir. lmti
laaaa tabi tutulmHI Jlzım 19Jealerin 
lmtihanlan bu •ene eyluHln ilk hafta
mada bava auıktebiade yapdacakbr. 
MOracaat yeri Yetilköy hna makinlat 
mektebidir. Anadoluda bulunanlar 
birer mektupla alracaat edebilirler. 

K•rllerl111lz• Cevaplarımız 
Tekirda ıoda Akçefmede kahveci 

Vahbı ~·avuş -vaAttftsıle .Mehmet Be) e: 
- Deniz gedikli küçük zabit 

aıektebinin kayıt ve kabul muamele
U..e ı teaımuada batlanmıtbr. 15 
Ap•toaa kadar devam edecektir. 
Bır kaç gün aonra bu mekte? bak
Jnadaki yaaıJI okuyunu:r. efeadım. 

Samllt~ ada Cebe Be) e: 
-l•teditiniz deniz ticaret •ektebi 

olacak. Bu •ene mekt~bin tali bırinci 
•ınıfma talebe alınacak. Ortamektcp 
mezunu olmak ve 18 yqından büyük 
bulunmamak lbımdır. 

KaJlt tnuamalHl 16 eylüle 
kadard1r. Birkaç fGne kadar bu bu
auataki daha •ufaual yazımıza oku-

yunuz efen~!~:••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···················· okuyunca derin bir minnetle göz-
leri parladı ve Handan Ham1Dın 
elini ftptükten sonra sevincinden 
uçar gibi telgrafhaneye koştu. 

* "Fehmi Bey.. Bu akşam geı.. 
mediğinize ç~k. i.yi. ettiniz. ~~n~
liğimizde birıbırımıze verdigımız 
IÖzft evlltlarımız tutacak. .. Onlar 
biribirlerini seviyorlar... Bundan 
ronra bizim için evlitlanmızın 
saadetini görmekten bllytik aaa
det olamaz... Handan ,, 

Elleri titreyor, yaılı gezleri 
albnda kelimeler bliyüyor, büyU· 
yor, sonra okuyamayacağı kadar 
küçOIUyordu. 0, on senelik ilmi· 
dinin bir anda mahvolmasına rağ· 
meıı kwDlll aaac:letiade tueW ....., .... 

Sayfa 11 

SAT İ E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

~AYFIYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 
Cümburiyet meydanı Taksim " 40918 
Necati Bey caddesi Salı Pazarı 43439 

" Elektrik Evi Beyazıt 
" 

24377 
Muvakkithane cad. No. 83 :<adıköy " 80790 
Şirketi t{ayriye iıkelesi Üsküdar 

" 
60312 

23 Nisan caddesi No. 1 g Büyükada " 55128 
(1226) 

1 lstanbul Belediyesi lllnları 1 
Beyoğlu Belediye Şubesinden : Kabataıta Karakol sokagında 

Belediye malı ıu haı.nesile methali ve mecra gecidi bir ıeneden Uç 

seneye kadar kiraya verilmek 6zere açık müzayedeye konmuştur. 
Talip olanların ıartnameyi görüp anlamak üzere bergbn Yazı lşleri 
Kalemine ve müzayedeye girmek için de bir ıeneliği için "18,, 
liralık teminat makbuz veya mektubile 25 Temmuz 1934 Çarşamba 
günü saat on beşte Enclimene müracaat etmelidirler. 403666,, 

ll-- "" MOruru uburun temini intizamı makaadıle Beyoğlu Tilnelmey• 
danmdan Şifhaneye inen ilk Belediye ve muellif sokaklan vesaiti 
nekliyenin yalnız inifine tahsis ve seyrüsefer talimatnameainin tek 
istikametli ıokaklar araıma ithal edilmiş' ve kiyfiyet beledi~ e zabı· 
tası talimatnameıinin tenbihatı belediye kısmana zeyledilmiı olmakla 
hilifına hareket edenler hakkında belediye zabıtası talimatnamesi· 
nin abkimı cezaiyesi tatbik edileceği Daimi encümenin 1171934 
tarih ve 1602 No. la karan iktiı.asından olduğu ilin olunur. "4115,, 

* ~ 
Aıağıda cüzdan numaraları yazılı tekaüt, yetim ve dulların 

birinci 6ç ayhk maqlanna ait bordrolar husuıi idareler tekaüt 
sandığı idare Heyeti Reisliğınden gönderilerek latanbul Ziraat 
Bankuuıa tevdi olunmuftur. Bankaya müracaatla maaşlarını 
almalarL (4112) 
1761, 1052, 1273, 874, 855, 602, 2015, 1768, 2170, 1531, 730, 
639, 745, 892, 305, 409, 1764, 1280, 1770, 2006, 717, 857, 898, 
2163, 1020, 1071, 2005, 1289, 753, 880, 709, 2185, 2023, 2158, 
2010, 883, 1035, 1257, 747, 1788, 1027, 1506, 54, 
2011, 726, 403, 1029, 510, 1528, 1287, 1522, 1509, 1529, 1019, 
1038, 2165, 884, 1780, 713, 2161, 1769, 881, 878, 281, 1323, 517, 
1550, 900, 2025,5, 419, 1061, 647, 744, 1784, 1059, 2187, 280, 
628, 1526, 895, 1776, 2502, 608, 899, 102:l, 1521 

lstanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan: 

Beylerbeyinde &ıtancı Abdullahaga mahallesinde Araba caddesinde 
eski 9 mükerrer yeni 39 - 1 Numaralı hnnede mukim iken halen 

lkametgihı meçhul bulunan Hüseyin Hamdi Beye 
Hliaeyin Hamdi efendinin Emniyet Sandıgma 600 liraya birinci 

derecede ipotek irae ettiği Beylerbeyinde Boıtancab&fl AbduUahağa 
mahallesinde Araba caddesinde e1ki . 9 mfikerrer yeni 39 - 1 No la 
bahçeli bir evin tamamı 634 lira 79 kurutun 2/k.evel/933 tarihin· 
den evvel bermucibi mukavele borçlu hesabına yapılacak bilumum 
meltllrifin de borca iliveıile 0 o9 faiz ve 0 o 3 komisyon ve faiı ve 
komisyon Ye meaarif yekfınundan 2,5 muamele vergisi ve mesa• 
rifi lcraiye ve 0 o 3 ücreti vekiletle birlikte temini tahıili için 
ipotejin paraya çevrilmeıi yolile ita ettiği 31 • k.sani - 934 tarihli 
takip talebi üzerine adresinize gönderilen ödeme emrine müb şiri 
tarafından verilen meşrubatt n mezkur adreıte olmadığınız anlaşı• 
larak illnen tebligat icrasına karar verılmişti. Tarihi ilindan itaba• 
ren kırk beş gün zarfında yukarda yazllı borç ve m&1rafları dal• 
remizin 934-186 numaralı dosyaama ödemeniz lizımdır. Borcun 
tamamına veya bir kıımına veyahut alacaklının takibat 1 ra11 
hakkında bir itiraı.ınıı. varsa yine bu müddet içinde yazı ıl ve 
tifahen bildirmeniz lizımdır. Borç ödenmez veya itiraz olunm ısa 
ipotekli gayrimenkulün Ablacağı ödeme emrınin tehliti makamına. 
kaim e1 .. k kere ilb olanar. (~) 
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1934 MOD E L i 

YENi ODAK 620 
616 

Fotoğraf makineleri 
K O D A K 620 : 6/9 [ Makinelerin 
K O D A K 616 : 6.50/11 en uf ağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir defa giriniz. 

En şık 
En sağlam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlak 

Mekanizması daima sabit 

oıoıoo muvaffakiyet 

SON POSTA 

Para, her kilidi açan bir anahtardır 1 

1 Ş ba.nkasından kam• 
kopyalarınızı "Veloks,, kağıdına bastırınız 8iz de bara alan on binlerce 

Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce jR BANKASl'ndan vatandaı, biriktirdikleri 
ıar rmadan dayamr. ., para ile, bir kaç aene 

Kopyaların arkasında "VELOX,, kellmeaını bir kumbara alınız içinde, birer sermaye ve 
teminat olarak arayınız. ic sahibi olmuılardır. 

" ~~---------------------y ________ ...,,, 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -------· 
Aydın İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

1 - Selçuk Nahiyesi merkezindeki inhisarlar anbarı tamir 
edilecektir. 

2 - Yapılacak tamiratın ketif bedeli 9556 lira 13 kuruştur. 
3 - T emiratın ıartname ve planları Baş Mlidürliiğe milracaatle 

okunur ve alınabilir. 
4 - ihale muamelesi 1 Ağustos 934 tarihine rastlayan Çarıamba 

günü saat 15 te Aydın inhisarlar Baş Müdürlüğü Dairesinde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmenin isteklileri bedeli keşfin % 7,5 nisbetinde teminat 
parasını Baş MildUrlük veznesine teslim ile makbuz alırlar. 

6 - Tamirat Şartname ve pliolarının krokileri İstanbul' da inhisar-

,----------------~ VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul AcentalıAı 
Liman Han, T elefonı 229211 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

SADIKZADEVT~:~~; 
Cuma günü 1aat ıı de Sirkeci 

rıhtlmmdan kalkarak dotru IZMfR, 
Antalya, Menine gidecek. Dönilıte 
bunlara ilaveten Alanya, Ktlllilk, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Y anş ve Islah Encümenindan ; 

YARIŞLARI 
Veliefendide koşu mahallinde ıaat 15 te baılar. 

27 /7 934 ten itibaren aiti hafta Cumaları devam edecektir• 
Zengin babsimttıterek ·hususi tren .. (4069) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halit11ıda büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıltr. 
lar Umum Müdürlüğü inıaat Şubeıiinde, fzmir lnhiıarlar Baş 
Müdürlüğünde de vardır. istekliler oralara da müracaat 
edebilirler. "3962,, 

~--------------.. ~---------------------------------·~ 
Otobüs ve Kamyonların fazla yüküne tahammül eden yeni bir lastik 

GOOD 
x HEVİ 

DIUTİ 

Kamyon ve Otobüslerinizde bir takım lastikle daha fazla kilometre yapmak, lbtlk 
murafmızı yarı yarıya indirmek daha büyük boy bir laatlk kullanmakla kabildir. 

1934 mamulatı yeni 32 X 6 ~ GOOD YEAR liatiklerl bütiln GOOD YEAR 
acentelerine tevzi olunmuftur. Hemen ıehrinizdekl GOOD YEAR acentesine 

müracaatla 32 X 6} listiklerl talep ediniz. 
Ford, Şenole, Doç veııair bir buçuk iki tonluk Kamyon ve otobüsler için tercih olunacak 

yeglne mukavim lastik 32 X 6 ~ eb'adında dır mal GOOD YEAR lbtitidir. 

ı AYDA 100 LiRA KAZANMAK 
700 llra sarma ye ile 

ayda teminatlı 100 lira kazanmak 
istiyenler acele Nuruosmaniyede 81 
numaralı bakkal Hafız Nurır5•) müracaat. ( l 39 

Teri Kesmek 
Zararhdır ı ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
iliçlarla terinizi kesmeğe 

kalkıımayınız. 

SÜDORONO 

PERTEV 
KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 

Sadece 

MECRASINI DE0iŞTiRIR ... 
Ondan dolayı da hiçbir zararı 
dokunmaksızan, koltuk altların• 

sürlllebilir. 

ARMUTLU KAPLICALARINDA 
Radyo aktivlteai, silisi ve Htyoın11 

ziyade ve çok dert lere davadır. 

--~~~~~~~~--------
._Cildiye ve ZUhreviye 

Hastalıkları miitehassıııı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Asmalımeeçit Bur8a Pa__zarı 

ittisalinde Atlas Han Tel. 43308 

················································· 
.........• .-

Son Poeta Matbaa•• 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Mldürilı Tahir 

-


