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italya Hududunda 50 Bin Kişilik Kuv-
Roma, 28 ( Huııısi ) - ]talga hakiım•ti 1 t E • B ki • ı Ro•a, 27 ( A.A) - Br•nn•r ve Karlntl•a 

Avu.sturganın idlkltilinl gerek kendi enınl- ve m 1 r e 1 yo r hudut kuovetl•rinl lakvig11ye memar aık•ri 
9eli v11 gerek Aorupa sulhu için hayati blr kuvvetler 4 fırka, gani asgari 32 bin kiıidir. 
ıne&ele teltikki edigor. Bıı sebeple Ava.star• Fakat mevcut her lıalde daha çok fazla 
fonın miiıtalcll kalmaıı için lı•r çarege baı olıa ı•relclir. 
vurQcak. ~Aısusturgayı Almaragaga ilhak A aslurganın i.tiklallrt• ıopıl•cak h•rhanfi l Brenner fiti K.arlntlga imdatlarına Ba lrarelcat, Av .. turga iıl•rine herhanıi 
•lrn•lc ltuıaıundıılci teıebbüll•re icar"• ica• " .:1 a. -d h ı hir •endi mildahaleyi arzu ,efmige11 ]tolga• 

6 
"' 61r tecaviJz karıııınııtı n•mett •• " " • ·· -' ll ka ti lı lıt' l uıda ıilahla mukabel• eılec•ldlr. Avust•r· ıonu•r •n 1111

• er •r ' ıma • nın h•r llatl .. al• karıı hazır balanm11lc 
etmek •mri,.i heklemelcl•dlr. L '-,!J/idl B l 1. 6 A ladalcl lsgart har•lceti patlak o•rlr verm•:ı "'arıı ~u '· •n•n a utJra •r va•- lsfelfl••• ı•lclınıle ızah eılılmelctedır. 

l Romo, 27 ( A.A ) - St•/•nl Aja111ı t•h- ., tolga lıiikum•ti, 6ütiin aılceri lcuooellerit1 targan111 11azlı•tl ta6iilılt1 dolru ıittl· tr a•igetln clddi!J•ll ıizll tatulma-
~ııdat inrine •eolc•dllm•l•rl11i emretmiştir. llla•.",i~•okr:ll Dol'"is'iıl k•lll bildlrtllr 61ldi- g"'in• ıör•, b• ilıtiuat tedblrlerı'nden maktadır. /ngllt•r• ile Fransa ••fır· 
va dalclk11da had•tl• •ili 6l•tl•11 f.zla 6lr " "'' " ı H 
lcuvvet •ilah 6a1111tlotlır. Birıalc taıı•r• rllmez korışıklıklar ilıtlmalitf• m•6ni, it•"• dalıa ll•rbln• 1ldllm••İ11• liiz•m lcal- ... •'ı' _, darıcıı• Nezaretı ıl• lema• 
ııı 
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1 
l d lcl h le Alt fi• ı.11r'· or.:1•larınır1 le11,..lcet• •eçm•l•ri lçi11 na ınu• ır. 

'' • •r• 11• uua c flarrr1 a aoa ar11.-ıa • A - • • mıgacalı iJmll edilebilir. 
l,"•ndo to,.ıonrnı,ıır. H•4•tt•kl koo .. llor, emir ooril.,/ıtlr. ( Devamı 8 üncü aayfada l 

Avust r 
be 

a Dah ı h 
Deva Ediior ! 

• 

Yüzlerce 
.Olmak 

Kişi Öldü, Asiler Teslim 
Vaziyetinde Kaldılar 

A vuıturyada geçen ki kanlı hadiseler eıııasında hükOmet kuYVetleri istirahat nziyetinde . -v l lıklar devam etmektedır. Buaunla 
iya~a, 28 beraber, htıkUm•t lutaları ile l ~usuıı ) -: aıller araaında yarın sabaha ka· 

tirya .villyeti dar ve asiler ailllılarını teılim 
h~vallaınde bll- etmek artiyle bir mtıtareke ya• 
kumet kuv· 

1 
,_., d' H pıldıjı söylenmeıne ır. aymat· 

v~tlerile hll· ıuı azizından Hkiz kiti ölmOıtDr. 
kumetl devir· (Devamı 8 inci aayfada \ 
mek makıa- ........................................... . ·•················ 

Çakmak 
Satışına 
Başlanıyor 

dile hareket 
eden •lllbla 
mu te ca vizler 

arasında çok 
ıiddetll ve 
kanlı bir dahlll 

muharebe ce· 
reyan ediyor. 

Mu sa de meler 

esnasında iki 
taraftan da yüz 
lerce kiıi öl· 

ınUıtUr. HUku
lllet tarafmdan 

lllli tecavizlere, 

•llihlarmı11bira· .. 
karak teallm . . temmiitında o zamanki A vuıturya 

914 seneaınde yıne k"ld .. ld 'i .. , ·· b · 
olmaları hak· nliahiı ile zevoHİ BoStıaAA)u ıa 1 e ok t ru ~."1~. 1 ~. ctı.: 1_ • 1;"'~tı,ı!& dört sene an& gomu muı u 
•unda ıon bir nayetin netioesı olaraıı..ı uyıı:- \ • I .. · bil ı,;ff tıce er vereceıı -
bıUhlet verll~~tir. Bu mühlet veba'J'.r.;

1 
ne 

~itmek tlzeredir. Eter aıiler teı· . d~rillY.~~:z1. ('A. A.) - Karıpk· 
lia olm.ıana mulaarebenin çok . ~4· 

Kibrit inlıiıarı ldarHl plyaıa· 
ya çakmak çıkarmak i9ln llzun· 
gelen lıazırhklara bqlamııtar. 
Şimdiki halde ıirketin elinde, 
bUkümetten evvelce devraldığı 
15 bin kadar çakmak mevcuttur. 
Üç bakaya kadar bu çakmaklar 
aatııa konuhauf olacaktlr. 

Verilen malümata ıöre; plya• 
saya çıkarılacak çakmaklar J ,5 
ile 3 lira araıında &atalacaktır. 
lnhiur idareıl ayrıca, Avrupaya 
mühim miktarda çakmak ıiparit 
etmiıtlr. Bunların içeriıinde altın 
ve ıthnllt olanları da vardır. 
Çakmaklar, blitlln acentelerde ve 
bayilerde bulundurulacakbr. 

Gürültü Mücadelesi 
Harekete Geçilmesi için Daha Bir 

Haylı Beklemek Lazım 
Dahiliye V ekAletinin, bUyUk 

ıehirlerde gttrlUtU ile mllcadeleye 
geçmek huıuıundaki kararından 
vaktile okuyucularımızı haberdar 
etmiıtlk. Bu karar üzerine V eki· 
let, gUrUltU ile mücadele etmek 
ve gürültü denilen biçimsiz vazi· 
yeti ortadan yok etmek için n .. 
Jer yapmak )ham 1ıeldijini, mu• 
faaaal bir liate halinde belediyeye 
bildirmiıtl. 

Öğrendiğimize göre, belediye 
daimi encümeni Vekaletin gön• 
derdiği görültü ile miicadele liıte
ıini tetkik etmektedir. ilk olarak, 
belediye zabıtasİ nizamnameıinde, 
bu liıtenin icaR ettirdiği bazı de
ğiıiklikler yapılacaktır. Fakat buna 

mukabil daimi encllmea, DahWye 
Vekiletinin gönderdiği mllcadele 
liıteainde bazı cihetlerin tatbik 
kabiliyeti olmadığı neticeaine var
mııtır. Bu hnauata bir mlttalla• 
name yazılarak V ekllete g&ıd .. 
rilecektir. EncUmenln tatbik kabl· 
llyeti olmadığı mUtaliaaında bu· 
Junduğu kııımlar ıualarclar. 

Uıteye göre, aeyyar aabcalatr. 
sabah sekizden evvel, alqam .. 
ıaat iyrmiden sonra bağırmalan 

yasaktır. Fakat encümene göre, 
latanbulun bazı hususiyetleri var
dır. Meseli bugün şehirde apar· 
tımanlar çoktur. 

Sabahleyin kapının ılnilnden 
( Devamı 8 inci sayfada ) 

Bu Sene, lzmirin Kazanç 
Ve Bereket .Yılıdır 

Üzüm 
Bir 

-----·-------
Ve İncir Mahsulü, Rekabetsiz 
Satış Mazhariyetine Erdi 

Jz,,.iri11 'flefi• ve lezzetli üz iwaleri 

lzmir, 27 (Huıusi ) - Bereket üzümün bu ıene ilk defa yetiıtir-
günlerindeyiz. Yeni mahsul yılınan me ıerefi Menemende Haaan ara 
ilk verimlerini Ege mUıtahıili, iıminde i&yretli bir TUrk köylll• 
ıenenin otuz. UçUncU haftaamda, süne aittir. Bu ıayretli mUatabaU 
ayni aUnde yetlttirerek satıı pa• ilk kuru üz.üm mahaulilnil lzmiria 
zarına iöndermiı bulunuyor. ihracat firmalarından bir mQH ... 
Memlekete on iki milyon ,.. aeye göndermiı; kuru tıılmler 
tiren mtıbarek tızllm mah.sultt. boraacla mllmeyyiz heyet t,.-afın-
a6a, hem de çekirdekli& kuru ( Denmı 8 lael aayfacla ) 



2 Sayıa 

( H;-Lk}n Se-si) 

Kıymetli 

Eserlere 
lgi Bakalım 

l11tnnbulda çok zengin ve maddi 
dehi>rİ nıilyonlnrı nş n kütüp
bnneler ve kitaplar vardır. 
l''nkat bu kıymetli eserler icap 
ettigi ~ekilde muhafaza edilemi
yor. Bu husuta halkın fikirlerini 
şu eatırlarda okuya<'aksınız: 

~ami Bey ( Fatih Atpazan 17 ) -
Gazetelerde okuduk. KüUiphanelerf
mi:ı:den birçok kitaplar aşarılmı• 

Berelcetvcrsin ki bunlar yeni değildir. 
Cümhuriyet idaresi irfan ve tarihe 
büyük bir yer vermiştir. Dede yadlgan 
olan bu eserleri bOyük bir kıskançlıkla 
muhafaza etmektedir. Yalnı:r. kllUlp
hanclerlmiz daha fenni ve ilml bir 
tekilde tnsnlf edilse ve daha değerli 

ellere verHse elbette çok iyi olur. 

lf 
İrfan Bey { 8e}koz Yalıköy 23) -

Bi:r.im kütüphanelerimiz çok zengindir. 
Türkler lraun, Turana ve Viyanaya 
kadar bütün topraklara hikim olduk
ları için arabın, frengin ve franın 
bilUln kütnphanelerinl hükumet m~r
kul olan İstanbula tafımışlardır. Bu 

itibar ile biıim kütüphanelerimizde 
çok nefis ve emıml&iz eserler vardır. 
Yeni Maarif Vekilimizden İatanbulda 
biltün kitnpları bir oraya toplıyacak 

asri bir kütüphane yaptırmasını rica 

edeceğim. Benim kanaatime göre 
bunun için de para bulmak çok ko
laydır. lıtanbulda (SO)ye yakın kfitüp
hane vardır. Bunların ankazı ve yerleri 
aablıraa bedcllerile tam manasile 
modern bir kütüphane yapılabilir. .. 

Hakin Bey ( Divanyolu 25 ) -
KllUiphaneleriml:r. ciddi bir tetkik n 
tuflyeye tabi tutulmamııtır. Henfiz 
fark ve garp ilimlerinin tanımadığı 
bal:ir eserler tozlu raflarda uyukluyor. 
Ellerimizdeki fihristler kurunu vilatai 
bir zihniyetle ve çok bas( t olarak ya• 
pılmııbr. Biitiln kfiUiphanel~rin birleı· 
tlrilmeıi de çok lazımdır. Bir okuyucu 
bir kitap için Çarıambadaki Murat 
Molla kütüphanesine kadar Jıldemez. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Çatladıkapı açıklarında Ah
met kaptan isminde birinin 10 
tonluk bir kayığı batmıı, tayfası 
kurtarılmıştır. * Cideden Bursa vapurile 
lstanbula gelen yolculardan Mus
tafa isminde biri rıhtıma çıkar-

ken düşmllı ve belinde bulunan 
kılıfsız bıçak böğrüne saplanarak 
yaralanmışbr. 

le Bebekte yıkanmak için 
deııize giren Ahmet isminde bi
risi yüzmek bilmediğinden bo
ğulmak Uzere iken kurtarılmııtır. 

* Şişlide arabacı Alinin 
arabası beygirlerin ürkmesife 
devrilerek arabacı Ali ile arabada 
bulunan bir çocuk yaralanm1fbr. 

SON POSTA 

Hizmetçi Feryadı Bastırdı! 
İtfaiye Geld", Fak;t Ortalıkta Yan

gından H· çbir Eser Bulamadı 
Dun Samatyada bir hadise olmuı, bir hizmetçi

nin teliişı, itfaiyenin harekete geçmesine ve bütün 
bir ıemt halkının heyecana kapılmasına aebebiyet 
vermiştir. 

"- Yangın var, yanıyoruz!,, diye feryat ederek 
bu imdat feryadı etraftan duyulunca qyaıını kapan 

Bu gülünç hadise ıu şekilde cereyan etmiıtir: 

dııara fırlamış, muhacirhane bir lahze içinde boşal
dıktan başka cıvar evlerde oturanlar da yanmak 
korkusile kendilerini dışarı atmışlardır. Bu ıırada 
açık gözün birisi hemen polis karakoluna koşmuş 
ve mevhum yangından itfaiyeye de haber verilmiştir. 

Samatyada Sulumanastırda oturan muhacirler
den Lazaros isminde biri, oturduğu odada yemek 
pişirmek· için mangal yakmak istemit ve kömfirleri 
tutuşturmak için üzerine kağıt koyarak ateşlemiftir. 
Mubacirhnne hizmetçilerinden Margarit, Lazarcsun 
odasında alevleri görUnce: 

Biraz sonra gelen itfaiye meydanda alev duman 
arayıp bulamayınca iıin içyllzU anlaşılmıı ve herkes 
tekrar evine dönmUıtür. 

Tapu işleri 
Yeni Kanun Geleck Sene 

Tatbik Edilecektir 
Millet meclisinde tatilden bir· 

kaç gün evvel yeni bir tapu ve 
kadaıtro kanunu kabul edilmişti. 
Bu kanunun tatbik şekli ve za
man~ şöyledir : Yeni kanun ile 
memleketin beş yerinde daha 
tapu ve kadastro grup teşkilatı 
yapılacaktır. Fakat bu kanun bUtçe 
kanununun kabulUnden sonra çık
tığı için tahsisatsızlık yüzünden 
bu sene tatbik edilmesine imkan 
yoktur; ancak gelecek sene tatbik 
edilecektir. 

Merkezi lzmirde bulunan ve 
lzmir, Manisa, Denizli, Aydın 
viliyetlerinin tapu ve kadastro 
itlerini gBren grup teşkilatından 
çok istifade edilmiştir. Bu grup 
cUzütamlara ayrılmış ve muhafız
lık teşkilata yapılmışbr. Muhafız

lıklara da istıklal verildiği için iş
ler çol< çabuk ve muntazam yürü· 
mektedir. Gelecek sene teşkil 
edilecek grupların memleketin 
hangi mıntakalarmda işe başlıya
cağı henOz tesbit edilememiştir. 

lstanbuldakl EmUik 
Geçen sene temmuzda faali

yete geçen latanbul kadastro 
muhafızlığı bir sene içinde (1650) 
kadar satış ve ipotek işi yapmış
br. Şimdiye kadar muhafızlığa 
(18) mahallede (9) bin parça em
IAk devredilmişti. Yeniden Emin
önü mıntakasındaki Tülbentçihü
samettin mahlesi de muhafızlığa 
verilmiştir.. Teşki'ata bu sene bir 
katiplik daha ilave edilmiştir. Ya
pılan satışlar içinde 40 bin ve 
(100) bin liralık bUyilk emlAk te 
vardır. 

Kahveci itince 
Beyoğlunda kahveci Safer ta

rafından itilerek yere düşen Ah
met isminde biri yaralanmışbr. 

!Afyon 
Müzesi 
Kuruluyor 

Aldığımız malumata göre, 
uyuşturucu maddeler inhisarı ida· 
resi, ıehrimizde bir afyon mOzeıi 
vilcude getirmiye karar vermiştir. 

Bu müzede, Türkiyede yetiıen 
muhtelif afyon cinsleri naturel 
vaziyette ve tasnif edilmiş bir 
şekilde teşhir edilecektir. Ayrica 

her mıntakada görlilen afyon to
pakları ve çizme bıcaklarile af· 
yonculukta kullanılan diğer aletler 
de bir kolleksiyon halinde hazır
lanacaktır. 

u} uşturucu maddeler inhisarı 
idaresinin, tetkikat yapmak üzere 
memleketin afyon yetiştiren mın-

takalarına gönderdiği mütehassıs· 
lar ayni zamanda bu işle de 
meşgul olmaktadırlar. 

Aldığımız malümata göre; in
hisar idaresi bu mütehasııslar 

vasıtasile, muhtelif mıntakalarda 
mahsulün köylüye kaça mal ol-
duğu hakkında da tetkikat yap
tırmaktadır. Alınacak neticeler, 
yeni mahsul alımında gözönUnde 
tutulacaktır. 

Vücude getirilecek afyon mü
zesi hazırlıklarile uyuşturucu mad
deler inhiaarı umum müdürü Ali 
Sami Bey meşgul olmaktadır. 

TUrkoflsin Tebliği 
TUrkofis tebliğ ediyor: Türkiye 

ile Yugoslavya arasında aktedilen 
tediye ·muvazenesi ve umumi 
kliring esaılı ticaret mukavelesi 
Heyeti Vekilece tasdik edilmiıtir. 
Yugoslavya hükumetince tasdik 
edilmiı olduğundan mukavele 
mevkiitatbika girmiştir. Alakadar 
tüccar mukavele tafıilahoı Tu.r
kofis şubeleri ve Ticaret Odala• 
rından öğrenebilirler. 

1 
Dilsizler 

Bunlardan Muhtaç Olan
lara Yardım Edileck 
Dilsizler ve sağırlar cemiyeti, 

Iatanbul sokaklarında sefil vazi• 
yette dolaşan azalarını bu halden 
kurtarmak için esaalı bazı teşeb
büslere giriımek üzeredir. Cemi
yet vilayete müracaat ederek Şeh· 
zadebaşındaki lbrahimpaşa med· 
resesini iatiyecektir. Fakir olan 
dilsiz ve sağırlar bu medreseye 
toplanacak, bunların dilencilik 
yapmalarına meydan verilmiye
cektir. Cemiyet, burada, kör olan 
azaya musiki öğretecektir. Musiki 
öğrenen Amalar kahvelerde, sair 
yerlerde çalgı çalarak hayatlarını 
kazanmak imklnını bulacaklardır. 
Cemiyetin, umumi menfaatlere 
hizmet eder mahiyette cemiyetler 
araaına girmeıini tamin için ay• 
nca teşebbUsat yapılacaktır. 

T.erkosta Mikrop Kalmamış 
T erkos suyu, ah nan ıon ted

birlerle, mikropıuz ve içilebilir 
bir hale getirilmiıtir. Suyun içine 
atılan kimyevi bir madde auyun 
bütun mikroplarını almaktadır. 
Yapılan tahliller çok iyi neticeler 
vermiştir. 

Hileli Ekmekler 
Alibey köyündeki bazı fırın

ların noksan ve hileli ekmekler 
yaparak bunlan Şişli ve Eynp 
yollarmdan ıehre aoktuklan ve 
ucuz fiatla halka sathklara iddia 
edilmiıtir. Filhakika yapılan mu
ayenede bu ekmeklerin gayri ııh
hi olduğu tesbit edilmiştir. Bele· 
diye bu ekmekleri şehre sokmıya· 
cağı gibi bu fınnlar hakkında da 
kanuni muameleye tevesaül edil· 

1 miştir. 
Otomobil Çarpmış 

Kemal Efendinin idaresindeki 
908 numaralı otomobil Dolmabah
çede Mehmet isminde bir çocuğa 
çarpara ağır aurtte yaralamııtır. 

Giiniin 

Şarki Türkistana 
Mektup Gitmiyor 

Şarkı Türkistanda teşekkUI 
eden yeni Cilmhuriyet Reisinin 
ıahsına ve Şarki Türkistanlılar• 
gönderilen mektupların geri çev• 
rildiğini bazı okuyucularımııuı 
ıikiyetlerinden öğrendik ve posta 
müdUrlüğündenttahkik ettik. Poıta 
telgraf ve telefon Umum MüdUr• 
IOğünUn 7 haziran tarihli bir 
tamimine göre Şarki Türkiıtan• 
gönderil~cek mfiraselatın kabul 
edilmemesi bildirilmektedir. Bu 
tamimde ıunlar yazılıdır : 

" Rusya yolu ile Çin Ttirkiı· 
tanındaki Kaşger eyaletine göıı· 
derilmekte olan müraselatm, ÇiP 
idaresi posta memurları tarafın
dan alınmamasından dolayı Sov• 
yet Rusya Çin hududu Uzcrind• 
biriktiği ve bu aebeple şimdilik 
bu bavaliye sevkedilmek Uzere 
posta mtlraıelih gönderilmemesi 
Inzumu bildiril'Uiştir. ikinci bir 
iş'ara kadar Kaşger eyaleti için 
posta müraselitı kabul edilmemeıl 
Mübarek Şehitlerimiz için 

Bir Abide 
Yozgat, 26 - MiJIJ mücadele 

eınaaında Çapanoğlu istasyonunda 
Hacıköylil nahiyesi mıntakaaında 
eşkıya tarafından şehit edilen 
yUzbaşı Galip Beyle yedi genç 
zabit arkadaılarınıo kemikleri 
toplanarak nahiye merkezinde 
namlarına yapılan abide sah gU· 
nU merasimle açılmıştır. 

Merasimde nutuklar irat edil· 
mit, ıehitleriıı habraları taıiı. 
olunmuştur . 

Yakalanan Kaçakçılar 
Ankara, 26 - Temmuzun 

dördüncü haftası içinde sekizi 
müaademeli olmak Uzere 33 ka
ç.akçı vak'aaı olmuıtur. Bu vak-
alarda biri ölü kırk üç kaçakçı, 
1134 kilo gümrük, 1251 kilo in· 
hiaarl kaçağı, 42 kaçakçı hayvanı, 
59 koyun ve keçi, 3 tüfek, 14 
fiıek, 76 gUmüı mecidiye, 5 
dinamitli kapslll, l çakmak ile 
15 lira yakalanmııbr. 

Mecidiye 
Köyünde 

Mecidiye köyündeki arazinin 
aabıı için bir komisyon teşkil 
edileceğini yazmııtık. Bu komfa
yon Beyoğlu Belediyesinden ve 
idare heyetinden birer aza ile 
Milli Emlak Müdürlüğünden bir 
mühendis ve bir memurdan mil· 
teıekkil olarak yakında faalicyte 
baılıyacaktır. Kanunu Medeni
nin neşrinden evvel burada ev 
yaptırmış olanlara evleri ve ar• 
saları bedel ile temlik edilecek 
Kanunu Medeninin neşrinden 
ıonraki evler de tazminat muka· 
bilinde sahiplerine verilecektir. 
Bununla beraber yola tesadüf 
edecek yerlere yaptırılan evleı 
yıktırılacaktir. 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

930 aenealnde Kadıköy ve hat bo
yunda ıivrf ılnek mücadeleaiM karu 
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931 ıenesinde bu ite kemali ha- j 
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Yeni 

M_aarif Vekili Beyden 
Bzr Rica 

........ 
-------- Bir talebe ha.Lası -

h Bu seneki bakalorya imti
tn anlarında Maarif Vekaletinin 
d bilimlerin not takdirine mü· 
k~ ale etmemeleri hususunda
t~ı bnıri. her imtihandan sonra 
le e ? tarafından muallim
t re ısnat edilen iltimas ve ga· 

U 
•• eı.karlık sıfatlarının muallimler 
ıe · 

id' rınden kaldırılmasına matuf 
b ı. Fakat bir kısım muallimler 

6 uf k kendilerine kartı bir itimat
h ı. 1 k telakki ettiler ve o ıuretle 
•. ;re. et ettiler. Yine bu sene 
h k~ıhanların ciddi yapılacağ,, 
v '\ • ı~daki neıriyat bundan ev• 
()~ k~ ımtihanların ciddiyetten iri 
ilr ugu, ciddiyet gözetilmediği 
l 

1 nıasla talebe geçirildiği 
tı anmnı hasıl etmiş ve bu· 
ttı un da muallimlere ve dolayııile 
te~~le~et maarifi için hoş bir 
tıU~kkiy~ _Yol açmıyacağı dUıli-

rnenuştır. 
tn Kanaatimce Vekaletin bundan 
! aksadı talimatın (156) ve (157) 
ktıcı maddelerinin tamamil tatbi-
•nı arzu etmesidir. 
Talimatın 156 ıncı maddesi: 
"Not takdir ederken ehemmi· 

}'et Verilecek cihet: Talebenin o 
:.Umreye dahil derslerden her bi
ınde mUteferrik malumattan zi· 

Yade, bütün zümreye tamil olan 
kltıurnı ve farkt ve zümreyi a18· 
~dar eden meselelerin halUnde 

~~sterdiği liyakattir. Binaenaleyh 
•
1r ıUmreye dahil derslerden bi

~1:de. :'z.ayıf,, olup ta bu zayıflığı 
t ~dısını bütün zümrede "zayıf,, 
t elakkl ettirecek bir ehemmiyet-

d~. görnJmiyen talebe o zümreden 
ondu ··ı ru mez.,. 
. _ 157 ci madde - Gerek tah· 

r:rı ve gerek şifai mezuniyet im
hlıanlarmda sorulan suallerde 
aşağıdaki noktalar nazarı dikkatte 
tutulur. 

a - Sorulacak sualler, her• 
hangi bir derste talebenin yalmz 
hafrıasım işgal edecek fer'i maJü
tnatı aramaktan ziyade o derse 
Veya ders zümresine ait mesele· 
lerin hallinde talebenin ne dere· 
keye kadar maharet ve liyakat 
t aıandığım anlamak gayesini 
bakip etmelidir,, diyor. Taliınabn 

u iki noktası hiç nazarı itibara 
llınmamıştır. Talebenin o danteki 

1
·Yakat ve mahareti aranmamıştır. 

t-!llf!zayı işgalden ibaret kalacağı 
asrıh edilen fer'i malumatla uğ

t&şılmlftır. Bunun en basit muka
Yesesi vekaletten gönderiler aual
l~rle bUJ"ada tertip edilen sualle
!'n arasındaki farktır. Hele aımf 
•rntihanlarmda, kanaat notlarında 
b.uallimlerin bir kısmı karşılarmda 

1.~ talebe değil bir profesör bir, 
~utehassıs bulunduğuna zahip 

d
o .~uşlar ve bunu talebeyi dön· 

llrmekle ve ikmale bırakmakla 
tefair etmişlerdir. HattA bir mu-
nHim, mümeyyiz bulunduğu bir 
b~kaloryn imtihanında " talebeyi 
döndiirmezsem mes'ul olurum ,, 
demif ve bu hareketile kendini 
rnes:uı~y•tten kurtardığını tefhim 
etmııtır. Yine bu muallim ikmale 
~ırakhğı tale~~yi teselli, teıvik ve 
tergip edecegı ve onları çahşmıya 
•evkedeceği yerde: 

Resimli Makale a irade il 

Kainat bütün kudretini ve bütün hayatiyetini ırüneşten 
alır. Fakat güneş ile onun hayat verdiğ i diğer yıldızlar ve 
bizim dünyamız arasındaki meHfd, as rların dolduramı
yacağı kadar uı:undur. Bununla beraber rilneıin veıriş ve 

bizim aht kabiliyet~mi:ı, bu mesafeyi h içe indirmlttir. Bu 
hakikati bildikten ıonra cesaretle söyliyebiliriz ki, gayeye 
varmak için aradaki meaafe bir hiç demektir. Mesafenin 
ehemmiyeti yoktur, asıl olan fey irade, azm ve imandır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Ordular Silih Başında! 
~~~~~~~~~~~---

( Baştarafı ı inci 18yfada ) ittihadı tehlikeai bau·ö•terir göstermez litile ne9rederek Alman hilkômetinin 
Roma 27 (A. A.) _ M. Muıolini müdahaleye hazır bulunmaları Jizımgel- muhtelif beyanatını ve tedbirlerini 

harbiye ~e hava müıteşarlar1 jeoeral diği hu•u•unda ittifak göstermektedir. ehemmiyetle kaydetmektedirler. Mat-
Baıtro9oi ile Valle'yi, hariciye miiııte: lngllterenln Kararı buat bilhasaa Avu•turya hidi•elerinin 
tım M. Süvlçi ve matbuat büro•u ıefı Londra, 28 ( Huıusi ) _ Hariciye münhuıran dahili bir mesele olduğunu 

Kont Goleaızo Ciano'yu kabul etmittlr. nazırı Sir Con Slmon, Avusturya tebarüz ettirmekte ve uzun zamandanberl 
Almanya'yı lttlham lıtiklalinin Avrupa ıulhu ve emniyeti ıftkunet buJmıyan Avu•turya milJetlne 

l h l muhabbet hisleri izhar eylemektedir. 
Roma, 27 (A. A.) - talyan mat• için hayati bir . ehemmiyeti a. z 

buah Viyana suiikastlerinden. nefretle olduğu hakkında lngiliz hllkuınetlnın Fon Papan Avusturya 
bahsetmektedir. Ciornale d'Italya bu evvelce derpit ettiği noktat nazarda Sefiri oldu 
münaaebetle diyor ki: sabit bulundutunu aöylemlttlr. Berlln, 27 ( A. A. ) - Baıvekil 

"Almanyanın tiddet hareketlerin- Romadan ve Pari•ten gelen ha· muavini M. Fon Papen, fevkalade 
de bulunmak buauıunda gösterdiği 

k d. d h·ı- o ı ·ı~t b•rlere göre, son hidiıeler mOnue• murahhaa sıfatiyle Almanya'yı Viya-
ısrar ancak en ı a ı ı m şıc:ı a ını "' h l i d t ·ı . k b l 
halledebilmek için hatU en vahim betile Avusturya lstlklallnln ar c na a emsı etmeğı a u etmittir. 
beynelmilel karışıklıklar çıkarmak tecavüzlerden mutlaka temini mese- Binaenaleyh muvakkaten Batvekil 

1 f' muavinliğinden ayrılmıf demektir. 
arzusuylc izah olunabilir.,, le1l, lngiliz, Fran91:ı ve talyan 18 ~-

Fransı:ı 'nıfl vaziyeti lerile alakadar hükumetler arasın a Viyana, 28 (A.A.) - M. Fon 
Parb, 28 ( Huıusi ) - Hilkumet, ehemmiyetle görüşülmektedir. P~penin Almanyanın Viyana 

Avuaturyanın istiklalini yok etmek Amerika Ne ou,uncede? seflrliğlne tayini üzerinde ehem· 
hususunda yapılacak her hangi bir 27 (AA) Hftkü t miyetle durulmaktadır. Fakat Al-
hareketo kart: çok haHa• vaziyette· Vatington, · · - me ' 
dir. Çok m 6 •suh olarak söylendiğine Avusturya vaziyetini çok ciddi oJarak man hükumeti usülden olduğu 
göre, Avustury:. istikliJln< yapılacak telakki etmektedir. M. Ruzvelt biltDn üzere bu tayin hakkında Avuıturya 
hareketlen FransL. hükumeti, icabın- Viyana hadiselerinden muntazaman hükumetinin fikrini almadıaı için 
da kuvvet istimal etmrk meıuliyetlni mah'.imattıır edilınittir. Ve fnglltere b h d' b 6 

il l b k u i ııe iyi ir intıba bırak• bile gÖZC1 alabilecektlr. ile Franaanın aksllllme er ni llyll 
MUdahalt. tekllfl bir dikkatle takip etmektedir. mamıştır. 

Paris, 2i ( A. A. ) - Gaıete.ler, Almanyaya Gelince Berlln, 27 (A. A.) - Alman hiı· 
korneti, son Viyana hidiaeleri müna-

:.ö~ük. t~vl;tlerib Av~!lb;;a d~~~?J; Berlln, 27 (A.A.) - Alman gad- ıebetiyle kapatmıt olduğu Avustur-
ıı;:~ı ın ış~ 1?1 Aruı Avusturya teclleri Avusturya badi•elerlnl rafıi- ya - Almanya hududunu açmııtır. 

tViy~;·ada Tevkif Edil~nler 
VI 28 (H susi) _ isyan Diğer taraftan Af manyadaki hududu geçınışler ve hükumet 

yana ~ k'k k Avusturya nazilerlnden bir kıımı kuvvetJerile mUsademey b ı 
hidiıesi hakkındaki tah ı at ço ............................................. lll•••••••••••••••··· e aı a-
mühim bir safhaya ~irmif, buruk 11A h t •g"" İn mışlardır. Yakalana~ bir ~ıi!1in 
memurlardan bir çogunun hidııe· l.Vl 6 me Çl UzerJnde çok mUbım veaıkalar 
de parmaklar• bulunduğu ~nıaıı•· ~anlı Hatırası ele geçmiıtir. 
mıştır.Hariciye erkanından bırkaçı, ~: I d H .. Yugoslavyaya Kaçanlar 
Viyana polis müdUrU ve polis Dun Çanakka e e urmet Belgrat, 28 ( A.A ) - Yugoı· 
müfettişi, yüksek rUtb~U a.ık~r- Ve Minnetle Anıldı lavya ajansı bildiriyor: DUn öğle 
lerden de iki zat tevkı! edılmı~· Çanakkale, 28 ( Huıusi) tizeri yüz kişi Avuıturyadaki 
tir. Tevkifler ~evam edıyor. Dı· GUlcem~l va~?rile buraya gelen Radkersburgdan Yugoslavya hu-
vanıhsrp faahyete geçmek llze~ ziyaretçıler dun sabah Maydosa duduiıu geçmiı ve Gorn. d 
redir. ıktılar. Burada Çanakkaleden . . . . ıera gona· 

-· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ' · · · ': __ ...... ç G J'b ı d n gelen ziyaretçiler da tevkıf edılmışlerdır. 
B J V H t le ve e ı o u a -··· ~ .............. . 

ursa marn e a 1P • de vardı. Binlerce ziy.aretçi Conk deki merasimden 8~~;; ··~~ht~İif 
rın ! Kararı bayırında Mehınetçık A~lde· teıekküller na mana birçok çelenk· 

B _..\. A.) - Alaka· ıinin önünde, vatan ugrun· lor konuldu. ursa, . k b 
darlarm lcen~ aralarında verdik· da can veren 8 raman Müteakiben Gazi Hz. ne 
leri karara iıntisalen Bursa vilA· Mehmetçiğin bat•~tİını ~b~et tazim hisleri ifade edilen bir 

Yetinin bütüıı köy ve kazalarında ve minnetle ~~ 
1
1 ar. fı 1d e• telgraf çekildi 

· · · h I d. i · u • de lngilız er tara n an . · . 
ımam, hatıp. vaız ve oca ar m nın uz~rı°: . elenk vardı Meraaımden dönilıte bir kaza 
kisve olan sarık ve latayı s~dece gön~erılmı! bır zı ç ordu· ' atlabJdı. Halkevi reisi Ali Rıza "ikmale bıraktıklarımı ikmalde 

de geçirmiyeceğim . ., diy~rek 
kendi kuvvet ve kudretim ışae 
etmiş. Bu sebepledirlki, Ankarada 
irntihanların sureti icrası hakkında 
bir karar ittihaz etmek Uıtıre 
içtima eden heyetten büyük ümit-
1~r bekliyoruz. Bunun için . alda 
~elen en kestirme yolun ıkmal 

vazifelerini ifa sırasında gıymek Uzermde şoyle ya Y • B l N ki H . u k 1 d Bu güzel " Necip bir düşmanın muhte- ey e a ye anımın bmdikleri 
zere çı armış ar ır. otomobil bir kamy 1 t 
teşebbüs takdir ve memnuniyetle rem hatırasına " 'd . b. on a çarpış ı, 
k ı Mehmetcik ahı eıınin önün· fakat hiç ır şey olmadı. 
arşı anmıştır. ™"" 

/NAN JSTER iNANMA! 
Şu satırları "Tiirk Söıü,. gazete•inde okuduk: 

Vesaireye ait imtihan suallerinin "Yolgeçen k8yünde, timdlye kadar dünyada belki 
ekaletçe tertibi ve imtihan ev- de eşine raetlanmıyan çok garip ve hayret• değer bir 

gün köpetin leti arhk çürüyor ve köyün köpekleri ta• 
rafmdan parçalanarak yenlliyor. 

Şimdi bu beı yavru açıkta mı kalıyor? Hayır f. 

takının hiçbir mektep ve hadiscı olmuıtut. 
dersle alakası ol mı yan ve bitaraf Biıe anlatılan şudur: 
Oldug"unda rıııüphe buJuomıyan k b d A-ltı Y Yolgeçende bir köpe tam eş tane yavru o~ur• 
ttı~arif erkinile müfettişlerden d kt sonrn ölüyor. Bu beş yavru. on iki gün miid-
t Ur~kkep bir heyet tarafından u l 

8
: ölil ananın ıiidUyle geçiniyor. Fakat on ikinci 

_. etkık ettirilerek notların bu su· det e u 

Tesadüf bu ya; o giln ölen köpeğin anası ya~ı-y;;: 
rularm ninHİ de doğurmuf bulunuyor ve bu ıuretle 
hem kendi yavrularını ve hem de torunlnrmın karın
larmı doyurarak bunları ölmekten kurtarıyor. 

Annesiz büyüyen bu bet yavru bugUn köyün içinde 
gezip dolaımaktadırlar. 11 

ISTBR /NAN Al ~~tlc takarrür ettirilmesidir. Va- l f' /NAN 
~et, böyle bir talebi bakla gös· ---------------..:.....------------------------..1 rnıektedir. L 

Münderecatımızın çoklu
dundan dercedilememiş
tir . 

., 

l~enup Sahilinde 
Bir Ölüm Vak'ası 
Bir İtalyan Balıkçısının 

Sahilimizde Öldüğü 
iddia Edildi 

Ankara, 28 (A.A.) - Bu ayın 
inci günü akşam üstü f ethiye• 

nin takriben 30 kilometre cenu-
bunda Kalkan veyahut Kalamakya 
limanından 15 kilometre mesafede 
Çayağzı denen mmtakada Zey• 
tinburnu önUnde iki itaret• 
aiz motörlU yelken gemısının 
gelip durduğunu gören aahil 
muhafızlarından iki nefer, bu
runa koşarak dUdük öttilrmek 
suretile gemilerin kaptanlarmı aa
hile çağırmışlardır. 

Bu işaret Uzerine gUverle· 
lerde duran mürettebatın 
ambarlara gittikleri milıahede 
edilmiş ve neferlerden biri tehdit 
ve ihafe makıadile beı el silah 
atınca gemilerden bir kayık indi
rilmit ve Uç kiti sahile doğru 
gelmeye başlamış ve gemiler 
halyan bandırasını çekmişlerdir. 

Neferler sahile gelenleri gör· 
mek üzere yanlarına gitmiıler ve 
gemi uğrağı ve liman olmayan bu 
yere niçin geldiklerini sormuılar• 
dır. Sahile genlenler içinde 
bulunan gemilerden birinin 
kaptanı havanın muhalefetinden 
dolayı ilticaya mecbur olduk· 
larmı ifade etmit ve ellerindeki 
balıkçı veıikalarını gösterm~lerdir 
Bunun üzerine neferler kaptana 
civarda bulunan Fethiye limamna 
gitmelerini tavsiye ederek kendi· 
ferini ıerbeat bırakmıılar ve gew 
miler tekrar yola çıkmıılardır. 

Ayın 22 nci günü Rados kon
ıolosluğundan gelen bir haberde 
o sabah Radosa ırelen motörlü 
bir yelkenlide bir gemicinin; ha· 
vanm muhalefeti sebebile sahil
lerimizden Kalamakya civarında 
bir yere iltica ettiği vakit 
sahilden atılan silahtan yaralanıp 
vefat ettiği ve kendisine fethi· 
myet ameliysi yapılacağı konsolo
sumuza bahsedilmiştir. Bunun 
üzerine böyle bir yarala vakasın· 
dan haberimiz olmadığı ve vaka-
yii taarih eden vesikaların 
bize verilmeıi, ondan sonra 
vak'anıo derllal mahkemeye ve
rileceği mahalli hUkômetine be
yan edilmek üzere konıoloıluğa 
bildirilmittir. 

Şimdiye kadar yapılan tahki
katta hi~isenin cereyan ettiği 
zaman sahıle çıkanların aahil mu
hafızlarımıza aralarında bir yaralı 
olduiundan asla bahsetmedikleri 

teeyyUt etmiı olduf u öğrenilmiştir. 

İspartada 
Dereler Taştı, Bir Köprü 

Ve Bir Set Yıkıldı 
Isparta, 28 ( Hususi ) - Çok 

ıiddetH bir yağmur neticesinde 
civar dereler tatmış, ıular yUk· 
selmiştir. iri taı ve kaya parça· 
larmı ıUrlikleyen suların tesirile 
bir köprli yıkılmış ve dere duva· 
rmm da göçmeıile sular şehir 
civarmda etrafa yayılmııtır. 

Neticede Kuyu mahallesinde 
birkaç eve sular dolmuş ve ma• 
halle baıtanbaıa çamur deryası 
olmuıtur. Nüfus zayiatı yoktur. 
Ancak bu yüzden bağ ve bahçe 
sahipleri çok büyük zararlar 
görmUitür. 

Muğla 28 (A.A.) - Sabahle
yin ıiddetli bir yağmur yağdı 
ha va serinledi. ' 

Ağaçtan Düştü Ve Has-
tahanede Öldü 

Kadıköyünde Y eldeğirmeninde 
oturan Menahem Toledo ismin· 
de birisi, bahçesindeki ağaçtan 
dUıerek ağır surette yaralanmıı, 
tedavi için kaldırıldığı hastane
de ölmUttUr. 



:{MJaılebl ~t: 
~ankırı 
> 

r<öylerinde 
~on Posta 

Çanlan ( Hunsi ) - Boluncuk 
albmf eYli bir nahiye merkezidir. 
fki camii ve yeniden yapılmıı 
maarif plinlarma U)'IUD beı den
hanali bir ilk mektebi Yardır. Bu 
beş dershaneli mektebe civar 
köylerden de birçok çocuklar 
geDr. Mektebin kıymetli bafmaal
limi gerek mektebinde ye gerekme 
mektep haricinde Millet Mektep
lerinde bGyUkln klçüklO yllzlerce 
köylftyli okatmuı ve onların min
nettarbklanm kauıım1ıtır. Nahiye 
de yalna bir tek manifauracı 
vardar. Bu ldiçllk dütckinda bak· 
kaliye, zlcaciye ve ayni zamanda 
tuhafiye eşya• da satılır. 

Bulancak nahiyeıinin civan•da 
nahiyeye bağla birçok gtızel köy• 
ler vuclır. Bu köylerden Omallar 
elli evlidir. Bqboyunduruk otuz 
evlidir. Silnk, Boduroğlu kayü, 
Ylrikveren, Kualug, Gılaknojla 
kiyi ve Almca atb ki,ı.r vardır. 
K6ylerio heyetiumumiyesi ziraatle 
menuldlr. 

Klylllf'riD b.flıca istihaal ma
taı olan bupaydır, arazi Yerim· 
liclir. Klylftler ihtiyaflarından ar-

tan buidayı gelecek yıbn tohum
luğunu da aaklachktan sonra 
tehir pazarlarına getirıp satarlar. 

Yukarıda uydıimu köyler· 
den batka Buluncuk nahiyesi 
dalıiliacle yirmi nli Çilte, San
oila ve kaa Jirml evli Soğuojha 
k&yii ardır. Bu k6yleria aUlilİ 
de ~ber ft zenpclir. Klyde 
tn. ... tawlr, 6rdek, kaz beal .. 
nir ve yetiftirllir. K&ylller ba 
hayvanlan mak Ye daha zengin 
klylere getirip satarlar. 

Bu haYalido her biri yirmi • 
Jİl1llİ beter evli olmak &zere 
Koltuk. K•ılıkly, Alakaya, Al· 
kmalr, Ah .. tı.r ve Oz1mcok 
klyleri de Yardır. KlylGler cldd• 
apmk imanhtrcLr. Ovaak k6J8 
el& llaae&dlr. Bara11 meşhur 
dallar kırah diye • Bolunun 
Karojlaıu aibi • hlli ,c1ı difterde 
dolapn Eiri Ahmedin k&ytldGr. 

S. Eiri Ahmet denilen qkiya 
harbiumumide türemit Çankın, 
Kaatamoau Ye Zonguldak bavali-
aiai k•mnt kawrmapar. Fakat 
Cimhari,.tin ilhlle oa yıl kadar 
dailarda gezen Eğri Ahmet te 
mukadder akıbetine k&Wf1DUf, 
adaletin pençesine teslim eclil-
mlftir. - Mehmet Enver 

Emette Sıcaklar Ve 
Ya§mur 

Emet (Humat)- 20 gllnden• 
b.-i devam eden 11caklar dkt 
gtln enel fiddetinl artbrlDlf ve 
bugln dereceihararet 35 i bul· 
..... Halle 11caktan kartalmak 
lçla udD yerlere iltica etmekte-
dir. Enelkl t1a Wrkaç -t ticl
detH Jatm- ratmat, babama 
aoblan• ... plnritffr. Sel bir 
chmm ,. ... ,, bir ldlprlyl ·~ 
mit, Ye hir iki tarlaya ıfnnk 
mümllerini mÜYetmiftir. 

Yajmurdan ıonra haYa leria
lemif, acaldarm fiddeti azıl•ıp. 

Ka'ta iki Kaza 
K-. (Hmmt) - ilmik klylhl

&lea lbrahim karısı Ayp, eviain 
&dlae çıkmakta lkea muvuene
aini kaybetmiş ve ıarp uçurumlar 
arasına dllflllüftllr. 

Etraftan yetiıenler zavalh ka
dim beyai parçalUlmlf ve gözft
- birisillİ taı oym11f bir .... tte 
w-.ıardar. 

Gece lraranhtında ha~elli 
içinde kocasına yatak pttiren 
Fatma imıinde bir kadın da lm-
7uya dütmllf, 6lmDttllr. 

Akhisarda Tütüncülük Her
gün inkişaf Halindedir 

Akhiaar (Hu
msl) - Romah 
K09taatinzama
nmda bir Biuu 
Pre...i tarafın
dan tMİa edilen 
Aldıi•r deniz 
ytbtlnden 102 
metre ytıksek· 
likte elyevm iki 
nahiyeai, 80 par• 

ça k6yQ ve 45 
bin nlif111u olan 

,Ozel •• verimB 
bir kaza mer

... Yarcbr, AJr.. 
hiArda meYcut 
belli bqli ban
blana pbelerin
..... bqlra biz.. 
at AldıiArhlann 
tqkil ettikleri 
•ır ttltlnclller 
bankam ela ftl'" 

dır. Bu m&eae•• 
bilhaaa tlltlln
cllere b6y6k 
rarc:lımlar yap
maktadır. 

Jehirlerde Bi

lrezidir. Kazanın 22 bin 
hektar ormanlanadan her 
1ene 1200 metnmiklba 
kereste iltihal edilmek
tedir. Kazanın baılıca 
istihsal maddeleri ttltDn 
ve iizilmdllr. En mlllıim 
varidat membaa tltfiD. 
d&r. TfttftncOIOk mite- Alılıl•o.rd•11 lir ••nzara ve 6/r titan l•rl•wall• 

pılı,_ ht1utl•r 

zanablardan kal· 
ma aerler vardır. Bun
lardan biri eald ilıtişa· 
mı t .. malda olan 
Uhreamlclir, Ba mabedin
içi çok glzel, mermer 
ıtltan baıhklan, muh· 
telif iflemeler ve renkli 
tqlarla mtıze1yendir. 81-
unıhlarm Aya Prukeri 

madi bir lnkifaf halindedir. denberi durmadan dinlenmeden dedikleri • vaftiz ıuyu » nun 
kurumut bir gerizi ile dini 
ziyaretılh olan Aya Y oral 
bu eski eHrler meyamndacLr. 
Bunlar ıehlr dahilinde ohuJIP 
hariçte bir tepe lzerindedir. Hn
k6met ciYaruıda Blzanı laanndan 
yllkaek bir tepe dahi mevcut 
olup harada ha&iyat yaplmıı ve 
birçok eaerler pkanlllllfbr. 

Tütün zer'iyatı yapdan ara- yapılan inpat kuabaya yeni 
zi 4 bin laektardu fazladar. bir çehre nnai1t kaubada 
Senelik tütla i8ti•aaH 3-4 milyon yeni bir Pl'fl ve yeni bir 
kilodur. Evvelce kazamn •nelik mahalle Ylcuda plmiftir. Ş.. 
ihracab 7, ithalltı beı milyon hirde mtlkemmel tertlbab haiz 
ll~den tubit eclilirdi. Bu mik· abn " et halleri. mezbalıa, 
tar bufiin )'Ozde otuz cl&pntlf, park ve blyilk 1U uvaJan VU-

fakat halkın lkt11adi faaliyetine dır. Akhiaar maarif sabamnda da 
halel ftl'IDemiftfr. ileri olan bir babadır. Bir or- Bu tepeaiD etrafa haldm va• 

zlyetl çok ~el oldutuadaa ho
raya bir « Gad laeykeli • relml 
ta.anar ohnunalrtadır. 

Kuabada tayanı dikkat bir ta, Ud ilkmektebi. mlikemmel 
imar faaliJeti Yardır. Sekiz ..... bir ktltlphanui, btlytlk bir ne-

Dursunbegin 
Yeni Köyleri 
Duraunbeyde 10 Aiuatoata 

ilk Panayır Kuruluyor 
Darıanbey ( Huıulf ) - M. 

Kemalpaıa kaza11na batlı Re..
diye. Mahmudiye, Kar yapu, 
Delice, O.. lre11eri kaum111a 
Kavacık nahiyesine bağlanmııbr. 

Orhaneli kuuına bağlı lne
ıBller nahiyeu ile bu nahiyeye 
batlı AdGren, Çıaar, çanakçı, 
Ramazan, Araklar, Demirciler, 
Hindikler, Karagöz, Mabmutca, 
Tezlik. Huanvlran, Adaman, 
Aziziye, Derek6y, Hı yarcı, 
Klmmfye, Poyracık! Dur-
nacık, Derey&zl, Akçealaa, 
Dotanolar. Hopatlar, Kızılcadere, 
Realller, Viran, lğnekaya, Akçe 
Alan Sap. Çalbcak, Kmlaz, Saloz, 
Y umYinm, Sinekler, AJagttney, 
Çamltarmam, Ha-ı.r, lfıldar, 
Kozk6y, Saıuipahiler, Ymnmlar 
kl,.leri de kaza1D11a ballanllllf, 
bir heyet devrtltealim muamelulnl 
yapmak lzere Orlwaeline gitmiftir. 

Jf. Bu ıene k•ramızda ilk 
defa olarak 10 ajuatuta bir 
paaayir lmrulacakbr belediye 
tfmcliden &uarhklara batlamaıbr. 

Afyonda 
Köylerin Posta lıleri için 

iyi Bir Uaul 
Afyon (Huauıl) - Blltb klr

lere poatan• tarafuıdaa birer 
posta kutum tahaia edilmipir. 
Bu lmtalan• •nelik kira bedeli 
bir liradır. Kutulann anahtarları 
köy ihtiyar heyetlerinde bulun
makta, bu ıuretle laiç bir mek· 
tup ziyaa uiramadaa ulaiblaia 
eliae ıeçm~tedir. 

Barhnda Sıcakl~r Bastırdı 

Barlı•tl• •*rinl•m•lc içi• •nm F••lcr 
Bartm (Huauıi) - Şehrimizde gCSıterir. Bu itibarla deniz ban· 

tidcletll 11caldar baılam11tır. yoıu için en iyi yerimiz Amaıra-
Hararet derec .. i ı61ıecle 35 un- dır. Amura Hmanında, tabii bir 
tigratbr. plij vazifulai g6ren ıllzel kum• 

S.C.klar artbkça, Mile kendW laklar •ardır. Ôhdenberl birçok 
..m ,.._e atmak iltiJar. BU- aileler, yaza ıeçirmek ve denin 
b... tabiatm Butına •ec111..ı sılrmek için her ıene bir iki ay 
olan derelerin lzeri akpma Amaıraya g6ç eclerlerclL 
doinı aandallarl• doluyor. B~ Fakat, mevaim yaldafbğı haJ. 
nanla beraber, ka•bamızı Ud ta- de daha hiçbir hareket yoktur. 
rafından kaptan tirin dereleri- Buaa iki Hbebi Yardır. Biriai 
miz deniz ve plij ilttiyacmı da Barba-Amm pa• çok berbat 
uauttura•yor. bir haldedir ve hali yapalmUlllf-

Barbnlılar, Od taraftan denize br. Oatelik biru da yolun bo
ulatabiliJOI". 8iria 1 millik dere zakluğundaa otomebil lcretleri 
yolundan 1enn Bofazdan ç.ııa- 1lkHktir. BDflnktl para darlı· 
rak, diğeri oa yedi kilometrelik tında bu lcretlerle Amuraya 
kara yolandan 1eara Amurada.. ,;dip ıeJmek epeyce tuzlu7a mal 
Bojaz dvanada pllj vazifalni olmaktadır. Onun içindir ki, mo
emniyetle ılnbilecek yerler tar ve sandallarla daha ucuza 
yoktur. Filnld Harmancık deni· gidilebileceğinden, halk Boğaz 
len mevkiia alt laamlarlle, vapur- uhillerini tercih etmektedir. 
larm ylk ahp verdikleri ve kiiçlk Son hafta içinde bir iki motörtın 
bir klJ tetkil edea lnlmma dem teneullhlerine lnayak ol· 
varu da, buralarda ancak ıbti· duiu 16rlllmil1tilr. Sıcaklar baa· 
yatla denize ıirilebillr. ÇDnktl brChkça, dere tenezzilblerinin 
muhtelif 'f• tleiilik dwinlikler denize dojru uzanacap tabiidir. 

MiJsaluıbe 

Bahçede 
Kütüphane 

Narallala At• 
ltaJya'mn Toriao ıebriade bl

y&k bir park ortaaında yeni bir 
klltllphane kurulmuş. Buraya gr 
lenler beğendikleri kitabı ahp ,. 
balaçeaia tenha bir klfaine, J8 
dallana gllgeaile &tlll bir had' 
zan batına gidiyer, orada okr 
yorlanmf. Renk oyanlannm ktlf 
aealerine karqtığa cenap git' 
altında bir f8İriD veya bir filoır 
fun aözlerini dinlemek... T ... ,.. 
vuru bile imana emaalaiz bir bal 
veriyor. 

Herkes dikkat etmiştir: TasaP 
vuru bu kadar tath olan pylerill 
uh ekseriya biç te 6yle değildİI• 
T erino'lulara bir llhu b .. t eder 
gibi oldum; wara dGfibKll• s 
benim karpmdaki manzara dl 
hiç 1Bpheslz Torino' dald bahçe 
kadar gtlzel; elimdeki kitaba bit 
ıey llive ediyor mu? Bilikil. 
okumak zevkiae mani oluyor. 

«Vanldann gOll ter daktl, 
Naili, cuya - Bahar mevlimiclir, 
kim bakar riaalelere?» Hiçbir zr 
mu tabiatin ıtızelliğini kitaplar 
c:lakine tercih edemedim; halli. 
ha11uiyetimin pek hafif olduğm.a 
pterdifi için aleyhimde de oı.a 
itiraf edeyim ld çofu uman bit 
manzaranm letafetini ancak bir 
mm'am veya bir ahenkli clmlr 
Din dellletl ile anlanm. Fakat 
Naill'nin a6z11nde inkArı aor bir 
hakikat Yar. Bntb tablatin .,al· 
clllğil bir uatte, açık laaYada da 
o1u, dikkatimizi bir kitaba bar 
•a=ek kaWI m? 

Tabiatte kitaba, dlflinceye 
dlpnan cleailecek hir laal 
nrc1ar. Kitap, .. c1ec:e o1am tamr 
etmeye çahfbiı zaman hile yine 
tahantll lmnetine mtlracat eder, 
okuyaadaa zihni bir faaliyet ister. 
Halbuki tabiat glbelliJderlDI 
açakça Gniimlze nrip bizi dotln
memeye, kendisine bnfap irade-
mize nnncaya kadar herteyimlzi 
eritmeye davet eder. Bize korku 
•erebilir, kalbimize dehfet ..ı.
bllir; fakat bize gurur vweaıecliği 
için bizi yarabcwi• HYketmcz 
Alime mOphede me•z• olabilı 
fakat btiytik bedii ve felsefi ıh 
dalar gibi bnynk nazariyeler de 
insanın tabiatten makta, kendi 
kendine ıeçirdiji uatlubı mah
.ılclnr. 

Yu mevıiml gibi kırlar, bah
çeler de • riaalelere bakmaya » 
millait değildir. Kıt, ocak bquı
cla pçirilen ıec• ıaatleri, MUİZ• 
lik: itte ........ amanı ve 
yeri. O uatlerde •er fikir bir 
vtaah kuamr, çlnldl tabiatbl 
gururumuzu rendde eden azame
tinden, ,Ultlmsediğl için daha 
ezici olan azametinden uzakta, 
kendimizi, yani İDl&D oğlunu bir 
ilib fanederiz, kendimizde , .. 
nilmu bir lmnet dayanz we 
blylece içimizde h..,eyi, he....,t 
aydınlatan bir kuvvet duyanz. 

Tabiat yum bizi olqar giM
cllr. Halbald okfanmak kaclu 
pruru kıran ae •ardır ki ? 

Torino' dairi parkm ağaçları 
albnda, baYUlan b&flllcla belki 
çok kimseler ellerinde kitaplarla 
dolapcakbr; fakat tabiatin renk-
leri, ıeıleri ile onları kendin• 
çekeceğinden, kitapları gültlnç 
bir hale getirecejinden hiç filph• 
etmeyin. 
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Sigaıet Alemi 
Eğer Dünya 
'Yılmamıı 
Olsaydı 

1 ' 
BABiGI 

Büyük harpten evvelki vaziyetle 
buıtınkil araaınd•kl fark tudur : 
lfırpten evvel, deTletlerin ntlfu'Z 
llllıntakaları ayrılmıf, herku kendi 
.. ıntaka11n1n hududunu •t•P tafm•
lbıya çahııyordu. ilk •tm• ve tatma 
t'tebbiblt 1914 badlrHinl doturdu. 
lt•rpten ıonra iH kendtlerine " mu
••ıam dıvlıt ,, lıml verilenlerden bir 
ltııını ı-alip vaziyette bulundukları 
isin diterlerinl mutlak tahakl<ilmleri 
altına almalc l.todller. Bugönltn 
tıeımekeıll nzlyetl itte bu arzudan '°• karıı tarafın bu teıebbilae mutlak 
•urettı muhalefet ıtmHlnden doj'u· 
Jor. Eter bir tarafın muhalefeti 
~ırılu, yahut dit•r taraf tehakküm 
llaellnden vaıgeçae, o vakit di1nya 

•Clkünete kaYu9muı ve hlrkeı, kendi 
hudutları lçind• Hklnane çalıımıya 
lınk'n bulmuı olacaktır. 

Maamafih bir tarafın mukavemet
tın vazweçmımeal .... ahar tarafın 
•lllıl ve arzularını tahakkuk ettir
lbıkte ıırar ıöıtermeai blnnetice biıl 
~lr badireye •GrOkliyebilecek mahi
)9ttedlr. Yalnız harp aonu dllnyaaının 
lıozulan tlrazeıi bütün milletleri bu 
lauıuıta çeklng-en davrannuya aev-
lı~tmektedir. ÇünkO e1de edflectk 
f•lebenln alaplrrDı bir muvaffakiyet 
f11naaı lhtlmalf çok kuvYetlldlr. Blna
•aaleyh z Bir taraftan bitmek tllken
lıaelc bll•lyea ihtiraı, diter taraftan 
••ticenin muhtemel dehıetl, içinde 
t~tadıfımız dOnyayı lbtfliçlar içinde 
L"raadmyor. Fakat bu kıvranııta 

1 
Jır vardır. Zira, M. Muıollni'nin ıon 

•fa dedltl ribl yeni bir muharebe 

~tlmall tlmdillk menuubahlı detildir. 
tlnya yılmıtbr. Fakat yılmamıf olıa 

dl, yaman ııyJere ıahit olurduk. 
~üre))& 

Beynelmilel 
Miişküller 
Karşısında 

Varıova, 27 (A.A.) - Eıtonyanfn 
hQkümet merkezi olan Tallind• ılyaı1 
göröımeler yapan harlcly• nazıra M. 
Bek beynelmilel ıiyuıte dair beya• 
natta bulunarak denılttlr ki: 

" - Bea bedbin detlllm. Fakat 
9uruını kabul ve tulim •tmeliyim ki 
•on senelerde beynelmilel hayatta 
çok bUyGk mltkiller• tHadGf edil• 
mittir. Eıııtonya rlbl, Leblıtan tla 
IHani ve lhyaklr dryaaları likaydt• . 
ne temafa edemez, Her haarl .,jr 
mOıkOlün lktlhamı zamanı bu1u1 ettlJI 
vakit Lehl•tan ile Eıtonya hemen 
mUıterek bir llaan bulmutlaraır. 

AYrupada en mOıbet neticelerin 
elde edllmlt oldufunu ıöyUyeblllrlı. 
Bunu ehemmiyeti• kaydederla. Çok 
defa Anupanıa bu mıntakuı •• 
tehlikeli mıntaka addedUmlttlr. Hiç 
ınpheai:ı bir takım mDtkGller mevcut• 
tur, hkat ılyui hldlHlerin tarlhçe
ılnl gözdtn ı•çiriraek mlaaHbetl ... 
rimizde kahir bir lıtlkrar "' mat ... 
madt bir terakki görürftz. HemH 
her Uç ayda Avrupada sulhun iıtlk
rarını tenalne matuf müabet bir ça• 
hıma teacll edllmlıtir. Bu itin her 
aafhallnda Lehlıtan ile EıtonyaDın ta• 
mamil• ınOteaanlt olarak çahımıt 
olduklarını ıöylemek)e bahtlyan•· 
Bizim bu çahımamız, hlkiimetler 
araaında alelide takip edilen •lyaut 
mahiyetinde olınamıfhr.,, 

Riga, 27 (A.A.) - Polonya harici
ye nazırı M. Bek dün buraya geldi, 
hükumet relıl M. Vlmaniı ile görüfHl 
bu ıUn Varıova'ya dön.ecektlr. 

Amerikada Grev Fransa Kabinesi 
Hareketi Ve Radikaller 

Pariı, 26 ( A.A ) - Radikal 
Mlnneapoliı, 27 (A.A)- Pat• aoayaJiıtlerin parlamento grupu 

tonlarla ıof6rler hakeme mUra• M. Şotanın iffet ve istikametini 
taat meaeleainde uyupmadıkla- takdir eden ve kendiıine tama· 
tından örft idare ilan edilmiıtir. mil• itimat beyan eyliyen bir 

Nevyork, 27 ( A.A ) - Pan· takriri ittifakla kabul etmiıtir. 
ıilvanyada 2000 grevci tUtUn Takrir, ayaa zamanda Radikal 
anıeleai araımda çıkan bir kavga· ıosyalfıt nazırların kabinede kal· 
.ı1 mak kararlan da tasvip edilmek· 
... 50 kiti yaralanmııtır. Zabıta 

tedlr. 
lntldahale etmlttlr. · Fransa Batveklll 
lelçlka Kablne•lne Fev· Pariı, 27 ( A.A ) - Başvekil 

kallde Sallhlyet M. Dumerg dün akşam Turnföye 
BürUkHI, 27 ( A. A ) - Ayan hareket etmittir. Reisicümhur 

lılikümetln istemlt olduğu fevkal- M. Löhrön de 1 ağuıtoıta Paris-

Okuyucularıma 

Amerika - Jv:onya Harbi c~~j~~.1~:..~:ıH::nii Beye: 

P ti k • On dört seneden beri ıüren a a erırse ••• metrea hayatı evHlik hayatına in-

- -------- kılip etmlı aayılabiUr. Gayrf

Bir Amerika Jeneralı 
Tahminlerini Korkunç 

Şimdiden 
Anlatıyor 

Am'!rika.nın muaızam tayyarelıriaden birinin heybetli bir görilniişü 

Midleaburg, ( Amerika ) - Ulnıharp edecek olursa .Alaıkayı 
Umuın1 harp zamanında Amerika ele ieçirmek iıteyflcektlr ve ora• 
la.ava kumandanı olup 1926 aene· dan tayyarelerle Nevyorku bom• 
smde Amerika aıkert bava ılya• bardıman edecekti 
aetini tenkit ettiMnden doJayı r. " 

a• jeneral en asri ve en milkem-
divanıh~rbe verilen Jeneral VH· mel 400 tayyarenin hava kuvvet• 
yam Mıtıel demif tir ki: 

"- Ordu ve donanmaların t.. lerini teıkile klfi geleceğini aöy• 
ıirlcri kolayca bertaraf edilebilir. lemekte ve ıunları ilave etmek· 
Gelecek harplerin neticeleri tedir: 
havada alınacaktır. Alaska bu- " - Bunlardan Uç tayyare 
iÜnkU dünyanın scvkulcen anab· bütün bllyUk Japon merkezleri 
tarıdır. Eğer Japonya, Amerikaya h•lkım tahliyeye mecbur edebilir.,, 

Zenciler 1 
Amerikada intihap Hak
kından Mahrum Edildiler 

A•tin, 27 ( Amerika )-Teb•ı 
vilayeti demokrat fırkHı intiha· 
bata zencilerin iştirakten men'ini 
temine muvaffak olmuştur. Mek
ıikahlarm da iıtirakten menedil· 
meleri için harekete girişilmittir. 
Maret•I Llyotey Çok Fena 

Hastalandı 

Mami, 27 ( A. A ) - Mareşal 
Llyotey'in sıhhi vaziyeti bu aab.ah 
birdenbire fenalaımıştır. Sıbhatın
den endiıe ediliyor. 

Bir Facia 
Altı Çocuk Tren Altında 

Can Verdi 
Şelton (Amerika) 27 -Tren 

yolunda iıkambil oynıyan 6 çocuk, 
aksi istikamette gelen iki tren 
arasında kalarak ezilip ölmUı· 

!erdir. 

M. Ruzvelt 
Havay, 26 ( A.A) - Reiıi

cumhur M. Ruzvelt bu sabah 
aaat 9,20 de burada karaya çık· 

mııtır. M. Ruzvelt Havaya gelen 
ilk Amerika reiaicumburudur. 

meıru mUnasebetleri etrafa haz-
mettire bilecek yeıAne nokta uzun 
nıUddet devamJarıdır. Size bun
dan ıonra ayrılmayı tavsiye et~ 
mem. Y apacaiınız ıey vaktinizin 
boı olduğu bir ıtınde bele· 
diye dairesine uğrayıvermektea 
ibarettir. 

)1.. 

İzmirde Şevki ~ uri Beye: 

Kanun, bu yaştaki çocuğu 
annesine bırakır. Rahatını boz· 
mayınız, en iyi bir üvey anne, 
en llkayıt bir haa annenin yerini 
+ .. \Jtamaz. 

* Adanada lt Ş. Hanıma : 

Sizin için 5 1enelik reffkuıaı 
bırakacak bir erkek, yann ıizl de 
baıkaaına feda etmeye bugUnden 
haıırlanmıı demektir. Bedbaht 
oluraunuı. Bey hu de vaitlere inan· 
mayınız. 

• 
Buruda Naim beye: 

Size llyık olmadığım hareketi 
ile iıpat otmlttir. Unutmıya 
bakmız. 

·* Bir erkek okuyucum soruyor: 

Bir kız çocuj'um oldu. Adanı 
koJmakta zevcemle lhtillfa dilt· 
tük. O "Beyaz Gül,. demek lı· 
Uyor, ben ise annemin adile 
«An•» diye çağırmak istiyorum, 
ihtilafı nasıl halledelim? 

Çok baait, yavruya «Ayte 
GUI» deyinlı! 

1\1. imzalı genoe: 

Bir Kadına hitap ettiğinizi 
unutuyorsunuz. Hanımteyzenin bu 
huiusta hiçbir fikri olmaz. Lltt· 
fen doktor F ahrettin Kerim Beye 
nıUracaat ediniz, Mekteplerde 
muhtelit tedriaata gelince, akıi 
kanaatteyim. Babıettiğfniz tema· 
yülü arttırmaz, eksiltir, tabiileı· 
tirir. 

HA!'-ı'1MTEYZE lde aallhlyetleri kabul etmiıtlr. ten ayrılacaktır. 
!'-..,.,,,l!!!!P......,~~~--......,--==----=---=""~.---ı-:__._.,.____,,..----.......:..--------...,.,,,.,. ....... ...,,..=_...oze:~,......~=~s~~* LZ4 & 

- Şeyindendir ... halinden ... 
WWW&! 

var. Pılını pırtını topla, dediğim 

gibi kalk gel. Burada seni iste· 
diğin gibi çalııtırabilecek zemini 
hazırlıyacağım. Emin ol buna. 
Seni çok özledim, inatçılık etme 
Hasan. 

=- ql ' ll!&S 

rlyazlyecinin aklı ermez. Bir ra• 
kamın içinden aayılar dUıUldüğü 
halde d~ nasıl artar gibi büyfl. 
dUğlinll, ağırlaıbğmı gelsin de e 
hapiıte yatana sorsun. 

•• ÇÖL 
-Elim kolum var ya ... elbette 

l».n de yararım bir itlerine. 
Diyerek kafileye katıldı gitti. 

Ahçıbaıının yanına Ud kadın 
•erildi. Ön bahçeyi çapalamıya, 
temizlemeye ihtiyar bJr Arnavut 
tutuldu, Genç eczacının yeri de 
•pey bir zaman açık kaldı. 

Hasta çocukların reçeteleri ta 
Beıiktaı eczane.in• gönderilip 
Y• ptırıhyordu. 

Bu, gDç ve zahmetli bf r it 
oluyurdu. MOdUre Aziı'e dert 
Y•nmıya, bu eczacı yokluğuna 
Çare bulm&11nı dilemeye gittiğim 
bir aündU. Yau yazıyordu. Ba· 
tını kaldırmadan beni dinledi. 

- Biliyorum Nazan... Senin 
bana dil döktUğDn gibi ben de 
liaaana dökUyorum. Mektup ya· 
tlyorum itte. Razı oluna ne Ali, 
dedi. 

- Haıan mı ? Hasan kim 1 
diye 11ordum, 

Adım bilmiyor muıua ? 
~nim oğlan 1 dedi. 

GİBİ 
- Şey mi ? Hani ılzin .• 
S6zllmll o tamamladı: 

Evet o. Bizim kambur 
evllt, dedi. 

Eczacı mıdır ? 
Eczacıdır, kimyacıdır, icat· 

çıdır, her ıeydir. 

Hayretle bakıtıma gülilmıedi: 
- Sabi söylüyorum .. DehıetJI 

mucittir.. Kimya mucidi, amma 
ıel gör ki, insan içine çıkmaz. 

Birtakım acayip ıeylerle uğratır 
durur. .Şimdi biribirimize de 
haaret kaldık. Ben çıkıp eve 

gidemiyorum, raz.ı olup gelse, 
fena mı? Buraya yerleıi,r, hem 

talebenin iliçJarmı yapar, hem de 
yine istediği ıeylerle, katlarile 
uğraşır, Eczane müsait, yanında 
iki odası var. Tavşanmı da geti· 
rebilir, çanağını çömleğini de ..• 
Ben de ara sıra olsun yUıllnU 
iörörüm. Yaşıyor mu, kaldı mı 
bilirim. Amma dediğim Kibl 
vahıiliktea kaçacak yer arıyor. 

dedim. , 
- Ne milnasebetl Kambur· 

Juğu ylizünden insa11 içine çıkmı
yor, demeğe getiriyorsun, değil 
mi? BiJikia, 0 , bu halinden hiç 
miltee98ir görünme~. Biriıi kar· 
tısında biraz çekinge.nl~k yaptı mı, 
yeya föyle acır gıbı bakb mı, 
hemen kamburluktan bahs açar .• 
Halinden mOteeuir olmadığını 
anlatmak fçJn bat lif ı bu olur 
arhk. Ben bile nerdeyse, oğlanın 
hiç kederlenmediğin~~. kamburum 
filin diye içlenmedıgıne kanaat 
getireceğim. Amma, dur, iyi aklı
ma retirdin. Mekt~ba . ~~nu da 
illve edeyim. Belki kıbmne do• 
kunur da kalkar gelir, dedi. 

Kalemi elin• aldı, her keli· 
meyi yUkaek ıcıle okuyarak, 

ıöyle yazda: 
"Sana uıun uzun bahsini etti-

ğim mektebimizin ha~ta bakı.cı~ 
hemfire Nazan demın gelmııta. 
Eczacııızlıktan neler çektiklerini 
•nlatıyordu. Ben de seni, vahşl
liaini söyledim. Cevabı ne oldu 
blliyor musun? "Sakat olduklarma 
Uzft)Or sıkılırlar da bunun içindir!., 
dedi. Haberin olıun iıte. HerkH 
böyle dllıUnilyor. Göreyim 
seni, onlara aksini iıpat 
et. Elinde de bnk tam fırsab 

)f-

Ha va)ar soğuyor Nesrin. Belki 
dııarda, sokakta, evlerde ıoğuk 

başlamamııtır amma, bizim taı 
hapiıhano oda1ına küf kokulu 
bir ıoğuk ç6ktU. 

Yer yilzüntln yefiline, yapra· 
gına olan haaretimizi biJmit anla
mıı _aibi ıörUnen karııki, o nayc 
Ye nereye ait olduğunu bilmedi· 
tim duyarın yer yer oyuklarından 
sarkan yabani otlar kurudu artık 
Nearin. 

Ben buraya ılrdim gireli ne 
çok günler, aylar geçti. Geldi
ilmde yıkık yUzHı duvann otları, 
daha y•ni uyanmaia ba,lamııtı. 

2184 rakkamından ıayılar ek
ıildi. Maulılda, rıyaziyeci gözü 
ile bakılırsa, elbette ki bu rakam 
azaldı, yükü hafifledi. Amma bu 
yanlıı bir 'heaap çocu~um. Yedi 
aydır buradayım. 2184 den 214 
gtlnti geceyi çıkarıyorum. Ne 
oluyor biliyQr muıun Nearin? 
O kocaman yllklll rakam daha 
artıyor, daha ağırJaııyor, daha 
taıanmaz bir hale ıtrlyor. Buna 

Yer yUzUnde yaıayan, dolaıan 
gllneıi, yıldızı ııörenlerin anla• 
mıyacaj'ı bu heaabı gelaln de bu 
dört duvarların ardında yaıa
yanlara, yeıili sade yıkık bir 
duvarın araaında havayı, gökyfi. 
zllnü, haftadan haftaya kokulu 
kara bir hapishane avlııında gö
renlere ıorun. 

Hele yıllardır, sayısına bile 
t•tırdıjım aUalerdir çocuiuna 
haaret kalmıı, her geçen 24 uatle 
yllkU bir kat daha ağırlaımıı, beli 
bir kat daha blk1Hm8f anaya tarh 
kaidelerinin bazı zamanlar nuı) 
değlflp bozuldujunu o ıelıln de 
bana ıorsunl 

• 
Bir haftadır, sana kiğıt llze• 

rinde oJıun 11 kızım! ,, " çocu· 
ium " Neıriniml ,, dememiıtim. 

Meğerse öyle alıımııını ki, bu 
kadarcık bir yaklaımada bile 
içimin acısını oyalayan öyle bir 
haz bulmuıum ki, adeta yataktan 
kalkıp tahta maaamın batı•• 
oturabilmeyi, ıanki seni görecek, 
aana deiecekmltim aibi aabıraız· 
lakla, heyecanla bekledim, aradım. 

(Arkuı nr) 



Ziraat Bilgisi (*) 

Bağ Aşı 
Makineleri 

Kırlrlarelinde başmuallim Turgut 
Be,eı 

25 mayısta yazdığım mayorka 
•tısı mlinaaebetile birçok karile
rin qı makinelerine karşı alika
landığını görliyorum. 

Her iıte iyilik ve ıUr'at ayni 
zamanda da taaaırruf arayan ileri 
memleketler dalma bu imkanı 
aramışlar ve bulmuılardır. İşte 
baö- a~ı makineleri b6y]e bir iste-

ğin mahsulü olarak meydana gel
miştir. Mayorka aşısının makineıi 
bulunduğu gibi bildiğimiz yarma 
aıı ile İngiliz aşısınm da huıuıi 
birer makinesi vardır. Her Uç 
aıınm yapılışı pek basit olmakla 
beraber sür'at emniyet ve taaar
ruf g ibi arzular makinelerin aran
masına sebep oluyor. Fakat pahalı 
olan mezkur aletlerin her bağcı 
tarafında tedarikine imkan olma-

dığından bağcıların birleşerek 
birer tane getirtmeleri münasip 
olur .. Ziraat aletlerinden bulun• 
malara doJayııile gümrllk rumin
den de muaftırlar. 

Bu aşı makinelerinin Uç nevi• 

fi ı .. 

nin resimlerini aşaj'ıya koyuyo• 
rum. Bunların ne suretle kullaaı· 
lacaklarma dair tarifname maki
ne ile beraber gelir. Mayorlra 
aıııı ıçm ayrıca bir de kitap 
gönderirler. 

1 - yarma aıı makinesi 4 
kilo ağırlığındadır. Günde (7-8) 
yllz aıı yapar. Muhtelif kalınlık· 
lara göre ayrı ayrı boyları var
dır. Fiatı (130-155) franktır. 

2 - İngiliz aıı makine1i (6) 
kilo ağırhğındadsr. Günde (~-6) 
yUzaıı yapar. Çift ağızlııı lld 

Dlnyada Olap Bitenler · ı ~ _ Kari Melt.tupltın _ 
---~---

Prenses Koc sından Ayrıl- Taksim Helfıları 

mak 
Mişigan Salon-

larında Herke

Dudakla-• 
sın 

rında Dolaştık

tan Sonra Mah

kemeye İntikal 

Eden Ve Orada 

Da Dinliyenleri 

Kahkahalara 

Garkeden Bir 

Vak'a 

.... ir lngilız muharriri Arrı e ri ka· 1 
hl rı Tavus kuıuna benzetir, •e 
der ki: 

- Bu miilet dünyanın en zeı.• 
ıin ve sanayii en hudutsuz mem
leketinde yaıar, maj'rurdur, mağ· 
rur olmakta da haklıd.r, Fakat 
siz onun bu gururunu kırmak is
tedinlzmi, genç bir millet olduk
larını s6yleyiniz1 bu klfidir. 

Tıpkı, kanatlarının zengin 
renklerine baktığı zama'! lraba
ran Tavuı kuıunun, nazarları 
ayaklarına isabet edince sönme1i 
gibi, Amerikalıların gururları da 
derhal düıer. 

Amerikalılar iıte mazileri ol
madığı içindir ki, memleketlerin
de Avrupanm eski ıatolarmı tan
zir etmi4ler, milyonlar ·dökerek 
eski eıerlerini ıatın almıılar, bir 

" ••••••••• t • 1 • 1 1 • 1 •• 1 .... 1 • " ... 

miıli it görür. Flatı (155 - 190) 
franktır. 

3 - Mayorka atı maJıineai 
1.5 kilo aiırlığmdadır. Günde 
(6-8) yUz aıı ya par. Fia tı (215) 
franktır. 

Frank 
kamlarına 

fiatlarını borla ra
bakarak Türk para· 

sına çevirebili11iniz. 
Her iiç. makine aıılarını baida 

değil atelyede yaparlar. Bağda 
yapılan aıılar elle yapılır, bu 
makinelerin adrHİni iıteğiniz 
üzer;ne tekrar yazıyorum. 

EtabllıHmenta Ulyaae Fabre VallOn -
La·Romaine • Vauculuıe Franc• ... 

Akıarayda A. :Rıza Beye: 
Lütfen aamanızın ne Uılimtl 

olduğunu bildiriniz efendim. 

Çiftçi 

(•) Ziraat huıuıundald mBıklllerlnlıl 
ıerunuıı. Sen Poıta'•ın (çiftçi) .ı 
ılı• ••••p ••recelı:tlr. 

Arzusunda ! K~~~!n°;.k aıcak olmasır 
dan dolayı aktamları hava atnıılı 

ıüru nn z ) apmıılardır. l:.ir n.Ud
dettenberi de kızlarını aaıl Av
rupalılarla evlendirmek ıuretil .. 
memleketlerine eski iai111 tapla-
mak hevesine dUtmüılerdir ve 
heves dolayısiyle ekseriya 1ıülünç 
mevkilere düımektedirler.,, 

lngiliz muharririnin bu tahlili 
yanlıı değildir, itte aize tahlilin 
yanlıt olmadığını göatcren bir 
vak'a: 

Miıigan ayaletinin en zengin 
ailelerinden birine mensup olan 
Miı Elıa Peerer 1921 seneıinde 
paı:lak iıim taııyan bir Avrupalı 
ile evlenmiye karar verir. Tesa
düf te karşısına lvan Alekıandro
viç iıminde bir Ruı prenıini çı· 
karınca, hemen bu gençle müna
aebete girişir. 

Prenı lvan Alekaandroviç, H bık 
çar ailesinin uzak akrabaaından· 
dır, ihtilll neticeıinde imperatorluk 
ıukut edince, eline geçirebildiği 
bir miktar para ile Amerikaya 
kaçmııtır. Şimdi orada bir it 
tutunmak, sllklln içinde yaıamak 
arzusundadır. 

Miı Elsa bu izahatı alınca 
derhal pro1ıramını yapar, dlişll

nünüz bir defa, bir imperator 
aileıile karabeti bulunan bir 
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latlntak hlklml •MJalı 
Elsa Alekuadrovlç. e 

naalhat veriyor 

prensten daha iyisini 
bulacak değil ya, di· 
ğer taraftan İvan için 
de bu izdivaç biçilmiş 
bir kaftandır. Zira bu 
sayede mil yonlara 
kavuşacak, iyi bir 
mevki sahibi olacak 
ve nihayet yaıamak 
için ç•hımak mecbu
riyetinden kurtulacak

tır. Evlenirler, çoluk çocuk sahibi 
olurlar ve tam 13 sene me1'ut 
olurlar. Fakat geçende Pariıte 
çalıımakta olan muhacir Ruslar· 
dan bir bale hey~tl Amerikaya 
1ıittiği zaman bu saadet t49 sonuna 
erer. 

Zira bu bale heyetinin reiıi 
bir mü1amerede (lvan)a raıt 
gelince boynuna Hrılır. 

Nereden tanıııyorsunuz? 

Denilince: 
- Babalarımız Çarın aarayın

da bahçıvanlık ediyorlardı, ora
dan tanıtırız. Cevabını verir. Ve 
derhal ıehirde bir dedikodu 
baılar: 

- lvan Aleksandıraviç ıöy· 

lediği gibi prenı değilmiş, bir 
bahçıvanın oğlu imitl 

Neticede Miıiı Else mahkemeye 
müracaat ederek talik talebinde 
bulunur, mahkeme reiıi de lvanı 
çağırarak yeğeni hakikati sorar 
ve ondan ıu cevabı alır: 

- Ben hiçbir zamann Çarın 
olduğumu ıöylemedim, mukarribi-

nindenim, dedim,babam aaray bahçı
vanı olduğu için bu iddiam yanlış 
dej'ildi. Takındığım prenı ııfatına 
gelince, bu bir likaptır, mektepte 
arkadaılarım tarafından takıl-

mııtır. 

HAkim Miıiı Elaaya kocasını 
ıırf prenı olduğu için mi seçtiğini 
ıorar " müıbet cevap alınca 
kadına bir giizel nasihat verdikten 
ıonra talebini reddeder. 

Rivayete inanıhraa kadın timdi 
Amerika haricine çıkacak ve 
talikı kolay kabul eden bir 
memleketin mahkemesine müra• 
caat edecekmiş. 

lıte eaki alle isimlerinin ar· 
ka1ından koımanın 1fillünç bir 
neticeli l 

için Taksim abide1inin bulundujU 
meydana gittim lıtanbulda ııcali• 
tan bunalan ahali meyanıadt 
ecnebi miufirler de abidenin e~ 
rafında geziyorlardı. O g11•ı 
abide, o fevkalade çiçekleri• "°' 
lenmiş bahçe inHna ferah ver~ 
ken on metre gerlıindeld heJilıtt 
dan intlıar eden ve 9ayrı~ablf 
tehammil bir hal alın ilklik k1' 
kuıu da gönül bulaııdırıyor, ın,... 
tekreh bir iatitarla herkeıi b~ 
ediyordu. ~caba bu abdeıaa•YI 
civar aokaldardan blriae kaldı,. 
mak mümklln dejil midJr. 

Harbiyede Paşa bakkal 
S.ro/lm 

Kiraetlarm Şikayeti 
Biz Nurioımanlyede lkbJI 

kırataneainin karıııında Hal 
apartımanının 10 No. lu odasınd• 
oturuyoruz. 

Buraaı bir aile evidir. AJt k~ 
bir aıçıya klralanmıtbr" B at~ 
oda1ında 9 okka kömUrü bird•ı 
yakıyor ocak tıkalı olduğl! içi 
koku bftttln odalara yayıhyo 
Eve iirdik gireli 11rhoı ı'bi blf 
laaldeyiz. Bir ıabah batım d6nt 
rek yere yuvarlandım. Zehirl~ 
mittim, kuımıya baıladım, nihay 
elimi, yllzUmU yıkayarak, tem 
hava aldırarak tedaYİ ettll~ 
Apartımanın en kapanık bir o~ 
ımda 20 yaıında bir kız yatak\f 
1erilml1 öltım döıeğinde yatıyi 

Ev aahibinin aıçıdan alac 
Tarmış, bir ıey yapamıyor, bel 
diyeye fiklyet ettik. 

- Doktor göndeririz dedll•r• 
fakat bili gelmedi. Bir gün kt 
mür gaz1 ile zehirlenip ölme111it 
muhtemel. Bu hale bir nihayel 
verilmHial rica ederiz . 

Hac•r, F•rhun'' 

Bir Kariimizin Temennileri 
Arnavutköyünlln çarıısı ba• 

kım11ıdar, ve kirlidir, buraaınJll 

haftada bir olıun yıkanm; 
ll:ıımdır. Ayazma meıiruine 
den ve dere kenarından bir ıerı 
gibi uzanan ve birçok virajltu'I 
bulunan yol, hem çok dar, he .. 
de harap bir haldedir. Buranui 
tamiri icap eder. 

Ama vutko): lekele ci varınd• 
1\emRlpa :;;elı O man ................................ -___... ............. ... 

Son Posta 
Yevmi, ılya1I, H ... adi ı ve Halk raaet i 

EıkiJabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

(;azetemiz<le çıkan yaz' 
ve resimlt:rio bi.ıtüo haklatl 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE 1400 750 400 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 274J 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli pe ;ıi odir . • \d ret 
desiştirmek 25 kuru'itur. -

Gel•n eur•lc geri v11rilme:ı. 
H6nlardan mes'uliyet alınma~ 
Cevap için mektuplara 10 kuru~lllk 

pul ilıivesi l iiıımdır. 

Posta kutusuı 741 l.t&nbul 
Telgraf : Sonıwıta 
Telefon ı 20203 



Dlnkü .at yarıılarında f .o al nok&uma ilk gelen atlardJD biri 

Mevsimin ilk At Koşusu 
Dünkü Yarışlarda, Geçen Senelere 

• 
Nisbetle Daha iyi Neticeler Alındı 
ReiaicUmbur Hı. ala himaye- -

•• Baıvekil Pqanın riyaHtinde f 
y&kHk yanı ve ulab encnm.-
nince tertip edilen at kOfUlannm 
Dk mllaabakaaı dnn V eliefendi 
çayırında gOzide bir 1eyircl kala· 
bahtı 6nllnde icra edildi. 

bk kotu, tlç yaıındald yerli 
yarım kan lnıiliz. erkek ve dlti 
taylara mabauatu. MHafeu 1200 
metre idi. 

. Biriaciliji; Ahmet Beyla 103 
Cey linı. ikinciliii; Yuıtafa S.,la 
Kaderi. Üçllnctllftğtl; Hllaeyin Be
Jİll Ceyllnı. D6rd0nctıltltl; AJt. 
met Fikret Beyin Kap'ı kazandı. 

Oç ve daha yukan yaıta ve 
1934 ıeneıinde kazandıiı ikrami
yelerin yekunu 600 lirayı doldur· 
mıyan haliı kan lnıiliz at ve k..
raklanna mahauıtu. 

Meıafeıi 1600 metre olan l:tu 
kotuya firen hayvanlar ıu dere
celeri aldılar: 

Birinci; Ali Muhittin Beyin 
Nanıuk'u. ikinciliği; Hakkı Beyin 
Bayard'ı. Oç&nclllllift; Matmuel 
Bina'in Bareı'i, kaz.andılar. 

D6rt ve · daha yukan yqta ve 
1934 aeaeai sarfında hiç kotu 
kazanmamıt yeril ve yanm kan 
Arap ve balia kan Arap at ve 
kıaraklanna mahıuı yarıfb. Me· 
ıafeai 1200 metre idi. 

Birinciliii; Prenı Halim Beyin 
Hlkan'ı. lıdndliji, izzet Beyin 
Mesudu, lçlncllljil; Veysi Beyin 
Mirdik'I kazancldar. 

Üç ve daha yakan Jaitaki 
halis kan lnriliz at ve kıarakla
nna mahsus yarııb. Meaafeli 2000 

metre. 
Birinciliği; Akif Beyin Kazba· 

dalya. ikinciliği Ahmet Fikret 
Beyin Piper'i. Üçllnclllllğll Akif 

Beyin Bekarı aldılar. 
Dört ve daha yuktrı yaıtaki 

yerli •e yanm kan İngiliz at ve 
lnsraklarına mahıua 1800 metre

lik yanıtı. 
Birincilij"i; Ahmet Fikret 8.-

Jln Yıldırım'ı, ikinciliği; Ali Be
yin Selten'i, llçllncllllğtl Rllıtem 

Beıiö .,OID'alJ kaz~~ar~ 

Seyirciler kötelindı 
............ ·········--·-·-····---,--·-··-··-· -··-· 

Galatasarayda 
idare Heyeti Çe kild~ 

Yenisi Seçildi 
Galataıaray ıpor kultlbllnden: 
G&rtllen lüzum üzerine iatifa 

eden idare heyeti yerine yeni bir 
idare heyeti intihap etmek Ozere 
10 atustoa 934 cuma gOall ıaat 

10 da kullip merkezinde fevka· 
ilde kongre inikat edeceğinden 
.Galataaaraya mukayyet azanın 

mez.kdr giln ve saatte teırifleri 
ehemmiyetle rica olaour. 

Giresunda Lik Maçtarı 
Giresun, (Hususi) - Spor ve 

Y efiltepespor kultıpleri araıında 
geçen cuına günll yapılan •on lik 
maçını bire karıı aıfır ile kazanan 
Y eıiltepe ıper kullibll bu ıuretle 
HDeniD birincili olmuttur. 

Haftalardanberi lıeyecula aa• 
kip edilen ıayrifeclere kultlpler 
ara11Dclakl turnuvanın ıon maça 
din Karaıtımrtık 1alaa11Dcla Alaa 
lpOI' • Altın Hilll takimlan ara• 
ıında oynandı. 

Maçtan enel .,.ylk bir ka· 
lal:tahk 1Bbanıa etrafım çevirmlf 
ıaliP takılll• v~rilmek &zere or
taya konaıUf olan bOyllk kupayı 
ıeyre clalmlflır. 

Saat 17, 10 ela takımlar aalaaya 

çıktılar. 

Hakem 1'emal Rıfat Bey ••l
mediti için tarafeyn kaptanlanaın 
aeçtiti Mahmut Ali Bey oyau 
idare etti. bk vuruıu yapa• Alaa· 
ıporlular derhal lıGcuma ıeçtiler. 
Bir iki karplıkh akından ıonra 
.Akınaporlular hlkimlyeti e.e aldılar. 
ilk devre baıtan bqa bu takımıa 
laikimiyeti albnda oynandı ise de 
yaptıklan bir ıol laakem taraf ı· 
elan kabul edilmedi ve devre •--
yıaaz nihayet buldu. 

ikinci den,_• Akıaapor dlıtln 
oyununun mllkifatını 12 ncl da• 
kikada yapbiı ıolle kanadı IH 
de denenin nihayetine 4 claldka 
kala Alba Hilil de mlsavab t .. 
min ,., .. tını elde etti. Nuri kale 
ağzında ayatına ıeçirdlti topu 
kaleye aokarak bera"8rlitl temin 
etmit oldu. V • oyun bu 1uretle 
ı . 1 berabere bitti. H•ftaya tek• 
rar maç yapacaklar ve ıalip ı•len 
pmpiyonl~iu alacakbr. 

Bursalı Genç Atletleri 
Tebrik Ederiz 

Dünkü Müsabakalarda Gösterdikleri 
Gayret, Ken.dilerine Takdir Kazandırch 

Din Taksim atadJPmunda, 
,.hrimize gelmit olan Buraa San· 
natkirlargücü atletlerile Galata• 
aaray ve Kurtulut atletleri ara• 
aında atletik kartılaımalar oldu. 
Mnaabakalara birçok atletler itti· 
rak ettiler ve iyi neticeler alındı. 

Buraah atletler milaabakaların 

cereyan vaziyetlerinde çok gayret 
161tererek naz.andikkati celbet· 
tiler ve beğenildiler. D6akli mil
aabakalann teknik neticeleri ıöy• 
ledlr: 

UM> metre: 
1 - Ahmet ( Galataıaray ) 

12 saniye. 
2 - Feri.at ( Bur1& ) 
3 - Şemai ( Buraa ). 

800 metre: 
1 - C.mal ( .Galataaaray ) 

1 20 2/6 dakika 
2 - Muıtafa ( Buna ). 

Uzun atlama: 
1 - Sedat ( Galatanray ) 

8,01 metre 
2 - Jiray ( Şiıli) 5,65 metre 
3 - Oıman ( Galataaaray ) 

5,51 metre. ....... 
l - ...,._ ( Galatuaray ) 

• !15 
2 - Suat ( Galatuaray ) 
3 - Ferhat ( Buna ) 

200 metre: 
1 - Ahmet ( Galatuaray ) 

24 215 
2 - Fikret ( Galatuaray ) 
3 - Halda ( Bana ) 

llOO metre: 
1 - Teolaariclia (Galataaray) 

4,54 
2 - Karakaçaaia ( Kurtuluı) 
3 - lbraWm ( lur1& ) 

• 

( 4X 100 ) bayrak: 
1 - Bursa 49 "J.15 
2 - Galatasaray. 

( 4 X 400 ) Bayrak: 
1 - Galataıaray 3 51 2/5 

dakika 
2 - Burıa 

( 4 X ı 500 ) bayrak: 
1 - Galatasaray 19 57 2/S 

dakika 
2 - Bursa 20 32 dakika. 
3 adım atlama: 
1 - Şemıi ( Bursa ) 11,48 

metre 
2 - Karnik ( Şiıli ) 1O,76 

metre 
3 - Oıman ( Galatasaray ) 

1O,73 metre. 
Bursalı atlet ıençleri dllg 

çok beğendik. iyi çalıtblll.« 
ve daha gOıel neticeler almalt 
vaziyetinde olduklanna biç ıDplae 
etmiyoruz. Genç ve dinç miıa• 
firleri tebrik ederiz. 

UJudağda 
Buraa Sporcuları Mühim 
Bir T eıebbiiıe Giriıtiler 

Buru, (Huami) - Bur .. D-t 
Kultlwm. memap 8 ldtilik bir 
kafile pce uat 2 de Uludaicla 
otelden hareketle zi"eye çakacak 
ve ıilaileyi arkaya doiru taki' 
ederek zlne - lnepl Kayak , .. 
lunun k8fif yftrlJ&tlnll yapacak
lar ve leal:tına ıtr• yapıla'*t 
11tıaaldariD yerlerini teıpit ed• 
celderdir. U11111 bir laamı laatta-
l:talidan seçecek olan •e tah• 
nen 40 • 45 kilometrelik bir .... 
aafe içiacle llahman bu ylr8ylfe 
Buna •• ...... ipOI' mublti fev. 
bllde ehemmiyet vermektedir. 

Takıimdı yapılan atletik miil&bakalara ait iki gedaüt 



Bu Başı Ne Yapahm? 
1 A k ve macera romanı - 55 -

Yazan 
Suat 

28 - 7 - 934 

Fatoş onun, Tevfiğin arkaım• 
dan hemen çıkmaaına mani ol• 
mak istiyordu. 

Eğer onun arkaaından çıkar 
da elindeki çantayı görürıe, bu, 
bem kendisinin, hem de T evflğln 
bakkanda iyi olmıyacakb. 

Her Waldou yfizOnde hiçbir 
hattı olmayan ve gözlerinin 
manası okunmıyan bir adamdı. 

Genç kıza g6zlerlnl kırpmadan 
bakıyordu. Fakat bu bakıt acaba 
neyif ifade ediyordu? 

ŞUpheyl mi, hayranlığı mı, 

Jikaydiyl mi? Bunu anlamayan 
ll'atoı, idam hUkmllnll bekleyen 
hlr :ı:a vallı gibi idi. 

Bu endi111l belki ancak bir• 
kaç saniye ıllrmliştU. Fakat Fa• 
toıa bu, namUtenabl bir uzunluk 
aörilnmUştU. 

Waldou ıenç kıza nezaketle 
etiler ek: 

- Haydi, }'Ukarıya çıkalım, 
dedi. 

Fatoı gi>faUnden ağır bfr yllk 
kalkmış gibi geniş bir nefea aldı. 

Çanta artık selimetle otelden 
u ıakJaıa bilecekti. 

- Oh beni dinlediğinize çok 
memnun oldum, dedi. 

Ve lklıt beraber yukarıya 
çıktılar. 

'll-
H erket keodi•lle meşgu1d0, 

kimse Fatoıun kaybolduğunu 
fark etmemiıtl. 

Hatta F af a bile yarı bir 
sersemlik lçerılnde idi. Ve şimdl 
kendiıile azami derecede meşgul 
olan Şefkati Beyle rakeediyordu. 
V • en tatlı bir tanroyu oynarken 
doktora: 

- Doktor Bey, diye ıordu, 
kuzum bir ölü bir ceaet, kaç 
aUnde tefeuuh eder? 

Şefkati 8. trende vuku bulan 
cinayetle slnfrleri a]t liıt olmut 
bu giizel vatandaıı o f~n• dtı· 
ınncelerden kurtarmıf olmak için 
bu suale ıöyle mukabele edi
yordu: 

- Ne gUzel bir laYantanız 

var f afa Hanım.. . Ne taze ve ne 
temiz bir rayıha... Bu lavanta, 
kokusunu nekadar zaman muha· 
faza ediyor?. 

* Münevver timdi beıtekirla reı-
aamm araıında idi. Kib gülerek 
bestekara, kih işve yaparak reı· 
Ama kadehini kaldırıyor, onlarla 
beraber onların şerefine ıampan· 
ya içiyordu. Fakat gazeteci Weit· 
monn 'm da ihmal ettiii yoktu. 

ÇUnkft mevıimin başında en 
büyük bir varyete tiyatroıunda 

yeni bir danamı göıterecektl. 
Gazetecileri, Lillıassa W eit-

_, ......................... ----·--.. ·--·"'"'• 
IOa Posta 

1LlN FiATLARI 

I - Ga~ete"ln ~sos g•zıail• 
6ir •lllartun ilci •otıt'ı lııir 
( sar1tirnJ .ayılır •. 

2- Sag/H&lfa .,,.. 6/r Milli• 

mİll lli11 /itdı ,.,,./artlır: 

ayfa sayfa sayfa / aayf a Diğer Soo 
1 ı 5 • S ferler sayı. 

2so 200 100 eo ao 1 
Kış . l Krş. Krş. Kış. Krş. Kr . 

3-'Bir ıontimde f1'Hall 

°rBJ lcelirne '""'"· 
4 - ince " lcolın gazılar 

tııtaealcları gel'• ıör• 
Mttllml• ölçü.tür. 

- &Uzan 

monn gibi hatırı sayılır bir ıan'at 
mUnekkldinl darıltmak hiç te 
itine gtlmezdl. 

Bunun için F atoı ile W al don 
yerlerine oturdukları zaman ne 
onlann gittiklerini. ne de dön
dnklerlui farketmiılerdi. 

~ 
M. W al don ile beraber birer 

kaclalı daha lçmiılerdl ve ıimdl 
berabe bOıbUtlln oynuyorlar ve 
lıtanbuldan konuşuyorlardı , M. 
Waldon bUtiln ecnebiler gibi yeni 
TUrkiyenin her şeyini merak 
ediyor ve genç kıza memleketinin 
btttUn detfıikJiklerl hakkında su
aller soruyor, cevabını kemali 
dikkatle dinliyordu. 

Acaba Tevfikle kendi bulu
şuılarını ve çantayı Tevfike ver• 
diğinl görmllt miydi, bir şeyden 
ıüphe etmiş mi idi? 

Neden merdiven baımda idi? 
Y okıa bOtnn bunlar birtakım 

tabii tesadt\fler miydi? 
Möıyö Waldon'un merdiven 

başında bulunuıunda bir f•vkali· 
delik, kendi vaziyetl•rinl daha 
a-UçlqtJrecek bir sır var mıydı? .. 

Fatoş nasıl cevaplar verdiğini 
bilmiyordu. Tıpkı hfuiz bir oto• 
mat gibi idi. Fütursuz ve lakayt 
görUnmlye bütlin gayretini sar• 
fediyordu , Fakat sonsuz bir azap 
içeriıinde idi. 

* Saat epey ilerlemiıtl. Bahçede 
üç dört masadan baıka da mllt
terl kalmamıştı. Birden Münevver: 

- Haydi çocuklar, dedi, artık 
sabah oluyor. Biraz dinlenelim. 

F afa kalbinin burkulduğunu 
hlsaetti. Şurada rahat rahat bir 
koltukta oturuyordu. Aıa{ııda o 
azap içerainde nasıl dlnlenebile· 
cektl. 

Yine odada cinnete yllkselen 

bir korku 
kalacaktı. 

içerıinde banyoda 

Sonra ••• Sonra ne olacaktı? 
Bu baıtan naaıl kurtulacak

lardı? 
Bu azaba, bu ılnlr UzDntUsUne 

daha fazla tahammUlO yoktu. 
Galiba itin en makulU o kafayı 
alıp bir an evvel poliae g6tllrmek 
ve bu ıuretle bu kararıııhj'ın 
tehdidtndun kurtulmaktı. Batla• 
rana gelecek en bByUk fellket, 
hatta idam cez111 bile Falanın 
zihninde btlyllyen ıır ve ıuurunu 
bozan bu evhamla kıyaı kabul 
etmlyecek kadar hafifti. 

Ne olacakta bir an evvel ol• 
mahydi. 

)#.. 
Gitmeyi teklif etmlı olan 

MUnevver timdi etrafına dikkatle 
bakmmııtı: 

- Hani bizim ıenç aıık? 
- Aıık mı? .. Kim Atık? 
- Canım bizim vatandaı ... 

Fatoşun pereıtişkArı. 
Fato~ saçlarının dibine kadar 

yUzUnUn kızardığını hissetti: 
- Allah.. allah, dedi. 
- Evet nerede o... Çocuk ..• 
Sonra genç kı:r.ın kınrııında 

gülüyordu: 
- Canım Fatma Hanım, öyle 

kızarmayınız. Kabahat ıizde deill, . 
bizim TUrk erkeklerimizde... Ka• 
bahat değil bilikiı fazilet ... Vallihi 
ben Türk erkeklerini bUtün dllnya 
erkeklerile de§iımem... Sadık 
deiillerdir amma ateılidlrltr. 
Daha bir aörUıt• kadına hemen 
ha}T&n oluverir... G6rür görmez 
parlarlart benzin gibi bir kıvılcım 
onları alev yapar... Halbuki Av• 
rupa erkekleri... 

Weitmonn: 
- Ooo.. ooo... Dedi, aevıill 

Şehrazat, aleyhimizde bulunma .. 
manızı rica ederim. 

( Arkaat var ) -
Bu Sene İzmir Kazanç 

Bereket Yılıdır 
Vo 

( Battarafı 1 inci Hyfada ) 
dan tetkil. edilmlı; gelen mallar 
olgun görülerek raporu ona göre 
tanzim edilmiıtir. 

hk çekirdeksiz kuru UzUmün 
haberini verirken, Eriklide çalıı· 
kan bir incir müıtabıillde aenenin 
en iyi ve en olgun taze incirini 
hemen bir iki saat ıonra lı:mir 
piyasasına gönd~rdi. Bu incirler 
Adet olduğu üzere ihracat tacir .. 
lerine hediye edilmiıtir. 

* Bu aene için incir ve llıüm 

mUıtahsilinin Umitleri çok engin
dir. Her iki mabıulUmfizUn de 
memlekete bUyUk para getirecı
ğine ve mahıull\n iyi fiatla satı· 
lacsğ•n• dair kuvvetli emmarcler 
vardar. 

ÜzUm için; ıatıı piyasaları bu 
aene mUıait ve genlıtlr. Avuıtu· 
ralyada ve Yunanlıtanda llzüm 
mahıulU az olduiu ilbl, esefle 
ıöyliyebillrim ki bizim rekolte de 
reçen seneden daha azdar. An· 
cak rekolte noksanını telifi ede
cek kadar büyük bir avantaja ma· 
lik bulunuyoruz. Mabıul,ılmdiye 
kadar gUrUlmedik derecede nefis 
ve alıcı itibarile isteklidir. Bu 
seneki mahıultin her gramı altın 
kıymetindedir. 

incir için: Loadra ve Hamburı 

üzerine daha şimdiden hararetli 
satıılar yapılmııtır. Yapılan alivre 
tabı mukavelelerinin geçen se• 
neden yl1ı.de yirmi dereceıinde 
farklı olduğu ıayi olmuıtur. 

incirin yetittiriciai olan lzmlı-, 
dünya pazarlarında mahsulün fla• 
tını tayin huıuıunda raldpılz ol• 
duğu için incir mahsulünün de 
üzüm kadar bereket getireceğine 
mllıtahıilln engin bir lnanııı 
vardır. 

Gürültü 
Mücadelesi 

( Battara.fı 1 inci ıayfada ) 
geçen aahlepçit ıiıuitçl baiırma· 
dıiı takdirde halk tarafından 
görlllmeıi imkAnı yoktur. Keza 
geceleri mahallelerde dolaıan 
dondurmacılar bağırmadıkları 
takdirde halk tarafından ıörtı· 
lemiyecektlr. 

Daha buna benzer buı nok-
talar vardır ki, Daimi Encümen, 
ktıçök esnafı dUtUnerek, bu hu
ıutlyetler üzerine ifaret edecektir. 

Şu halde, gUrUltU ile mUca• 
dele me11le1l daha çok ıu kal• 
dıracak ve belki de bir ofaane 
olacakhr. Bununla beraber Ve
kaletin kararı kat'i oldutuna gö• 
re, herhalde mllıpet bir neticeye 
varılacağı Umldindeylz. 

Avusturyada Dahili Mu
harebe Devam Ediyor! 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Paris, 27 (A. A.) - Viyana' 
dan bildirildiğine ıöre Styr' de 
icra kuvvetleri ile milli ıoıyaliıt 
aıtleri ara11nda vukubulan mUıa• 
demelerde icra kuvvetlerinden 
62 kiıi ölmU,tür. Son dakikada 
haber verilditfne ıöre, bu 1abab 
iki taraf arasında hlaıl olan 
anlatma netlceunde aallor yarın 
Hbah botun ılllhlarını bUk6met• 
tHHm etmett kabul eylemir 
lerdir. 

Kla16furt, (Avuıturya) 'l1 -
Nİı aıllere karıı yapılan ıiddetli bJr 
ıreket eanaaında hökAmet m ... 

murlan, aıllerin. Bqvokllete hle 
cum pllnlarım ele ıeçirmitlerdir. 

Dlvanıh•rp 
Viyana, 27 (A.A.) - Dnn öğ· 

leden aonra, Başvekil muavtg,l 
Prens Starhemberıın rfya1etl al• 
tanda uzun bir kabine içtimaı 
olmuıtur. 

Prenı Avusturya hllkümetinia 
Dolfüı hükumetinin üzerine almıt 
olduğu iti gayet ııkı bir mUcadelo 
doıtluğu içinde takip edeceğini 
ve maktul baıvekilin miraı bırak• 
tıjı vazifeyi tamamlıyacağmı bil· 
dirmittir. 

Prens, teıkilltt eaaalye kanu .. 
nu mucibince, lıyan ile allkadar 
ıuçları ve hldiselerl tetkik ede-ı 
cek ve bu hu1Uıta hllkllm ver .. 
cek divanıharbi vazlfedar olarak 
aöıtenniıtir. 

Mahkemenin kararları temyy 
edilemlyecek \re derhal tatbik 
edilecektir. 

K•tlller malOm 
Viyana, 27 (A. A.) - TeYklf 

edilince intihar eden Avuıturya' 
nın Roma Hffrl M. Rlnteben'I• 
ölUmU haberi tekzip edilmfftir, 
M. Dolftıı'Un katilleri teıbit edil· 
mittir. Kabllerl Almanyadan gel• 
mlı olan Valter tabancaları kul• 
lanmıılardır. Rlntebenln arkadar 
)arından tayyare cemiyeti relll 
Jeneral V agner de tevkif edll· 
mittir. 

Bir ihtar 
Viyana, n (A. A.) - Avu~ 

turyahlara radyo n. yaptıja bir 
hitapta, hllk6met komiseri Miralay 
Adam, dtınka hldlaeler eanaıında 
Almanyanın rHmi iatihbarat 
ıerviainin yalan ve yanlıı havı-
diıler neşrederek, açıkça milli 
ıoıyaliıt tethifçllerin tarafını ve 
hareketlerini iltizam etti;inl kay-
detmlıtir. 

Miralay Adam bu hareketin 
"korkunç bir ehemmiyeti baiz,. 
ılyatl niyetlere atfedilmHI icap 
ettiğini ıöylemiıtir. 

Hatip Avuaturyanıo, isyancı• 

ların pllmnı iltizam eden Alman 
hUkumetl reımi istihbarat servi· 
sinin mesuliyetl hakkında ıuımı• 
yacatmı teyit etmiıtir. 

Vatanperverler 
Viyana, 21 (A.A.) - Vat•n· 

perver cephe mUdttrlöjii hUkü
metten ıu tedbirlerin alınmaınnı 

lıtemlttir: 
1 .. KaUllerin derhal mahkum 

•dilmeleri, 2 • Milll soıyaliatlerin 
komUniıtlerin ve hUkfımet düı
manlarımn tlddetle takip edilme
leri, 3 .. Hiçbir tesir altmda ka
lınmıyarak memurlar ara1ında 
tasfiye yapılması, 4 - Vatanper
verlerden bir mümessilin kabine· 
ye alınm111. 

Vatanperverler M. DolfUı için 
Uç ay matem tutacaklardır. 

Almanya Reddediyor 
Viyana, 27 (A.A.) - Alman· 

yada MOnlh radyo merkezi. \11. 
yana hiditelerl ile Alman me· 
ınurlınnua alikadar olduklarıın 

reddetmiı ve hAdiseler hakkında 
Almanyada resmen yalan haberler 
işaa edildiii iddialarını da red
detmfıtir. Yalnız Almanyadaki 
Avusturya Nazileri Reisi M. Ha· 
biç yanlıı bir haber lntlıarına 
tebep oldutu için reislikton 
azledUmlttir. 

Cenaae Merasimi 
Viyana, 27 (A.A.) - Madam 

Dolftıa buraya l'•lir ıelmez zev• 
cinin tabutunun bat ucuaa fit· 
mittir. Relıictımhur M. Miklaı, 
~itap bir vaziyette olan madam 
Dolfftae kendi namı11a ve Avu .. 
turya mUletl namıaa derin tul· 
yetJvial bllclırmlftir. 

Hllkiimet Madam Dolfttae , .. 
çim vaziyettal temin edecektir. 

M. Dolfllılln cenaze meraalml 
yann yapılacaktır-. 

Bütün devlet relılerlnden 
taziye telaraflaıı ı•lmektedir. 
lnrfltere kralı da bu caniyane 
hareketi telin eden bir tadye 
telgrafı ıöndermiıtil\ 

Adanada Yakalanan Hırsızlar 
Adana, 26 (A.A.) - Bundan 

bir hafta evYel köylerde evlerhı 
duvrlarını delip kapılarını kırarak 
250 parça •tYayı çalan bir hınız 
ıebekeıi jandarmamııın ııkı takl• 
bl neticeıinde Ayaı civarında 
cıyalarile birlikte yakalanllllflq 
ve ıehrimiı:e getirilerek MUddeJ 
umumtllğe teıllm edilmlılerdlr. 

Bir hafta evvel aknzcU ŞerJH 
tabanca ile aldilreD Kotk6ylft 
Mehmet evvelki gön jandarmay• 
teslim olmuıtur. 
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ADAPAZARI 
Türk Tic:aret Bankası 

S~rmagesi 1 

/hJigtıt 1 

T. L. 1.200.000 
130.00Ô 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şuhl•rl: 

BANUIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BÔLU, BOZ0Y0K, BURSA, DÜZCE. 
ESKiŞEHiR, HENDEK, lzMll'; KA~• 
MURSAL, K0TAHYA, MUDURNU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GERE.DE, cav~. SAFRANBOLU. 
TEKIRDAÔ., 0:sKÔDAR1 YENlşEHIR 

• 
l.tanbal Şu6e•i: 

4 Uncu Vakıf Han. Zemlnkat 
'l't>l. 22042 

Galata iubeai : 43201 
l)Hkiidar fUbesİt 60690 

• 
Müsait 111rtl arla: 
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Prens Sabahattinin Yalısındaki içti-
ma Müspet Bir Netice Vermemişti •• 

Glavani sokağında Pertev 
T evlik Beyin ikametgAhında giz
lenmifti. Oradaki içtimalara iftirak 
ediyor; cür' etkArane fikirlerile, ta• 
ıarlanan inkllibın tahakkukuna 
kunet veriyordu, Ancak.. Ta· 
ıavvur edilen inkılabın şekli, mec· 
rasını değiştirmişti. Prens Saba· 
hattin Beyle taraftarlan liyul 
huımlannı yalnız fikir hareket• 
lerile mağlüp etmiye çalışırlar
ken Kizım bu vaziyete kızıl bir 
renk -veriyor.. inkılap programını 

kanlı bir yola ıt\rilklemek iatl
yordu. 

Glavanl •okağındaki içtimalar 
ehemmiyet keabetmiş Ye mtı

daYimlerl d" epeyice tezayüt 
eylemişti. Bunların arasında bil· 
bassa - Kimil Paıa kabine ıi 
e111uında • poliı mftdüriyeti kısmı 
ıiyaıl miidftrO Muhip Bey tema
yGz etmekte idL Muhip Bey evel-

... cede Pire ıehbenderliği etmiı 
fakat bir ibtilis meıeleainden 
dolayı ittihatçılar tarafından me
mwiyetine hitam verilmiıti. KAmil 
pqa kabineainin iktidar mevkiine 
gelmeıi Ozerine nazırlardan birine 
juraallar vermek ve ittihatçılar 
aleyhinde teıebbOslere girifmek 
aaretile g8ze giren Muhip Bey, 
zabıtadald mevkii ele geçirmifti. 
ittihatçılara karp kalbinde derin 
bir kin besleyen o nazır, Muhip 
Beye bir mikdar para yermif, 
lttihatplar aJ.ybiade Wr inak 
tertip ettlrmifti. Muhip ..,.. • 
para mukabilinde tutulan • bazı 
ıahitlerin ifadelerine nazaran; 
Enver beyin en aamimi dostlann· 
dan olan miralay lunall Hakkı(l) 
ve Nihat beyler(2) gllya lanküme
te IUikut yapmak için gizli bir 
teıekknl vllcuda ıetirmiflerdi. 
Ayni zamanda, Sapancalı Hakkı 
bey de etli fedaiden mDrekkep bir 
çete teıkil etmiı; bunlara kırmın 

flmlek giydirerek htıkGmet ricalini 
bir anda lldBrtmek için bir plln 
ihzar eylemiftl... Mahza itti
hatçılara eımek makaadile Mu
hip Beye tertip ettirilen bu 
hayali teşekküUerin tahkikab 
intaç edilmeden ( 1 O kinunusanl) 
Yak'a11 huıule gelmiı; Muhip Bey 
de lttihatçılann gözleri annnden 
allinerek bir kö19ye çekilmlfti. 
Böyle olmakla beraber mahaliffer
Je allkuını keımiyor, ittihatçılar 
aleyhindeki cereyanlan el albn
dao takip ediyordu. Prens Saba· 
hattin Bey partiıi harekete gelir 
gel._ o da derlaal iıtirak etmit 
ve ba •retle Glavam ıokağı 
lçtimalannda temeyiz eylemişti. 
Bu içtimalarda Muhip. Kazım Be 
derhal anlqmııb. Maamafih mlf. 
rit düıiinceliler, yahıa ha iki ... 
hıstan ibaret kalmallllfb. Şerif 
Pqama adamlarından balniJe 
mnlazimliğioden matrut Şevki i8-
minde bir adam dllha Yardı.. Bu 
Şevki de Kimil Pqa kabinell 
zamanında - yine o nazır tarafın.. 
dan - birçok intrikah iflerde ı.. 
tihdam edilmif ve hatti isyan 
eden Arnavut rllesasına Ba 
adamla epeyce bir para gönde
rilmlfti. 

Muhip, Nazmi, Şevki; bu tlç 

(1) Lenzımatıumumi1e nilİ ı... 
mail Hakkı Pqa. 

(2] Nıhat Pqa. 

Bir B•l.-r .. ,,.,. "-'"'•••• 
şahsiyet KiDmm en aadık Han· 
riai \>lmutlardı. Kurduklara f8· 
beke, yavaı yavaı genifliyor; 
muhalifler araundan pek gözll 
adamlar seçilerek tefkillt tevll 
ediliyordu. Fakat bu teıkilAb 
kunetlendirmek, ve zaruri ibtiyaç
lan temin edebilmek için paraya 
ihtiyaç vardı. Bu parayı kim 
verecekti. Tabildir ki en enel 
alda plen, Prena Sabahattin 
Beydi. Nihayet bir gtln Muhip, 
KiDm, Nazmi kalkmıflar, prenlİll 
Kuruçeımedeki yabana gitmitler, 

bizzat Sabahattin Beyle ıörilt
m&ılerdi... Arkadaşlan namına 
.az slyleyen K•ı•m, • b 0 daa pek 

irken prenıi lmtlmlandırmamak 
için - plinm kanlı kısmını 
gizlemiş; ıadece kunetll bir 
ialollp hareketi hazırladıklarından 
bahıederek para istemişti. Hal
buki Prenı, Kizımla arkadaıla

nnm fikirlerini çok iyi biliyor ve 
bunlarla kendi ansında kunetli 
bir münasebet yukuunu iıtemi· 
yordu. Bunun için: 

- Size hiç bir ıey Yeremem. 
Ve, vermek te iıtemem. 

Demiş, ıözü kıaa kesmiıti. Bu 
ce•ap kU'fısında kalan KAzım, 
Prense muğber ye mOnfeil bir 
halde avdet etmiıti. 

( Al'ka81 YU) 

~~ TALEBELERE ve AiLELERE iLAN .--. 
Ecnebi lisanları tedrisabnda mite&.- olae 

BERLiTZ MEKTEBi 
Blltlln yaz açık olup, müpted! "!e ....Ute~a.kld Ulebe için yeal kurslar 

ricada ••tirmek suretile tatilden ısıf ad'e ettirır. 
İtba kurslar atideki lisanlarda timdidea batfaauıtır. 

11JRKÇE, FRANSIZCA, INGILIZCE, ALMANCA, ITALYANCA Y. &. 
1 Hazirandan 15 Ağustosa kadar yaz T ARiFESi 

..._.bul • 373, lstlldll e11dclesl Atik•,. · Kon,a caddesi 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine Yazılma Ve 

Alınma Şartları 
ı - Türkiye Cümhuriyeti tebeaıındao olmak, 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukan olmamak. 
4 _ Sıhhi vaziyetini «dil, göz, kalaklanada anza olmamak, 

vllcudunda nokıanhk olmamak, amalı ye~erde, dağlık 
hayalide ytırftytlp gezmeye Te hayvan• bınmeye bthıye 
tqekkWAh m6ıait ve alltehammil o~mak• tam teıekkllllO 
butanelerden mufuıal raporla tubıt etmek, afi pba-
detnameıi vermek. 

5 - Belediye yeya Polla merkezlerinde• iyi alılAkh. ceza prme
mlt oldutuna dair mazbata ıetirmek. 

8 - Mektebe girmek iıteyenler, latanbulda Blyllkd~rede Ytlkaek 
Orman Mektebi Rektörllğllne yuacaklan iatidaya hllvlyet 
clzdam Ortamektep plaademameai.DI. ahbat ve qı rapw
lanm, ~lia veya beleclye mazbat .... ve iç adet Yuikl 
fotoğrafuu lliftirerek 16adermelldirler. 

T - M&racaatlar 15 Apıtoataa 15 Eylül tarihine kadar 1ap11_, 
olmahdır. Noksan ewalda mDracaat kabul olmımaz. 

1 - Vaktinde tam evrakla mllracaat etmlf olan~~dan pbadet
aameleri pek iyi ye iyi olanlar mtlracaat tanhi mruile tefrik 
elaaar. Kabule llyik talipler kadro miktarını ıeçerae ~ 
lardan eneli tahliline fallla vermemit oluılar ıaalyen nya• 
ıiye d•ecelerl ytibek olanlar tercih ohmar. 

t - Kabul olanan efendiler tahsil eına•nda mektebi terketti.klerl 
yeya mektebi bitirdikten aonra tayla olancluklan yuifeye 
gitmedikleri takdirde mekteW. ıaplDll olduiu muraflan 
&deyeceklerine dair mektebin yenceii aGmuae1• ıan No
terlikten tasdikli taahhlt ....U yereceld•clir. Taabhlt ... 
aedl yermeden ..ktebe cleYama mlaaad• olunmaz. (4162) 

1 Borsada ) 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

........................................... _ 
Memleket mahaulatımn lı.tanbl 
piJUasında bir haftalık ahı ve 
nrit vaziyetinin umumi hulasası· 
nı fU ıatırlarda bulacaksınız. 

Ar.on - Uyuıturucu mad
deler inlılur idanıi Afyon aabn 
•lmak bere latanbul merkezinde 
hazırlık yapmaktad1r. Teklif mek· 
tuplan henilz tliccara verilmemif
tir. Bunların buglln dağıtılması 
muhtemeldir. inhisar idaresinin, 
azda olu, tllccardan mal alması 
Anadolu piyaaalannı harekete 
getirmif tir. Bu ıene mabıul ün iyi 
olduğu KOtahya·llgm ve havalisl 
mmtakaıında bu hareket bilhas· 
aa nazan dikkati celbetmekte
dir. Fiatlar bu mıntakada lnbiaar 
flatlanna yaklaımlfbr. 

lstanbul ıerbest piyaıa11nda 
aatılık mal azdır. Ve h~nnz yeni 
maldan iıtoklar gelmemiftir, Bun
ların 8n0müzdeki haftalar zarfın· 
da plyaAya gelmai ve arzolunması 
beklenmektedir. Hahfa içinde aç 
aandlk Karabisar malının kilom 
510 kuruıtan satıldığım duyduk. 
Batk~ bir hareket olmadı. 

Yeni mal piyasada çoğalma
dan bUyt\k itlerin olmamaıı eaa
ıen tabii bulunmaktadır. 

Tiftik - Tiftik piya1U1nda 
bUyllk bir hareket yoktur. Geçen 
hafta bildirdijimiz pbi piyaaamız· 
da ldiring mukaveleıi dolayısile 
doğrudan doğruya alıcı vaziyete 
geçen Almanya hesabına bu hafta 
içinde de bazı mallar ubn ahıı
mıfbr. Böylelikle iki aya yaklaıan 
bir mDddet zarfında Almanyaya 
yapılan tiftik satıtı 1500 balyeye 
yaklAflDlfbr. Son hafta içindeki 
ubf ldleeu 44 kuraftaa olmak 
kere 200 balye kaclanbr. 

Sovyet Ruıya ticaret mOmea-
ailliği de hafta içinde 500 balye 
kadar tiftik aldı. Bu alışın evvelki 
mubayaatlarımn ban eksikliklerini 
tamamlamak tlzere yapaldıi kolay• 
ca tahmin olunabilir. Yapajl 
kısmında gGrllleceği lizere Sovyet 
ticaret 111Umeuili bu hafta plya• 
aada mlltemadiyen g6zllkmllt ve 
bu suretle bu aabıın yapılmasına 
imkln basıl olmuıtur. lngiltere 
piyasa11 da talepte bulunmıya 
bqlamlfbr. Pe11embe gOnU aek
aen balye kadar tiftik lngiltere 
heaabına kilosu 45 kurut etrafın
da aablmııtar. Hafta sonunda pi· 
yasa vaziyeti çok hareketlidir. 

Yapalı - Yapağı piyasa• 
11Ddaki durgunluk bu hafta btıyftk 
bir harekete yer vermiı piyaaa 
bUyak ;Dnlere mahsus vaziyetini 
al!Dlfbr. Bu hareketi doğuran mOf
teri SoYJet Ruıya ticaret mUmea
silliğidir. Diğer taraftan Almanya• 

mn da ldirinı beaaplannclan istifade 
ederek tiftik gibi yapağılarımua 
da mUıteri olacağı haberi bu 
mllbayaab kamçılalDlfbr. Sovyet 
Rusya ticaret mtlmeuUip muh
telif alıcılardan 3500 balya kadar 
yapağı aabn almıtbr. Sovyet 
depoıuna tealim satın ahnan 
yapağıların fiatı kilo bapna M 
kuruştur. 

Sovyet Ruıya ticaret mümu• 
allliği gelecek hafta içinde bu 
büyük partinin teslim ahnmuı 
ile meşgul olacakbr. Bu münue• 
betle tüccarla vaki yakın temu 
eaoaauıda yeniden bazı muame
lelerin yapılmua çok yalan bir 
ihtimal dahilindedir. Diter ta
raftan Sovyet .Rusya ticaret mtf
meaailliii fiab geçmeyeceğiai 
bildirmekte ise de ıabcılar lebt .. 
bir fiat farkına intizar etmek· 
tedirler. 

Hububat - Buğday ıeliti 
pek azalmlfbr. Hafta ara111Dda 
tedrici olarak bınkınm yardı• 
ile piyasa yOkıelmit ve buaGn 
banka 80-90 vagon kadar kiloau 
4,875 kuruıa kadar tabı yapmııbr. 
Geçen haftaya nazaran piyasanın 
umumi ıeYiyeai on onb.. para 
kadar yükıektir. 

Arpa az rlmektedlr. Yerli 
urfiyab ipa bile vaktile alınan 
Ye .Uolara konulan arpalar kulla· 
mlmıya batlachjı lfitilmiftir. Yelli 
mallardan heniz hıtanbala gel .. 
me:z. Samıundan ihracat için 
kiloau 2, 75 kunıttaıl aatlflar 
vardır. 

Piyua •mumiyet itibarile 
durgundur. 

Fındık - Fındık pi1au 
talepıizlikten dolayı bllablitBa 
durgundur. Hafta içinde hiç it 
olmamııbr. lamen flatler 32 ku-
1111tur. Ekailmit bulanan Tllrkiye 
latoku en çok alb Bin çuYal tah
min olunuyor. ----

Bedava Seyahat .. 
Sultanahmette Akbıyıkta otu

ran Ahmet isminde birisi bilet
•iz vapura binmlt. kadık6yllne 
çıkmıt. fakat bllet iltiyen memur
ların elinden kurtulmak için ka
çarken demir parmaklıklara çar
parak ağır aurette yaralanmJfbr. 
Ahmet timdi haıtanededir. ·······--····-··--·--········--·--·--·---· 

lstanbulda tnezunen btllunan 
Hendek MUddelutnuMlsl "91•91 
Bew• ı Hendekten Eskitehre g tt gim 
gun Hendekten İataabuldaki adre1UDe 
yazılı, fakat ıçi bqkasma ait 17 tem
muz tanhli mektubunuzu aldım. 

Beylerbeyinde muallim Abdiiliıiı 

SATIEnın 
YERLi MALLAR SERGiSiNDE 

eçbiı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faldeli yenilikler bulacaksınız. 

İstanbul Ziraat Mektebi Alım 
Sabm komisyonundan: 

latanbul Ziraat Mektebinin Mayıı 935 gayesine kadar ihtiyacı 
olan et, ekmek, meYaddı m~e ve hayvan yemi 2118/934 tarihiae 
mliaadif Sah gllnll aaat 1 S te ihale edilmek tlzere kapah zarf uau
llle m&nakaaaya konulmuıtur. Taliplerin teraiti anlamak için bergtba 
Ye iftirak için de mezkfır günde latanbul Maarif Müdilrlllğll bina• 
11nda Uaeler Mubuebeciliii nezdindeki Komiayoaa mUracaatlan 
ye teminab muvakkatell teklif ıarflanm mezk6r ıaate kadar 
yer..ıeri. (4 ı 36) 



• 
Arabistandaki Gizli Kuvve le in lçy .. zü 
Yazanı ic * 
Şimdi, siz kendi kendinize 

bu muammayı hallediniz, ~caba 
Yemenin son Türk Valiıl Mab· 
mut Nedim Beyi oraya gitmek· 
ten mennedip yoldan çeviren 
ltalya mıdır, İngiltere midir? 

Onlara sorarsanız, Sinyor 
Zolide: 

- Ben değilim, der, Mister 
Filbi'de. 

Nitekim kar9ıla1tikları zaman 
Mister Fllbi Nedim Beye bu iıt• 

ltalyanların ıuçlu olduklarını ı6y· 
lemi9tl. 

Miıter Filbi ile Nedim Bey
den bahseder ve karıılattıklarını 
liylerken biraz duralım ve onla
rın ilk defa naaıl (kartılaıtıklannı) 
slrelim: 

Methur Livrenı; Şerif Hüseyni 
ayaklandırmak, Ceziretnl'arapta 
O.manlı imparatorluğunu bozguna 
utratmak için Hicaza geldikten 
pek az ıonra da Mister Filbi 
C.ziretUl'arabm ateki ucunda 
Emir lbni11uudun memleketi olan 
Necit'in merkezi Reyaz'a vlsıl 

olmuıtu. 
Miıter Filbinin halka, bedeviye 

brıı sıfat ve vaziyeti, bir ( aey-
1ah ) tı. Fak at lbniasuut onu 
tanıyordu. 

Livrenı Şerif HOseyni ele 
abrken, Filbl de lbniısuudu idare 
edecek, böylece bir yandan Hicaz 
ve Yemen, öbllr taraftan Necit 
1oltle Irak ve Suriye baıımaza 
beli edilecekti. 

Şerif HOaeyln Uvrenıln tu· 
zatına ne kadar çabuk ve kolay 
dlftü ise, lbnipuut Fllbiye okadar 
mukavemet ettL 

Vakıa Fllbi lbniıuuda çok 
lalzmet etmlttir. 

Onu Hicaz kıralı yapan Fllbl· 
clir, diyenlerin 16zll nekadu 
doj'ruchır. Bilmem amma harbi 
umumide. lbnisuuda istediği ka· 
dar ıllih, cephane, levazım •• 
para •erdiren muhakkak ki 
Filbidir. 

Ancak bize kal'fl kullanalmak 
Gzere verilen bu ıeyleri lbniauut 
elinde tutmuı, lnsilizlere, bunları 
bitaraf kalmak içlo aldığını söy• 
lem ittir. ileride ıarnlecektlr ld 
lbalıuut bu bitarafhta lehimize 
bozmak için müteaddit teıebblı· 
lerde •de bulunmamıı değildir. 

Filbinln o zamaakl mu•affa· 
ldyetl ıudur: LanenlİD aleyhi
•ke ayaklandırdata Şerif Hllıe
Jini lbniıuut arkadan vurabilirdi. 
itte Filbi bu harekete mani ol· 
muttur. Bundan çıkan netice IH; 
Fllbi!) olmuaydı Lavreaıin mu
yaffakiyeti tehlikeye dllıerdl, dir. 
Fakat o zaman Fllbi de Llnens 
kadu muvaffak olaaydı, yani o da 
Necit Emlri lbniuuudu bize kaf11 
ayaldandırabilaeydi de bizi bir 
yandan Medinede, bir taraftanda 
lrakta arkadan vurdurabilseycli 
her halde çok mllfkülit çekerdik. 

Filbl lbniuuudu (htikumeti met-
1.uuı) aleyhine tahrik edemedi. 
Bu husuıdald her teıebbüıllne 
lbnls ıuuttan: 

- Benden bunu hekleme. 
cevabını almııta. 

Hatta birılln lbnlısuut ona, 
harbiumumtden çok evvel bitip 
tlkenmek bilmiyen kanla lhtillf· 
ludan birinde Oımanlı aıkerlle 
mllsademede yaralanan ve hlll 
ukat kalan parmatına ıöıte
nrek: 

- Bu aakat parmak bana lav 1 

-10 -

an o zamanki ihtilafların bile ma· 
nasız olduğunu ihtar ediyor, şim· 
di ise, Osmanlı devletinin bu en 
buhranlı zamanında ben asla 
ona karşı ıilih kullanamam 
demiı ve bahsi lkapamıfh. 

2 -7-934 

Aradaki çöl asilerle dolu idi, 
binaenaleyh nereden geçilebileceği 
düşünülecek bir İftİ. 

Bir haylı dUtünüldükten sonra 
bir miktar kağıt para ile altı bin 
altım iki zabitimizin İbnissuudun 
bulunduğu Reyaz yolile Yemene 
götürmesi kararlaştırıldı. lbnis· 
suut bu gelen zabitlere kolaylık 
ve onların Yemene varabilmeleri 
için yollar ıöıterdi. 

Filbi herşeye rağmen lbniasu· 
udun yanından ayrılmadı. Onun 
orada bir bekçi gibi kalmaaı İn· 
giltere için JAzımdı. 

O ıırada Yemenin latan bul 
ile muvasalası keailmitti. Deniz 
yolu çoktan, kara yolu da Şerif 

Hüseyinin kıyamı ile kapanmııtı. 
Yemene her9eyden evvel para 
llzımdı. 

lıte bu eınada ite Filbi ka· 
r19tı. Eline dUşen bu kıymetli avı 
Filbl bir türl8 bırakmak iıtemi· 
yordu. 

Vali Mahmut Nedim Bey 
ıönderdiği buıuıt koryelerle mli
temadiyen para iıtlyordu. Fakat 
bu para Yemene na11l, banal 
yoldan ıönderilebilirdi. 

O, Y emendekl valiyi, onun 
töhretini ititmi9ti. 

Şimdi bu meşhur valinin pa• 
ra1ızlıktan kurtulmaması lizamdı. 

Fakat lbniasuut bu it• razı 
olmuyordu. Nihayet Medineye kadar E,.. 

ref Beyle yirmi bin albn lira ile 
birçok klid para yolladılar. Ki· 
ğıt liraların o vakit CeziretUlarap-

- Bu paraları almak ve bu 
zabitleri öldürmek lizımdır. De· 
dikçe Filbiye ters tere bakıyor: 

ta hiçbir kıymeti yoktu amma 
yine gönderdiler. 

- Hayır, bu zabitler ellerin· 
deki para ile istedikleri yere ıi· 
deceklerdir, cevabım veriyordu. 

(ArkHı nr) 
Medineye salimen varan bu parayı 

timdi Yemene ulaıtırmak lizımdı. 

İstanbul Tramvaı Şirketi 
EVKAT TARİFESİ 

-'12 
La:I 

1 
V)o 

-
~ 

1934 senesi 21 Tem muz günUnden itibaren 

l 

ilinı 

Ne. Hudut 

10 Şifli-Tünel 
1 

12 Harbiye• 
Fatih 1 

15 Taksim· 
1 Sirkeci 

16 Maçka-
1 Beyazıt 

- Maçka-
1 Emin6nll 

17 ~itli. 
irkeci 1 

- Taksim· 
1 Aksaray 

1 S Kurtuluş-
1 Beyazıt 

- Kurtulut· 
1 Eminaan 

22 Bebek • Eminini 

23 OrtaldSy·Akıara1 1 

- Ortakl1·EmlnlS•l I 
14 Betlktq ·Fatih 1 

ahire kadar muteberdir. 

Hareket Fa11la 

ıitliden - Tünele 3,6 
ünelden - Şişliye 9 

Harbiyeden - Fatihe 5,7 
Fatihten - Harbiyeye 9 
Taksimden - Sirkeciye 
Sirkeciden· Taksime s 
Maçkadan • Beyazıta ~,8 
Beyazıttan - Maçkaya 17 
Maçkadan-Emin&nilne 7 
Eminanllnden-Maçkaya 14 
~itliden - Sirkeciye 8 

irkeciden • Şitliye 12 
Taksimden· Aksaraya 18 
Aksaraydan-Takaime 37 
Kurtuluıtan - Beyazıta 6,9 
Beyazıttan-Kurtuluıa 17 
Kurtuluıtan· Emin6nüne 7 
Eminantınden· Kurtul uta 15 

Beıiktqtan - Bebeğe 
Beıiktqtan - Emiaönüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönibıden - Bebeğe 
Bebekten - Beıiktap 
Ortaklyden - Akaaraya 8 
Akaaraydan - Ortaköye 15 

' it 
21 

Ortaköyden - Emiııönlne 18 
EminönDnden - Ortaköy• 20 
Befiktqtan - Fatihe 7 
Fatihten - Betiktqa 14 

~~~~~---~~~~~ 

32 Topkapı • ı1 Sirkeci 

M Yedikule• ı 
Sirkeci 

31 ~dirnekapı-ı 
Sirkeci 

Aksaraydan - Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapıdan - Beyazıta 
Beyazıttan - T opkapıya 
Topkapıdan • Aksaraya 
Aksaraydan· Y edlkuleye 
Y edlkuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

s 
8 

• 'o 16 

Akaaraydan Edirnekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 1 : 

Sirkeciden -Edirnekapıya ı s 
Edimekapıdan - Aksaray• 

[•J HARBİYE - FATİH aerviıile teaadiif eder. 

hk Son 
Hareket Hareket 

Saat aaat 
5,31 23,42 
5,51 24,02 
6,32 1,00 
5,49 24,20 
7,30 19,20 
7,50 19,40 
S,59 23,'2 I 
6,41 34,02 
6,57 20,19 
6,29 20,47 
6,26 19,59 
6,38 20,31 
7,02 19,58 
7,38 20,35 
6,00 23,14 
6,45 23,56 
7,11 20,25 
6,39 20,35 

5,26 
S,36 
5,48 24,40 
5,56 1,20* 

1,57 
5,50 20,50 
6,35 21,32 
6,26 23,58 
6,52 24,22 
6,34 20,53 
7,16 21,34 

5,24 
5,40 23,31 
6,12 24,02 

24,04 1, 15 
24,30 1,30* - 1,45 

5,32 
S,48 23,23 
6,20 23,54 

24,27 
5,24 
~.48 33,30 
6, 17 23,5~ 

24,30 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: 

Heybellada Sanatoryomunda yapbnlacak bakiyellnpatta kapalı 
zarf uıulile Yerilen fiatler muvafık f&'Olmedlttnden 31 Temmuz 
934 Salı ,anı aut 14 te paaarbkla muamele rapalacaktar. istek• 
Weria mUracaatlan. (4207) 

Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer merkez anbarında satılığa çıkarılan 
eşyadan ( Sülüyen, yağlı boya, yeşil toz boya, mukavva, ambalaj 
kağıdı, karbit) 26 Temmuz 934 Perşembe günü ve ( lnıaat mal· 
zemesile marangoz edevatı) 28 Temmuz Cumartesi gUnU saat 
14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambarda satılacağı. 

Boyaların kıymeti muhammenesi olan ( 88294 ) kağıtların mu
hammen kıymeti ( 83456 ) ve karbitin ( 52500 ) inşaat malzeme
sile marangoz edevatının kıymeti muhammeneıi olan (29660) ku· 
ruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile taliplerin mezkur 
günlerde ambardaki satıı komisyonuna müracaat eylemeleri 

ilan olunur. ~ (1324) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
120 adet Bileği tatı 

150 
150 

" Kırmızı renk zımpara taıı 
" Knl rengi 
" Monogramlı madeni kar beyaz tiıe kapaülU 

• 
225000 
Yukarıda nev'i ve miktarı yazılı Avrupa mamulatından tatların 

Ye tife kapsüllerinin 15/8/934 tarihine m61adif çarpmba gDnü aa· 
at on beıte pazarlığı yapılacaktır. Talip olanların °o 7 ,5 reminat
larlle birlikte Cibalideki Inhiaarlar Alım Satım Komisyonuna müra
caatları ilin olunur. (4183) 

Sıbbatlnl Sevenlere 
MÜJDE 

Afyonkarahlsar Madensuyunun hazimıizliğe, 
Karaciğ"r ve böbrek rahatsızlıklarma karşı tifat 
hassalanndan İstifade edenlerin adedi ıtın ıeçtikçe 
artmaktadır. 

Al'YONBABABISAB MADBNSOtUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere ıu kamyonetle 
milıterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şişelik kasalarla da ıu verilmektedir. 

Umumi aotıı g•ri: 

Yeni Poatane chrennd• Ak_ ..... ller ... nınde 
Hllillahmer satt, mağazasıd1r. Telefon : 20062 

İktısat V ekilletinden : 
ÖlçiUer ve ayar MlldllrlUğtbıe biriıi elektrik öbürü mekanik 

Ölçüleri müteha1111ı iki fen mfltavirl Ye biriıi kimya abnrn elektrik 
diploma mllhendisi, iki laburatuvar mllhendiıile Ankara, lıtanbul, 
Samıun, Mersin ve lzmlr' de çahıbnlmak llzere teknikum, Robert 
Kolej veya aan'atler mektepleri elektrik ve makine ıubelerinden 

mezun 15 ayar fen memuru ve Baro itleri için bir mUmeyylz ahna• 
cakbr. Ehliyet imtihanları 3117/1934 tarihinde Ankara'da Ôlçlller 
ve ayıu MüdOrltığiinde ve lıtanbul'da Ôlçlller •• Ayar Baı Mlfet• 
tiılijinde yapılacakbr. imtihan mevzuluile taliplerin en ıenç 
28n /934 aktamana kadar Ankara'cla Ôlçtller ••Ayar MOdDrlDtGne 
vermeleri veya ıöndermelerl ilzam ıelen vesikalar hakkında An
kara' da ÔlçlUer ve Ayar Mtıdlirllliünden Ye latanbul, Samıun, 
Meraio ve lzmir' de Ôlçtller ve Ayar Bat MUfettitllklerinden mal6-
mat alınabilir. Enelce mOracaat etmit olanların da mlracaatlanm 
yenilemeleri ve noksan veaikalarını tamamlamaları Jlzımdır. (4058) 

Zafiyeti umumiye, iftiha11zlık Ye kunetaizlik balibncla bllylk 
faide Ye tuiri ıörülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

TORK TiCARET va SANAYi 
Bankası Ta•flJ• Memur• 
ıuıundan: 

Hail tHfiyede bulunan TGrk Ticaret 
n Sanayi Bankaıının alacaklılar ile 
akdeyledltl konkordatonun bir inci 
Ticaret MahkemHince tHdlklne dair 
1&dar olan karar ke1bl kat'iyyet eyle
dlji cihetle konkordato mucibince t•· 
dlyat icra edllecetiaden alacakblann 
alacaklanaı H hUvlıetlerinl mGıblt 
veHlkl b&mlltn 30 Temmuz 934 ta• 
rlhli PaıartHI ,Ontladtn itibaren her 
rln ıabahlan aaat 10-13 • kadar T aı 
HHda beılnci katta klin Telfiye 
Memurlujuna müracaatlan Ulzumu 
illa oluaur. (1414) 

Sultanahmette 
SAN'AT MIBTIBI 

Sergiaini görünüz. 
3 Alu•tos Cuma gUnU 

17 r• kadar açıktır. 
(4082) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy 'fopçular oaclcleei No. 3a 



itte; Aradığmız ve IJeyenecefin;z hraş btÇağt, 
itte; Kemali memnuniyetle kullanacagmız tıraf bıçafiı, 
itte; Zevk ve neşe ile tıra, olacıgrnız tıra, blçagı, 
itte; Cildinizin taravetini muhafaza edecek tıraş bıçağı, 
işte; Tıraş merakhfarrnm kullandığı tırq bıçağ1. JPOOOEIR IPILAY 

BU.ZOR JBJLAID>JE 

Senelerdenberi bütün dünyada ıöhret 
kazanmıı olan 

POKER 
tlrq bıçakları, emsalsiz cinı ve mükemmeliyeti itibarile 

herkeı tarafından tercihen kullanılmaktadır. 

Yala1Z marllaııaa dlkllat edinir. 
P O K E R t1raf bıçalını tecrUIMt edenler, erbk !-fil• ....... ~k kullenemaz. Umumi depo ve ıatış mahalli : ıstanbul • Taht k 

1 
N 

10 ANKARA satış Depo u: Şark Pazarı Salo Z.- llehmet Emin • ıZMlll •tış <lepoR: ~ HU.-yln HUsnU Ber maıazasıdır SAMSUN f d 8 8 • 0 • 
• sa ·~ eposu: Dursun E'ref Şirketi. 

~f---~R~A~~D_Y __ O ____ ~I Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. VAPURCULUK 

29 Temmuz PaZ8I' l .kollffr, 2! Chamberlain ae; i)atl, 22.i6 
Vargova 1345 m. - 17 Hafif •• musikili taganni, !3 ....__, IS.20 

liki tagannili, 18 tiyatro haberleri. musikili proğram arası, 24 akpm 
18,10 nıusılrili bir nakil, 19 tiyatrodu I mıuikiai. 

Gyrıt (Pergünt) isimli mueikili dramı, 
28,45 cazbant, 24.20 ToU ıigan 
takımı. 

Deııtschlaodeender 1571 m. 
Nafıa 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentahğı 
Liman Han, T elefonı 22926 

lahıı ler, 19,45 musahabe, IO mubte- Viyana 607 m - 19.25 Salzburg-
Jif, 20,15 hafıf muııki, 21 muaahabe, tan Vagoerin 'l'rietan und lsolde ope-

21.80 S. S. kon,,eri, 22.35 milli ne§ri· 
yat, 23 haberler, 23.30 radyo tekniği, 
23.45 deniz haberleri, 24 gece 
konseri. 

Fen Mektebi l'rabzon 
TA Al 

Yolu 
21,12 senfonik orkestra kODHJJ, 21 50 ruı, 24 haberler, 24.30 danı musikisi. 
haberler, 22 Lembergten neteli oeş- Belgrat 437 m. - 20, 1 O rad.} o . o~-

Mektebin tahıil mllddetl llç 
ıenedir. Kayıt ve kabul praitt 
de f unlardır: 

vapuru 29 
Temmuz 

ri.} at, 23 muaahabe_ 23 31 plik mu- keatrası, 21 musahabe, 21.SO Roeswı· Hambuıg 332 m. - 21.35 Genç 
millete proğram, 22 senfoııik komer, 
28 halıerler, 23,20 Mozartın eserlerin• 
den p'yano konseri, 23,45 plak, 24 
akşam konseri. 

Pazar gUnn aaat 20 de Galata •ahabe dllJM. nio Darbier de Sevılle isimli operaaı, 
Türk tebaasından olmak, 17 

yaşından aıağı 25 yatandan yu· 
karı bulunmamak, ortamektepten 
veya ayni derecede tahsili haiz 
Maarifçe muıaddak huauıi mek· 
tepteo mezun ve riyaziyeden ili 
00~ almak. Bu feraiti haiz olan 
tahpler malumatı yoklanmak ve 

Dij,kre~ 1364 m. - 11.30 Dini Def- plı!k ile müteakıben dans plakları. 
riyat, 12 öğle kooeeri, 13.lS günduz 31 Temmuz Salı 

nhtımmdan kalkacak. Giditte: 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Sam• 

lhusiki nesriyatı, 18 muaahabe, 18.15 fstanbul - 18,SO Plak neşri~atı, 
İtonıen musikiai, 18.30 ko.}lü neşriya- Hl çoeuldara maıml 19,SO kemani M061kova 1714 m. _ 17 30 mua· 

habe, 18.20 mu •habe, 19.30 muaikili 
Defll.)&t, 21 kantık kooaer, ~ Çfıkçe, 
23.0. lng' izce, 24 05 Afınanca. 

ıun, Ünye, Ordu, Gire1on, Tirebolu, 
G6rele, Trabzon Ye Rizeye. Dönütt• 
bunlara iliveten, Of ve Siirmeneye 
utrayacakhr. 

ti, 19,05 dua mıWkiai, 20 SO mUMha- Ref&t lJ. taobur Ment Cemil B. ka-
h.., 29.46 plUk 21 hafta haberleri, nun Vecıhe H. .fuzaffer B. Vedia 
21.15 taganolli orkeı ra kon eri, !141 Rı a H., 21.20 ajans ve borea haber-
radyo orkestrası, 22.20 apor, 22.30 leri 21,30 dana muı'kiai. 
l'adyo orkestrası, 23 haherlı•r, 23,30 Varşova 1345 m. - 1 .15 piyano 
Lido banyolarından naklen kon er. keman ve ta annili aoliat koneeri, 19 

T.-üksemburg 1304 m. lngifiz konferRns, rn, 15 pi) auo konseri, 19.45 
ııüvaresi, 21.20 l'almo1ive T. verılen musahabe, 20,15 plak şarkılar, haber· 
kC'nser, 21.30 haberler, 22 eenfooık Jer, 21 06 ıiirler, 21 12 lloliadalı kız 
Pluk musikisi, 23 kanşık konser, 23 30 ieimlı Emmerich l\almanın opereti, 
dans musikisi. 23, 15 siyasi Deffİ~ at, 23.30 dans mu· 

Moskova • O.trava 269 m. - 18.JO misi musahabe. 
Brunodl\n nakil, 18.;)5 Alman a, 19 55 Bükreı 864 nı. 13.15 musikili 
Pragtao, 20,05 Drünodan, 20.5;, Prag, gündüz neşri) atı, Hl haberler, 19.05 
21,10 polis harmonik takımı, ~.!'iS lı:onfer•n", 2J.l.j senfonik konser, 22 
Ptag. muahebe, 22.15 koWlt'rİD devamı, 23 

Pe,te 550 m. - 21 Budapeşte haberler. 23.30 plak. 
• koll8er orkestralı StraUBsuo .. erlerin- Lük.eemburg 1404 m. - Belçika 

den parçalar, 23,SO haberler ve at süvaresi, 21.20 karışık radyo orkestra-
lco,ulan neticeleri, 23,30 viyolonsel sı, 21.85 haberler, 21,40 musuhabf!, 
mu.ikisi. 24,10 Kurına eigan talnmt. 21.46 kan~ık konserın devamı, tt,80 

Deuıclılandsender 1571 llL - 21 büyük gala aüvarNİ E...eon~nllorıauı 
'!J,an~ hararetine ka11ı gütme hapları PaJyaco operası. 
ııın:ılı dans musikili neıriyat, 23 ha- l\.fo•kova • Ostrava 26!1 m. - 18."0 
berler, 24 dane musıki11i. plik musahabe, lSU5 plıik, 19 20 

llamburg 332 m. - !1 Riefkebı Briinodan, 19.55 Pragtan, 21.20 tagan-
Urlaub isimli musikili temsil, 23 ha· nı ..e piyano, 21.45 Pnıg. ~.45 plak. 
bcrler, 28.30 danı mu 'kisi. Peşte 550 m. - 21.20 J i ztin ôlu-

Viyana 507 m. - 21.50 Holzer mimüıı se ei devriye i mıinasPhetile 
idaresinde rad)o popürisi Viyana ope- mumailcylıi hahrla}JŞ konserı, Buda-
ret musikisi, 23 haberler, 23,20 plak. peşte koneer heyeti ve univeraite ko-
24,SO dawı muaikisi. nMU, 1 Beldeoaymphouie - 2 Die 

Delgrat 437 m. - 20 tAjCaımilİ Toien kantate - 3 Taı:ıso • Sımphonie 
konser, tı.ao radyo orkestruı, 22,20 - • Der 116 Pealmus, 22,50 haber· 
rekliimlar, 23,30 musahabe, 23 haber- ler, 23.10 eigan muukiai, 24, 10 Lisıtin 
ler, 23,10 kahvehane konseri. 24 ta- eaerlerindeo piyano konaeri. 
rannili musiki, 34,20 danı mll8İkisi. Deuschlandnnder 1;71 m. - 21.4f> 

30 Temmuz Paz•rteel nepli musiki, 23 haberler, 28. <ıO mu· 
İstanbul - 18,30 Fr. ders, 19 plak ahabe, 23.46 deniz haberleri, . ~4 ne· 

lle!lri~ atı, 19.30 Türk musiki neşı iyatı, oeli gece kODMri, 1 gece muısıkııı. 
Ekrem, Ruşen, Cevdet, kemani Cev- Hamburg 832 m. - 21.55 ba~do 
det" Şeref, İbrahim Beyler, Vecihe, mmıb, 23 haberler, 23,20 rn~ı"ıkılı 
Belma Hanımlar, 21.20 ajans ve borBA. program aruı, 24 akşam konserı. 
haberi, 21.80 Stüdyo orkestrası hafif Viyana 507 m. - 21.15 ~alzbur~-
rnusiki. tan Holzerin idareaiııde fillıarmonık 

Varşova 131.J m. - 20.15 plak, Jromer Beclt, Beethoven, Tec1ıaik0Hıky 
20,50 spor, 21.02 1stanbuhrn minare· 23,20 haberler, 24.50 dans musikısi. 
leri iıimli foyton i\J mc J •. Oskolov, Belgrat 437 m. - 20 30 pliik, 
21.12 hafif musiki, 23 edebi neşriyat, 20.4.J radyo temsilı, 21.15 plii~ 21.20 
22.15 dam mosıkiai. opera parçalarından more.kkep komer, 

Bukreş 864 m. - 13,16 gunduz 21.SO reklamlar, 22 rad)o orkeıstrası, 
aeşriyatı, 19 radyo orkestruı, 20 .L:.on- 28 haberler, i3.10 orkestra refakııtıle 
ferııos. radyo orkestrası, 21 konferans, popüler tarkılar, 23,45 kahvehane 
21,15 oda musikiıi, 21.45 mu ahnbe, konseri, 2 l,15 dans plnklıırı. 
12 popüler .Romen şarkıları, 2:?.30 ke- t Aiu•tos Çar .. mbe 
.. n konsen, 23 haberler, 23 30 kah- Var~ova J84S m. - 20,15 keman 
nhane konserl . ., · 20 1 • k 20 r..o .. pıyano korıserı, 4o p a , o spor, 

Luk~mburg 130~. m. - l.,an,ol 21.12 plak, 2150 haberler, f2 muhte-
IÜ\ ares~ 20,35 tawııh kon.ter, 21 ha.- J ~ !2.12 pıyaoo nfakatıle şarkılar, 2S 
beıler, _J.20 karışık konser,. 21.8:> mu- mütalea, 2a,ıs musikili neşriyat, 24 
la} abe, 21.40 karı ık kouserm devamı, muuhabe. 
12 rad~ o orkPstra ı, 28 Vichiden nıık- Bükreş 364 m. - 18.lS gündüz 
Jen konser, operetler. neşriyatı, 19.05 Romen musikisi, 20 

Moskova - O tran 26 m. - 19.10 konforanfl, 30. 16 nul~o ork..truı, 21 
Op ti d · öder 19.20 Almanca konferans, 21. 15 keman komeri, 21 

ere ere aır ' ' musah b 21 4- ta . 22 k k 
•• Q • t rn b5 Pragtan 19.80 Hrüno- L a e, i) gsnuı, arışı \ rı) a , · • , ' _ ,. . •OD8er, 23 80 kah•ehaıı e kooeen. 
dan, 21.45 Ptagtan, 23 4.ı plak. _ Lük~emburg 1304 m. - leviçre 

Peşte 550 m. - 21 'J •l :ıfro unat- auvarettı, 20,3;j k.n~ık konaer, 21 dü~ 
kiılarınm müsamereleri, 2.! plıik, 23.10 Ja haberleri. 21,20 lsvıçre şarkı ve 
triyo yayh sazlar takımı, 2·1.10 konfe- )ıavalan, 21.SS musahabe, 21.40 karışık 
rans, 24.45 dana musikisi. konserin devamı, 22 &11lceri kouer, 23 

Deutschlandsender 1:>71 m. - yeni İsviçre muıilı:isi, 28.25 plak. 
21.15 ll eiriclı ~larsechnerin pi7ano Moranka - Ostrava 269 -. -
keman eserlerinden kooacr, 22 Cham- 18,40 plik, 18.45 m~saM.be, 18.65 
berlain neşriyah, 2-2.!5 musikili ne~ri- plik, 19.05 a?1ele ne§",Yah musahabe, 
Jat, 23 haberler, 23.30 denizcilık Jı}ı. 19.25 armonik konsen, 19.55 Pn,, 
'9rler:, 24 ıece konseri. 2010 radyo temsili koro iştirakile, 20 

abarg 38! a - ll.15 Beia- Praı. 2&'6 pliL . . 
IİM llanclıneria esemriıiden Miyik P._te 550 m. - tt.15 Grierftr Per 

Bclgrat 43L m. - 20 10 Radyo Karabiga Yolu 
HuCUMARTE~,ÇARŞAMBA 

erkeetrası, 21 .Jubliyanadan naklen, 23 
haberler müteakıben ptik, 24 kahve· 
hane konseri. 

tedrisatı takibe kafi olup olma· 
dığı anlaıılmak ilzere (cebir, he
sap, hendese) den bir müsabaka 
imtihanına tabi tutulurlar. 

~nleri saat 20 de Tophane rıhtı· 
mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
dönGıte mutat lakelelere utrar. 

2 Atustoa Perşembe 
\ arşova 1:-445 m. _ ~0,15 Hafif 

orkestra musikiei, 20.50 11por haberleri, 
21 muhtelif, 21.12 Jıafif musiki, 21.50 
haberler, 22,30 popüler senfonik mu
ıiki, 23 koof&ranl!, 23. 15 dır.ııı muııilriei. 

Mektebe giren talebe 16 hafta 
nehari olarak okur ve yapılacak 
imtihanda muvaffak olanlar da 
leyli kaydedilir. 

Bukreş 364 m. - 18.16 Gündüz 
konser ve haberleri, Hl raaaUıane ha· 
berleri. 19,0;; milli popüler musikili, 
20,15 ko•ıferans, 20,30 kon{erana, 
20,45 plak ile Puccinioin üç perdelik 
Tosca operası. 

Liik cmbnrg 1304 m. - Alman su· 
•aresi, 20...JO piyano konseri, 21.35 
musahabe, 21.40 pli.k, 22 çift piyano 
ile halyu musıkiai, 22,35 aeııfonik 
plilclar. 28.!9 pl&k. 

Pnıi 470 m. - ıs 65 Pfü, 19 
amele eepiyatı Ahnanoa, 19.M haber. 
ler v.aire, 2.0.10 Brüoo, 20,36 Aktüa
lite, 20 50 tagaunili konıer, 21.10 .Brii
no, 21.4) kuutet kollrieri, 22.05 tiir, 
22..35 piyano konaeri, 23 haberler, 23.15 
tagannili dana musikisi. 

Bnino 3.'i m. - 18.65 plak, 19.20 
Atmanc~ 19.55 plak, 20.10 çocuk mu
ı·k11i, 20.35 Prag, 20.50 opera hava
ları, 21. 1 O Prag Genç A vıupa Şang
ha), 21.40 l'rag. 

Vivann ö0'1 m. - 21 piyano kon
Hri, 21.40 Aktüalite, 21.65 kuartet ve 
radl o orkestrası, 23.30 haberler, 23.50 
konferans. 24 haberler, l gece konseri 
(plik). 

Belgrat 487 m. - 21 Kuartet kon
Hrİ, 21,at muhtelif prk1lar, 22 keman 
koneeri, 22,30 radvo orkeıttrası, 23 ha
berler, 2 l,10 popüler şarkılar orlcestra-
11 refakatıle, 28,45 dıtnı plaktan. 

3 Alu•to• Cuma 
Varşo"a 1345 m. - 20,15 plak, 

Sulon musıkisi, eQ.nO spor vesaire, 21.12 
ıenf ooik konser Stiid) odan, 22 ha her
ler. 2210 hRberler, 22.20 Stüdyo kon
.erinıo devamı, 3 Foytou, 23.15 danı 

rouaıkisi. 
Bıikr"Ş 364 m. - 13.l:J haberler, 

l!l Hıuıatluıne haberleri, 19.05 karııık 
konser, 20 konferans. 21.15 radyo or
kestrası, 21 konferans, 21,15 oda mu
eikit-ıi kooaeri, 11.45 muaahabe, 22 ha
berler, 23.~ bb•ebane musikisi. 

Liiksemburg 1304 m. - Holanda 
ıüvareıi, 21 haberler, 21,20 plik, 22 
piyano ko· seri, 22.35 Bille konseri, 
!2,50 senfonik halk kooıeri, 3.80 da11ı1 
plakları. 

Moravıka • O trava 296 m. -
18.10 Prag, 19.~0 Almanca neşriyat, 
1 n.!iO J'rag, 20,20 Brün~, ~0.45 Prag 

Pette 550 m. - 21 uç bırer perde
lik köylii t••msili. 23 RaJter id~r~s_inde 
opera orkesıraaı, 24 dans mu ıkısı. 

Oeutlchlandaender IS'il m.- 21.lS 
Lüderitz bucht isimli temsil, 21.4S 
dans, 23 ıi vasi . h~~erler, 23. J 5 haber· 
ler 24 Ans aıuıık1&1. 

'Hamburg JS2 m. - 21.45 nefeli 
hafif muıikı, 22,lS Mnfonik konsu, 
23 haberler, 28.20 musikili program 
aruı 24 K. Hamsunun eserlerinden 

1 • 

tlJaUO ehpeien, 
.Mottoft J7H a - ıa• muea-

Tam devreli liae mezunlan 
imtihansız ve leyli olarak doğru· 
dan doğruya birinci sınıfa gire· 
bilirler. Kayitler 15 ağuatoatan 
30 ağustosa kadardır. Müsabaka 
imtihanları eylfıl içinde yapıla· 
caktır. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Sah, Çarfamba, 

rGnleri bir vapur ıaat 9 da, Top
hane nbtımıadan kalkar. 

,. Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassısı 

Beroaıu: Rumell hen 16 
Tel: 40153 

• 
ancak H IVEA ile duyulur Gu net 

banyosundan evel vucudunu bol N ..ıca 
• 

~veya NIVEA ~ ıle ıyı ce 
uv ! Boylece guneştcn yanmak tehlıkesi 

,...,,_.../,/ ~ kalkar, cıldıne gı pta uyandıran bır guzellık 
gelır. Fakat hıçbır zaman ıslak vucutle 

guneş banyosu yapma ve kuvvetli 

guneş altında NIVEA nıasaıını 
icao ettıkce tekrarla 1 

Hayvan Panayırı 
Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Yedi gun devam etmek üzere her 8ene 12 Agu tosta küşat edilmekt olu 
~baeski beledi~e~ine ait.. se~ebaşı hayyao ve cmtea panayırı bu ırıen 12 
agustos 1934 ~r~hıue musadıf pnzıır giinü açılacağından gelecek tiı ar ve 
eıuafın esbabı wtırahaUarı tahtı temiuE> alındı ı ıliıı olunur. 

Fotolraf amatörlerl ; reslmlerlnlz için 

KAPELLI 
(Cappelll) film plak ve kagıtJarını kullanınız. Paranızı tasarruf et nekle 

berabPr, daha açık, daha canlı resimler elde edeceksiniz. Bayiınızdeu 
musırran isteyiniz. 
Umumi acentftsı: Umberto J. Reforzo Posta kutusu 2295 Telefon: 44840 

(l0S6) -~ 

habe orkestra konseri, 21 edebiyat, 
musiki v\ tagannili neşriyat, 22 ecnebi 
dillerde muaahabe. 

4 Alu•to• Cum•rtesl 
Varıov. 1345 m. - 18,25 Tagannlll caz 

mu•lkl•I, 18,~ Pılk • mlaahabe, 20.15 Pllk· 
Spor, '21 Choplnln Herlerlnden mUrelıkep 
piyano kouerl, 21,SO Balrarca konferan., 
21,40 Taraanl, 22 muhtelif, 22,12 Tarannlll 
orkutr• ko .. •rl·mlaahabe, 2J, 10 P•aaadan 
naklen mualkUI H aöıı:IU aqrlyat-mOHhabe, 
24,0S Dana mu•lklal. 

BUkref 364 m. - 15-f5 GUndUıı; netrl· 
7atı1 11 mllaahabe, 19,0S Radyo orkeatra.ı, 
ıt,30 Salıı:burr m0camue1erindcn bfrlacl•I 

Brilno '\Valterln idarcalnde Ye Rlchud Var· 
..,fa uerlerladen •Triatan •e f•olde,. ope• 
raaım aaldl, 23 Haberler, 23,31 kahYohaao 
mıaalkl•L 

l.lbe•b-.. 150t .. - frauas alnr..ı 
ıt.SS Pllk, 21 Haberler, 21,20 Frauas muat-
111•1, 22 muhtelff, 22,15 Ylyoloamel koaaert. 
t.t5 S..folllk ,ıtlr keuert, 3,45 Dau plllr .... 

Peıte 550 m, - 21.30 Polldor Bnın•wlc:k 
pllkları, 22.15 haberler, 2P.• Rııro •lraa 
takımı, 23, 15 tlbor Polrar ldarealnde alraa 
takımı. 

Deutaehlead ... d.,. 1571 m. - 21.15.,. 
kutra koa .. ı, 21.55 lluaahabe, 21 haber
ler, 25.45 dea ıı; haberler!, 24 dana mu•lkl.t. 

Hamburg "2 m. - 10.50 Störfiscbv 
lalmll tem• 1, 21 haberler, :U.10 kuartet ac:ıat 
konaeri, '13.20 •eteli ınualld. 24 d ... 
•aalld•L 

lloalıon lt14 m. - 19,30 nıuaahabet 
Trio takımı T. pop&ler rua mu•lklal, 21 pllll 
vfyoloıa•el ••lo ıltar aolo taraanl, 22 ecnebi 
d ilerle ••trlyat. 

Viyana ~70 •· - 2111~ Ay Cb;erledolll 
luK l•lmli Sltlrlerla opereti. 23,30 Haber ... 
2a.50 Hllı: teriHu T. Viyana mua klal. 2t,• 
..._domu:ıdka. 

Belırat 437-. - 2Ll0 ra4J'• orkeaır ... 
ti erkc:aba refaketllo pepllor ıarlular, 
22.SO hal.eri•, 22.45 W. .,..a teesrttm• 
Mlı:ll. 



hastahanelere, klinik ve sanatorvotftfara l\er -vattıt 
faydah bir yardımcıd1r. 

Ehemmiyetsiz bir masrafla Friaidaire yiyecekleri 
her türlü bozulmalardan korur ve hastalara tue1 
ve soluk içecek temin eder. 
Laboratuvarlarda da mikrop kulturıerını. serom va 
ilaçları her vakıt muhafaza eder. 
Vüzleree '' Friaidaire ... tıastahane, fakülte, klinik "a 

hat evlerinde kuUanalmaktad1r. 

•• l'rlgldalre " "•kkıncla ltladen l••"•t l•t•vtnıa~ 

l.t111t11s•re .. adı111 .... "''••• her eetull liava.tertllta 
-•kiki ltlr " Frlıldaire " d•llldlr. 

80URLA BIRAD&:RLER VE Ş• 

LEKr.l,-ıL4~olr~ 
Sabah erkenden - Akpm geç vaktı kadar 

GUnDn her zantanmdı 
Yağmurlu, bulutlı havalarda 

Gazel resimler çıkarmak 
'' neticeden ıvvtlcı emin ılmık için 

SERi 

KODA · V RIK OM 
FiLMiNi KULLANINIZ 

iki emUslyonlu 
Son derece 
Ortokromatlk 
YUksek sUr'at 
Fazla haM8slyet 
Jelatlnl mat 
100 0/0 anti • Halo 

Konalan••• " VELOKS,, kı111ıın• 1taat1nnız, ilaha 
............. ..,. .. , 1ca, ............................ . 

....... Kopralana •rlcaaıntla "VELOX,, k•ll•••l•I 

Hazır ve 
ısmarlama 

Şık Terlikler 
Zarif Bir Ev 
Hanımının 
Ziynetidir. 

Son moda terlikler 
SUMER BANK 

11Ve li ar Paza 

Denizyolları 
lfLITMISl 

A.eatelerl ı .C....1111_ Klprlltat 
Tel. GM2- llrke4'lM .. ....,..tl• 

Hu 'l'eL m• 
----~ ~ ...... 

Mersin Yolu 
ANAFARTA f:.::0!' 
Pazar ıo c1a Sirkeci nla
bmmclaa blbcak. Glcllfte 
ÇtıMkkale, ..... kRllr. ..... 
ram, Radoa, İtarmliıa, Dalyan, 
F etbiy.. Kalkan, Kq, F'lnik .. 
Aatalp, Aluya. M....U... J>l. 
nllte balan illYetea T..-... 
Aaa•ar K ... clut, Gelibolu'ya 
ujrayacaktır. ' 14184,. 

' Ayvalık 
SUr'at Yol., 

IERSiN v.;::~ 
Cumartesı 11 de Sirkeci 
nhtaaundan kalkacak •• Ay
Yahk yolunun mutat lakelelerlae 
uiJarak lzmir'e ıldlp cllnec•k· 
tir. ..4185,. 

... 1 •• 1 1 ·- ••• • .... 

SOll Poe18 ........ 

S.WWıAU..._ 

Netript Mltllrlı Tahir 

BaO Müzayede 1 
lıtanbul Ziraat Mektebi ALm 

Sabm Komisyonundaa ı 
Halkalıda ldla lataabfal Ziraat Mekteblade 18 din..._ lı.-.t 

ltailana ldml 14/81934 tarllalae mlAclf Sah pi 1Ut lı tt 
•lzayecle U. aablacatandaa taliplerin praltl ulamak lgha la .... 
•e lftlrak için de meaktr sinde 100 bra temiaab muYaldrate pee 
naile birlikte lataabul Maarif lllcllrltlil bl11a1111da llMler il llu .. 
laed"ll ...... •ltıııH.tı kcvfSfCU ~lracaatlan. , •-..ıaf'(, 

llrllm•mlf parlak lllr ••••lla'dJ•tl 
Beyoğlunda 

BAKERv•HAYDEN 
mağazalarındaki mevsim sonu 

EŞYAYI MOTEBAKIYE "FIRSATLARININ 
ilk ıınıertnclen letlfad•r• kotu•••· 

Kat'lyyea clalaa 1J1 ve -!alla eherİfll .. raitle ..U olamıyacajuuzclaa mtlbayaabnm 

... 
MobHy• 

Rv•B.&TDIN 
.. _...._._..,... J•puu. Mem blacaun•1. 

•• ztvaret ecllnl ... , her h•ld• 
..lk•dllr eclMeldlr • 


