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-20,000 Lira Millet Hazine• 11 Bugünün Meselelerinden 1 
sinden Nasıl Çalınmış ? Kıymetli Kitapların Ba-

llıtillls s l ~ J/ · • K. b t şından Geçen Maceralar 
UÇ USU en ısını ag e - Yarım Milyon Değerinde Bir Eser 

Karar Vermişti, Fakat Kütüphane Raflarında Duruyor • 
mıge 

Çabuk Yakalandı 
-------- lann ayn ayrı yekdn edilerek neticenin doğru 

F atib malmftdtırlftğtınde, yekunu hayli atkın 
bir ibtllis hidiseıiolo meydana ç~karılmıt oldu• 
iunu dtlnktı .. Son Posta ,, da okudunuz. Buglln 
de, muharrirlerimizin elde ettikleri yeni malümab 

bildiriyoruz : 
lbtilis ıuiiıtimali üç aylık maaı bordrolan 

üzerinde yapılmıştır. Tahkikata istinat ediler~k 
Verilen maHimata göre, suçlulardan m.«:~ur Refık 
Bey, muhtelif zamanlarda tanzim ettıgı Uç aylık 
maaı bordrolarının son sayfalarına doğru yekün· 
lara fazla paralar Ulve etmek suretile asıl umumi 
yekunu kabarık göstermiş ~e .bu. paraları mal 
ıandığından alarak kendi cebıne ındırmlıtir. Fatih 
ınal mlidUIOğünlln iti çok olduğu ıçin, bazan elll 

· tayfa kadar tutan bu maaı cetveUerindekl rakam· 

olup olmadığının tetkikine lmkAn bulunamamııtır, 
denilmektedir. Suiiıtimal okadar kurnazca ve 
Amirlere itimat telkin edilecek ıekilde yapılmııtır 
ki, amir, maaf cetvelini tetkik etmeye batlHa 
bile, ilk sayfalarda hiç yanlıılık bulamayacağı 
için ıon sayfaların da doğru olduğuna hüklim 
yürütecektir. lıte mlllet hazineeine ait on binlerce 
lira, baıkalarının cebine böylece inmiıtir. 

Divanımuhaaebat, bordroları tetkik ederken 
bu ibtiliıın farkına varmıı ve Maliye Vekiletl 
de tahkikatın icraaıoı lıtanbul Maliye Murakıbı 
Raıit Beye havale etmiıtir. Bir gazetenin yazdığı 
gibi, tahldkah Murakıp Mustafa Bey değil, 
Murakıp Raıit Bey yapmlfbr. 

( Devamı GçDnca aayf ada ) 

lzmirin Sesini Dinliye/im : 

Köylün .. n Alın Terini Hiç 
Hesaba Katmamışlar! 
Bazı Tacirlerin Y anl1ş Hareketi, 
Memlekete Hayli Zarar Verdi 

Reelmll Ve BUyUk 
Mllll Roman 

Yaz n: S rmef 

Pek Yakında 
Son Posta'da 

lç,,ul• çok kıgın•tll Herler 6ul•ıuuı lcltilplı•••l•rlmin••: 
f KB,,ril• lcltiplıcrtHl 
ıtanbul klltllphanelerindeld kıy· ı Kitapların ilmi .. tarihi loymet• 

met vo 11rvet yıjınlarından bu· leriol bir tarafa bırabl B 
gUn de bahaecleceiiz. B1zl buna nadir Ye nadide ... rleri~-. ~ 
mecbur eClea ,........... -.t•• lrıymeH itJ~Uil• tat 1aw:.n 

· enelld ymzılardan her Jaalde aa- •tar da 11 1 ..,... 1 
lamıı olacakaıoaı. l•taabal kitine bu e··•ı ~it yoln •dra d•alnerir. Maal ... f, 
h 1 1 b ..,n h kik r ,.. apar, • • ml&ia siz• 

ane er Ua .. n a aten birer nuru d6kerek yazdıldan •• bufh 
servet deposudur, birer kasadır ( 0 • evamı 9 uncu a&Jfada ) 

Hususi Bir Lise Ve Bir 
Genç Adliy~ye Veriliyor 
Sebep, Sahte Bir Tasdikname Üzerine 

lımtr, il (Hususi) - En mute· 
dil bir ifade ile, Uz Um itinin daha 
ıimdiden müstahsilin yüreğinde 
unutmaz bir yara açbğına itiraf 
\'e kabul etmek lbımdır. Daha 
bir hafta evveline kadar bağının 
kapısında kııkanç bir baba şcfka· 
tile bekliyen Türk mUıtahslli, 
itiraf etmeli ki, buglln bağ mah
ıulüne karıı hor bakacak kadar 
limi.~sizlik içindedir. 

Sermet Muhtar Beyin eıki 
devirlere ait behre ve bil· ~ __ 
giıini tanıyanlar, Son J;loata 
okuyuoulan için huauıi bir 

Muamele Yapılmış Olmasıdır 
Vekil eti, bu hiduo dolıyasile 
lstanbul Maarif Müdftrlöpne bir 
t~z~cre göndererek, lnkıllp Use
ıının mahkemeye verilmesini bil· 
dirmiıtir. Maarif idarui de di n 
bir texkere ile Viliyete müracaat 
ederek meHleyi bildirmlttir. Bu 
müracaat neticeainde Mnddelumu· 

UıUm yetiştiricisinin vaziyetini 
töyle hulisa edebilirim: 

. l - Bundan bir ay evvel 
~ıv~e . üzüm ıahşları hakkmda 
mır ıhracat firmalarının Avrupa 

alıcılarına yaptıkları teklifler 
30-34 florin arasında idi. 

Mahaulu i laıt.kça bu ~.yet ıme gtınleri yak· 
dfiızmü•tu 9ıat 14 florine kadar 

Y Y r. u vazi t• lb 
ve Avrupa t ye 1 daa eden 

ıa ıcdarını 
bizzat lzmir ihracatçılar 1ş•ıırtan 

B
. fi ı o muıtur 
ır rma Hamburga . : 

yırmı 

l ı oı iı özüm •alıcılara 1Jlrtı4; r~ısi 
Mozlıor Nur•ll•1a B11g 

florin fiat teklifi yaparken bir 
( Devamı 11 inci sayfada ) 

Nafıa Vekilinin Mühim ltaretleri 

"' ':'atıa V11kili Ali Beyin Elaziz hattı n ın küşat. rnmindc •aglediil 
ıo:~rm nutalc 8 inci ıaıfamızdadır. Brırad• Elôzıze ilk tr~n ıirlıini 

Yor•unaz. 

itina ile hazırladığı yeııi eH· 
rinin kuvveti hakkında pe,.in 
bir kanaat edinmiı olacaklar-
dır. Bu Here, miraı yediler 

ioio: 

N••ll Kon•r, 
N••ll Soyulur, N••" DU9erlerdl ? 

Demek daha doğru olurd~. 
Muharrir, yukarıki iımi tercih 
etti. Yakın bir geçmiti 
gözlerimiıiD ~otiııde )'t\tal
JDÜ ooktuından ''Tombql 
mirat yedi,, ayinoda kunetli 
bir batlta eHr bulmak 
ınümkiln değildir. 

p k V kınd 

······························································ 
Denizde Bir Facia 

Roma, 11 (A. A.) - Lldorm•Y'daa 
Napoltye fft••kte ol~ıı Uıodlmare 
gambotu, Pall•~.a npuru il• DJDH· 
~ıne ıtıniftlr. ~apl\ra ~ ft)' olma• 

1 

m•tı fakıt gambotun ~ tarafı ıa
katla•••t• rpOrittebattaa Gç kiti 

l ölmlt ye 17 kiti yaralanmıtbr. 

Şehrimlztl•ki ltckılap li,.si 
Bundan bir müddet ev\ el 

ıehrimizdeki lnkılAp liıeıine 
elinde sahte ta1dikname buluna~ 
bir gencin talebe olarak lcabul 
edildi2:i ileri ıUrUlmU,, Maarif 
MUfetllşleri derhal tahkikat yap
mıya bailamışlardır. Neticede 
llhami Muhittin isminde bir gencin 
bu !Dektebe, elinde sahte bir 
tasdıkname bulunmasına rağmen 
talebe . olarak . alındıiı Maarif 
Vekiletıne bildırilmittir. 

Haber alchj'ımıza göre, Maarif 

milik,gerek inkılap lisesi ve sıerek IHI 
talebe hakkında takibat yapacaklar 
... . . ... .. . .. . :tı :::. ı ı a.ıı ıı;;:....... 'J 

Kaçakçılık Sorguı'u · -

:,q:/u Uttcıu . kun •. nosu Rau] Hayri 
Eeg ( Muh•k•me taf sillitı 9 uncu 

•O!J/ad• ) 



( Ha·lkın 
Türkiye 
llim Ve Fen 
Memleketi 

Son on eenedet ilmin ve fennin 
hbr 1ahasın<laki mutabaseıılan· 
mızın çoğaldığı tesbit edilmittir. 

• Bugün hemen her fen ıubeeinde 
bilgi ıahibi mühendislere malikiı 
bu muhariyet br§lmıda halkın 
muta1eannı da ftl ntırlarda oku· 
ya biliraioi z.: 

İsmail Hakkı Bey (Hırkaişerif 34)
E.kiden Ttırklerin milli bir mlmarf 
tarn Tarmıı. Anadoluyu .Usleyen 
Selçuk eaerlerindeo bunlan atrealyo• 
ruz. Fakat ıon aaırlarda mimarimizi, 
hendeseyi kaybetmitiz. Birçok yerler· 
de i\'lerimir kö.stebok JUYaaıDa ben
zer, o kadar iptidaidir. Yollarımız az 
Ye bozuktur, su yollarımız sıhhi ıera
lU haiz değildir. Bize çok milhendfa 
lhımdır. Nafia Vekaleti bu zarureti 
takdir ederek Yükaek mfilıendi.e 
mektebini daha nrimlJ bir h.Jo 
l'etirmeğe çahfıyormuı. Bu lıte kedi. 
sine muYaffa.ldyet dileriı. 

* Şayeg&.n Hamm <Beykoz Yalıköyü) 
- Mübendiı m•kt.ebimiz hakikaten 
kıymetli adamlu yetiıtirmittir ve 
7etiıtiriyor. Fakat daha çok miktarda 
•e daha çok bilgili mühendidere 
ihtiyacımız vardır. Cümhuriyet rejimi• 
Din bir manası da derli, toplu ve 
programlı bir tekilde çahfmaktır. 
Yollar, fİmendiferJer yapıyoruz. BO· 
7'Jk binalar kunıyoruz, devlet daire-
leri yapıyoruz. Su kanallan açıya. 
ruz, limanlar yapıyoruz Ye daha da 
yapacağız. Her~ıı çoğalan .,.. ilerli· 
Jeu bu işleri baıarmak için kemiyet 
Ye keyfiyet itibarile zena-ln milhen• 
dWere ihtiyacımız Yardır. Mühendla 
mektebi gibi bir m6eHeıenin kuy. 
•etlendlrihneal ~ok yerinde bir ted
birdir. Nafıa VekileUnl bu mühim 
itinden dolayı tebrik ederim. 

* 
Hüımü Cnit Bey ( tik.mektep mu· 

allimi ) - Son Postada okudum. 
Cümburlyet deninde fen adamlan-
mımı adedi hayb utmıı. Nafıa Vı
kileti de Miibendlı mektebinin kuv• 
w-etJeıımesine bDyOk bir ehemmiyet 
Yeriywmuf. Eıkiden btıyilk blnalan, 
demiryoUamıı hep ecnebi miUehaHıa
lar yapardı. Buıün ise Türk müteha.
ııaları çok muazı;am e1erler vücude 
getiriyorlar. Cümburlyet idaresinin bu 
feyizli ueri bence birçok ıeylerden 
claha mObimdir. 

Eski · Vapurlar 
Bir Kısım Vapurlar Hurda 

Halinde Satılıyor 
Deni.zyolları işletme idaresi 

dıt hat müdiriyeti ile Kır zade 
Şevkf Bey ve 11nrekaıı arasında 
yeııi bir anlqma yapılmııhr. 
Tanzim edilen mukaveleye göre 
deniz işletmesine mensup, Kızı
lırmak, Sinop, Zonguldak vapur
ları, idarenin kömü.r nakliyatını 
temin etmek fartile Kır zadelere 
sablmışbr. Devriiteslim muamele
.ıne bugünlerde başlanacaktır. 

Bundan baıka Denizyolları 
fidMesinin Mahmutşevketpaıa, 
Ereğli, Gelibolu vapurları ile 
Akay idaresinin Yakacık, Ihsan, 
F enerbabçe vapurları hurda 
olarak aabhğa ç.akanlmııtır. 

L 

Dört Arkadaş Soygunculuk 
Suçundan Tevkif Edildi 

Müddelurllumilfk dlln, şehrimizin ( 17) muhtelif 
yerinde hırsızlık yapan bir ıebeke hakkında iddia• 
namesini hazırlamıştır. Cemil, Hüdai, ŞUkrU ve Sami 

atlamak, kapıya anahtar uydurmak, birisi balkona 
ç.akarak diğerlerini iple yukan çekmek, birisi alta 
yatarak diğerini duvardan atlatmak, çengelle pen• 
cerelerden elbise ve halı çekmek suretile hırsızlık 
yapmaktan suçludurlar. Bunlano yakında mevkuf 
olarak muhakemelerine başlanacak ve yapılan iddia· 
lara kartı mahke~e huzurunda sorguya çekilerek 
cevap verecelderdır. 

isminde dört arkadat hırsızlığın akla gelen ve gel· 
miyen birçok ıekillerini tatbik etmek suretile ( 17) 
vatandapn canını yakmaktan ıuçlu olarak tevkif 
edHmişlerdfr. Bunlar kapı kırmak, duvardan eve 

Yanlışlık Mı ? 
Bisküviciler Haksızlık Ya
pıldığını heri Sürdüler 

latanbul Biaküviclleri dön toplu 
bir halde, ellerinde bi•1'0vi ku· 
tu ve paketleri olduğu halde 
lstanbul tahakkuk mlldllrU Talat 
Beye mliracaat ederek buğdayı 
koruma kanununun bir maddesi· 
nio kendileri hakkında yanlı, 
tatbik edildiğini söylemitlerdir. 
Buğdayı koruma vergisi muci· 
bincet bisküvi kutulanna kilo 
itibarile pul yapıştırılmaktadır. 
Mal ıubeleri biakllvi ten~kelerini 
de yekiına ithal ederek pul ya• 
pışbrmak suretile vergi almışlar· 
dır. Bunlar verginin yalnız biskü
viden alınacağını, halbuki bisküvi 
te.nekeleri de birt;r kilo tuttuğu 
lçın bunlardan aynca vergi alına .. 
mıyacağıni iddia etmektt:dirJer. 
Tahakkuk mUdürlnğU bisküvicilerin 
bu mllracaatini na.zarıitibara almış 
ve bu husustaki teamülü İstanbul 
Ticaret •e Sanayi Odasından 
sormuştur. Alınacak cevaba göre 
muamele yaphacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Fenerde Şarapçı aokağında 
oturan F erbat efen dinin 4 yaşın· 
daki oğlu Yatar, bahçe duvarı 
tlzerinde dolaşmakta iken düşerek 
ağır •urette yaralanmııtır. * Jirayer efendinin ldaresin· 
deki 951 No lı huıusi otomobil, 
Harbiyede Oaman efendi isminde 
birisini yaralamı,tır. 

* Sabıkalı Cafer ş:şhane 
yokufUDda tramvayda lstanbul 
ticaret odası az11ından Sabri 
beyin ceplerini karıştırmakta iken 
cürmümeşhut halinde yakalanmıı· 
tır. Caferin üzerinde kimden 
çaldığı henüz anlaşılamıyan 9 lira 
para ile 8 tane tayyare piyango 
bileti bulunmuştur. 

lf Balatta HUseyio iaminde 
bir çocuk Yusuf iımlnde bir 
sakanın 12 liraımı çaldığından 
ya kalımmıştır. * Unkapanında Aljbey ha
nında oturan Haaan ismindo 
birisi, 60 kuruı alacak ytiılinden. 
çıkaıı kavga neticeıinde Mahmut 
iıminde bir ameleyi ıandalye ile 
ba,mdan ağır ıurette yaralamıştır. 

Maliye için 
Müfettiş 
Aranıyor 

Yeni maliye teıkilitı kanunu, 
lstanbula tayin edilecek Maliye 
tahakkuk mlifettişlerinin hukuk 
mezunu olmalarım, nazari ve ameli 
bir surette maliye usullerine vakıf 
bulunmalannı şart koymuştur. 
lstanbulda (40) Maliye tahakkuk 
müfettişliği vardır. Bunlardan beş 
albsına hakimlikten ayrılmış bazı 
kimseler tayin edilmi.lerdir. Bu 
mfifettişlerin tayin salahiyeti ma• 
liye Vekaletine aittir. Fakat Ma· 
liye Vekale'ti bu ıartı hafa me· 
mur bulamadığı için İstanbul mü
rakıpliğine bu gibi memurların 
temin ve tavsiye edilmesini hiJ.· 
dlrmiştir. Bu ıeraiti haiz memur 
bulunamadığı aıılaşıldığından mü· 
rakıplik dün Maliye Vekaletine 
bu hususu bildirmiştir. 

Yeni Paralarımız 
Darphane Taklit İşine De 

Ehemmiyet Veriyor 
Darphanede yeni basılacak 

paralarm tecrUbeıine başlanmıthr. 
Maliye Vekileti yeni cumhuriyet 
paralannın baaılıı ve tertip iti· 
barile çok nefis olduğu kadar 
taklit edilemiyecek bir halde 
bulunmasına da büylik ehemmiyet 
vermektedir. Darphane müdür• 
lüğü paralarımızın taklit edile· 
memeıi için bunların kenarlanna 
kabartma ve yahut oyma bir 
halde (Türkiye cumhuriyeti) iba
reıioi yazacaktır. Fakat paraların 
kenar brbl yerlerine yazı yazmak 
çak müıknl ve yorucu bir tıtir. 
Hususi makine olmadıkça bu 
yazıyı yazmanın iaıkAnı yoktur. 
Esasen bu uıulü son zamanlarm 
ancak Amerikada Fladelfiya hü· 
kumeti ile Bulgar!ıtan hUkümeti 
kabul etmiş, bir de lngiltere hü· 
kumeti ıon ıenelerde bastırdığı 
on şiliıılik paraların kenarlarınabu 
şekilde yazı koymuştur. Bugün 
dünyadaki blltlln devletlerin pa· 
ralarım taklit etmek kolaydır. 
Fakat keo8l'larmda yazi bulunan 
paralaran taklidi imkAnsız dene· 
cek derecede zordur. Darphane· 
nin birkaç gündenberi yaptığı 
tecrübeler iyi neticeler vermiştir. 

Doktorlar İçin 
Yardım Hususunda Bazı 

Kararlar Verildi 
Etibba odaıı, muavenete muh

taç doktorlar ile Tef at edenlerin 
ailelerine yardımda bulunmak 
llzere bir taavlln sandığı tesisine 
karar vermit ve bu husuata hare· 
kete geçmİftir. 

Aldığımız malfimata göre; 
reçetelere 20 ıer paralık muave
net pullan yapıfbrılmaaı tekarrlir 
etmiştir. Fakat bu pulJann parası, 
mtişterilerden alınmıyacak, dok· 
torların cebinden çıkacaktır. 

Bundan başka, ıandığa varidat 
temini için husuı1 hastanelerden 
ameliyat nisbetinde göre bir para 
alınması da kararlaşhnlmıfbr. 

Kurulacak muavenet aandığı• 
nın projesi yakında Sıhhiye Veki· 
le tine gönderilecektir. 

Maliye Memurin MOdUrU 
Maliye VekAleti memurin ml\· 

dürü Yuıuf Kemal Bey evveliai 
glin latan bul- gelmiıtir. 

Bilet Ücreti 
iniyor 

Bu ayın 16 sından itibaren 
tramvay biletlerinde tenzlllt yapı• 
lacağı Nafıa Vekaleti tMafından 

belediyeye de tebliğ edilmiftir. 
Öğrendiğimize glSret ıirket, 

yeni tenzilatlı biletleri bastırmış 
ve hazırlamışbr. Çarıamba akşamı 
yeni biltler kondoktörlere tevzi 
edilecek, pmdiki biletler de top-
lablacaktır. 

Diğer taraftan dUn toplanan 
Şirketi Hayriye tarife komisyonu, 
Köprü • ÜıkUd8l' hatb bilet Uc· 
retlerini, birinci mevkide gidip 
gelme 25 kuruıtan 22 kuruıa, 
ikinci mevkide de 20 kuruttan 17 
buçuğa lndirmiıtir. 

Bir Gencin Hayatı Tehlikede 
Mektebe girmek için bikaç 

gUn evvel Samauodan gelen Zekii 
efendi iıminde bir genç, evvelki 
gün Fatihte tramvaya atlamak 
iıterken başı elektrik direğine 
çarpmıf, ağır surette yaralan
mıştır. Derhal hastahaneye kaldı
nlan gencin hayab tehlikededir. 

= 

( Gliniin Tarihi ) 

Saat Kiraları 
Kalkıyor 

Elektrik, ın1 ve bavagazı aaat 
ldralannın lndirilmeai hakkında Nafia 
VekAletinden alakadar ıirketlere yeni 
bfr tebllt yapılmıtbr. 811oa naurao 
..at kiralan yar1 yanya inecektir. ıs 
aeneden fada kullanılan aaatler abo· 
nelerin malı olacak, ayrıca kira 
bedeli diye hiçbir para ödenmiyecek
tlr. Bu tenzillt Eylill batından mute
ber olacakbr. 

Elektrik llcretlerinin ıs kuruıa 
ten.zili hakkındaki tarife komiayonu 
kararı VekAletçe taatik edilmittir• 
Geçen Temmuzdan itibaren 6ç ay lçlrı 
bu tarife tatbik edilecektir. 

lhtiklr Raporu 
lhtik4rla mücadele için Belediyede 

teıekkOl eden komiıyon haıırladıta 
raporu bui'ÜD Dahiliyo ve İktıaat 
VekiletlerJne i'Önderecektlr. 

Esnaf Bankasında 
Eanaf Bankuı heyeti umumiyeal 

dGn toplanacaktı. Fakat ekseriyet 
olmadıj'ından, toplanma Eylille kal· 
mııbr. 

Adana Taclrlerl 
Adana, 11 (A.A.) - Adana tüccar• 

lan bir içtima yaparak, lzmlr pavyo· 
nuna ıebrimfz mahıulibnın da ittlrald 
için i'BrDımütler Ye hmir •alisinden 
lld pavyon aJnlmaaı için ricaya karar 
Yermlılerdjr. 

Glzll NUfue 
Adana, 11 (A. A.) -29 Tetrinlev

velden Temmuza kdar Adana ve mili· 
bakabnda olifus ıicillne yeni 2343 do· 
tum, 2171 aıom ve 1136 evltnme ve 
289 yel' dej'iıt:rme kaydolunmuttur. 

Adliye Veklll 
Müddeiumumi Kenan Bey, dOn 

Adliye Vekili Saracoj'hı Şükrü Beyi 
siyaret ederek bir müddet 1r8rUt· 
mOttOr. 

Denlzll Sporcuları 
Acıpayam, 11 - Denizli HalkovJ 

menauplanndan 40 klıilik bir kafile 
buraya relmiı, halk tarafından sevinçle 
karıılanarak etlenceler yapılm19, 

temıUler yerllmlttir. 
Balkan MamQUitı MUzesi 

Atina Ticaret ve lktısat Ens· 
tltüsünde açılması mukarrer 
"Balkan devletleri mamulat vcı 
maanuab mllzeıi " ne iftirakimiz 
tekarrUr ettiği için bu husuıta 
hazırlıklara başlanllllfbr. 

Alakadarlara memleketimiz 
mamulit ve masnatından nüm\I'" 
neler toplanması itine girişmişler, 
tacirlerimiz ve imalitçdarla tema· 
aa baılamışlardır. Toplanacak 
nllmuneler bir ay içerisinde Ati· 
naya gönderilmiş bulunacaktır. 

Mekteplerde 
Der• Saatleri 

Bir Teşrlnievvelden itibaren 
lise vo ortamekteplerde tedrisata 
baılandıktan sonra, gllnlük dorı 
aaatleri yeni bir tekilde tanzim 
edilecektir. Bir gtlnde okutulan 
altı ders beşe indirilmiştir. Oç 
ders öğleden evvel, iki ders öi· 
leden sonra okutulacakhr. Buna 
mukabil ( 50) dakikıı olan bir 
ders müddeti bir nate çıkarıl· 
mıştır. 

1 Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 
... ,, ..•. 

.. .. ·· .. ,, 
' ... 

- Ahlikaız:hk mücadeluine adam 1 ... Meaela, kötede bucakta bir 1 ... Bir takam k•palı yerlerde m«-
akıUı denm edillyor Hasan Bey. takım uyrunıuıı: klm•eler, naaeb~bi& n:dyetlerde J•kalanıyor· 

larmat-

... Bunlar hakkında ne aibi kanuni 
bir ceza tatbik etmeli? l Haıan B. - Kendi dGıen ağlanı•~• 

derler aı.i:r.im. Onlar cezalarını detl f 
belllannt kendiliklerinden butmutl-' 
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Resimli Makale· il Ölüm a 
Nakliyat __ _ 

Sigasetinder& 
Beklediklerimiz -

Cuma günü Elizizde yapılan 
•çılma merasimiJe, memleket 70 
kilornetrelik bir demiryolu parçası 
daha kazandı. Bu münasebetle 
detniryolunun iktısadi ve askeri 
tolferinden bahıedeceğimizi san
~ayınız. Bunu yedimizden yetmi· 
flınize kadar hepimiz öğrendik ve 
~ılladık. Bizim burada yeni hattan 
ılharn 1 k "I k' d'W' · a ara aoy eme ıste ıgımız 

ley, memlekette taklitçilik siya
•etiııe dairdir. 

Hnkumet bir yandan demir
Yolu yaparken diğer taraftan da 
nakliyat iıine, devlet siyasetinin 
•na prensipleri arasında yer 
~eri}'or. Bu sahada hükumet ma· 

anizrnasmda yeni bir çarkın 
d" 
.. 00 tneye başladığını görüyoruz. 
Ot~ki çarkların dişleri arasında 
Yetll Yeni dönmeye başlıyan bu 
son Çark şu işleri başaracaktır: 

1 - Türkiye istihsalcitmı cihan 
Piyasasına kolayca ve ucuzca sev· 
kederek maliyet fiatini düşürmek 
ve iptidai madde satışını çoğalta
rak memlekete hariçten döviz 
akınını arttırmak. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Mündel'ecatımızın çoklu
/undan dercedilememiı
lir. 

20,000 Lira Millet: 
Hazinesinden 
Nasıl Çalınmış ? 

( BaştArafı 1 İııl·İ 8ayfadn ) 
ilk tahkik neticesinde 15 bin 

liralık bir ihtilAs tesbit edilmiştir. 
Tahkikat neticesinde tevzi me
muru Refik Beyle bordro katip
lerinden Ahmet Beye işten el 
çektirilmiş ve ikisi hakkmda da 
tevkif kararı alınmıştır. 

Fakat mutemet ve tevzi me
muru Refik B. isticvap edilirken: 

- Bu ihtiliisı ben yaptım. 

2 - Şehirlerle zirai mahsuller 
tnıntakaları arasında ucuz tarifeli 
seferler tertip ederek, bir taraf
tan şehirlerin gıda maddelerini 
Ucuzlatmak, diğer taraftan mah
•uUerin bulundukları yerlerde 
çUrUmemelerinin önüne geçerek 
kıymetlendirmek. Konyada Çingeneler ,BirGen-· 

•• 

Bordroların son aayfalanna 
açıktan rakamlar ilave ederek 
kasadan para aldım. Ahmet 
Beyin ve diğer memurların 
bu işte aJiikaJarı yoktur. Bu mik· 
tar sizin teabit ettiğiniz gibi (15) 
birı lira değil ( 20) bin küsur 
liradır. Fakat Divanımuhasebat 
henüz diğer bordroları tetkik et
mediği içfn bu miktar ortaya 
çıkmamıştır. Tetkik edilince ye
kun (20) bin lirayı bulacaktır. Bunu 
şimdiden size haber vereyim. Ben 
kendimi ortadan kaybedecektim. 
Fakat arkadaşlarımın başını yak· 
mamak için bu kararımı tatbik 
etmedim. Cezama razıyım, diye
rek cürmünü itiraf etmiştir. Şim
diki halde mesele Adliyeye inti· 
kal etmittir. Yakında sorguya 
başlanacaktır. 

Üç Kişi Yaralandı 3 - Yeni çarh, memlekette 
1&yabat İ§lerine hararet vermek 
vazifesini de üzerine almıştır. Tu· 
rizim denilen feyin canlanması, 
halkm nakil vaaıtalarrndan vo 
yollardan daha kolay ve daha 
ucuz istifadesile milmkündür. işte 
l!on zamanlarda tertip edilen ucuz 
tenezzüh trenleri bu imkana di· 
tiltmek maksadım istihdaf ediyor. 

Şu iiç esash iş, memlekette nak· 
liyal siyasetinin verimli neticeler 
şeklinde canlanmasını temin ede· 
<::ek mahiyettedir. Fakat burada 
bize, yurttaşlara düşen çok mühim 
İtler vardır. Biz bu siyasetten 
her birimiz kendi hesabımıza 
•zami istifadeler teminine çaltı· 
rnalıy11. Ucuz tarifeli treni, deve 
kervanına, kağnı gıcırtısına ve 
hele bozuk tekerlekli kamyonla· 
tın mal ve can hırpalıyan sarsın
~auıa dalma tercih etmeliyiz. 
Döyle yapacak olursak fert ve 

evlet hesabına kazancımız gün-
den güne fazlalaşır. . 

Gizli Bir Mektep 
Fen erde gözlüklü Marika f s· 

h
minde bir Rum kadınının, evini 

uauat bir nıekt h li k d ve 25 _ 
30 

ep a ne oy uğu 

k v kadar çocuğa ders 
o uttugu anlaşılnıı t . 
'd · b f ır. Maarıf 
ı aresı u huıuata t hk''-
b a ı~~ 
atlamıştır. Mektepte k 

0 uyan 
çocuklar arasında Türk çocukJ 
d b. d arı 

a olduğu tes ıt e ilmiftir. Bu 
Çocuklar 6 • 12 yaı arasındadır. 

Almanyanın Protestosu 
Berlin, 11 ( A. A. ) - Alınanyanın 

Moılcova maslahatgüzarı, Sverdloık 
•uilcaıtı davası münasebetile Sovyet 
~atbuatı tarafından birçok Alman 
lrrnalarına yapılan hücumları protesto 
•tıni•t' ., ır. 

--.. ........ . 
•••••••ll•••••ıaaeaa•••••aaalN•••••••••••••••••••• 

AFYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU 

ci Feci Şekilde Oldürdüler ! 
- --~----~ 

Konya, 9 (Huıusi) - Burada, uğramııtır. Birdenbire ne oldu- / çıkmadığını görünce kotarak jan-
herkesi müteessir eden çok acı ğunu anhyamıyan genç, şaşkın darına kumandanlığına haber 
blf cinayet işlenmiştir. Heniiz bir vaziyette iken çingeneler vermitlerdir. Vak'a mahcalline 
tahkikat safhasında olan bu tarafından yakalanmıf, çadırlar· yetişen zabıta memurları zavallı 
mesele hakkında ıunu öğrenebil- dan birine !okulmuıtur. genci çadırda, parası çalınmış ve 
dim: O esnada çingenelerle alışve- tanmmıyacak şekilde parça parça 

k n l · edilmiş bir vaziyette bulmuşlardır. 
Merkeze iki saat mesafede riı etme uzere oraya ge mıı C 

k d b k ' eset çok feci bir şekilde parça· bulunan Tathca köyünden bir bulunan birkaç a ın, u va aya 
k k 1 h•t ı l b' !andığı için henüz teşhis edileme-genç, askerliğini bitirere öyüne ı hayret e şa ı o muş ar ve ır 

dönerken bir saat beride çadır· müddet gencin çadırdan çıkmasını miştir. Orada bulunan bütUn çin· 
lar altında oturan çingenelerin l beklemişlerdir. Fakat epey bir geneler suçlu sıfatile yakalanmış, 
köpekleri tarafından hücuma zaman geçtiğ~alde klmsen_i~n- şehre getirilmişlerdir. 

ltal:fada - /Ankara - lstanbull Leningratla 
Bütün Devletler Mümes.. Tayyare Seferleri Güreşçilerimiz Galip 
silleri Huzurunda Büyük Ankara 12 (Hususi) - Ankara.. Geldiler 
Bir Manevra Yapılacak fstanbul tayyare seferleri 15 Leningrad, 11 (A.A.) - GU· 

•t'b 'd b reıcileriıniz Sovyet güre11çiferine 
Roma, 12 (A.A.) - Askeri ağustostan ı ı aren yenı en aş- ,.. 

t ı b karşı altı sıfır kazanmıştır. 
devletlerden ekserisi ve bilhassa hyacak, her pazar es , çarşam a, 

Kenan, Çoban TuıJa 
Fransa, Almanya, Sovyet Rusya perşembe, cumartesi günleri Abbas, Hüseyin, Saim. Ah-

ve tsvl·çre huıusi askeri heyetler aaat 14 de Yeıilköyden saat 9, 15 t h 
me aayı esabile Adnan, Muı· 

göndermeye davet ediJmişle.rdir. de de Ankaradan kalkacaktır. taf h t ld k 8 ra. a. sız o u farından gü· 
Bundan başka Romadakı sefa- On bin liralık sigorta ücreti dahil nıJere ıştırak etmemitlerdir. 

retlerin ataşemiliterleri ile hava olduguv halde Ucret adam batma M •f K d 
b aarı a rosu 

ata•eleri manevralarda hazır u· 30 liradır. A k 
y n ara, 12 (Huıusi) - Liıe 

lunacaklardır. Haziran Ve Temmuz ve orta mektep muallim kadro-
BUyUk manevralar Floransada h ·ı"' ları eyliilde tebliğ edilecektir. 

19 Agustosta başlıyacakhr. ltal- Ta il atı Kadrolarda mühim değişiklikler 
yan ordusu rüesasının yüzde otuzu Ankara, 12 (Hususi) -: Ma.. yoktur. 

bu manevralara iştirak edecektir. li e Vakaleti temmuz ayı tah- Zekai Bey Şehitler Abi-
Bandırmada Tren Kazaaı ıiı'atı yekununu tesbit etmiıtir, desine Çelenk Koydu 

Bandırma, (Hususi) - Okçu- Haziran ayı tah~iJitı fiile beraber Jzmir ı~ (Hususi ) - MUJi 
gölden Bandırmaya gelmekte olan yekun üç buçu m yon liradır. MU.daf~a ":e~ili Zekii Bey dUn 

Temnluz tahsilatında geçen se· maıyetıle b l kt h. l 
martandiz treni şehre girerken 18 00 OOO 1 fazla· . . . ır J e şe ıt er abide· 
yaşında Kadir isminde bir ara- neye nazaran 1,2 ' lra smı zıyaret etmiş, çelenk koy• 
bacıya lık vardır. muştur. 

~--------~;;._;;:..:.;:..;;.;~:.:..:.:;;;:.. __ __;;~-------===---------~--------~~--~-.:~-:.;:...::.:.::,...;;:;.:..:;::::= 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
Bir gazete "çıplaklık,, m .. eleainden bahıederken 

diyor ki: "fıtanbulda birkaç tane daha çıplak varmıf 
amma, bunlar biribirlerini tanı'ffıyorlarm•f· YaJnıı evle
rinde çıplak iezİyorl~mıı.,. 

iSTER !NAN 

Bu satırları okuduktan ıonra hamamlarda ve plaj
larda yıkandığımız .zamanlar bizleri dd çıplaklar cemi
yetinin mensupları aruana katacaklarından korkmıya 
baıladık. 

/STB INANMAt 

En llhhi sofra suyudur. L------------------------~------------------------~ 

Kaptan Zühtü Galip ve Adil 
Feyzi Beylerin bindikleri moto
sıkl~tle Arman Efendinin bindiği 
motosıklet dün Alman çiftliği 
önünde biribirlerile çarpıınuşlar
dır. Her i.iç kişi de birkaç yerle
rinden yaralanmışlar, hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

Trabzonda Fırt.na 
Trabzon 11 - Dün gece miit

hiş sıcaklardan sonra şiddetli bir 
fırtına ve yağmur başlamıştır. 
Fırtma hala devam etmektedir. 
Vatan vapuru fırtına yüzünden 
limanda demirleyememiş, Polatha· 
neye iltica etmiştir. 

Rıhtım Şirketi ile 
Müzakere 

Şehrimizde bulunan Adliye 
Vekili Saraçoğlu ŞUkrU Bey bu
rada kaldığı müddet zarfında 
rıhtım tirketile ceryau etmekte 
olan mliıakerelerJe alakadar ola· 
cakllr. Şirketle bir anlaşma ya· 
pılması muhtemel görülmektedir. 
Zelzeleler Memleketinde 

Panama, 11 (A.A.) - Üç dakika 
devam eden bir zelzele duyulmuıtur 
Bazı binaların du,·arları çatlamııtır: 
Zelzelenin flddetl, orta idi. 

lngilterenln Amerlkaya 
Olan Harp Borcu 

Londra, 11 (A. A.) - lngilterenJa 
Amerlkaya olan harp borçlarının 
tanzimine dair cereyan etmekte olan 
milzakerelerd~ büyük terakkiler elde 
edildiği hakkında Amı.rika'dan gelen 
hab~rler, resmi mehafilde teyit edll
ıuektedir. 

Talililer 
Tayyare piyangosunun dünkü 

keşidesinôe birinci ikramiyenin 
onda birini Eylipte Kapıcıçeıme· 
sinde kahve garsonu Resneli Meh
met Efendi, diğer onda birini Sir
~ecide Osmaniye oteli sahibi 
Ömer Lütfi Bey, diğer onda bi· 
rini de Sultanahmelte kunduracı 
Yu5uf Efendinin kUçUk oğlu Nafiz 
Efendi kazanmıılar ve iklteı b{o 
beşer yi.iz lira almııludu. 



:{ Me1n~ıbt Mmmwasıt 
Bik .. alılar 
Yazın 
Nasıl Yaşarlar ? 

Biga, (Hırsusi) - Buranın yaz 
hayalı başka yerlere hiç benze· 
mez. Rençber olanların erkek~ 
leri ıu mevsimde tarlada ya orak 
biçmekle veyahut tarladan har· 
mana d~met taşımakla meşguldür. 

Kadınları ise evdeki sabah 
itini bitirdikten sonra bağa gider 
ve oradaki kuyudan sebze sula· 
makla ve yemek yapmakla vakit 
geçirir. Bazı bağlarda ekmek pişi~ 
mek için kUçUk fırınlar bile vardır. 
Akşam yemeği yendikten ıonra 
gülUt ahenk bağlardan evlere 
avdet olunur. 

Hemen hemen her bağda bir 
kuyu ve kap kacak bir de kulübe 
•ardır. Bu kulübe icabında içinde 
bir iki kişi yatabilecek şekildedir. 

Bağ ilemleri, ta bağ bozumu 
olan Teşrinsaniye kadar devam 
eder. Çavuş Ozümlerinden sonra 
misketler olmaya başlar. 

Onun arkaıını da pastaka, 
saçaklı, ııralık, llimşah, huri· 
kadın, algemre, aarıhevenklik, til• 
kikuyruğu, dikenli, pliki kadın· 
parmağı, yapıncak, sadıkoğlu, 
çekirdeksiz razala, keçi memesi 
namını taşıya muhtelif cinsteki 
Üzümler takip eder. 

Son zamanlarda Bigalılar bağ 
ilaçlama usulüne çok riayet et· 
mektedir. ÇiinkU bunun faydasını 
arbk anlaımyan kalmamıştır. 

Yeni göztaşı mahlülü serilmiş 
olan bir bağın manzarası pek 
hoıtur. 

Göztap auyu mavi renkte 
olduğu için yeıil yapraklar üze
rine ıerpiliıindeki renk imtizacı, 
adeta telatum etmif bir deniz 
dalgaaını andırır. Şu aralık ınek· 
tepler de tatil olduğu için çoluk 
çocuk her aile baidadu. 

Bir mektepli yavru, bir yanda 
Clmhariyet ID&l'flnı töyler. Bir 
diğeri bqb bir mektep prkısı 
tutturur. Bu aaatteki bağ zevkıne 
doyum olmaz. 

Bigamn ba mevsimdeki bat 
Alemleri, her yerde berkeae naılp 
olmayan mllstema bir u6delik, 
bir sadelik ifade etmektedir. 

Bağı olmayanlar da bir bağın 
yalnız Ozümtirıü almak ıuretile 
bu bağ fasıllarına iıtirak ederler. 
memurin kısmı ise akıam llzerleri 
ıebir parkındadır, burada da gllzel 
bir radyo her ak14m muntaza· 
man 1amiaJarı uğıamakta bu 
sıcak mevsimleri akıamları gllzel 
bir mesire halini alan bahçe 
gecenin on birine kadar ailelerle 
dolup boıalmaktadır. 

Şehir parkı evvelce kasaba 
nın en iflek mezarlığı olduğu 
için her· ne kadar oradakilerin 
kemikleri başka yere kaldırılmıı 
ise de bir takımları dedelerinin 
hatırasına bUrmeten parka gel· 
memekte ve geceleri mahalle 
kahvesinde vakit geçirmektedir. 

H. Ş. 

Ali Mislo Çetesinin Tenkili 
Mardin, (Hususi) - Savor 

fandarma müfrezesi tarafından 
tenkil edildiği bildirilen Ali Mis· 
to çetesinin tenkilinde muvaffa
kıyet gösteren müfreze Mardin 
jandarma kumandanlığı tarafın
dan tertip edilmiştir. Bu müfre
ceye Snvor jandarma müfcrezesi 
de ilUbak etmiı ve çete mliıte· 
rek mesai neticeıinde yakalan
ınıştır. 

T L 

Kemaliyede Maarife Ve Sanayie Pek 
Fazla Ehemmiyet Verilmektedir 

Kemaliye (Hu
suıi )- Belediye 
Bütçesinin dar
lığına rağmen 
büyllk bir azim 
ve gayretle bayii 
varlıklar mey· 
dana getirilmif 
1 IOOO lira sarfile 

kipi ve terakki· 
ye batlamıştır. 

Kemaliyeliler 
tahsile çok me· 
rakhdırlar hemen 
okumamıı az 
çok hesabını biJ. 
mey en adama 
rut gelmek çok 

yaptırılan büyük güçtür. Kema· 
otele pek dağnılo !iyede yedi mek· 
bir vaziyette olan tep vardır. Nüfus 
hükumet daire• itibarile muallim 
leri de yerleştiril· ihtiyacı çok fazla 
miştir. On üç bin olan Geceğü, Ke· 
lira aarfile yap· ıe, Hıgdar köy· 
tırılan çok gllzel , )erine birer mu· 
Ye asri Halk Fır• ICemallg• lıim•g• lt•getinl.,. glgiıulirtlill ••kt•plll•r •• 11 .. ,... lte,.tl allim beklenmek· 
kaıı binasının bir kısmmda da tif bir halıcılık tirketi mevcuttur. tedir. Kaymakam Abdullah Şükrü 
Halk Fırkası oturmakta, diğer Bu tirketten maada bet yerde Bey bu sene maarif , pilinına uy· 
kısımları da Ziraat Bankası, Aıker- bUyllk ve diğer birçok evlerde gun Uç mektep yapbrmıştır. Ve 
lik Şubesi, Sıhhat daireıi, ve hususi halı tezgih ve imalAthane- bir mektebi de muazzam bir şekil· 
dispansere icara verilmektedir. ler de mevcuttur. Kemaliye hah• de tamir ve ıslah etmiştir. Önü• 

Kazada elektrik yoktur. Sanayi larının İstanbul, Ankara, Adana, milzdeki ders yılında kaza mer· 
ve hayat noktasından her var• İzmir, Ankara ve birçok bliyük kezinde 60 talebelik bir köy 
lığa kavuşmuf olan Kemaliyede tehirlerde ve hatti Avrupa paıa~ pansiyonu açılacak ve tiç senelik 
elektrikin tesisi günün en mühim larmda birçok satış şube ve kol· tahsilde kalan köy çocuklarının 
ihtiyacı idi. Kaymakam Abdullah larda iyi müşterileri vardır. beş yıllık ilk tahsillerini kaza 
Şükrü Beyin teşebbüsile bu iş te Kasabada ftç bOyUk marangoz merkezinde tamamlamaları da 
yakında başarılacaktır. Parasını fabrikaaa mevcut olup, çeşitli ve temin edilmiş olacaktır. Bu sene 
kısmen kazadan kısmen de diğer cazip mobilya takımlarile hemen fakir ve yetim talebelerden 35 
vilayetlerdeki yurtlarını sevenler her yerde töhret kazanmı§hr. kişiye yerli malından elbise ayak· 
tarafından toplanmıştır. Son on beş sene evveline kadar kabı ve çamaşır giyd:rilmi'6r. 

Kazadan her sene elli bin Uerlemiı olan ipekçilik barbı Ve yoksul talebenin kitap, kuta• 
liralık halı ihracatı yapılmaktadır. umumi yüzünden biraz duraklam11 ıiye, mektep ihtiyaçlan teminine 
altmıı bin lira sermayeli kollek· isede ıon ıenelerde yeniden in· çalışılmaktadır. 

Bozüyükte 
Kaplumbağa Emine Çiy 

Et Yiyerek Yaşıyor 
Bozüyük ( Huıusi) - Burada 

Kaplumbağa Emine denilen bir 
kadın vardır. Bu biçare vaktile 
iyi halli bir aileye mensup iken 
harp esnasanda efkıyalar tarafın· 
dan kız kardaıı Ayıenin kaçırıl
maaına mani olduğu için ateıe 
atılmıı, belinden qağısı yanmıt
br. Emine o zamandan beri kö
tUrlim bir haldedir. Sokaklarda 
gezerek yiyeceğini temin etmek· 
te ve kHapların verdiği et par
ça larını çiy çiy yiyerek yaıamak· 

tadır. Bu kadının yerlerde, toz top
rak içinde bulduğu şeyleri yime· 
ılne rağmen hiç hasta olmaması 
nazarı dikkati celp etmektedir. 

Çorumda Balo 
Çorum (Hususi) - Zabitler 

kendi evlerinde bir balo vermiş
lerdir.Baloda Çorumun bir çok ki· 
bar aileleri, bulunmuş. Dans, pi· 
yango, monoloğ ve muhtelif eğ-

lenceler içinde ıabahlanmııtır. 

Erganide 

Gümüşhane 
Şarkın Transit 
Yoludur 

Gümüşhane (Hususi) 10, 100 
metre murabbaı meaahaaa olan 
tehrin 121,797 nüfusu vardır. 
Villyet Bayburt, Kelkit, Şiran, 
merkez ve Torul bq kauya 
mllnkaıimdir. Şark Transiti vili· 
)et merkezinden geçmektedir. 
Bu itibarla ikbıadi mevkii ehe~ 
miyetlidir. 

Bayburt kazaaa viliyetfn 
hayvan pazın mahiyetindedir. 
Senede 200 .. 300 bin kasaplık 
hayvan Bayburttan geçerek sevk· 
edilir. Ba} burdun hayvan ihraca· 
b da senede 30 bini bulur. 

Çoruh, Trabzon, Giresun vi· 
!ayetlerinin halkından yüzde sek
seni hemen her sene Şiran ka· 
zasının yaylalanna gelmektedirler. 

lran transiti Trabzondao geç· 

Tokatta 
Mimari Kıymeti Olan 
Binalar Tamir Ettirildi 

Tokat (Huıusi) - Hükümet· 
ten verilen tahsisatla kıymetli 

eaki eserlerden ve Selçuk mima· 
risinden Ebnlkaaım bini Ali T u• 
si'nin türbesi tamir edilmiştir. 
Vilayette Senteymur oğlu Nuret• 
tin tekkeaini tamir ettirmiıtir. 

Belediyenin mezbahayı lop 
ettirmesi milnuebtile o civardaki 
Mekmun türbeeillİ de tamir etti
receği söylenmektedir. Bu türbe· 
ler en güzel mimari earlerdir. 

Yol faaliyeti de devam etmek
tedir. Tırhal•Tokat yolunun bu 
ıene behembal ikmal edilecğl 
Umlt olunmaktadır. Tokat-Niksar 
yolu da haaal mevaimi nihaye
tinde ikmal edilmit bulunacaktır. 

miye hRtladığı zaman Gümüş· 
hanenin kıymet ve ehemmiyetl 
bir kat daha artacakbr. 

imar Faaliyeti Başladı 

Ergani ( Huıuıi ) - Erganlde hararetli bir imar faali· 
liyeti vardır. Demiryolunun bir an nvel Erganiye ulat· 
tınlma11 faaliyeti de bu imar faaliyetini tetvik eder mahl· 
yettedir. Bakır tirketinin fnbrlkalar kurmak, bu fabrika
larda çalıtacak ameleye, memur ve müıtahdemlne mabıuı 
nJer, aparbmaıılar, daireler yaptırmak aabaauadald faali-

tetl Erg-anide yeni bir ff çıj'ın a~mıfbr. Daha fİmdiden 
kaz.ada itıiz adam kalmamııhr. Civardan gelen İfçiJerle 
nilfuı hergiin biraz daha artmaktadar. Kanda bir ditçiye, 
bir eczacıya ihtiyaç vardar. Bugünkü faaliyet uzun zaman
dan beri ihmal edilmit olan Ergani'nin yakın bir atide 
ıayet mamur biı kau merkezi olacalam ıöatermektedir. 

.ı 
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Memleket Telgraf/arıt 

Adana Haberleri 
Pamuk Satışı Başladı, 

Sıcaklar Hafifledi 
Adana, 10 (A.A.) - ÇlıaDlO 

Mııır pamuklannın toplanm_. 
bqlanDllfbr. Şehir fabrikalam' 
itlenmek &zere az mıktarda pr 
muk gelmektedir. Yeai pamukta• 
borsaya henüz az mıktarda anr 
dilmipe de bir hafta sonra bonl 
faaliyetinin tamamen ba~lanacajl 
bekleniyor. Borsada hazır mal 
Mısır pamoklarmm ki!osu 35. 
yerli cins pamuklann kilosu (fj 

32 kuruştan muamele görmekte
dir. Buğday fiatı sabit fakat 
arpa ve yulaf her gün biraz daht 
yükseliyor. Arpanın kilosu 2.60 
ve yulaf ta 2.55 dir. 

Sıcakhk 

Adana, 10 (A. A.) - Birka' 
gtlndenbcri pek sıcak giden ha• 
valar bugünden itibaren ıiddetiol 
kaybetmeye başlamaştır. Dün göl-ı 
gede eo fazla acaklık 36.5 ike• 
bugün 34 de düşmliştllr. 

Dlspan .. rde Faallyet 
Adana, 10 (A. A.) - Geçe• 

nisan, mayıs, haziran aylannd• 
belediye dispanserine müracaal 
eden bastalann yekünu 7452yl 
bulmuştur. , 

2459. u reçete, ve 442 ıine 

bedava ilaç verilmit' ir. 500 il 
memleket hastanesine beş tanetİ 
de memleket harici haıtaoeler• 

y abrılmıştır. 
Kargı Çayında Bir Çocu" 

BoOuldu 
Alanya, (Hususi) - Türk T8f 

köyünden Mustafa oğlu Hüseyin 
Değirmene un öğütmeğe giderkeo 
Kargı çayında yıkanmak istemlft 
derin bir yere dtltenk bojuJm~ 
tur. 
Bir Kachnın Baftnı Ezdllet 

Alanya, (Hnıasi) - Obaal• 
Camikayünden 35 yqmda Mor 
tafa lan Rabia bahçede uyurk"e11 
meçhul phıs tarafından taıla ka
fası ezilmiştir. Rabia ölmek lzr 
redir. 

Savurda 
Bir DiJ Yayma Cemiyeti 

Kuruldu 
S.Yur 1 O (A. A.) - MarCÜ' 

Halkeviain phşmasa eseri o~ 
her kazada birer Türk dili yaf 
ma cemiyeti kurulmuştur. Halke' 
\'İ azalan, bunlardan, Sanr, Mici' 
yat ve Eatel cemiyetlerinin açıl' 
ma meraıimini yapmak liıere Sa' 
vura hareket etmiştir. 

Ve bugün Savur cemiyeti açt 
lıt resmini yapmışlardır. Hey'et 
yarın Midyat kazasına hareket 
edecektir. Halk~vi bandotu Sa' 
yurda bir konser vermiştir. 

Samsun - Amasya Maçı 
Amasya (Hususi) - Samsd 

Amasya tenezılih trenleri bu, i1'I 
komşu memleketin gençlik teıelı
küllerini b:rihirine ba2:lt''1ll)'1 

yaramaktadır. Samsun alay S 
bir maç yapmak üzere şehrimlı' 
gelmiş ve Amasya AlaysporJI 
kar11laşmışbr. 

Çok heyecanlı geçen bu or; 
neticesinde Samsun Alayspor ,.. 
galip gelmişt;r. 

ElbUstanda Bir Kaçakçı 
Elblistan (Hususi) - K31'.' 

Dello Mehmet idaresindeki ~ 
kaçakcı kafilesi jandarmaları..,.
tarafından tamamen yakalan-t 
3,373,990 sgiara kiğdı ile bırço 
ipekli ve pamuklu mensucat, I<~ 
dın ve erkek çorabı ve ıafr eti 
müsadere eclilm11tir. 
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Otomobil 
Gürültiisüne 
Karşı 

Beynelmilel gUrllltn dlltmanları 
Bir kongrt1 birliği ıon kon· 

gresini bundan 
kararı kısa bir mllddet 

evvel Okıford'da yapmııhr. 

Kongre azasının ittifakla verdik· 
leri bir temenni kararına ıöre, 
biUlin dllnyada çahf&D otomobil· 
lerden klakson ve korneleri kal· 
dırmak lazımdır. Konare azası 
bu kararı tatbik eylediği t.ıkdirde 
bundan ancak klakson ve korne 
fabrikato.rlarmın milteessir olabile
cekleri neticesine varmıştır. Gtı
rDltfl düımanlanna .gore, bilhaaaa 
kazalara ıebep olan klakaoolarla 
kornelerdir. Çünkü yaya yolcu· 
tara çıkardığı gUrlllttl ile geldi
jiöi haber verdiji kanaatincle 
bulunan ıofiSr, ıırf bu ylizden 
kaza çıkarmaktadır. Ayni zaman· 
da fazla ,aOr'atle gitmesine de 
ıebep olmaktadır. Dikkat edilirıe 
sr6rilltlr ki, hızla giden ve klak· 
aon çalan bir otomobilin karşı
ıında ekseriya yaya yolcu ne 
yapacağını ıaıırmaktadır. Ve çok 
defa kendini kurtaracak iıtika· 
mete gidecek yerde klakson 
ıüriilttisilnün teıirile kendini ara
banın altına atmaktadır. Kongre 
'ı.arannın biitün devletlerce tat· 
Diki pyanı temennidir. 

* Bombay ağır ceza mahk~ 
meıi son zamanlarda bir· 

--B-ir_/ı_i_lı-·1a-· çok kazalara ıe-
• bep olan bir ehli 
ıdamı fili muhakeme al· 

bna almıya karar vermittir. Bu fil 
birçok kazalar yapmakla maznun· 
du. Filin sahibi, hayvanım mala
keme huzuruna getirmek lıteml
yordu. Hikimler bir ııyap karan 
verdiler ve filin sahibi tarafından 
llc:llb1llmeaine hllkmettiler. Sahibi 
bu lsllkmii yerine a•tirmedl. Ba
•UJI &zerine mahkeme bu fiU Hint 
p01iai Yaaatalile huzuruna ı•tirttl. 
Ve ..aım ceza11na mabk6m etti. 
Şayanı hayrettir ki, o valdte kadar. 
Hpuailam auran hayvan, bJrdea
hlre yere yuyvlandt. Ôlmlftll .. 

Bu 618mlln Hbebl bir tirli 
aalaplmadı. Zorla mahkeme hazu. 
rua ıetlrilen filin Jetini atmak 
itin (300) Hint hamab lmllaamak 
icap etti. .. 

Methur Amerlkah ıuetecl 
Hint, Fran•yı Amerika• 

-Fı-r-ıın-.-.. -,n- lalan selıirlemekle 
.._ _ . ,_ lttib.. ediyor • 
,.,,,.,,~••• Hant'lhı ıazete-

lca•tl I )erinin nqriyabna 
ı&re,. Franaanın afyonları, gizli 
bir ıurette merkezi Amerika 
memleketlerinden Hond&laı,a 
••kecliliyor, ve oradan Birlefik 
Amerika arazisine ıokuluyormuıl. 
Simdi7e kadar bu ticareti Almanya 
ile lavlçrede yapmıılar, · fakat 
Amerika hlkümetlnin proteatoau 
tlzviae vazgeçmltler, OQan İ$İft. 
Frauamn inadıdır ki Hint'll bayle 
ajlr bir ittiham ıanrlllaya aevke-
cliyor. " Ulçlık " diye bir senede 
Honcl6laı'a ıevkedilen afyon mik· 
tarı .Hondülas'ın bir aaırlık ilıti· 
yacını karıılıyormuı. 
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Manakyanın, Darülbedayiin Ve Na-
şidin Suflörlüğünü Yapmış Olan 
Kuklacı irfan Ef. Anlatıyor: 

"- Sünnet Düğünlerinde Sarhoılar İbiıe Rakı İkramına 
Kalkarlar • Ben Reddedince, Ne Getirirler Bilir Misin? 

Tepsi içinde Bir iki Zeytia 1 •• 
Beyazıttald basık tavanı. kah

vede etrafımıza birkaç kiti top
lan mışb. Cadeden hızla tramaylar 
geçiyor, güeı ortalığı kasıp kavu• 
ruyordu. 20 ıenel k kuklacı Nafi· 
din ve ilk Darülbedayiin ıufl8rll 
irfan Efendi ile konuıuyoruz. 
San'atklr, boynuna bağladığı ter 
mendilini ikide bir ıevıetip oyna• 
tarak anlatıyor: 

- 20 seneden beri bu itte 
bey kardetim, bana kuldacı 
hayalf irfan Efendi, derler. Benim 
gözüm tok, ııtkım pektir. Zama• 
moda hayal oynatırım, zamanında 
kukla oynatınm. Evimde bir san
dık var; nah böyle içi hayal dolu 
hem kirıkad ım hayal değil .• yeni 
hayal .. ben bir zamanlar Naıide 
suf,örlük eL· im, Manakyan Efendi• 
nin aahnesinde, şehzadebaşında 
iken DarüJ.bedayide ıuflörltlk 
yaptım., şimdiki ıan'atklrların 
birçoju, benden dinleyip te oynar
lardı. Geçenlerde, yine siz yaz· 
mıştınız değil mi?. Hayali Mem· 
duh Ef. ..hayal &lmilttür .. " De· 
miı .. Hay tövbe!.. Hayali alm• 
mittir. Beyciğim, kirı kadım ha• 
yal ölmuttlir. Yeni bayaf duruıı 
yor.. Hem de naııl1 demir gibi ••• 

biklyui var .• onu bizde 
Karanfilotlu çıkardı. 
So.-ra 1286 da litubu• 
la Holden !aminde biri 
ıeldL. o da TDrklyeye 
Dk kukla baleti ptirdl. 
Onua oynattıiı kuklalar 
blytık kıtada, ı&yle fa.. 
ıan boyunda ıeyl•rdl. 
Nur içinde yattın, Ha· 
Um Efendi merak nr
dıl'Dllf, Holdenin oyun 
vereceji gece uaulca 
ıeyinmlı, tiyatrodaki 
tavan araaına .aklaıurııf. 
Çtınkll Holden kendi 
~ll'Wl D&fal cP.YI 
dığını Türkleden hiç 
kimsenin görmesini lıte· 
mezmiş.. adamlarından 
başka yanına kim.eyi 

K•lclacı /,./•• ıokmazmış.. Halim Efen
E/.gi /c•/dala· di merhum o ıece tavan 
,., için 61· arasından Holdenin oyu· 
tin çocultl•r nunu gllzelce ıeyretmiı. 

ıeo•r Aradan bir hafta 

,,,. ... , • ...... ı tl.lıorl• .,.,.,..,.,.. lıalıl•I• çık•r, 
,_,,.,.,.. pl111•il•• -iP •~irlr · 

Halk timdi o uld «Kanlı Niılr»-1 Btlttln taklabanhldarı blittln ko- 1 
lara «Karaglzln ıelfn olmalan»- miklikleri o yapar. 20 seneden-
na kulak umıyor, timdi yeni iıti- beri bu oyunu oynanm, lbit kadar 
yor, tiyatrolaıbnlmıı hayal~. Meleli bana ahpk mahlük yoktur. Adeta 
isen eskiden Darlbeclayün oyna· bea ılylemem de, o ıöylv. Ben 
dıjı Taı parçuını, Sllt kardet· nnkl yalnız dinlerim •. 
leri, Bir ıece faciasını kuklada - Kuklada en çok· · Leğeni· 
oynatbm... Şahıslar hep o ıahıılar len oynanan oyunlar ı-anaileridlr ? .• 
oldu. Piyes akaamadan ıaatlerce - Sayayım: Ôvey valde, sahte 
kuklalarla temlil edildi. uircl, zeybekler, senede bir 

İrfan Efendi, tabakaaından bir yalan, yarım ıaat &dünç, meç-
ıiıara yakıp tftttlrdtı: hul aeraeri, evlat katili ana, 

- Yani ya, dem•k iatediğim, eıkiya ininde bir kadının 
o demek değil.. hayal öl:lıemiıtir. laayab.. daha, baıka ne vardı be 
Kinkadlm hayal llmilftür. Dlyo- Nedim Efendi?. 
rum. Allah inandır11n, .. kanlı Ni- K6pden biri seslendi: 
rlf ,, ı ilin ettijimiz zaman ya - Kırmızı fener .• 
on, ya on bet kiti geliyor.. - Hah, kırmızı fener.. Bunlar 

Taıparçası dedik mi, bir gece• kuklanın belli baıb, hoıa giden 
de otuz kiğıt hiaılıtt yapıyoruz. en gflzel oyunlarıdır. Her biri iki 

tnan Efendinin nefes alma110- ıaat kadar sürer. 
dan lıtifade ederek aordum: . - Kukla yerli işi midir' Kim 

K ki 1 d ı , rn çıkarmıı bunu? · 
- u a ne i em e ırran~ ıo Biz" k ki mı ? O . - ım u ayı • ıep 

Aııl o bahse ıelelim. S.vacıyan isminde bir ermeni.. Dk 
- Gelelim beyciğim, gelelim.. defa o buldu. o oynattı. Kuklayı 

bizim oynathiımız kuklayı mı ıo- oynatırken, bilen kimse yoktu. 
ruyorıun?. Yani ipsiz?. Bizimki Y .. avaı yavaı. merak eden oldu, 
Osmanlı kuklasıdır. Komediyen &grendiler, bızde o meyanda öğ· 

. renmit olduk. 
kuklası.. Bızlm kuklalarda er Kahvede eski tiyatroculardan 
has muayyendir: Evin lhtiyan, Aıım baba da vardı. Bu ıırada 
knçllk beyi, kızı, hizmetçileri bir o da aöze kanıtı : 
de ibiı.. ibit oyunun ruhudur. - ipti kuklanın da · ayn bii 

ıeçmeden merhum ayni kuklaya 
yapma11n mı?. Hem de glzelce 
oynatb. Hatti Holdenden ıtlzel •• 
çDnkll holvea o insan boyundaki 
kuklalannı on kiti ile oynattrken 

Halim Ef. iki kiti ile oynatb. 
Kuklacı lrf an Ef. elini nlh· 

Jordu: 
- Heyl(i.dl heyi.. lstanbul •• 

ıan'atldrlar yetiftirmeda ki ••• 
Amm .Ef. acı aca g8ldl: 
- Suatkirllll'llF~· Pa-

rU~··· ~~ 1iaif .. 
.Bu ·~ .kôııqmayr baatanulr 

için sordum: 
- Bizim Istanbulda methur 

kuklacılar kimler var?. 
irfan Efendi, bir elinin par

maklarlle &teki elinin parmakla• 
nna basmaya batladı: 

- ipli kuklada Marko bir, 
usta Ezra iki, uata küçük Anam 
llç. Sadi Bey dlrt .... part tane .• 
el kuklaıında da Nedim Efendi 
bir, Şefik Efendi iki, Hayri Efendi 
liç, kuklacı Ali Efendi d6rt, Salih 
beı, ben altı,. altı tane. 

- Kuklacılık gözden dl\tllyor 
mu? Kuklacılar azalıyor mu?. 

- Ne diyorsun beyim, kuklacı
lar eskiden azdı. Şimdi gittikçe 
rağbet buluyor. Kuldacı çoğalıyor. 

Asım baba oturduğu k6ıeden 
bana diindü: 

- Bak beyciğim, hatınma 
ıelmiıken alze hoı bir ıey 
anlatayım: Abdürrezzak merhum 
o zamanlar ~hzabaflllda tiyatro 
oynardı. Kltip Salih de beraber •• 
Bir glrı kltip Salihle kavı• et• 

Kari Meldapltın 

Beglerbeğinde 
Tiyatro 

Boğaziçinln iki .11ra •hll 
boyundan en gtızel bir yeri de 
Beylerbeyi olaa ıerek, buraıl 
boğaza karıı ve lıtanbula yakan 
olan bir iıkeleleclir ve nahiye 
merkezidir. Bostan ve sr•zm• 
mahalleri çoktur. içme ıulanndan 
methur olan Tomruk suyu da 
buradadır. Beylerbeyi sarayı arka• 
ıında stadyom yeri ve sahilde 
camlı kötk denmekle maruf bir 
bahçeli de vardır. Nabiye Müdtlrll 
karyenin imarına çalıpığı ıfbl 
hallan fllzel bir hayat geçirmul 
ve bazı teıebblltlerl meyanında 
tiyatro oynablmuına müsaade 
edllmiı ve haftanm dört bet 
ıeceıl kumpanyalar ıelerek gflıel 
temsiller Hrmeye başlamıılardır. 

Beylerbe_yindes Niyazi 

[' Cm,.;IHZ J 
Berberler hakkında H. Baıri, dük.kin· 

' lann kapanma91 hakkında Derebeyogla 
.\li. 01ektep kasketleri ve bayrak hak• 
kında .Mutafa, dükkiıılann kapanmU& 

~ hakkında Kurbağahdereden N. Efgq 
•e Kerbell hakkında K. A. B. O. imH 
ve iıaretlerile mektup giinderen kari· 
lerimlze: 

lmzaıızl Ye adreıılz veyah~t 
bunlardan biri ekalk olan meli• 
toplar nazan dikkate almmaz ve 
bunlara cevap verilmez. Bir t•Y 
ıoran veyahut rica ve temennll .. 
rinln ıazete ile nepinl arzu ecleia 
karilerimizden hDviyetlerfni ..ıc. 
lamamalarım rica ederiz. 

mrr-o1t • ..-ı 11t. ~"· ··-·· -""' 

mitler, Abdllrretzak kendisini kol-
muı ... Vay buzu yapan ıen mialn ,. 
Katip Salih tiyatronun aajınd• 
bir hayal perdeal kurmuı, aoluD• 
d ka · • 
açmıı ar oyunu.. alk tiyatrodan 
vaz ıeçmif, hayalle kukla adaın 
almıyacak dadar dohnuı.. Abdi,. 
ıezzak Efendinin tiyatro.unda la 
cin yok. Abdlrrezzak binmiı klp
lere.. ktlfretmİf, bapllllf, çajır
BUf.. Bu mada Kltlp Salih haber 
g&ndermlf: 

- Senin nn'atlne, oyununa 
amenna 1. OıtadılDIZlm 1. Fakat 
bak biz HDI bi1le kukla kalla• 
ıokar, oynabnz L. Demiıti. Tabii 
Abd&rrezak bllab&tliı luzmlf, kl
ptlrmlfl. 

saı bitlace irfan Efendiye .. .,. 
dum. 

- Kaldacıhktan habralanDll 
filan Yar mı? 

- Habraları ma? •• Yani tiyle 
8"11baç teJler". Dur bakaya•, 
dur, clur, dur!. Hay, aklıma ı•I· 
eli. Bir ıene Gtıllıanede, bir ço
cuk 'bayramlDda ılnnet vardı. 
Orada perdemi kurmUf, inalda 
oyaatıyordum •• Şljle ıarlp bir 
hadise olmuflu: Birkaç ecaeW 
ıe1mifler, beai Hyrediyorlarmı .. 
Çok beyenmifler. Y almz içlerindea 
biri terclmana demit ki: "Çok 
ıtızel, çok iyi.. Y alnaz blr kannl 
varl.». 

«- Nedir?» Diye sormQflar, 
«Bu oyun oynatanın karnı aç ır 
libal. Çtınk8 lbit çok ııçramıyorl. 

Klfir herif, bunu nasıl bildi, 
ıaıtım .. Ben de tercllmanla hab 
gönderdim: .. Bizim rağbeti 
az da, ibit ondan sıçramıyor! • 
rağbetimiz olsa, ıfzi bundan ne b 
dar çok gUldtlrecekdlkl.,. 

irfan Efeni yutkundu: 
- BirteJ daha vardır. S& 

dftğünlerinde urbotlar lbite ra 
ikramına kalkarlar.. ben ai 
tek bir kadeh bile koymadı 
için reddederim.. bu aefer t• 
içinde ne ıetirirler bilir m · • 
Bir iki zeytin ile, iki Uç 
domatea, bir iki tane de hıyar! •• 
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Cezair Yahudı ıstemıyor ! . Olüyü Öldüren Bir 

C.zairin J'Koataatla,, ~ 1 = 
Y almclilerle arapJar ara•etla bir 
..... çaktL Selda Aat mldclıatle 
•\ak 1ca.,... oldu. • ...... 
llldiaı aldı, ve Y alaudilerdea 25. 

fa• Sult•m Frauada Tatil Yapıyor 

~dan da 2 kitinin ........ 
hetieelendi. Franıa emnipt ml-
d&ri,etiain yapbrtbja t~ 
•-..ıdıfına ı&e n fac:iaJ• Frar 
il& .._ada hizmet .... y ... 
laudl bir aalrerin ailii.......,. Wr 
latifesi iebep e>lmu#· ~ 
larına "" y uucli iMi .. 
•zana okunurken f81arİD •lla 
tanai,. nin 6nUndea ıeçl1orm"" 
lzentiıini çekerek cfunlJlf. M 
lcaldırarak bir ..Odd"•t ..... 
bakaut, aonra eJiai ~ _. 
1•ak mtieuinl taklicle ..,,...ı 

TalaWk &.,etinin r•~
dfe Araplar ıadec• Yahudiler• 
~llat ...,.ar, lurWly ....... =.:.'::" bir harekette lılhı 

r, hattl &zerinde: 

- Hriati1u mahclir, leftala 
lal. .._ Od tue Yalıadl ••• 

~•llllflarcht .. 
~ ........ 

: et.ar.._ iki tJ.bar _..,. -=- Y•tfımeıi &zerin dur
"'4.t • Fe~t timdi Cezalı Ya-

U..ı •91&'11 •d•a, belki de 
!'.lleılek J•Di bir ...... 

Yalauclllere 
Filhakika Yeıir boykotajdar. 
istememekte, ıa~Yalmdllerl 
biri ile ka11ılaftdd-'- laerhansi ........ : 
&....,__ - Filiıtine gidiniz, .aı-• 
•ll'lllaktadırlır. ...., ha• 

Di.ı... 
" •"' taraftan ıerek Ceuirde 
.,e ıerek F t 
._ele •• • yerlHer aramada 
---:~ Yahudilere mlbahamr ol
'' .. &zere milli bir cer•J-=ll da kaydedilmektedir. 

halle um mıyetle caWI ft 

~ de mlltea 11p ...... 
bu cereyan heall ptk 

~~..._ Ye kim W. n_.._. 
• 1e keclineeye ...... 
.,... ıanm.-,.. 

Fa( Şa1tam bir mlctdetten&erl Fraaea•• JU tatlll yapm... ...-.a•n 
..... •otaıank etleamekteclli. Geçenlercle lln Franaı Mar ... "L.ftolefn la 
.-dini ele ........... ,. 

Reımi.Ude eultanm oflunu rlrlJOl'IUllU. Kltlk prene, te,ı Wr Fnnaı 
m9reW.lll tarafuulan terbiye edilmekte •• ~k iyi fraa•zca k ..... akta• 
.... Fakat eokaktl mUD kıyafeti terkett il !•ki detlldir. 

Buğday Fiatının Düşmesi 

Mahpus Beraet Etti! 
Adliye Tarihinde Hiçbir Zaman 
Görülmemiş Garip Bir Hadise ! 

Sua1bouua, 20 .... e.vel Mitin 
dln1a,11 lcaaa bo1•1- hlclı.eala 
eenyaa •ttlti rlah yddlnllmlnde 
.. ,...t• ~ef•r bir •ak'a ka1declilmiıt1r. 
Ba Yak a teldi ltlb.rile a;J&a bir 
eüaa1et vak'aıulır, fakat netJc .. ı 
itibarile •JlrelJI Ptırtmak lçla 1a. 
pl•lf Wr tiyatro plyellne Muer. 

Peter Georrl:r•viç iımlade bir 
adamua PJ•t slzel, fakat o nlsbette 
•• .,... Wr IHcell Y•rmı .. Rutpl
•111 erUte ltlibr, slllm•r, Rtlfat 
...... .u • ...,._ ı.1r tla nbret-
•ltt ... ... ............ ....... .. 
olacak slbl detd. llnlrU Wr daldka
aada baatonaaa kaJdırclata ıibl 
bia.... Ju .. da fada lilbald ... a 
Mr •eti• kafa11na lnclirmlt Ye bir 
••• MpH mabldim olmuı f 

Adam hapiıte yatarken kın11 •l
tenebltlb oldu. Zannedllme•la, bıl•klı 
•aha baıanlatmıt. o cl•recedlr ld 
yaptaklan .. ,......... adAIDID kala
flna kadar akHtmı., •• adam da taı.. 
U,. edlldltl tin kan•• W6wmete 

karar Y•l'IBJt. 
S.bırmzlılda beldetlllderl ........ 

alcpm laeri koyuYermitfer, fakat 
dotru çar••v• ulra1arak bir çala- ea 
aldlktan ıonr lora çıkmıtt rece 1• 
n•na katlar do •t•lft ıonra Hin ,.. 
luau hltmUf. Tam lcapı•ının a-. 
se141tl •maa .,._.ki kan•nm ~ 
tak od .. ınc&a l&mk 1aa•yor. MI•.._· 
oldaia bar .... emed• ..-.. ,. .................. ... 
IODra ,W.rek ~ota teılhD cıha r. 
tur. Bu adam._. hpi...._.. .,.. 
sil.tir. Beraet ebalftlr, Sebebi 
••k••• karanaa • ..., .. tu•ar ı 

•Yapdan taWdbt •• bbbl te,~~ 
ne1ieesiacle kaclmm, iç.eriye blrll1ilıi 
airmek ı.tetlltlnf aaladıjı ıaman llorlı 
tutu n bu korkmnua ttı.U. .. 
den •afat ettil' ..._,.. ftlr• 

Petet Geo,..,m, .......... 
diri,. cl.,U bir il.,. •)I••-· ....... ,. .................... 
hG1uiııae4ilmlftlr• 

Hindenburg 1Fransada 
Hiç Askerlilc Müddeti 
Hiddetlenmezmiş Artıyor Mu ? 

Geçenlerde vefat eden bilyük FraDMd• ukerlik mldcletl 
aker Mare Hindenbur hak· piyade ııoıflan için bir aenecllr, 



1 
Bu Başı 

Aşlc ve macera romanı - 69 - Ny! Y_!lpahm1~8 - 93J 
- Titreyerek mi, neden titre- ı 

yim?. 
Ağustos a}"lnda köşe beklemek 

en tatlı şeydir. 

lmre yanındaki masadan bir 
kadehe kon)•ak boıalth ve onu 
bir yudumda içti. 

- Senin kadar utanmaz karı 
dünyada yoktur. 

- Senin gibi de aerscrl Ber
linde çoktur.. Ben sizin gibilcri 
iyi tanırım. Hem kadının sırtın

dan yaşarsınız hem kadını kazan· 
cınıza bir alet gibi kullanıramız 
hem de ona ıert ve kaba mua· 
mele edersiniz... Evvelden ıöyle 
lmi im böyle imişim .. bundan sana 
ne... Şimdi seninle beraber oldu· 
tumuzdan beri daha mı namuska
rane yaşıyorum. Eskiden aokakta 
dolaıan bir alüfte iken yaptığım 
fenalığın en mnhim kısmı ıah.sıma 
Aitti. Halbuki bugün ben ıeninle 

birlik o1up ıunun, bunun canını 
7akıyorum herkesin cebinden 
para çalıyoruz. 

lmre bir kahkaha attı: 
- Sersem karı dedi ona para 

çalmak demezler. 
- Ya D• dener? 
- Kumarda tatlhl olmak 

a.n.r .. 
- Haydi ayle olıun bu yap

hğm hilelere kumarda talü olmak 
diyelim fakat ateldlere, ya öte
kilere ne diyelim... Öteki lı1erin .. 
benim ne olduklarını anlamadıj'ım 
ifler ... 

lmre •ert !bir •sle ı 
- Sea eni_. kar..-. cleA 
- Bea onlardaa, .. ı onlar· 

dua korkuyDnUD Lare. Kaldırımda 
oldupm za.... hltla namualu 
lnADlar ıf bi Wr tek iamim vardı 
ÇU EYL P• beal lıılyle ta
nanla. MerbırlMiler beni bayi• 
büirdi, bul..-dald barllınn pr
tonlan, ..,,u mc:a\çular ıu•t• 
mtive:rıileri... Gece pç TAidt 

pçen .mM,,ı. Lepal beai bu 
isimle tamrlanla, Eva, ÇWi E vo. 
Halbuki lmre fİllldİ - oluyor? •• 
HergUn lı1m deiiftiriyorum değil 
mi?.. Birgün Frolayn Boner bir 
diğer gUn F.ira•h>n W olden
berg bir defa prenıeı Notosa 
oluyorum. 

Evet mlitemadiyen iaim, hli· 
vlyet ve ~yet dejifliriyorum. 

c~nç Macar keadladen emin 
bir ta vurla; 

-Dinle beni laum dedl Eier 
ııkiyetin var.. haydi, çek ara
baaı git.. Be. kendime batka 
bir arkadq Wurdum. 

Bir kadeh içki daha içerken 
ilive etti: 

- Hem ... defa HDİa tibi 
çenesi dfitkla dejil. 

E ... a klçldı maYİ pderUe pa 

arkası ç•mlmlt dura• erkei• 
baktı: 

- Seni lbırakap ta bir yerlere 
iİdemiyeceğim'I MD de benim 
kadar bilirsin. •• Ben yahuz una 
ıunu söylemek htiyordum ki .. 

- Bu bayattu bıktın. 
- Hayır.. Sö1lemek iatemec:U-

ğina ıey tamamile bu dejil.. Ben 
kend l tarbyorum.. Sana birıey 
söyleyeyim mi mesei& mutfakta 
bulaş k y1kamak, patate.a ayık
lamak senin çamaprlarmı ) ılca
yıp ütülemek, senin ayakkapfa
rını boyamak bana ağır gelmiyor. 
Adeta hotuma gidiyor. 

- O halde hizmetçi olarak 
· } ere girmekliğine bir mani 

-
Suat &Uzan 1 

kalmamtf... Bunu mu ıöylemek 

zıkımlanan anaforcu seni ... 
- Eva timdi kafanı kırarım. 
Macarın ıe1I odanın içinde 

gürlemişti. lstıyouun? 

- Of.. Hayır lmre hayır .. 
Bak dinle beni her kadının, hatti 
en fenasımn bile kalbinde bir 
ev kadını, bir anne, bir zevce 
1akhdır. 

Genç Macar, kadına döndU. 
Bir kaımı indirip, diğerini kaldı· 
ran bir dikkatle ona baktı. Göz· 
leri hayretle dolmuttu: 

- E ? .. Ne demek istiyorsun? 
Eva baıını yana bnkmüştn: 
- Kaç para cihazım olur1a 

beni alırsın? 
Diye soruyordu. 
- Evlenmek mi ?.. Eva, sen 

baıma biraz soğuk ıu dak ... 
Çıldırdın galiba?. 

EYa ellerini kalçaıına koydu. 
Yuvarlak burnuna, mavi j'Özlerinin 
içine kadar blltUn yüzll kıpkırmızı 
olmuştu ... 

Eva daha yumuıayan bir ıeılcu 
- Hem ne olur 1&nki, dedi. 

İkimizde ahlakımızı dtbelüriz. •• 
Mazi mazidir ve herkesin mazi· 
ıinde bıJyle bir hata bulunur. 

- Bir Protestan rahibi gibi 
konuşmağa başladın ıimdl. 

- lmre aeni seviyorum. En 
dotruıunu anlamak iatenen, 
ıeçirdiiimlz maceraların, bld 
bfribirmizden tamamile ayıraca· 

tına kanilm. 
- Eter beni aeviyoraaıı ve 

her zaman aenin yanında kaldı• 
ğıau istiyonan benim canımı 
11kmamata ıayret et olur mu? .• 

- Peki. 

- Ay!.. Ay!.. Param olaa .• 
Çok param olsa beni almazmıydın? 

Şimdi arkaaanı d6nmüftl. Ma• 
aanın llzerlnde ylz yıkamata 
mahauı olan küvette erkek yaka
ları yıkamap baf1adL lmre 
al1ara11nı aöndDrdllkten ıonra 

kadının arka11Ddan yaklqb: 
( Arka11 var) 

- Hayır. ···---·-··-····-·····-·· .... ---·-----· .. ··-
- Bana tenezzül mü etmiyor· 

ıun? 

- EYa senin gibi ıokak kızile 
evlenilir mi biç? 

- Ya senin gibi bir ite cihaz 
paraaı \'erilir de evlenilir mi? 

Tabii bunu yapacak birisi 
oluraa o da benim sınıfımdan bir 
kadın olur . . . Kadın paraaile 111111111 

T epe'bqa Belediye 
Balaçesiad• 
uai 21 de 

L0K0S HAYAT 
Yağmıırlu güıılerde 
temsiller kıtlık H· 
londa verilir. 
Perşembe - Cumt\ .. 
Cumarteti • Pazar 
günleri ovun vardır. 
Bebek. SitİI, ı. abul 
yo~cuıan için t amva7 
temin edllmlttlr. 

... . 
MüfJia Refail Faraci Efendi Sıra Cetvelidir. 

S.Ne. 1•teallen Kabul oluna" 
per• 

l Mandel Y~kili F krem 691 00 
flhami B. 

1 lıtoyanidi J~f. vekili 210 00 
Mihalaki Kaya oğlu B. 

8 T. H. E. Am11lgaınatet lfı77,7,4 f. 
Yekili l.tapaa C'ülbek· 23~4,70 D. 
yu B. 

4 T. B. E. lnternaıyonal 114,2!1 
vekili tatepan Gulbe'k· 
yan Bey. 

IS Daviıı Şotlander • ır. 112,60 
Yekili ls~epan Güt .. 
bek)an Bey. 

6 latefani maraugo Ff. 5~13, 

para 

691 00 

210 00 

lS, 776, 62 

114, 26 

112, ı;o 

589, 

7 Salaınona •e Şü. ve- 500, 
kili M. Adato 

R. \f. 285, 

8 Albert Leguih Lf. 
9 M. \dato Ef. 

300, H M. 141, 
2lu0,Gl H M. 1010,78 
1854401i. fi. l 71,fi3 
1946, . ·.re. 97,ao 

1 O Aron Toledo fü. 

11 Mark:o Y omtof E-f. 
1i Elia E•kenui Ef. 
13 )' aaef Sabaa Ef. 
14 Ekrem llbami B. 
1 S ._ üknı Bey •ekili 

Fent Davut B. 
16 Ferit Re ... m B. 
17 Manu Ef. nkili 

~erit ReM&m B. 

71,2:J D. 8!l,06 

145, 00,00 

20, 
117, 
S5, 

200 R. M. 
628,90H. M. 
17,gaT. L. 

7872,iSF F. 
H6~,00J1"'. F. 

17,50 
82.00 
,0,00 
94,00 

!64,21 

614,00 
1224,50 

1 Moia Pualı Et M8i,63T. L. 4599,50 
19 Dentor·a S. A. V. SUS, 1. F. 128,83 

İ•t.epan Oülbeak} ıo B. 

Sara 

6 

6 

' 
8 

6 

8 

6 

6 

1 

ı 

1 
1 
6 
6 

6 
6 

6 
6 

Redd9!uaaa MllllhaHt 
par• 

1677,7,4 f ~iliz Ye 
1837,Sl dolul8/4/ 
934 rayicile ve 
557,89 dolar 1'/6/ 
934 rayioil• 

14, İmtiyaz t.alebi rtcl-
dedilmiştir. 

,, 14 6 Q34 rayioile 

ı,, 
" 

• 

46 Hizmet tic:'rtti oldu· 
guadau. mümtazen 

7,SO " " 85,CN ., 
" 16,88 " ,, 

14/6/93!.& rayioile 

" n 

,, ,, 
., 

" 
833,13 

14 6 934 rayloi 

20 Cevat B. V. Haçik: B. 815, T. I... 815, Müwtazeo 
üzerinden 
S:apaedileıı qya 
bedelinden 111.ilm .. 

21 aul ah.imyu V. 8105,5::!T. L. 1822,~2 

1.ak Sagıı B. 
22 Bazioe)i Mali:r• ıo-9,67 T. L. 1059,67 
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taun istifayı hak 
etmek ÜZe1'9 
Fazlası defterde 
görUlmediğioden 

11·8·984 tarihiııde 
kabul edilmiıtiı, 

latanbul 2 nci lflAs memurıuıu11denı MUllla İıtanbulda Bahçe. 
kapıda yeni Volto hanında diı levazım ve ednatı ıalıibi Relail Faraol 
efen dinin bor~lıı.nn ait tetkıkab bitmit idare heyetince tanzim .kıluıan 
sıra defteri yuknrıyll yazılmı~ r. Alacaklıların ikinci toplınma ipin 11 EylQl 
~34 tarihine mü dif Salı gUnU 1aat 14 te Y enipostahanedı ikinci iflA.ı 
dairesinde hazır bulunmaları ve bo toplanma~ a alacaklın kısmen ve ya 
tamameu kabul edllea alacaklıların ıelmeye haldan bulunduğu illn 
olwıur. ( 1827 ) 

Elaziz Trene Kavuşurken 

Nafıa Vekili Çok Mühim 
Bir Nutuk Irat Etti 

Ellziz, 10 - Yolçatl istasyo
nundan ıehrimlze kadar olan 
demiryolunun küıadı mftnaaebe· 
tile Nafia Vekilimiz Ali Bey çok 
kuvvetli bir nutuk aöylemlı ve 
uzun uzun alkıılanmıfbr. Vekil 
Bey bu milbim nutkuna töyle 
baılamııtır: 

- « Buyuk la.met Pap Hz.. 
daha duo denecek kadar kıaa bil 
zaman evvel, 11 yurdu d•mirle 
örmek azmimizdir " buyurdular. 
Bu arada Sivasa vardık. Bu 
gün Ellzize, yann Diyarıbeldr, 
abur &ftn Erzurum, Antalyadayıı. 
Belki de çok yakında kardet 
ellere kadar uzanmıı olacağız. 
Aaarı el tutulacak kadar bariz 
olan bu bayırh İfaret ve veçheye 
tapan memleketin demiryol siya· 
eetinde de aldığı hız ve hamleleri 
1'• birliii ile iı bqarmayı anla· 
mak için blru ıeç.mip, geriye 
bakmak llzımdır. TOrldyede Ok 
demiryolu, Kınm muharebeaiıdn 
ferdasında ılriilmeye baflamlfbr. 
Bunlardan öz vatanda kalan Ay
dın demiryolunun kurulotu bu 
tarihe kadar çıkar. Bundan IOD1ll 

Rumeli, lzmir • Kaaba hallan, 
Buru • Mudanya, latanbuJ • lzmir 
clemiryolu lnta• tecrlbeleri 1'1 ni
hayet Anadola pbeke.ı ıelir. O.. 
miryol lnıa ve lfletmeılne bu devir
lerde b.Akim olan aermaye ve bilgi 
kimilea yabancıya aittir. Memle
keket menabii ve nnfuıu bu 
uğurda İltİlnıu ec:lilmiftir. Bu de
virler ıu euretle ufahat arzeder: 

1 - Yabucı aermaye Y• 
yabancı el He demir yolu yap
mak, tıletmek. 

2 - Yabancı aermay• ve 
yabancı bilııi He yapılan iılere 
karıımak ... 

Bu iki utul imparatorluk deY• 
rinin bUtln demiryol aiyaHtinl 
hatla• eder. 

3 - Yabancı ıermaye •• 
kredi uularile yapılan işlere tnrk 
ilim kolunun daha ıeniı iftira· 
kile demiryol yapmak ve ifletmek, 
Bu bal iatik.1'1 muhaHbeleri •• 
müteakip aenelere mahıuı olup 
buı&a dahi son uarı slrlllr. 

4 - Nihayet Tllrk para, 
Tnrk el, Tlrk emejile hem yap
mak, hem ifletmek. 

Bu Netice İM ancak Ctımhg. 
riyetin bariz f•yzidir ki: 

lıt., •Nr, fPe zafer. 
~n açtıjımız FJlıiz tubeli 

bu zaferin ilk mDjdui olmak iti
barile nafıa ileminde pek kıymet· 
tardır. Sivu • Erzurum laatb •• 
Malatyaya iltiulril• Di1anbeldre 
varan ha hatba ao• lo•111lan 
Filyos - Erejti hattlllda da bu 
zaferin feyizli Mmeroi göriilmek
te ve birkaç saate kadar ihaleıi 
haberini alacaitmız Afyon· Antalya 
kısmında da tamam11e lıllum bu
lunmaktadır. 

Ef eneliler, bu meıkür neticeyi 
hasıl eden kuvvet nedir? Bunu 
tetkik, tahlil, edersek ıörülftr 
ki. her ifte olduğu ıibt bu 
iıt• de muvaffalayetia sırrı, 
memleket kuvvet •o kaynald•rı· 
nı, yani fikir, madde ve emek 
kudretlerini bir araya topıayıp 
muayyen hedefe tevclhtedir. 

Bu lH, pek muhterem Ba \ e· 
kil pap Hı. nln fatıl k lam 
addettij'imiz bu bU~k ve eı de 
mnodemiçtir. Bu veçhe en ana 
vazifesini alan hftkftmet teşlcilib 
kuvvet menbalarım bu uğurda 
ortaya koymuılardır. Her bUyük, 
ciha11Jftmul itin temeli olan para 
Tnrk aermayesl olarak ortaya 
konmuı ve konacaktır. Bu itlerin 
dtizenlnl kuracak olan TUrk bil· 
&ialni meal ekten yetiımiı ve ye· 
tişmekte olan Ttırk mftbendlsleri 
fen adamları temin etti ve niha· 

111/ıirn bir nıdak söglla•11 Na/r• 
V•kill All B•g 

yet bu itleri TUrk mfiteahhitlerlnla, 
lıçilerinin emek ve kuvvetleri 
bqarllllfbr. Şunu da sröıden kr 
prmamak lizım ki, bu kudret 
ve kuvvet manzumeıl ancaı.. 
cumhuriyet devrinin ıon bet altı 
ıeneıine sıkııtmlmıı malt ve cor 
kun bir gayretin pek ıemerel~ 
fenni bir mahıulUdtır. Bunu teba
rfta ettirmek için aıağıdakl birkao 
rakamın bellgatlne mtlracaat 
ediyorum ı 

Cümhuriyet devrinde devletçi 
fnta ettirilmit v• edilmekte olaD 
bua-UnkU demlryollarının uzuııluju 
319:1 kilometre, muharrik Ye mQ. 
teharrlk edevat ile beraber aarfo
lunmuı ve olunacak olan meblAf 
335 milyon lira, demlryollar ftze
rlnde aktanlan topratın hacmi 
42 buçuk milyon metre miklp, 
1Ufedileıı çimento 50 buçuk mU. 
,... kilodur.,, 

Vekil Bey bunda.o ıonra nut
kuna heyecanla devam ederek 
demiryollannın vatan mldafaa• 
ıında ve lktiaadi kalklDmada oy• 
nadığı roliin ehemmiyetini anlat• 
blar ve memleketi bu terakldlere 
ataıtıran bnyUk rehberimiz Relli 
Cttmhr: Haz.retlerin• tllkraa •• 
tazimlerini ıuodular. 

AH Beyin nutkundan ıoara 

Elbiz Meb'uau Ye Maliy• VekiU 
Fuat Bey de bir nutuk ıöyleyerek 
Tnrk milletinin Ctimhuriyet dev• 
rinde ulu ıefin rehberliği altında 
baprdığı muazzam itleri ve demir
yolu ıiyaıetinin btiytik faydalarına 
"'"IR•h .......... -........................ ...,...._ ..... " .. .-

Son Posta 
Yom1, aly111, Hıwadi• ve Halk raaetetl 

Ea~btiye, Çetalçeşme eokağı1 25 
ISTANBUL 

• Q .... 

(;azetemizc.Je çıkaa yazı 
\le resimlt:rin bUtüD baldan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 t 

Sene Ay Ay A'I 

Kr. "'· Kr. "' 
TORKIVE 1400 750 400 Uf 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 27f 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli pe.,indir. Ad rea 
desi§tirmek 25 kurı'.ı;tur. 

c.ı.n • .,,..1c geri uerilmez.. 
H&nlardan mes'uliyet ahnnt• 
Cevap için mektuplara 10 kuruşld 

pul iliivesı lazımdır. 

,. Post. kutusuı 741 utanbal 
Telgraf : Soopo!lta 
Telefon ı 20203 



D Posta 
N FIATLARI 

l - Gazetenin esas yazısil• 
bir sütunun iki satı,.ı 6ir 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına g6re bir ıantl· 
rnin ilW. /iatı şunlardır: 

Soo 
sayfa 

aoı 
Kro. 

r ntımde vasati 
li e r;ardır. 
ve kalı gazrltır 

t tacakla,.ı yer• ıö,. 
ı ntimle ölçülür. 

Suçlulardan Mehmet vB Teuf lk EJ. l•r 
nilmesine karar verm ş ve duru,. 
ma Çarıamba gününe bırakılmııbr. 
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Perde Arkasındaki Mahlôk •• 

Bu Bir insandı.. Bir Adım ilerledi.. Kırahn Önünde 
Büyük f ir Vekar ile Efildi .. 

DUnkU kısmın hUll•••ı: 
[hausa Kıralı Birinci Fran1uva, 
lPavi) harbinde Şarlkene t1ir 
dUşn.üş ve Madrit'te bir ıatuya 
}uıp ed ilmişti. Franıuva, ılık bir 
bahar gecesi mahpuı bulunduğu 
şatonun balkonundan dışarııını 
Be) rederkeo etrafındaki nöbetçi• 
le ı den biriıinin bir şarkı soyledi
gıni duydu. Şarkıyı ıonuna kadar 
dıııle clıkten sonra, beıioci aaırda 
orta Avrupayı çiğneyip geçen 
Tür klerio Şarlkuee hücum etme
lerini temin ederek kendisinin bn 
felaketten kurtulma11 imkanını 
d iı~ tmdü. Sadık oda lıizmetciıi 
Basıuyak'la beraber konuımağa 
haşlad ılar. J 
Franıuva: 

- ~nneme gizli bir mektup gön
derqek . ve emin bir vuıta bul· 
sak.. Dıdi.~ 

- Bırak ıu ahmai•··· yolda 
gftzel bir köylfi kızı ı&rllr ı&r· 
mez, bizi de, mektubu da unutur. 

- E, Kont Esse? •. 
- O da budalanm biridir. Bu 

aıcakta eline iki ıiıe Anjo ıarabı 
i•çerae ..• 

- Ya, kont Jarnak? .. 
- O hiç olmaz... Pariae ıi· 

der iİtmez derhal Veliahtın 
metreli Diyan d6 Pvatye 
nin eteği altına girer.. erhk biz 
burada cevap b,kleyip duralım ..• 
Hey allahm gllnD.. bir adam •. 
aachk, candan bir adam.. hadi 
Baılnyak.. ıit, rahat et ... Bu gece 
aen de düıOn, ben de duşun ... 
yim •. bana &yle geliyor ki, blltün 
mukadderatım.. bDtlln Franaanın 
mukadderata yalnız bir adama 
baifıdır. DUıünelim.. arayalım •• 
bir adam bulalım. 

O anda pencerenin ağır per
deıinin bir ucu kımaldada. Azlm
kir bir ses: 

DUtllnmeyinlz, haımet· 
maap.. o adam hazırdır.. İft• .. 
ben.. diye bağırdı. 

Gerek kıral ve gerek ıadık 
oda hizmetçisi, birdenbire kork· 
muıJar, birer adım geri çekilmit
lerdi. Kıral ortadaki masayı sip• 
aldı. Baıinyak elindeki ıümilf 
ıamdanı bu adaman batma atmalı 
için hazırlandı. İkisinin de kork· 
makta hakkı -.ardı. Çünkü her 
tarafı demir parmaklıklar, çelik 
mızraklarla çevrilmlı olan bu ıa· 
tonun yüksek kulesinde, esir kı· 
ralm yatak odasma kadar giren, 
perdenin arkasına gizlenen, ve son
ra da karala bu ıuretle cevap ve
re• mahluk, bir insan olamazdı. 
Bu, mutlaka bir cin, bir peri idi. 

Kıral, boğazında dfiğUmlenen 
bir ıeale: 

- Sen, Wmain? 
Dedi. Perdenin arkaaandan 

çıkan adam bir adım ilerledi. 
Kırahn 6nllnde bllytlk bir vekar 
ile etildi: 

- Ben.. Şövalye Cem, hat
metpenah ... 

Cevabını verdi... Kıral keke
edi: 

- Cem.. Şövalye Cem... Hani 
şu Napolide (K.abo) tatoıunda 
can veren Tllrk ıebzadeai.. salan 
aen onun hayali olmıyasın? .. 

- Hayali değil Haşmetmeap 
onun bizzat otlu •.• 

Kıral kal'flıındakinin nihayet 
bir insan oğlu olduğunu anlar an· 
lamz bir dereceye kadar mllıterlh 
oldu. Maaaya dayanarak bUynk 
bir merakla ıordu : 

- Fakat burada ne arıyoraun? 

Sizi arıyorum, baımetmeap. 
- Beni mi?. Beni ne yapa· 

caktın ?. 
- Öldürecektim. 
Bu kısa ve açık cevap, oda 

hizmetçiıinl titretmiı, cesur kıra· 
im vllcudUnü hafifçe Urpertmi9, 
derin bir ıUkut ile neticelenmiıti. 
Kıral, maıaya daha kuvvetli da· 
yanarak bu cevabı anlamamıı 
gibi ıövalyeye bakıyor, gittikçe 
hayreti artıyordu.. Kar111ında 
dimdik duran bu adam, genç ve 
olgun bir kadın kadar güzeldi. 

Koyu vJıne çUrUğü rengir.~eJd 
kadife ceketi, önllnde kısa iki 
hançer ıarkan kalan meşin ke
meri, f6valyenin endamındaki 
zarafeti göıteriyor; fakat onun 
mağrur ve pervasız duruıu, bu 
zarif vücuda bir tunç heykel 
hissi veriyordu. 

Beş on saniye ıüren sükut 
içinde, şu vaziyete hiçbir mana 
veremeyen kıral, başını iki t arafa 
aalladı. Şövalyenin yüzüne baka
rak mırıldandı. 

- Beni öldürecekt iniz öyle 
mi? .. Fakat, siz bir cellada ben
zemiyorsunuz. 

- O 1Upheaiz haımetmeap ... 
Eğer bir cellat olaaydım, karıı· 
mza iki hançerle çıkmazdım. Ve 
ıonra da ıu efendi ile konuıma· 
nıza biç karıomazdım... Burada, 
siz uyuyuncıya kadar beklemek .. 
Ve sonra da göğsünüze bir han· 
çer darbeal indirerek itinizi bitiri· 
vermek kifl idi. 

- Peki, ıiz ne yapmak isti· 
yorsunuz?. 

- Bana verilen emir, sizi bir 
hamlede öldürmekten ibaretti. 
Halbuki ben, bunu yapamıyaca· 
iımı anladım. Y amma iki hançer 
aldım. Sizi düelloya davet etmeye 
kınar verdim. Euraya o makaatla 
geldim. 

Bu aamimi itiraf, karalın pek 
hoıuna iİtmekle beraber, o"u 
biraz da kızdırmııtı. Omuzlarhıı 
sarsa ursa gülerek cevap verdi: 

- Hey Allaban gUnU.. inıan 
neler de ifltiyor?. Fakat dilelloya 
davet edeceğiniz adamın bir kıral. •• 
bir Franaa kıralı •• bir Franıuva 
d6 Valva.. bir.. bir.. Franıa
nın birinci ıövalyeal olduiunu 
dlltllnmecllniz mi?. 

( Arkaaı ••r) 

Hep 
Ayni Dert: 
Moda .. 

- ~~~ 

- Ay, bu ne çıtkırıldım ol· 
mut böyle 1 

- Elbette, bakaana kocasının 
aldığıdci bici ıeylere ..• 

- Fakat o güzelim ıeylerl 
hiç te ycıkaıtıramamıı !. ............................................................•. 
1 

1 
Dünya 
Ticaret Filosu 

Franıız deniz inıaatı sendikaıı 
Ne kadar tarafından dllnya 

vapur inıaab hak· 
vapur kında dikkate 

11apılıgor 7 değer bir tetkik 

neıredllmiıtir. Bu rapora göre 
dünya memleketlerinde vapur ya· 
pılmaıı günden gUne azalmakta· 
dir. Her ıenenin Kanunusani ayı 

nazarı itibara alınmak üzere dün· 
yada yapılmakte olan vapur mik· 
tarı ton heaabile aıağıdakl iıta· 
tistikte teabit edilmittir: 

Gayriufi ton 

BCltün dilya inıiltere 
1936 3.110.880 1.560.254 
1931 2.326.086 908.902 
~ 1.403.795 400.SOrı 
1933 765. 720 22;;,497 
1934 957.277 331.541 

Bu lıtatistik dünya vapur 
inıaatmın geçirdiii buhrana çok 
gllzel meydana koyuyor. 1930 
seneıinde yani dünya iktasat buh· 
ranımn başladığı sıralarda yarısı 
lngiltere 'de olmak üzere dünya 
deniz in9aat ve tezgihlarmda bu· 
lunan vapurlaran gayrisafi tonili· 
tosu 3 milyonu geçiyordu. 

Buhranla beraber bu faaliyet 
düımiye başlamıı ve bu azabı 
nisbeti dUnya iılerine kıyaala in· 
gilterede daha çok kendini g6ı
termittir. 1931 aeneaine kadar iki 
yıl içinde Uçte birine dllıen bu 
inıaat onu takip eden 1932, 1933 
senelerinde hemen hemen durma 
derecesine gelmiştir. 1933 ıeoeai 
vaziyeti 1930 ıenesine nazaran 
yüzde ıekıen daha nokıandır. Bu 
niıbet bu ıanayi ıahaıındakl buh· 
ranın dlter kııımlara nazaran da· 
ha tiddetli olduğuna iıaret eder. 

1933 aeneıi ıonunda sukut 
hareketinin nihayet bularak bir 
sallb demnin baıladığı g6rtılmu.
tür. Alikadarlar bu yükselmenin 
sebeplerini bir yandan dünya ti
caretinde meydana gelen hare
kette ve diğer taraftan lngiltere 
hükumetinin bu aanayi mU11esel~ 
rini korumak için yaptığı yardım· 
lar ile inıaat ıirketlerinin birler 
mesinde buluyorlar. 

······························································ 
Akit - Sabık eozayıtıbbiye mü· 

tea hhidi Sarıyerli Mehmet Kizım 
Beyin kerimeai Muzaffer Hanım ile 
Doktor Sezai Malıir Beyin akitleri 
Beyoğlu evlenme memurluğunda ya• 
pılmıttır. Saadetler temenni ederiz. 

MUHASiP ARANIYOR 
Tllrkçe ve ltalyancayı iyi bilen 

tecrtıbeli ve muıtakll bir mubaaip 
aranıyor. Taliplerin "Uaine 1934,, 
rumuzlle lıtanbul 176 poata katuıu 
adreıine tahriren yazalma11. 

------, 
BIK.lYB . .......... ..... 

Fran111cadan tercüme eden: Hatice Hallp 

TAHLiSiYE GEMİSi 
Granbo,nın kızı Norine bir 

denizci kızı idi. ince ıolgun ve 
biraz da durpn oluşu kendiıine 
bir kUçUkhanım bili verirdi ki, 
babaıı bundan son derece iftihar 
duyar ve hazan denizin haıin 
vahılllğini bırakarak onu, zengin 
bir koca bulmak Umidile ıehre 
götUrftrdll. 

Norine henüz on yedi ya.ında 
bulunuyordu. Anneai bir hayli za• 
man evvel ölmüştü. Hayatta hiçte 
yükıek feylerde gözü yoktu. Ye· 
gine istediği şey sevdiği bir İn· 
sanla evlenmek ve... Ve anne 
olmaktı. 

Kendisinden beı yaı bUyUk 
olan komıusu Fanzelle onunla 
beraber bllyümüıtlı. 

Evvelleri iki kardet ıibi sevi· 
fen bu çocuklar, bUyUyUnce bir· 
denbire birbirlerini baıka bir 
muhabbetle sevdiler ve bir gün 
deniz kenarında F anzcılle ona: 

- Norine seni aeviyorum. 
Karım olmak iıtermisin? 

Diye ıordu ve Norine ona: 
- Evet, dedi. Ve ıonra elele 

tutup Granbo babaya gittiler. 
Fakat daha ilk cllmlede, kızanı 
illaki- bir zen,ıne vermek iıteyen 
baba hiddetle Fanzelle'i koğdu ve: 

- Norlne kızım, bir kere 
kendine bakmıyormuıun, diye 
kızını tekdir etti ... O fakir denizci 
ve ıen ... 

Norine çok yalYanyordu. 
Fakat babaaının kalbi yumuıa· 
madı. .. 

Babanın bfttUn mümanaabna 
rağmen iııklar gizli, gizli birbir
lerini görmekte devam ettiler. 

Norine 20 yaımda olmadığı 
için muhakkak ki izdivaçlanna 
Granbo babanın muvafakati li· 
zımdı. Babanın rızasını almak 
için onu mecbur etmek lizım 
geliyordu. 

Fakat ilk teıebbUs ademin 
muvaff akiyetle neticelendi. K6yde 
bir rezalet çıkarmak emelile 
F anzelle kayıgana Norine iıminl 
takmıştı. Bütün memleket dedlko· 
du yapıyordu. Fakat Norine'nin 
baba11 bu sözlere ehemmiyet bile 
vermiyordu. 

Bu hal aylarca devam etti ve 
nihayet sabırları tükenen Aşıklar 
bu işe bir netice vermiye karar 
verdiler. .. 

Bir gün henUz gUneı doima
dan evvel Fanzelle'nin Norine 
iımini taııyan aandalı aabilden 
açıldı. iki nişanlı sandahn içinde 
idiler. Her ıeyio iyi gidecetlni 
tahmin ediyorlardı. 

Fakat maaleaef Allah lpklara 
yardım etmemişti. 

Pek ınzel olacajı tahmin 
edilen hava birdenbire bozulmut· 
tu •. Şiddetli bir kaıırga çıkmııta. 
Dalgalar gemileri karaya dojnı 
sGrtıklemeğe baılamıılardı. Pek 
az aonra k&ylln bOtnn ndınlan 
ıahile toplaomıı ve Norine'yi 
kurtarmak için tedbirler almakta 
olan erkekleri aeyrediyorlardı. 

Granbo tahliıiye gemisinin 
reiıi idi. Fakat her zaman olduğu 
gibi kendisi gemiye binip yanına 
da en kuvvetli ve en cesaretli 
inaanlan toplayacağına bu ıandalı 
kurtarmaya daha hafif bir gemi 
ae•ketmiıti. 

Bu, gayri tabii bir haldi ve 
bu bal etrafta fısıltılar ve adeta 
homurtular yaratmııtı. Hafif 
ıeml ilerleyememiı ve yine aahlle 
d&nmek mecburiyetinde kalmııta. 

Sahildekilerden blriı 
- Bu da neai, diye bağırdı. 

Granbo baba bojulanlann 
lmdaclana gitmiyor mu? 

lbtayar adamın ylzll lupkır
mızı oldu ve birden btıytlk tab
llılye ıemlıine atlada. Yanına da 

yine kendi gibi birkaç kuvvetli 
inaan aldı. 

Herkea sahilden Norine'nin çır
pınışını ıeyrediyorlardı. 

Tahlisiye gemisinin dalgalarla 
mücadeleai sert ve uzun oldu. 
Gemiler ancak deniz adamlarına 
h&1 olan metanetle dalgaları 
yendiler ve Norine yetlıtiler. No• 
rine batmak üzere bulunuyordu. 
F anzelle sulann için gömlllmUı 
olan genç kızı tutuyordu. Gran• 
bo bin zahmetle onlan aemiye 
aldı. 

Fanzelle. 
- Eğer Norine ölmftpe siz de 

beni öldUrUnUz demit ve bayıl
mııtı. .. 

RUzglr aym tiddetle esiyordu. 
Fırtına korkunçtu. 

Hayıiyeti rencide olmuı baba, 
geminin bir kenarında kolları 
göğıll llzerinde kavuımut, nazar
ları bir noktaya dikilmiş, dimdik 
bir heykel gibi hiulz orada du· 
ruyordu. 

Adamlardan biri: 
- Granbo geç dilmene hay· 

di bizi idare et yoksa mahvolduk. 
Diye bağırdı. O zaman tabli

ıiyecilerin reisi mağrur bir eda 
ile evveli denize sonra ıemi mil· 
rettebahna bakh ve: 

- Ben kendi vazifemi yaptım. 
Artık bitti dedi kazazedeleri kur
tardım. Siz de canınıza kurtannız. 

Muvazenelinl kaybeden gemi 
dalgalar araaında bocalamakta 
idi. 

Adamlar birbirlerile iatiıare 
ettiler ve ıonra ona: 

- KlZID •• oDua ipka IHriDde 
elbette bir hakkın vardır, dediler. 
Fakat bizden, bizim hayatımız· 
dan ne İltiyoraun? Bu qıldart 
kurtarmak için hayatlanm tebll· 
keye koyan bizleri ne hakla öll
me sevkediyoraun? 

Tam bu arada mllvazeneslnl 
bUsbUtnn kaybeden gemi bir ya• 
na yıluldı. Tabii Norine ile Fan
zelin yerde yatan vftcutlan da ay• 
nı tarafa kaydı. Bu ıaıkınhk lçer
ıinde onları ayakları albnda g6· 
ren gemiciler tekmelerle baıka 
tarafa ittiler, ve gayri ihtiyari 
yapbkları bu hareketle ıemi ye
niden müvazeneainl buldu. 

Tam bu arada yediği ıademe
nin teıirile Norine g6zlerinl aç
mııb. Bunu g6ren Granbo 
kendilini g6rmllf olan ve kolla
rını kencliaine muhabbetle uzatan 
kızına dotru eğildi: 

- Baba... Babacığım. 
ihtiyar ıemicinin ıert derili 

yanaklanndan iki damla g3z· 
yaıı aktı. Ve o daha bu yatlar 
kurumadan yerinden doiruldu •• 
dilmene ıeçti. 

lf 
Gemi ıahilde bekleyenlerla 

aevinci içinde dalıalan yanyor ve 
her dakika biraz daha aahlle 
yaklaııyordu. Fanzelle de ayal-
mııtı. Fakat o da genç kız ıibl 
sealni çıkaramıyordu. Babanın 
hiddetinden korkuyorlardı. Acaba 
bu macera nasal bir neticeye 
varacaktı? 

Gemi artık aahilde idi. Simdi 
hepsi çıkacaklardı. Acaba Gra~ 
bo baba ne yapacakta 1 

Kuvvetli adam her bir kolile 
gençlerden birini alarak yerden 
kaldırdı, sonra omuzlanndan tu
tup birlbirlerine doğru iterek: 

- Mademki ıizi 6ldilrmediaa. 
Artık biribirinizi öpllnk Çtınkl 
ıizi niıanladım, dedi. 

Deniz ve denizin teblik8" 
Granbo babanın, kızım bir zer 
gin kocaya vermek için duydal• 
arzuyu öldllrmllftl. 



Keşide Bitti -

Bugünkü Keşidede Kazanan Numara
lan Aşağıki Sütunlarda Bulacaksınız! 
On · · Dördüncii Keşideli 

Yedmci Tertip Tayyare Pıyangosurmn . d'ld' B 
bu aabah Üniversite Konferanı Salonunda ıkmal e 

1 1
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Keşidede Kazanan Numaralar Apğıdadır 

10000 Lira 50 Lira 
Kazananlar Kazanan 

19102 
3000 Lira 
Kazanan 

9712 
2000 Lira 
Kazananlar 

7326 
1000 Lira 

·Kazananlar 

13450 
500 lira 

Kazananlar 
7529 13622 16071 

18115 23072 9106 
17195 4222 13820 
14847 16878 1719 
3291 6761 16313 
~~435 458 19128 

9882 
7498 
6472 

22923 
20Q95 
5764 

150 Lira 
Kazananlar 

1819 22857 
9722 2578 
5984 24947 

22806 15232 
3025 20283 

15358 16697 
Amorti 

3450 
4168 
8943 

24786 
18196 

. Sonları (56) ve (52) rakam
::1le biten numaralı bilt. t :er ikişer 

a •nıorti alacaklardır. 

Mükafat 
d k20.ooo liralık mükafat :aşağı
e •. i kırk numara arasında taksim 

1 
ddnıiıtir. 
1524 12551 13465 14631 
1019 1123 2237 2582 
2189 2953 3663 3693 

22628 24224 245l7 24556 
:~: 16123 19983 17056 
1854 17503 17508 17526 
8716 l8839 18634 18835 
7739 8869 8651 19559 
9250 8331 8496 8489 

.......... - .......... ?337 1{)')36 10995 
"t' ······· ·•··•···• ~'. k ........................ . 
1~ en Kapanma 
'rtese/esi 
diy~aza ~aymakamlan dün bel~
l'İYas e. reıs muavini Hamit Beyın 
l'tb etkde toplanarak dükkanla· 
tttaf:r en .. kapatılmaları karan 
her nda orüşmütlerdir. Kararın 
)ol kazada ayrı ayrı tefairlere 
fark) açtığı anlaşılmıf, bu tefar 
'-t. arı t evhit edilmiıtir. TUtOn 
, den kdUkkanların akşamları aa:at 
tir S apanmaları takarrür ebnıt· l.i; •at 9 da kapatmak llzere 
b_-Çok eanaf müracaat etmiştir. 
..... '-'b· t' ı müracaatları, daimi en-
t~tk ~~ bugünkU topwnhaıada 

'" edecektir. 

15835 7719 
6357 4879 

23672 13784 
6078 11377 
7924 6.l69 
2954 11909 
7484 24201 

6712 8828 
2784 23721 
70;;7 6265 

4230 12264 
23310 12272 
tıJO 1 ~ J17 

12994 2.1501 
143i6 23671 
5390 17704 

13623 17085 
12241 1563 
12862 15990 
11923 7788 

• 1510 16115 
22858 2963 
3947 13880 
2675 11864 

11203 23786 
3317 4269 
2959 113\)6 

22772 2615 
12450 14650 

116004 23365 
9541 19943 
8773 19189 
g626 24561 
3326 9844 
8461 4175 

19642 12946 
191 fl5 10030 

30 

1607 
13804 
5901 
7268 

23728 
10265 
18161 
16564 
20870 
12760 

895 
155'ım 
8676 

17553 
24223 
10634 

741 
11584 
17139 
3717 
8763 

21429 
t4141 
20994 
17364 
12105 
\8238 
16136 
IH66 

11525 
8775 
7288 
9132 

14064 
3944 

16314 

lira 

8537 
22160 
10505 
17971 
11620 
13895 
8293 

17921 
18234 
13379 
17216 
19522 
8355 

74692 
393 

23996 
13188 
20534 
17400 
3806 
1754 

16798 
9968 
8377 

20325 
5145 

11815 
24568 

1828 
21713 
11640 
1221 

24369 
14166 
6298 

Kazananlar 

15603 2065 8768 1932 
8002 22959 15183 16213 

14844 656 11252 1595 

11093 8086 10472 19171 

6270 21735 3972 ı4936 

12694 9958 14219 11278 

5040 22977 318 22887 

6671 9856 7369 10845 

21275 688 7052 5822 

7045 l 1482 10895 5312 

8234 9864 1041 18316 

14236 15803 15060 17932 

16843 23973 18029 18421 

5607 6144 19826 13655 

2835 16286 16042 22510 

13853 24754 3976 22884 

1846 22860 13644 21950 

9366 6950 24941 14584 

24474 19516 14566 3065 

13004 6846 7462 20496 

16362 12792 12076 10247 

10731 19543 23749 2392 

9326 22687 2253 18260 
16542 14502 23811 

238'l7 
13487 4958 29340 

5132 
7271 12391 3511 

6666 
15202 2154 J 1369 

8193 
3324 1485 21764 

4~96 
21409 4554 8031 15187 

8399 12028 6870 
7546 3767 21641 16080 

19786 23424 7515 8106 
6119 

11699 2ıOH 4710 
19731 

499 23370 12546 
17386. 6467 9355 6196 
9983 

9708 24:l79 23107 
10376 

4825 19.J82 2206 
2115:! 

8057 3977 2U848 
ı:t5 

19918 138 11147 
10010 22597 1164 16806 
24261 2207 3973 
11184 8917 

2352l 1134 10650 
10472 

13939 9J64 13 
194IO 

6483 19515 15766 
1230 

3656 8562 22478 
]5824 
9760 21561 1 S.'i36 12205 

4015 18453 637 9913 

4707 10096 2543 4366 

12351 16571 18733 17546 

3961 8352 19190 8883 

tS117 18391 4437 

Dil Kurultayına 
Hazırlık 

Kurultayda Bulunacakların 
adlarını Yazıyoruz 

ikinci Türk dili kurultayı 
merkez bürosu diin toplanmıı, 
merkez bürosu ve umumi merkez 
heyeti halindeki bu toplantı fiğ· 
leden önce ve sonra iki celse 
olarak sUrmUş, birçok tezler 
hakkmda kararlar verilmiıtir. 

T.D.T.C. Umumi katipliğinden: 
1 - 18 Ağustos 1934 cumar· 

tesi gimli saat 14 te ikinci TUrk 
Dili kurultayı Dolmabahçe sara· 
ymda açılacaktır. 

2 - Kurultaya aza olarak 
iştirak etmek üzere müracaat 
edenlerin birinci listesi şudur: 

Abidin Daver, Agah Sırrı, 
Agop Martayan Efendi, Ahmet, 
Ahmet Hamdi, Ahmet Refik, 
Akagündüz, Ali Canip B. Ef., 
Ali Fuat Paşa, Ali Kani, AJI 
Nilzhet, Ali Rıza, Ali Yar, mual
lim Aliye Esat H., A. Malik, Dr. 
Nevzat, Or. A. Süheyl, Adnan, 
Ahmet Miraç, Ahter Necmi H., Ali 
Ulvi, Miralay Apturrahman, Ap
tullah Battal, Aptülkndır, Aptlil
kadır, Avni, Aziz, Muallim Baki, 
Dr. Bedii Şakir, Bakir Sıtkı, 
Besim Atalay, Bürhan, Aıaf, 

Caferoğlu Ahmet, Celal Nuri, Celil 
Sahir, Cemalettin Celil, Profesör 
Cemil, Cemil, Cemile H.Cemil Seoı, 
Cevat Rüştü, Dr. Cevdet Naıuhl, 
Diyamandi Keçeoğ\u, Edip Ser· 
dengeçti, Edip Servet Miralay 
Emin, Enver Behnan, Enver Ke• 
mal, Esat, Esat Mahmut, Dr. Esat 
Nureddin, Baytar Eıref, Fahamet 
H. Dr. Fahreddin Kerim, Mir· 
alay Fahri, Faik, Faik Reıit, 
Faruk, Fazıl Mahmut, Ferit Aseo, 
Ferit ZUhtU, Fethiye H., Fikret 
Haımet, Filorinah Nazım, Fuat 
Ihsan, Fuat Naili, Fuat Ziya, 
Güzide Hikmet Hanım, H. Avni, 
H. Hüsnli, H. Nezihi, Hacı Adil, 
Hakkı, Hakkı SUha, Hakkı Şinasi 
Paşa, Hakkı Tank, Halil Nime-
tullah, Muallim Halit, Halis, 
Hamit Zübeyr, Haıan Ali, 
MuaJJim Haaene, Hateml Senih, 
Haydar, Hayrettin ha•ao, Hıfzır
rabman Reşit, Hikmet Turhan, 
Hilmi, Hilmi, Hilmi Naili, Hulôsi 
Erdoğan, Hüseyin Kazım, Hüseyin 
Namık, Muallim Hüıeyin Naı· 
mi Hüsnli Hamit, lbrahim, 
Jb;ahım Hf;cmi, Ihsan, Ihsan, 
ishak Refet, İsmail Habip, f smail 
Hakkı lımail Hikmet, lzmirli 
lsmall' Hakkı, izzet Melih, izzet 
Ulvi Kadri lbrahim, Kara Oğuz, 
Kitİme, H. KAzım Nami, Kazım 
Sevinç, Dr. Kemal C{nap, Kemal 
Emin, Mnhendis Kemal Lokman, 
Kemalettin Rıza, Dr. Kerim, 
Kerim lhaan Lutfi MUfit, M. 
Behçet, M. Baha Beyler ve H.lar. 

lzmirin Sesini Dinligelim : 

Köylünün Alın Terini Hiç 
Hesaba Katmamışlar! 
( Battarafı 1 inci ıayfada ) 

başka firma sekiz florin noksanile 
ik_inci bir teklif yapıyor ve adeta 
bıtpazarında mal eatıhr gibi kor
kunç bir eksiltme başlıyor. Daha 
bugün Ha~bu.rg ve Londraya ya· 
pdan tekhflerın 34 florind~n 10 
florine kadar indiğini aöylemek 
hakiki vaziyeti anlatmağa kiff 
geliyor. 

Daima değişen bu arz tipleri 
ve farkları karşısında dıt piyasası 
malımıza mlifteri olmaktan vaz• 
geçmif bulunuyor. Çnnku 34 flo
rine yapılan teklifin bir iki gün 
ıonra bet florine dnıtırnlmiyece· 
ğine itimat edilemiyor. Dışarı alı· 
cılar, tacirlerimize yapbkları mll· 
racaatta: 

- .. Piy&1a istikrar keabedin
ceyekadar taahhüde giriımemiz 
imkAıwzdır. ,. Diyorlar. 

Bundan evvelki senelerde de 
yara aynı değil miydi? Piyasayı alt 
Ost eden, nefis UzUmlerimizin iti
barım yok eden aynı tacirler 
degil miydi? 

2 - Piyaaada teıir yapan 
mühim hidiselerden biri de, lzmi· 
rin ecnebi ihracat firmalarından 

HçUntın bir blok teşkil etmeleri
dir. Bu blok tahakkuk etmiı, 
reımi makamlar, iç ve dıt piya-
1&larda hakim olmak isteyen fir
malann aralarında aktettiklerl 
mukavele ıuretini ele geçirmiş· 
lerdir. Ancak, bu mukaveleyi 
imza eden {firmalann iddialarma 
inanmak lbımgelirse ortada 
'

1 Tröst ,, mahiyetinde bir anlatma 
yoktur. Yapılan anlaşma ticari 
mahiyettedir ve masraflara eksilt
mek düşUncesile yapılmışhr. 

Üzllm piyasa vaziyetinin ne· 
zaketiai bOyük bir dikkatle takip 
eden farka idare heyeti reisi ve 
Yozgat Meb'u&u Avni Bey, UzUm 

aatıcılar birliği ile ihracatçılar 
birliğini ayrı ayn davet cderelr 
mühim toplantılar yaptırdı. Bu 
içtimalarda piyasa vaziyeti ga-
rfttüldU, Oznm satıcılar birllği 
reisi lzmiri zade Mazhu Nurullah 
Beyin UzUm piyasau hakkındaki 
aözleri btıy6k bir ehemmiyetle 
tesbit edildi. Mazhar Nurullah 
Bey, ortadaki vaziyeti düzeltmek 
için fiyle bir teklifte bulundu: 

- Piyasayı yükaeltmek I~ 
arz ve talep muvazeouine mutlak 
bir ihtiyaç vardır. Piyaaaya ihti· 
yaçtan fazla lizlim ıelmesine en• 
gel olmak zaruretile karıı karşıya• 
yız. Bunu yapabilirsek iç piyaaa 
bir nisl>et dahilinde kontrol altını 
alınmış olur. 

Çok mObimaenen Mazhar Nu• 
rullab Be1in mltaliuma iş ban .. 
kaaı mlld0r6 F"rruz Te Jeblebicl 
zade Reşat Beyler de iıtirak et• 
miştir. ÜzUm 8atıcılar birliği, otuz 
bet üzüm satıcısının ittirakile bir 
şirket aktederek liı.lim satııanı 
ellerinde bulundurmak ve piyasaya 
hakim olmak tasavvurundadır. 

Müzakereleri büyük bir dik
katle dinleyen Avni Doğan Bey, 
bu huıuı hakkında tedbir alına· 
cağını vadetmiftir. 

)fa 
Temas ettiğim tacirler, içeri 

•e dışarı piyasalan tevzin fçfır 
alivre satışlara sabit bir had ta• 
yinin mütalaamnı ileri aürmektedlr• 
fer. Üzüm işi, her ıeyden evvel 
bir memleket itidir. Müstahıill, 
yani iizümlln yetiştiricisini bir 
birlik altında toplamak ve sabf 
kooperatiflerini harekete getirmek 
lazımdır. Bunun haricinde alına 
cak tedbirler daima cezri ve kat' 
bir netice olmaktan uzak kla• 
caktır. - Adnan 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları =--------------------------__ , __________________ _. 
KİRALIK OTEL 

Eaas No. Mevkii ve Nevi Tem:nat 
Lira 

168 Büyükada'da Yalı Mahallea:nde Altınordu cadde- 100 
sinde 19, 21, 23, 25 No.b eski Otel Dö Laplaj 
binası. 

Yukarda izahatı yızıh Otel bir ıene müddetle kiralanmak 
ıız~re müzayedeye konulmuştur. fsticara talip olanlann ihaleye mft. 
sadif 23 Ağustoı 934 Perşembe gUnli uat onda ıubemize 
müracaatları. (432) 4 - Bu listede adları yazıh 

utl~n12 ·~~~1~4 ~u ---------------------------
gününden itibaren hergün saat Elektrik Teıiaatı Münakaıası 
IOdan 12 ve 14den 17ye kadar Ç B J d• R • ı· "'• d 
Dolmabahçe Milli saraylar mü- ay e e tye CIS lgID en: 
dürlüğlidairesinde açalan davetiye 1 - Bolvadın kazaıına merbut Çay nahiyesinin Nafia Vekaleti 
dağıtma Merkezine müracaatla Celilesi tarafından musaddak projesi mucibince 16662 lira 
kart!arını aldırmaları rica olunur. . . . · · · · · · · · · · • · · • · .. bedeli keşifli Hidro elektrik tesisahnm yapılma11 20 gtln 
-' ' l~ı: . 2' ~~I Hll• memurlutun- müddetle ve kapah zarfla mUnakasaya konulmuıtur. 
danı r'ağaloglunda oturmakta ve G k b 1 d' · · çorapçılıkla meı;ıgul bulunmakta olaıı 2 - ümrü ve muamele vergisi e e ıyeye aıttır. 
lsak Tavdiditvili ef. i~lisı 8-8:934 t!'ri- 3 - Tediye teraiti: bedeli ihalenin °o 30 u banka teminab muka-
binde a ı· ılıp tasfıyenın adı ~ekılde bilinde mukavele imzasını müteakip derhal, ~o 30 u bilcümle 
yapılmas~na karar verilmiş olduğuuclau: malzemenin Çay nahiyesine vUrudunu müteakip ve % 40 ı da 
ı _ .M iiflifıtc alaca~ı olanların ve istih-
k ık iddiasıııda bulunanların alacaklarını teıiıatm ikmali ile kabulü müvakkatte verilecektir. 
vP iııt ihlcaklarını ilandan bir ay İ <;>İnde 4 - Proje ve evrakı mUteferriasım Çay Belediyea:nden veya lstaa-
ikiıı c ı inas dairesine gelerek kaydettir- bulda Taksimde fatiklal aparhmanında elektrik mtıbendial 
meleri ve delillerini ( ı;enet ve defter Hasan Halet Beyden bedeli mukabilinde alabilirler. 
hulasaları ve saire ) .atııl v~ya muaad-
dak ı;ur~tltıriui tevdı eylemeleri. 2 - 5 - Talip olanlar 15 Ağustoa Sah günü saat üçte mlinakasa ve 
HıJafıne harP.ket .. ı~ eıai . ~~ımlıyeti ihale kanununun mevaddı mahıuıaaına tevfikan Çay nahiyeai 
mUstP!zim olmak uzere mufhsm borç- belediye encllmenine müracaat eylemeleri. 
Jarıııın avnı miı ı ltlet içinde kendilerini 
ye borçll\;ını bilrlirıueleri . 3 • :\Iüflisio -
mallarım her ue ınfıltla olursa olsun 
eJIPrinde bııluorluranlarııı o mallar üze· 
rindek i hakları nıahfııı kalmak şartife 
bunları aynı müddet içinde daire em
rine tevdi t:tmeleri ve etmezlerse mak· 
bul mazeretleri huhınmadıkça cezai 
meaııliyete ugray acakJarı ve rü<'han 
JıaklarıoJaıı walıruın kalacakları . 4 -

istanbul Milli Emlak MüdUrlüğUnden: 

l 'l/8/934 tarihiue müsadif pazarteai 
•?linü 88at H te alac~klıl_arın i_lk içti-
.., aa gelmeleri ve mUflıs ile müı~terek 
borçlu 'olanlar ve kef~le~nin ve. horr.u-
nn tek~ffil eden ıııaır kimselerın top· 
Jaoru~da b\llunmağa haktırı olduğu 
ilau olunur (1826) 

Cinı ve Mevkii Senelik Miiddeti 
kirası 

Tophanede Necati Bey caddesinde 377 No. h dükkan. 180 2 aene 

" ,, " " 379 " " 120 2 " 

" " " " 381 " " 48 2 " 
" " " " 387 " " 80 2 " 
" " " " 405 " " 60 2 tt 

Yukarda cins ve mevkii yaııh dükkanlar hizalarmdaki bedel 
ve müddetler üzerinden açık artbrma usulile kiraya Yerilecektlr. 
lateklilerin 26/81934 Pazar günü aaat 14 te pey akçelerile 

.. 4204 •• müracaatlara. .. M,, 



1-t::J 

E:t~/\/44 r 
- '<4s, 

iatanbul Millf Emllk Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 

Lira 
BtlyUkada Yalı maballeainin Ayadimitri sokağmda kain 126 
38 numaralı hanenin 14124 hisseıi. 

Yukardakl yazıla evin hazine hissesi hizasındaki kıymetle 
26/8/934 Pazar gllnU saat On dörde kadar ıatalacaktar. Talip olan
ların yüzde yedi buçuk pey akçelcrile müracaatlara. "f. ,, 114461,, 

-ı·------D-e_v_l_e_t __ D_e-;.-ir_y_o_l_la_r_ı __ l_li_n_l_a_r_ı ____ ... , 

Ha Ik Ticaret Biletleri 
1 - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münasebetlerini 

kolaylaşhrmak ve çoğaltmak ve halktmıza memleketi tanıtmak ga· 
yelerini güden Devlet Demiryolları idaresi 11 Halk Ticaret Biletleri,, 
!(amı altında 20 Ağuıtoı 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve 
fevkalade tenzilitlı yeni bir tarife tatbik edecektir. 

2 - Halk Ticaret Biletleri on bet günlük, bir aylık ve iki 
aylık olmak üzere Uç ıeri üzerinden tertip edilmiştir. 

Ücretler: 
Birinci mevki ikinci mevki ÜçiincU mevki -On bet günlük biletler 35 25 17,5 Lira 

30,- " . 
35,- ,, 

ipr aylık ,, 60 40 
iki aylık ,, 70 50 
Bu ücretlere nakliye vergiıi de dahildir. 

3 - Halk Ticaret Biletleri hamilleri biletin mer'i bulunduğu 

müddetçe Devlet Demiryollan tizerıne hiçbir munzam ücret ver· 
meksizin diledikleri kadar aayahat etmek diledikleri iıtasyonlarda 
inmek binmek ve durmak kakkıoı haizdir. 

4 - Halk Ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk esna• 

aında biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek mecburiyetine 
tlbi değildir. 

5 - Halk Ticaret Biletleri hlmillerl yolcu ağırlıkları hakkın· 

da ki ahkam ve müsaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilaveten 
ayrıca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya 
kadar eşya nümunelerini veya nümune kollekıiyonlarını ayni tren• 
de parasız naklettirebileceklerdir. 

6 - Halk Ticaret Bilet blmillerl 

etmek isterlerse 
edeceklerdir. 

ücret f arkmı umumi 

mafevk ıımfta aeyahat 

tarifeye göre tesviye 
0 4519,. 

I' Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeentelerl ı Karaköy K8prGbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MOhOrdar1ade 

Han Tel. 22740 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 13 

Ağuıtoı 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 114677,, 

IZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
iZMiR vapuru 14 

Ağuıtos 
Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, fakenderiye'ye fİdecek ve 
dönecektir. 114678,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 14 

Ağustos 

Sah 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gire.on, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönilıte bun• 
lara iJAveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakhr. "4679., 

Zayi: 929 tarihli ve A. Dilriye 
A. Zatiye namlarına mabkük iki tatbik 
mührli kaybolmuştur. Yenileri yaptın
lacnğmdan hükümleri yoktur. Kasım
paşada Seferikoz mahallesi Haıköy 
oaddesinde 6 numarada Zatiye, 
Düriye. (66) .............................................................. 

Son Posta Matbaasa 
5ablbiı Ali Ekrem 
Netrlyat Ml1dürüı TahİI' 

Lise ve Orta Mektep Talebesine 

Tarih Bakaloryası 
Ankara, fzmir ve lstanbul ile diğer vilayetlerde bu sene 

tertip edilen auallerin cevaplarını havidir. Eylul imtihanları da 
bunlardan yapılacaktır. Hem bakalorya, hem sınıf ikmal imti• 
hanlarına yarar. Muallim Samih Nafiz Bey yazmıştır. 100 kuruıtur. 

COGRAFYA ve YURT BiLGiSi 
Haftaya hazırdır. Her kitapçıda arayın. 

~ MUALLiM AHMET HALiT KITAPHANE&I • (1800) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinıi Miktarı 
lıtimale gayri salih T abminen 300,000 kilo 
tahta parçası 

Bulunduj'u mahal 
Cibali fabrika•• ..... 
dıkhaneılnde bir aene 
zarfında çıkacak Ye 
peyderpey tealim o
lunacak. 

Bot eter ıiteıi 
Bot ıişe ile sair mal
lardan çıkan hurda 
kanaviçe çuvalları 

Tahminen 

" 

140 adet 
639 kilo 

Clball fabrlkaıında 
Paıababçe fabrikasın~ 

Muhtelif çuval Tahminen 5756 kilo Paşabahçe fabrika110~ 
Köhne çul parçı ları ,, 500 " Ciball Le•azım am

barında. 
Yukarıda cinsi ve miktan yazıla köhne 91yalar 18/8/934 tari

hine müsadif Cumartesi gUoU aaat (10) da pazarlak ıuretile aabla• 
cağından taliplerin mezkAr eıyaları bulundukları mahalde g6rdllkten 
ıonra pazar!ık için tayin olunan gBnde % 15 temlnatlaıile bitlikte 
Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (4364) 

Karaciğer· Mide - Bağırsak - Taı, 

TUZLA 
Kum baıtalıklarına 41-111 

içmeleri ve 
OTELi 

Hergün Köprüden 6,80 - 7,35 • 8,05 • 9,SO - 11 • 13,15 - lS,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzlllt yapalmı,tır. 

İstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimizde Eyini 934 mezuniyet Y• ikmal imtlbaolan•• 
1/9/934 tarihinde baılanacak ve 20/9/934 tarihinde bltecıktir. 

lkmale kalmıı talebenin 1/9/934 te Mektepte hazır buluoma
luı llzımdlr. ikmal imtihanları e1DU1nda baıta olduklarım tabip 
raporile iıpat edemiyenler; ıınıfta ipka bırakılırlar. 

Deralere 1/10/934 tarihinde bqlanacaktir. 
Sınıf geçmlı olatnlar, t/10/934 tarihinde mektepte buır 

bulunacaklardır. "4645,, 

~-1111111!!!!!!1--• Halepli ılnnetçlbafl sadenin blytk otlu •----•al 
SONNETÇi MUSTAFA ,FEHMi 
~---~ Sirkeci, Nemli Zade Han No. 1. Telefon: 23461 • (1815) 

~~~--------------~------~----~-------------------
istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Akliye ve asabiye baıtaneal ı,in lüzumu olan 226 kalem Ulq 

ve sıhht malzeme olbaptakl ıartnameıl veçblle ve 28 Ağuıtoı 
934 Salı gUnll saat 14 te aleni münakasa ıuretile satan atanacaktır. 
lıteklilerin müracaatları. "4522,, 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlendirir • uzatlr. 
Kepekleri ve yaA-ları izale eden en 
iyi uç llicıdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

Kartal Sulh hlklmllllnden: 
İsmet, Eıımehan ve iffet hanımların 
oayian ve müotereken mutasarrıf ol· 
dukları Pendikte Azaryan cadde1inde 
as metre murabbaı saha üzerinde iki 
odalı bir bap hane şuuyuunuo izalesi 
zımnında 12 eylül 934 çarşamba günü 
.aat 14 te açık artırma ile satılacağın
dan talip olanların kıymeti muhammi· 
neıi olan dokuz yüz liranın yüzde 
yedi buçuğu nispetinde pey akçaııile 
füutal ııulh mahkemesine müraoaat 
etmeleri ve tarihi mezkürde verilen 
bedel yüzde yetmiş beşi bulmazsa on 
beş gün daha temdit edilerek on be
şinci günü en çok artırana ihale edi-

leceği ve şartnamesinin tarihi ilandan 
itibaren her giin mahkeme divanhane
ıinde görülebileceği il&n olunur. ( 6S} 

Sabık Radyo Orkestrasından 

MaestroNecip e. 
ve arkadqları tarafından 

Her akşam 
NOVOTNi 

Bahçesinde 
NIFIS llONllBLll 

VERiLMEKTEDiR. 

OABCOVICH vı 'Urekl11 
Tela 44 708 • 1 • 41220 

Anuı>r. n Şark limaolan r.rr.ıınd• 
muntaar.m poıta. 

Anver1, Rotterdr.m, Hamburı •• 
ukandinavya Umanları ioio yakındı 
hareket edeoek vapurlan ve dtloyanıO 
baıhoa limanlarında tranıbor demeo 

Yakıoda geleoek npurlar 

Han•burg vapuru 12- 16Ağuıto•• 
doğru. 

Y akıoda hareket edeoek vapurlar 
Han•burg vapuru 15-18 Ağusto•• 
doğru. 

Faıla tafsUAt loin Galata, FrenıYaı: 
han umum1 aoentelitinı mtlrao•• 
Tel. 44707/8 • 41920 

~------. (1495) 


