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Acaba Harp Olacak Mı ? Türk Dili Zenginliğine 
Dünya Diplomatl~;y e Papa Bu Suale Kavuşmak Arefesindedir 
Dikkate Değer Cevaplar verdiler Kurultayın Kararlarından Sonra 

,. -~-.·-7. T 1!~~~~~~= !!:~ .. Vazifeler Düşecek 
. .,, .~- ,··\'.: .nrk lnkıllbı, ilim ve fen cephe-

.ı 

sınde de kuvvetli ve feyizli ham· 
~% lelere yoldaı oldu. Fakat bu ayın 

·~ on sekizinde toplanacak olan "ikinci 
dil kurultayı ,. Ttırk lnkılAb T mm 
ı ·~ yolundaki himmet ve gayret-
lerınln en ıerefllsi olacak ve yine 
çok şerefli neticeler kazandırn
caktır. 

Bu seferki kurultayda Türk 
dilinin yabancı sözlerden temizlen· 
meal, özleşmeal ve kendi kUltür 
zenginliğine kavuıabilmeai uğrun· 
da birçok ilmi tezler okunacak 

Fikir/erini •Öglig•nl••· SalJono M. Hlll••· Loid Corç, Gön•baı, J/ondoru•IJ mühim kırarlar alınacakhr. Q 
ihtiyar dünya ıu günlerde hor "-' '· · · · · -· · · ·--···- ··' ·---·- zaman bu kararların bUtlln yurt• "' 

halde kıl üstünde yaşıyor. Çilaktt Etga • 
1 

datlara çok hayırlı, fakat mutlaka 
barp likırdıları, tehlike işaretleri yapılması zaruri vazifeler vere· 
biribiri ardından sökUn ediyor. --- - ceğlni göreceğiz. Avrupanın her tarafında fıkırtılı Tahvlllerdan Almak Dil, cemiyetten doğma bir 
i>ir kayn_• _" Oyı .. bi• Jcor 9JM Para - olduju lçladir ki dill-naıma ki inıanın fçlne korku Birik r n • aıWn azleımeol için botla fortle-
,,.,iyor. Size manzarayı kısilca H•m ikrom;g•"nJ•n, h•m fat.ın- rin btlyUk hamleye teker teker 

Kurultagıla balııreac•lc Sor1g•t alimleri 

olacakbr. Sonunda g8receslz ki 
dilimiz Hzleıecek, zenglnlikine 
kavutacakhr. 

Bu mlinaaebetle, önUmllzdekl 
ikinci kurultayda ı.öz sahibi ola• 
rak buluncak olanların iılmlerlnl 
bu ılltunlarda sıralıyoruıı çizelim: den idlfaJ• edersiniz. Ve maAak• lıtlrak atmeıi lizımdır. Unutmlya· 

t 
'it O d t 'k lcak kl nurt iL>in bügilk bi,. Lf•.. lı kl TU k dil' • k ngı ere: r usunu ensı " y " • m r ının en ısa zaman• 

d 
m•t btışarmı, olur'sureu~ d d 

etti, tam nıanasilo a1rilc9tir i. a lrllmHI de mübrem bir zaru· 
H .. a kuvvetlerini de çoğaltıyor. - rettir. Va bu lıl baıarmak, ancak 

F ranıaı • donanma11nı ve ordu· ' ' ' "' , · · ' .. ' ' . , ' ·-· " ·• · • ... _ , ' ' • hepimizin dil blrllğile yUr8mımizl• 

••nu adamakıııı kuvv•tl•ndırdi. , Asri Bir Müessese 
lıtihkimlarını da atılmaz bir set t ~ K 1ıaııne 

11
eunyor. t Daha azandık 

· ltal3ra : _ Daha dün ( 50 ) bin 
klıillk bir i orduyu seferber etti 

- ( Devamı 11 incl sayfada ) 
Papa 011 birinci Pi 

' t 

c: 

Şark Demiryollarında 
------

Edirneye Dört Yüz 
Gidilip Gelinecek 

İle Üçün_cü 
Kuruşa 

T. D. T. C. Umumi K&ttpHtinden: 
1 - 18 Atuıtoı 934 cumartHI ıı«nl 
aaat 14 te toplanacak lklool TGrk 

( Devamı 6 ıncı ıayfada ) 

--- - ----• Aldığımız malümata göre; Şark Demiryolları kumpanyası 
tren ücretlerinde mühim · miktarda tenzillt yapmağa karar 
vermiıtir. Şirketi buna ıevkeden amil, her hafta Edirne'ye lılati
len tenezzüh trenlerinin pek fazla rağbet aörmUt olmaııdtr. 

Sermet Muhtar, Son Posta 
için En/ea Bir Roman Yazdı. 

Maamafih ıimdiki halde hazırlanacak olan yeni bir tar 
ile haftada iki defa ucuz halk aeferleri tesiı olunacaktır. 

Şimdi, Edirneye üçlincli mevki yalmı gidit fiatl (666,20) kuru~ 
tur. Hazır!anacak tarife ile bu miktaJ' dönüş te dahil olduiu 
halde (4) hraya kadar indirilecektir. Bu ıuretle yltzde ( 300 ) nis

( Duamı 6 ıncı ıayfad• ) 

" -

~ 
M' t .. · · A karada yaptırmakta olduğu bu 

•• . ılU. kh~at va Tuarruf Cemlyetının D 29 Tc rinlevvel COmhurlyet 

b 
gıler bıaıtrnnın inıaatı yakında blteoek ve 

1 
. L d Yrn • Bl d "Loıandan önce v• ozan an 

1 
nıında açılması kutlulanacakbr. na 8 

• • k Qddıtl 1 Eylülde 
t ra Türkiye,, iıimll bir ulon açılacaktır. Sergiye ıttııa m 

cııktir. Fabrikatörlerlmil m~tlaka lıtlrak etmelidirler. 

SUmer Bankın Bakır~y Qeı: 
f abrikaaında yeni kuruiib aarJ 
pavlyonları dlln Baıveklİ lsmej. 
Paıa bizzat açtı, bu suretle yur t 
yeni bir fen mU01&eaesi daha ka11n
dı. Bu münasebetle BaıveldJ Paşa 
irıat edici ıözler ıöyledl. Baıve
kilimiıin bu sözlerini, merasim 
tafsilltile birlikte 6 ncı sayfa· 
mızda okuyacaksınız. 

Re1lmd• Baıvekll Paıayı kur• 
deleyl keHrken g6rliyorsunuz. 

t'erıembe Günü 
Okuyaçak,ınız . 

Perıembe'yi Bekleyiniz. Seve Seve, 
Katlla Katlla Okuyacaksın••· 

1 . 

J 



[ Ha·/kın 
Yenilme/er 
Devam Edip 
Giderken •• 

Komşumuz ve dostumuz Sovyet 
Rusyaya gidtin sporcularımızdan 
futbolcularımız üç mao yaptı· 
)ar, üc;Undo de yenildiler. Bu 
meglubiyetlerin halk üzerinde 
tesirlerini şu satırlarda okuya· 
caksınız: 

Saim Bey (Büyükdere iskele cad
desi 32) - Sporcularımız Oç dört 
aenedenberl beynelmilel tema1larda 
bulunuyorlar. Fakat hiçbirinden de 
yüz aklıtlle döndüklerini görmedik. 
Gürenilerilerimlz de olmua hicabı· 
mızdan yerlere gireceğiz. Rusyaya 
i'lden futbolcUlerlmiz tfmdfye ka
dar yapılan Qç maçı da kaybetmişler. 
Bizim güreşçilerimizin hayatları ve 
çalıımn tarzları diğer spor tetekkUl
lerimlzc örnek olacak yüksekliktedir. 
Sporcularımız ıoyahatlerini yalnız 
memleket g6rmek, ziyafet yemek 
gayeıile değll, yenmek maksadile 
yapsalar ve bu ukUrda çahıaalar daha 
iyi olur zannındayım. 

• İrfon Bey ( Fatih Atpaıan 80 ) -
Ben, Sporcularımızın adamakıllı yeti· 
ıinceye kadar beynelmilel maçlara 
girmelerine taraftar değilim. Birkaç 
•cdedenbcrJ nereye giitilerııe mağlup 

olarak döndOler. Bizim futbolcularımız 
daha kuvvetli bir disiplin altında, 
daha olgun bir ıekllde yetitmlye 
mecburdurlar. Dedelerimiz Avrupalı

lara "TOrk gibi kuvvetli,, darbımeselini 
ıöyletmiılerdl. Daha inzibatlı ve 
programlı çnhşan güreıçllcrimlz kan· 
Jarımızda hali dedelerimizin kuvvetli 
kanının dotaıtığmı göıteriyorlar. Fakat 
dlj'er aporcularımız maalesef yetftf· 
miyorJnr. Ruıya maQ'lilbfyeU arhk 
ıon olmalıdır. ikinci bir beynelmilel 
temasa kadar daha iyi yetiımeye 
çalıtalım •• 

* ismet Bey ( Sultanahmet Ticaret-
hane çıkmazı 24) - Sporcularımızdan 
yüzQcüler ve futbolcular Ruıyada 
<!On de yenilmiıler. Ben zaten böyle 
bir akibetl kunetle tahmin ediyor-
dum. Eaa1en harice giden futbolcula
nmızdan banrilerl galip döodiller. 
Bu aon matlubiyetler bize kat'i bir 
ibret dersi olmalıdır. Daha iyi yetlt
mek yolunu aramalıyız. 

300 Muallim 
Nakil Ve Becayiı için 

Müracaat Ettiler 
latanbul ilk tedrisat muallim· 

!erinden 000 kadarı iıtida ile 
Maarif mUdllrlüğUne mUracaat 
ederek nalın ve becayiflerini 
islemiılerdir. Bu muallimlerin 
vaziyetleri tetkik edilmektedir. 
lmink nisbetinde. nakiller yapıla· 
caktır. 

Bu ıene lstanbul ilk tedrisat 
kadrosunda münhal olmadığı için 
yeniden hiçbir tayin yapılmaya
caktır. Kadro bu günlerde hnzır· 
lanmağa başlanacaktır. 

Hava Vaziyeti 
Rasathanenin tebliğine göre 

dün en fa:ıla hararet 28, en az 
19,5 derece idi. 

SON POSTA 

Rıhtım Şirketi Bütün Tesi
satile Milletin Oluyor 

Aldığımız maJümata göre Rıhtım Şirketi ile 
hllkômet arasında yapılan müzakereler esaa nzerfn• 
de anlaıma ile neticelenmlı, ıirketin aatın alınması 
hususunda mutabakat hasıl olmuıtur. Yeni vaziyete 
nazaran, Rıhtım Şirketi bütün teıisatı ve kendi 
malı bulunan binalarla beraber hiikiimete geçe• 
cektir. Rıhtım Şirketinin sahip bulunduğu emlakin 

nunusani bidayetinden itibaren yeni kurulacak olan 
liman lnhisari idaresi tarafından görillecektir. Esa
ıen ta.fiyesine başlanılan liman ıirketinio iıleri de 
aynı idareye torkedilecektir. 

· en mühimleri Galatada rıhtım ve Çinili rıhtım ban• 
landır. 

Şimdiki halde, rıhtım tırketi ile bazı teferrllat 
Ozerinde temaslar devam etmektedir. Fakat esasta 
uyuşulduğu için bu noktalar da derhal neticelene· 
cektir. 

Gelecek aydan itibaren ıirketin devri için haur
lıklara batlanması muhakkaktır. Mevaukan öğrendiğimize göre, rıhtım itleri KA-

Erken Kapanma 
Bazı Tütüncüler Bu lıten 

Vazgeçmek istiyorlar 
Tütnn ve sigara satan birçok 

esnaf inhisarlar idaresine müra· 
caat ederek bey'iye haklarını terk 
edeceklerini bildirmiflerdir. Buna 
sebep olarak dükkanların akıam· 
ları ıaat 7 de kapatılmalarını 
ileri sürmektedirler. DUkkanların 
erken kapatılmaları hakkındaki 
karar henüz her yerde ayni şe· 
kilde tatbik edilememektedir. 
Yiyecek, içecek maddeleri satan 
dUkkanlann akşam aaat 9 da 
kapatılması lazımgelirken, tuttin, 
sigara, rakı, su, çörek, çikolata 
ve emsali gibi şeyler satan bir 
çok dükkanlar saat 7 de kapa .. 
tılmaktadır. 

Halbuki ayni maddeleri satan 
dükkanlar, diğer bazı kazalarda 
9 da kapatılmaktadır. Kaza kay• 
makamları daimi encUmenin kara
rmı ayrı ayrı tefsir etmektedir. 
Daimi encümen buiiln bir top
lantı yaparak diikkinlann kapan· 
maları hakkındaki vaıiyeti esaslı 
ıekilde tetkik edecek ve yeni 
kararlar verecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ortaköyde Mehmet isminde 
bir bahçıvan bir alacak yilzUnden 
çıkan kavga neticesinde tuzcu 
Mehmet ile kardeıi Ahmedi 
bıçakla yaralamııtır. 

... EyUpte Tevfik Efendi is
minde bir terzi rekabet yUzün· 
den çıkan kavga neticesinde ayni 
ıemtle terıilik eden Demir Efen
diyi yaralamııtır. 

""- Bostancıda Hacı Mahmut 
Beyin bahçesindeki kuyuyu temiz· 
]emekte olan 65 yaşlarında 

Ibrahlm isminde ihtiyar bir ame· 
lenin başına yukarıdan bir taş 
düşmUş, ağır surette yaralanmııtrr. 

lf- Beyoğlunda Raf ail isminde 
birinin bindiği motosiklet 11 ya· 
şmda izzet isminde bir çocuğa 
çarparek ağır surette yaralamıştır. 

Ergani 
istikraz( l 

--
Üçüncü Seri Tahviller 

Yakında Çıkıyor --
biriktirip 30 ağastosta hen ... n 

bir tene alınız L
•1tzin olmak için ıimcliden par• 

Tarihi Vesikalar 
Tasnif Ediliyor 

Bir buçuk ıene evvel bir ko
misyon teıkil edilerek Babıali 
evrak mahzenindeki eski veaika· 
ların tasnifine başlanmııb. Şim· 
diye kadar burada ( 30 ) bin 
vesika ayrılmış ve bsnif edilmiş· 
tir. Burada iki milyon kadar 
tarihi vesika bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Bu talidirde tasnif 
itiniD aek.iz on ıene kadar süre· 
ceği tahmin edilmektedir. 

Komisyon reisi tasnif edilen 
evrakın ancak bütUn it bittikten 
ıonra mürakıplara ve tarihçilere 
gösterileceğini söylemektedir. Ta .. 
riht tetkik'erle meıgul olan 
kimseler tarihimiz yazılırken bu 
gibi veıikalardan da istifade 
edilmeıi için ayrılan kAğıtlarm 
herkese gösterilmesi hususunda 
Maarif Vekaletine müracaat el· 
mişlerdir. 

T aınif komiıyonu kendince 
milhim bulduğu bazı vesikaların 
neıri için BaıvekAletten tahıisat 
istemiştir. Tahıiaat verilir veril· 
mez ayda bir çıkmak üzere bir 
mecmuada bazı vesikaların neı· 
rine baılanacaktır. Yalnız Maarif 
Vekileti neşredilecek veaikalarnı 
ehemmiyetini takdir edebilmek 
için başka bir komisyon teıkil 
etmiye karar vermiıtir. 

.-~-----------------------
Ekme~ Fiatı 

fstanbul Belediyesinden : 
Ağustosun on beşinci günUn· 

den itibaren ekmek dokuz ve 
francala on dört kuruştur. 

---- -~ 

Oktruva 
Gümrükten Belediyeye 
Verilen Para Çoğaldı 

Haziran başındanberi gllmrllk· 
ler idaresinin belediyeye verdiği 
oktruva hissesi artm;şhr. Geçen 
seneye nazaran 50 bin liralık bir 
fazlalık vardır. Haziran ve Temmuz 
aylarına ait J 00 bin lira alınmışbr. 
Fakat bu miktar, oktruva liğve
dilmeden evvelki vaziyetle muka· 
yese edilirıo çok azdır. 

Belediye her sene oktruvadan 
bir buçuk milyon lira varidat te· 
min ediyordu. Bazı seneler, bu 
miktar iki milyon liraya da çıkı· 

yordu. Halbuki şimdi gllmrllklerin 
verdiği oktruva hi11esl senede 
vasati 750 bin liradır. 

Beraet Etti 
Bir gazetede çıkan yazııile 

Türkltlğtl tahkir ettiği nokta11n· 
dan üçOıacü ceza mahkemesinde 
sorguya çekilen Bulgariıtanlı 
Sabri efendi kakkında dün beraet 
kararı verilmiıtir. 

Bir Bekçi 
Mahkum Oldu 

Şile ormanlarında bekçilik 
yapan Ali ağa, Şaban isminde 
bir oduncuyu öldlirdüğii iddiaaile 
Ağırceza mabkemeıindo muhake
me ediliyordu. Dün muhakemeıi 
ikmal edildi. Mahkeme kendisini 
( 15) sene bapıe mahkiim etti. 
Fakat kendisi bekçi olması haıe
bile silih taşıyabileceğini nazarı 

itibara alarak bu cezayı (7) ıene 
altı aya indirdi. Suç af kanunun· 
dan evvel iılendiği için AH ağa 
4 ıene altı ey hapiste yatacaktır. 

Esnaf Bankası Meselesi 
Esnaf bankası tahkikatlle 

meşgul olan müddeiumumi mua
vinlerinden Muhliı Bey lktısat 
Vekaletinin gönderdiği rapor Uze· 
rinde tetkikat yapmaktadır. Bu 
tetkikat bittikten sonra müddei-
umumilik hadise hakkında kara· 
rım verecektir. 

on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

- Gürültüye karşı mücadele 
az zamandP. tesirini göıterdi Ha
HD Beyi 

Belediyeni.ı aıkı bir 
liıerine ... 

emrı 

..,. ., 
.1) ., 
~ ..., ., 

':ı 
~ V) "' .. ... " "' 

Koca şehir az zamanda 
derin bir &esaizliğe daldı .• 1 

... Artık bundan ıonra gü· 
rültülll, patırtılı bir semt göı· 
terebilir misin? 

Ağustos 14 

Güniin Tarihi 

Vali Beyin Açtığı 
Dava .• 

Don ö~leden sonra Aıliy~ Oçnncd 
Ceza mahkemesinde, Vali Mühiddln 
Bey ve Belediye tarafından Milliyet 
i'•Hted neırlyat mildOrU Etem İzzet 
•• muharrlrlerden Burhan Cahit Bey 
aleyhine açılan davaya devam edildi. 
Evveli haplıhane müdürlüğünden 
i'elen bir tezkere okundu. 

Bunda Burhan Cahlt ve Etem İz .. 
ret Beylerin sabıkaları olmadığı bil
diriliyordu. Sonra Etem izzet Bey 
kalkarak şunları söyledi: 

- Müteaddit defalar mahkemeniz 
huzurunda, bu yaularımda Muhiddin 
Beyin tahsım istihdaf etmediğimi ve 
Belediye aleyhinde nctrlyat yapma
dığımı mntebariz bir şekilde ıöyledim. 
Geçenlerde mahkemeye verdiğim notJ-

ırmda ve Şehir Mecliıinde de bunlu 
vardır. Mcımuum olduğuna göre bit 
kombinezonla vaziyeti temin e tmek vo 
yok yere çıkmıt olan bu davayı ileri 
götürmemek için bir tetebbüs vardır. 
Muhiddin Bey Cümhuriyet Halk Fır .. 
kasının bir vallaidir. Ben de o fırka• 
nın bir reiıiyim. Ve bir fırka gaze
teaindeyim. Muhiddin Bey bir fırka 
valisi olm&11 itibarile kendisine tevdi 
edilen vaz.if el eri ne auretle ifa etmio 
fae ben aedyem icabı Ozerlme dOıen 
vatani va:ıifeml yaptım. Şahıen mü
tecaviz değilim. 

Mademki Muhiddin beyde haııl 
olan zannı izale etmek lazımdır, bazı 
aözler söylemek ıurettle davanın 
ıukutunu iltizam edeceğlmı Hlçbl; 
zaman Muhiddin beyin fahıını iıtlh• 
daf dmcdim. Hadiıe üzerinde dur. 
dum. MeaulQ aradık. Resmi makamat 
mQfettiıler herkH bu meaulll aradı. 
Bunu ararken Muhiddin beyi me.uİ 
tutmak gibi birşey hatırıma gelmedi, 
Bu ıözlerlmi kendileri tarılye maka
mında kabul edebilirler. Gazetede• 
Şehir mecliıinde ve mahkemede ken• 
dıleri istihdaf edllmemiıtir. Şahsı 
hakkında hiçbir fey dütünmcdim. 

Bundan sonra Kenan Ömerbey : 
- Mllekkilimizin hayalyetine ıll-. 

rlllen leke kendi kendine zail olmut• 
tur. Biz de davamızdan feragat ediyo• 
ruz. Dedi. 

Fakat ayni davaya dahli bulunaq 
Bllrhan Cahlt Bey hakkında davanırı 
devamı karargir oldu. Feragat iıtldaf 
aında da 1arahat bulunmadığındaQ 

ekıiklltin tamamlanması için davı 
18 Ağuıto1a kaldı. 

Tapu Umum MUdUrU 
Çankırı, 18 - Çankırıda kadutro 

itlerini tetkik etmek (lzere tapu v• 
kaduro umum mildOrQ Cemal Bey 
tehrlmlze geldi. 

Ziya Gevher Bey 
Cilmhuriyet Halk Fırka11 umumi 

idare heyetinde botalan azahta, 
Cilmhuriyet Halk Fırkuı umumi rl• 
ya1et divanınca Çanakkale meb'uıu 
Ziya Gevher Bey 1eçllmittir. 

Maarif Vekili 
Şehriınizde 

Maarif VeklH Zeynellbidin Bey 
dün sabah Ankaradan tehrimlze gel-' 
mittir. Zeynelibidin Bey doğruca 

Üniversiteye giderek Rektör Cemi\ 
ve Umumi Katip Zühtll Beylerle 
Üniversite işleri etrafında görnımfiı• 
tilr. 

Vel<il Bey bu 3.Y sonuna kadar 
şehri mizde kalacaktır. 

B. Diyor Ki • l • 

ı 
Hasan Bey - Maalesef aı.1" 

zim, Balat ve civarı! •• 



Resimli M11/calt1 il Men/aa#lerin Karşılaşması il 

---
Morgenland, 

Land Von Morgen [*] 

-
Franeada Pariste Parizer 'f ageblat 
iımincle bir gazete çıkıyor .. Bu gaze· 
ttnin geçenlerde Ankarayı zıy~r~t eden 
bir muharriri, buraya teroiimesıoı koy• 
dugumuz makaleyi yazmıştır: 

TUrkiyenin kalbi mesabesin
de olan Ankara'da bir Cuma 
ıunu. BUtUn bahçelerden in-
aan kahkahaları ve muıiki 
nağmeleri ititiliyor. Bugli?~ü ı 
tatil gününü hükfimet merk~zının 
mucizeleri arasında geçırmek 
Uzere uzaktan, yakandan birç?k 

lmseler ıehre gelmişler, gezmış
lcr ve evlerine dönmezden evvel 
oturup bir fincan kahve ve ya· 
hut bir bardak şerbet içerek 
dinleniyor, eski ve yeni musiki 
nağmeleri ile noşeleniyorlar. 

Bu hal, halk bahçesinde böy• 
le olduğu gibi ona bitişik olan 
Karpiçin bahçesinde de böyle
dir. Karpiç, tehir lokantasıdır. 
Orada diplomat ve nazırlara, tile· 
carlara, tur,stlere tesadUf olunur. 

Karplçin bahçesinde halk 
arasında birdenbire bir hareket 
oldu ve bu hareket çabucak diier 
bahçeye de sirayet etti. Herkes 
sevinç ve heyecan içinde par'ıyan 
bakıılarla masadan masaya biri bi
rine sesleniyordu: "Gazi geliyor.,, 

,. Rume dikkat edlnls: Sulh p•• 

rlıl klheyllnına blnmı,, yol almak 

lıtlyor. Patlıyan bir bomba onu, 

harap edemiyor, fakat yolundan bl· 

rn olaun alalloyuyor. Çllnl.il orteda 

aulhün yUrllmHlnl kendi menfaatle· 

rlnc uyıun g8rınlyenler vardır. Ve 

bu tip lntanlua ha1atın her aafha· 

aında raatlaruı:. Fakat iyi b ilelim ki 

uınumt menfaat, hotbtnllğl her zaman 

mahkum etmlttlr H edecektir. 

Münderecatımızın foklu
ıundan Jercedilememiı
tir. 

-------------------------·· 
Y unanistanda 

Hariciye Nazırının istifa 
Edeceği Söyleniyor 
Atina 14 (Hususi) - Harici· 

ye nazıra M. Maksimoıun istifa 
edeceği haberi teeyyüt etmektedir. 
M. Maksimos kendisini bu fikrin
rinden caydırmak isteyenlere 
kararının kat'i olduğunu söyle
miştir. 

Maliye Nazırı M. Loverdoksun 
da istifa edeceği anlaşılmuktadır. 
Bu takdirde M. Çaldarisin yeni 
bir kabine teşkil ve Hariciye Ne
zaretini M. Mihalakopolos'un der
uhde etmesi muhtemeldir. 

Tramvay Ücretleri Bir 
Eylülde Ucuzlayacak 
Tramvay Şirketi tenzilatlı 

t arifenin tatbikı için kendisine 15 
gün mühlet verilmesini istemiıti. 
NaFıa Vekaleti şirketin bu mU
racaatini kabul etmiş ve bir 
eylule kadar mühlet vermiştir. 

Baban Zade Naim Bey 
Vefat Etti Türkiye Reisicümhuru Gazi 

Mustafa Kemal Paıa, yüksek bir 
sosyete içinde şehir lokantasmın 
bahçesinde oturuyor ve bUtün 
halk Gaziyi görmek için orada 
birikiyor. O sırada Kemal Paıa 
birkaç söz aöylUyor, kapılar derhal 
açılıyor. Şimdi Gazi büyük bir bah
çede halkın arasında görllnUyor. SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Mülga Darülfünun müderrisle
rinden Babanzade Naim Bey an
sızın vefat l etmiştir. Cenazesi 
bugün Vefa karakolu karşı· 
ıındaki evinden kaldırılacak, 

Edirnekapı kabristanına defnedi
lecektir. Birçok talebe yetiştirmiş 
olan bu emektar müderrisin vefatı 
haberi derin bir teessür uyandır-

Bir adam, tamamlle basit bir 
adam. Belki bir köy)U... Gazinin 
karıısına geliyor. Hareketlerinde 
biraz çekingendir. fakat gözlerin
de itimat ve emniyet vardır. 

04 Gazi Baba, aöyle bakalım, 
İtalya ile siya1etimfz nasıldır?,, 
Gazi parlak ve keskin nazarlarla 
bu adamı tetkik ediyor ve sonra 
arkasına dönerek kendisinden 
pek uzakta olmayan Hariciye Ve
kilini çağırıyor ve köylüye süku .. 
netle cevap vererek diyor ki: 
"Bunu sana Tevfik RüıtU Bey 
benden daha e,t anlatacaktır, 
Zira bu itler onun ihtisası sa
hasana aittir,, Bunun üzerine ha
r iciye vekili o adamo mufassal 
ıebeplerile müıkill siyasi mesele· 
leri izah ediyor. Artık her taraf· 
tan sualler geliyor. Gazi bütun 
sualleri dinliyor ve cevap veriyor. 
Maiyetindekiler ve halk bahçesi-
nin ziyaretçileri biribirile dansedi
yorlar ve hepsi bir millet olarak 
arkadaı olarak müıterek bir se
vinç ve neı'e duyuyorlar. fıte bu
günün Türkiyesi böyledir, yani 
arkadaılık ve vabdetli bir toklu- . 
luk teıkil eden bir halk memleketi. 

Muıtafa Kemal Paı, Gazi ba· 
ba, hakikaten Türk milletinin 
babasıdır. Türk milleti bir vakit
Jer kendi vatanında ecnebilerin 
hAk" · • ımıyetı altında ecnebilerin 
menfaati için çahş1rdı. Gazi Mus
tafa Kemal Türk miJJ t· . k . e ına apı-

tülbyonlardan ve ecnebi hakimi-
yetinden kurtarmış ve milletine 
kendi vatanını tekrar kazandır
mııtır. O, milletine okuyup, yaz· 
mak öğretmiştir ve milletin kıya
fetini diğer modern milletlerin 

kıyafeti gib i yapmıştır. 
O ilim, teknik ve mimari 

sahas;nda eski Türk kültürünü 

•n yeni t erakkiyat ve tekemmülat 
ile mezcederek vat nını imar 
etmiş, demi 1 r ap ı ~e de-
niz r f rl rı 

Mensucat Fabrikalarında Çalışacak 
Gençler Muvaffak Oluyor lar 

Moskova J 4 (Hususi) - Tür· 
kiyede kurulmakta olan mensucat 
fabrikalarına mütehassıs olarak 
yetiştirilmek üzere buradaki men
ıucat fabrikalarında falışan Türk 
gençleri Leningrada gittiler. 

Kendiler]ne verilen vazifeleri 
çok iyi başaran ve zeki derece· 

iskan İşleri 
Gizli Nüfus Kanunu Ay 
Başında Tatbik Edilecek 

Ankara 14 ( Hususi ) - iskan 
kanununun tatbiki için yapılmakta 
olan hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Muhacirlerin kayıt ve 
kabulleri ve toprak tevzii, yerli
lere bağ ve meyvahk verilmesi 
hakkmda ayrı ayrı talimatname• 
Jer hazırlanmıştır. 

Bunlar vilayetlere gönderile
cektir. Gizli nüfus kanununun 
tatbikine de bir eylulde baılana
cak, kayıt muamelesi 15 günde 
bitirilecektir. Temmuz ayı içinde 
bütün memlekette 3 J 839 gizli 
nüfus 15532 gizli ölUm, 10666 
gizli ~vlenme vak'ası tesbit edil-

miştir. ~ . . . 
Dahiliye Vekaleh bır tamım 

yaparak nüfus işlerinin sür'atle 
göriilmesini vali ve kaymakamlar 
tarafmdan sıkı bir kontrola tabi 
tutulmasını, işlerin uzaltılmamasmı 
emretmiştir. 

leri çok yüksek olan Türk genç
leri çalıştıkları fabrikalarda usta· 
larmın daima takdirlerini kazan-
auşlardır. 

Tatbik sahasına giren Türki· 
yenin sanayi programınm ilk 
elemanları bulunan bu gençler, 
dokumacılık fenninde kati bilgi 

iş Bankasının 
Onuncu Yıh 

Ankara, 14 ( Hususi ) - 26 
ağustosta f f Bankası kuruluşunun 
onuncu yılını kutlulayacaktır. Bu 
münasebetle Galatasarayda ve 
beynelmilel lzmir panayırında 
Bankanın 10 senelik hayat ve 
faaliyeti ile bankaca kurulmuı 
olan müesseselerin semerelerini 
millete arzetmek üzere birer sergi 

açılacaktır. 

lran 
Beynelmilel lzmir Pana

yırına iştirak Ediyor 
lzmir 14 (Hususi) - lran hü

kumeti beynelmilel 9 eylill pana
yirine iştirake karar vermiştir. 

lran namına müstakil bir pa· 
viyon yapılacaktır. Dekorasyon 
işile İran sefareti Başkatibi Talip 
Servet B. meşgul olmaktadır. 

iSTER iNAN /STER 

l elde etmek için çok iyi çalıt· 
mıılardır. 

Türk gençleri timdi.de Lenln
gratta, TUrkiye fabrikaları için 
yapılan dokuma makinelerinin 
kurulmasını tetkik edeceklerdir. 
Bu makinelerden bir kısmı 
Türkiyeye gönderilmiştir. 

İzmir de 
Büyük Orman Yangını 

Söndürüldü 
fzmir 14 (Hususi) - Ödemlf, 

Bayındır, kasaba müşterek hudut
larında 15 kilometre sahadaki 
bUyUk ormanda çıkan yangında 
birçok köyler tehlikeye dUşmUş· 
lerdir. 

Köylerden ve yaylalardan 
kafile halinde gelen halk kütleleri 
yangını ıöndürmeye uğraşanlara 
yardım etmişlerdir. Vali Kazım 
Pa9a söndürme ameliyesine bizıat 
nezaret etmiı ve atef sabaha 
kartı tamamen söndUrUlmüştlir. 
Yangında iki binden fazla ağaç 
yanmıttır. 

Avrupaya Gönderilecek 
Ticaret Talebesl 

Anf,ara 14 (Hususi) - Ticaret 
~.dasınm .. t.ahsil için Avrupaya 
gonderecegı talebelerin müsabaka 
imtih nnı 1 eylülde yapılacaktır. 

iNANMA! 
Dün bir gttzetede şöyle bir haber vardı: verilm "ştir." 
" Son yapılan itila f üz.erine tramvay b il tleri nin 16 Fakat başka bir gaıe te i e, ş"rket ta rafın dan iııte-

Ağu to ton itlb ren tenzili icap eyleme1 te ise de n ilen müsaade} e e üz cev p v ralmedig ini ve t etki lc 
f rk bu h!1~u~t~ ybapılrnas ı lazım gel n hazırlıkla r edilmekte Lulıınduğunu yaz yordu. 

· r leme ı ıç n unun 1 Eylüle tehi ri hususunda O l 1 
d t' bb .. t b 1 1 • B t ş b· myucu arm, bu z ı t lı bcrlerdcn ha rı ğisincı inana· 

~t n n e eşe uı c u unu mu~ u. u . . 
v fık gorLllmuş ve şirkete istedığl m u de , cakl ını l(estırebılccekler c, 

I r•R iNAN I TB iN ANll 1 

mıştır. 

Bir Çocuğun 
Cinayeti 

Soma, (Hususi) - Burada 
Andan köyünde 15 yaılarmda bir 
çocuk, bir cinayet iılemiştir. Ka
til köy sakinlerinden Hacı Meh· 
medin oğlu Tahsindir. Tahsin, bir 
gUn davarlarını alirerken öküzlerin· 
!erinden biri Mustafa oğlu Şaban is• 
m,inde birinin tarlasına girmiş, bu 
yu1'Jen hiddetlenen Şaban, çocuğu 
fena halde dövmüıtür. Bundan 
muğber olan Tahsin, iki gün ev-
vel Şabanın yolunu bekliyerek, 
iizerine ateı etmiı ve ağırca ya-
ralamışhr. Çocuk yakalanmış, ya• 
ralı, hastaneye kaldmlmışlır. 

Birlik Gazetesi Kapatıldı 
Beyannamesinde siyaai olma

dığı tasrih edildiği halde siyasi 
neşriyat yaptığı için vilayet tara· 
fmdan Talebe BirJigioin neşrettiği 
Birlik gazetesi kapatılmıştır. 
Talebe Birliği bugün bir içtima 
yaparak bu iti gürüşecektir. 

Kütahya imamları 
. .Ku~ahye, 13 (A. ;A-) - Şeh
rımız ımam ve hatıpleri vazife 
esnasında dint k isve giymiye, 
hariçte medeni kıyafetle geımiye 
karar vermişlerdir. 

Fena Bir iş 
iki Ecnebi Vapuru Fazla 

Para İstiyor 
Trabzon, 13 (A. A.) - iki 

ecnebi vapur fındık mahsultlmil .. 
zün nakliye ficretlerinin geçen 
seneye nisbetle ylizde otuz art· 
tırın ıya karar vermişler ve bu 
karar ihracatçılarımızı mlitees ir 
etm iştir. A liikadnrlnr Devlet De
miryollarile ve bu iki vapura bir 
rakip bulm k üzere temasa geç· 
mişlerdir. 

L,-----------·-w= 

A fyonda Zelzele 
Afyon, (Huauıi) - EvvelkJ 

gün sc.nt 24, 10 da ıehrimiıde 
_ ___ ___________ _JJ yine hafif bir zelzele olmuıtur. 

_, 



• t Alem' ıht Manzai-uı 
BigaKöglerinde 
Son Posta 

Biga (Hususi) - Kasabaya ya
nın saatlik bir mesafede bulunan 
.. Tevfikiye,, köyünün altmış ha· 
neJilt halkını Rumeli ve Kafkas 
ınuhacırları teşkil eder. 

Ahalisi rençber olduğu için 
hububatın envaını ekerler. Köyün 
ahalisi çok çalı,kan ve kanaatkar 
insanlardır. Biga şehrinin en bü
yük karpuz ve kavun ihtiyacını 
bu köy temin etmektedir. Köyün 
ıuyu biraz kıt olduğundan balı· 

çelerinde ıneyva ağacı yetiştireme
mişlerdir. 

. Köyün bütün evleri kireç sıva
lı ve karşıdan bakmca her birisi 
birer güvercin yuvasını andırmak· 
tadır. Bu köy, bir ufak sırtın üs
tüne bina cdilmiı olmakla man
zarası pek hoştur. 

Köylüler çayır ve mer'aları da 
biraz darca olduğundan fazla 
hayvan besleyemezler. Çıkardık· 
ları süt ve yağ, ancak kendi ih
tiyaçlarına kifayet etmektedir. 

Bu köyde mektep yoktur. 
Çocukları, cıvarda bulunan Dime
tokar nahiye mektebinde okumak
tadır. Köyün içi kaldınmlıdır. 

Tevfikiyedeki kafkas muha· 
cırlan çaya çok meraklıdırlar. 
Sabah kahvealhlar•, gümüş gibi 
parlak ve temiz semavcrlerinde 
kaynattıkları çaydan ve kendi 
yaptı ki arı çok nefis peynirden 
ve biraz tereyağından ibarettir. 
Misafirlere ikramları çok fazladır. 

En fakirinin evinde bile bir 
temiz döıemeli misafir odası 
Tardu. Kendi usullerile yaptıklan 
katı bir peyniri mutlaka çekiçle 
kırarlar öyle bıçakla filin ke-
ıilmez. En fakir bir aile bile 
yemeğini mutlaka masada yer. 

Bunlann ıureti mahauaada 
Japhkları "Çerke• Tavuğu,, lı· 
mindeki cevizli yemekleri pek 
mqhurdur. En aevdikleri misa· 
fire bu yemekten yapıp yedirir· 
ler. Kendilerinin yegane gıdaa. 
mı11r unundan mamul "paata,, 
dedikleri bir ekmektir. 

Mamafih, buausi fırınlarında 
mayalı buğday ekmeği de yapar
lar. Kendi aralarında kendi ana 
dilleri olan. Kafkaa lisanını k~u· 
turlar. Fakat ıehre gelince türkçe 
konımayı da bilirler. Bu dilin 
yazısı yoktur. Şehir yüzll görmi
yeo bazı ihtiyar nineler, pek 
türkçeyJ beceremezler. Pasta 
dedikleri mısır ekmeğine 
tuz koymadıklarından gözleri çok 
ferlidir. Çok ihtiyarları bile 
gözllik kullanmaz. 

Düğünlerini kendi eski mem· 
leketlerindeki idetleri llzere ya· 
parlar. Kadınlarının dıı örtüsü 
çarşaftır. Kızlarını evleninceye 
kadar serbest büyütürler. Evlen· 
dikten sonra artık kaç göç baı· 
lar. Evlendikten sonra evlenen· 
lerin ihtiyarlara, huauıile kayın· 
pedere gözükmesi çok ayıp 
ıayılır. 

Onun için yeni evliler, ihti· 
yarlardan köıe bucak kaçarlar ve 
senelerce onlara göriinmezler. 
Düğün baftaaında birkaç gtin 
delikanlılarla kızlar birlikte oy· 
narlar. 

Büyüklerini pek saydıkları için 
onlarla oturup ta yemek yemczier. 
Her hangi bir mecliste olursa ol· 
sun yaşça büyük birisi gelince 
derhal ayağa kalkarlar. 

Ata ve silaha çok merakları 
vardır. Bunları kullanmakta er· 
baptırlar. Çok gliıel binici olan 
bu köy halkı, koşu hayvanı ter
biy: etmekte de mahirdir. Koıu· 
larda mahirane cokeylik yaparlar, 

Birçok erkek isimleri de diğer 
vatandaşların ismine benzemez. 
Peşmaf, Kabartay, Becedoğ, 
Şabsuh gibi pek çok tu· 
haf ve ititilmedik isimler vardır. 

• ABERLERI 

Tokatta imar Faaliyeti ilerliyor 
-----------------~-----

Birçok Yeni Mektepler, Yollar, Köprüler Yapılıyor, Cüm-
huriyet Bayramında Birçok Eserlerin Küşat Resmi Yapılacak 

Tokat,. (Husu• 
si) - Verimli 
ve bereketli ara· 
ziye malik olan 
Tokadın 262622 
nüfusu vardır. 
Vali Recai Bey 
kasabanın imarı 
için programlı 
bir çalışma yap
makta ve yap· 
tırmaktadır. Bir-

çok harap bina· 
lar istimlak edil· 
mekte, hükumet ~ 

konağı önünde Tokat'tn amıımi manzarası 
geniş bir cadde açtırılmakta, mek.. I Tokadın ihtiyacı nisbetinde elek· 
tep binaları meydana çıkartı!- trik kuvveti istihsal edemediğini 
maktadır. Şehir dahilindeki met• nazarıdikkate almıt ve fabrikayı 
rük mezarlıklar da kaldırılmak· yeni ve kuvvetli dinamolarla 
tadır. Vali konağı ile tayyare teçhiz etmeye, tesisatı daha fenni 
ıubesl civarında ve Tokadın en bir şekle ifrağ ettirmeye karar 
havadar yerinde 100 yatakhk bir vermiştir. Yakında bu itleri ha· 
memleket hastahanesi tesis edil- zırlamak llzere bir elektrik mü-
mektedir, inıaata başlanılmıştır. hendisi gelecektir. İmar ve Bele-

Büyük harptenberi hergün bir diye faaliyeti halkı çok mütehaSBİs 
az daha harap olmakta bulunan etmiştir. 
Tokat pek yakın bir atide yep· 640 metre· tulündeki büyük Nik-
yeni bir çehre alacaktır. Vali ıar köprüsünün inşaatı temamile 
Recai Bey kısa bir zamanda ikmal edilmiş halkın çoşkun te-
ıehrin güzelkeşmesi ıahaİında zahiiratı arasında açılma merasi· 
mllhim eıerler vücuda getirmiıtir. mi yapılmıştır. 
Vali Bey Tokat elektrik Tokat· Turhal yolunun tami-
tesisabnın Belediye elinde rah büyük bir faaliyetle ilerle· 
buluomaaının daha faydalı ola· mektedir. Şimdiye kadar on bir 
cağmı düıtinmüş ve fimdiye kadar kilometre ıose yeniden lnıa edil-
bu ıirkete ait olan elektrik tesi· mit ve açılmıştır. 

satının ve fabrikasının Belediye Bu yol üzerinde aekiz daimi 
tarafından satın alınmasını temin amele barakası bir de baş tamirci 
etmiştir. evi inşa edilmiıtir. Bu evlere 

Belediye, mevcut fabrikanın ameli yol bakımı kursundan me· 
--~--~~~~~~~--~------~-...~ 

Kaşta jlanka Açılamıyor İnegölde 1 
Kaı, (Hususi) - Ziraat ban· Açık Fikirli Bir Köy Muh

kaaının burada bir şube açmaıı 
bakkmdaki teıebbüsler menfi bir tarı Köy Kadınlarını Çar-
netice vermiştir. Şube açılamıya· ıaftan Kurtardı 
çağı haberi burada teessnr uyan· lnegöl ( Huıusi) - Hamzabt.y 
dırmııbr. köy muhtarı Durmuş efendi ev

.............................................................. 
Kadınları ihtiyar da olsa uzun en· 
tari giyerler ve erkeklerle birlikte 
kat'iyen sofraya oturmazlar. 

Kendi aralarmda yetişen oku· 
muşlarına pek fazla hürmet eder• 
ler ve onu el listfinde tutarlar. 
Erkekleri hep setre pantalon 
giyerler. Oldukça güzel 8eyiume· 
yi severler. Üstleri başları pej· 
merde değildir. Ticarette ve bil· 
hassa hayvan cambazbğında da 
gözleri açıktır. Cinıiyet itibarile 
biribirine arka çıkmayı pek ıever· 
ler. - H. Ş. 

veli kendi karısına tatbik etmek 
üzere bütün köy kadınlarının çar· 
şaf, peçe ve döşeme gibi ip· 
tidai kıyafetten ayrıhp medeni 
kıyafete girmelerini köy bekçisi 
vasıtasile halka ilin etmiştir. Şim· 
di köy kadınlan tedrici surette 
manto giymeye başlamışlardır. 

Eskişehirde Eski OUkkAnlar 
Eskişehir (Hususi) - Muha• 

sebe idareıi Eskişehirin en kala
balık ve güzel yeri olan Köprü· 
başındaki eıki dükkanları yıktır· 
maktadır. Buraya belediye irat 
getirecek yeni ve modern inıaat 
yapılacaktır. 

zun 24 muallim 
amele tayin edi· 
lerek işe baıla-
mıştır. 

Bey nel milel 
yol işaretleri ka· 
nunu mucibince 
yolun muhtelif 
kilometrelerin de 
beynelmilel işa· 

ret levhaları yap· 
tmlmış ve beton 
meınetlerile bera• 
her mevkilerine 
konulmuştur. 

1 

450 talebe alacak ceıamette 
Uç büyük ilkmektebin temelleri 
atılmııtır.I 

Erbaa, Zile, Niksar. Reıadiye 
de 500 talebelik birer Ukmektep 
inıaatma başlanmış ve Erbaa ile 
Ziledekilei'in temel kısımları ta• 
mamile ikmal edilmiıtir. 

Cumhuriyet meydanında diki· 
lecek olan Gazi heykelinin kai· 
desi ihale edilmiş ve temel hafri· 
yatına baılanmııtır. Birkaç güne 
kadar temel atma meraıimi yapı· 
lacaktır. Heykel, heykeltraş Nus• 
ret Hakkı Beye ihale edilmiştir. 
ÖnUmilzdeki Cumhuriyet bayra· 
mında ayni günde memleket bas• 
tanesi. vali evi, Tayyare ve Ziraat 
Bankası bin&11, ve mezbaha ile 
birlikte Gazi heykelinin de ktııat 
resmi yapılacaktır. Bayram için 
çok bUyllk bir program hazırlan• 
maktadır. Memleket halla ıehrin 
yeni eserlerle süsleneceği bayra· 
mı ıabırsızlılda beklemektedir. 

Antalya'da Narenciye 

Mutehassısı 

Antalya, 13 ( A.A) - Naren• 
clye ve muz ziraatleri hakkında 
vilAyetlmizde tetkikatta bulunmak 
üzere Ziraat Vekaletince gönderi• 
len doktor Tebkuval ıehrimize 

gelmiı, Antalya, Finike ve Aliiye 
de tetkikata baılamııtır. 

Antalya'da Harita Birligi 
Antalya, 13 ( A.A )-Belediye• 

Meclisi fevkalade içtima ederek 
Belediye ve Yapı kanunlari mu• 
cibince teşkil edilecek harita 
birliğine ait hazırlanan nizamna• 
meyi tetkik ve kabul etmiş, bir-
liğin asli ve yedek azalarını seç• 
miştir. Bu fevkalade toplanıı ve 
seçim mülhak kazalarda da yapıl· 
mıştır. 

Resimli Memleket Haberleri 

lt 2 - Adana'da hummalı bir imar faaliyeti vardır. 
10 ıene içinde Adana eakiıile mukayese edilemlyecek 
kadar deA-işmittir. Belediyede hummalı bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Eski ve bozuk yollar tamir edilmekte, Gazi 
meydanına büyük bir park yaptmlmaktadır. Buraya Gazi 
H:ı. nin heykelleri rekzedilecektir. BJr numarah resim 
Belediye parkından blr k61e7i, 2 Dumarah reıim Adan• 

ıokaklarından blrlıinin yeni çehresini g6ıtermektedlr. 
3 - lnegöle bağla Hamzabey, Bayramıah, CaYUfr 

Fındıklı, DlSmez, Kozluca, Karalar, Tekke, 'tokilf, 
Yeniyilrflk, lal<anlye, Akbaılar kaylerl aHlannda topla
dıkları 420 lira ile Hamznbey köyü civarında bir jandarma 
karakolu lnıa ettirmlıler ve Jandarma kumandanhğana 
tHllm etmlılerdir. 

1 

1 Ev Doktoru 
1 

Perhiz 
Yemekleri 

Bundan bir müddet evvel, yine ba 
sütunda • Poliklinik t, meoınuasmdan 
ıı perhiz yemeklerin hakkında bir yazı 
almıştık. Bu sefer de, bu yazının ikinci 
kısmını veriyoruz: 

Yumurta 
1 - Y umurtalann daima ta

zesini kullanmalıdır. Tazeliğinden 

biraz tüphe edilen yumurtalar 
kullanılmamalıdır. Taıe yumurta 
ne kadar faydah ise bayatı da 
okadar muzırdır. 

2 - Yumurtanın tazeliğinden 
emin olmak için yumurtanın ka• 
buğunu yavaşça kırmalı, sarının 
muntazam bir kütle halinde ve 
akın şeffaf, so1g"lm kehrübai bir 
renkte olup olmadığına dikkat 
etmelidir. (Kırılmamıı yumurtalar 
ise karanlık bir odada zıyayı 
yalnız bir tarafta bırakan abajurlu 
lambalarla muayene olunur. ) 
Koklamadan herhangi bir müa• 
tabzara kan.şbrmamalıdır. 

3 - Sarıdan ayırdığımız yu• 
murta akını hava girmeyen kapah 
bir kap içine koymalı ve ayni 
günde kullanmalıdır. Zira yumurta 
akı paratifo A • B ile koli basil· 
]erine iyi tireme vasatıdır. Bulaşık 
bir yumurta akının ku1laoı1ması 
vahim neticeler doğurabilir. 

4 - Yumurtayı (50) derece• 
den yüksek bir ıey içine karış• 
brmamalıdır. 

5 - içine yumurta ıarısı ko
nan her hangi bir yemek piılril· 
mek latenirse benmariye koymak 
icap eder. Zira benmaride arzu 
edilen hararet temin edilebilir. 

6 - Yumurta karışbnlacak 
ıllt evveli açık kapta veya ka· 
pağı delikli huauai bir kapta bet 
dakika kaynablmabdır. 

1 - Süt ve yumurtanın ka· , 
nıtmldığı mllstahzarlarda teker 
eyice erimelidir. 

8 - Süt, yumurta Yeya :yu• 
murta aanaına kakao aoğukta ka· 
nıtırıhr. 
Pirinç Suyu (ishale Kar••> 
Miktarları: 
150 gr. tane pirinç 1 litre ıu. 
Besleyici kuvveti: Pek aıdır, hafif-. 

oe kabız hassuı vardır. 
Hazırlanması: Pirinçi bir çeyrek 

litre soğuk suyun içine koyup be, 
dakika kadar kayatmadan hafifçe ; 
asıtmah, ateften çekmeli, durulun• 
caya kadar bırakmalı karııhrma• 
dan üstünden suyunu dökmeli, 
bu pirincin llzerine bir li!re soğuk 
au koymalı, 10 dakika kadar 
hafif kaynatmalıdır. ince bir 
süzgeçle pirinci sudan ayırmah, 
pirinç suyunu tekrar bir elekten 
geçirmeli, suyun miktarı azalmışsa 
su ilave ederek bir litreye çıkar• 
malıdır. Pirinç suyuna koku ver• 
mek için her bardağa bir çorba 
kaşığı portakal çiçeği ıuyu karış· 

bnlır. 
Arpa Veya Sago Suyu 
Miktarları: 

50 gr. arpa veya sago irmiği. 
Besleyici kuvveti: 
Pek azdır, hafifçe müleyyindir. 
Hazırlanması: Arp veya sago 

lrmiğini ıhk su ile yıkamalı, bir 
buçuk litre soğuk su koyup kapalı 
kapta bir buçuk saat kadar kay• 
natmalı, suyu çekilirse bir litreye 
ibliğ etmelidir. 
AlbUmlnll Su (Kabız için) 

Miktarlan : 250 ıı. m. m. kaynamış il~ 
1 yumurta ah 5 gr. §eker ve) a (8) 
e. m. m. limon suyu yahut (10) s lll• 

m. konyak. 
Besleyici kuvveti: Kullamlan şek~f 

veya ispirtonun miktarı nisbetiudedıt• 
Kabız hassaya maliktir. 

Hazırlanması: Yumurta ukılll 
C Devamı 9 uncu 11ayfada ) 



BABiCI TBLGB&rLAB 
Diplomatlar 
Arasındaki 
Fısıltılar 

8uH"ün üç mühim hidbe, poli.tlka 
llesninde bir tehlike iıaretl ıekhnde 
canfanınıya baıladı: 

l - Eski Avusturya imparatorluk 
hanedaııı, Avusturyada kırallık tah· 
tına tekrar geçmek için faaliyete 
baıfadı. Bu hanedanın eski impara· 
torun en bOyOk otlu olan Prenı Ot
to'yu tahta geçirmek için gf rittiklerl 
•l1aai faaliyet artık açıta vuruldu. 
Ve bu ft dünyanın durgunlupnu 
fatlyenlerio kafalarını bulandıracak 
bir tehlikedir. 

2 - Avu.turya baıvekiJ muavini 
Ye Avuaturya vatanperver teıekkillü· 
lllntın lideri Prenı Starhemberf i1ç 
~flndenberi italyadadır. Romada M. 
Musolfni ile Prens arasında sıkı fıkı 
oluyor. Bu l'arlımeler gltrüımeler, 
dlfer devletlerin menfaatlerin• 
aykırı dU,.cek bJr karar Oe ae
tieelenirH tehlikeli. beaı de t;ok 
tthlfkell bir va:r:Jy.t baıglJ•terfr. 

3 - Maearf•t•n payitahtında iç 
s6Ja en·el Macar Y4 Avusturya baı
nkJlleri. ehemmiyeti lnklr •dileml
pcek bir slyaef görnşme yaptılar. 

S6ylenenlere bakılırsa iki baıvekll 
betin siyasi meseleler üzerinde nıu• 
tabık kalmıılar. Fakat bu arada 
Avuaturyada kıralbfın yeniden teal· 
alııe de karar verllmif. lıte bu .on 
haber ilçlncl! tehlikeyi, yahut ayni 
tehlikenin a,onca merkeainl bize 
blldirmlı oluyor. 

AYuatw1ada kırallık.- Bu, diln)'•· 
ilin baıına bir bel! açabiHr. Eğer bu 
lf6 gfri,UHelıı oluna, belbın patl~k 
•ermeme.t fimdilik Jmkln.u fibldır. 

• 
İki Facia 

t Ölü, 191 Yaralı Sayıldı 
Pari1, 13 ( A.A. ) - Reami ma16· 

llaata ware AYlpon tren kazası n•ti· 
~·inde 7 kiti ölmllf H dBrdü •j'lr 
•lmak Ozer• 31 kiti yaralaamıfbr. 

BerUn, 13 ( A. A.) - Dün aabab 
HeUen pn•da LaypçlJr"dM- gelen 
•uıuef ... trenle Wr lolromotff •ra· 
tında YUl&aa •elen mlHdem• za11D•· 
dlldiğindea daha vahim olmuıtur. 
bemiryollart ldarHI 17 al atır olmak 

Eere 160 kitinin yaralaomıf oldu
aa bllcUrmektedlr. Ş.f dö tren He 

yolc1& kadıa ölmlttiU• Kuaaıa 
Hbebi, bir maka• bataaıdu. 

Torplto Batmamıt 
BerUn, 13 (A. A.) - Bir Alman 

torpido muhribiala Ru .. n adaaı el· 
"•nnda batmıı oldujuna dair bazı 
ineç gazetelerinde intlıar etmlı olan 
haber selAhfyettar bir menbadan 
tekrlp edll .. lrtecllr. 

Macaristan 
Kendisine 
Dost Arıyor 

Peıte, JJ (A.A.) - Macar BatyekHI 
M. Gömbötün Eylul lptidumda Va~· 

L • .. bır oovaya yapacatı seyaaat •ıya ı .. 
&hemmiyeti haiz olacaktır. ÇunkO 
Hariciye Nazırı M. Kanya da kendisine 
refakat edecektir. 

Burada zannedilditlne: ,-öre bu 
Hyahat istimzaç mahiyetinde olacak· 
tır. Son Avrupa hadiseleri ve Roma 
ile Bertin araaında çıkan slddetli 
münakaplar Peıtede huzur~uzluk 
tevlit etmiıtir. Macaristan Be~lın il~ 
teması kaybetmekle beraber, ıktıudı 
ve siyasi muabedelerle batla bulun· 
dutu ltalyaya teveccüh etmektedfr. 

Maamafih timalda mlzaheret nok
taları aranma .. yine .Unüa meıeleıl 
halini almııtır. Bununla beraber. Ma· 
cariatan Üe l.e~laD ara•ında bır an• 
laıma çok mGtkül ~özilklyor. ÇünkU 
Lehistan k•ndiainln teeaaOsllnO mucip 
olan VerNy muahedesinin tadilini 
açıkça terviç edemez. 

Bir Fen Kahramanı 
Kurtuldu 

Amiral Bird Cenup Kut
bunda Çok lıler Gördil 

Vqlarton, 13 ( A. A.) - Cenap 
kutbuada rl1uet ettiji heyetfa lıaill· 
barekeaiadea 123 mil uzakta, buz 
lzerlade kiia lılçlclk bir lıullbenla 
t~de yapyalnız, biten kıtı tetkikat 
ile pprmit olan Amlral Bird, zayıf, 
halsiz, fakat aeı'ell olauk, nihayet 
kurtanlmııbr. 

M. Toma• Pulton'un idaresinde 
buluaaa talıllsiye heyeti, 8 Atustosta 
bir traktöre binerek, Llttle Amerika· 
dan hareket etmlt ve fırbna ybilndea 
lk\ defa geri dönmeye mecbur 
ohnuıtu. 

Amlral Birci. 28'4arttaaıber1, m• 
teorolojik vaziyeti tetkik için cenupta 
kalmııbr. 

911Ah Setı,ı Yasak 
Ottava 13 (G. A.) - Kanada ' , 

hilkümeti, Bolfrya ve Parapay a 
•lllh lbracabaı yaaak et•istir. 

lrl-.nd• Sıkıntıda 
Kork, (irfanda) 13 - lrJand~ mfts· 

takti hlk6metl çok mlflrilJ bır H· 

ayet lçeri•lndedir. V1liyetlerba ~otu, 
bir aılddet lçla fıkaraya yaptık.lan 
yarchmı keamiye m'cbuı olanatlar-

dır. 

lılilü vı edebi tefrika 
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Jl.lırure Sami 

ÇÖL 
Ne yapalam, Selime veri· 

19Cek bqka hlr fliç reçetemiz 
yok, Şveater. Vaktile bir kitapta 
ben buna benzer bir hikiye oku
--.tam. Oracla da bu benim 
yalana henzl)'ell bir oyunla aldat· 
bldarı g&zleriade11 yarah hir zabit 
vardı. 

Eğer Selimin iki g3zft de 
kapansaydı, belld ben de yalancı 
rnetuplar yazar ona okurdum. 
Amma buna lmkin yok. Onun 
tek göıtl görmesini biliyor, diye 

lllve etti. 
İlk girdiğim odaya d?nmUr 

tUk. Yine bir sıhhiye neferı geldi. 
Gençliği henüz kağşamamıı mll· 
laıım doktoru çagırdı ve gitti. 

O da yanımdan geçerken· 
- Size b'r aıker g6nderec • 

lirn, odanızı gôsters"n Şimdilik 
öte haatabakıcılarımızla beraber 
•lacakaınız olmaz mı? Odala· 

t"lııd , 
y a, iki bot yatak daha var. 
o:rıunaanız, biraz dinleniniz. 

lar katkmıılardır arhk, dedi. 

GİBİ 
Kapıdan çıkmadan döndft: 
- Söylemeyi unotuordum. Fe

rihayı görmüı olacağımza nazaran, 
tarifini yapayım biraz. Yeşil gözlü 
aarııın, siz boyda bir kızdır. Maç· 
kada otururlar. Babaaı harp zen
ginidir. Selime hiç uymıyacak, 
Tllrldilill bozulmuş bir ailesi var· 
dır. Anladınız mı? Dedi. 

Baıımı aalladım ve o ailnden 
ıonra da adı yalan olan bir ilaçla 
mUIAzım Selime uyku ve alkôııet 
verebilen yegiue insan ben oldum. 

~ 
Arabacı Adem çavufun göğ· 

sünü ıitirerek, Müdire Azizin se· 
sini coıturarak, kambur kııacık 
boylu bir ioumn yüzünü geçici 
güzellikle boyayarak, Darüleyta
mın Ayşelerine, Fatmalarma bir 
sUrU kefenıiz baba ve kardeıj 
h ta l t rak anılan «Onlar» öz 
Türklerin iman ve ümitlerini top-

1 «onlar» 0 gUnlerde Nazilli 
ayan h . d 

daki "köşk,, cep eııo e 
cıvarın 

dövUşUyor, gökrüyorlardı. 

--

Uzak Şarkta Vaziyet 
Hayli Gerginleşti 

İngiliz 
Da 

Gazeteleri, Heyecan Ve Biraz 
Korku ile Bahsediyorlar 

Londra, 13 (A. 
A.) - B6ttin l'a
zetefer Uzak Şark 
nziydinden heye
can ve hararetle 
bahudiyorlar. Deyi 
Ekspru diyor le : 

Asyade bir { 
tına kopmak üzere
dir. Japonya, Man-

çuride. Rus Diifu:ıu
aun bGtla izlerini 
blabltün aihniye 
çalıımakta Ye bu
nan için tarki Çin 
demlıyOlunun kon
trollDI ta•aıaen 

elin• geçirmiye n§'
raımaktadır. 

Sovy•t gazetele. K•11lı ihtil•f• .. ~ -'•e.Jt ,tlll 6ÖfriİJt•n ş.,.k; Çi
11 

rl, Rua efkirı umu- tlnıdr~oJ• izm1141. Wr Jar- .alrui tliNzi.W 
miyeslni nhim bir takım hidinlere Mala oldutu veçh.Ue Japoa efkAra 
k&l'fl hazırlamaktadır. umumiycalnin en nilfu:ıla Juemı Man-

Maamafih farld Çia demiryoUarıaa çurida tahafEuzi bV harp yapalmuı 
nyahut Mançuriye maJlkiyet. ibtiU· Jefıindedir. Şarki Çin deıniryolLann· 
fan hakiki •ebebt detlldir. Japonya, dairi Rus idaresine birfbirfni milteaklp 
Mançurl, Monl'oliataa, düili Çin ve kabel ettfrll•it olan tahdiclatro bhı 
Rua Tlrklstanıaı ihtiYa edebilecek lııir tahrik maiiyetlntle oldufanu kabul 
Aaya impuatorlutu kurmıp ~allflyor. etm•k luMay defildir. 

" Şayet bir tehlike nna h t ... 
ilkeye YÜcut Yeren her halde SoyYet 

Rusya detildir. Şarki ÇID demlryol
larının satın alınmHı lçha yapdan 

mlzakerelerde Japonyama talondıtı 
tavır, bir takım dGtGncelere yol aça
cak ıekildedir. 

R11ayanıa Milleti• Cemiyetine sir· 
meye hazırlaamakta oldutu ve Uaalc 
Şarkta aerbeat kalabilmek içia aarpt• 
bir takım mfeakfar aktetnaekte bu
l11ndutu ıuretindekl Japon iddfası, 
ufak i>fr tahHJe bile muknemet ede
bilec•k bfr iddia dettldlr. " 

Avustuey•, İtalya Ve Yugoslavya 
Pren• Ştarhemberg ltalyada Gezintiler Yapıyor 

Roma, 13 ( A.A. ) - A•t1.tarya 
BaıvekU Muavini Prena Ştarbambeıı, 
bGtüo ıll• Oatl'de kalmııtır. Muma· 
Ueyh, ubableyfn Reglna Pacls kfliH
sfnde yapılan lyfnde buluamuı ve 
101tra Avw.t•ry•h pnç)w lıa•p111a 
clöamlfUlr. 

Prens Otto Gezl~or 
l.toldaolm, IS ( A.A ) - ArtWik 

Otto de Ha&.burı, Koperıhaadan 
Helaingberg'e gelmittlr. Şimalt dotru 

T arihia, ıeçmif nai11eria ... 
dir gördDğl bu bemeniz d6vtlfln 
yaralımna ıarmaP, lautuı111 iyi 
etmeğe, dalaa yalunlanna, oraya 
gidecek yeni bir Mhiye böllift 
kuruluyorda. Karanlık, .U.z bir 
gece •akli, yalaaJaiımı, kimsqiz. 
liğiml, plyarh, ma9i takkeli bir 
oğlan çnçupnun .0..1~ ~Ji 
yftzünde gidermeye çallftısım •· 
taıyooun yam 'bafandaki gaılf, 
meydanhk gibi yerde hfty•k 
BoYman hub• çadırları kunal
mUf, ukere, t .. kweciUk talim
leri yapbnhyordlL 

yakında Nazilliye hareket 
edecek olan ba bllGğiba bqhe
lcimliğine Alunet Hakkı isminde 
Sellnildl genç bir yBzb&flJI tayin 

etmiflercH. 
Bu genç zabit Denizlide dalaa 

yeni evlenmiftl. Kar11ını lyle 
seviyordu ld onun itinin, aardığı 
yaranın, yazdıjı reçetenin ara· 
smda bile bir dakika ruuutmadı
ğanı göstermek istercesine, ismi· 
nin ardına, karısmın da adını 
kor "Ahmet Hakkı Nusrat,, diye 
imza atardı. 

Yüzbq1 Ahmet Hakkı Nus• 
ratın hastanede nöbetçi olduğu 
geceler, her iki Uç saatte bir, 
ya yeni evlilerin evinden bir 
adam gelir, ya da haıtaneden 

.tomo•W. ı.,abatiae dnam eden 
Ufldik ihtimal bu aktam veya yarın 
aab.h lstokllol.. plecelatı.. 

ltaıra • Avustuıya 
Roma, 18 ( A.A ) - İW}·aıun 

Viyaaa orta elçlllti blyOk elçlllfe 
faflvefl cfUmlyecefrHr~ 

Yugoarawp Kızdı 
ıs.tgrat, l~ ( A.A ) - B.:ın it•tyma 

•mteleri, Yusa.Jayyayı Anaturya
dakl lttltet'ua yu..._ etmlt el...Wa 

=az 

bir Mehmetcik eve gider, dok· 
torun hanımım yoklardı. 

Bu gidit ve gelltlerln laer bi· 
rinde de, hanımm i6nderdiji 
ıeyler olur, aptal gibi 2<>rllnme· 
ıine ratmen yilzUnde için için 
iİzli bir tebessümle dönen 
aaker ağa, ya elinde bir 
surahi nar ferbeti, ya yemiş 
tepsisi, yahut da iki bUldüm kat• 
laamıt kllçUk bir zarfla gelirdi. 

Doktor Sifi, bazen bu yeıd 
evlilere acır, sM>beti daha sabah 
ohnadan, yUz.baıı « Ahmet Hakkı 
Nusr,t., dan alırdı. 

Ben evveli, bu, akla ifinden 
çok karısında olan zabitten, 
sonra da ha.tanenin ameliyatla· 
rını yapan fırka baı hekimi Kay· 
makam fsmail Hakkı beyden, 
tHkerecilik tatimleriade aakerle 
beraber çallflllak ricaııııda hulua· 
muş, fakat hiç birine de bu 
iıteğimi kabul ettirememiftim. 

Genç zabit altlümsiyerek, 
Kaymakam operatör de kaşlarını 
çatarak: 

- Kad.nıar sar21 mahallerine, 
cepheye iİdemezler, asker iJine 
de, elinizin hamuru ile pek o 
kadar karIJmayın, demiflerdi 

Dealzlide 20 • 25 gün kadar 
kaldığım bu asker ev'nde denizi 
ıöreo, çamlar ve erpvanlarla 

s.,,. 5 

Gönül lıler_l 

'' Kccam 
Beni Neden 
Sevmiyor ? ,, 

Ben bu ıuali bir kadın oku• 
yucumdan aldığım mektupta oku• 
dum. Kendisini görmftf değilim, 
kocasmı da tammam, aile hayat• 
ları nasıl bqlamıştır, nud inkl· 
şal etmiştir, ne l:aldedir? Bilmem, 
bu okuyucumun aualine nasıl 
cevap vereyim? Yalnız erkekle
rimizden birçoğunu evlerinden 
uzaklqtıran eaulı bir kuaur bi
lirim ki, maalesef kadınlarımızın 
birçoğunda mllşterektir. Bu ku· 
sorun adına, ev işlerini en mü· 
nasip zamanlara taksim edeme· 
mek diyeceğim. 

Harp 110nu akınhsı malum; 
bu eYde bir hizmetçi bulunamaz. 
EYin afak b9yftk her hizmeti flbi 
yemeği de hanımın trhde8indedir. 
Bu vaziyette lazım olan ıey, ha· 
nımın bütna bu IJlerl zevcinin 
e.vde buhmmaağı zamaa zarfın• 
da tamamea l:.itİrmİf olma .. dır. 
Sokakta para kazanmak i~ sa• 
bahtan akıama kadar didinerek 
yorulan erkek akıamüz.eri yuva• 
sına ditndnğn zaman derli toplu 
bir ev, lu•ulau11 bir aofra, huar 
bir yemek, nibayet Antlade ele 
misafir karplıyacalnmt ıibi .ıytn• 
mit tertemiz bir hamm bulma• 
hdır. Gülerylizlll bir ltanım bul· 
malutır. Ve te'mm eder1m biyle 
bir yaya ve biyı. bir •t- malik 
olan erkeklerden ylzcle dok•n 
dokuzunun 29z0 10kakta delildir. 

* Iı ... O. yar 
Lekesiz, sebatla bir aılr temin 

edebilecek deiifmez bir kaide 
bilmiyorum. ilerde ketfedilebife. 
ceffnl de bfnufa etmi1oıa111. 
Bana makahR atfa olman Mle 
çlrlUmez bir bağı temin ecfe&I• 
lecek bir vasıtanın mef'cot otdu· 
ğunu herk• bilir. Adı çocuktur. 

lliNilılTiYZ! 

itham ettlld•riaden de.'971 Politika 
l'aıeteal, baımMaaleaiacle bu lttlhamı 

tlıddetle ret v• beuw iftira diJI '-nlf 
et,.ekt• ve bu iftiraam tam Anaatur .. 
raawı YugoeJavyaaua dlriat hatlıare
laetiı dolayıaUe reamaa. te~ edil· 
dJti bi• anda cwtaya atılaı• olclu&•u 
elıemmiyeile kaycleylamekte.&ır. 

ıu ::a: • 
Arıll Darftleytrm hutueilİlldekl 
ribl öyle ailamağa bile vakit •• 
takat bulamadan, tam madire 
Azizin "'ölesiye çalıfTP yorulmak, 
bu yoriUnlukla da yatağ.a aııcak 
uyumak için abhnak ,, kaiduiao 
uyarak yapdaa 

Sıruma lir• yanı Nnlmı, 
ka& irin yıkadnn, llzmtlılr d&k· 
ttfm, yer sftpftrdOm, cam sildim, 
yemek yedirdim, su içirdim ve 
bUtUn bunlar.le beraber de pek 
çok yalan aöyl.edim. 

Gözlerimha yeşil olUfUn& ur
gdarınm ara•ndan, bftttht ya .. 111a 
kudretinin saklancı.tı o tek göz• 
caiızı ile bakan miUazı.m SeRme 
F eriha.uaın atklDl vef aauu, iki üç 
aaatlik ömrü kabmt İnebolulu Ali 
oğlu Haaaaa, yalanda taburcu 
eclilip binli ~ık•atwıu, bacajı 
k•il«ek bir efeye, on gfüt IOnra 
sapMağhtan, haıtaneden grdec:e· 
pi, koluna ilri kurşun yenriı, 
çakır gözlü Memiş oğlu Durauna 
kara h~heri gelen bilmem hanai 
cephenın arslanı Mehmet kardeti· 
nin ölilme değil d~ çavuıluk rllt• 
besine erdiğini anlattam. 

Sade etlerinin, kemiklerinin 
yarasını değil, içlerinin acılarını da 
di dirmiye çaJı,tım. Bunon için de 
ilk 1ıecemde, doktor Safidea öğ
rendiaim ilacı, hep " yalaw ,. 
lcullafflm. 

(Arkası var) 
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Türk Dili Zengin
liğine Kavuşmak 
Arif esin dedir 

( Bat tarafı 1 inci uyfada ) 

di11 Kurultayına na olarak ittirak 
etmek üzere müracaat edenlerin 
ikinci Jiıtui tudur: 

M. OOncfar, M. Emln, KaprOllh:ade 
M. Fuat, M. Mllmta:r,, M. Namık, M. 
Saffet, M. Şekip, M. Şerafettin, M. 
Şerif, M. Zeki, Mahmut Rarıp, Dr. 
Mahmut Sadi, Dr. Mahmut Şemıl, 

Muallf m Mazhar Süleyman, Mediha 
Adnan, Medibn Huzaffer, Mehmet Ali 
Hatmet, Nurettin, Mehmet Şerif, Meh
met Şük~Q, Mehpare HüHD, Melahat 
Sabri, Meliha Avni, Memduh Turıut, 
Muhittirı Dotan, Muhliae, Murat, 
Muaa Kazım, Muıtafa SümbOll, Mithat 
Sadullah,muallim Muıtafa Salt, Mutia, 
muallim MuYaffak, Muzaffer Burl, 
Mükerrem, Milveddet, Mllkrimin Halil, 
Naim Hhım, Naime Ahmet Halit, 
Nakiye, Namdar Rahmi, Naılt Hakkı, 
Nazım, Kaymakam Naı.ml, Necip, 
muallim Necdet Ayyıız, Dr. Nihat, 
Nihat Adli, Hilsamettin Rıfat, Dr. 
Nurettin, mUhendiı Nuri, Oıman, 
Osman Cemal, Osman Huri, muharrir 
Raıııp Rıfkı, Raif Necdet, Ratlt Dev
Jetalray, Recai, Refet Avni, Refet 
Refik, Reıat Şemsettin, Klllıll Rıfat, 

Ruteni, Sabri, Sabri Cemil, Sadettin 
Nüzhet, Dr. Sadettin Vedat, S1tdrl 
Etem, Safiye Hüseyin, Salih Cimcoı, 
M. Sallhattin, Salih Zeki, Salih Zeki, 
Saniye iffet Kadri, Salihattin En s, 
Selim Nüzhet, Selim Sırrı, Seniha, 
Servet Yuarl, Sırrı, MOhend iı Sıtkı. 

Dr. Suat Fuat, Dr. Suphi Süleyman, 
Dr. Süha, Süleymım Hurılt, Süreyya, 
Dr. Süreyya Tahıin, Şadiye, Şemıetıin, 
Şevket Aziz, Şevket Süreyya, Şevki, 
Dr. Şükrü, Taha, Tahıin Ömer, Talat, 
Teologoı, Tevfik Beıim, Tevfik 
Necati, Tnfik, u:ut, Utaki zade 
Halit Ziya, Velet Çelebi, Muallim 
Ve1lme, Yakup Kadri, Yaıar, Yatar 
Çetin, Yuıuf Şerif, Yuıuf Oıman, 
Yuta Elnekave, Zakir Kadiri, 
Profe16r Dr. Ziya Cemal, Cuayirlioğlu 
Ziya, Ziya, Ziya Nuri Pata Hazretleri, 
Ziyaettia, Milliılm Talit Hüsnü Beyler 
ve Hanımlar. 

Dlnleylcller 
! - Kurultaya daimi dinleyici 

olarak lttlrak etmek Oıere mllraeaat 
edenlerin ikinci llıtul ıudur: 

Adalet, Adnan Cahit, Adviye, A. 
Galip, Agop Nargileciyan, Hacı Ah
met, Ahmet, Ahmet Kemal, Ahmet 
Raalm, Akde1 Nimet, Dr. A. Naim, 
Arif Mllfit, Aıım, A. Sırrı, Avni AH 
Candar, Aynıhayat, Baha, Bakiye, Ba
dya Salih, Behıat Velittin, Belk11 Nedim, 
Burhan Ümit, Cavit, Cemile Melih, 
Edibe, Edibe, Eher. Faruk, Fatma, 
Faıal, Fehmi, Fehmi İımall, Fehmi, 
ŞlkrO, f eridun, f erit, Fevziye, f ey
aiye K&zım, Fıtrat Necip, Fitnat 
Mithat, FOruzide, Galip Pata, Güzin, 
Hadiye Nimet, Halli, Handan. Haaan, 
Huan Klrltotlu, Hayri, Hayri Mu
hittin, Hayriye, HayrGnnlH, Arif, Dr. 
Her Ritter, Dr. Her Vittek, Hıfzı 
Tevfik, Hüumettin, Hüum•ttin, Hü-
1eyin Namık, Hüıeyln Nihal, HilınO, 

Hihnü, Hüınü, lıpartalıoj'!u Hiyu, ib
rahim İbrah im Allettin, İbrahim Hakkı, 
lbrahlm İzzet, ibrahim Oıman1 lhun, 
Ihsan, lrf an Emin, irfan, Madam irini, 
lımail, Kadri, Kadri, Kimil, K&ni, 
Kari Hofmeir, Kiıım, Kazım, Kemal 
Kemal, Lamia, Lütfi, Mahmut Meh
met, Mahmut Sıtkı, Makıut Nargile
ciyan, Malik, Madam Marika, Maruf, 
M. Muajiro lkenı, Mecdi Sadrcttln, 
Mecdut SRlt, Mediha, Mediha Mitha t, 
Mehmet Ali, Mehmet Vahit, Melihat, 
Mel&hat, Melihat Hulki, Meliha Ah
met, Meliha Nazım, Menije, Merzuka 
Muhiddin, M. Fuat, Mevhibe KiLım, 

M. Kemal, Dr. Hacızade Mirza Beyler 
ve Hanımlar. 

3 - Bu iki liıte ile dftnkü liıte

lerde adları yazılı zatlar hergün uat 
10 dan 12 ye ve ]4 t en 17 ye kadar 
Do1mabahçede Milli Saray Müdürlütü 
dairesinde açılan davetiye datıtma 

merkezine milracaatln kartlarını al
dırmaları r ica olunur. 

4 - Aza ve dinleyicilerin adlara 
hergün liste halinde neıredllecektlr. 

Bu liıtelerde adları çıkanlar yine 
datıtma merkezinden kartlarını ala
blleceklerdlr. 

POSTA 

Bir Fabrika Daha Kazandık 

Başvekil Paşa Bakırköy Fabrikasını 
Açarken Dediler Ki : 

Milletin Sermayesi Cahillere Emanet Edilemez 1 

Bilgisi, 
için 

Çalışması, Hevesi Az Bar1nmaları 
Millet F a·brika Y apmıyacaktır 

rek ve genitliyerek kendi 
kendine büyük bir mUeaseae 
olmuıtur. F abrikalarm taaavvuru, 
kurulması, yaıayabilir bir halde 
iıletilmeaine niıbetle kolay tarafı 
sayılır. Aııl zor it kurulmuı bir 
fabrikayı itletebilmek dirayet ve 
kabiliyetidir. Bakırköy fabrikaaı 
geçen on ıene zarfında bu imti
hanı vermif, kıymetli mUdUrü 
reyine gtivenilir ve <eline milletin 
ıermayeai emanet olunur bir kud
ret göıtermiıtfr. 

Yeni kurulacak büyl\k mües• 
ıHelerimlzin lıleme zamanlarında 
bu imtihan devrini hep beraber 
dikkatle ve merak ile takip 

llaıu•lcil P•ı• 11•11i rn•lcl,.•l•rf t•tlrllc adigor 
j edecetiz. 

Fabrikanın muhtelif parçala-
Dun Bakırköy Bez fabrikasına 

ilave edilen yeni bllyUk pavyonun 
açılış kutlulanmall Başvekil ismet 
Pa9a tarafından yapılmı9tar. 

Merasimde, Ikti1at Vekili Celll, 
lnhiaarlar Vekili Ali Rini beyler, 
ordu müfettiıi Fahreddin Paıa, 
Vali Muhiddin, müddeiumumi 
Kenan, Sumer Bank umum mU· 
dürü Nurullah Eaat beylerle 
şehrimizdeki mebuslar ve daha 
birçok davetli zevat hazır bulun· 
muılardır. 

ismet Paıa Hz., Ertuğrul yatile 
ve refakatlerindeki zevatla bera· 
ber saat 4,20 de Bakırk&yline 
gelmiıler ve sahilde biriken halkın 
alkıJları arasında karşılanmıı· 
}ardır. 

Saat tam beşte, Baıvekil Pa9a 
yeni yapılan pavyonun kapısında
ki kurdeliyı kesmek ıuretile yeni 
milesıeaeyi açmışlardır. Bunu 
mUteakip, yeni kısım tamamile 
gezilmiş, fabrika mUdUrU Fazlı 

Bey Başvekil Paşaya izahat ver· 
miştir. ismet Paşa, modern tesi· 
aatm ve yeni makinelerin işleme 

ıekilleri etrafında muhtelif ıualler 
sorarak malfımat almııtır. 

Fabrika ıezildikten davetliler 
trasada bir mUddet sonra istirahat 

~tmişler, bu müddet içerisinde lı
met Paşa hazretleri gazetecileri 
kabul edarek fU mühim beya
natta bulunmuılardır: 

«- Bakırköy bez fabrikaamın 
yeni tesisatını hep beraber açbk. 
Geçen sene bu vakit, bugUn gör· 
düğümüz güzel parçalar, yeni 
) apının karaşık manzarasını gös
teriyordu. Bugün hepimize fabri
kanın her tarafını bilerek anlatan 
kiymetli müdür Fazlı Bey, geçen 
ıene bugünleri va detmitti. it ha
yatında tasavvurları, zamanmda 
vadolunduğu ıibi tahakkuk etti· 
rebilmek büyük muvaffakiyettir. 
Sümer bankı ve Bakırköy fabri· 
kası idareıini ayrıca tebrik ede
rim. 

Bakırköy fabrika11, bundan 
takriben seksen sene kadar evvel 
huıusi bir mile11ese olarak kurul
muş u ayni zamanda elden ele 
geçerek Devlet idareıine intikal 
etmi9ti. Bana verilen malumata 
göre, Cumhuriyet, bu fabrikayı 
takriben 1600 iğ ile ele geçirmiş· 
tir. 

ilk tesisat devrinde 3600 iğe 
kadar çıkarılmış, yeni dairelerle 
fabrika takriben 9 bin iğlik bir 
mUeuese olmuştur. 

Bugün memlekette, zannede· 

Baıv•kll Paı• işçi kulardtıJI lu1uıt alırken 

rim lzmirde, daha çok iğ bulun· nnı bana anlatırken F azJı Beye, 
duran fabrikalar vardır. Tabii, İfçilerin yetlttirilmHinde makine• 
SUmer Bankan tesiı etmekte lerin bakımında dikkatimi celbe· 
olduğu büyük kombinalar, ki den noktaları ıaklamadım. 
ilki önümüzdeki ilkbaharda 30 lıçllerin yetlttirilmesl, yeni 
bin iğle iılemiye baılıyacak, sanayi hayatımızda büyük bir 
memleketin en bilyUk dokuma vazife ve genit bir 1ahadır. Her 
müe&1eseleri alacaktır. Onlara itçi, kullandığı makineden azami 
bakıhrıa Bakırköy fabrikaaı daha iıtif ade edecek kabiliyeti, yalnız 
küçük bir müesseae aayılabilir. bllglıi ile delil, bir nevi ateıli 
Bununlaberaber Bakırköy fahri• hıra haline gelen arzuıile temin 

• • 

ismet Paıa fabrika ntllliirünün 
IZtıhatını dinliyor 

kasının buıusiyetlerini ve hususi 
kıymetlerini nazarı dikkate koy
mak benim için hakiki bir zevk
tir. 

Bugün mevcut hususi ve-resmi 
müesseselerin en yeni makinelere 
malik olanı hemen burasıdır. Fa· 
kat bugün için hepsindt:n daha 
kıymetli olan görüş şudur: 

Bu fabrika küçük ve iptidai 
bir halden mütemadiyen ilerliye· 

eımeği de dtltünmelldlr. Buton 
milletin yeni lktıaadl bayatını 
iıtlkametlendirmek için ehemmiyet 
verdiii bu fabrikalar, ancak bi· 
lenlerin, çahıanların öğrenmek 
iıtlyenler ve öirenmek kabiliye
tinde olanların bulunduğu yerler 
olacakbr. 

Bllgiıi, çahımaıı, heveal az 
olanlarm ıığınmaları için millet 
fabrika yapmıyor ve yapmıya
caktır. 

Fabrikaların kap111ndan Uk 
gün il giren memur veya 
itçi, berkeıin bu esaıı evveli 
yUreğinin içine yerlettirmeıi li
zımdır. Onun için yeni büyllk 
fabrikalar ilk kuruldukları andan 
itibaren sanatlnde ve maarafmda 
dikkatten yüreği titreyen sanat· 
kirların yetişmesi için gayret 
aarf etmelidir. 

Burada gördüğüm eyi şeyler

denbirisi de fabrikada hanımların 
geniı bir çalııma zemini bulma
ııdır. Ötedenberi kanaatim odur 
ki, hanımlarımız, dokuma itlerin
de ince zevkleri ve el meharet· 
lerile bizim dokumalarımıza 

dünyada huıusi bir zevk 
ve huausi bir kıymet temin ede
ceklerdir. Bazı tabii mahsulleri· 
mizin kendine mahsus bir nefa
seti olması gibi, eıki eliti 
işlemelerimizin mazide tanınmış 

hususi çeşitleri gibi, yeni 

---'--~~----------------.,.. 
'Şark Demirgollarınd 

Ücretler 
Ucuzluyor 

( Battaraft 1 inci aayf ada ) 

betinde bir tenzllAt yapılacak. 
demektir. Bir müddet ıonra dı 
kumpanya umumiyetle bu tarif•~ 
tatbik edecektir. 

Bugün otobllıler Edlrneye br 
her yolcuyu (3) liraya taııdıklıll 
için tirketln bunlarla iyiden iyly• 
rekabete giriımesl de kabil oll' 
cakhr. 

Flury• Hattı Meaelesl 
Malümdur ki; Flurya plijlarıa' 

gitmek için bllen tatbik edilmekt• 
olan tren tarifesi çok pahalıdıt• 
Bu buıuıta yapılan ıikiyetltf 

üzerinde alikadarlarca tetkikat 
yapılmııtır. Öğrendiğimize gör• 
bu tetkikabn neticesi ıu olmuıtufı 

Mukavelaname mucibince, kuar' 
panya bir yolcuyu birinci mevkidt 
bir kilometre meaafeye nakletme~ 
için (4) kuruı (20) para ücret almail 
mcz11n d•ır. Flurya hathnın gelit ti 
dahil ıd ığu halde, 40 kilometr 
oldutu dU1üntılU11e alınması fktil 
eden ücretin 160 kuruıu geçme 
lizımgelir. Halbuki bugün birin 
meYkl gidip gelme Ucreti 69 kuJ 
ruıtur. 

AlAkadarların tetkikatı, bu Uc'ı 
retln de tenılli icap ettiği neticr 
ılal göatermekle beraber, plajları 
ratbetin azalmasında plij fiatll' 
rlnln fevkalAde olarak fazla ol&f. 
ıunun da mühim bir Amil oldutun• 
göatermiıtir. Aldığımız mevıuJ 
malümata g6re her ıeyden ev~J 
plij ücretlerinin ateı babasında-' 
kurtarılmaaını temin f çin sal Ahi' 
yettar makamlarca belediyeye blf 
mOracaat yapılacak, bu aradl 
tren ücretlerinin indlrllmeıl ilO' 
klnları da tetkik edilecektir. 

Yeni Uıul Bir Yol 
Tarabyadan Hacıoıman bayt 

rına kadar yapılan çimento yolufi 
inıaab bitmek üzeredir. Bu y• 
memleketimizde ilk çimento y 
tecrüboıidir. Tecrübe ıimdlll-
muvaffak bir netice vermiıtil 
Şehrin dij'er baı:ı yerlerinde bun
gibi çlmanto yollar yapılmaiı 
muvafık görtUmekteklr. Çimen 
yol aynızamanda ucuıa mal oM 
makta, ve ıağlam yaptlmaktad -········-····-·· ... -......................... __ _ 
dokuma fabrikalarımızın 
tarafta Hvilecek ve aran 
cak fncelilderl olacaktır, olm 
lıdır. 

Bakırköy fabrlkaaı Cümlıurl1 
yette 1600 lğden 9 bini geç 
iğe varmıı. Bu terakki niıbe 
ıan' at hayatımıza örnek olur 
az zamanda Türkiye unayi sah 
ıında yllkHk neticeler alac 
demektir. 

Bu tafıilitı sizlere ve 
umumiyeye zevkle 
Ümit ediyorum ki, millet, 
fabrikalara, memleketin 
leımeıi için rösterdiii alaka 
iii neticeler alacağından e 
olarak bizim 1evincimize iştir 
edecektir.» 
BugUn de iki Fabrika11ıl 

Temell Atılacak 
ismet Paıa, bunu mütealı# 

fabrika etrafında biriken halııı' 
alkııları araaında tekrar Ertui1'J 
yatma avdet etmiş ve yat vol' 
mabahçe önünde demirlemiştir· 

ismet Paıa, geceyi y•ttl 
geçirmi9tir. Ertuğrul yatı ~ 
ıabh saat 6 da lzmite harek 
etmiştir. Orada, kağıt fabrika~ 
nm temel atma meraaimi yapıl t 
cak, öğleden sonra da tek'', 
ıehrimize dönülerek Paşab•t~ 
cam f abrikaaının temtli atılac• 



PAZAR OLA 

Ozüm Bolluiunda 
k.111/c giılelim p11zar11, iı 1111rır •l11cai11, 
Yon 6alcmıga ı•lir mi lıiç ••rı g•pınc•I•; 

Ş• ••nıla Ç1111•1l11r """• hrl •"""" raz11/cı; 
Kii/• lcü/e lc•nrılmaş lıem lcara•ı, A.m altı •• 

Söıligegiwı mi nedir şimdi hnlm rn•r•lcım; 
ilci /cı'lo, çelcer mi acep ı• lcoc• •allıım. 

•• 

Gellgormuı huraga •'"• dört 6lr tarafta11; 
Sanlci do.malc bll11111•m ••sem de 6irlc11ç batma11.o 

- Kanm ıapkama baktı da, bu HDİD kaf an.n 
ll•tladeki de ppka mı, dedi . 

Begendim lcınalıgı larttırflım aldım lıemen; 
Görüne• çolalc çocuk sn•lnec•lcl•r 6irden •• 
Hep birli/et• oturup glgeceliz biz bol 60/; 
Diişiin•r11/c böglMc• g•riitli111 •zan ilr ,.ı,. 
Vardım n• çocalclar ia işe Ht1indiler •• 
Beslenmt1lt. i•tı)•nl•r lllzl111 ıilll bim geri 

- Havalar ne kadar aıcak Haaan Bey. Geçen 
ilin buz almıfbm, eve ı•tfrlaciye kadar .... 

- S.n ne ceYap Yerclial - Eridi mi? 
- Ben de, ya Milin ppkam• altmdald de ka- P. O. H. 8. - Hayır caaım erimek te W mı, 11caa• 

oldu. fa 1111, dedim. 
n n ·n· • ···~--~ ..,....,.... .... .,.. • ...... , ... 1""' 

f ık'l-alar _ J 

Var Mı 
HaHn Bey poıtabaneye ıitti, 

•itenin . anDnde durdu, memur 
ıok meıpldtı: 

- Memur bey yanm aaattfr 
aiıenin önünde duruyorum. Daı. 
ne kadar durayım? 

- Ya ben yarım asırdır bu 
ai,.ain arkHında duruyorum, 
daha ne kadar duyrayım diye 
ldmHye aorduium var mı? 

Kolayhk 
Erenklye gidecektim; Huaa 

Bey buna 6trenlnce elime bir 
paket ııkıthrdı : 

- Bu paketi trende bırakıraın, 
amca ıademe ıönderiyorum .. 

- Hanıi trende bırakayım? 
- Hanpi olur1a olıun ••• 
- ????? 

- Amca zadem, bulunmut 
•ıya daireainde memurdur. Trende 
bıralonca paket doğru ona ıider. 

Cennet 
Haıan Bey, karııı 61en bir 

cloıtuna ıöyledi: 

- Kannız 6lmllf diye duy
dum, ne yapmalı, kaderi Amma 
mlaterih olun o her halde timdi 
cennettedir. 

- O mu, yok onu bilmiyorum 
amma timdi ben cennetteyim! 

Haıan Bey - Ne o; timdi de biribidnize kur yapmıya mı baıladmız? 

Cevap . Dit intikam 
Karııı Haaan Beye ılyledi: 
-Git çocuğa bir dit fırçaaı ali 
-Canım çccujıımuz bir yqında 

Haaaa Bey, 1en ylzmek 

bilirmi•id? 

Haaan Beye dylediler: 
- Stıheyll Hanım, koca1anı 

teda •i eden doktorla evlendi: 

daha dit fırçaaı kullanabilir mi? 
- Na•l kullanamaz; bir tek 

-~ 
- Nered• ö(rendia? 

- Koca11 6ldü ya, doktordan 
6len kocaamın intikamını ala
ca dır. 

diti çıktı. 
- Denlıde! 

j ________ S_a_h_d_a_n_S __ a_hg __ a ______ _.I 
Aramızdaki Fark 

Kadmlar moda yOıllnden ıarip 
ıekillere girdiler. Ne ıırtlanna 
giydikleri elbiıenin elbiıe denecek 
hali; ne baılanndaki ıapkanın, 
ppkaya benzer yeri kaldı. Hele 
ayaklarmdaki ayakkabı, ayakka
bılıktan çıkta da dtınya dllnya 
olalı biç bir tarafta ıiyilm~mit 
acayip bir nemne oldu. BUttın 
bunlara sesimizi çıkarmadık. 

Evde gezdikleri yetiımiyormuf 
ıibi, ıokağa da yarıçıplak çıktılar. 
Gözümüzle gördük; gönlOmOzll 
katlandırdık: 

- Ne yapahm, dedik, zaman 
böyle 1 

Dünya yüzünde yaıayan bilmeı:n 
ne kadar milyar erkekten hır 
tanesinin bile aklına, bikim hu
zuruna aldip : 

1 

lıtemek aelmedi. 

* Gtln&n birinde bir erkek yeni 
bir modaya merak •ardı. Soyundu, 
evinde çıplak gezmeye baıladı; 
bu hali ıören karııı küplere 
bindi. Konu komfuya, efe do•ta 
ıöylediği yetiımemiş gibi papu
cunu ıiyince mahkemeye koıtu, 
kocasmı dava etti: 

- Kocam evde çıplak l'•ziyor, 
ayralacağım r 

.ı :: ....... , 
O Zaman 

- Aman Haaan Bey biraz 
enel Hna benıiyen bir l ıi sördöm. 
O kadar çok benziyordu ki aellm 
vermeden geçmedim .. 

- Selim verdiğin bir ıey de· 
jU, bana olan on lira borcunu 
da hatırlayıp ona veraeydin o 
zaman it fena olurdu! 

Daha Sonra 
Haun Beyin oğluna ıordular: 
- Sen büyllrsen ne olacaksın? 
- Aaaemia la0tuna sitmek 

için doktor olacajam, aonra ba-
bamın hoıuna silmek için avukat 
olacaiım.. daha ıonra keneli 
zevkim için de kaptan olacaiıml 

Çitte 
Haaan B.in otlu herıeye m .. 

rakh idi.. 6n8ne ne çıkıa ıorardı •• 
Bir fln Arap, baba11mn yüzlinl 
daYUI ıibQ fİI l'Örllnce aordu: 

- Babaajam, ne oldu aana? 
Y&ztın 6yle aeden titmif ? .. 

Haaan B. yhlal:ekfiterek ten 
bir cevap Yerdi: 

- At çifte attı!.. Dedi. 

Çocupn bu aklından çıkmadL: 
uzun bir mlddet l'eçtlkten aonr .. 
bir ıtın bakb ki -annemnfıt kanu 
tifl. Dayanamadı IOl"clu: 

- Anaecitim, aana da mı a' 
çifte attı? 

- Müşterileriniz bu pahalılığı gôrunce bag r p 
Çagırmıyorlar mı? 

- Hayır efendim, Belediyenin aürliltU ile mn. 
~dele ettiğini biliyorlar. 

- Karım yarıçıplak bir halde 
ıokaia çıkıyor! 

Diye ıiklyet etmek, ayrılmak 

Kadınların erkeklere niıbetle 
daha az mütıebammil olduklarının 
lıte Jllisali. Hiç bir erkeiin, 
karım yarıçıplak elllem içinde 
geziyor diye tikiyet etmediği bir 
devirde bir kadın mahkemeye 
gidiyor ve kim•eye görünmeden 
kendi evinde, kendi odaaında 
çıplak gezen kocasını dava ediyor. 
DojTuıu ıatılacak ıey 1 

Pazar Ola 

- Haaan Bey deniz ne kadar ıüzel. lnaaa 

16rtlnce aabicl deiil de ideta reıim zannediyor. 



SON POSTA 

Bu B8şı 
A k ve macera l'OmanJ - 72 -

Ne Yapahm? 
1 

Tuvalet masasının ,ekmelerini 1 
açmıı olan ev hanımı!!! ... Bu çek· 1 
mel rin içinde törpfiyli arıyordu. 

Aman Allahım bu çekmece· 
nin içinde neler yoktu. Bi.ıkaç 
~ıplak kadıo reami, bir dantel 
parçaıı ve Uç kirli mendil 
ile bir pak t pamuk blribinerine 
karışmJ.fh. Elli feniklik iki 
boncuk gerdanlık bir elbise
den veya ıapkadan kopmuı bir 
yalancı çiçek ince bir şapka vual· 
tine sarllmıştı. Yırbk ve kirli bir 
çorap, kapağı düşmUş bir podra 
kutusu ve muhteviyah bittiği 

halde ahlmamıı bir rimel kutu•u 
ve kirli iki likör kadehi, bir kirli 
çatal ta dipte duruyordu. 

- Allah.. Allah... Nereye 
gltmiı bu .. 

Gardrobu açm14tı. O.zeri tere· 
yağlı kirli bir bıçak, kapağı açıl
m11 bir reçel kavanozu yarı yenil
miı bir ekmekle beraber çama
ıırların bulunduğu aözlerin ta 
önünde idi. On1arı yana doğru 
itti, ve çamaıırlarıru karışb.rmıya 

bqladı. Bir erkek pantalonu 
aak111, bir iskarpin teki ipek 
kombinezonlar araımdan çıkmak· 
ta idi. 

Açık bir roman, unutulmuı 

'fe kurumuş yarım dilim bir ek
mekle beraber kenara sıkışmış 

bir pljemanın arasından fırladı. 
- !mre DrpDmll a&-dün mlil. 
- Bilmiyorum. 
Ev hanımı!!.. birdenbire bağırdı: 
- Aaaa.. aaa hatırladım. 
Lavabonun altındaki dolabı 

açbr, orada ayakkabı boyamaj'a 
mahıuı olan kutuyu çekti aldı: 

- itte bak burada imiı boya 
kutusu ııkıımııtı da açmak için 
onu kullanmfba. 

* 
Şimdi bir tar.aftan tırnaklarını 

törpülüyor · bir tar.aftan da lnırey• 
aoruyordu: 

- Hangi elbiaemi a-iyeyim 
lmre?. 

- Hanglslııi mi 'I her halde 
evvela otele gitmek için ıöyle 

bir tayyör lazım... Seyahat tay· 
yörli. Sonra bir ipek elbise, uzun 

Son Posta 
Yevmi, ılyaet, H"adiı ve Halk iautul 

!::ski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

., ,..,,,., -
ıGaıetemizde ~ıkan y.azı 
ve ıresimlt:rİD butün hakları 
mahfuz ve gaıeteoıiz.e aittir. ... 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
K~ Kr. fC,, x, 

TORKIYE 1400 750 400" ıso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone LedeJi JH·~iodir. Ad rea 
deği~t.irmek 25 kuriı:tur. 

-
Gelen evr•k geri oerilmez. 

Uinlardan mes•uny t alınmaz. 
Ceup için mektuplara 10 kuru~luk 

pul iliıvesı l.\zımdır. 

... Pc ta kutusuı 741 l.Wıbul ~ 
Telgraf 1 Sonpoııt1' 

ı.. Telefon: 20203 

Yazan 
Suat SUzan 

kollır bir9ey çay ve öğle yemek· 
leri için, sonra akşam yemeği için 
ipek bir elbise daha : daha U%UD 

birtey .. sonra da gayet tık bir gece 
tuvaleti, herhalde bunlar lazım.GÜ· 

r.cl bir pijema ... Bir gimono .. ipekli 
çamaşır yok.. yok onlar değil .• 
onlar Adi hah evet.. malum ya ••• 
Şimdi senin mesleğin değişti sen 
zevce oldun onun için benim zev
ceme layık bir surette giyinme-
1isin .. Hah ıu pijema iyi.. yalnız 
omuzundaki şu kırmızı çiçeği 
kopar... Çiçekli pijema... Hoşuma 
-gitmedi. Ve .. ıu elbise ... 

Gardirobun açık kapısı 6nUn
de durmuşlardı ve JU ~okak kızı
nın elbiseleri çamatırları arasın
dan namuılu kadın elbiıeleri ve 
çamatırları seçiyorlardı. Bir taraf
tan da Macar metresine bu ak· 
çamki ifleri hakkında talimat 
veriyordu. Eva çok basit bir 
muhitin çok aıağı bir tabakanın 
kızı idi. Birçok ıeyleri zihni 
almıyordu: 

- Peki lmre o aefirin getir· 
diii ~antama .• 

- Mhtqar diyecekaln. 
Eva filozofane alildü: 
- Sefir, mülleıar hepsi bir, 

dedi. 
Hem iıter nfir, ister müıte

ıar olıun, ne oluraa olıun o Al
lahm beliıı herifin getirdiği çan
tada ne gibi şeyler var ki bunu 
elde etmek iç.in bau i sanlar bl· 
ze böyl adam baıına ikiıer 
bin mark veriyorlar? 

Adam başına ikiıer bin 
mark mı? 

Imrel «'bu Eva çok saf bir 
kız,, diye dUtUnUyordu. 

Iki bin mark •flkının ona 
lutfen verdiii bir para idi. .&J. 
labı dini, abllkı, •tkı para olaa 
lmre böyle itlerde E•ayı :ıeklaı 

Almanya Ve Demokrasi 
Berlin, 13 (A.A.) - Dahiliye nazm 

M. Frik 19 Aj'u•toa reyiimı möueM· 
betile bir makale nefrederek, Alman
yadan dahn demokrat bir memleket 
olamıyacefınr; çOnkO bir -diktatörün 
milletin reyine mGracaat etmiyeceğlnl 
söylegıektedir. 

Amerika • Avrupa 
VaıinKlon, 13 (A.A.t Ameril<a 

hilldlmetı Akvam cemiyeti nesdine 
bir kon\iser tayin edecektir. Bu 
karar, Arnerikanm Anuptı itlerile 
allkad:u olnuya b&tladıtı noktaaından 
çok muhim görOIOyor. 

Seyy•h Gellror 
Don ftıhrimize (45) Polonyalı tzcl 

relmiftir. Bir müddettenberl ıehrlmlz· 
de bulunan Mıaırlı izcilPr buzün mem• 
leketlerine avdet edeceklerdir. 22 
Atuatoala 0Hano vapurile şehrimize 
(200) Alman •eyyahı .ııelecektir. 30 
A,tutoata da ( 450 ) lngillz seyyahı 
ııeleceldir. 

Yer•ltl H•IAsı 
Sullanabmet meydaaında Oç ay 

evvel ln9amına bati.anan asri )'er.altı 
lıeli•ının lnıaatı jkmal edilmiılir. 
Heli yakın•• açılacaktır. 

Bir Esrarcı 
Çadırcılarda dolaımakta iken 

ıilphe üzerine çevrilen Mehmet 
isminde birinin üzerinde 25 gram 
eırar bu1unarak yakalanmııtır. 

•••••••••••••••••••••••••-•••••H••••••H•••••••••••••••••l91 

lıu"~"' lfltd·qn; 

S hirTiyatro~u 
111111111111111 

Ull 
llllllll 

Tepebaıı Belediye 
Bahç ınnde 

16-8-934 Pergembe 
Kllnil aktamı 21 de 

OPERET 
KOKTEYL 

Y ıan : Ekrem Reılt 
Beatollyeo: Cemal Retlt 

!ıt nbul, Bebek, Sitil 
7olculara için tramva7 
teaıla .dllalttlr• 

14 • 8. 934 

için cehaleti için tercih ediyordu. 
ÇUnkU i1ten hiç anlamadıj'ı için 
harikulade gUzel soyulabiliyordu. 

lf-
Eva ıimdi siyah blr tayyör 

•fipUrUyordu: 
- Sana birıey ıöyleyeyim mi 

sevgilim no zaman böyle bir 
iıe giriısek içimde tarifi imkAn· 
sız bir korku duyuyorum... Gel 
vazgeç f mre... Böyle şeyler yap
mıyalım .. 

- Ya ne yapalım?. Na11l 
yaşayalım?. 

- Çalııf.. 
- Çalıımakl!. Alay mı ediyor-

aun ?. Nerede çalışayım? ... Alman· 
lar ecnebilere iı verirler mi hiç?. 

- Vermezlerse git memleke· 
tinde çahf. 

- Memleketimde namuılu 

insanlara bile it yok. Namuslu 
lnaanlar açlıktan •UrllnUrken bir 
aabıkab nereden it bulur?. 

Eva göifiı geçirdi: 
- Ah .. keıke AlmJln olsa idin, 

dedi. lısiz kalmazdın. Hitler kuv
vetlenmek için mntemadiyen s. 
A. ve S. S. b burlarma para ile 
gönüllü kaydettiriyor. Grete'nin 
dostu kanlı Hintze ve Lea'nin 
yavuklusu serseri Jorj yazıldılar 
bile ... 

Bu ıuretle ıokak sokak do· 
laııp, kırlarda parklarda yatıp 
ıeraerJ diye ikidebir Polis Müdi
riyetine gitmekten kurtuldular. 

Gözlerini süzerek kaılarıeı 

kaldırıyor ve batını ıki tarafa 
sallayarak anlatıyordu : 

- Lea dün gece anlattı. S. 
A. karakollara öyle mükemmel, 
öyle milkemmeJmiı ki... haftada 
d&rt gün birer porsiyon et veri· 
yorlaraııf, diğer günler bol pata· 
tea, sebze, yatmak, kalkmak, ye

mek içmek hep Bitlerden.. Oıte 
de ceplerine aylık ta var. 

(Arkuı nr) 

IOD Poıta 

fstanbul BORSASI 
13. 8. 1934 -----= n=-=-=-= ÇEKLER 
ku~ 

Lendra 132,0l Pr•i' 19, 15'8 
NH - 1•rk • 0,80~5 Viyana 4,2657 
Parl• 12,06 MadrU D,815 
lılllllııo i,2725 Berlfn 2,031ı\ 
Brlktel l,38tU Varıova 4,20SR 
AtlH !3, 1152~ Peıte 4,0316 
c .... ,. f.435 BOkr•t 79,525 
set7a 64,ıım Bolsrat 84,8616 
A••terdam 1,115 Moakova 1089,00 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira Lira 

it IHk.(Na111a)-V, 1 Bomontl 13,ro 
" (Hlalle) 8, lt33 latlkrua PB,50 
" (MUen1ı) 102,- latllı:rııaı DahılJ 9J,OO 

Oa111anlı lSank. ı,- Dtlyunu Mu. 52,50 
hlhlk • li,'15 Bajdat tertip 1 09,0D 
Şirketi Ha1rl1• Jl>,Qll ,, • U J0,00 
liı.llf •ıJ,11 Reji S,90 
Aaadolu ,.90y, 26,'IO Tramva1 ,,91 

• " IO P. J4,8:)0 Rıhtım 23,00 
Aaade u" ıoov. '5,50 OıkUdu ıu no,-
$arlıı D. Y. •2t1,60 Terko• tl,SO 
J.ı. Tnnıny 41,SO M11ırKr.fo.l8S6 Ul,00 
O•ktltlar •u 11,03 • ,, • 1903 90150 
Terkoı 26,75 • • • 1VJI 9a,50 
Ha.arası 27,- Elektrllc -,-
Telefoa 11,7.S 

MESKUKA T [*] 
Lira ı Llrıı 

Tlrk attana 9%3,0D (Hamit) 46,~0 
lnı. • J ,!3 (İhtat) C0,00 
Pr. • 8,42 (Vahit) '8,2ıl 
Rua • JO, 5 lıac, bıtlblrUk altaa 
.. ıı11,. 86,50 

Banknot (Oı. 8.) 2CO (ÇU h\ırly•t) 4ıı,7o 
Kal.a betlblJ'Ulıl altın (Hamit) araab ıl3,lt 

(Ro9at) • 47150 
(c .. "- rl l) A6"" (Vahit) • 49,•l:J .. mııu 1• .. ,..., 

(Aıılı) 46,25 r> Dore• 'ha~t 

Yeni Şehir Meclisi Aza~ 
\arı Nasıl Seçilecek ? 

intihap İçin Çalııma Yolları 

Yeni beledlg• kanunu mucibine• ••çil•n lstaJtbul•n ilk Şehir Meclisi 
.. n 4afJrednl• n• to11l•nlıs11ul• 

Türkiye Cllmhuriyetinin baıar
dığı bUyUk eserler araa\nda bele
diyeciliği de yeni baştan tanzim 
edici bir kanun yapılmıfh. Bu 
yeni kanundan ıonra ikinci 
intihap devrine giriyoruz. Yeni 
kanunun gfSsterdiif yoldan ilk in· 
tihabı malüm olan ıartlar içinde 
yaptık. O vakit yeni kanun pek 
taze idi. Ve bu aebeple intihabı 

idare edenlerle intihaba iıtirak 
eden halk tabakaları, tatbik yol• 
lannda tecrübesiz bulunuyorlardı. 
Yaklaşan belediye intihabım yeni 
kanundan sonra Ctimhurlyetin ve 
intihabın aldığı dört yıllık meıafe 
içinde olgunlaıan tocrUbelerlml:ıle 
halkın ıiyasif yetiımesine de ya• 
rayacak bir itina ile tatbik yolu• 
na koymak bize vazifedir. Bunun 
için Vfttan nUfuıunun Uçte birini 
teşkil eden şehir ve ka1abalarımız 
belediye intihabı günlerini seılf, 

hareketli ve canlı tezahürler lç.e
riıinde tanzim ve idare etmemiz 
lizımdır. 

Her yerde yüksek ıiyHI ehem
miyeti olan belediye intihabının 
TUrkiyeye nlıbetle daha ayrı ve 
nıtUn kıymetleri Yardır. 

C. H. Fırkası proıramında izah 
edilen ıebep1erle mebuı intihabı 
iki derece Ue yapıldığı ve Btlytık 
Millet Meclisi intihabına kadınlar 
iştirak etmediji halde belediye 
seçimlerinde rtişt yaıına gelmiı 

büttın vatandaşlar reylerini doğ· 
rudan kullanıyorlar. Ve vazife ba
şına seçiliyorlar. Yine fırka pro
grama göre belediye intihap• 
lannı umumi intihap için bir ye• 
tittirme ve tecrl\belenme vasıtası 
olarak kabul ediyoruz. 

Bu sayılan ana sebeplerden 
dolayı Eyliil içinde hazırlıktan bi· 
tirilecek olan belediye seçimi için 
fırkannz a11ağıda yazılı yollarla 
çalııacaktır. 

ı - Usule ait itler • 
A) Her yerde fırka yoklama

ları 22-4-934 tarih ve 11262 mı• 
mara ile tamim edilen tekilde ve 
fırka umumi reislik divanının taa· 
dikinden geçip bUtUn alikalılara 
yallanan talimata uygun olarak 
yapılacaktır. 

8) Bu intihapta mümkün oldu· 
ğu kadar çok vatandaıın reye 
ıtiraklerinl temine çalıımak mUle
tin siyasi terbiyeıini yükseltici 
vazifelerimiz bakımından fırkanın 
borcudur. Bunun için ayrı fasılda 
izah edilecek telkin vasıtaları kul· 
!anmakla beraber rüft yaşına gel· 
mit hor vatandaşın vaktinde ko
laylıkla reyini kollnnabilmesini ko· 
laylaıtıracak yolda hizmet etme• 
llyiz. Bunun için teşkilatımız eski 

· muhtarlara ve ihtiyar heyetlerinin 

vazifHlnl görmekte olanların def• 
ter tanzimi ve kayıt işini kolay• 
(astıracak yardımlarda bulunacak• 
lardır. Bu yardım ; her ıehir \"e 
kasabadaki en yftktek idare hey
etimizin eli ve ldarcısile ve ocak• 
larımızdan istifade olunarak yapı• 
lacaktır. Bahsedilen el ve lı bir-
liğ'ini kuıurauz baıarmak mahalli 
hUk6meti ve intihap enciimenlerilo 
bir ve beraber çalıımaga bağlıdır. 

il - Propaganda 
A - Mevzular ıunlardır ı 
§ Her medeni devlette bel&

dlye lntihaplarmın ehemmiyeti. 
§ TOrkiyede yeni Belediye ka• 

nununun temin ettiği haklar vı 

kadınlarıo belediye mecllalerine 
ıeçmekve .eçllmek baklan. 

§ Her yerin belediyeıinin dört 
yıl zarfında ba9ardığı itler. 

§ H r y r b lediye&inin ileri 
•eneler Jçln baıarmağa dt11Undlljtl 
itlerin plAn ve proıramlan. 

§ Yurttaıın Belediye seıimine 
iıtfrak hususundaki mllli, medeni, 
ıiyast hakkı ve vat.lfesl. 

B - Vaaıtalar: 
§ Mahalli bUtün gazete v• 

mecmualar. 
§ Fırka ve halkevlerlnin bUtlln 

neılr vaııtaları. 
§ Fırka ve halkevlerl salonla• 

rmda şehrin ve k&1abamn bu 
maksat için elveriıll mektep, si· 
nema, tiyatro, spor kulUplerl, ha· 
yır cemiyetleri ve ı.. salonlarında 

konferanslar. 
§ Bütün :intihabın devamı müd• 

delince snndıklaran bulunduğu 
binalara yakın yerlerde nutuklar .. 

C - Yazı ve söz için iıtif ade 
edilecek unsurlar: 

§ Y au için fırkalı gazeteciler. 
§ Söı için Fırka halk hatipl•ri. 
§ Yazı ve söz ı,ın fırka ve 

balkevlerinin ayırıp vazife Yerr 
ceği arkadaılar. 

§ Herhangi aıfat ve vazifede 
olursa olsun bu mevzuda a6z •• 
yazılarile halkı tenvir etmealnden 
iıtifade edilecek vatandaşlar. 

111 - Donatma 
§ BUtUn intihap günlerlnd• 

ıehir ve kaaabalarda bayraldat 
aaılacak. 

§ Fırka ve Halkevleri, talfmr 
tındaki ıekilde bayraklanacak. 

§ Şehir ve kasabalarda inti
habın ilk ak9amı halka mUbflll 
alyast bir gün yaşandığını batır 
latacak mUmkUn olduğu kad., 
çok gece tenviratı yapılacak. 

§ Bllhassa aandıkların buluır 
duğu binaların önü ve civan bol 
bayraklarla onuncu yıl bayraoııll" 
dan kalma kısa söz levhalaril' 
ve vatantaşı seçime iıtirake tef" 
vlk edecek ve belediye intihabı" 

(Devamı 9 uncu tayf ada ) 
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1 tli ha tçıİZ;;;~ Sırtına Yükletilmek iste
nen Muhtelif · Mes'uliyetler Vardı .. 
Bu küatahça propaganda, çar• 

Çabuk tesirini göstermişti. Yalnız 
•varn güruhu ve ittihatçıları sev· 
lhiyenler değil, hatta ittihatçıların 
1arırn rnUnevver zUmreıi bile bu 
lheselenin dedikodusuna kapılı· 
•ermişlerdi. Fikirler çalkana 
falkana tebellür ediyor. Biri· b• • 
bırı. arkasına sıralanan sualler, 
asıt düşünceleri dalalete 

Uğratarak (Mahmut Şevket Paıa 
faciası)nda (gizli tertipler) olduğu 
Zannını veriyordu... Bu facia 
dolayıaile lttihatçılann aırbna 
JUkletilmek istenilen meauJiyet
lerin eaaaı, ıu iddialar ftzerinde 
toplam yordu: 

1 - 8a bıAH baskınından 
110nra (muhafız taburları) namile 
kamilen ittihatçılardan mürekkep 
tıç tabur teşkil edilmişti. fsanbul 
muhafızı Cemal Bey, bu üç tabu· 
run efradını kamilen istihbarat 
iılerinde istihdam ediyordu. Nite· 
kim, (takJibihükümet) meselesini 
de bunlar takip eyliyordu. Hal· 
bukf bu muhafız taburları, 329 
leneıi mayııının 14 nncU gftnli 
·yani, Mahmut Şevket Paıamn 
katlinden on bet glln evvel· 
lağvedildi •• hizmetlerine, nihayet 
•erildL Ondan aonra da bu vak'a 
ıubur etti. 

2 - f.tanbui muhafızı Cemal 
Bey, bu vak'anm iki ay eneHn· 
denberl yapılacaimı biliyor, ve 
buna hazırlananlan takip ettiri
Jorda. Bunları bir içtima halinde 
bastırmak, bu ıuretle de böyle 
kanh bir vak'amn zuhurune mani 
olmak elinde iken niçin bunu 
yapmadı? •• 

3 - Silahçı dllkklnlan polis 
lblldllriyetinin ve latanbul mu
bafızhğının en ıiddetli kontroluna 
tabi olduğu halde Galatadald 
•illhÇJ Mustafa Efendinin dllkkl· 
hından ayni cinsten yirmi adet 
rovelver alınıyor da niçin takibat 
Yaptırılmıyor. Niçin bu silahlar 
Daklettirilirken yakalathrılmıyor ?. 

4 - Maksat.. hem kendile· 
rine engel olan Mahmut Şevket 
Paşayı <>rtadan kaldırmak, hem 
de bu bahane ile belli başlı 
muhalifleri ağır cezalara çarptıra· 
rak efklrıumumiyeyi, yine tethiı 
ıiyaaetile boğmak ..• 

GörülUyor ki bu zehirli pro· 
paganda, az çok esaslı noktalara 
temaı ediyor, basit fikirlileri av· 
layabiJecek bir mahiyet te gös· 
teriyordu.. Şu hakikati de kabul 
etmek lazımgelir ld blltUo bu 
dedikoduların zuhuruna bizzat 
Cemal Bey sebebiyet •ermiıti. 
Bu zatın lüzumundan fazla gurur 
•e nefıine itimadı, önil kolayca 
alınması ihtimali olan bir mese-
leyi, büyük bir facia ile ~etice
lendirmişti.. Muhalifler, bu ıtham· 
ları ıın bir noktasında hak kaza· 

t • ;J •• • • 1 .. .. . 
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Bulgarlar, osma11lı ••lrl•rinl gollard• çalııtırı•orlardı 

nıyorlardı ki o da, 2incl madde
deki iddiaları idi. 

Evet, Cemal Bey • kendi itlra· 
fatile de sabittir ki • bu sul kas· 
tm hUtlin tertibatını biliyor, eıhası 
da ayrı ayrı takip ettiriyordu. Mak· 
sadı, bunları cilrmU meşhut halin· 
de yakalamak, hiçbir red ve in· 
kAra mecal bırakmamaktı. Fakat •• 
Mahmut Şevket Paşayı katli der• 
uhte edealer Beyazıt meydanında 
toplandıkları zaman, bu ıerirleri 
takibe memur olanlar niçin bun• 
lann etraflarını çevirerek yakala· 
mamıtlar.. niçin bu facia esna· 
sanda meydana çıkmamıtlardı ?·. 
Sillhların ablmaya baılamasile 
canilerin firan arasında bq da· 
ldkadan fula bir zaman pçtfjl 
halde, vak'a mahallinde tek bir 
cini yakalanmıı; hiçbir memurun 
L:urşunDe bu11larda11 birinin l:af aıı 
perçalanmamııtır. Cemal Bey, en 
mlihim bir zabıta vak'a11 ifa edi· 
yordu. Bir cllrmOn vuku bulacağım 
bilen bir zabıta memurunun va· 

Perhiz Yemekleri 
(Baıtarafı 4 üncii •avf ada) 

ıu ile IO dakika kadar dömıell, 
bir elekten aOzmeli, doktorun tav• 
ıiyeıi mucibince ıeker limon suyu 
konyak veya portakal çiçeği IUJU 
ilave etmelidir. 

su. 

Kepek Suyu 
Miktarları: 150 gr. kepek, 1 litre 

Bcaleyici kuvveti: Bu matbuhun 
her litresinde besleyici madde 25 ır. 
Asit fosforik 0,80. 

Hazırlanmaşı: Kepeği ıoğuk 
auya koymalı, kapalı kapta bir 
ıaat kadar kaynatmalı, elekten 
sllzmeli, miktarı azalmıııa su 
ilive ederek bir litreye ibliğ 
etmelidir. 

Keten Tohumu Suyu 
(&erlnletlcl MU•t•hz•r) 
Miktarları : 2l> gr. keten tohumu, 1 

litre au 40 gr. şeker. 
Be•leyici kuvveti: İçine konan f8· 

kerio miktarına göre değişir. Serinle
tici hassası vardır. 

Hazırlanması: Keten tohu· 
munu soğuk su ile yıkamalı, bir 
bez içinde kurutmalı, tahta bir 
Ustlivane ile hafifçe ezmeli, bir 
litre ıuyun içine koyup kapalİ 
bir kapta yarım saat kaynatmalı, 
elekt n s meli, ıuyu azalm1ısa 
bir li r y ıblağ etmeli, içine lU· 
zumuna gore bir limonun ıuyu 
veya ıki portakal suyu, yahut 
bir çorba kaşığı rom veya konyak 

karıştırmalıdır. 

zifesi o cUrmlln sonuna kadar 
bekleyip te mllcrimi tutmak değil •• 
tam zamanında işe mlidcıhale ede
rek bir fenalığın önUnU almaktır. 

Bize kalırsa, Cemal Bey, ev· 
veli lstanbul muhafızhğı mevkiinin 
heybet ve azemetine güveniyor, 
o heybet ve azametten gözleri 
kamaıması IAzım gelen canilerin 
bu kadar mütecasirane davrana· 
cakJanm zannetmiyordu. Sonra• 
da, • yine kendi itirafile aabitdir· 
ki • tertip: edilen suikutlerin böy· 
le umumi yerlerde olacağını bek· 
lemi yordu. 

Muhaliflerin elinde mühim bir 
tezvir va11tası ıeklini alan bu 
m...Jeaia d.dikodulan ...,....._ 
çe blyGmlf, adeta hlk6meti te
llfa dOtllrmUıtO. Bunun Ozerioe 

birkaç kişi tevkif edilmit, bu me
sele etrafında konuıulmak remmt 
bir beyanname ile menolunarak 
bu ite de baylece hitam verilmifti. 

( Arkaıı var ) 

ispanyada 
Şimal Vilayetleri Muhtari

yet Mi lıtiyorlar ? 
Madrit, 13 (A. A.) - Mın

takalar komitesinin tanzim etmif 
olduğu anane esasına müstenit 
ikbsadei mUnasebetlerl idame 
etmek istiyen fimali İspanya eya· 
letleri belediyeleri intihabat yap-
mıya karar vermiıler ve hükumet 
memurlarının meoetmelerin rağ· 
men bu intihabab yapmıılardır. 
Maksat, eyaletler milmeasillerin· 
den mürekkep bir komite vllcude 
getirmektir. 

Bu yUzden ba~ı ıehirlerin 
belediye reisleri tevkıf edilmittir. 

İngilterede 
Ortalığı Altüst Eden Bir 

Fırbna Koptu 
Londra 13 (A.A.) - Dtın Lon· 

drada ve İngilterenin daha bazı 
havalisinde gak glSrO)tllsll ve ıim· 
ıekle karışık fevkalide ıiddetll 
yağmurlar yağmıtbr. 

Bir çok evlere yıldırım dDı· 
mütse de nüfusça zayiat yoktur. 
Fırtına e~nasmda Eueks'te iki 
otobüs çarpıımıf, yolculardan 
43 kişi az çok yaralanmııbr. 

.............. •"" . 
Sanayicil 
29/ Bırinci teşrinde Ankara'da 

aç lacak aana~i sergisine iştirak 
et. Müracaat müddeti 1/ Eylwda 
bitiyor. 

Mllll lktıHt H Taaarraf Cemiyeti 

Yeni Şehir Meclisi Aza
ları Nasıl Seçilecek? 

( Baıtarafı 8 inci =;i~d-;·;··· ........ , ... dİ:~;··;; .. i;Hhabın devamı mOcl-

nın ehemmiyetini g6aterecek ma• detince birer halk kürsOıU açıla-
hiyette ıimdiden hazırlanması IA· caktır. Bu kürsülerin ıekli ve ir 
zımgelen kıaa cümleli levhalarla leme usulü onuncu yıl bayramın-
alikayı ve takdiri çekecek tarzda da olduğu gibidir. 
donatılacaktır. l Kürsülerin yeri sandığm bulu-

§ ntihap günUnUn sesli geç· nacağı binaya azçok yakın ve rey 
me1i için her yerdeki bando ve vermeğe gelenler ve dönenlerin 
muhtelif vasıtalardan i&tifade olu· uğrağı olabilecek genişçe bir mey• 
nacak ve toplulukla milli marşlar dan olmalıdır. Halk künülermde 
söylenecektir. k endi arzularile söylemek istiye· 

iV - Halk KUrsUlerl cek vatandaılardan baıka Fırka .,, 
Belediye intihap gününün hal· Halkevlerinde vazife verilm"ş ve 

kı toplayıcı ve ayakta tutucu va• hazırlanmıı hatipler de konuşma• 
ziyetlnden istifade ederek Cüm· hdır. Halk kürsüleri nutukları 
huriyetin ve inkılabın feyizlerini için onuncu yıl rehber kitabından 
ve eserlerini tekrarlamak ve an• Başvekilin, Meclisin son kapan· 
mak vazifemiz olacaktır. Bunun 
ı 1 masında söylediği siyasi nutuktan 
çin yanız her vilayet ve kazada, ve diğer netriyattan istifade 
kullanılacak intihap sandığı ade· olunur. 

1 latan bul Belediyesi ilanları 1 
Daimi Belediye Zabıtası talimatnamesinin 33 ilncU maddesine 

enctlmenin 1/8/934 tarihli kararile ıu Flkra ilave edilmiştir. 
0 Belediyeden ruhsat almadan reklim mahiyetinde verakc 

tertip ve tevzii memnudur. Bu memnuniyete riayet etmiyen ilin 
sahibi ile tevzi edenler umuru Belediyeye mlUealJik ehkimı cezaiye 
kanunu dairesinde tecziye olunur. ,, 

KeyfiyGt ilan olunur. "4753,, 

• • Ketif bedeli 374 lira 17 kuruı olan Bakırk6y Kazasına tabi 
Osmaniye köy mektebinin tamiri bir hafta mllddetle temdiden 
münakaaaya konulmuştur. Talip olanlar keıif evrakını görmek ve 
ıeraiti anlamak üzere Levazım Mlldfirlüğllne, Münakasaya girmek 
için de 28,5 liralık teminat akçesi makbuzu ile 16/8/934 Pe11embe 
saat On beşe kadar Daimi Encümene mOracaat etmelidirler ... 4583,, 

Muallim Aranıyor 
Tllrk Maarif Cemiyetinin Buraa'dald Liaeainia orta mektep Ye 

llae kısmında fU dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
((Riyaziye» ((Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji» , .. Fizik, Kimya", «Türkçe 
Edebiyat», «Yurt Bilgiai, içtimaiyat, Felaefe», • bilhaua Riyaziye 
" Fen BU.W denlerinde laaiHzce biJealer tercill edilecektir •• 

Uzımgelen vuıflan haiz muallimlere meap, iadem n ehliyet
lerile mllnalip iicret verilecektir. lateklileria Yeaikalarile beraber 
Ankara'da Tftrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine mllracaat• 
ları. (4717) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Sinopta Boztepe fenerinin bulundutu mevki ile Marmara Ada

aının yanında Hayırsızada fenerinin bulundutu mahaldeki aiı dD
dUklerine ait makine dairelerinin inıaab kapah zarf uıulile ve ayrl 
ayn olarak m6nakaaaya konulmuıtur. Her birinin ketif bedelleri 
"6000,, kUıur liradan ibaret olan mezkOr blna)ann ihaleli 29/ Ağu1-
toı/934 tarihine mllsadif Perıembe gOnO aaat 14 te ayn ayrı olarak 
icra kılınacağından talipleriu prtnameleri g6rmek llzere Galatada 
Çinili Rıhbm bamndaki idarei Merkeziyeye mllracaatlan. {4568) -
-----------------------·--------------------------.-ır İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Bina inşaatında tecrübeli bir Mtıhendise ihtiyaç vardır.. Ay ıjl 
300 liradır. Talip olanlar ~eıikalarile 20 Ağustoıa kadar Memurin 
MUdiirlüğUne müracaat etsinler. "4561,, 

~ 

uıı.S~~ % ~ .... ~ 
Beynelmilel Atletizm 1 

Müsabakaları 
Am.terdnm, 13 (A.A ) - Dnn icra 

olunan beyııelmilel atletizm oyunları
nın neticeleri funlardır : 

400 metrede Harbin ( Amerika ), 
100 metrede Berıer ( Holanda ), 200 
metre Berger (Holanda), Yilk•ek at• 
lamada Conson (Amerika), 800 metre· 
de lıtman (Amerika), l,SOO metrede 
Lovelok (Y enı Zelanda), Uzun atlama• 
da Pikok (Amerika), 5,000 metrede 
Ku•oçinskl ( Polonya ), 110 metrede 
Beard (Amerika). - 1'eDI Ne1r11at ı 

Hollvut - Holivut'un ıs Ağustos 
nUahuı çok güzel renkli resimler ve 
en ıon ıinema haberleri ile intiıar 
ttmiıtir. 

, , 
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Kızıl Elbiseli Adam •• 

O; Can Ac1sile Feryat Ederken, Herkeı Başını 
Çevirmiı, Kulaklarını Tıkamııtı •• 

Annem, çılgm gibi benim Us· 

tüme atıldı. Kollarının arasına 

aldı, hıçkıra hıçkıra ağladı. O 
ıece sabaha kadar uyumadı ... 
Ertesi günü, annem beni kapalı 
ltlr arabaya bindirdi. Büyük bir 
meydana götürdü. Buraaı, mabıer 
gibi kalabalıktı. Yalnız ortada 
bir boıluk bırakılmıf, buraya da 
yJkıek bir kerevet yapılmııtı .•. 
Birdenbire her taraftan: 

- Geliyor.. geliyor ..• 

Sesleri işitildi. Annem, araba· 
nıa metin perdesini aralayarak 
bana parmağile bir araba aös· 
t ... dl: 

- Bak.. dikkatli bak evlAdım. 
Dedi... Baktım. Araba, yavaı 

yavaı o kerevete doğru ilerliyordu. 
Her tarafı açık olan arabanın Uı· 
tunde, zincirlerle bağlı bir adam 
yatıyordu. Araba kerevetin ya• 
nma kadar getirildi. Kıpkırmızı 
elbiseler giymit adamlar tara
ftodan o zincirli adam arabadan 
ndirildi. Kerevetin tiz erine 
Çıkarıldı. Ortadaki direğe bağ· 
landı.. Kızıl elbiseli adamlardan 
birJ oradaki ocaktan kıpkırmızı 

olmuı bir demir aldı. O adamın 
vücudunda dolaştırmaya baıladı. 

O kızgın demir dolaştıkça adamın 
vücudundan hafif dumanlar çıkı· 

yor, arkasında izler kalıyordu. 
Adam inliyor, kıvranıyor, çektiği 
ıztırabın acısına dayanamıyordu .• 
O kırmızı elbiseli adam • ki, ıon
radan bunun ceJlit olduğunu 

öjrendim - elindeki bu kızgın 
demiri fırlattı, attı. Sonra ocak· 
tan yine kıpkırmızı kesflmiı bir 
kelpeten aldı. Bu kelpetenle, o 
bağlı adamın tırnaklarını ıökme• 
ye başladı. Can acısında gözleri 
dııarı fırlayan adam, boğuk bo· 
tuk feryat ederken herkea baıını 
çevirdi. Kulaklarını tıkadı. Cel· 
lit, bu iti do bitirdikten ıonra 
elindeki lcelpeteni bıraktı. · Bu 
ıefer de ocaktan yine kızgın bir 
kıskaç aldı. Bu kıskaçla 

o adamın sağ kolunun dirseğini 
yakaladı.. yavaı yavaı bükmeye 
baıladı. Dayanılmaz bir feryat 
arasında bir kemik çatırdadı. 
O adamın baıı, baygın bir halde 
ı<ığsüne sarktı. Cellit, büyük bir 
ıükimetle kıskaçı önüne bırakh; 
yanında duran topuzu eline aldı. 
Havada Uç defa salladı. O 
adamın, göğsünün üstüne düıen 
baıma fırlattı. O anda bu talih
ılz baş parçalandı. Dağılan 
kemik parçaları etrafa sıçradı. 
Bunlardan bir parçası, geldi; 
benim alnıma.. ta, şuraya 
çarptı ... Ben artılr, iş bitti zanne· 
diyordum. Ve hatta, meşin per· 
~eyi kapayarak geri çekiliyordum. 
Fakat cellat bu defa da belindeki 
uzun ve enli yüzlü kılıcı çıkardı. 

Her tarafında yanık izleri ve 
geniş kan lekeleri görünen cesedi, 
dört parçaya ayırdı. Ondan sonra 
halka dönerek: 

- Paydos!... 

Diye bağırdı. 
Birinci Fransuva, dirseklerini 

koltuğun kenarlarına dayamış 
olduğu halde gözlerini Şövalyenin 
gözlerinden a} ırmıyor; büyük bir 
dikkatle onu dinli~ ordu. Söz 
buraya gelince, dayanamıyarak 

1ordu: 
- Bu adam kimdi, Şö\ alye?. 

Şövalye, eline aldığı ıarap 
bardağını ıon damlasına kadar 
içtikten sonra cevap verdi: 

- Acele etmeyiniz şevket:ne· 
ap.. Bu adamın kim olduğunu, 
ben de pek geç öğrenmiştim ... 

Bu feci sahne biter bitmez, 
annem arabanın meşin örUisUnU 
çekmiı, arabacıya: 

- Haydi •. St\ratle evimize 
dön. 

Demiıtl... Başından sonuna 
kadar gözUmU kırpmadan seyret· 
tiğim bu kanlı vak'a, dimağımda 
bUyük bir tesir husule getirmif .. 
Bütün his ve ıinirlerim, adeta 
taı kesilmişti. 

Meydanın gürültüsünden uzak
laıtığımız zaman, annemin sapsarı 
çehresi bana çevrildi. Aramızda 
şu kısa muhavere geçti: 

- Gördün mil?. 
- Evet .. 
- Bunu, sakın unutma. 
- Hayır. 
Ertesi günü tekrar arabaya 

bindik. Romayı terkettik. Yine 
uzun bir yolculuktan sonra şato· 
muza avdet etmiştik... Aradan 
birkaç sene geçti. Annem birden
bire elbisesini değiıti. Matem el
bisesi giydi. Zaten ytizii hiç gül
miyen kadın, o günden sonra 
artık büıbütUn canlı bir cenaze 
haline gelmiıti... Ben, her gün 
şövalyeler arasında, at sırtmda, 
yabani domuz. avında •Ucudllm 
gibi kalbim de nuırlaıa nasırlaıa 
büyümüş, tam on dokuz yaııma 
gelmiştim. Annem, aylardanberi 
yattığı hasta döıeğinde solgun 
bir glll gibi her gün biraz daha 
kuruyor; dokunulduğu anda dagı· 
lıverecek gibi bir bil alıyordu .• 
Bir gün, yine bir domuz avından 
döndüğüm zaman dadım Jorjet 
şatonun merdivenlerinde önüme 
geçti. 

Nemli ve mustarip gözlerilo 
yüzüme bakarak: 

- Koş .. annen aeni görmek 
istlyor. 

Dedi... Koştum. Onun daire• 
ıinin kapısından girerken orada 
bekliyen papaza o kadar şiddetle 
çarptım ki, bu zavallı Allah ada
mım az kalsın annemden daha 
evvel ahirete gönderiyordum ... 
Yatağının dibine diz çöktüm. Ka
dit haline gelmit olan aap aarı 
ellerini alarak yllzlime gözüme 
ıürdUm. Ve ona ilk defa olarak 
ıu suali ıordum: 

-Anne!. .. Benim babam kim? 

Onun eli, yavaı yavaı yasb· 
ğımn altına uzandı. Oradan çı· 
kardığı bir kağıt paketini bana 
uzattı. Yorgun ve solgun dudak
ları kıpırdadı ı 

- Al evladtm .. oku .. babanın 
intikamını al . 

Diye mırıldandı. 

Şövalye, elini alnına dayadı. 

Kalbi, en derin noktasından tit
reye titreye uzun bir nefes aldı. 

Kıral birinci Fransuva başını kal
dırdı: 

- Heyyy, Basinyak .. Bir şişe 
şarap daha... Diye bağırdı. 

ŞÖ\•alye, bir dolu bardak 
şeırabı, bir hamlede içtikten 
sonra sözüne de\•ama başladı: 

( Arkası var ) 

Hüsnüniyet 
Sahibi 

Kadın - Ben piyanoya otur
duğum zaman neden öyle mlls
tehzi gOlüyorıun ?. 

- Baıının ucundaki vazonun 
düımeıi ihtimalini DilşUnüyo• 
rum da .. .............................................................. 

Yunan 
ihracat Ofisi 

1 

Atinadan bildiriliyor: Yuna• 

Yeni varidat nistan bütçesine 
konulan para ile 

bulundu iı gören ihracat 
ofisinin iıleri iktısadi buhran 
yliziinden çok artmıştır. Her mem· 
leketle olan anlaşma ve kontejan 
işleri gibi yeni meydana gelen 
meselelerle ayrı ayrı uğraımak 
zarureti yanında mahdut olan 
tahsisat dıı pazarlarda yapılmakta 
olan ve arttırılması düşllnlHen 
propaganda işlerine istenilen 
vüs'ati vermiye imkan bırakma
maktadır. 

Bunu nazarı dikkate alan ve 
ihracat ofisinin faaliyete her za• 
mandan fazla lüzum olduğu ka
naatinde bulunan hlikfımet ihracat 
ofisine yeni bir varidat membaı 
bulmağı düşünmUı ve ithalat ve 
ihracRt işlerile uğraşanlardan alı
uacak ufak bir resim ile bu işi 
halletmeği muvafık bulmuştur. 

Maliye ve lktısat Nazırlarının 
müştereken mevkii tatbike koy· 
dukları bir kararla bundan sonra 
Yunanistan gümrüklerinde bütün 
ithalat ve ihracat beyannamelerine 
birer dırahmi [100 para] kayme· 
tinde ihracat ofisi menfaatine 
olmak üzere birer pul yapıştırıla· 
caktır. Bu suretle ihracat ofisine 
oldukça mühim bir varidat temin 
edileceği tahmin edilmektedir. 

* 1934 seneıi ilk Uç ayına ait 

Amerikanın harici ticaret bi· 
linçosuna nazaran 
Amerika birleşik 

muvazt1ne$i devletlerinin ibra· 

catı 1.018.367.000 ve ithalatı 
829. 903.000 dolara baliğ olmuı· 
tur. Amerikanın avrupaya 
475,000,000 ve Avrupanın Ame· 
rikaya ithalatı 240,000,000 dolardır. 

Buhran devrinde Amerikanın 

harici ticareti, ilk defa olarak iki 
milyarı geçmektedirr. 
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l BIBAYI 
•• lltulla ....... 

ltalyancadan nakleden: H. Rauf 

OGLUMLA ÇALIŞIRKEN 
Babalar için bir hikiye: 

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

" Eğer dokuz soba on iki 
metre mek'abı gllrken odununu 
beı buçuk gllnde yakarsa, ayni 
odundan dokuz metre mik'abı 
odun iki ıobada kaç günde sarf· 
edilir?,, 

"Eğer dokuz aoba ... " 
Masamın başına oturmuı ya• 

xıyorum. Boı yere fikrimi bu 
meıele etrafında toplamıya çah• 
şıyorum. ÇUnkU yanımdaki oda· 
dan kulağıma mfitemadiyen 
" Eğer dokuz sobada ... ,, cümle• 
leri ııeliyor. iyi amma bu mO
barek ıobalarda yanan odundan 
bana n• ? Bir kere ot· 
lumun yanına gideyim bakalım o 
ne yapıyor? ••• Oğlum Gabi ma• 
sasına oturmuı, kurıun kaleminin 
tepeıinl kemirmekle meıgul ... 
Odasına tamamile baıka bir 
maksatla girdiğimi göıtermek 
iıtiyerek doğru kiltOphaneye 
gidiyorum. Gabi gözUnUn ucile 
bana bakıyor.. Sanki pek 
bilyük dütünceler zihnimi meşgul 
ediyormuı gibi alnımı buruşturu· 

yorum ve onun hareketlerini gör· 
memezliklen geliyorum. Fakat 
onun, bütlln harekatımı tarassut 
ettiğini f arkediyorum. Ben kendi 
kendime zihnen: "12 gün, 9 metre 
mikabı.. Kaç sobada ... ,, Allah 
Allah... Bu mesele nasıl olacak 
acaba?.. Gabinin öntinden pek 
meşgulmUşUm gibi geçiyorum. 
Sonra ıanki onun mevcudiyetini 
o anda farketmişim gibi önünde 
duruyorum: 

- Söyle bakalım. Deralerln 
ne alemde ?. 

Gabi hem eıniyor hem de : 
Babaaa !... 

- Ne var? 
- Meseleyi anlıyamadım. 
- Nasıl ? Anla}' amadın mı ? 

Böyle birşey aöylemeğe nasıl ce· 
&aret ediyorsun ? Mektepte mu• 
allimin izah etmedi mi ? 

- Evet .. etti amma 1 
Ben biraz öksürüyorum ıonra 

kısa ve ciddi bir halle: 
- Söyle bakayım neyi anla· 

mıyorsun ? Gabi çabuk çabuk 
anlatmaya başlıyor. Kalbinden ağtr 
bir yükün kaldırıldığı ve zayıf• 

ladığı belli. 
- Bak baba: Eğer 9 aobada 

12 metre mikAbı gürgen odunu 
beı buçuk günde sarfedilirse ... 

Hiddetle sözllnU keaiyorum: 
- Ta, ta, ta, biraz açık 

konutl Hepıini yavat yavaı bir 
defa daha tekrar et. O zaman 
belki anlarım. Biraz öteye git 
bakayım... Gabi biraz çekiliyor. 
Ben de yanına oturuyorum. O, 
bütün işleri bana yüklettiğini, be· 
nim anlamadığımı zannediyor. 
Tabii o, :Yirmi sene evvel benim 
de kendi vaziyetinde bulunduğu· 
mu, babama yer açarak, timdi 
benim takınmıı olduğum asabi 
tavır ve asık suratla yanıma 

oturttuğumu bilmiyor ve bilmez 
de... Tuhaf olan şu ki: Yirmi 
sene evvel zorla halledebildiğim 

mesele nah, şimdi de halline 
mecbur olduğum meselenin ayni 
olması ... 

Evet yanılmıyorum 1 Gürgen 
odunları, 9 soba hatırası zihnim· 
de bir şimşek gibi yanıp sönU· 
yor. Lahavle 1 Bari o zaman 
biraz anlıyabilmiştim.. Şimdi... 
Ne ise... uzun yirmi seneler 

·- Bak, Gabi, dedim. insan 

nur. Böyle basit bir ~ıeleai• 
neresini anlamıyorsun ? Hepf 
aıikir. Değil ıenin ıınıfındA 
birinci ıınıfta bulunan bir çoc~ 
bile biraz dikkatle dilşUnOrae aO' 
lıyacağma hiç ıüphe yok. ~ 
çocuğum, burada deniyor ~ 
değil mi, dokuz ıobada beı h" 
çuk günde ıu kadar odun ıarft 
diyor. Peki söyle bakalım neY' 
anlamıyorsun? 

- Bunu pek güzel anlayoru* 
Anlıyamadığım birıey varaa o dtf 
acaba birinci tenaıUp mebıut dl 
yoksa ikinci tenaalip makt\ı DJI 
Yahut birinc11l mi makUı yokl 
ildnciai mi mepıut, yahut ta b' 
ikisi birden mepıut mu, yok' 
makllı mil? 

Tüylerimin UrperdJğinl hla-' 
diyorum .•. Vay canınal Bu çocuk ti 
neler ı6yltlyor... Bu mebıut veyt. 
makUı tenasllpler de ne imltı 
Bunları ben ne bileyim? .. Ken lı 
mi yalandan kızmıı gibi g6ste 
yorum ve bağırıyorum: 

- Bak ıunun yediği halt 
yine zihnini karııbrıyorsun "' 
ıu mübarek kitabı banal enerl 
bir sesle yavaı yavaı okuyoru' 
ha!... Dikkat et Gabi. Aptal~ 
etme! gUneş gibi aıikar bir şef; 
Bak ne kadar basit. Burada dl 
niyor ki, öyle değil mi? 9 ıobl 
da şukadar günde şukadar od~ 
sarfediliyor, o halde: Şukadi 
odun bet buçuk günde sarfedt 
lirse, belli ki, anlıyor musu~ n 
On iki günde tabii... 

- Evet baba.. Buraya kad' 
pek gUzel anlıyorum fakat teol 
ıUbü .. 

Ben hırsımdan küplere biti 
yorum: 

- Mütemadiyen ıözümli k-' 
mel Böyle yaparsan bir ıey a~ B 
yamazaın. iyi dikkat et; eğer~ 
günde ıu kadar odun sarfoluır A 
l 2 l gilnde, diyelim ki, ıu kacM in 

fazla yanım. Fakat bu kabil dd A 
9 soba değil l 2 soba yanıy'- o) 

Yok, yok senin sebebine zib~ ta 
karııtı, yine fazla yanacak.. J/. 
tenaaUp burada .. 

.ıı A Ani bir ııık zihnimde erı 
hatıralarını aydınlatıyor. Baba~ ea 
benim aramda, yirmi ıene e~ ra 
ayni yerde geçen bir vak'ayı M 
brlıyorum, o esnada, Gabiyl ~ b 
zetliyorum; bir tarih kitabı al~ Al 
iki barbara ıUngUliyen bir Ro ist 
aıkerini gösteren bir resme •u 
kıyor, odayı çınlatan bir to içi 
aıkediyorum: 

- Tabiatile ·diyorum· aen "* 
ni dinlemek zahmetine katlandl ~ de 
ıan, niçin ben de aana izahat !j lo 
mek külfetine katlanayım? Gı: M. 
zırlamaya baılıyor ... 

Tabii Romalının iki bar 
ıUnıüliyerek zırlatmasından d 
fazla, hafiflediğimi hiısediyo 
Babamın yirmi sene evvel de 
ayni suretle bitirdiğini hayal 
yal hatırlıyorum. Va ta uzakl 
bir ıis gibi gölgesini görür 
oluyorum. Bana başı ile it' 
ederek sanki : " Miselemi ıall 
çocuğuna tatbik et. Ben artık. 
zifemi ifa ettim.,, Demek istı 

b·ıı ve yavaş yavaş, elleri ce 1 

mezarına doğru }ÜrüdüğünU 
rüyorum ... 

····················································· . . ' anayıcı. ---- . 
29/ Bırınri teşrinde \nkıırll,, 

a ılncak sana~ i serg'sıoe ı t t 
et. • lürncnat mucldeti ıır ) (tl 
bitiyor. 

bir dakikaya kalboldu. ı 

ağzı ile düşünmez, zihni ile diişü· -=--, 
Milli lktıınt ye Tasarruf C 
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' ' Son Posta ,, Siyasi 
Şahsiyetlerle Görüştü 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Askeri 
Tıbbiye 
Mektebi 

Çay Belediyesinden: 
1 - Bolvadın kazasına merbut Çay nahiyesinin 

t~afıa Vekaleti Celileıi tarafından müıaddak 
projesi mucibince 16,662 lira bedeli keıiflf 
hidro elektrik tesisabnın yapılması 20 gün 
müddetle ve kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

Acaba Harp Olacak Mı ? 
( Dnştarnfı 1 inci sayfada ) •e bir işarette Avusturya hodu· 

duna dayadı. Günaşırı da denize 
)'enı bir harp gemiıi indiriyor. 

• Almanya : Gizliden gizliye 
•ilihlandığım işitmiyen kalmadı. 
Avusturya ile birleşmek için fırsat 
kolluyor. 

Avusturya: Avrupamn bu en 
kUçük devleti yeni bir harbin 
Patlak vermesi için en büyük bir 
sebeptir. Eğer kıralbk ilin ederse, 
bonıbcıh ve gülleli bir glirDltil 
kopacak demektir. 

Bütün bunlar, her halde ba
)'ırlı alametler olmasa gel'ektir. 
Ve bu ytızdendir ki harp IAkır
ddarı sık aık tekrar ediliyor. 

Fakat .•• Acaba?.. Acaba bir 
harp olacak mı dersini:z. 

itte, bütnn dünyayı dfifilndll· 
ren bu yaman suali «Son Posta» 
dünyanın meşhur diplomatlarına, 

ismi ve mevkii mühim o!an 
ıahsiyetlerine bu suali sordu, 
onların cevapları tesbit etti. 

- Acaba bir harp olacak mı? 
Bu meıhur diplomatlar ve 

fabaiyetler fU suale açık cevap
lar verdiler. Bunlan ıu dakikada 
•Son Posta» sütunlarında siz de 

cıkuyacakaınaz: 

M. Hltler 
Almanyamn hem cOmhur reisi, 

hem de baıvekili olan M. Hitler 
bugüne kadar söylediği bütün 
nutuklarda harbin şiddetle aley· 
hinde bulundu, fakat AJmanyanın 
hukuki mllsavata İ8tediğini de 
her nutkunda yine ayni fiddetJe 
IÖylemekten çekinmedi. 

- Acaba bir harap ola· 
cak mı? 

Bu suale cümhur reisi ve 
Başvekil M. Hitler diyor ki: 

-Almanya harp etmiyecektir. 
Alman milleti, bir tecavüze uğra· 
ınadıkça eline ıilAb almıyacakhr. 
Almanya, yeni bir harbe sebep 
olmak meıuliyetinl vicdanında 
taşayamaz.,, 

Bu kat'i sözlerden M. Hitler, 
Alnıanyanan sidece hukuktan mil
ıavahnı istediğini yine tekrarlıya· 
rak tunları ilAve ediyor: 

" - Eğer dünyanın yeni bir 
harpten kurtulması isteniyorsa 
Alman yanın hukuk mOıa vatı 
isteği tanınmalıdır. Çnnktı bu 
•uretle Almanya dUnya ıulhu 
Jçin daha eyi hizmet eder.,, 

M. Has diyor ki: 
Bugün A1manyamn M. Hitler

den sonra gelen en meşhur dip· 
lomatı M. Hitlerin muavini olan 
M. Hea'tir. M. H~s diyor ki: 

- Almanya, Franaaya dost 
eH uzatmıya her zaman hazırd 

ır. 

bir harp olmayacaktır Ye ıulb 
on sene için mahfuzdur. Ben bU
tiln milletleri yeni bir harp olma· 
yacağına dair temiı. ediyorum. 
Harbin ruhu ve manevi şartlan 
vardır kJ bunlar her millet için 
ayni şeylerdir. Fakat harbin mad
di aebeplerinln rolleri her millet 
için ayrı ayrıdır. Almanyaya ge
lince; bu millet bir harp yap· 
maya muktedir değildir.,, 

M. Vanderveld 
Sabık Belçıka başvekili M. 

Vanderveld bugün Avrupanın en 
meşhur diplomatlarından biridir. 
En milhim beynelmilel meselelerde 
daima mutaleuına mllracaat olu· 
nan bu yqb diplomat harp 
tehllkelerjni töyle sayıyor: 

"- Bugiln dllnyayı yeni bir 
harbe slirükliyecek olan başlıca 

sebepler şunlardır: l · lktıHdi 
buhran1 2 • Bazı devletlerin harbe 

olan temayülleri, 3 • Y enlden 
girişilen silah yanıı, 4 - Sillıbsız· 
lanma konferansının suya düı

meaı. 

Sulhu koruyan sebeplere ge
lince· 1 • Harbin dehşet verici 

t \ 

manzarası ve kanlı neticeleri, 2 • 
Almaoyanm Hıtlerden ayrılması, 

3 • Milletlerde harbe karşı uya· 
nan akslllimeller, 4 - Biltnn dün· 
yaya ıamil olabilecek bir ihtilal 
korkuıu.,, 

Papanın Cevabı 

Bir harp ihtimali karşısmda 
Papa Onbirinci Pi şu mütalaayı 
ileri allrmektedir: 

,. - Millet arasında ve dev-
letler sulhun devam etmesi 
ıçı n hakiki bir vatanperver· 
)iğe ihtiyaç vardır. Yoksa müf· 
rit ve hodbin bir milliyetper· 
verlik dünyayı felikete sürükliye· 
bilir. Ve tasavvr etmek istemeyiz 
ki bugün dllnya milletleri araaında 
harp çıkarmak ıuretile cinayet 
ifleyicf vaziyete girmit veya inti· 
harı göze almıt medeni bir millet 
bulunabilain. ,, 

Gömbö' 
Macaristan Başvekili M. Göm

böı ((Yeni bir harp olacak mı ?<c 
sualine şu cevapları veriyor: 

''Yeni bir harp gayri kabili 
tamir bir felaket olacakhr. Böyle 
o!duğu takdirde medeni milletler 
bu felakete ne tabammUI edebilir, 
ne de yakaaını kurtarabilir. Ben 
bugün dtinya 1herinde bir harbi 
aoğuk kanl:bkJa göze alabilecek 
bir devlet adamı tasavvur ede· 
miyorum. Ve ben fU kanaatteyim 
ki dünya suJhunu ancak beynel
milel adalete müstenit bir siyaset 
kurtarabilir.,, 

Bu 1ene mektebe, kadroya gBre, 
tam devreli liıe mezunlanndan pek 
iyi ve iyi derecede bulunan talebeler 
alınacakbr. TamilHıhha olduklan 
takdirde Eylillde mektebe kabul 
edileceklerdir. l.tenildijinden ziyade 
talip olduğu takdirde mlaabaka imti
hanları açılır ve imtihanda munffak 
olanlar alınır. 

Müaabaka lmtibanlan proıramı 
ıudur: 

22 eylülde liaan "franaızca, al• 
manca veya lngilizce,, 23 eyllllde 
riyaziye "fizik., 24 eylülde tabiiyet 
"hayvanat, nebatat, ve umumi kimya,.. 

Cevaplartmız 
Kadıköyünde Güngör Beyeı 
Elektrik mektebi, tirketln memur• 

Jarma mahsustur. Maamafih afz de bir 
defa milracat ederek, vaziyeti tahkik 
edebillnlniz. 

Jıf. 
Sivaata A. Toğrul Beye: 
Kaptan olmak için ortamektebl 

bitirmeniz Ye Deniz Ticaret mektebine 
girmeniz lazımdır. 

* Galatacla K ııraköy palasta Kemal 
Beye: 

Leyli mccca.ni imtihanlar eylulde 
yapılacaktır. lltanbul lfaelerinden 
birinde aiz de bu imtihanlara glrebillr
ainiı. Y nlnız çok çalıımak, pek iyi 
derece almak Jizımdır. 

* Alpo kö~ tinde Hüştü Ali Beye : 
- GedikU Kilçük:ıabit mektebine 

girmek için Hknıektepten mezun 
olmak, !:?2 yatından lıfiyftk olmamak, 
tamGHıhha bulunmak lhımdır. Mek• 
tepte Mayıs n Teırinienelde imti
hanlar açılır. Bir iatida ile mektebe 
müracaat ediniz veya bulunduğunuz 
mıntakamn AakerUlr Şubeııine ufra· 
J'IDUI, 

* Adanada Saffet Hamdi Beyeı 
Mevıuubaha mektebe girmek için 

llıe mezunu olmak, tamlaaıhha bu
lunmak n mlıabaka lmtfhanlannda 
muvaffak olmak IAzımdır. Bir iıtlda 
.,. enakınızla Anlıaradakl mektep 
midlrfyetlne mOracHt edlniL 

* Bahkesirde Halil oğlu Hüseyin 
Avni Beye: 

TevellildlnOz çok klçOktnr. Poliı 
olama:ııınız. 

• 
Balatta Eaat oğlu Nuri ve İzmitte 

H. B. lleylerez 

2 - Gümrük ve muamele vergiıi Belediyeye aittir. 
3- Tediye ıeraiti: 

Bedeli ihalenin % 30 u Banka teminab muka· 
bilinde mukavele imzaaını müteakip derhal 
% 30 u bilcümle malzemenin Çay nahiyesine 
vurudunda ve mütebaki % 40 ı tesisatın ikma
lile kabulu muvakkate verilecektir. 

4 - Proje ve evrakı müteferrikasını Çay Belediye• 
sinden veyahut lstanbul'da Taksimde lıtiklal 
Apartımanında Elektrik Mühendisi Haıan Ha
let Beyden bedelmukabilinde alabilirler. 

5- Talip olanlar 15 Ağustos Sah günü •aat üçte 
münakasa ve ihale kanununun mevaddi mah· 
su•asına tevfikan Çay nahiyesi Belediyesi En· 
cümenine müracaatları ilan olunur. "4682,, 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emlik ve Eytam Bankasıoa Birinci derecede ipotekH olup 
tamamına (891) lira kıymet takdir edilen Oaküdarda Hoca Hesna 
hatun mahallesinde Camiiıerif aelvilik mahallesinde eskJ 5 yeni 43 
numaralı hanenin tamamı açık artbrmaya vazedilmit olup 1-9-934 
tarihinde f8rtnameıi divanhaneye talik edilecek ye 17.g.934 tarihi-

ne miisadif Pazarteai gtinU aaat 14 ten 16 ya kadar lstanbul Dör• 
dUnctı icra daireıinde aÇık arttırma auretile sablacakhr. Arttırmaya 
lttirak için %7,5 teminat akçeıi alımr. MOterakim vergi belediye 
vakıf lcareal mUıteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
%75 şlni bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Akıi takdirde en 
ıon arttıramn taahhlldll baki kalmak üzere arttırma bedeli on beı 
giin daha temdit edilerek 2· 10-934 tarihine mOsadif Salı gllnU ayni 
ıaatte yapılacak arttırmada muhammen kıymetinin % 75 şlni tut• 
muu 2280 numarah kanuna tevfikan aabı gerJ bırakılır. 

2004 numarah icra kanununun 126 ncı maddesine tevfikan 
ipotek aahibi alacakWarla diğer alikadarlann ve irtifak hakkı 
Hhlplerinin dahi gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evrakı mllsbitelerile yirmi gtın 
içinde icra dairesine bildirmeleri lizımdar. Akai halde hakları tapu 
ı' cillerile aabit olmadıkça satış bedelinin paylatmHından hariç 
kalırlar. işbu maddel kanuniye abklmına göre hareket etmeleri 
Ye daha fazla malümat almak iateyenlerin 934/273 doaya numara· 
aile memuriyetimize mtiracaatları ilin olunur. (435) 

lstanbul ikinci icra memur- 1 latanbul yedinci icra memur-
ıuıundanı ıuıund•nı 

Mukaddema Beyoğlunda Hüaeyin· ı Mukaddema Fatihte Çırçırda Haoıe 
ağa mahallesinde V aldeçe§me cadde- haaan sokağında 6 numaralı lıanech 
ıinde 67 numaralı hanede mukim iken mukim iken el1evm ikametgahı meçhul 
elyevm ikametglhı meçhul buluuan Ilakkı Beye: 

madam Angeliki Kilantiye M~etafa efendiden istikraz ettiğiajf 
Yasef Mizrahi efendinin zimmetiniz- ~00 lıra mukabilinde birinci derecedi 

de matlubu olduğunu iddia eylediği ı~otek olan ~raeeylemiş olduğunuz F• 
250 ikiyilz elli liranın temini tahsili için tılıte I\aaapavaz mahalle1lnde Aynah• 
aleyhinizde beyoğlu 3 üncü ıulh hukuk Çtışme ıokağında 11 atik c~di.t 13 nu• 
hakimliğinden iıtihııal ve berayı infaz maralı ars~ya 17-6-934 tarihıudA. m .. 
dairemize tevdi eyledig~i 8-6-934 t 'h hal~en lıacız yapılmıı ve yemlnlı Öf 

, . . arı elılıvııkuf tarafından nıezkür arsamı 
ve 934/64 .No. lı haczı ıhtiyati kararna- ta 73- ı· k t t k ı d"J . . . mamına ,) ıra ıyme a ı ır e ı • 
mesı mucıbınc~ uhdei tasarrufunuzda miştir. l<'ra iflas kanununun 103 iiocll 
buluo~n Beyoglunda HüseyinRğa ma· maddesine tevfikan berayı tebJj,,. tahııir 
halleaınde Valdeçeımeıi caddesinde 67 kılınan ihbar varakası ikarrıet~iihının 
nu~aralı ha~e .kaydına bermuci~i k~~ar meçhul olması hasebile tebliğ edıleme· 
hacız vnzedıl':1~ş ve mevz~ hııcız m~d- miş ve on beş gün zarfında 9341156G 
deabih meblag depo edilmek anretıle numaralı dosya oumarasile müracaatla 
naktile istirdat edilmi~ ise de olbnptaki bu bapta bir itirazınız var i11e derm .. 
maddei kanuniyeye tevfikan tarafınız" yarı etıueklığınizi natık ve me farı ka-

Almanya harp yapmıyacak, bi.itkis 
dos.luklar tesis etmek için çalı
Şr:caktır. Fransız ve Alman mil-

_., .............. " ... ,_ ........ -.. -.. -·Ut 

- Muvazzah adreainizi bildirme• 
miş olduğunuz için huauai cevap gön
derilememiştir. SaıJleriniıe burada 
cevap veriyoruz: Kara gedikli zabit 
mektebi Zeytinbumundadır. Tahsil 
müıideti 3 senedir. Leyli meocanidir. 
Talebe' i giydirir, yedirir, mektep leva
zımatm01 ve cep harçlığını verir. Şera
iti: Hi yaeıoı geçınemit olmtlk, ilk· 
mektep mezunu bulunmak, tamüssıh· 
ha olmak lazımdır. Halbuki siz 16 
yaşındasınız. Dedizli gediklisini tercih 
etmelisiniz. Burası da aynı şerait da
hilinde talebe kabul eder. Yalnız yaş 
ıs den aşttgı olmaması lazımdır. Mü· 
lazım olmak için aBkeri liselerdenbirin
d • okumak Jazıoıdır. Siz iatersenız 
Erzincan ve.}a Konya askeri ilkmektep
lerine mtlracaat edıniz. Buıılar hak
kında 09 Temmuz tarihli gazetemizde 

b t: rayı tebliğ mübaşire tevdian gönde- nun ı hknmıua tevfıkan tebliği uuktul 
rilen kararname sureti ikametgahı ha· ıhbnr varakaıı tebliğ makamına kaim 

ı, tleri arasında kuvvetli bir tesa
tl'it temin etmek başlıca emelimiz 

dir. Harbin öniine ancnk bu su
tetıe geç ilecektır. Avrupa su 

1
hu 

Ynlnız bu iki memleketin beraber 
l'llrümesi sayesinde temin edılebifü. 

M. Loi Corç 
lı Bundnn yırm v l P 
k an ve dö u 

tf~~ hulnJ bu . . . 
~ nd b'rı de s ı fngı ız 
~4ve M B '•kı ı er Loit Corçtur. u 

tnuh r'p diplomat: 
~le - Acaba yeni bir harp ol,· 
"1 llıı?, sualini şu ı8zlerle kar· 

son Posta 
iLAN FiATLAAI 

1 - Gazetenin esas gazıaile 
bir sütunun iki satırı blr 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına göre bir .anti· 
min ilan fiatı ıunlardır: 

mufa sal mıılCımat vardır. ,,. 
Okuyuc ıılnrıınızdan A. Sait Beye: 
- Lt:> li uıc cnniler, lis ... Jerin orta 

ve vıiksek rnııflaruıa alınır .. lmtihaıı
lar ı:~ IUlde ynpılır .. Siz do İstanbul la 
bulunan ]\abat ıcı, İstanbul lisesi, Vefa 

zıranınızın meçhuliyetine binaen tebliğ olmak tizere ilıin olunur. (6g) 
kılınamamış olınukla bu husustaki teb- -
ligııtın iJfüıon ıcrneına karar verilnıiı Zayi: 580855 esas numarnlı aene-
olınukla bir itirazılllı ursa 934 4170 di r sıııım ile Beyoğlu em\nlinden 
dosya numnrasile 3 gün zarfınrla şıfa- al nnkt!\ oldu um tekaüt maaşının 
hen ve tahriren dairemize bildırınerıiz 1210 );o. hı cuzdanıını ve yalnıı maaş 

almakta kııllaudıı;ım ıınza miilıilriim mallımunuz olmak ve olbaptaki !ınriz-
nnme suretinin tıırafmıza telılıği maka- ın) i ettırrı. Yen ismi çıkartın k icı 
nıına kaim olmak üzere iliineu telılı_gi re mi mu meleye m · acııat et iı.(ınde 
keyfiyet olunur. (1854) ne bunların ne de bu miihiır ıle hit 

) f t' snyfa 1sııyfa/1ıayfa Vığer 
1 

Son Jisesı gibı 1 seJerdcnbirine müracaat 

2 -~-~yerler sayfa, ederek ka.)-dıoizi .}llplırabilirsiniz. lstanbul beşinci icra memur-

400 250 00 100 60 30 / * lu§undan: Bir ulacnğıu temıui ıc;ın 

bir bor<; v mu mc 1 •ın olma ı ından 
bunun hu!· Ü ola ııdı rıuı iliiu \ lı:ırim. 

F. 4. Top u yaverı \ zb. 

K . I r 1 Krş Krcı Kr.~. Krş. Rıırilerimizden Ali Fethi Beyeı haczedilip paraya çevrılınesine karar İsmail Hakkı (1878) 

• Bu aene Jiaelere alınacak talebeler verilen iki adet kadın altın saati bir 
3 - ·Bir ıantimde t1asatı ilk kuımdan ortaya, ortadan lise kıs- adet döt taşlı gül yüzük 20-8-34 tari- Kimyager 

'tsJ kelime '"""''· mına ve li&enln muhtelif sınıflarına hine müsadif pazartesi günü saat birden Hu··sameddin 
4 - ince "~ kalın gazı!ar kabul edileceklerdlr. Siz de, eğer itibaren Sandıılbedesteninde açık arttır-

' 

r1 ıor• Tam ıdı ar tahlili 100 kuruıtur. Bilu· 
tutacak arı ye dereceniz iyi veya pek iyi iıe, bu ma ile satılacağından talip olanların mum tahlılat. Bahçekapı Emlik veEy-
14ntim/e ölçiilür. imtihanlara ılrer H llae orta kıımına mahallinde buır bulunmalan ilin taoı Bankası karşısında İzzet Bey Han 

.,."ı-J~~!!!!!!~!!~~~~~~~~~~a~y~n~lı~rı~ın~ıa.~~~~~~~~~~_l~o~lun~u~r·:__~~~~~~~~~(~70~)~~~~~~~~~~~(1~8~5~9)~~~-
r 

....... On ...... 



Sayfa 

A~riları ve-soauti ..... algınıı~ını- geçirece!lt 
(bir ilaft 1sterken, dajma bu soıleri ha· 
~ ~ ~ -~ ' 
tırlayınız'2 Alaca§ınıı mal, hakiki olmah. 

SON POSTA Ağustos 

NIŞANTAŞINDA 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resnıi 

mekteplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
An•, ilk, Orta ve Lise kısıml•re Fen ve Edebiyat tubelerl vard1r. 

( Feyzlye Mektaplerl Cemiyetinin ) idaresi •ltında manavı bir f&halyettlr. 
Talebesinin talim ve terblyealne kıakançhkla balh oldulunu muvaffaklyetl ile lsbat etmittlr• 

İıtiyen talebe velilerine mektep tarifnameıi gönderilir. 
ve keylt için hergUn mektebe mUracaat edlleblllr. Telefon : 44039 ~ 

' Denizyol Iarı Hanımefendi ! Şahsınıza birkaç kurıd 
IşLETMısı sarfetmek iıter misiniz? 

Aeeatelerl ı Karak8y K8pr0b-t 
Tel. 42562 - Slrkeol MOhUrdaraade © 

Han T eJ. 2l7 40 ...... ~----
Trabzon Yolu 

ERZURUM vapuru 14 
Ağustos 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUtte bun· 
lara ilAveten Sürmene, Ordu'ya 

Birkaç kurut • at bir oeydir - la· nazarı djkkati.ni oılbeden ilk ıey ~ 
Leyli ve Nehari ~---------.. •-u_ğ_r_a_y_a_ca_k_t_ı,._. _"4_6_7_9_,, ____ __ 

Şu kadar cüz'i bir para için ne büyük fark! 

Resmi Liselere muadelet hakkını haiz 

Kız F eyziati Liseleri ERKEK 

Arnavutköy, tramvay cadde•lnde • Çiftesaraylarda 

Kız ve erkekler için ayrı ta,kllita malik, Ana sınıfı 
ile ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Terbiye usulleri ve tedriaabndakl muvaffaklyetlle tanınmıtbr. 
K!l) ıt için hergiin mektebe, veya 1staubul'da Yeni postane arkuında Baııiret 

11 anında 13/14 numaralı Özyol idarehanesine müracaat edilebilir. 
lstiyenlere mektep tarlfnamesl gönderilir. 

Mektebin telefonu : 36,210 - Özyolun telefonu: 24115 • (1711) 

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

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Deniz nakil vaaıtaları itletmesinden 73 kalem ve tamir fas

lından 24 kalem malzeme ayrı, ayrı münakasaya konulnıuıtuı. 
Münakasa 26 Ağustos 934 tarihine mUsadif Pazar günü saat 14 
te Galatada Karamustafapaıa sokağında lstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye merkezinde müteıekkil komiıyonda yapı)acağmdan iıt~ 
yenlerin ıartnamelerini görmek Uzere Ankarada Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum MüdUrlUğtl Ayniyat Muhasipliği ile mezkür Merkez 

Baıkitipliğine müracaatları. "4336,, 

BOllOGENE 
KANZUK 

SAÇ LOSYONU ı 
Kepekleri izale ve saçları besliyerek 

dökülmesine mani olur. 

Deposu s Kanzuk eczanesidir. BeUi başla 
ıtrı) nt uıag ıznlarında ve her eczanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk uç losyonu mümasilleri 
gibi yağlı değildir. T eıiri kat'i 
ve rayıhası latif bir loıyondur. 

\ 

\ 
~-----------------------------' 

Erenköy, Kandilli Kız Liseleri 
Çamlıca Kız Orta Mektebi 

Müdürlüğünden : 
1 - Ağustosun yirminci Pazarteal gününden itibaren CumartHI, 

Pazartesi, Çarıamba günleri dokuıdan on yediye kadar 
talebe kaydolunacaktır. 

A - Kayıt için talebelerin velilerile birlikte gelmeleri. 

B - Dört fotoğraf, şahadetname, taadikname, hüviyet cllzdanı 
ve sıhhat raporlarını beraberlerinde getirmeleri llzımdır. 

C - Leyli Ucreti 225 liradır. Baremin yedinci derecesine kadar 

maaş alan memur çocuklarından yUzde on kardeılerin 
ikincisinden yüzde on bet üçüncü ve diğerlerinden yüzde 
yirmi tenzilAt yapılır. 

2 Mezuniyet imtihanlarına EylUIUn birinci Cumarteıi gUnU, 

3 Sınıf ikmal imtihanlarına EylUIUn yirmi ikinci Cumarteai gilnU, 

4 Derslere Te~rinievvelin birinci Pazartesi gUnU baılanacakhr. 
S - Fazla tafsilit almak iıtiyenlerin Mektep idaresine 

müracaatlara. "4647 
" 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 15 

Ağustos 

Çarşamba 19 da Sirkeci 

nhtammdan kalkacakbr. ''4741,, 

DİKKAT 
Vapur haılarında izdihama 

mahal kalmamak üzere biletle

rin hareket günlerinden e•vel 
Karaköy ve Sirkecideki acen• 

talarımızdan tedarik edilmesi 

kat, bu, hayatınızın kafi ve muvaffa- nizdir. Şayet oirkin iae bir daha ' 
kıyetli bir dönüm noktaınna vasıl ol· bakmaz. Bir milyonerle eYlenoıt 
mak için kafidir. muvaffak olan bir genç kız, diyor 

Dünya, her ne bahasına olursa bu muvaffakıyetim, şayanı hayret 
olıun gençliği istiyor! Evet, gençlik; güzel tenim eayeıinde olmuıtur. 
daima gençlik! Bir sinema yıldızı, kadar glizel kızlar arasında beni ;; 
ihtiyar göründüğü vakit hemen kazanç hap edeceğine Umidim bile yoktu. 
ve muvaffakıyetinin % 75 ni kaybeder. . Profeıör Doktor Ste3"skal tarahn~ 
Eaaaen teninin solmağa başladığı an· 
dan itibaren % 50 kaybetmeğe başlar. keşfedilen bu gilzellegtirioi ve gen91' 

Viyana CJniversitesi Profesörlerin· tirici Biooel cevheri; şimdi ToW 
den Doktor Stejskal, genç hayvanlar- kreminin terkibinde mevcuttur. Perl 
dan istihsaline muvaffak olduğu ve rengindekini geoı )atmazdan et' 
"Biooel,, tabir ettiti cevher, haşereyi kullanmalı, uykunuz esnaaında oildİ" 
güzelleıtirir ve gençleıtirir. Mumaileyh besler ve gençleştirir. ( Yağııı ) be~ 
tarafından 55 ila 72 yaşlanndaki ka· rengindekini de sabahları kullanoa' 

mubterem yolcuların menfaat- dınlar üzerindeki yapılan cildi beslet· lazımdır. Terkibinde taze krem 
lerl icabındandır. "4688,, me tecrübeleri neticesinde a)tt hafta musaffa zeytinyağı mevout oldu~ 

' zarfında burnşukluklann tamamen dan bütün gün cildinizi bealiyeoei' 

-----------•ı zail olduğu görülmüttür. Viyananın Aynı zamanda terkibindeki muk• ~ ' bir .Jurnal Medikal'ı 8 saat zarfında unsurların mevcudiyeti huebile aoıll 
DABCOVICH va 'Ureklıı tamamen baıka ve daha cazip bir ten meaamatı sıklaştırır, cildi beyaılabt 

Telt 44 708 • 7 • 4122 0 temin edildiğini yazıyor. Bir erkeğin gençleştirir. 

.A. nu pa .,.. Şark limanlan arasında 

muntaaam poıtı. 
Annrı, Rotterdam, Hamburg n 

Iekandinavya Umanları loln yakında 
hareket edecek vapurları ve dUnyanın 
bathoa limanlarında transbor demen 

Yakıuda gelecek npurlar 

H•naburg vapuru 14 Ağustosa 
doğru. 

August Leonhardt vapuru 8-S 
Eylüle doğru. 
Yakında hareket edeoek vapurlar 

Hanaburg vapuru 19 Ağustosa 
do~m. 
August Leonhardt vapuru 5-8 
Eylule doğru. 

Fazla tafsilat jçin Galata, Frengyan 
han unıurn! aoenteligine mUraoaat 
Tel. •4707 8. 41220 

--------~ (1495) -~ 
i LAN 

Fenıks Tat ve Hurufat 
matbaası Şirketinin tasfiye 
memurlu§unden : 

Galata'da Topçular caddHinde 
104 numarada kAln Fenik• namile 
tamnmıt ıon ılıtem a1rt otonaatlk 
makineleri havi 1241S lira kıymeti 
muhammineli Tat ve Hurufat matbaa
ıı mahkeme karariJe mecburi ta.flye 
dolayııiJlı satılmaktadır. Görmek lı
tlyenlerln hergün ondan on ikiye 
kadar matbaa muhafızına ve utın 
almak iıtlyenJerin muhammen bede
lin yOzde yedi buçuk nlabıtlnde pey 
ak9eıl veya banka teminatı M"ilatere
rek 16 Atuıtoı 1934 Perıembe IP!nO 
uat on altıda m•ıktır matbaada haıır 
bulunmaları Hin o)unur. (1686) 

Zayi: Mühriimil kaybettim. Y eniıi· 
ni alacağımdan e1ki!!inln hükmU olma
dığını ilin eylerim. ( 68 ) 

İstanbul lshakpaşa oadd~ıi No. 49 
Fahriye .. ........................................................... . 

Son Posta Matbaası 

Sahibiz AH Ekre,. 
Netriyat Mlldürüı Tahir 

--·~~~---~~~------------------------------------------------~-----------~ 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahrısafit Feıemen" 

Bankası 

lstanbul Şu"~sı 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka mu.- ... oı~. 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MODDRLOK: AMSTERDAIVI 
Şubelerı""= Amsterdam, Bueno• Alr••• 

lstanbul; Rlo de Janeiro, Santos, Sao Pauı;. 

Maden Kömürü işle~ 
Türk Anonim Şirketinden: 
Zonguldaktaki ıbn'I antransit fabrikaıının temel atma merasiJ 

davetli bulunan zevata gönderilen davetnamelerde Cumhuriyet v.f 
rile hareket edileceği bildlrilmit lıe de işbu vapur yerine GUlce~ 
vapuru ikame edildiği bir yanlıılığa mahal kalmamak üzere ilin oluP" 

•• Halepli ıllnnet9lbatı zadenin bilyilk otlu •----~ 

SUNNETÇi MUSTAFA FEH 
,_ ___ _. Sirkeci, NemJl Zade Han No. 1. Telefon: 23462 • (1~ 

İstanbul Posta Telgraf 
Baş MüdüriyetindeJl1 

15 Ağustostan itibaren Ankara • Eıkişehir • fstanbul araııo~ 
itliyecek uçaklarla aevkedilmek Uzer• her nevi poıta müreı-15 
kabul olunur. ,.474 ' 

Beşiktaş Orman Memurluğundan : d 

Fındıklı iskelesinde mezbut ve mahfuz elli kental meıe od;İ 
25/8/934 Cumartesi gUnU ihale edilmek üzere mlizayedeye çıkarıl,., 
tır. izahat almak iıteyen taliplerin Beşiktaı Orman Muamelit 1" murluğuna mUracaat eylemeleri ilin olunur. ••4 


