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Zenginliğine 
S.ne S - No: 1462 

Dilimiz Eriyor 
Fırtına Feliketi 

Zile . Ve Alnasya Ova
Su· Bash 

ikinci Dil Kurultafı dUn JUzleree aza ve tll•I•,...... llu•lle ~r'S 
ikinci Dil Kurultayı( • 

Çok Büyük 11 Bugünün Me11elelerinden 1 

Bir Hadisedir ismet Paşanın Zonguldak 
Kıymetli Tezlerin Okun- k 

1 masına Derhal Baılanıldı Ziyareti ve Bir Ha ikat 
t " llptlulle slrl

tilea lıareket, dlln ltledea ıonra 
( Denmı 8 inci .. yfada ) 

----- ----
Y'amn. T • 

.... idi ı..et P•ı••••• y..ı ( birçok mamal maddelere lpUdal 
bir fabrikamn temelim atmak_ ınaddeltk yapacaktır. Bu ıuretl• 

Almanya ile Fransa Arasında 
Daha Harp Olmıyacak ! 

Bir 
için Zoaguldata, oradaa Swaa 
kadar uzayan ıon Hyabatl, 90k 
taze bir mevzua temu etmek 
itibarile, 11zerlade durmak, bu 
Hyabatten 6jrenHen yelli .. ,ı • .ı 
okuyuculara da bildirmek il· 
amclar. 

Ttırklye, k6mllr ıeaa,U.e de 
adım alDUf olacaktır. Zonpldak 
kömür hanua, milyarlarca t• 
maden klmllrllnl ilıtl•a et.nek· 
tecllr. Şimdi orada yapaa.n ı•Y 
ıundan ibarettlft 

Ameleler bu lılmlrl topratıa 
altından pkuv. Soua bu ~a.t
,.tla bir ku..-ı baıjM JlnderlUr, 
1Dllıhp bir ~ el, ...... 1~ 
kalmak nr.ıtlt b~ Haıbald 
bu klmlrterclen ~ .,traaltl. 

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

Bu Sözleri Sabık Veliaht Söylüyor! 
---~-----------

" Muharebe BüyUk Mffletlere Zarar Verdi, _KUçUklere De 
Kazanç Temin Etti ,, .. 

Batvekll P8fA Zeapldakta 
1Ua'1 --- fabrllıaaıaın tem .. 
imi attı. 80 ,..,..,., topralı tJ-
tıncla• çıkant.a .... 91dea ka. 
mllr&nll ifleyeeelı --. s ı Mit. 
bımln, katran •••lr ..,-, "'* 
pacallbr. Yul bu~ .. .., 
lldec• bam IJl.adcle ~ pa.. 
landan Brlc klmth\ r-81 fatwl· 

lem+ ~cllkha 

Muallim - Q _,_ 

briket kom~ ~ fMard• 
bllandıtıaus btr"'1*1 . e:tttti..,. ı.t• 
r."C~lt1 ""' .. ~; 
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~~ SON POSTA 
-,-~-=-::-=-:--====-===================================-========~~~~ 

Kuru çeşme 
Depoları 
Kalkıyor 

Sesi]! 

Şehir mütehnssı larınm rapor
ları, Kuruçe§me kömür depo· 
lannın oradan kaldmlmasıuı 
tav•iye ediyor. Bu tavsiye kat'i· 
dır ve bir lüzum ifade etmek· 
tedir. Halbuki bu gazete, vak· 
tile nynı hakıkati hem sıhhat, 
hem do iktıs t ve eatetık nok
talarından müdafaa etmişti. lleri 
siirdüihimüz bir hakikatın böy• 
lece anlaşılması b zi ayrıca 
memnun etti. Diğer taraftan 
okuyucularımız arasında aşağı
daki intibaı husule getirdi: 

Yakup Bey ( ressam Aksaray Ha• 
ıeki Sarımusa Halimbey sokak 10 ) -
Kuruçeıme kömUr depolan lstanbuluo 
bir yüuaraaı gibi bala duruyor. Son 
Poata a-azeteai ikl sene evvel bu d~ 
polarla mücadele için anket açta. Bü· 
tOn halk gibi belediye Ye ııhhat mQ• 
tebaaaııları bu depoların fenalıklannı, 
zararlarmı söylediler. Beledi ve sıhhi 
mazarratlarından baıka boğaı.ın be
diiliğini bozan bu kara maddelerin 
bir an evnl buradan kaldırılması 
icap ederdi. Marmaradan ve Boğazdan 
gelen vapur yo1culan evveli karııla• 
rmda bu aahili görürler. Bu çirkin 
manzarayı bixlm bedii :ıukimize ölçG 
.aymak istiyenler bulunursa alacatı· 
mız not aıfır olurdu. Şimdi ıehir mO· 
tehassıalan da bu depolann buradan 
kaldanlmasını taniye etmiıler. Ya
kında bu it baıarılacak Ye belediyede 
buraaını imar edecekmit- Zaten bu 
fcnalıtı görmek için ~hir ve Uman 
mfitchaHısı olmıy• lüzum yoktu. Bunu 
Son Posta daha evvel görnıüştO. Bu 
it bilyllk para aarfedllerek elde edilen 
ıebircilik raporlarından nve] yapılsa 
acaba ne mahzur vardı. 

* İsmail Hakkı Bey (Sirkeci Meser-
ret kıraathane i) - Kuruç""fme kö· 
milr depoları mütı:.reked eki istila 
ordulannın bu şehre bıra• hlı lıırı fena 
bir yadii'irdır. Eskiden burı. güzel 
bahçeler, kötklcr Ye yahlarla dolu idi. 
ZümrOt Boğazın tam baılanıgcı aa· 
J1lan bu yerde kara kamnr harman
ları yapmak bizim zevk bediinden 
mahrum olduğumuza hükmeltlriyordu. 
Son Posta gazetesi bu depolarla mO· 
cadele etmiıti. Mahkemelere müra
caat ediJmiftl. Ehlivukuf bu depo
lann buradan kaldınlmasınt karar· 
laıbrmıılardı. Mahkemeler de depo· 
lar aleyhinde karar vermişlerdL Ni
hayet biraz: acı olaa da yuınız: bu 
itin halli için de mOteha11ıaa lnzum 
Yarmıt galiba iti ıchircilik. mütehu· 
ıııları bu depoların knldmlmeınni 
taniye etmişler ve belediye de kal· 
dırmiya karar verml4. Bu çirkinliği 
a-örmck için müteba111aa ve para 
ıarfına biç lüzum yoktu. Son Posta 
gaıeteai ve ehliYukuf denilen .. ate• 
buaıslarımız bu fenalığı daha evnl
den görmil4lerdi. Ne yaı:ık ki hazan 
bulut ıereflerini l6zumsuz yere e:cnc• 
bilere kaphnyoruz. Bu da tiyle oldu. ... 

Hulki Bey ( A" uk&.' Kanlıca İskele 
caddesi) - latanbulu seyyah ıehri 
yapahm diyoruz. Fakat lstanbula 
huıusiyet nren gllzel Hoaadçini çok 
lhmal ediyoruz. insanlar dağ, tq, 
ada ye denixl ve ormanı her yerde 
glirebilirler. Fakat Boğaz içini tabiat 
yalnız lıtanbula vermlıtir. Boğaz 
a11rlardan beri insanların, devletlerin 
ihtiraslarını Qzerindc toplayan bir 
cennettir. Mnaluef biz bunu takdir 
edemiyoruz. Boğazı CS!dürüyoruz. Ku
ruçeımedeki kömür depoları boğazm 
ıöhretinl kundaklamak için toplanmıf 
dinamit yı§'ınlanna benziyordu. Çok 
ıtıkilr bunun fanalığı anlaıılmıf. lnıal
Jah biraz ıonra kömOrler oradan kal
dınlacak. Yeri erinde bülbül sesleri 
aksettiren bahçeler göreceğiz. 

"Wft - • ~ [ • ~ 

R Sah tek lı 1 Mı? 
• •• 

Darphane Müdürlüğü Bir ihbar Uze-
T ahkikat Y apmıya Başladı • 

rıne 
Yeni gllmllı Cümhurlyet paralarının üzerine 

basılacak yazı ve resimler için açılan mtlsa baka 
müddeti dUn bitmiıtir. Bu miiıabakaya Güzel San
atler Akademiai hariç olduğu halde dün öğleye 
kadar serbest ressamlardan ( 16) kişi ittirak etmit 
ve hazırladıkları alçı kahpları Darphane müdllrlü
ğüne vermiflerdir. Bugün aaat ikide Giizel San'atler 
Akademisinde bir toplanb yapılarak jllri heyeti 
ıeçilecektir. Bu jüri bu hafta içinde verilen alçı 
ıekilJer üzerinde tetldkat yapacak ve birinciliği 
kazanan eserlere dört bin lira mükafat verilecektir. 

termfı, çok f yi eserler verilmiştir. 

Müsabaka açılmadan evvel bunun beynelmilel 
ıan'atkirlar arasında açılmasını ileri ılirenler ol· 
muıtu. Alınan netice mei:nleketimizdeki resim aan'a
tinin ihmal edilemeyecek derecede ilerlediğini gös· 

Müsabaka ıeraitine göre b u müsabaka.ya yalnız 
Türkler girebileceklerdi. Dün Earphaııe ve Damga 
matbaasına yapılan bir ihbara göre, bazı açıkgözler 
Avrupadaki ressamlara kalıp ısmarlamışlar bunları 
da müsabakaya sokmuşlardır. Darphane müdürlüğü 
dün tahkikata başlamış ve gümrük idaresinden, 'iki 
aydanberi Istanbula sokulmuş alçı kalıpların bulunup 
bulunmadığını sormuştur. Eğer bu ihbar doğra 
çıkarsa Tilrk san'atkarlarını istihkar eden bu açık· 
gözlerin eaerleri müsabakadan çıkarıldığı gibi hak· 
larında da sahtekarlık suçite takibat yapılacaktır. 
Bazı ressamların da alçıları lstanbuldaki ecnebi 
beykeltraşlara yaptırdıklar ileri sürüldüğli için ayrıca 
tahkik edilmektedir. 

Yum ortacılar 
Nihayet Birlik Yaparak 

Beraber Çahımıya 
Başlıyorlar 

Nizamnamesi bir buçuk sene 
evvel hazırlanan ve kurulması 
için birhayli gayret sarfedilen 
.. Yumurtacılar Birliği ,, nihayet 

. teıekknl etmek nzeredir. 
Aldığımız malumata göre, 

Vilayet hazırlanan nizamnameyi 
tasdik etmiştir. Türk Ofisi Istan· 
bul ~ubesinin teşebbllsile netice
lendirilen Birliğin teşekkülü me
selesi, yakında faaliyete geçilmesi 
suretile tatbik sabasına girecektir. 

Ofis, Birliğin faaliyeti ile çok 
yakandan alakadar olacaktır. 
Yumurtalarımızın daha aıri usula 
lerle ve ıyı mahreçler temini 
ıuretile ihracı zeminini hazırlamak 
için çahşılacaktır. Birliğe, bütün 
yumurta ihracatçılarının ve yu• 
murta tacirlerinin girmeleri te-
karrür etmiştir. ' 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Geçende moda açıldarında 
bir aandal gezintisi yaparken san· 
dalın batmasile boğulan komia· 
yoncu Marko efendinin cesedi 
evvelki gün Fener açıklarında 
bulunmuştur. 

lf- Hayri isminde bir sabıkalı 
Çenıberlitaf fırınında para sayan 
tezgabtann elinden bütün para• 
ları kapıp kaçarken yakalanmıştır. 

• Hayriye hanım isminde bir 
kadın, Beyoğlunda dostu Kezban 
hanımın evinden para ve sair eşya 
çalmak suçile tutulmuftur. 

lf- Sarıyerde oturan Hüseyin 
isminde biri bir alacak yfizünden 
çıkan kavga netice.sinde Ahmet 
isminde birini kolunden yara· 
lamıthr. 

Konsolosun 
Kaçakçılık 
Muhakemesi 

Odesa Başkonıolosu Rauf 
Hayri Beyin Muhakemesine dUn 
8 inci ihtisas mahkemesinde de· 
vam edilmiftİr . 

Dünkü celsede suçlu vekilleri 
mUdafaalannı yapmışlardır. Rauf 
Hayri Beyin avukatı Sabri Bey, 
müekkilinin herhangi bir kaçak· 
çılık meselesile alakadar olma
dığını söyliyerek demiştir ki: 

" - GUmrUk idaresi kanuna 
uygun olmıyan ıckillerde zabıt 
varakası tutmuş, cmormal tahld· 
kat yapmıı ve hadise izam edil· 
miıtir. Mahkemede iki kelimeyi 
bir araya getiremiyen diğer ıuçlu 
Mehmet Efendinin .zabıt varaka
sında mevcut ifadesi de, tabkl· 
katı yapan memur beyin kendi 
mabıul, kariha ve kanaatidir. 
Müeklcilim evvel ahır söylediği 
gibi Odesadan dönmemek üzere 
gelmiştir. Ve etyalarını da bera• 
ber gif rmiştir. GUmrüktcm muaf 
olduğunu zannediyordu. Fakat 
gümrUğUnU vermiye de hazır bir 
vaziyetteydi.,, 

Sabri Bey bundan sonra iddia 
makamının taleplerine cevap 
vermiı, hiçbir zaman kaçakçılık 
auçc olmadığını, olsa olıa beyan
nameye muhalif eıya çıkmak 
vaziyeti görülebileceğini bunun 
tetkikine de ihtisas mahkemele
rının ıalihiyeti bulunmadığını 

ilave ctmiıtr. 
Sabri Beyden sonra Rauf 

Hayri Beyin diğer vekili de mU
dafaasını yapmış ve muhakeme, 
kararın verilmesi için baıka bir 
gtine bırakılmıştır. 

Yeni Ofis 
Yakında Yine Toplanarak 

Kararlar Verecek 
Çalışmıya baılıyan Türk -

Yunan ofisi önmUzdeki hafta içe• 
risinde ikinci içtimaım aktede· 
cektir. 

Ofisin bu toplantısında, her 
iki memleketi alakadar eden 
iktısadi meseleler etrafında bazı 
kararlar verilmesi muhtemeldir. 
Türk· Yunan ofisinin l>u ıeferki 
toplantısına NemlJ zade Mithnt 
Bey riyaıet edecek, Ticaret 
Odasından murahhas azalar da 
iştirak edeceklerdir. 

Bir Ev Yandı 
Dnn öğleden sonra Fen erde 

Nimet Hanımın 34 numaralı evin· 
den yangın çıkmııtır. Yangın üst 
kat sofasına bırakılan mangaldan 
sıçırayan kıvılcımdan çıkmıf, 
ev tamamen yandığı halde 
söndürülmüştür. 

iki Taksi 
Çarpıştı 

Evvelki gece saat 10 raddele· 
rinde Çakmakçılar yokuşunda 
karıılaşan şoför Garibin idaresin· 
deki 1902 numaralı otomobil ile 
ıoför Fa2.1lın 1832 numaralı oto
mobili çarpışarak her ikisi de 
hasara uğramııbr. Müıademenin 
şiddetinden kırılan cam parçala
rile şoför Garibin otomobilinde 
bulunan lbrahim Bey isminde bir 
komisyoncu başından yaralanarak 
hastaneye kaldınlmıştır. 

Yeni Bir Teklif 
Bir Amerikan kumpanyası Ti-

caret odasına müracat ederek, ihraç, 
mallarımızı satmak için bazı te· 
ıebblislerde) bulunduğunu bildir· 
mittir. Bu mUeaseıe, tacirlerin 
fiat bildirerek nllmune gönder
melerini istemektedir. 
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( Günün Tarihi J 
Vali Beyin 
Açtığı Dava 

Dün öğleden ıonr-a Asliye ÜçOı •• 
cQ Ceza Mahkemesinde Belediye 
reisi ve Vali Muhiddin Bey tarafından 
Milliyet gazetui netriyat mGdOrG 
Etem İzzet ve muharrir Burhan Cahit 
Beyler aleyhine açılan danya devam 
edildi. Vali Muhiddin Bey tarafından 
glSnderilen feragat iııtld&1ı okundu. 
Muhiddin Bey Etem lnet beyhakkın
daki davaaıdan nıgeçtlğini sÖy· 
IOyordu. Hundan ıonra gazetenin (Tır• 
pan) sütununda iki yazı yazan Burharı 
Cahit Beye ıöz verildi. Burhan Cahlt 
Bey diyordu ki: 

u - Esnaf Bankası münasebetlle 
gazetede iki makale yazmıştım. Bu 
yazı larım samimi idi. Şahirli oldu· 
pm için içinde bulunduğum ve 
vergisini verdiğim bir ıehre haluret 
etmek aklımdan geçmez. Bunun 
baıka suretle talakki edildiğini haber 
aldım. Milteusir oldum. Belediyenin 
ıahsiyeti maddiyesinl ve maneviyealnl 
ka1tetmedlm. Arzulan veçhile bu 
yazılarda bir kast ve hakaret olma• 
dığını alenen beyan eylerim. Tayz.ih 
Ye itiznrımın davacı tarafından k&fl 
bir tarziye tt:liikki edllmealnl temenni 
ederim,.. 

Bundan ıonra Belediyenin &Yukab 
Feyzi Beyı 

- Bu tarziye hakkında mlekkl
Umizin fikrini a lmak için mühlet y .. 
rllmcsini isterim, dedi. 

Bu talep lld taraf avukatlara ara
ıında bakimin mfidahaleailc nihayet 
bulan uzunca bir münakaıayı mucip 
oldu. Müddeiumumi Ekrem Bey iddia· 
name1lnl ıöyJedl: 

" - Muhiddin Beyin btldası Oıe

rlne ik&me edilen duanın lıakarete 
taalluk eden kısmının tarziye Qzerlne 
ıukut etmeıi lazımdır. Yalnız bu 
dava Belediye zabıtlarını tahrif ıure

tile Matbuat Kanununun (34) UncQ 
maddesine glSre açılmııtır. Ferağatle 

kabili ıukut detlldlr, lmme namın• 
takip edilmeal lhımdır, dedi. 

Bundan ıonra mahl1eme Etem 
İzzet Bey ile gazetenin sahibi Mah· 
mut Bey hakkındaki daYaların tarziye 
Ozerine dfitme.ine ye Belediye avu .. 
katlarının Belediye riya etinden 
mUaaade almaları için muhakemenin 
23 Ağustosa talikine karar verdi. 

Bir Mecmua Mahkemede 
Müddeiumumilik bir mecmua bak• 

kında Belediyenin manevi fahılyc• 

tini tahkir ıuçundan dava açmııtır. 

Ayni mecmua hakkında bir de ıahat 

hakaret davası açılmışt ır. 

Amasya Hattında Yağmur 
Amasya, 18 - Çok fırtınalı yatan 

ratmur hattın Amasya - Hacıbayram 
k11mında tahribat yapbfından Samsun 
tenezzilh treni geri gelmlttir. 

lzmir Panayırı 
Çalışmaları 

İzmir, 18 - Beynelmilel 9 Eyliil 
panaylr komite1I nli Khım Paıanın 
reiıliğ'i altında panayir yerinde top
laom ıktadır. Geceyi gündOzc katan 
bOtün bir faaliyet, artık büyilk e1erl 
gösteriyor. Üç gün evvel lzmlri ziyaret 
eden Alman mühendisleri bu eseri 
çok takdir etmitler n Avrupadaki• 
)erle mukayese yapmıılardır. BütOn 
itler fen ve lbtisaa adamlarının elin• 
den ve nezaretleri alhnda çıkıyar. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_l_i_Hı_ik_a_;;;~y_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_la_R,_a_sa_n_d_. _D_ig_o_r_K4_ı_· :_ 

- Yine birçok aeyyah gelmit 
Hasan Bey .• 

- lstanbulun her yerini 
laşmıılar •• 

Öteberi Hbn almıılar. 

-
w ...... -----

Memleketlerine aidecekler. lr. l 1 d .. dlrk" 
&ıt• 

lerin l\ullanJı,dar( etya dl1• bunlan 'ı.ı• l 
Ha••a 8, - Mem e el er n o " 

....ıııu. dcjU •I? Vah blH H vah o• 
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Her gün 
' Miindericatımızın rok.lu-r 

tundan dercedil~memiı·· 
lir. 

w .. 

Bir Tecavüz 
Hadisesi 

İki Kişi Bir Kızı Berbat 
Etmişler 

Eftakya isminde bir matmczel 
evvelisi gUn saat yirmide Bakır 
KöyUrıUn Filurya çayırından evine 
alderken iki kiti önt ne geçerek 
nı~trn:lzeli tenha bir yere çek· 
mışler ve berbat etmişlerdir. 
Ml\ddeiumumilik Eftakyayı Tıbbı 
Adlide muayene ve tecavüzil teıbit 
ettirmiştir. HUviyetleri henüz an· 
laşılmayan suçlular hakkında ta· 
klbat yapılmaktadır. 

Gizli Nüfus 
Müracaat Müddeti iki Ay 

Daha Uzatıldı 
Eir müddet evvel hükumetçe 

verilen nüfus muamelatma ait · 
gizli doğum, ölüm, evlenme ve 
saire g ibi muamelatın nüfus kil· 
tüğüne kaydı hakkındaki mühlet, 
görlilen lüzum üzerine 1 eylulden 
itibaren bir buçuk ay daha tem• 
dit edilmiıtir. 

Takas Meselesi 
Taka& suiistimali tahkikatı son 

ıafhasına girmiştir. Bu işin tahki· 
kat~le meıgul bulunan komisyon, 
eakı takas heyeti azalarının mal'u
matlarına da müracaat etmiştir. 

'\!erilen malumata göre, takas 
komı&yonu on giln içerisinde 
bütli~ mesaisini tamamhyacak, 
tahkıkat raporlarmı Gümrük ve 
inhisarlar Vekaletine tevdi ede
cektir. 

Geredede imam Ve Hatiplerin 
Kisvesi 

Gerede (Hususi) - Gerede 
rnüftllsli çok yerinde bir kararla, 
imam ve vaızlara badema, vazaif 
diniyeyi ifadan gayri zamanlarda 
dini kisvenin giyilmemesini tebliğ 
etmiştir. Bu karar, çok müsait 
taairler uyandırmış ve alkışlan· 
mııtır. 

Sivrihisarda 
Avcılar Cemiyeti Bir 

Bayram Yaptı 
Sivrihisar, (Hususi) - Sivrihi

sar avcıları cemiyeti iyi bir binaya 
Yerleştirerek idare heyeti seçmiş
lerdir. Yeni idare heyeti işe baş· 
l~r ~aşlamaz yeniden aza kayde .. 
dılmış ve cemiyet mensupları 200 
kiıiyi bulmuştur. Verilen bir ka· 
rar mucibince de avcılar bayramı 
yapılmıştır. BayTama büUin avcılar 
ile bera her Eskişehir valisi İsmail 
Hakkı, kaymakam Rüştü ve di
ğer memurin ve gençler de iştirak 
etmişlerdir. 

Avcılar ve davetliler Tekke\'İ• 
ran kö ü d Y n e toplanmışlar miUt 

ıoayruı nlarl ot YJ nanmış, avcılık hatıra· 
an a ı mış k ı·· . . T V 1. B ' u up reısı alit 

ve a ı eyler tarafından nutuk· 
lar söylenilmiş ve av ya 1 k 
dönülmüştür. 

pı ara 

Avcılar cemiyeti memleketimiz
deki cemiyetlerle tanışmıya ve 
bu cemiyetlerle mUşterek av yap
ımya karar vermiştir. 

Nigdede Yeni Yollar 
Niğde (Hususi) - Hükumet 

konağından istasyona kadar iki 
tarafı yaya kaldırımı olmak üzere 
15 metro genişliğinde bir cadde 
~al~mış ve parke ile döşeı.miştir. 

aglardan geçirilmek suretile 
Melerıdiz yolu da açılmıştır. Bu 
ba~ede 35 parça köy birbirine 
aglanmış, otomobil ve araba 

lhUnakalatı temin edilmiştir. 

İncir Piyasası Açıldı 
fzmir, (Hususi) - İncir piya· 

•ası dl.in 8 kuruş otuz aradao 

L ::a:::: =:c::: 

Resimli Makale 
=--r a Herkesin Talihi Kendisinin Elindedir a Söz'·n Kı a ı 

Hayatınızın sonuna yaklaıtığınız zaman batı· 
· · t arkanıza baktığımz vakit bir boıluk 

nızı çevarıp e . . 
bulursanız batkalarını muahaze etmeyınız. . 

.Karşılaıtığınız akibetleri, iıter iyi olıun Jıter 

f . kl bir tahlilden geçirecek olur.nnız bat· 
ena, ıı .. .. ü ü ı 

j , tk . n kendjoiz olduaunu gorura n z 
ıca aan a arı 6 

Herkesin talihi kendi elindedir ve tanı d~nilen 
d b. k tesadüflerin bir ıilslle hahnde 

oey e ırço i . 
1 lerJ.nden ibarettir. stersenıs bu 

yanyana ge me 
tesadüfleri siz hazırlayabilirıılniz. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Bulgaristan Bize Dost Mu? 
- --- - -

Dost ise, Yumruk Sallayanların 
Kolları Al Aşağı Edilsin 

Son Bulgar ihtilalinden sonra 1 lıdır. Ancak komşu meleketteki } Birkaç gün evvel Bulgaristan• 
siyasi ve idari iktidarı ele alan • husust teşekküllerin yaptıkları da Paşmakh cıvarında Alaydere 
M. Yorgiyef, Başvekil sıfatila, ilk türlü türlü nümayişlar artık can sık· köyünde, Balkan harbinde ölen 

b mlya başladı. Oradaki. Tu"rk ehalt'- Bulgar a1kerlerinin hatıraları için 
reımi eyanatını yaptığı zaman, b' b'd d 'k'l · h 

nin muhtelif vesilelerle zaman za· ır a 1 e 1 1 mış, şu ma ut 
bundan sonra Bu1garistanın but.ün T k k ı·t · · 'i'eı'sı· bı'r nutuk man uğradlldarı zulüm ve işkencele· ra ya om esının • 
kom~ularile dos· geçineceğini, iyi rin çok acıklı sahnelerinden haber• söyliyerek, Trakyanm bir Bulgar 
komşuluk münasebetlerine ehem- dar oluyoruz. Doğrusunu söylemek yurdu olduğunu, Bulgaristamn 
miyet verileceğini söylemişti. lazım gelirse bu elemli ve bazan bundan vazgeçemiyeceği hezeya· 

Bizim de istediğimiz bundan k k nanı savurmuş. 
anlı manzaral&r, bize ço azap Gospodin reise bir daha ha• 

başka birşey değildir· Türkiye veriyor. Dost yaşamak istediği· her verelim ki bu kurusıkı bom· 
Cümhtıriyeti, ıyı komşuluk ve miz bir memlekette Türklere bardımanlara karnımaz çoktan 
sağlam dostluk dyasetine ııkı karşı reva görülen bu işkencelere toktur. 
stkıya bağlıdır. Bu siyasetimizin her halde bir nihayet verilecektir. Bu nevi hareketler, bu asırda 
sağlamlığını isbat eden çok canlı Bu işte Bulgar Başvekilinin biraz nihayet siyasi pandomima mahiye· 
misaller, bugUn bile blitün dün- daha çabuk davranmasını bek- tini alıyor. Hem ayıp, hem gU· 
yanın gözü önUnde duruyor. lemek, zannederiz ki hakkımızdır. IUnç oluyor. Bulgaristanla dost 

M. Y orgiyefin hüsnliniyetinden Bu münasebetle bir Bulgar muyuz, yoksa düşman mı ? pek 
emin olarak söyliyelim ki, Bulga- Gospodininin yeni yumurtlanmış fark edemiyoruz. Fakat diyoruz ki 
ristan da, bir hükumet siyaseti ola· bir palavrasından da bahsetmek dost isek bize yumruk sallayan· 
rak, iyi komşuluk prensibfoe bağ- istiyoruz. Mesele şudur: larm kolJarı al aşağı edilsin. 

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

Belediyeler Dolf üsün Katli 
3 Senede Ne iş Gördülerse Hadisesinin 

Dahiliye Vekaletine l . 
Bildirecekler Muhakeme erı 

Ankara, 18 - Dahiliye Veka
letinde müteşekil komisyon hususi 
idarelerin bütçelerini tetkike de· 
vam etmektedir. Şimdiye kadar 50 
bütçe tetkik edilmiş, bunlardan 
36 Sl ali tasdika iktiran etmiştir. 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
kanununun neşrinden bugüne ka .. 
dar belediyelerin hududu dahilinde 
neler yaptıklarını sormuştur. Be· 
lediyeler bu suale 15 teşrinevvele 
kadar cevap vereceklerdir. 

istatistik Tahsili 
Ankara 18 - istatistik Umum 

müdürlüğü istattstik tahsil etrpek 
üzere Amerikada Kolombiya Üni· 
veraitesine 2, ltalya istatistik Ens· 
titüsüne de iki talebe göndermeye 
karar vermiştir. 

Viyana 18 (A.A.) - M. Dol· 
fuss'ün katli hadisesi ile alakadar 
olarak tevk;f edilenler arasmda 
emniyeti umumiye m~dürü StHn· 
hoensl dört polıs memuru 
ve bir piyade binbaşısı da bulun· 
maktadır. Eski Roma sefiri M. 
Rintelen ile Steinoens'in divanı 
barba verileceği muhakkak adde· 
dilmektedir. 

Beynelmilel Bir 
San' atkarımız 

Ankara 19 - Vefat eden 
meşliur muharrirlerden Blasko 
Yhanezin yerine beynelmilel ·
yatro konseyi. a~ahğın~ san•atkar
larımızdan Munır Hayrı Bey kabul 

edilmiftİr. 

r-----------------------------
1 STER iNAN /STER 

Bulgaristan da 
70 Kiıi Tevkif Edildi 

· Paris, 18 (A. A.) - Sofyadan 
bildirildiğine nazaran Plevnede bir 
komünist suikast teşkilatı mey· 
dana çıkarılmış ve 70 kişi tevkif 
olunmuştur. 

T ahsiıatsız Borçlar 
Ankara 18 - 9.!8 ve 931 

senelerine ait tahsisatsız borçlarla 
mahsubu umumi kanununa tabi 
on liraya kadar olan borçlar 
bugünlerde nakten ödenecektir. 
Bu hususta defterdarlıklara emir 
verilmiştir. 

Vekiller Ankarada 
Ankara 18 - Nafia, Maliye 

ve Milli müdafaa vekilleri seya· 
hatlerinden dönmü.şler ve dün 
Ankaraya gelmiılerdir. Her Uç 
vekil Ankarada merasimle kar· 
şılanmışlardır. 

iNANMA! 
Ercüment Ekrem Bey dünkü yazısında dükkanların oğlunda kRpanma saatinin tamamile esnafın ihtiyarına 

erken kapanma meselesinden bahıederkcn diyor ki: bırakıldığı, tiltün satan bakkalların, tütüncülere bahto· 
" F kat .. Elime gelen şikayetlerin içerisinde meıela, , lunan müaaadeden istifade ettikleri gibi okadar makul 

halkın temizlik ve istirahatine hizmet eden dUkkanların ve mantiki olanları var ki, bunları nazarı itibara alarak. 
iıtisnai vaziyeti belediye kararında tasrih edilmi,ken, burada mevzuu bahsetmekte ben de kendimi haklı 
berber dükkanlarının bazı semtlerde saat 19 da ve yine görüyorum. 
bazı semt lerde saat 21 de kapattırıldığı ve hatta Bey· "Şu iti bir yoluna koyamıyacak mıyıı, acaba? • ., 

I r R iNAN IST R INA/fll 

Malını 
Kiraya Veren 
Çamaşıra Katlanır 1 

**-
iatanbulun güzelletmeai için hero•Y 

tamam olmuı ta, aıra ıtmdi cami 
avlularında, medrese avlularında ça• 
matır aaılmamaaına kalmıf. Buna da 
mü:ıe nıüdilrlilğü dikkat etmlı. Cami 
veya medreae avlularında yık;mmıt 
çamaşır kurutulması çirkin bir man• 
zara verdiğinden dolayı, seyyahJarm 
o çirkin manzara karııaında kalmala
rına mani olmak için, müzeler ida
resi belediyenin nazarı dikkatini 
celbetmif .. 

Asıl nazarı dikkati celbedecek ıey 
idarei huıuıiye tarafından kiraya 
verilen medrese odalaranın kiracılara 

ile konturat yapılırken medreıenin 
avlusuna çamaıır aamamak üzer" 
konturata ıart konulması lçin bele .. 
diye tarafından emir verllmealdir. 

Camiler tlmdilik kiraya verilme· 
dlğlnden cami avlularına çamaıır asıl• 
muına mani olmaya akil ererıe de, 
kira ile tutulan medresenin avlusuna 
çamaşır asmanın naaıl yaeak edileceği 
pek kolay anlatılamıyor. 

Medrese binalarının antika olmak 
itibarile büyilk kıymetleri nraa, scy· 
yahlar buralan ziyaret ediyorlarsa 
bunlar ne diye halli kiraya veriliyor. 
Bet on sene evvel İstanbulda mes· 
ken buhranı varken medrese odnla· 
rının kiraya verilmesine akıl ermişt i. 

Fakat timdi her h,rafta bu sene evler 
pek ucuz bulunurken, medrese oda
larının hala kiraya verilme.inde sebep 
ancak varidat temin etmek arzuıu 

olabilir. 
İstanbulda mesken buhranı geçtise 

de, para buhranı hala baki olduğun
dan varidat temin etmek arzusu da 
akla uygun değildir, denilemez. Fa
kat her hangi bir inaan, idarel husu. 
siye dahi olsa, mahnı kiraya verdikte n 
sonra avlusuna çamaoır aaılmaırna nası 

ı karıtabilir. Hatta kiraya verilmiş bir 
malın antikaymıt diye yabancılar tara
fından gezilmesine naııl mUsaad• 
edebilir? 

* Zaten benim fJkrJmce cami avlu-
larında, medrese avlularmda a•ılan 
çamaşırlar seyyahları buradan kaçı ra 
cak çirkin bir manzara değil, bilakis 
onları buraya daha ziyade çekecek 
tuhaf bir manzaradar.! 

Vakıa çamaıır kirli olursa onları 
yabancılara göstermeden kendi nra

mııda yıkamak lazımdır. Fakat yıknn
dıktarı sonra çamaşır temiz olun 
ca onu yabancılara göstermek te 
blıim için de mahzur kalmaz. 

Herkeı bilir ki lstanbula gelen 
seyyahların en çoğu buraya antika 
görmek için gelirler. Seyyahların ara
Jarmda Boğaziçinin mavi ıularını gör. 
mek için gelenler de vardır. Fakat -

her şeyi düzgün• muntazam bir şehir _ 
görmek i.teyenlerin lıtanbula gelmek 
i_stiyeceklerinl ~en zanoedemiyorum. 
Öyle olsaydı, lstanbul Beledi} esinin 
herteyden önce sokakların kaldırım• 
larını dilzeltmesi, hiç olmazsa yaya 
kaldmmlarını düzgün yapmuı liıım• 
gelirdi •• 

Bir gün Kapalıçutınıo Nuruosma• 
niye kapısından girerken lir adam 
görınü9tüm. Kırmızı kufajmı orada 
bir ağacın göğde1ine aarmıt1 oradan• 
da kendi beline sarmlya çalışıyordu. 

Bu man:ıara bana ilkin çirkin 
göründise de, birçok yabancı seyyah· 
tarın o adamı sevinçle ıeyrettiklerinl, 
hatta aralarından bazılarmın o man· 
zaranıo fotoğrafım çektiklerini gör
düğüm vakit fikrim deği9tl. 

O vakit anladım ki, yabancı sey
yahlar buraya antikalardan aonra, 
Bogaziçioin mavi sulırandan ıonra, 

bir de tuhaflık ıeyretmiye ıeliyorlar. .: 
Belediyeye, yahut ldarel hususiye. 

ye varidat temini için antika binaları 
kiraya vermek mecburiyetine katlan• 
dıkton sonra, tuhaflık görmek için 
lstıınbula gelen seyyahların burada 
bet on para barakmalarını temin için• 
antika binaların avlularına çamaşır 
asılmasına da katlanmalıyız. 

Dün Geceki Güreşleı 
Dün gece yapılan güreşlerde 

Estonyalı Rago Ukranyalı Lobiş· 
koyu, Mülayim pehlivan Macar Lo
radiyi, Alman Tavra Romanyalıyı, 
Fenlandiyah Hutaven Belçikala 
Döla modu mağlup etmişler, Çek 
Varo ile Finlandyalı Fişer bera• 
bere kalmııJardır. Güreşlere yarım 
a.~aa.rn ;i,..vam edilecektir. 



~t A!~ ~f Mauaruı\: 
· tigada Çok 
~ağbet Bulan 
fJir Ilıca 

Biga (Hususi} - Bigımın "Kırk
geçit,, ismini bflyan v Bizans 
... evrinden kalan çok güzel ve 
şifalı bir ılı~ası vardır. 

Bunun yolları evvelce pek arı· 
:ıalı olduğu için okadar gelen gi· 
den yoktu. Lakin son zamanlarda 
mümkUn raertebe yollan düze fl· 
diği için çok rağbet bulmuştur. 
Bu ılıcaya şehirden araba ile iki 
ıaatt gidilmektedir. 

Husuıi otomobiller dahi son 
günlerde işlemeye bn l mıştır. 

Suyu çok sıcak ve kükürtlü· 
dUr. Kükllrt kokusu on dakikalık 
mesafeden duyulmaktadır. Beş 
metro murabbaında olan il ca 
havuzunun suyu bir buçuk metre 
derinliğindedir. Suyun içine mer· 
divenle inilir. 

Bu ılıcaya giderken kırk dere
den geçildiği için ismine "Kırk· 
geçit. denilmiştir. Sıcak olan su• 
yuna dayanmak biraz zorcadır. 

Lakin evveli ayaklar sokul· 
mak suretile alışmakta ve birkaç 
dakika sonra hararetine taham· 
mUI edilmektedir. 

Bu sıcak su, havuzun içine bir 
taş oluktan akmaktadır. Bu olu· 
ğun iç tarafında da ufak bir ha· 
vuz vardır. Çok sıcaklığından 
kinaye olarak buraya fırın derler. 
Ağrıları, sızıları fazlaca olanlar, 
hararetine katlan rak ekseriya 
bu fırına girerler. 

Büyük havuzun •UJI u çabuk 
kirlendiği için alhndaki deliği 
açılarak hergfin değiştiriliyor. Bo
şalan ha"1z bir saatte yeniden 
dolar ve o zaman gayet her• 
raktır. Bu ılıcaya hep dere içle
rinden ve balkandan gidiliyor. 
Bulunduğu yer iki dağın arasıdır. 

Gerek Bigalılardan ve ge• 
rekse köyliilerden Ye hatta ahır 
kazalardan bu Ilıcaya her sene 
binlerce halk geli~ yıkanmakta 
ve fifa ummaktadır. 

Buraya hasta olmıyanlar dahi 
bir tenezzüh için gidip tebdili· 
bava etmektedır. 

Çünkll etrafı çamlık olduğun· 
dan manzarası çok liliftir. Giden· 
lere yatacak pavyon Ye aaire 
yoktur. 

Herkes civardan kestiği me e 
ve çam dallarile kendisine bir 
çardak, bir kulübe ycpmıya mec· 
burdur. Bu sene ılıcanın müs
teciri, mlişterilerini memnun et· 
mek için birkaç kul'"be yap ıı 

ve üst!erini ince tahtalarla ört
müş ise de geçende kazaen 
çıkan bir yangın, bunları silip 
süpUrmüştür. 

Kuru gazal çardaklardan çı
kan bu yangın, civardaki orma· 
na sirayet etmiştir. Bereket r· 
sin ıu sıcak mevsimde zu uru 
melhuz olan orman yangınlarını 
aöndürm3ye müheyya bekçiler 
tarafından önO alınmıştır. Bu ılı· 
cayc gidenler adeta bir kamp 
hayatı yaşamaktadır. 

lbcaya gidenler bir hafta on 
giln oturmakta, mevldin letaf e· 
fetinden istifade etmektedir. Bu· 
Günlerde orası adeta bir düğün 
evi gibi işlemekte ve hergün 
çardaklar dolup boşalmaktadır. 
BanJosuuu bifrip te avdet edecek 
olanlar bu çardakları elden ele 
devretmektedir. 

Civar köylerden buraya her 
sabah taze süt ve yumurta ve sair 
yen cek şey1er getiri ip ucuzca 
s h makt ve gi~en kasaplar da 
h rgün t ze et k mekted"r. Bu
rad g .. nde beş defa yem k ye-
m dettir. 

Ç kil Ilıca ıı cenup t r fın-

d gi.i%el bir su kaynağı vardır. 
Bu su içinde biç kimse elini 
beş daki a tutamaz. ÇUnkü der· 

C D amı 9 uncu aayf ada ) 

• stirdatta Yakılıp Yıkılan OrhangaZi 
Kasabası Yeniden Kuruldu 

Orhangazi(Hu- tamamen ikmal 
susi ) - Orhan• edilmiş, yeni bir 
gazi Garbi Ana- köy meketebin· 
dolunun çok şirin de ders ıenesine 
kas.ah ala rın dan yetiş tir ilme sine 
biridir . Kaza gayret edilmek· 
merkezi olan Pa- tedir. Bu işlerde, 
zarköy işgalde Kaymakam Sait 

tahrf p edilmiş, Ali, Belediye 
yakılmış, bir h • Reisi Mustafa ve 

rabe halini ol· Fırka Reisi Mus• 
mıştı. O kadar ki tafa Beylerin gay• 

taş taş Ustünde retlerini takdirle 
kalmamış deni- Orhangazide Htılkeol 111! OllQllC8 yıl abldoal karıılnmak lazım· 
lebilirdi ve istirdnttan sonra yeni bir kasaba \•ilcude getiril· l dır. Halkevi binası ile Gazi büatn 
devlet daireleri derme çatma, mlştir. Üç ıene evvel temeli atılan kaidesinin açılma resimleri yakın· 
üzerleri hasırla örtUlmUı aalaşlar Halkevi binası büyük fedakArlık· dn ynpılacaktır. Bunları yeni mek· 
viicude getirilerek çalışmaya bat- larla kısa bir zamanda bitirilmiş· tep binalarının açılması takip ede· 
lamışlardL tir. Şimdi bu yepyni kasabamn cektir. imar faaliyeti hararetini hiç 

kaybetmeden devam etmektedir. 
Milli mücadeleden sonra baş· güzelleştirilmesine çalışılmaktadır. Pek kısa bir zaman sonra kasa• 

hyan imar faaliyeti gUndengiine Halkımızın gayretile bir de abide bada yenl yenl eaerlerin .Ucude 
ilerlemiş, bugün Pazarköyde yep· vücude getirilmiştir. Köy yolları getirilmiş olduğuna ıahit olacağız. 

Zonguldak 
Tenis Birincisi 

Zonguldak (Hususi) - Son 
seneler içinde ileri giden ıpor 
nevilerin den 
biri de tenis· 
tir. Birkaç ae· 
ne evvel yal
nıı gazeteler
de ismi oku
nan tenis bil
hasıa oon se
ne içinde çok 
ilerlemft he· 
men bU tfin 
sporcu genç· 
liğin büyük bir Zonguldak tenis bi
alika ile be- rincisi Avni Kani B. 

nimsediği bir spor olmuıtur. 

Bu hafta içinde, Uç 1eneden
beri devamlı bir şekilde yapılan 
tenis birfnciUkleri maçlan tekrar
lanmıftır. 

Heyecan ve alaka ile takip 
edilen bu maçlar neticesinde 
Avni Kini Bey geçen 1enelerin 
ıampiyonu Mösyö Giraud'yu bil· 
yük bir farkla mağlüp ederek 
birinci olmuştur. 

Avni Kani Beyin devamla bir 
çal şma sonunda elde ettiği bu 
haklı galibiyet spor muhitimi:ıi 

çok sevindirmiştir. 
lnagölde Bir Yaraleıma 
İnegöl (Hususi) - Süleyma· 

niye mehallesindeo Kamil ve 
Kemnl isminde iki kardeş hayvan 
otlatın k meselesinden ayni ma· 
halleden Seyfiyi bıçakla ağır 

i!-lr-.:tte yaralamışlardır. Seyfi 
ha aneye nakled.ilmiı, Kemal ve 
KAmil adJiyeye verilmişlerdir. 

lnegölde Pirinç 
1 göl (Hwıusi) - Kazamızda 

bu sene alt yUz dönümll müteca• 
vüz pr"nç ekilmiştir. Mahsul iyi 
ve bereketlidir. 

S moda Bir Mütecaviz 
Yakalandı 

Soma (Hususi) - Cuma ma· 
hal esinden Rüştil komşusu dul 
Hatice Hanımın evinin duvannı 
delerek içeri girmiı, kadına teca• 
vüz etmek istemiş, fakat vaki 
isimdnt tizerine yetişen zabıta 
memur arı tarafından yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Muşta Bir Konferans 
Muş (Hususi) - Oiyarıbeklr

den şehrimize gelen halk ıairi 
Silvanlı Sabri Yılmaz Bey Halke
vinde yazı inkılabı hakkmda çok 
gllzel bir konferana vermittir. 

Elazizde 
Meyva Ve Sebze Beledi

yenin Koyduğu Narha 
Göre Satı'acak 

Elaziz ( Husuai) - Belediye 
Meclisi Elaziz'de sebze ve mey· 
valara narh koymaya ve badema 
bunlann üzerine etiket konularak 
satılmasına karar verilm"ştir. 

Belediyenin ilk teıbit ettiği narh 
ıöyledir: 

Ü1.'.im 3,5 karpuz 2 kuruş, 
domates. pathcan 60 para, ~ta
tes 6, barbunya fa•ulyası 2, çab 1, 
kabak ı, erik 2, kayısı 3, elma, 
armut, kavun, vişne 5, bamya 8, 
kuru soğan 2, sarımsak 5 kul'Uf& 
aahlacaktır. 

Mamafıh unaf bundan mem· 
nun olmamıı, hariçten aebze ve 
meyva getirtmemeye baılamışbr. 

Adapazarı Avcılar KulUbUnde 
Adapazarı, (Huausi) - Avcı· 

lar kulftbfintln senelik kongrası 
yapılmış ve bir ıenelik faaliyet 
raporile. plançosu heyetiumumiye
ye arzedilmiftir. Kongrede idare 
heyeti ıeçimi ·yapalmış, reislige 
YUzbaşı Ahmet Bedrettin Bey, 
katibiumumiliğe Hidayet, idare 
müdürlüğüne Hikmet, muhasip 
ve mutemetliğe Fehmi ve aza
lıklara da Muharrem, Asım, Hasan 
ve Abbas Beyler seçilmiıtir. 

500 mevcutlu olan bu kulnp 
faideli çalışmalar yapmaktadır. 
Tes s edilen musiki şubesinin 
lnccaaı: kısmına bir musiki mual· 
limi celbedilmiş, derslere ve faa
liyete baılam ştır. 

Boluda Bir Köyde Bir 
Yangın, Bir Hır .. zhk 

Bolu, (Hususi) - SultanköyUn
de bu hafta iki vak'a olmuıtur. 

1 - Köyden Mira1yedl oğulla
r dan Hasan oğlu Mehmet Efendi
nin 25 arabalık harmanında yan
gın zuhur etmit ve eöndilrüleme
mif, harman tamamen yanmııtar. 

Kaza veya kastolduğu meçhul 
bulunan bu yangın hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

2 - Yine köyden Hacı oğul
larından Saip ağanın bir çift 
ınanda öközü meçhul şahıalar ta· 
rafından köyün haricinde kesilmiş 
ve derileri alınarak ceaetlerile 
kurtlara ziyafet çekilmiıtir. Man• 
dalarını arayan zavallı adamcağız 
leıleri gamın, ve hükumeti ha· 
berdar etmiştir. 

Nevşehirde Kalbi 
Sağda olan Talebe 

Nevşehir (Hususi) - Knra• 
sofu mahallesinden tütUncll Ömer 

Efendinin oğlu 
Hüseyin Efen· 
dinin kalbi 
sağ taraftad1r. 
Ortamektebin 
ikinci ıınıfına 
deYam eden 
bu çocuk kaJ.. 

• bl aatda ol· 
maaıoa rağ· 

men çalışma 
Kalbi aağda olan kabiliyeti ve 

Hüseyin Ef. ıeki derecesi 
fevkalade denilecek kadar fazladır. 

Mut Himayel Etfallnde 
Muş (Hususi) - Himayei Etfal 

cemiyetinin Mut şubesi senelik 
kongresini yaplDlf, yeni idare 
heyetine köylü Celil, mnftn 
Hüseyin, tüccar Hamza, maarif 
mUdilrll HfisnO, belediye azasın· 

dan Halil, Halkevinden KAmil, 
tapo mlidürü Cemal Beyler 
seçilmişlerdir. 

Sındargıda TUtUn MahsulU 
Sındırgı (Hususi) - Bu sene 

tütün mahsultı pek nefistir. latan· 
boldan tlltUn tüccarları gelmiye 
ve tutünleri tetkika başlamııl9r
dır. Bu aene Sındrrgıdan 300 bin 
kilo kadar tütün çıkacağı tahmin 
edilnıektedir. Zürra inhisar idare
sinin avanı •ermesine intizar et· 
mektedir. 

Sındargıda Kaymakam 
Veklllljl 

Sındırgı (Hususi) - Mezun 
olan kaymakam Muzaffer Beye 
mezuniyeti esnasında Gölcük na· 
hiyesi müdürü Refik Bey tayin 
edilmiş, gelmiş ve vazifesine baş· 
lamıştır. 

Mu' HUkOmet DoktorluAu 
Muş (Husuıi) - Sıhhıye mü• 

dllrll doktor Remzi Bey Tekirdağ 
sıhhat mlidürlUğüne, hükumet 
doktoru Mahir Bey Oiyar1beklr 
hükumet doktorluğuna tayin edil· 
mişlerdir. Memlekette başka dok· 
tor bulunmadığı, Sıhhat müdür
lüğiine tayin edilen doktor Hamdi 
Bey de henüz gelmediği için dis· 
panser muvakkaten kapatılmıştır. 

lnegöl Kaymakamhğı 
linegöl, (Hususi) - Kazamıza 

tayin edilen Kızıltepe kaymakamı 
Haıım Bey aelmiı vazifeıine 
batlamııtır. 

Memleket Telgrafları 

Taşköprüde 
Bir 
Cinayet 

Taşköprü, (Husuıi) - Ağcı. 
kiıi köyUzden Kel Memit oğlu 
Hasan tarlasını sulamak için de
renin suyunu çevirdiği esnada 
evvelce pusu kurmuş olan meç• 
hul bir ıahıı tarafından martinle 
öldürülmllştür. Vak'anm tahkika· 
tine .zabıta ve adliye vazıyet et· 
miştir. Birkaç köylü zannaltına 

alınmıştır. 
Kayseri Gazi Hz. nln Hey

kellerlle SUslenlyor 
Kayseri, 17 (A. A.) - Gazi 

Hz. nin, yenl açı'an Cumhuriyet 
meydanında belediye tarafından 

dikilecek olan heykellerinin kUıat 
resmi Cumhuriyetin on birinci 
yıldöntımWıde yapılacakbr. 

Heykel Eli:ıizdekinin tamamlle 
ayni olacakbr. Vali Nazmi Bey 

. Gazi HL nln heykellerinin Kay• 
aeriye merbut beı kaza ve bet 
nahiye merkezlerine rekzi için 
icap eden muamelenin ikmali Te 

29 tepinevei Cftmhuriyet bayra• 
mrnda bu yerlerde de knıat rea
minin yapılması hususunda ma
hallerine talimat verimiftir. 

Konyahlar Beyfehlrde 
Konya, 17 (A.A.) - Halk· 

e'rile mliflereken Turing kulübün 
tertip ettiği kadın ve erkekten 
mürekkep altmıf kişilik bir kafile 
BeYfehire hareket etmiştir. Yapı· 
lan program mucibince ci arda 
ilmi tetkikat ve spor eğlenceleri 
yapılacaktır. Vali Beyin de iştirak 
ettiği bu seyahat ilç gün ske
cektir. 

Denlzll Sporcul•n Nezlllld• 
Denizli, 18 (A.A.) - Nazilli 

Halkevi mensuplarından 56 kifilik 
bir gurup hususi bir otokar ile 
buraya gelmişler ve iatasyonda 
Halkevi reisi ve menıuplan tara• 
fından kartılanmıtlardır. Nazilli 
sporcuları Denizli sporcalarile bir 
futbol maçı yaptıktan aonra Na· 
zilliye d6nmüşlerdir. 

Halkevi tarafından şereflerine 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
Denlzllde Avcllar Bayramı 

Denizli 18 (A.A.) - Halkevl 
avcılarından 150 kitffik aekiı ka
file, avlanmak üzere yola ç.ıkmıt
lardır. Her kafile avlanarak toP" 
lanb } eri olan Gerzile köyüne 
gelecekler ve orada avcılar bay· 
ramına tesit edecek erdir. 

llgında Temsll 
Ilgın (Hususi) - Gençler bir

liği mensupları mavi yıldırım pf .. 
yesini temıil ettiler. Kaymakam 
Talit Beyin kıymetli müzahereti 
sayesinde temsil pek parlak oldu, 
gençlerin muvaffakıyeti aUrekli al• 
kıflar topladı. 
Kızllcahamam Keymaka111ı 

Kızılcahamam (Hususi) - Y r 
ni kaymakamımız Dilaver Bey 
kazamıza gelir gelmez çok faydab 
icraata başlamış, çarşı içinde 
murur Ye uburu itkil eden anıa• 
ları kaldırtmış, cadde ve sokak
lann temizlenmesi için belediyeye 
emirler vermİf, otobüslerin tevak
kuf mahallerini tayin ve burala ... 
larda muntazam bir şekilde yoI~u 
alıp bindirmelerini temin elrniftır. 
Yeni kaymakamın faaliyeti IJlU .. 

bitte memnuniyette karşılannııştır. 
Mufla Hayvan Sayuıu 
Muş (Huausi) - Burada har" 

•an sayımına ehemmiyet ve: 
mektedir. Sekiz jandarma bödıi1 
kumandanı Hakkı Beyin al 
tedbirler sayesinde btn klisur k ... 
çak hayvan tebit edilmiş \e bun'" 
rUıumu beş kat cez.aaile berabel 
tabıil oluamutlur. 



( SigaNI Alemi) 
1 
Devlet 
idaresinde 
Merkeziyet 

BABiCI Tll.GBArLAB 

Bir mlddetten beri ispanya yiae 
ılyaal rahataızlıta dGtUl. Madrlt mer
kez hllkOmeti lle kıımi bir muhtarl
Jeti hah: bulunan •e merkezi Bar1elon 
olan Katalonya arasında anlatama
mulık var. Katalonyayı teıkil eden 
Belediyeler, me•cut mevzuat hilifnaa 
Ye kanuna mugayir bir surette intl
laabat yapıyorlar. Madrlt bnknmetl bu 
latihabab tanımamakla beraber Bilbao 
slbl bazı ıehlrlerde lnbhap edilen 
he~etleri ve Belediye reialerinl tnklf 
ettırınektedlr. Bu lbtllifın •ebebl 
ıudur: 

.i~panyol eOmhuriyetl teıekkOI 
ettıtı zaman, hükümdarlık aleyhinde 
çalışan cilmburiyetçl erkla, Katalon
yalılarm mGzaberetinl kazanmak için 
Katalonyaya en genlt manada muh
tariyet vermeyi yadetmltlerdl. HDkilm• 
dar devrilip te cGmburiyet kurulduktaa 
ıonra fazla dltlnmedea yapılmıı olan 
bu vaadi yerine getirmekteki mütklll
ler kendini göatermiye bqladı. 

Yine ~tratosf ere 
Seyahat Ediyorlar 

Hur (Belçika), 18 - Profeaör Plk1r 
ile ilk defa oluak Stratoıfere çakan 
M. Malcı Kozina yeni bir Stratosfer 
balonile ba•alanmıthr. Balon 1&nlyede 
40 kJJometra allratle eıea bir rlzrln• 
teairlle Bavyera latikametlae l'İt• 
mektedir. Hna mDaaittir. il. Kodnı 
havadaki elektrikli müHllkllllıumu
zay~ yani ( ozon ) denUea maddeyi 
tetkUr •ıtiecek , ~ koamfk ıualanm 
ltJrıbiriad<.?l'I ıyırmıya çalııaeaktır. Bu 
uçuıu• dGnya yllkMklik Hkorunu 
kırmak f tile ılAkuı yoktur, yalmı 
fenni tetkikat içindir. 

Roma, 18 ( A. A. ) - Akademi 
azaaındaa Jeneral Krokko bir maka• 
IHinde, tayyarelerin de Stratosfer 
tabakalan arasında uçmalan lmkAınm 
izah etmif, tayyarecilijio fenni, aakerl 
ve ticari gayelerinin blriblrhıdea 
ayrılqıHı lhım.eldfjinl aöylemiıtfr. 
Jeneral, Stratoafer tetkiklerinin aıkerl 
faydalar verebll•e.I için bunun tay• 
yarelerle Y•;tılmaauu, çlakl ylkaek 
lrtif al arın harpte rözlaGade tutulaeak 
en ehemmiyetli bir meaele oJdujaau 
anlatmııtır. 

İtalyan Manevraları 
Avusturya Başvekili De 

Hazır Bulunacak 

Katalonya ile Madrit ara11nda 
ihtllif zuhilru n bu ihtilafların 

mGzminleımeıi utık tabi! bir fey 
oldu. Bu haJ devlet ldareıindeki ııkı 
merkeziyetçiliğin faydalarını Madrit 
lıGkümetine bir defa daha giSı· 
terJp iıpat etti ise de it itten 
••çmit bulundu. Bir ihtiyaç ifadesi 
olmadıkça mintakavi lıtlkJil ve Roma, 18 ( A.A ) - Manevralarda 
111 bt · ı • bulunacak kıt'alar, buı mıntakalarda u arıyet erıo ne deMce zararlı 
olablleceğinl göaterdi. Ben, İspanyamn toplanıyorlar. 1904 • 1908 ıınıflarının 
içine düıtnjil bu anarıl hakkında ne talim ve terbl7elerl bitirllmtıtir. 
Zaman yenl bir fey ötrenaem daima '1-
ıu vak' ayı hatirlanm ı ' Roma, 18 ( A.A ) - \taaevralu 

Fran~ız nefrı aan'atler milateıarlıfı, aaauında ftalya Ye A•'"anarya Bat••• 
Yazlfe1ıle mlltenaıip nefiı bir binada killerinin ~ülilaf olacaldan haber 
Jerletmlt bulunmaktadır. Fakat ne veriliyor. G6rilımeaan yeri henBz belli 
saman bu bJna te-iz .. ril ı de:ıo..:•dir. Havaa ,iuaına alSre bu latir C - go nae cam an •" 'I ., 

fen İ t' amBları tenılzlenae bina kir- mGlikat Floran1a tehrlnde yapıla-
;. 1 ır. unun •ebebl ıudur ı caktır. 

nıillt~nf~~lk tbenmizlitf •uifeıl bizzat Avusturya lehinde derpif edilecek 
1 tçeıln~ camlann par- tedbirlerin beynelmilel mahiyette ola· 

!atılması da lrlaliJ'e Nauetiae aittir. caj'ı anlatılmaktadır. Bwıa bi.ııaea. 
~yrı ayn bltçe faullarama .. la ... a ş.p-. . .,.....,_, .......... ~ 
tlbl olan bu binada, u•aml temizliği l'e•lt diplomatik ........... Wr 
aynt samana "9adüf ettirmek, iıte mukaddeme olacakbr. 
t:ndan dolayı, mQmkGn olmazrnıı '1-
panyanın içine dilttOğll anartl içi~ Budapeıte, 18 (A.A.) - Romadaıı 

ne ıOzel bir rnlıal defU mi? alınan haberlere nazaran, M. Muaolinl 
Süreyya Hababorl' hanedaaıma lacleai haldaa-

De m okr aSİ Davası j;~~~;;daoyl Zeizd~ 
l..ondra~ 18 (A.A.) - Amerikanın yer Müthiı Surette Sanıldı 

••ki haricıye nazın M Stimton bir el 
•akaleainde demokralnfn ölmiyece- Tokyo, 18 (A.A.) - Nal'aJO ••-
tını, tahıl idarelerin yavaı yavaı rında mGthiı bir selztle olmuf, demir 
leyaJ bulacafını veya eebr•n ortadan j yolu faaliyeti keaUmff, halk evlirlnl 
lralkacatını ılylemektedfr. 1 terketalıtir. 

Willi ve edebi tefrika 
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ÇÖL GİBi 
, Umumi aflann ttırlll tekilleri ğmda kadri bllinmiyen t•yin • e .. 
•nlabhyor. Ümitleri, aevinçleri siz bazım duyacak ya, o kadar-
ıöndllrmeye uğraıan haberler cağı bile Elmaaa yetiyor: 
çıkıyor: ., Verilen ceza htıkDmle- - IWai, Yarabbim, Mil yl-
rlnin bilmem kaçta birini çekm... zümilzll ~illdür.. GBnleri bize bot 
lbİf olanlara çıkarmazlarmııl ,, yere ""Ychrmıı olmL Diyor, kill-
deniJiyor. di ;- -r.'fırdatarak kapıdan çıkar-

Sonra yine Elmas geliyor: kel de, içın,için ac111m ıade hapi .. 
- Çıkarma1alar bile, o vakit te yatanların bileceği bir parmak 

de cezalarının yarısandan çofunu heaabma dalıyor. 
affederlermif. •• Allah yD.rekletine '1-
illıam versin. YüzltmllzO 8'llldür- Annenin ömttr kitabwn IOD 

alla... Kaz Fatma, en bat duan yapraklanna geldim Nelliu. lçim-
arbk bu olawıl Diyor. de her cuma bir korku var. Sanki 

Etekleri dOşük, terlikleri pat· Necdet gelecek: 
lak t 8 seneye mahkum olmuı bu - Verecejini ver abla, Ne .. 
kadma bakıyorum. Hapishane rinin herıyi aenden [dinlemesi IA· 
meydancılığı artık onun mesleği, ztm arhk, diyecek korkusunun 
kazanç yolu olmuş. Belki affı umumi garip, sevince mi yokaa Urktıntll· 
Ue cezası tükense bile, o yine bu ye mi benzediğini bile pek kes· 
duvarlardan, bu yerlerden ayrıl· tiremediğim ürpertisi var. 
lllıy ki A b.. ı ld v Onun için ben bu faon yaprak-
bald ca e, ıru~:ı~ak ~yti~or~ ugu ları çabuk çeYirmek, ondan sonra 

K ndi d'leği ile burada yine da ellerim iki yana dütllk, man· 
~•cak amma, içinde, çıkabilmek, galbaşında, neyi, hangi g8n bek· 
-t•rl rda, 4C6telerde» yOrDytıp llyeceğimi fula tahWe yeltenme• 
dolatabilmek lmklmnm • o Yarlı· den beklemek ..tlyorum. 

Almanyada Reyiim 
M. Hitlerin Nutkile Hararetli Bir 

Surette Başlamış Oldu 
~amburı, 18 ( A. A.J - Bapekil 

M. Hltler S.ledJye aaloauada . i>lr 
nutuk l4yli1erek, COmhur Reialain 
ölilmlnden 10ara baza eeaebl anaur
lann Almanyanın kanıacatuu. batt.A 
kargaıalıkların timdideo batl'Öater
dijinl ileri ıürdlklerinl, halbuki 
bunlana lateklerinin olmadıJlnı, Al
manyada CGmhur Reialiti ile Batve· 
ldllijiu blrle1tJrilme1I auretile milletin 
uzuauaa uyıun bir İf yapıldıj'ı, bu
nunla beraber bu milli lstetl 
tebırilz ettJrmek fçiıı umumi 
reye de mtlracaat olundupau 
anlatmıf •• eaki fırkalar za
mamndald Almanyadan da 
bahsederek demlıtir ki : 

"-Y almz kOçGk bir beyaebailel 
tabripklrlar ı8mreal ( Kominiatler 
olacak) bu zihniyeti alkıflıyor, ondan 
fıtlf•de ediyordu. Bu ıebeple bu 
fırkacıhiJ imha etmek ve 1eria• 
baldkt millet c:a111iaaım ikame etmek 
lazımdı. Nihayet muvaffakıyetle 
neticelenen mOcadelemlıiln gayeıl 
bu ldl. 

Bu idare millete kanet 
yererek onu parlimentonun 
fırkacılık pazarlığından kur· 
tardı.,, 

* 
M. Hitlerin bu nutkile 

Almanya umumi rey nr
miye batlamıı oldu. 

Bugün, Almanya 

bu vazifesini hara

retli bir ıurette 

ifa edecektir. 

Hinden burgun 
Vasiyetnamesi 

Bir Kısım Fraaaız Ve lngi
lizlere Göre U1durmaymıı 

Pariı, 18 (A.A.) - Eko da Parl 
gazetesi, Hindenburpn netredilen n
ıiyetnameainin ıaht• oldutunu haber 
veriyor ve bunu İlpata çalıpyor. 

Londra, 18 (A.A.) -Taymlı ıaze
t•lf, Hlndeaburpa vulyet.ame.ı ve 
1enJ reyilmua kıy••t_f . haldwada fa. 
giltere efkin umumlyeaıae tercGman 
olarak diyor ki ı 

"Bitin bu maaewra, Almanya hari
cinde her baap bir klmH üzerinde 
tesir yapamıyacak kadar becerikaizce 
bir fftlr.,. 

"Gelin bebek,, bembeyaz im· 
tuıunda, o geceaiD getirdiği çiçek-
altUerile beraber J•byor. o ka
pağı ben artık açmıya bile daya· 
namıyorum. Bir kere daha bak
mak, prmek için çok yansam 
bile, ude kutuy1I elline ahyorum. 
Üzerini mYazhyoram. Mukanaya 
olquyorum. 

Klçtlk larauD kaph defterin 
tek tek keılk utalılanaa bu,atn
lerde çok bakıyorum. Amma Da· 
r&)eytamdafk•, yajmurlo slla
leria, o bDdipa ezah dald
kalarmclaa birinde «çok, çok fena
yun. Gitmeliyim buralardan» diyen 
aabrlarmdan Hlll'• uzun bir aa .. 
Jamluk, Jlllarca ben bir auakaa
luk ıeçmif. O uyfadan aoara 
ıade, bet fflM IODrald birkaç 

Abr pll1or: 
"Treacleyim. Ankaradan l.tan

bula pU,onuL Bet aene evvel 
çıkbtım memleketime, onun Y•ta• 
dığa yere dantıyorum. Şimdi on 
yaıım geçti mi acaba? .• " 

Bu kadar Nesrin. Bu "acaba,, 
nıo ıonu, arkası yok. 

DOıBnllyorum; Ben bu satır
lardan evvelki yıllara, "k6tkn ia• 
tuyonunun amele evlerinden bozma 
hastanesine, yara sardığım, kan 
yıkadığım, çene bağladığım, 616· 
me alıfbrıldıtim bir yere d6nme· 
llylm yine, diyorum... 1920 bazl· 
ramnın o ilk baftalanaL •• 

M. Hitlerla 
rniicadeleclll· 
1i11l 6M•rlr 

6lr rHMi 

Amerikada Grevler 
825 Bin Kiti l,ial 

Bıralnyor 
Nnyorlc, 18 (A.A.) - ( 355 ) bin 

Jh •• ipek ameleıbaia mensup 
olduju aeadlkalar, iplikçiler r"riD• 
lftlrak etmiye karar nrmlftlr. (500) 
bbı pamuk amelesi de peye lttirak 
ecleoeti l~n pewelleria J9kba (825) 
bial babaqtar. 

Atnerl ... Yeimurl•r ····-· Şika•o, 18 (A.A.) - ŞWdetll 1•1• 
murlar cenaba prbl mıatakuuada ku· 
raklıta nihayet vermlıtlr. Mahaulila 
kmaeıı brtarılacatı \lmlt ediliyor. 

Ve dalıyorum Nevin. Gazllm 
tahta ınuanın llzerine raptiyeler
le çlvilediğim bilyllk bakkal kA• 
j'ıclında, yine oralara gidiyorum. .. 

Sana anlatbğlm gibi, o ııra· 
larda efelerin yapbğı baıkınlarla 
oldukça aıa veren Yunanlıların 
kunetlerinl artbrdıklan haberi 
ıelmeie bqlamıftı. 

Dnımamn taarruza kalkıt•ca
ta duyuluyordu, Bu haberler doğ
ru çıktı. Harp kızııtı. Yaralı 
Mehmetçiklerin sayısı arttı. 
Bizim 11hhıye b61Dğ0ne de yeni 
bir vazife dtlftft. Kar bir 
fimendifw hatbna çeldJmit 
daran iç d6rt tan• bot ytik 
Yagoaunda, yaralı nakli için ha· 
mhk yapıyorduk. O gtınlerde 
Deaizll ha.tanesinden doktor 
SAfi de ıelmft, cepheye yakın 
urıa yerleriade vazife almıfb. 

Benim de beraber gitmeme 
belki bqheldml ran edecektim 
amma, u K6tk ,, e aıhbiye nefer
lerinin eritip yetif emiyeceği kadar 
yaralı asker getirildi. Yanımda 
inleyenler, ölenler varken, başka 
yere, sırf macera ve tehlike 
ıaeYgiaine benzer bir hlale git
meyi kendim de ıaçma buldum 
ye kaldım. 

Denizli hastanesinin aldatma 
oyunu ile kıaacık bir ömllre bağ· 
ladığım mlllizım Selim'in gözle
rini burada kendi elimle kapadım. 

Dtlşman kortunu, elde patla· 
yan JUmarta bomba•nm ,&re-

( Gönül lıleri 
Karım Bana 
''Hissen,, 
ihanet Etti 

«Beı sene evnl se'riıtllr, ev-
lendik, ıuız bir köyde mes'ut 
bir hayat yqadık, bir de ç~ 
ğumuz oldu. Fakat karım geçen 
aene hastalanmııh, lstanbula 
gönderdim. Avdetinde vapurda 
tamıbğı bir erkeğe yazıp giSnder
mek istediği mektubu tuttum. 
Yalnız kendiaine aöylemedim, 
içimde sakladım. Muhabereye 
devam etmeaine imkin vermi
yorum, fakat kendiıinden nefret 
etmeye baıladım. Ne yapayım?» 

Erkek ol1aydım, karımın va• 
purda, kimbilir belki de bir 
gllnlnk bir seyahat esnasında ta· 
nışhğı bir erkeie mektup yaza• 
cak derecede garip bir teıebbtl• 
H giriştiğini giSrllnce bir hiı de
laletine dlittDğDne hllkmederdim 
ve ona bir hata muamele.f ya
pardun. Kan koca arasında çı· 
kan baza hldlteler vard1r ld Oze
rinde durulmadan geçilip gidilmeal 
icap eder, fakat bazdan da var
dır ki söylenmeden içte saklan
ması hatalıdır, bir sivilceye ben• 
zer; derhal deşilmezse bllyllr, 
yara halini alır. Bu onlardandır. 
Çocuğunuz var, bu iki yatında 
yavruyu anasız, babasız, iki eY 
arasında yurtsuz bırakmanızı tav• 
alye etmem. Kendi kendinize kız· 
mamaya, asabiyete kapılmamaya 
sarsılma bir karar verdikten 
sonra zevcenizi karşınıza alınız, 
bulduğunuz mektubu göateriniz. 
Afettiğinizi sfiyleyiniz tahakkuk 
etmemif, fikir halinde kalm11 
bir ihanet karıındaıımz, bu gllç 
olmamak lazımdır. Zevcenizin 
mDtehaula olacajuıı hutalıiuua 
pçecetfnl talamJD ediyorum. Ta-.. 
alyelerlml yaptıktan sonra ıualle
rinize cevap vereyim: Kanun ço
cuğu ıize vermez, ve hadiıenln 
Af kanunu ile allkaaı yoktur. 

HANIMTEYZB ----Almanranın Protestosu 
Berlia, 18 (A. A.) - Alman la6k8-

metl Su bOldlmet komlqonuaa 
tlfabl bir nota Yererek, Sarda çıkan 
bazı •azeteler tarafında Hladea• 
bur•'ua alimi mlauebetlJe Almanya 
ve Alman bilkGmeUerl ve hatta mO• 
teYeffa ReialcGmhur hakkında 1•• 
pılan teeavGderl protesto etmfttlr. 

mediği iti tamamlamıt. deıllecek 
yeri iyi bulmuıtu. Neferinin kuca
ğında gelen, yllzU yamk, burnu 
kopuk zavallı yarım insanın kanım 
teskerecl askerler bot yere dur
durmaya çabflllltlarc:h-

Yata;a yabrdıjumz Yaldt, 
allah ona etinin acısını bile pek 
duyurmadı, tath bir bayguıhğa 
10ktu. Annelile, Ferihamnı ayık· 
latarak, yanına onların geldiğini 
zanned•rek korkuaç ylizUne bu se
vincin değitikliğini yayarak ca• 
DIDı aldı. 

11Yamma gel •.. ,, dediği insama 
beyaz g6mleğinf, almmn Olttln
deki kan renkli hilalini değil, o 
aade yetil gCSzlerini ,arda; Kolun• 
claa tutup yilzla• doğru çektiği 
bu kadının, lılç Brkmeden, kork-
madan yaklqma11 ile galiba yft. 
zllntt o bakılmaz halini bile 
unuttu. 

Dudakları kıpırdandı, birıey 
istedi. Sıhhiye neferleri, suya, 
doktoru ömBr uzatmıya savaşacak 
iğnelere bakındı. Yaralarının 
"Feriha,, sandığı insandan ne 
istediğini sade o rengi yeşil göz
ler, anladı. ve etraftakilerin 
arkası döntıkken, kadın daha 
çok eğildi, uıulca, burnu kop
mut. tek ghO aönmtlf, yanık 
kıpkızıl yllzD, muhayyel hlr kızm 
mevhum vefaa ve HVıfaİ He Opttl. 

(Ark•• • .., 
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Par iste 
Çıplak Gezmek 
Yasak 

Pariste "Tabiata avdet ,, ta· 

Mahkemede raftarlarımn Po-

h' Üd .f. lonya ormamnda 
r m a1 aa .. t • b 1 _ gos ermıye aı a· 

usulu dıkları cür' etin 
derecesi paris zabıtasım şiddetli 
tedbirler almıya sevketmiştir. Şim· 
di her gece ormanda sık sık dev
riyeler gezmekte, kadın ve erkek 
birçok kimseler çıplak gezdikleri 
ıuçu ile tutulup mahkemeye ve· 
rilmektedirler. Bunlardan mabke· 
me huzuruna en son çıkan Ma
dam B. isminde bir kadındır. 
Gazeteler mahkeme kararile bu 
kadının ismini yazmaktan men~ 
dilmiılerdir, fakat verdiği ifadeyi 
aynen sütünlarma g~çirmişlerdir. 

Kadın demiştir ki: 
-

11 Ben gece periaiyim. Kendimi 
ancak saçlarımın omuzlarım üze· 
rine düşttiğünU hissettiğim Ye 

vllcudümün tabiatle temasa gel· 
diğini gördüğüm zaman mes'ut 
lHsaederim. Akıl halde yaıamama 
imkan yoktur . ., 

Mahkeme bu kadını para ce· 
ı.aıma mahkum, bu cezayı da 
te'cil etmiıtir. 

* 
Japonyaya civar Kora sahil· 

lerinde kllçtik bir adacık 

A.sri Roben-~ vardır. Buadanın 
ıekeneıi iki ki· 

on K rozon tiden ibarettir. 
Karı ve koca.. ikisi de Japon· 
dur. Erkek 60 baımı geç· 
miştir. Vaktlle tanmmıt bir 
ressam olan bu adam, birçok 
seyahatler yapmış, epey memleket 
görmUı ve bir gün birdenbire 
garp medeniyetine kUsmUıtür. 
Şehirlerden nefret ;ıtmit ve karı
ıını beraberine alarak Kora ıa· 
hillerinde, bugün oturduğu kUçUk 
adacığa çekilmiıtir. Bu adayı 300 
dolAra ona bir iı adamı ıatmıtbr. 
Halbuki o adamın bu ada üze
rinde hiçbir hakkı yoktu. Mede· 
niyet küskünü Japon ahır öm· 
rtınde dolandırıldığını görünce 
medeniyete karıı olan gayzı bUı· 
bilttın artmıştır. Şimdi ada aahil· 
)erinden geçenler ıu levhayı oku
maktadırlar: 

" Ben burada kendi evim· 
deyim. Karımla ben rabatlız 
edilmek iıtemiyoruz. Sizinle te· 
ıerrnf edemediğimizden dolayı 
müteenifiz. Hoıça yolculuk te· 
menni ederiz. ,, 

Bu adam, bugUnll aari Ro· 
bensondur. 

1111••---anııııı•ıHuı••••M ............... ,,, •• ,., ..... 

Son Posta 
Yevmi, •ly•d, H"ıdi• ve Halk rııet .. ı 

Eski Zabtiye, ÇataJçeşme sokağa, 25 

l&TANBUL 
..... rm-,..,,, 

Gazetemizde çıkaD yazı 
ve resimltıria bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. l(r. kr. Kt -TOR Ki YE 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 -

AboDe Ledeli pe~iodir. Adrea 
değiılirmek 2& kur6~tur. ..... • 

Celen evrak geri flerilm~:ı. 
Ulnlerdan mes'uliyet ehnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

... 
Posta kutusuı 741 latanbut --, 
Telgraf : Son posta 

.... Telefon : 20203 ... 

• 
sesıne 

Gençlerimizden 
birçoğuna müjde! 
Arhk Don Joze 
Mujika'nm sesini 
kapalı odalarda 
Klar Geblinin 

len Ditribin ba· 
kışlarile yorulma· 
yacaklar!.. Garba 
gibi, Jan Krav· 
fort gibi, Lili ~ 
Damita gibi, Ka· 
rol Lambart gibi 
olamayacağız diye ah ve vah ile 
üzlilmeyeceklerl.. 

Sahır mı edemiyorsunuz, bu 

N• ~amata bizim d • bögl• r•ji•Ö• 
rümiiz •lac k 

kadar çok mu mera kmızı uyar.• 
dırdı? Sizi yormayacağım, ıöyle· 

yeceğim: İstanbul artık Balkan· 
larm en güzel en 
mükemmel bir 
sinema ıehri olu
yor. Bir TUrk 
firmasından bat· 
ka, birkaç ay 
sonra yeni bir fi· 
lim ıtirketi faali· 
yete geçiyor. Bu 
ıirketin faaliyeti 
timdi!ik bitmek 
üzeredir. Şiılide 
muazzam bir ıtUd· 
yo yapılmakta .. 
Ben geçenlerde, 
bir dostun deli~ 
letile bu filim 

sinema· 

Holloatta di'1golar 
gürUlttinUn ak1etmemeaini temln 
için yeni yeni ıeyler arıyor. Biz 
bu duvarlara son şekil üzerinde 
tertibat yaptık. Meseli bütün 
duvarları ve tavanları, seae kartı 
en fazla mukavemeti olan yulaf 
samanlle kaplattık. Şimdi de 
yulafın llzerine ıilllteks levhaları 
geçireceğiz. 

HenUz iskelet halinde göze 
görünen stüdyo muazzam bir f ey 
olacak. «Türk Filim StUdyosu»na 
bizzat sahipleri o kadar ehemmi
yet veriyorlar kl, binanın pilim, 
dünyanın en meıhur ses alma 
makineleri mnessesesiııin bir 
mühendis tarafından yapilmış 
ve rapor, ancak uzun tetkikler
den sonra verilmif. lnıaata şimdi 
Fransadan getirtilen bir mühen
dis nezaret ediyor .• 

Stüdyoyu gezdikçe binanın bil· 
ytiklUğll daha çok gaze batıyor. 
Bir kere '' Türk filim stüdyosu,, 
nun iki filim alma sahası var. 
Büyüklükleri 30 X 1 O, 14 X 20 kü· 
ıür kadar .. beni gezdiren zat te· 
min etti kh bu stüdyo, Niı ve 
Lond.ıa stüdyoları müstesna ol• 
mak üzere Balkanlardan, Maca-. 
riıtan, Romanya ve Fransadan 
daha nstUn bir derecededir. Ali· 

Gr•ndot•I filmi ç..:1rtlirk•• 
kadar zat dedlkl: 

- Stüdyo heyeti umumiyeıile 
tam 4 bin metro ınurabbaı bir sa· 
hayı iıgal ediyor. Bina içinde 
memur, amele ve artistler ıçm 

odalar, ıalonlar, banyolar, filim, 
makine, projeksiyon, kontrol ve 
montaj daireleri tamamile ayrıdır . 
Bu seneden itibaren baılıyacağı· 

r 
Kari Melctuplt111 

Konya erkek Muallim mekte• 
binin son sınıf talebHi namına 
temsil heyeti reiıi Kaykan imza• 

mız ecnebi filim· siJe aldığımız mektupta 45 ıer 
lerini TUrkçelet· mevcutlu iki ıubeden ancak 7-8 
tirmek için bir kitinin sınıf geçtiği mUtebakiainiq 
dublaj kıımı da ibka kaldığı yazılmakta ve by 
vardır. Yani bir dönUtün ıebepleri zikredilereli 

ma:ıur oldukları anlatılmakta, 
filim için ne li- ipka vaziyetlerinin ikmil vaziye• 
zımsa, hepsine tioe tahvilile kendilerine bir kere 
birer daire, birer daha imtihan olmak fırsatı bahıe• 
kısım ayrılmııtır. dilmsl rica edilmektedir. 

_ Bu ıene Mekteplerin imtihan vaziyet• 
leri Maarif Vekaletince tetkik 

TUrkç.eye çevire· edilmekte olduğu için bu mek• 
ceğinlz fillmleri tepli kariimizln temennisini yaz• 
tayin ettiniz mi? mayı faidell bulduk. 

- Henüz iki ""'------..... ·----) 
taneaint.. Bun- [ Cevaplarımız 
!ardan biri "Hint ~------------..... 
esran ,, diğeri de Bir knğıt deposu lıllkkında Ahmet 
"Vahşi atlar kra- lmzaıile mektup gönderen kariimize: 

- Mektubunuza sarih adreıi• 
lı " dır. nizi yazarsanız ıikayetinizi aynen 

- Bu 1eno dercederiz efendim. 
çevrilecek filimler d;b'.;···bÜyu-;~ ... · ~j~~~k' 'A~k;r~"1 

tesbit edildi mi? da buluıuyorlar ve filim böyle• 
- Türk filim ıtüdyoıu mev• ce bitiyor. Tabii üzerinde retuf 

zuu millt J ,ygulırımıza uyan bil- yapılmasıda muhtemekllr. 

N• zama11 6izim tl• bö•l• 
artisil•rlmls olacak 

yDk filimleri dalma tercih ede
cektir. Bu yolda birçok senaryo• 
lar lıazırland~ fakat bunlar· 

Jan yalnız biri• 
ıinin lımloi söy
liyebilirim. Maruf 
bir muharriri· 
mizin ıenaryoıu· 
nu yaptığı ve 
ıtüdyomuzun ilk 
çevireceği bil· 
yllk fillm '' Gazi· 

nln çocukları,, dır • 
Bu filmin )llevzuu 
tama•en lokı
liptan abamııtır. 
Qunu ıöyle hu
liıa edebiliriz. 

lıtiklil harbi 
ııralarında Ana
doluya kız ve er· 
kek iki genç ar
kadaı kaçıyorlar .. 
harp ve istlklil 
ıavaıı büyUk za· 

ferle netlcelendik· 
ten ıonra, çocukları ayrı ayrı 
mekteplerde okuyorlar. Cttmhu
riyetin 10 uncu yıldönUmünde, za
bit olan genç erkek Ankaraya 
geli):'.or. Bundan evvel genç adam· 
la, lzmir zenginlerinden birinin 
kızı nişanlanmak üzere.. fakat 
genç kız kozpolit bir hale gelmiı, 
garbın yumrufıu altında ezil~ittir. 
iki e1kl arkadaı, kız ve erkek, 

- Yerli fllimleriniz için artist., 
lerinizl nasıl temin edeceksiniz 7, 

- Senaryolara uyıun olası 
gençler, sinema artistliği kabiUa 
jetine göre aeçilecektir. 

Filimlerimizin rejlıörlüğiinQ 
Sovyet Ruayanın Sovyüı filim 
rejiıörtl M. Solivieff yapacaktırf 
Bu ıuretlo memlekette canlı bi 
ıinema hayah baılıyacak ve şeh 
rimiz Balkanlarda yeglno ıineml\ 
ıehrl olacaktır. Bundan baıka 
filimlerimizin operatörlüj1inü 1\1. 
Martoff. prejöksiyon şefliiini M. 
Vitkin yapacakbr. Bilihara meı · 
hur rejisörlerden sphir upcicl 
gelecektir. 

- Filim artiıtllğJ için mlira• 
caat edenler var mı? 

- Pek çok.. Şimdiye kadar 
binlerce mektuplar aldık. Bunla• 
rın içinde maruf simalar da 
vardır. 

Tnrk filim ıtüdyosunun mem• 
lekette uyandıracağı büyük alı .. 
kayı dUıünllyorum da, içim• 
ıevinç doluyor.. Şimdiye kadar 
yapılan fitimler için burada birşey 
ıöylemek iıtemem. Çtinkli o ıa1 
man kalbi kırılan, gticenen1er 
olur. Mevzu kıtlığı varmıf gibl 
basit mevzular, baılt nükteler. 
baıit hareketler içinde boğulmuı 
filim çevirecek i1ek, hiç çevirme• 
yelim. Belki bu bizim için daha 
hayırlı olur. ' Türk filim ıtndyo .. 
ıundan beklediğimiz sanattır, 
sinema sanati, rejisör sanati, 
artist ve mevzu aanatidir. 

Türk filim stlldyoıu, bUyUk 
fillmlerden başka inkılibın ideo• 
lojislni göateren, propaganda fi• 
limleri, milli, iktisadi, siy asi 
hareketlerimizi göıterir fiJimler 
çevirerek memleket dahiline v~ 
haricine dağıtacaktır. Bu busuıta 
Amerika ve Avrupadaki bUyDk 
filim miie11e1elerile anlatmalar 
yapılmııtır. 

Yine memleket mahsulünün 
yotiıtirllmeıint güzel hareketleri• 
te1bit eden filimler, memleket 
dahilinde, yine mtieasese tarafın• 
dan yapılacak 1eyyar ıinemalarJA 
köylerde ve kaaabalarda gösteri
lecektir. Son Uç dört ay içinde 
mektupla veya bi:zzat müracaat 
eden gençler o kadar fazladır ki, 
mUe11eıe bunlardan bir çoğun~, 
ileride aeçnıek şartile teıbıt 
etmektedir . 

Türk Filim Stüdyosu Sovyet 
Ruıyanın Sovyüı, faşist 1talyanı.n 
L. U. C şirketJerile ciddi bı.r 
ıekilde anlaımııtır. HenUz faab'" 
y~te geÇ'memiş olan stüdyu, Uç 
dört ay içinde daha yeni teşe~ 
büslere girişecek ve İstanbu 
Türkiyenin Holivutu olacaktır. 
diyebiliriz. - -tc 



Q. DÜNYA MATBUATINDA 
ORDUKLERIMI 

Alman !{adınının Etekliği Dizden Aşa- zellik Müsabakası 
ğıya lnemiyecek Ve Süssüz Olacak! 

Almanyada rey sahibi kadın ı 
•e erkek 41 mllyon halk vardır. 
Bugtln bu 41 milyon kiti intihap 
dairelerine gidecekler ve rey 
puslalarını rey sandıklarına ata· 
caklardır. 

Kendilerintt sorulan bir tek 
ıual vardır, bu sual Her Hitlerl 
Reisictlmhurluk makamında ,arr 
meyi iateyip istemediklerine tlair
tllr cevap tek kelime ile: 

' - Evet yeya hayır ıeklinde 
•erilecektir. • 

Neticenin ittifaka çok yakın 
azim bir ekseriyetle Her Mitle
rin lehinde çıkacağından ıtıpbe 
edilemez. Almanya Fran1&ya, 
hele lnrfltereye hiç benzemez, meı· 
rutl idareye bu memleketler de· 
receıinde ve onlar kadar uzun 
ıamandanllerl abıkın değildir. 
Sonra da bu "ariyı umumiyeye 
mtıracaat" yapılması tasavvur 
olunan bir ldate için dejll, daha 
evvel yapalmıt ve kuvvetle yer
letmlt bir idare için tatbik edil
mektedir. 

H•r Hitl•r ••/c•ri 61r lcıt' ••• l•ftlı elil.or · 
hafif, daha az kum aftan yapılmah, biselerinde de iktiaada riayet ede· 
IOn derece kısa · olmalıdır. Gar- ceğlz. Bunlann kumqlan ıayet 
nitiir baddiasgariye inmelidir. As· ince olacaktır. yazın glyllenleri 
tara ilzam yoktur. Mutlaka ko- yıkanabilecek clnıten intihap edi-
nalmaaı llzımgelen yerlerde 1Un'I lecektir. Palto ve pardBıll kıaa 
ipek tercih edilmelidir. Erkek el· olacaktır. 

Azrell lıe Randevusu ~00 L .h 
Olan Kadın uı l re 

Bu itibarla Avrupa gazeteleri 
neticeyi ıimdiden kat'iyetle bil· 
mekte, hatta kazanılacak reylerin 
ne kadar olacağını da tahmin 
etmektedirler. Meri akettikleri 

Dünyadan Gidece- Ağırlığında 
nokta kazanılacak reylerden ne 
mlktarınm samimi ve ne miktarının 
da korku neticesi olacağıdır. lngiliz 
Ye Fransız ıazetelerhıe göre, ıami· 
mi olarak fikir izhar edecek kı11m, 
korku neticesi lehte rey verecek 
kııımdan çoktur. Bunun baılıca 
ıebebl de Alman hükümeünin 
ıon derece mahirane bir propa· 
ıanda yapmıı olmasıdır. Bu pro
paıandandanm şekli birkaç aatırla 
huliıa edilirae ıudur: 

-"Almanya mlltarekeye imza 
koyduğu aftnden beri ecnebilerin 
her dediiine bat eğen, korkak, 
lıayaiyetıiz bir htıktimetti, 
Nazi rejiminin eline ıeçince 
kuvvetli, ceıur, hayaiyet aa
hibi oldu. Her Hitler bir halk 
çocuğudur, timdi içinden çıkbğı 
halka yol ıöstermek için bqına 
ıeçmiftir. Kıymetlidir, bu kıyme
tin dereceaini anlamak için Al
manyaya dUıman obur herkain 
Mitlere dit bUedi;ini bilmek k&· 
fldir. Vazifemiz birlik olmak, Hit
l~d .bafa1D1zm llattiade tutmaktır,. 
denllmiftir. .. 

Al111an Kadını Muktealt 
Olmalll 

Yapılan propaıandalar aruan
da en mühimi Almanyanın Maliye 
itlerini düzeltmek makaadlle mu· 
vakkat bir müddet için iktı-
aat nezaretinin idaresini deruhte 
etmiı olan meıhur miltehauıı 
doktor Şaht tarafından ıöylenen 
nutuktur. Doktor Şaht yukarıda 
naklettlf mi noktainazar& müda· 
f aa ettik en onra kendi ibtiıa-

ıının taalıuk etf ği sahaya geçmiş 
ve demiştir ki: 

- Alman milletinin siyasi ida· 
resini tesbit etmesini müteakip 
yapacaiJ en mühim it ikbaada 
riayet etmek olmalıdır. 

Mevadı iptfdaiyeyi iaraf etme
Jini&. kadınları• elblaelerl daha 

ğim Amma Ôlmi- Bir B•hk 
yeceğim, Diyor ! '5 ... ., .. , ........ ,.; ... , ........ "" ... "'~1'""{:1,:~·•.:o.• 

Bir lnglllz Ne DUtUneblllr? 
Londranın Ariıtokratik bir 

aemtt olan Belgravia aokağında, 
muhteıem bir konağın içinde 

e L• 
Azrail ile randevuau olan uır 
kadm yapmaktadır, adı Lady 
Vincent Caillard dar, itikadı
na g6re bu ay içinde öbllr 
dünyaya gidecektir Ye timdi 
ıUkOnetle, bu ıeyahati yapacaiJ 
günün gelmeaini beklemektedir. 

Bu kadın, hAdiseyi itilerek 
kendialni görmeye rfden bir ln
ıiliz mulektatımıza ıunlan liy· 
lemiıtir: 

- Evet itittiğinlz dorrudur. 
Aiuıtoıun 2 linci ıtınO 6b0r dtln· 
yaya pdeceğim. Fakat 6Jmiyec .. 
ğim, yanllf anlamayımz, orada 
bentlen evvel yerletmİf olan ıeY
aili zeYcime ruban iltihak edec .. 
pm. Eaasn kendia:le yanımu:dan 
ayrıldığı ıündenberi her pce ko
auıuruz, muhabere ederiz. Zaten 
kendiıini ıörmiye gideceiim rll
nli de bana o b.a ber verdi. Bil-
aeniz ne kadar memnunum 1 

"Lady Caillard,,ın idcliuına 
g6re zeYci öbür dünyada -bir ki
tap yazmaya batlamııtır. Bu ki
tapta 6bttr dünyanın manzaraları · 
taavir edilmektedir. Kadm bu mi- · 
naaebetle İngiliz mealektaıımıza 

tunları söylemiıtir: 

- Zevcim her gece bu kitap
tan bir parçayı bana dikte etti· 
rerek yazdırmaktadır. Şimdi son 
fH'ındayız. Son ıa tırını yazdığım 
gün bu dünyada işim bitmiı ola· 
caktır. O zaman hareket ede-
ceğim . ,, 

Bu kadının zevci olan Sir 

la,W. ... pilerinta aruanda, yaı 
tatUlerlDI Wık aft P ... •d• ıeçlren• 
1., 1a....-sc1ar. 811nlana ıotu deDlz 
keaarJanna .,.,. dere ld,.Jaruu terella 
etlerler. Fakat lclerlnde bir profeayo
ael flbl ça1ıpalan da •udar. Reımlal 
,&clıt1nl• Sir He•lt bunlardan bit 
almuaecllr, Bayata bir balıkçı pmı.ı 
aJmı1t tlınal denhiae açalmıı Ye tali
hi de yarda• lttlft lçba 600 Ubre 

atırlıtanda .~! . .!~.!.~• tutm'!!!!~ 
Vinc~d Caillard aaltittl, uzun 
mllddet Mı11rda bulunmuıtu. S.r
ıtızqtle dolu bir hayat yapmlf• 
b Sonra Londraya ıelerek ıanayi 
h~yatına da karıımııtı, çok zer. , 
gindi. 

lntiliz gazeteciıinin iddiaıına 
göre karısı da deli deiildir, 
eğer meıl~kdatı~ı:r;~an bu ka~~
nın akibetıne aıt bır haber ıo-
rllraek gelen okuyucularımızı 
beberdar ederiz. 

Yirmi Sene Sonra Kullanılan Bir Torba Albn 
Bu aene .. Çekoılovakya ,, da 1 

yapılan giizeWk mllıabakalannın 
birinde birinciliği Zizi lımlnde 
bfr l'enç im kazandı ve reylerin 
ilin edildiği pin geculnde La 
Bohem adını tqıyan çalgılı ıa· 1 

zinoda bu m&naaebetle mubtetem 
bir ziyafet tertip ddildi. 

Hemen b&ttbı Praı balkı 
oradaydı Ye herku 9'4 
ıenelhdn yem lmallç..ı Ue 
danı etmek iatiyordo. Fakat 
o, b8tlin teklifleri red• 
dediyordu. Her birine bir 
bahane buluyordu. Yalmı 11ra 
ıefabat Alemlerinde c&mertlljl 
De tanmmlf olan Czaraovald 
lıminde bir adama ıellace elaya• 
aamadı. Onun koluna takılarak 
kalktı, cazbant, ıllrilldey~I bir 
rumba çalıyordu, ı&ila 1618•• 
d6nen çiftlerin araıında kayboldu. 
Fakat çok ıeçmeden bir allh 
ıeıl ltltildL Cazbant ıuıtu, danı 
durdu ve 16rtlldtl ki ıalonun or
ta11nda CzarnoYaki kan içinde 
yabyor. Üzerine lltllttlller. Alıp 
baıtaneye 16tDrdliler. Fakat ,a
zllnll açmadan 61dii. Tahkikat 
yapaldı ve anlatıldı ki onu öldll
ren güzellik kıraliçeai Zizi' dir. 

Niçin. neden? ift• ıebebiı 
c.arao-'d ...cJ1k ~· flzel bir · .imi& tamımq, ae-

Yiımlf, mflnasebete ılritmft, 
fakat tam evlenecekleri ıırada vaı· 
geçmlı Ye kıza ıözde tazminat 
olarak bir torba altın bıraktıktan 
10nra çekilip ırltmlt 1 

ZaYallı kaclm osırada hami
ledir. Derdini ldm1eye ıöylem .. 

mit, bir k6fede dojurmUf. Doiaa 
çocuk kızdır. Adma Zizi denmlfl 

Kadın çocuğunu b!ıylltmOı, fa. 
kat tazminat olarak aldığı albna 
el ıürm,-ıılt ve nihayet ölecetl 
ıırada IDzını yanma çağırarak: 

- Y avrom, demif, baban 
Czarnonki ilminde bir adamdır. 
Seni tanımadı. Y almz tazminat 
olarak bana bir torba altın 
bıraktı. Parayı harcetmedlm, 
ıakladım, aana bırakıyorum, 
be.ım httikam•IDI aJ 1,, 

Gel uman, ait zaman Zid 
bliylimiif, ıttzellik kıraliçeai aeçil
miı ve o zaman kar111ana gayrl
meıru babası çıkınca birdenbire 
intikam almayı dnınnmllş. 

Prağ ıehrlnin kibar Alemi 
timdi bu bidiıenin dedikodum 
He çalkanmaktadır. 

Yetim Kaldıklarını El' an 
Bilmiyen Y avrolar ! 

Sabık Avu•turya Baıvekilinin Çocukları Soruyorlar: 
Babamız Nerede ? 

Said• gördtlitbıllz iki çocuk. 
abık Awaturya Baıveldliain ye
tim blu ynruluıdır. Blrhıinia 
adı l:YI 6tekinhıki Rucli dir. 
Yanlanada bekliyen kadın da 
Slnyorlna Muıolini dlr. 

Filhakika bir lbtiW t•bbldae 
kurban sfden Avuaturya Bap .. 

kilinin çocuklan el'an ltalyada 
miıaflrdirler ve el'an babam 
kaldaklarından babenizdirler, fa
bl Avrupa ıuetelerlnin anlat· 
bklanaa fire lzerlerlne bir hl
zllD çllmtlftlr ve ıık 11k aor-
maktaclırlar: 

- Babamız nerede? 
Zavalb yaYl'1llarl 
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Amca 8. Hep Estağfurullah Çekiyordu 
Şimdiye ked•r çıkan 
tefrJkalar1n hUllsaaı: 

Toru .uı Mirasyedi Vohbi B.,yio 
pederi, 40 gün enel vefat etmit 
Feth;yedeki evlerinden çıkıp Fın· 
dıklıda bir konak yavru~u .kirala
mışlar. Vehbi Bey, kafaduı Ki tip 
Raif ve Sulu Sezai ile sohbette 
iken dıoardan bir kapı gıcırtısı ve 
peşinden makamlı bir öksürilk işiti· 
liyor. Bu, kambur Nabi efendinin 
ökeürüğüdür. Beyler htımen atı
lıyorlar. 

.. Beyamoal hazret! beybaba!.. ıarkı 
iıterizl deye yalvamıağa bqbyorlar. 
Kambur Nabi 155, 60 lık; ufacık 
tefecik; sakalı köee; mtında çek· 
mece kadar kambur. Mirktlamlı
ğından n Nabi :misalliğinden naşi 
Nabi iımini almış. 
Fetvahane müıevvitlerinden fakat 
memuriyetine hio uğramaz; çtinktt 
hamileri çok. Bunun da ıebebi 

ıeııuin emıalsizliği, muaikideki 
fevkalade behresi; daha doğruıu, 
hinoğluhinliği Ye mizaçgirliği ... 

Bitiıik kapı bir daha açıldı 
ye gıcırdadı; makamlı ökaUrllk 
Jİne tekerrllr etti. Akabinde, du· 
daklarında ( Eatağfurullahf.. Es· 
tağfurullah!.) mırılbları, baıı aç\k, 
kolları ııvab, ayakları çıplak biri, 
elindeki havluya kurulana kuru
lana, ııpşıplarının ucuna baaa 
baıa kapı aralığında görllndll. 

Gireceği saniye: ( Bir dakika 
mllsaade et beycağızıml) diyerek 
yine geriılngeri döndll. Bu defa 
bulkumi bir ( deaturl) u müteakip, 
genzinin, gırtlağının muhteviyatını 
(hak tu 1) deyip bili musluğuna 
bezletti. 

Odadan bağırıyorlardı: 
- Amca bey, uzun etme, gel 

be yahu!.. Hep kulak keıildik, 
teni bekliyoruz. 

- Hazret, nazı, edayı bırak; 
ıeytamn ayağını kır 1 

- Kulun, kölen olayım bey 
babacığım, zırnık kadar lnaafın 
yok mu? Bu kadar yalvanyoruz, 
yakanyoruz... Biz de ana baba 
evlldıyız, din kardeşiyiz .•. 

Amcıa hey, b:aret, bevbaba 
diye hitap edilen zat, yine 
görUndü ve kapıdan içeri girdi. 

Dudaklannda hAII (eatağfu· 
rullah) mırıltııı, elindeki J.rcvluya 
yllzUııU, boynunu, kollarını kuru· 
la yor, kaılannı gözlerini oynata· 
rak silküt işaret ediyordu. 

Nihayet dile geldi: 
- A velinimetzadem 1.. A 

kAtlpçiğiml.. A sulu limon!... Bat
nımaderde dokuz ay on giln nasıl 
durdunuz? Emriniz baflm O.Zerine, 
(el'emrü fevkal'edep); sayliy~yim, 
latediğ"niz kadar, gına getirinciy~ 
kadar söyliyeyim. Kiilpçiğimin 
tutturduğu makam hicazdan bes
melekeı olarak Hacı Faik Beyin 
( Ateti suzam firkat ) ini, Şevki 
Beyin ( Sen bu yerden gideli ey 
saçı zer ) ini, Hacı Arif Beyin 
( Kurdu mecliı iııkan meyhane
de ) aioi, Civan ağanm ( Bozuldu 
IAneai üftadeglnın )ını bir bir s1-
raya dizeyim. Hicazkir, karcıgar, 
dDgih, segih, auzinak, ferahnak, 
hüaeyni, ldlrd1, acemqlran, be
yatl araban ve helllmmecera ma• 
kamab meze eyli yelim.. Fakat 
abenim efendilerim, dercengi ev• 
vel, ğıki heriflere merhumun 
lokmas nı döktüriiyoruz. Merkum
lar pespayegAn gOrubu. Böyle bir 
günde bu ne ahenk bu ne tarap, 
bu ne çenk bu ne çağana demez· 
ler mi? ... Vakıa teriatimizde yu 
ve matem ıediden Ye ekiden 
memnu fakat bu cübellya naul 

~ anlatının?... Dercensl aani. 

Tombal lflİra•gedl Vehbi Beg 
ıöyle pencereden bir lahzacık 
şemsi tabana bakın; gereği gibJ 
alçalmıı, vakti aaır yaklaşmış ... 
Aşağıki tilkileri baybaylayım, kol· 
layım, aşıramentoya, maşıramen· 
toya kalkıııyorlar mı diye göz ku
lak olaycm derken vakti geciktir· 
mişim. Salih zuhrun fanını olsun 
kazaya birakmamak için acele 
acele aptesti111i tazeledim. bir salla 
iki bağla sür' alile aradan 
çıkarayım; badehu dehliz, ca
mekin ve sofa kapılannı ka
parız. A,.zu f'ttiğiniz sarkıyı, 

besteyi, kin, battı iıteraaniz 
ağırlamaları, curcunaları, köçek
çeleri bile geçiveririm... V ecuzu 
mli velinimet zadea. giizel yav
rum, tombul aslamm? 

Bu söz ebesi, elli beıle altmıı 
araıı bir adamdı. Şimdi de onun 
portresini çizmek ve nenin ued 
olduğunu söylemek Jhımgellyor. 

Kıaaca bir boy... Sai .. eya 
ıol kürek O.tindeki yumrular
dm, kAtip kamburu dedikleri 
tUmaeklerden de değil de •ırtıma 
tam ortaaanda, çekmece kadar 

1 
koıkoca bir kambur... Baı}ndald 
aaç, dudaiım• üattladeld bıyık 
kelkül. O kadarcık tfty8 tilaU bile 
ihmal etmemiı; Mahmutpa9anın 

çeyreklik boyasile boyamıı; ördek 
bqı gibi yeıllimli bir renp ıok· 
muf .. 

Sakala gelince zenenin zerre
aini ar•ma; mum gibi k6se ... 

Bu ıek.il ve ailde olan bir 
kimıenin kaaapla h · ç alıt veriıl 
olamayacajı tlpheaizdir. Binaen• 
aleyh mumaileyh• de zayıf Yt nahif 
cılu Ye çelimliz. •• 

Bu en... ve kamettekilerin 
baı mavali: ( aallıaneye mi aide
ceğim? Kauba borcum mu var?) 
diyerek libim Ye phlm dlfllıan
htı, (g6ktea yddız mı toph1aca• 
ğım? F atilıte de•• lteal mi ya• 
hyacajım? diye tutturarak l>oyboı 
aleyhtarhj'ldır. 

Hazret te a)'Dİ nakaratta ldL 
Fakat (bir dirhem et bin ayıp 
örter), (Boyu olanın 8.nl de olur) 
hikmetlerinin iaabetlne can•• yD
rekten iman etmifti. için için ke
mirllir, f'.paanlara, g6vdelilere, 
kedi ciğere bakar gibi bakardı. 

Kendisine, Vehbi Bey beyamca, 
kitip Raif hazret, Sulu Sezal de 
Beybaba diye hitap ederdi. 

Asıl ismini bilen yoktu. Mir· 
kelamhğından ve Nabi misalliğin· 
den naıt adı Nabi olup çıkmıfb. 
allbapları, tanıdı1dan, arkadan ar
kaya kambur Nabi derJer, ayak 
takımı Ye patavatsıdar da yalnız 
kamburla iktifa ederlerdi, 

(Arkası nr) 
ı ·--················· .. ·········· ........... _ ............ ... 
1 ( Toplantı, Davetler ) 
· çe,memeydanı Gençlerlnln 

MU-111ere .. 
Çeımemeydanı Gençler Birlfğl 

tarafından 26 Ağual08 pau.r gllnil 
alqamı Beyoj'lunda H•lkevlnde bir 
m..._ere Yerilecektir. 

T.a Reptratı 
lffl 91111f1 lldllAll - "Din .,, 

;111n,. tercü.aae külliyatmm 7 noi kitabı 
4Jan bu ..,, Hqdal' Rifal Bay tarafın 
dan giH1 bir ü.ı&pla dilimize çevrilmit
tir. F.i.atl '° kunıttar. Tamya •dıriı. 

~ Bilillalmler ~ 

1 

Cem~,·eti Merkezi Umumisinden: 
Ellrlfeldr'de BDAllp•er .. rkn Allllarmda 

1 - Muhammen kıymeti ( 228000) kurut olu dikit maldne!eri ve 
motorsiklet ve malzemesi vesaire 20 Ağmtoı 93' tarihinde. 

2 - Muhammen kıymeti ( 138700) kul'llf olaa muhtelif karyolalar 
ve teraziler ve matra1m 21 Ajustoı 934 taribiDde. 

S - MuhammP.n kıymeti ( 63000 J kurut olan lmfttiyii, Hindi8tan 
cevizi elyafı, be% ve Çuval ~alan 23 Ağuatos 934 
tarihinde sablacağında.n taUpleriD yüde oa pey akçelerile 
mezkür anbara mGracaatları. (1872) 

isten bul Belediyesi llAnları 1 
Konservaıuvar Binası ve 16 Mart 
Şehitleri Abidesi için müsabaka 

htanbul'cla. Şebzadebapnda •• prtnamesine merbut haritada 
ı&aterllen aha dahilinde bir kon.ervatuvar Tiyatro saloau ile 16 
Mart Şelütleri Abidesi ıre meydanının tanzimi projeleri için bir 
mlaabaka açılmqtır. Mlisabaka mtıddetl T. Saalaia 25 inci Pazar 
güntine kadardır. Bina ı\-iı. ;•apılac~k resimlerden Birinciye 2500, 
ikinciye 1000, Üçlincliy~ 750 lira, Abide için birinciye 1000, ikin
ciye 500, Oçüncliye 200 iira verilecek ve bunda batka Oç proje iki 
yDz ellifer lira bedelle satın alınacaktır. Mtııabakaya girmek iıti• 
yenler ıartnameyi almak için hergün Belediye Levazım Mndnrl6ğft· 
ne mOracaat etmelidirler. 114586,. 

* .. 
Eminönü Kaymakamlığından : Ayuofya camll arkaunda So-

tuklmyu medreaai helilanna akar au getirlDMıi tutacaja alt 
olmak liı81'e ldra7a verilecejinden talip olanlann teminat mektubu 
ile 20l8l934 Paurteli - aaat on dartte Enc'fimene ıelmelerl 
illa ohıaw. "4794,. 

• 
ikinci 
Büyük 

Dil 
Bir 

Kurultayı 
Hidisedir 

Türk Dilinin Zenginliğini Anlatan Kıy· 
metli Tezlerin Okunmasına Başlandı 

Gazi Hz. ve B.,'flekı 

· ( Bat tarafı l incl u7facla ) 
Dolmabahçe saraymda toplanan 
lkinci Dil Kurultayile bllylk har.
lelerinden birim daha veradf oldu. 
Ve Kurultay, çok yüksek bir 
heyecan ve alika hava• içinde 
aaat 18 buçuğa kadar devam 
etti. Gazi Hz., Baıvekll Pap 
ıebrimizde bulanan Vekiller, Ku
rultay mllzakerelerinl takip edi· 
yorlardı. 

Bu seferki Kurultftyın bariz 
huıuaiyetlerinden birl de birçok 
ecnebi profeaörlerin hazır bulun• 
makta olma11dır. Doat Sovyet 
Alimleri, Lehiıtandan ve Alman· 
ya'dan gelen belU baıh üatatlar 
diinktı toplantıya ittirak etmlı
lerdi. Bunlardan baıka binlerce 
aza ve dinleyici de kurultayda 
hazır bulunmuflardır. Dolmabahçe 
ıaraymın önüde binlerce meraklı 
tarafından doldurulmuştu. 

Kanatta,,, ..... ~- ~ ~ 
nunda toplanmıştır. Bliyük kapı• 
nın tam karşwnda Reislcllmbur 
Hz. ne mahaua bir yer ayrılmııtl. 
Riyaset ktiratısilo6n sağında da 
sefirler ve konaoloılara bir mahal 
tabıiı edilmfttf. 

Saat tam 14 te Gazi Hz. ken· 
dl !ocalanm teırif buyurdular Ye 
ba anda şiddetli bir aJkıt tufanı 
etrafı çıalattı. Bu aırada bando 
iatildil marıını çaldı, mart ayakta 
dinlendi. Gazi Hz. yerlerine otu· 
rurlarken alkıı bili devam edi
yordu. Gazi Hz. ndeo ıonra BtiyUk 
Millet Mecliıi Reiıi Klzım Paıa 
ve 'Bqvekil Pata salonu te,rif 
ettiler. l.atiklll marşından· 10nra 
lmndtay martı çalındı. Bu marıı 
teganni eden muallim H. ve 
Beyler iki ıeı llzerine bandoya 
gayet ahenkli refakat ediyorlarda. 

Bundan ıonra Tllrk DiJi T et· 
kik Cemiyeti Reisi sıfatile Maarif 
Vekili At.idin Bey kUraüye çıktı 
ye alkıflar aruında nutkuna oku
mıya baıladı ve kurultayı açnı11 
oldu. Vekil B. nutkuna: 

« Reiskllmhur Hz. , Hanıme
fendiler, Beyefendiler, hitabile 
baıladı ve müteakiben birinci dil 
kurultayındanberi geçen iki 
ıene içinde Dil Cemiyetinin 
batardığı itleri hulAaa olarak an• 
lath. Tlirkiyede okur yazarlann, 
clllimizin tllrkçelqmeslle arttıtım 
ve artacağını, bunun bir hakikat 
oldutuno ı6yledl. Vekil Bey bir 
aralık dedi ki: 

"- ısns .. neılnde vatandq
lar arumda okur yazarların nJıbetl 
yüzde 20 iken 1933 te bu nis betin 
iki miıli oluğunu ıöylemek iste-
rim.,, 

Abidin 8. Reisicümhur Hz.inln 
dU itlerile bUyOk alikalannı da 
ifade ederek dedi ki: 

" - BDyllk ıef, Ttırk tarihi 
ve Türk dili itlerinin en det•rll 
1önOllUıfldUr ... 

Vekil Bey nutkunun ıonunda 
da kurultayı açtığım •öyledl. 

Bundan sonra bU Cemiyeti 
Umumi K&tlbl tbrahlm Necmi 

karula Mlll•t M•cll•I Relal Xi
zı m Paı•, aı11"1ıtla ltlaarl/ Vekili 

Ahldirı Bq açılıı natalclflf'ı•ı 
ok•rlarlc.. 

Bey ıöz alda, kurultay r~e 
Meclia Reui Khım Paşamn aeçjl· 
llM9İnl teklif etti ve Klzım ~qa 
ittifakla reiıUğe seçilerek klraüye 
geçti, nutkunu okudu. Klzım Pap, 
6z Türkçe ıeferberlii.inin ana 
hatlarını çok muvaffakiyetle ve 
bariz bir ıekilde anlattı ve ıld
detle alkıılandı. 

Bundan sonra reiı velcillild ... 
rine Maarif Vekili Abidin, Buna 
meb'uıu Esat, kltipliklere de 
lımail Müıtak, Refik Ahmet, Faik 
Reşit ve Hakkı Snha Beyler 
seçildiler. Müteakiben Reii Pata 
dedi ki: 

" - Ttırk Dili Tetkik Cemi
yetinin kıymetli reialerindea Samih 
Rlbt ve Reşit Gallp Beyler 
bugün aramızda bulunmuyorlar. 
Bu çok değerli aıtnere saysı lçill 
bir dakika ıllkôt edelim. ,, 

Ve salonda bir dakika ıtıkôt 
hUklm drd.tı. 

Bundan ıonra da muhtelif 
çallflDa kollarıam aeçimi yapldı. 
Daha aonra Kurultayı tebrik 
eden ytlzlerce telgraf okundu. 
BilhaHa Sovyet Ulum Akademi
sinin tebrik ve muvaffakıyet tel• 
grafında Tilrk Dili Kurultayına 

kartı çok derin bir allka göate
riliyordu. Bu da bitince Cemiyet 
Umumi Katibi lbrahim Necmi B. 
iki senelik çalıtmanın eser ve 
neticeleri hakkındaki raporunu 
okudu. Çok uzun ve etraflı olaa 
bu raporda, Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin, Türk dilinin 6z· 
leşmeai namına baprclıiı .ifler 
anlatılıyor, tarama dergiBinia 

(o..... il •et .. ,. ..... ) 
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Cemal Paşa, Fransızlarla Türkler Ara
sında Bir Mukarenet Husule Getirmişti 
Çüakjj o aral&k F ranadan aktedi

lecek mühim istikraı; lle diğer mali 
işlerin halli İ4İll Cavit Bey Pariae.. 
Tw Basra ile Aden meseleleri hak
kında bir Hilaf zemini bulmak 
içiocle eaki Sadrazam Hakkı 
Pa.. Londraya gönderilmişti •.• 
Kabine, Fransızlarla girişilen 
mr :ıakeratın sür'atle in tacım isti• 
yordu. Halbuki Nafıa Nazırı 
Osman Nizami Paşanın usulpereı· 
tane m\lamelih buna mani olu· 
yordu. Esasen evvelce, Eclirnenin 
istirdadı meselesinin mftzakere
•İnde muha!efet ınsterdiğinden 
dolayı ittihat ve Ter ak ki mefıafi· 
liude Nizami Paşaya karşı bir 
lriddet ve infial uyanmıfb. 
Şimdi Franıızlarla girişilen bu 
itleri de ifUJ edecek Mr vaziyet 
alması, arhk Osman Nizami 
Papnm meYkJnf blisbfttln _,.. 
llllfb. Bana bfnae• matlup olaa 
itleri derhal başarabilmek ~ 
Nafıa Nezaretine bir adam 
aruda. '-tanbul Mahafızhğına 
tayill elumduja wlladew beri 
Fr.-zlarla T•lrler ....... 

lair lllllk..-t llm:r•e -
f&D ft mnaft.k ... C md 
Papnıa Nafıa .. arelhıe ptiril
..- k.aruı....W... CCIMI P .... 
merkezi umumiye davet oh arak 
wui1et izah edildi. Paşa kendisine 
teklif edilen bu vaziyeti, hiçbir 
ltiru dermeyan e~n abul 
elti. 0.=ea Niumi PapJa uznaca 
bir mezuniyet verildi. Cemal Par 
p da vekaleten Nafıa nezaretine 
aetirlldi. Bir ay •onra da Nizami 
Pqamn iıtifaya mecbur olması 
herine Cemal Peıaoııı Yeklleti 
aaalete tebdil edildi. .. 

Kabille. artık ittibatçJlana ~ 
n ettiği şekle ıirmit, • kendi ta• 
birleri Y~'&.ile • köhn· va ibl ua
•rlar temizlen.erek tam manallile 
•~ ve zinde bir hale gelmitti. 

llalunut Şevket Paşanm adıı· 
rete geldiği zaman tauim ettiği 
maimi progı•• dejittiril•ı•iıti. 
Mlimkün olduğa kadar harici ih· 
tilif attan tevakki eluaarak hükü
metiD biltlbı bneti dahili ııla· 
bata haıredilecekti... Mah-.t 
Şevket Paşanın, sadareti devam 
ettiği müddetçe bu e.. dahiliade 
yürlittiiğU devlet makinesi, laenttz 
o imla ayni istikamet Uzerüıde 

yürüyor, itler pek fena gitmiyordu. 
Hakkı Paıa İngilizler nezdio· 

da deruhte ettiği mDzakenb hl· 
Jtık bir dirayetle tedvir etmlt, 
( li11Ç ) meaeLeaiie diğer piirlz.lli it
leri, mlmlriln olduğu kadar O.. 
~ hOkümetiain leWne olarak 
1taıleylemifti. Cemal Pap ı N.. 
fia Dezaretine ııelmed tlzerine de, 
Cam Beyin Fransa " Alm•ya
dald malt faaliyeti muvaffakıyetle 
hitama ermişti... Maliye işleriDin 

tanzim ve tenaikine Mösy6 jeli 
isminde bir Fransız nezaret etti
ği gibi Ceneral Bumomm emri 
albndaki Fransız he~ eti de j .cJar• 
ID&Dıln ıslahına m m r ed mifti. 
Bahriye işleri, lnıilix amiral rın
clan (l..impos Pa ) n n ve gum
rOk idares· de Mı.ter Kravfor un 
llllrakabeai albnda bir hayli te
rakki .e ullla ueri glsterılllittL 

Fraıım lnpat petleri. Ana-

ı .... ••I• ~ fıall.U a.mell w.Mlerln.. 6ir lc./1# 
cW.cla vasi mikymta yol ...... arda.un 111• için yallha bir 
1111a gitlfllıiflenli. lnglJiz mite- Aı..a Myeti ulıeriyesiain celbi 
aldritferi T enanede inpat tez· filrıinl bile lrAfi ılnaemi1t ordu 
gihlarım tecdit ve tanzim et• batlnnnandanhğnnn dojnldaa 
mifler, havuzlarda bir hayli ı8la- doğruya bir Alman Marepline 
bat ricuda ıetirmitlerdi-. Şark veı ifmeaini bile teklff etmişti. 
Yill,._i.deki anwr ihtillfilb. Fakat: 
- imat.ı " ller .-un lıetaut - Ordu Bafkumandanlığım 
eclecelr Mr idare şeklinin te.isi Alnıanlara verdikten sonra Sada-
içfn ldr fnfiliz mlfettitf umu• ret ile Hariciye Nanretine de 
mi aetirilmesl l.tmD•it birer ecn~bi getireHm. 
ı.. ele. lagiltere hQlri'Mti Diye haklı bir tenkit ye itiraz 
Rm,aya bir rekabet hlui vume-
mek için bu teklifi reddetmif.. karşısında kalınca, bu fikrinden 
Bunun üzerine biti Danimarkalı ric'at eylemişti. 
biri İsveçli olmak üzere iki mü- Mahmut Şevket Pqamn ıehit 
fettiifuwuainia celbiae ı.u.. olma• ve luet p.,._. 11.ni,e 
... ·• itil Neuretia• pi 

llalıamut Ş..mt p .. .._ ~ ı.W-aı ••,- .....tul tellrar 
daretiode -.ıatı1u hu =hhd meftllhat. ecW=it, J.eyetin bir• 
~ ..mtelif deftetlere ,.. evftl celW wu. VeliUt Yasd 
bnla aydlğız imtiyazı. .erliı- .._-
ır- AlwaaLır ela llahmat ŞeYlıet lueedcliıl Efendi ile Dahiliye Na-
p...,_ m*aeaat etmifler: zın T.Jit Bey mafmdaa Harbiye 

'V bi L._L_L Naaı ....... ~ giri-
- r • hin, ne ıi llUllUK ıilaifti.. Haridye Namı da •Jllİ 

ft hntiyaat temi• edilecek?.. fikirde idi. Bua biaaea Alnı .. 
DemİflerdL O zamÜ Mafımot 

Şeft:et Paıa, Almanlara p ltıu atapmiliteri Foa Ştrempel ile 
cevabı vermitfl: cereyan ed• miballeratta tefer. 

- Onlm da ıizilldir. ,... ail .. .- de belledildi. 
Hatta Mahmat ŞeTlret Pltflt, / ( Arkatıı .... ) 

Bigada ~k Rağbet Bulan Bir Ilıca 
( Bat tarafı 4 hcü ..,ıada ) l ldfy ıandıfına yatmlmaktaclır. 

hal dondwur. Ba ffiutr 18J• Ötedenberi Adet olduğu llzere 
evsafı lıtaobuhm Çırçır ıuyuna bu ılıcaya girenlerden banyo pa· 
maaditcBr. Sıcak mJUn yanı ba- rası alınmaz. Yalnız, her ıahıa 
pncla hulunan bu bulu membaı için bir defaya DYUua olmak 
pdp le PflllwU mfimkün here on kurut duhuliye almır. 
deiildir. Burada seatin fakir, laerkea 

i,te t.a _._ ~olu ,a.de ltla1 ılclDl1 bıralmp aeaede 
bet defa ,emek yimek mım. bir defa oll• mutlaka ha lbcaya 
riyetindedirler. D1nmn meftl giderler. Gitmeyen aileJer pelr 
dağhlr oldağa için giclenler lrtli nadlı dir. Her ailenin bO~etlnde 
döfeklerinl aailamca g8tt!rtirler. matlab Ilıca mnrafı olarak 
Akai takdirde banyodan ıonra birıey. vardır. lfıcaya gidı1eceği 
Otlylp hutalumak muhakkaktır. gthı bmaa.yalar dOzlllr. 
Burada her ıene iki Y• kadar Arabalar• yumuşak tflteler 
çardak Ye lmtube yaplır. dlS.-ır. Giderbn aıcak buma• 

Ağaç dallanodan y11plmıt k 1111 clye ıla dolmadan yola 
kahlbeler, ufak bir k5yü anda- çıkıhr. 
maktadır. isteyen ptfirftp Çadır Uıca mevalml mayıatan bq-
dahi kurmaktadır. layıp tepinleria m1ıayeUoe 4adar 

Belediye tarafından icarla devam eder. 
lıtfyenlere çadır dahi verilmek- e. •www• ..,k ...,_da 
tedir. Gerçi bu alıca 4tedenheri bop akan ve llÇlkta bulmu yan· 
o civarda bulunan •• lnova,. karye- yana lii sıcak ıu membaı daha 
sine iit ise de aon zamanlarda verdır. Hallr hanlara •Ibcaom 
hususi Muhasebe tarafından cğlu ve im,. derler Bjraz daha 
maarif namına zaptolunacağı 6tede bir bynar •u d~ •ardır. 
rivayet ohınmaktadır. "b•a de .ııcamo gelıDI,. derler. 

O zaman lizımgelen tadillt Orada k3yltı kadınlar Ye ılıca 
yaplacak, paTyoolar lap edile· mapedleri ç•meıarlarım JWarfar. 
cek, Maar · fe gtbel Wr Irat ola- Aa21fti muhafaza için orada bir 
cakbr. Şııadiiil& lao.ahlu wa- jandarma karakola " telefon 
&.lan icara yeril!Mkte •• pana yardır. - B. Ş. 

Almanya he Fransa 
Harp Yap..-- .. yacaklar ! 
- .. Hiç ihtiyarlamayan bir 

gençl •. 
Umn boyuna ve geDİf omuz

larına balo1'ca, insan ubık AJ. 
mu VellaJ.tı•m bu clmle De 
tavıif edilmesinde hata olmadı
jıoı anlar. Hareketleri bir atle
tinki gibi 11UI, kahkahaJan bir 
lise talebealnlnld gibi tenoandır. 

Birgtln, kendisile koDUfUYOf
clam, ILafifmepep tamnmuı bah
-. gilerek: 

- G..bia perlAm•ter c._. 
lwriydlerinde imanın ciddiye 
ah•m•k için biru ıöbeie Ulti-
yacı vardır, dedi. ı 

10 aenedenberl Alman]'~JI 
idare eden (Stresman) dan (Hit
ler) e kadar kaç kişi gelip geç-
tiye lıep.iala de aabık Ala:aa 
V eliahtı ile mkı bir mUnaıebet 
idame etmif oldukları ecnebi 
memleketlerinde pek eyi bilin• 
:ı~ ... Şlphe JOk, •brJr Yefiaht_ 
.-uK Moribde IÜd ile kayar 
weya (Sila,a) da aft pkar. Fa
kat aarayuım (Potataıa) da olda
ğunu dilnki rical kadar lauglnkl 
rical da billrler. E•ld Nlialal ı ı t ... ..,ıt ,,_; 

Benimle yine lltlfe ediyordu: ..,,,...,..,. 
- Fran-lann da billhara zaman yapılan propapnclalardaa 

4 ine() Henrt imd albnda lmıd hah.ediyordum. Güliimaedi : 
.. HAari ~- u __ :-ı_.ı_ bir e· ---· uu ıwm~ -.nue - ızim ağır topçu aizi n .... 
taht nuaetleri Je1ı muydu? ppıttyıaa, aizin propagauda da 

Ben Yaklaf .. p Taranan.. bizi ı,.rece pfil avladı, dedL 
Bu. 8iSylediii HB clmltsdm HaJll', o zamanlar nırahahya tek-

Hobonzollem ailelliala tekrar lillde ..atemadiyn b•dea bah-
tallta çakaaiuu dfıtaiac:IDğ&ıll mi wlilmif .__ lomyon-. 
anlamalı. yoksa sade g6ze görlhı• O da bir harp siiihı idi. Ve hbi 
meyen ntlfuzanu çoğaltmayı dO- harpten iğrenmeye aevkeden ya-
fhdiğliıe mi hllnnetmell? Buna ıatalardan biri oldu. 
kestinoelr mtimldlo değildir. Fakat Bir mDddet dClşBnclD Ye iliYe 
dediii .. olda etti: 

- Elimde b.a maa •• ,. a.ı..- - "-P ldaramia, biden, ya-
nauk olan bOtiln alfuza Fw ni akeder~n •belen pkmap 
ve Alman milletlerini yekdiğerine başladığını ne zamu aalamaJa 
yaklaşbrmıya haaredeceğfm. Pot.. INıt&adak, ı-.., bir mDheadla, 
tamdaydık. Ve eakf fmpera· bir k"myaker bir molıaaip, bir 

makinist. bir levazım, bir avukat, 
torluğun haasa alayına menaup bir ıazeteci iti olduğunu ne 
~ taee .ı.y ..,.. hpef••11 _. Wlldt Wrak ettilr, .e,Jemaıi -.. 
...................... laifena.,. ... • .... 
w eden W. c:uaelrlma ininde kartı cephede benimle d6Yllfea 
clmuak, Veliaht b.lua birer ordunan lnnaandamna nazik Wr 
birer baktı ve her zabit dimre- dtmleyi ihtiva ede11 fotoğrafml 
ıin;n an'aoalarm& uua uzad&ya gindermiflÜB, hiçbir ceYap geı..-
aolatb, sonra hüzünle batını ul· dlğim prlince hayrete dtittijlml 
lıyarak: kaydetD1eliyim. FiU.kika Dl* 

- Bottlll baalar laarMn anka- Mr harp yapdabileceği bakkındeld 
a ara...ta a5mlltıp pıi, diye dlf&aceı.imia modw geçmif ol
.a.y etti. daiuou hed& ulamamıftua. H.1-

Ba ...da, bazı lli8 lmnetJ.. baki. bitin milli kanetle rin _. 
rilli anl•JIP anltJa .. dağtmı gir- ferber edilcliji bir muharebede 
mek iıtermif aibi bquu bua kin de bir sı1ilı ofmuttu. " 
çevirdi, JilzDme bakıyordu: Veliaht, mahuebenin artık 

- Harbin ankazı araaanda, baldkatell u .. mı bir 1eferberlik 
Jalnaz talıtımm bırakmlf olmakla olclaju ve bir ticarethaneniD _. 
kalmadık, dedi. Fak at muharebe, nffaluyete erişmai i9a elzem 
miDetin içtimai kanetler araıında oıan hulellere ayıaea barpteda 
mevcutmuvazenesini de değiştirdi. ihtiyaç bulunl'cağı ve bu itibarla 
Askeı ve ariatokrat almrelere harpte aılteri ideal ka madılı 
zcmia kaybettirdi, borjunlarla fikrine ıık mk avdet ediyordll, 

artık hani nker değil, tttlaA 
tacirleria kaun .. lannı mucip adama Japacaldır, .,..._ 
oldu. Bumm içindir ki artık ebe- · Ba sırada l:aalm Hitlere iatilml 
diyen harp iatemiyoruL etmift , dedi ki: 

llllletler Arasında - Ecnebiler Alman milletinin 
ihtimal belli, imparatorluk Adolf Bitlere kartı beslecliii 

Almanyaaını tanıyacak kadar yqlı minnettarlığın derecesini takclr 
bulmamıt olacak ki, arada bir edemezler. Hitler bizim için ml8I 
mukayese yapmakhfımı imklnm: balunmaa bir enerji hocuı .W.. 
görerek clerlaal illve etti: En fazla ilatiyacımaa ela ı..a 111. 

- Be,..&milel •hada, moha- lertr.M • jo--a 

rebeaıia laakikl -.ıaya ve d~rin --------·-··--·-·---
harsa malik olmayan küçük mil
letleri bllytıklerin zararına olarak 
kazandırdığına bilmem dikkat 
ettiniz mi? Gerilerinde uzun bir 
tan1ı taııyan bllyllk mffletler fikri 
nllfuzlarından olduğu fibi ikbsadt 
ehemmiyetlerinden de pek çc k 
fCYler ka1bebniflerdir. Bugtln 
edebiyab tıe ~Gir W. sanay 1 
olm&yu hi~ kOç.llk millet mev· 
Cilt değiadir. Haıbuki 1almz bl
yik milletlerin yOlmek ihtisastan 
geçea maddeleriai utmalan ima· 
niyet için daha faydahyda.• 

Ba d6f'1Dcelu ister doğru 
olsun iater yulıı, sabık veliahdın 
harp karikattırlerinde alay edi
len pUlyetten farklı olduğuna 
,w.m. MulaaYWe -•••ela o 

........ 
I - Gaet..U11 _.. ,,aıail• 

6lr a6tıııuua ilci mlırı 6ir 
(••tiııt} .._.,,,.. 

2- Sog/•••- .,,_ "• .. ,.,,_ 
-- .... /i.lı ıaalarllır: 

3 - 'Bir Nnli.ul• .,._,, 
.(8) ltelWı• Nftlrr. 

4 _ l•ff " lel111 pzı lor ,.,..,.,. ..... .,,.. ..,,,,,,,,. ,,,., .... 



10 ~B)fa Ağustos 19 
---~-- = 

BilAI -ve· Zambak·-
BUyUk Tarfht Roman 

Dervişin 
Zikri 

,r 

i
l BİKiYB 

Ba lltanda Bergin 
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Yanan Zeytinyağı Kandilleri .. G Q L F TOPU 
Kapı Aralandı, Posbıyıklı, 
Göründü, Papas, Bu Başın 

Korkunç Bir Baı 
Kulağına Eğildi •• 

Top nihayet duvarı aşh ve 
bahçede dolaşmakta olan Uan) ın 
ayağmın dibine düştü. jan gülüm· 
siyerek topu aldı. Bu esnada 

Şato saati tam ikiyi çalarken metlô. Fransa Kırah Birinci Fran· uzun boylu, yUzü çil dolu fakat 
tkinci kata en alt kata rapteden suvadö Voluva Hz.nin ahrete kavu· çok sempatik bir gencin kapıya 
merdiven batındaki kalın d~mir fan cam için birer şiıe misket şera doğru ilerlediğini görünce, topu 
parmaklıklı kapı ağır bir hırıltı bı içmeyelim mi? .. Şimdi, şu önü· hızla kıı bahçesinin damıa attın. 
ile aralanmıf, o zifiri karanlık için· mllzdeki köprüden geçer.... Camlar şangırtı ile aşağı indiler. 
d b. 1 · d E Bir:ız .so~~a t.opun sahibi golf 

e ır gö ge sessızce ışarı - vet, anladım.. Doğruca elbııesı gıyınmıı olduğu halde bah· 
kaymıştı. açık olan meyhanelerden birine Ben f akirleşirsem, beni çenin büyük parmakbkh kapısına 

Kapmm önUncie bekliyen bir gideriz; diyeceksiniz. Bu teklifi yine sever misin? dayanarak: 
papas, elindeki hançeri kaldıra• reddedecek kadar nezaketsiz bir - Elbette .. Fakat ıaka söylü• - Affedersiniz, içeriye topum 
rak homurdandı: şövalya degv ilim. Fakat oraya yonun değil mi? dliştil mü?. diye sordu. Jan. 

p ı " ' ' ' ' · · · ' ' · · · · " · " · · · '"" · ' · ' ' ' ' ' ,. Düştüğünü zannediyorum 
- aro a... gidinceye kadar lAkırdı da lAıım _J_ cevabını verdi. Ve kırılan camları· 
Kapıdan kayan gölge, mırıl· a? F ------------y .. ransuvayı ne yaptığımı 1 göstererek gUlmiye baıladı. Genç 

dandı: hiç sormuyorsunuz? D•nga llctısql Haberl•rl bu bal karşısında kızardı, sarardı, 
- Roma... Ah aziz Şövalye.. Ben özilr dilemek için söyliyecek liir 
Bir saniye sUküttan sonra, zul- hakikaten apt~l bir adamım. şey bulamadı. Yalnız: 

metler arasında şu kısa muhave· B k b 1933 Senesıe - Olur fey değil. Bu kadar 
re fısıldaştı: a mız u mühim §eyi sormayı hızlı gideceğini hiç düşünmemiı· 

unuttum. Nasıl?. Mukavemet et· cı·han tim, diyebildi. O aralık jak amca 
- Şövalye!. Siz misiniz?.. t• · ç k 1 mı.. o ıstırap çekti mi?... ile lzabel teyze geldiler. Jan on• 
- Evet, benim. T. 

İşinizi bitirdiniz mi?.. - Eh .. şöyle, böyle ... Evvela ~ z caref i lara delihkanhyı takdim etti. jak 
kararlaştırdığımız gibi sessizce amca iddatle camlara baktı 

- Tabii. M·ıı ti · ti i · ·k Ulü • k · kr merdivenleri çıktım. İyice tarif ı e er cemıye ıtatıstı sonra g msıyere arısto at ve 
- Demek ki şu anda Fran· tf . . . . k 73 de,,•letı·n kısmı 1933 senesi müstesna tavurlu gence döndü. 

ıuva... e ıgımz ıçın yata odasını kolayca " Delikanlının yüzünde, kendisinin 
buld p d · k k vazı· t' t t dünya ticareti hak· 

- Derin bir uykuya dalmıştır. um. er enm ar asına sa • . gfl 1
• e: kında dikkate de- biiyük servetine rağmen dahil ola-

landım. Bir müddet sonra, önde kık edıldı gwer bı·r tetkı·k neş· madıgwı bir sosiete efradından ol-- Şuna, ebedi uyku desenize .• 
- Malum ya biz, silah ada- oda hizmetcisi, arkada kıraJ.. retmiştir. Bu istatiskte dünya ti· Tduğunu mülahaza etti. Böylece 

odaya girdiler. Hizmetçi, elinde1 ~i · d omu evlerine kabul ettiler ve mıyız.. Öyle ince sözlere aklımız K caretınin yüz e (97) sini temsil k şamdanı masanın Ustüne koyduk· d 73 k çaya ah oydular. Gencin asil ifa· 
ermez. isterseniz ıizin dediğiniz e en memle etin ithalat ve desi iki ihtiyarın kalbini zaptetti. 
gibi olsun. tan sonra odasına çekildi. Kıral ihracat vaziyetleri mevzubahsoclil· Bilahare muhitin en kibar ve en 

_ Bravo.. Şu anda, parlak da soyundu yatağına girdi. Ara· miştir. Her memleketin istatistiği zengin ailesi olan Lady Heresfortu 
bir istikbal ile karşı karşıyasınız?. dan beş dakika geçmeden horul· o memleketin parasile olduğun• tanıdığını söylediği :ı:aman, iki 

_ Şüphesiz ki bundan siz de damaya başladı. O zaman yavaş dan bunların biribirile mukayese ihtiyar, Toma iltifat yağdırmakta 
hiasenizi alacaksınız muhterem yavaş kıratın yatağına yaklaştım. edilebi:mesini temin için de bu obiribirlerile müsabakaya giriıtiler. 
rahip efendi. Hançerimi kabzasından kavradım. istatistikteki bütün kıymetler al· 1 gül ndenı·sonı:adl Tom hejr günGevl•f 

Şöylece çeker çekmez... d 1 h er ne ge ıp gı yor ve anı o 
- Geliniz.. MUmkUn olduğu tm 0 ara ta vil edilerek o suret· oyununa davet ediyordu. Bir gün 

kadar gürültü etmeyiniz ... Yalnız, Şövalyenin birdenbire kesilen le gösterilmiştir. Böyle.Jikle istatis· Tom meşgul olduğu için geleme• 
beni bir dakika bekleyiniz. sesini acıklı bir feryat takip etmiş.. tikteki vahitler altın dolardır ve mişti. ihtiyar amca ve teyze ye· 

Rahip, merdiven başındaki papaza tarif etmek için çektiği her vahit takriben ikiyüz on ku· genlerini eğlendirmek için ıehre 
küçük bir kapının önünde durdu. hançer, ta kabzasına kadar, ruı kıymetindedir. kadar bir gezinti yapmıya karar 
Kapıya hafifçe üç darbe vurdu. papazm kalbine girmişti... Arka DUnya buhramnm baıladığı verdiler. Jan sinemaya gitmek 

Kapı aralandı. Hafif bir aydınlık ' üstü yere serilen papaz, bir iki 1929 senesi neti.celeri 100 farze· ~!;:ıi~uldö~le~·A!:~:sı d:v:n~ 
d 1 k b ki k k kere debelendı.kten t k dilecek olursa bu istatistigv e go··re pey a o ara pos ıyı ı or unç sonra, ar ı ettiği eğlencelere iştirak edemiye· 

bir baı uzandı. Papas, bu batın hareketsiz kalıvermişti. dünya ticareti 1933 senesiııde ceğini,, ileri sürdü. Janm mUte· 
kulağına eğildi: Bu vak'anın cereyan ettiği (34,9) e dUşmüştUr. Bu niıbet madi ısrarlarına dayanamıyarak 

- Don Joze Mirkado!.. Şu yer, sessizce akan ( Taj) nehrinin 1932 senesinde 39 olduğuna göre nihayet teklifini kabule mecbur ol· 
andan itibaren kapıyı size teslim kenarına ancak yirmi adım me· 1933 senesi zarfında dUnya tica• dular· Gişede yaşlıca bir madamdan 

d. H k f d b 1 reti bir yıl evveline kıyasla yüzde biletlerini aldılar. Yerlerine henüz 
e ıyorum. er zaman i gibi tid· sa e e u unuyor, papazın söyle· oturmamışlardı ki; arkadan ya· 
detle muhafaza edeceksiniz. Sizi, diği köprü de karanlıklar içinde (4, t) ve 1929 senesine bakarak hancı olmıyan bir ses: 
b b ı k h l yüzde (65,1) azalmıştır. 

a a .. oğu.. mu addes ruh na- aya meyal görünüyordu... Şö· _ Çı'kolata, karamela arzu 
Bu nisbetler dünya ticaretinin 

mma takdis ederim. valye, papazın cesedine doğru etmezler mi? dedi. 
G buhran yıllarında mütemadiyen 

Dedi... Ve sonra, şövalyenin eğilmiştı. öğsünden çekip çıkar· Jak amca hayretinden koltuk-
azalmakta olduğuna ve dört sene d O T 

Yanına gelerek koluna girdi. dığı hançerin kanını, onun cüb- f d b f . tan yuvarlanıyor u. ses o· zar m a u aaliyetın üçte ikisini H d 
Yavaı yavaş alt kat merdivenine besinin eteklerine silerek temizli· mundu. erglin çaya avet kaybederek üçte birine indigvine tt'kl · T d k ai d 
dogv ru sürükledi. Alt kat korı·dor· yor; Bu kanla cesedi sürükliyerek e 1 erı om, eme nema a işaret etmektedir. karamela sabyordu.... Janın bu-
larının duvarlarında seyrek fasıla- nehre atmayı düşünüyordu. 1932 ile 1933 senesi arasın- tlin ısrarlarına rağmen sinemadan 
Jarla zeytinyağı kandilleri yanıyor. - Muhterem asılzadem. Bu daki azalıştan hemen her memle· çıktılar. Niçin oturacaklardı? 
Meydanda hiç kimse görünmü- fakir kulunuza büyük bir lütufta kete bir hisse düşmüştür. Yalnız Şereflerini lekelemek için mi? 
yordu. Se11izçe yürüyen papasla bulunmak istemez misiniz?.. bir memleket bu umumi azalıı Jan, Tomu bot yere müdafaa 
şövalye, nihayet kulenin büyük Tatla bir (spanyol ahengi ile arasında bilakis harici ticaretinde ediyordu. Onlara, karamela sata• 
kapısma gelmişlerdi. ·· ı b ·· 1 1 b bir fazlalık gösterebilmiştir. O rak hayatı kazanmanın ayıp 

soy enen u soz er şöva yeyi İr· olmadıgv mı anlatmak istiyordu. 
P b. d k d b d b · h d memlekette, ihracatının kıymetlerin· apas, ce ın en çı ar ığı ir en ıre sıçratmış, emen oğru· h Esasen Tom onlara ne it yapta· 
h 1 b 

de hergiin biraz da a artıı gözü· 
ana tara, üyük demir kapının ]arak arkasına bakmıştı. Üç adım ken Japonyadır. ğmı söylememişti ki. .. 
ortasındaki küçük kapıyı açtı. gerisinde, ipince ve up uzun bir Diğer memleketlerin ihracatı İhtiyar amca ve teyze fikirle· 
Baıını dışarı uzatb. Kimsenin ol· hayal, zulmetler arasında dalları bilaistisna azalmıştır. Böylelikle rinde sabit kaldılar: Onu evlerine 
madığma kanaat basıl ettikten kurumuş cılız bir ağaç sakı gi· 1932 ıenesi ile 1933 senesi ara- gelmekten menede~eklerdi. Ertesi 
sonra evvela kendisi çıktı ve bi duruyor, cevap bekliyordu. sında lngilterenin dış ticareti gün Tom gelerek Janı mutat 

d 1 'k ( oyuna davet edince ret cevabı 
sonra a ıöva yeyi çıkardı. Kapıyı Şövalye, elindeki hançerin (36) dan (34) e; Amerı anın 30,6) aldı. Jak amca ona açıkca: 
dıtmdan kilitliyerek anahtarı kabzesini sıkarak kilitlenmiş dit· dan (24,9) a; Almanyanm (45) ten «Bundan sonra evlerine de· 
oradaki . bir çiviye astı. Baykut ferinin arasından homurdandı: (39) a; Fransanm (39) dan (37) e; vam etmesinin hiçbir suretle 
sesini andıran bir uılık çaldı. Ve _ Sen kimsin, be herif?.. ltalyamn (45) ten (39)a dUşmüştUr. hoşa gitmiyeceğinl söyledi, 
sonrada: O hayal, hiç istifini bozmadan ldhalit ticaretinde ise azalış Tom müteeısir olarak henüz 

- Muhafızlar, tekrar vazife· cevap verdi: aşağı yukarı ayni seyri göster.. uzaklaşmamııtı ki, ihtiyar bir 
!erinin başına gelirler. _ Efendim, kulunuz.. Don mektedir. madam villayı ziyarete geldi. Jak 

Diye mırıldandı. joze, Alfonıo, Rejinaldo... Fer· amca ti~reyen elindeki kartvizitte 

Şatodan elli adım kadar uzak· dinando Karlo .. Antuvan Gomez. r == TA KV ı M == ' Lady Heresfort'un ismini helecan· 
laımışlar, nehrin kenarına yaklaş· _ Anlaşıldı.. Anlatıldı ... Sen dan güçlükle okuyabildi. Derhal 
mışlardı. de bir lspanyol aıılzadesisin. Ne Ola PAZAR Hııar hizmetçilere kabul edilmesi için 

sı 19 A.ııı.ustoa 934 106 · d' Bi ·ti ·1 Papas , elini cübbesinin istiyorsun çabuk söyle? yoksa, 1:11 emır ver ı. raz ıonra ı na ı e 
koynuna sokmuş, belindeki zün- şu hançeri sen yersin göğüsüne. Arabi Rum1 döıenmiı gtizel ve temiz mobilyalı 

d 7 Cem.evet I3H ' • Atuıtoı • 1151 b' al d y alm alar k nu u nlr a asılı olan hançeri tutmuı· - Efendim, Hakkın rahmetine ır s on a er 1
Y 

0 f • 
tu. Şövalye sordu: kavuşan şu muhterem rahı"bı·n -- t E ... .... yorlardı: Vaklt Esant Vasat Vakit ıul Va1al 

- Nereye gidiyoruz muhte· kunduraları hiç •üphesiz ki 00 
11---1- - -- - Yeğenim Tom bana sizler• ,, cı .. 1 ıo 9 s u Akıaın n - 19 05 k 

rem Rahip Efendi?. altı ( peçeta ) eder. Bu da, tam ötl• ~ JO n 18~ Yatat ı " 20" den çok defa bahsetti - diyere 
- Siz de.. Ben de bu kadar bir buçuk ıiıe ıarap parasıdır... 11c:ıadt 0 03 16 01 ~ laıı.aaı. a 11 5 21 l:.ady sözll iıtedlğl mevıua intikal 

~-~be ecan ,...e=k=t=ik=t~n_..._,.......,.~_..~ıiL'--"--------~-~Ark811 v r j __ ı..::ı111..--iiliiiiiiiiioıiiiiiııoııiiii!!iiiii~~1111111111111111111111,..llll!~....:e:.:t::ti::r=dl:___· bilveıiJe ben de sizi 

gelecek haftaya cemiyeti hayriye 
namına vereceğimiz çaya davet 
etmiye geldim. Hastanede birçok 
hastalarımız var. Yer açmak için 
bunları nasıl tanzim edeceğimizi 
şaşırdık, hastanede doktor olan 

yeğenim T om, hiç olmazsa sine· 
mayı iki hafta için kiralamayı ve 
hasılatını da bu işe tahıis etmeyi 
düşündü. 

Dun adamlarımızdan ikisi 
eksikti. Yerlerini yeğenimle ben 
aldım. Ben gişede idim, o kara• 
mela satıyordu. Fakat çok eğlen
dik, hakikaten eğlenceli bir İl··· 

* İhtiyarlar yukarda muhavere• 
)erine devam ederken, bahçenin 
nihayetlerindeki kameriyenln al· 
tında Jan ile T om hasır bir kol• 
tukta oturmuılar, konuşuyorlardı. 
Bir aralık Jan Tomun kolunu 
sıkarak: 

- Garson olmayııına okadar 
müteessifim ki... Seni orada gö
rünce, artık sinemaya parasız 

gideceğimi düşünmtıı ve sevin· 
miştim diyerek takıldı. Sonra 
yalvanr gibi bir tavurla: 

- Tom ·dedi· eğer amcam 
hatırını kıracak bir söz aöylediae 
onu affet. Bir kabalık yapacağını 

tahmin etmittim onun için 1eni 
burada bekledim. Tom gUldU: 

Seven bir kimse için, öyle 
ufak tefek feylerln ehemmiyeti 
mi olur? 

- T om aana bir ıey daha 
söylem ek istiyorum: Golf topu 
bahçeye düştüğü zaman hiçbir 
ziyana sebebiyet vermemiıti. Se .. 

ninle tanışmak için onu bizzat 
ben camlara attım. Tom glllilm· 
ıedi ve: 

- O halde ben de 1ana bir 
itirafta bulunayım dedi. O topu 

duvardan aşırtmcaya kadar ne 

çektiğimi Allah bilir. Esasen o, 
yanıma aldığım topların beıinciıl 
ve en sonuncusu idi. .............................................................. 
a Son Posta [] 
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t9 Agu~os 

a ,. . ı İsmet Paşanın Zonguld k 
~~~u~B~a~ş~ı~N~e~Y~apalı~? 1 Ziyareti~e~ir~a~kat? 

le we naacera romanı - 76 - __________ ....:,1,::9~-,.:8;...·..;9•3•4--~' ( Baftarafı 1 inci .. yfada t vatını üç kuruştan yakacaklardır. 
• . d · S 8~atzas"uzan _ Ona b"ır haber getirdim istikbalde çok cömert bir zengin· Yalnız vakmak degıw ·ı, şunu da 

Villi babçesmın emır par· u ~ 

k d k] t 1 Lendı·ı·n1• go-rmek 1• •ti"yorom. lik gösterecek olan kömür sana· hesap etmek gerektir ki mesela 
nıa kllklarma a ar ya aş ı ar ve • ., 
içeri bakttlar. upu~un boylu kadının yiirUyüşll _ Kendiıi evde yoktur. yiinin başlangıcı olmaktadır. Adapazanoda kurulan bir fahri· 

Bahçe pek muntazam değildi. pek acaip adeti korkunçtu. Daha _ Evde yoklar mı?.. Vah, Esasen Batvekil Paıa da Zon· kayı Zonguldaktaki elektrik me ... 
Eskiden yapı mış tarhlardaki çi· kapıya yakiaımadan evvel .. Uzak- vab, vahi.. Fakat madam rica guldakta bulunduğu müddet içinde kezinden verilen ceryan ile 

tan seslendi·. k • • kömür sanayii üzerinde i.srar ile ucuzca iıletmek mtımkün ola• 
çekler kendiliklerinden biiyüyerek ederim eğer evde iseler a sını 

- Hey efendiler! ... Or.ada•ne h durdu, bütün alakadarları sorgu· caktır. 
Jollarm Uzerlerine doğru sark- söyJemeyiniz kendilerini enıen 

anyorsunuz? ya çekti. Hepsinden ayrı ayn Başvekll Paşa Şeh•imlze 
tnıştı. lri ve ihtiyar ağaçların görmekliğim !Azım. 

- Her profesöre birşey iğneden ipliğe kadar malümat DöndU 
altında'-1 taflanlar, riçckler geli•l Efcndı'm ıı"z rofeıo .. r bu· ın r .... getirdim. - ' e P aldı. Kısaca söyleyelim : Kömllr Başvekil ismet Paıa ile lk• 
gUzel bUyümüştü ve bu çiçekle· Hans hayretle arkadaşına baktı rada yoktur diyorum. istihsalatımız 923 te ( 600 ) bin tıınt Vekili Celal Bey ve fabrl-
rin arasında yabani otlar vardı. O h ld · d" anda k 9 ve di·''eri arasından: - 8 e fım 1 fU ton i en geçen 33 senesinde bir kalnrımızın temel atma merasl• 

Bahçe kapısının sağındaki r d di ler? k - Ne söylüyorsun kuzum?.. nere e r buçu milyon tonu bulmuştur. Bu mine iştirak eden diğer 2evat 
düğmenin üzerinde Profesör K d b k d Diye mırıldandı.. a m u ılıksız a amın sene de iki milyon tonu aşacaktır. dun şehrimize dönmüşlerdir. ~lll· 
Schmitt yazılı bir levha vardı. -~ d" · ı b d' _ Hiç... H"r_. Sen ,,8 1n11 aen ıııne nası ir hava ıı ge- Fakat kömftr ıanayii ilerledikçe cemal vapuru, saat yamnda 11• 
Solunda da alt alta konul- :r 1 ti bil ı bozma... re eceğini ve efendisile nası artış niıbeti hayli aşkın olacaktır. mammıza gelmiş, Domabnhçe 
muş beyaz üstüne iri siyah b'" ü b · ı harflerle yazıllDlf ikt levha daha - Peki... ır m nase etı oiacağını an aya· Elektrlk Meselesi önünde demir1emİftir. Başvekil 
wardı. - Köpek hlla hav]uyordu. bilmek için onu yukardan atağı- Başvekil Paşamn Zonguldak Paşa ve Celil Bey, riyaseti cüm• 

Birinde: «Dllenmek ve musiki Ve icadın kuru bir sesle köpeğe: ya bir aüzdU. seyahati bize " elektirik mese!e- hur umumikitip vekili Hasan Rıza 
1 d . - Sus .. Suı Horaa... Emrini lvan Rabakoviç a,.lıktan sarar• ıi ,, nin de ne oldugv unu ögv retti. Beyle Dahiliye, Maarif ve gümrUk 

çalmak yasaktır» diye yazı ı i ı. ~ 

lk dı verdi. Baksana bir , ıeylcr anla· mış yllzft, parasızlıktan uzamış Buaün latanbulda elektrigv in kilovatı ve inhisarlar vekilleri tar fındaa 
incisinde de ıu sözler var : b 

•Dikkat! ... Isıran köpek var.» mıyorum. tıraşı~ ıefaletten yıkanmamış aaç· on altı kuruştan apğı değildir. karşılanmıf, Sakarya motörll• 
n. Kapmm yanına yaklaştı. Ve lan bakımsızlıktan burncmuc Zonguldakta ise bugu··n bir kilovat Dclmabahçe rıhtımına çıkılmıfbr. 

Bu levhayı gören beyaz "'us -.... ~ 
b k f demir parmaklığa on adım kala koıtiimü :ve bütün bu kılıksı:dıgwına elektrigı-·n maliyet fiatı dört ku· Evvelisi gece Karadenizde mll-
irdenbi,ıle olduğu yerde tcva u 

etti. Hana: durdu. ırağmen buton yerindeki bu sabah ruftur. Fakat kııa bir müddet him bir deniz geçiren Gülcemal 

d d B Nerden geüyor.swıuz?... Tirgart:ende tazeled"ım beya• sonra Zonguldak, lstanbuldan vapurunun diğer yolcuları da 
- Haydi dostum e f. ura- o.· .. 

d 
Kimin tarafından yollanıldanız?... çiçeğile derbeder ve ı'cs·ız bı"r sonra Türkiyenin en bUyük elek· motörle karaya çıkmışlardır. 

a insana İf yok.. yUrUyelim. ~ 
Her profesörden ne istiyorsunuz?. muıikişinasa benziyordu. trik istihsal merkezi olacakbr. Verilen malümata göre, ismet 

- Yürümek mi?... AsHil.. p k d İ · "d ki 
ı Ona ne getirdiniz... ( Arkaaı var ) Zonguldak o zaman kilovatı il,. aşa ya ın a zmıre gı ece er 
van Rabakoviç hep ayni yer- w-~~==~~~~~=~~~~~~~==~=· ==~~~~~~ brn~anA~aHp~e~riksa~- n Ka~cyd~a 10 ~lomehe 

de duruyordu. J Spor ı ! cakbr. Ufın doğru9U fU ki An- mesafeden akıtılacak olan Ya• 
- Şu ievhalan okumadımz ı: .. ı ____________ Hangi Mektebe karalılar •e Zonguldağa civar manlar auyunun 27 Ağustoıta 

1111?., Blalkletll Futbol Gireceksiniz ? .. diğer 9ehirler ve kaaabaJar halkı yapılacak olan aplıf resminde 
- Evet okudum. Lelpzig, 18 (A. A.) - Dünya yakın istikbalde elektriğin kilo- bulunacaklardır. 
- Belki manaıını anlama- bisiklet ıampiyonası neticeleri: fi ~ l b =""""""=== 

Dlışsmızdır. Bisikletli futbolda Alnıanya, Bel- ıp a e e ı·k. . o·ı K t 
- Anladım .. anladım. çıkayı 9/2,fsviçre, Çokoslovakyayı Yurdu ıncı 1 uru ayı 
- O halde burada ne duru- 1311, Belçika, Çe.kos:ovakyayı 5/4, 

)oruz?. lsvi~re Belçıkayı 10/2, Almanya, Yurt leylidir, Sıhhat Ye lçtimi Bu·· yu·· k Bı· r Ha"' dı· sedı· r. 
Evet Hansın 8 varoı. B • r k 11. 3 Mullvenet Vekaletine aıerbuttur. :ıı.-e sJovaKyayı 101 ' Almanya, Yurd•, Fen Fak.ilk •• ...... x. T.,. 

tada durmalarında bir mana lsviçreyi 915 Yenmİftil'· aıoıfıaa den• etmek Gz•r• t-
)oktu. _ ...... -·------·-·---··-· .. -, devreli llae ve ttı1ıail ltiMrlie buaa 

Fakat lvan Rabakoviç bura• , muadil resmt mekteplerdea en iyi 
Ja kadar geldikten sonra birwey De n i zy o 11 arı ve iyi derecede mezun ~anlar .ıuur. 

Talebenin yemesi, yatma• ve Ostü 
Yapmadan dönmek niyetinde de- 'Ş L E T M E S l bntı yurtça temin edilir ve ayrıca 
Kildi ve elini bahçe kapısının zl· Acentc-lerl ı Kara'k8y K<hrülı'lf muayyen muaveneti nakdiyede bu-
l!_ .• L J'eL 42362 - SlrkeclMlbGrdaTnde ame 'U\Ji-rn uzattı. lunulur. 

6" - Haa Tel. '22740 
Henüz .zili çalmamtŞb. Fakat .. --~ .-..- Talipler girmek için el yaz:ılarlle 

birden bahçenin arka tarafından 1. ZMl.R su·· R'AT muvazıah adrealerinl havi ••tidalarını 
d ıahadetnanıe, hilanühal varakaaı, sıh-
oğru kocaman kurt azmanı bir LI J"kt ı T 

L hat raporlarilc Lı r ı r: eşrlniev-
.:öpek g&tindil. ı• k d • y 1 vele kadar doğrudan doğruya Sıhhat 
~yu Rua elini ıiddetle ıe- 5 en 8r1J8 0 U ve içtimai muavenet VeklJetine gön-

rlye çekaıiftL Ve köpeğin de bab- EGE vapuru 21 dermelidirler. 
çenin ta arkasında görünmesile Ağuıtos Cev&plaramız 
bah,_ _ıa.1 ld h- t Sah il de Galata nhtmıın· g1·v .. eta Jülide Hanıma: 

w-- parma.. ı arma ucum e • "' 
•eıi bir olmuştu. daa kalkacak. Dojnı lzmir, Size taniyemiı. ıu; mutlak aurette 

P ı k d · • "d ek ebeveyninbin naaihatlarını dinleyin. 
Yiiikaek ıeale bavho1or, afv.rıİ ire, ı en eraye ye gı ec ve b b 

J 

94 
Bahuaua münevver bir a anız var. 

dişlerini göstererek hırlıyor, luya· dönecekfr. ..48 " Böyle bir babadan bati aadır olau. 

illeti kopanyordu. Barlın Yolu Her ne bahaaıo• oluna olsua o•a 
Rabakoriç; dinlemeniz lbımdır. Sonra Naha F-

- Horas, Horas tatlım benim... yapuru 20 mektebine kız talebe alınmaz. Ma-
Deyince kö......:L köpeklig~ ·ne ragv. BURSA Aguw stos allim mekteplerine anuk ortamektep 

~ talebe ve imtihanla abaır. 
men büyök bir hayret hissetti. Pazartesi 19 da Sirkeci mezunu k bl iae liae me:ınmlan V b Eczacı me te ne 
if ed ir dakika ısustu, 'Ve bu hayreti rıhtımından lcnlkacak mutat girebılirler. 

• e edea beliğ bir bakışla ismini iskelelere uğrayarak Cıde'ye 
çağı~n .. y~ba~ıya baktı. kadar gidip dönecektır. "4895,. 

ym •yret Hansın göı:1erin
den okun~ordu ft o •YBİ Eaman
da ıonıyorda da: 

- Köpeğin lamiul hiliycw 
musun?. 

- Evet .• Evet biliyorum. 
Horas ancak bir dakika sus

muftu. Şimdi gidip geliyor,· yine 
geliyor ve içer<tekilere kapının 
d!şansmda müthiş bir tehlike!.rıin 
olduğunu haber vermek iİl'tiyordu. 
Ve hakikaten onun bu gürülfüaü 
boşa gitmedi. 

Birden vil a n arka tarafından 
upuzun boylu fevkalade r.ayıf bir 
lcadm görüudn. Dik yakalı ı!yah 
bir elh se g ymi~. Saç.lerı başımn 
ta ortasına kocaman bir topm 
olarak toplanmtŞb. T opuk•anfta 
laadftl' inen uzan ıiyah etekliğinin 
t-- ınde he.nlteyaz bir &ıllk 

il. Bir ayağa topal olan bu 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 21 

Ağustos 

Salt 20 de Galata nhlamın· 
<lan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, ınebobı, Si ~. Saınsun, 
Fa~ Gireaon, Vakf1kebiı'11 
Trabı.oa. Rize'ye. Dönüıte bun
lara ili veten Sürmene, Ordu 'ya 
ujıray aca ktll'. "4896 •• 

DİKKAT 
Vapur ba,lannda izdihama 

m .. hal kalmamak llıere biletle
rin areket gtin\erinden ~nel 
Karaköy ve Sirkectdeki acen
talannuzdan tedarik ıedilmeai 
muhteTem rclcuhınn menfaat· 
lert icabmdand1r. '44688,. 

Tamısta M. O. Beye: 
Eğer aıhhatiniz tam ise " imti

handa muvaffak oluraaaıa ıftbilir-
ainiz, 

* Beşiktaşta M. C. H. Beyeı 
iki liaan bilmek ıprttır. Mezun 

olan talebe .efarethanelere !>irinci, 
fk:ncf, üçüncü kitİp. •1ur. Bu auret~e 
i tik hali emindir "8IJUI kabUiyethıia 
;üksekliğine ~öre Mfir, konaoloa, 

büyük elçi olabilir· 

* 
Haymana kazaııınnı Dere köyünden 

Necmettin Halil Beye: 
.. - Sizin yapacağıoıa .. yler ıun· 
!ardır: Ankara Maarif Cemiyetine mil· 

,,t P.dioiz. Vaziyetinizi anlatınız. raca.. k . v• 

Yatacak bir yer .v~ ~z ço . )'.lyecegı· 
- temin etmelenııı rıca adınız. Aynı 

nızı -~· 
vaziyette Halkevin• de m~t -~
niz. Bunlar olmadCı takdı~dıe M~f 
Vekaletindea bir köy mekte~ı ~allım· 
liği iııteyiniz. Bu kiy mnaDimtiği 9~-
ıında ııkı bir ıu A ~' • lile 
bakalory•larıaa pek &il cınbifinUais. 

(Baıtarafı 8 imci ••yfada) 

sonu alındığı bildiriliyor, Dil 
Cemiyetinin diğer özln neşriyatı 

da gözden geçiriliyordu. Aynca 
muhtelif ihtisas kollarının ç&Iıı
malarından ahoan özlü neticeler 
de izah ediliyordu. 

Rapor okunduktan aoora cel
ıe kapandı ve 16.20 de ikinci 
celse açıldı. Reis Pap. yeniden 
gelen tebrik telgraflanaın okuna
cağını bildirdi ve dedi ki: 

" - Şimdiye kadar '2000 
den fazla tebrik telgrafı gelmiş
tir. Daha da ~dir. Bun· 
lar arumcla Sovyet maarif ko-
miaUliğinclen pin Ye yine 
Sovyet ulüm akademiminin ikinci 

defa olarak gönderdiği tebrflr 
telgrafları okunacaktır. 

Ve bu telgraflar alkışlar ara
sında okundu. 

Sonra kUrsüye Dil Cemiyeti 
merkez heyeti azasından Ahmet 
Cevat Bey çıkarak 11 Türkçenin 
Hint - Avrupa dilile muka}eseıl ,, 
isimli kıymetli ilmi tezini oku· 
mıya başladı. 

Dil işlerinde 6zlil llstat olan 
Ahmet Cevat Bey, tUrkçt: nin 61 
:r:enginliğini iyice ve kuvvetlice 
goıteriyordu. Fakat tez çok uzun 
olduğu için bugün saat ikide 
yapılacak olan ikiad toplantıda 
okunmak llıere celaeya nihayet 
verildi. 

Münakasa il&nı 
Belediye Sular İdaresinden : 

15 m/m lik Ana musluğu 120.) adet 

2() " " ., " 150 " 
30 " " •• " 30 " 
4() " ,, " " 30 it 

15 ,. ., Zarp mualuğu 1200 " 
2() " " " " 

300 " 
30 '' " ,., " 

25 " 
40 " ,, " .. 15 " 
10 .. ,, Mualuk ıapk .. 150 .. 
ıs " ,, ,, " 

150 " 
20 " " " .. 100 " 
30 " " 
'40 it it " 

20 ,, 
tO 

" 
" .. 

" 
ı _ Yukarda clna eb'at ve miktarları yazıiı bronz muılu ... L'!r ka· 

pah zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen şartnameyi bir lira 
mukabilinde ldare Veznesinden alabilir. 

3 - Münakasa a girmek istiyenler teklif edecekleri fiatların yüzde 
yedi buçuğunu teminat akçesi olarak idare vezneıine 
yabracaklardır. 

4 - Kapalı zarflar Uıale gllnU olan 29/8/934 Çarıamba ıaat 14 • 
kadar Mftdortyete verilmelidir. Bu aaatt~D sonra ıetirilecek 

114897,, zarflar kat'IJ• kabul edilmez. 



Fakat iyice kurutan d ı k tan son'• 
vücudunuzu 

NİVEA 
kremi • yağı 

11 e uvmağı unutmayın ız! Bu sayede 
guneşte yanmak te hı i kes i ne 
karşı korun mu f o 1 u r sun u z, 
cenıniz taze ve saaıamla9ır. 
Cıldinız yumuşak ve gergin kalır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekileti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Deniz nakil vaaıtaları ifletmeılnden 73 kalem ve tamir fas· 
hndan 24 kalem malzeme ayrı, ayrı mGnakaaaya konulmuftur. 
MünakaH 26 Ağustos 934 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 
te Galatada Karamuıtafapaıa sokaimda btanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye merkezinde mllteşekkil komiıyonda yapıJacaiandan iıte
yenlerin ıartnamelerini görmek &zere Ankarada Hudut ve Sahiller 
S.bbat Umum Mtldllrlüifi Ayniyat Muhaıipliği ile mezkür Merkez 
Bqkitipliğine mllracaatları. "4336,, 

~-· Karaciğer • Mide • Batanak • Taı, Kum haatalddanna .__Ilı.. 

T u z LA tçnı:~;rı ve 
Herwfin KCSprGden 6,80 - 7,3S • 8,0S - 9,SO • 11 • 13,lS - IS,10 - 16,45 te 
Haydarpaf&J• riden vapurların trealeri içmel•• fiderler. 

.... we tren fl••tlannda ••nlden mUhl111 tenzlllt ••1tllmı9br. 

EreRkög Kız Li$t1Sİ Müdürlüğünden: 
1 - Apstoaun Yirminci Pazartesi rtınünden itibaren mektebimiz 

ilk kı•mı d6rdllacD ve Befincl 81naflarına tkretli leyli talebe 
kaydına baflanacaktar. 

1 - ilk kwm leyll Dcreti 200 liradır. Baremin Yedinci derecesine 
kadar mut alan memur çocuklanndan yOzde On, kardqlerin 
lkinciainden ylı:de On bq diierlerinden Yirmi tenzilit yapılır. 

1 - Ka11t için talelteain velilerile birlikte ıelmeleri, fazla tafıillt 
için mektep mtldDrlljt11e m6racaat edilme.ı lazımdır. "4762,, 

.--. BAHÇE , ,..------------• 
NOVOTNi 

Beyoğlu'nun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

wıa ABŞAll M'Olbl 

0r. A. KUTiEL 
Karaköy 'f opçular oaddeıi N o. 33 

Sult•nahmet 5 inci sulh hu• 
kuk hlklmllıınden: 

Karadeniz Eskipazar; Fılyoı Irmak 
hattında yedinci kısımda mühendil 
Hakkı Beyin çavuşu iken elyevm ika
metgahı meçhul Hafız (Hıfzı) efendiye: 

Kumız Kadriye hanım tarafından 

aleyhini7.e açılan nafaka davaıının mu· 
hakemeıinde: İlanen vukubulan idi 
tebliğata ve moameleli gıyap karanna 
rağmen muhakeme günü olan 24-7-934 
Sah günü saat 14 te mahkemede İlbati 
vücut etmediğinizden aile vazifelerini 

ih..ı e~iniı ve kabahatli bulunduğu
nuz dinlenen phitlerin ıehadahndan 

aıılatılmıt ve kanunu medeninin 181 inci 
maddeıi mucibince tarahnıza ihtarat 
ioruına Ye ba ihtarın Hmeredar olup 
olmıyacağma intizaren muhakemenin 
2·10-984 Sah eaat 11 ı talikı lı:ararp 
olmakla mezkıir maddei kanuniye hük
müne tevfikan aile vazifelerini ifa et
meldiiiııiz hukuk uaaUl muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddeai mucibinoe 
ihtaren tebliğ olunur. (1965) 

-·-· 111 1 • ···-············· 

hnPos .. lhtb••• 
Sahibi: Ali Eluem 
Netriyat Mldilrila Tabir 

SAT 1 E 
Tarahndan VERESiYE satdan 

elektrik cihazları sayesinde 

~AYFIYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAaAZASI: 

Metro Ha Beyotlu Telefon 44800 
Clmburiyet meydam Tabüa " 40918 
Necati ~ cadde.ı Salı Puan " 43439 
Elektrik Evi Beyazıt " 24377 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy ., 80790 
Şirketi Hayriye iakeleai Oaküdar .. eoa 18 
23 NiAn caddui No. 19 Bayllkada U 188 

~-----------.. (t'7a) ~--~ 
Münakasa ilinı 

Belediye Sular idaresinden: 
1 S m/m lik kurfUıa boru 8000 kilo 
20 " ,, " 3000 " 
30 .. .. .. 2000 ,, 
40 " " " 1000 " 

1 - Yakar.ta eb'at " ~ ,..... lmnfan Mlalar hpd -. 
mOnakaıaya konmuıtur. 

2 - T allpler bu busuaa dair tanzim edilen ıartnameyl bir Ura 
mukabilinde idare veznemlnden alabilirler. 

3 - Mllnakaaaya pmek latiyenler teklif edecekleri ftatlann ylsde 
yedi buçupnu temin.t akçeai olarak idare vemeaiae 
yatıracaklardır. 

4 - Kapah zarflar 29/8/934 ihale rtınll olan Çarıamba N&t 14 de 
kadar Mlldlrlllp verilmelidir. Bu saatten sonra ıetlrllecek 
zarflar kat'iyyen kabul edilmez. ''4898,, 

ASIPIN KENAN· 
Sizi soğuk algınlıl'tndan, nezleden ıripten, 
baı ve dif ağnlanadan koruyacak en iyi 

budur. ismine dikkat buyurulmam 

iktısat Vekiletinden: 
V eklletlmiz Ôlçlller ve Ayar MtıdürltliOnde açık bulu

vazlfelere blrillİ Elektrik &bnrı mekanik ölçnlerl mlltebauı11 iki Fen 
mllfaTiri ile birial Kimya öbUrn Elektrik dlplom mllhendial veya 
doktoru ve bir ytikaek mllbendim mektebi veya Onivenlte Fea 
F aklltelerinden mezun olmak üzere iki laboratuvar mllhendial Y• 
Demiryollanada vaıon ve ba•klll muayenelerinde çahfbnlacak 
Oaivenite Fen Faknltelerinden, tolmikum, robertkolej veya AD'at
ler mektepleri makine ıubelerlnden mezun iki, Ankara, latanbal, 
Samaun, Merm ve lzmlrdeki Ôlçlller ve ayar Mıntaka 8q MDfet
tiflllderinde çalqtanlmak tlzere de 15 ayar Fen memuru ile Mtldllr
ltlk blro itleri için iyi tahall ıörmlf •• tecrllbell bir mllmeyyis 
abnacaktar. 

Fen MlpvlrHlderinden baıka açtk vazifeler içJD Aakaracla 
6lçlller ve Ayar MlldtrlOğtlnde ve l.tanbulda Marm~a mıntakaaa 
Ôlçtller ve Ayar Baı MOfettiıliğlnde ehliyet imtihanı fapılacakbr. 
Bu imtihandan 6ace açılacak ve 15 ,un ıllrecek olan Hazarlama 
kur•larmda ı&sterllecek nazari ve ameh denlerle dilekçllerln hllıi
leri tazeleıtirilecektir. 

imtihana ıirmek lıtiyenlerin en geç 2518/934 akfamıaa kadar 
Ankarada ÔJçlller ve Ayar Mtidürliiğllne vermeleri veya ı&acler 
meleri lizun gelen vuikalarm nelerden ibaret bulua.dup, kan 
pro1f aau, verilecek llcretler ve sair prtlar Ankarada Ôlçnler ft 

Ayar MldllrJGtllnden ve latanbul, Sam8Un, Merain ve lzmlrde man
taka Ôlç&ler Ayar Bat Mllfettitlllderlnden ıörülgp 6jrenllebilir. 

Sü yulfeler lfia bundan evvel mllracaat ederek imtlh• .. 
pmif olanlar da uld ,mtlracaatlaraD& yeailem.U •• aok•• Y_... 
...... ı. ....... 11c1ar1ar. ...... 


