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Almanya Şimdi Ne Yapacak? 
Şimdi Bütün Avrupanın Gözü 

Onda Ve Hitlerdedir 
Başvekaletle Reiıi
cümhurluk Birleıti 

Hitler iki Makamı Birden 
Elinde Tutacak 

L:ındr~, 8 ( Huıusi) - Almanya'da 

I:lfe~kalade ~adl_e~lere intizar ediliyor. 
ıtle~ ke.bmesının çok müşklil vazi· 

ru~rı ~all~·~~k meob~riyetinde ka-

Maoagı ılerı eurUlüyor. Oümhur reiıi 
ereşal Hindenburg'un vefatı doldu

rulrnaııı imkansız denilecek derecede 

Şnı_üth~ı. bir boşluk husule getirmi~tir. 
~mdıkı halde Başvekil M. llitler'iıı 

Çtimhurreisliği .makamını işgal etmesi 
l~ımgelm~kte.dı~. Fakat yeni bir 
<?umhurreıs ıntıhabının nasıl bir n•· 
tıoe vereceği, üzerinde durulacak en 
oıüh:im meseledir. 

. Hlndenburg ÖldU 
Londradan aldığımız ıu kısa, 

fakat çok mühim haberden sonra 
Plıareıal Hindenburgun ıon saat• 
lerine ve vefatına dair gelen tel• 
aıraflara. ııra ile dere ediyoruz: 

Berhn, 2 (A.A.} - Rf'isiçUm· 
bUJ' halt ihtizardadır. Norveç aa
liillerinde bir gezinti yapmakta 
olan Harbiye Nazıra Jeneral Fon 
Blomberg, dön akıam tayyare ile 
.Berllne döomUıtUr. 

Bazıları, . jenerahn, gündüz, 
Retsiclimhur . Hindenburg'un ya· 

lrfndınburgun Alman ordtıau . .Mareı!llı 
Unlformaeile ahnm1ş Son bır reıımı 

'ı'bla gittiğini iddia etmektedirler. 
F«akat bunu teyit etmek kabil 
olamamıftır. 

Bqvekil M. Hltler d yakında 
Berline dönecektir. Zaonedlldiğine 
~re, va:ıiyetln icap ettirdiği ted· 
tlrleri almak Uz re mühim blr 

•bine içtim ı yapılacakbr. 
Dokuz Buçuk Seatllk 

Bir içtim• 
lıa Berlio, 2 (A.A.) - Alman 
-~neti, dtın aaat 14,ten 23,3o a 

ar f9tfma etmiıtlr. 

Hl11dg:b,r9'un Son 
aklkalet'ı 

B.rU., 2 (A.A.. - Reiıiclıa-

1 

1'ur Hindenburg'un ail11i efradı, 
bu 1&bab eaat 5, te yatağanın 
bat ucuna çağralmııtır. Fakat 

reiıicümhur kendilerini tanıma· 
mıthr. Saat 5,45 te neşredilen 

( Devamı 11 incl sayfada ) 

Alaturka Musiki Sahası 
Gittikçe Daralıyor 

Edenlere, Radyo Radyodan Şikayet 
Şirketi Bu Cevabı Veriyor 

Ôtedenberl radyodan birçok 
tlkiyetler yapılır, ıirket müna· 
ıebetsiz neşriyat yapmakla itham 

·olunur. Buna rağmen vaziyette 
mühim bir değişiklik te olmaz. 

Bilhassa alaturka musiki neırl· 
yatı, yapılan tiklyetlerin baım· 
da gelir. Biz, bu ıikiyetlerin ne· 
den ortadan kaldmlamadıklarını 

(Devamı 8 inci tayfada \ 

Reaaam r•z gUnlerlnl r•tıror 1 

Yunanistanda Orman 
Y angınlal'.ı Fazlalaştı 

Ordunun Yardımı Olmasaydı, Bu 
Yangınlar Bir Felaket Halini Alacaktı 

Atina, 2 (Hu
suıi) - Bu sene 
kuraklığın deh· 
şetl yüzilndea 
dünyanın birçok 

yerlerinde or• 
man yangınları 

oldu. Romanya, 

Amerika ve ln
gllterede ıayı11z 
ata~ yandı. Ma• 
ale1ef Yunanlı· 
tan ormanları 
da yangmm kül 
ediol alevlerin· 
den kurtulama• 
dı, neticede sa• 
yısı belli olmı· 

K•zmalarl• orınanları söndiirınlg• memar l'unorılı 

yacak derecede klilliyetli ağaç 
yanmııtır. Yangınlarm söndttrUl
mesl için aıkeri kuvvetler sevke· 
dllmiıtir. Siıe buna ait bir reılm 

ul ari tan 
Türkleri .. 

Her Halde Gıpta Edilecek 
Bir Hayat Yaşamıyorlar 

Bulgaristandan arasıra akae· 
den haberler, oradaki Tilrk 
akalllyetinin gıpta edilecek bir 
hayat yaıamadığıeı göıteriyor. 
Her ne kadar Bulgarca mHlek• 
taılar bu hususta tltrlU tevll yolu• 
na sapıyorlana da za111an zaman 
mtıesıif bir takun liidiHlerln 
vukuu, bu teYlllerin su götürmez.. 
tekzibini tetkil ediyorlar. 

Nitekim Şumnu kaaabaıının Se-
neblrlik köyllnden, bllttln Deliorman 
Türklerinin hürmet göıterdtklerl 
Sait Hocaya yapılan zulum ve 
iıkence bu cUmledendlr. Salt 
Hoca, ölllm haline gelinceye kadar 
dövülmUıtilr. Bu köy halkma 
yapılan iıkencenln haddtlheaabı 
ise yoktur. 

Gayrimes'ul bir takım adam• 
ların sebep oldukları bu vukuat 
kartıamda Bulgar htikiımeti Hılni 
çıkarmalı ve iılttirmelidlr. Y ok1a 
bu vukuat dostluk teıahllrU 

sayılabilir mi? 

ordu •/rodı 

gönderiyorum. Ke1if bir ıurette 
ordunun yardımı olmHaydı, bu 
felaketlerin derecesi çok daha 
bUyUk olurdu. A. J.l. 

Sarhoş Bir Orman 
·~ Memuru 

Sarhoıhlk Yüzünden 
Yaralandı Ve Öldü 
Taıköprli (Husuıt) - Tqköp• 

rllnün Gökçeağaç nahiyesinden 
Boyabat orman muhafaza memuru 
Salim efendi jandarma Konyab 
Halil tarafından öldttrUlmUıtUr. 

Orman muhafaza memuru 
Salim efendi arkadaıı orman 
muhafaza tahıildarı Ali ftıza 
efendi ile birlikte Y ağdere köy~· 
ne gelln almıya gltmlf, orada 
eğlenirken içkinin teıirlle havaya 
slJAh atmaya baılamııbr. Arka• 
daıı All Rlza efendi Salim efen• 
dinin fazla taıkınlık yapmasma 
meydan vermemek için onu kal• 
dırmıı ve yola çıkarmııtır. Salim 
efendi yolda Yılanlı: k6yüne uğ· 
ram1ş, Keılloğlu Hllaeyln Alanın 
kapısma dayanıp zorla içeri gir• 
mlttir. Bittabi eY sahibi Ue Salim 
efendi ara8lnda mllcadele b~tl a• 
mıf, bu eanada jandarma Halli 
efendi yetişmıf ve Salim efendiye 
dışarı çıkmaıım aöylemittir. Salim 
bu müdahaleye ıinirlenmlı ve 
blmil olduğu parabellum taban• 
c&1ını çıkararak jandarmaya ateı 
etmeye baılamııtır. 

Nefsini müdafaa vaziyetinde 
kalan jandarma Halil bu sefer 
Salim efendinin ayaklarına doğru 
ateı etmif, SaJim efendi 3 ku~ 
ıun)a ayaklarından yaralanmıtbr. 
Yaralı vilayet hastahanesine 1ev• 
kediHrken faz1a kan zayi ettiği 
için ölmüştür. Vak'anın tahkikine 
hükumet ve adliya vazıyet etmit· 
lerdir. lf -r-=·· ............................................... 1 ... 
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( H,d/cın :Sesi] 
Endişeli 
Siyaset Havası 
Ve Halk 

Avrupadan gelen haberler, IW
huaa b'1.Dlann Almanyaya te
maa edenleri endişe nyandmcı 

mahiyebeclir. Bu baberleria ve 
hasıl olan enditeli vaziyetin halk 
aramnda bıraktığı iırtibm qağtki 

satırlarda takip edebilirsiniz. 
1rlaıı bey (Saltanahmet Çat1adık8111 

13) - Umwııü .. rp diiayanın pliflaJ 
bozdu. Batımıza bir çok feliketler
clen bqka bir d• lıtiaadi bUran 
denileD dut pbrch. Bat.Da lnı..Iar 
timdi bu dertle uj'raıırlarken dünya 
ufukları yine karardı. Evveli Alman
Jllda bir ibtilil ~ldı. Şimdi A-Yu.turya 
lıyam baatırılmakla uj'rafılıyor. Seh
palar lruraldu. Adamlar aalıyor. ltalya 
Hkerleri hududa silah çatmıt bir 
kuffUn patlua dünyayı atete nrecelr. 
Bu bin bir tehlike yetmiyonnuı fibl 
bir de Hindeııbu.rpn ilimi ortaya 
çıkb. Ben tfmdiye kadar bir harp 
tehlikeaine inıuuniyordum. Fakat h•
güalerde korkmıya bqladım. 

-ti 
Arif bey ( Gedikpqa Neviye IOkak 

' ) - Gazeteler fe .. ı..bed. nr
mqe batlacb. l.tiıdili telalike1e d6fea 
Avamaryayı Almaayaya lı:apbrmamak 
Ye Almanyap bir Akd..U la&lliiıaeti 
halllle ıobaamalı i~ bltla ı.e.. 
hudut de•letlu ayaldaacblar. it.iye 
hud.da aaker döbtlt- Bu riditle 
bet1 •aalyeti cidden tehlllıeli pr1iyo
ru-. Allala diplomatlara baaaf •eraiıa. 

* Cemal bey (Sirkeci Saııcaktar ıo-
kağı 71) - Umumi harbin yaralannı 
henOz Hrmadık. Bugün umumi har
.,. yirminci yıldönlmlnl id.rak ede~ 
.... 1ııu laarbl dopHa topraklanta 
...... M.mlar a..byor. Hud.tta. ibl
yaa HkerlerJ •ilih omuaa vaziyetinde 
Mkli1orlu. Umumi harp te böyle 
beklenmiy.. bir zamanda tek bir 
......... D pkmlfb. llumafih mUJet
lerin mukadderatlannı ellerinde tutan 
diplomatlu biyle bir •arpten müm
kOn mertebe kaçınacaklardır. Çünkn 
Jem lıııU lı•rp Jİrminci a.ır miedeni
retiaJ ... tel.ıikeye •okacakbr. 
insanlar anrlaran yaratbfı medeniyeti 
ellel'ile yılrrp ta iptidai devirlere el
Mtte rica etmek l•teme:ıler. 

Temi~ik için 
Yeni Bir Program Hazır
laamuı Lüzumlu Görüldü 

• .. 
Gümüş Ve Nikel Paralar 
Bir Ay Sonra Basılacak 

Maliye Vekili Fuat Bey Ankaraya gitmeden bir ı •lia nftl Darphane ve Damga matbaaauu tetkik 
etmif, bittin makineleri ~den geçirmiıtir. Vekil 
Bey Darphane ve matbaanın faaliyetini beğenmiıtir. 

Yeni buılacak gllmiit ve nikel Cümhuriyet 
paraları için açılan mUsabaka müddeti bu ayın on 
•ekiziode bitmektedir. Reuamlar yaptıkları model
leri &Jlll cxı sekizinde Darphane mlidürlüğüne vere• 
cekler ve bir hafta zarfında bunlardan hangisinin 
tercih edileceği anlaşılacak, aahiplerine her resim 
için biner lira mükAfat •erilecektir. Bir ressamın 
dört ahnmeai de kabul ediline dört bin lira ala
cakbr. MBaabakaya girenleria adedi mühim bu 
yeldin tutmaktadw. Y ~ reıı ımlann iyi anlaya
madtklan bir nokta,.. burada tenvir etmek llzım 
aeJiyor: 

Gümüı ve nikel paraların her iki taraflarındaki 
yazıların irtifaı bir milimetrain yllzde on befi ft 

rellİlll loammın aaç Ye elmaak kemiği • ki rafın. 
ferde en yftksek kısımlarc:hr • irtifaı bir milimetrenin 
yüzde otuzu, yazı ve resmi muhafaza edecek olan 
kenar kabartısı da bir milimetrellİll yftzde kırkı 
nisbetinde olacaktır. Alçı kahplarda bu nisbetler 
gözetilerek hazırlanacakhr. 

Bir çok ressamlar bu •oktayı anlayamadıklan 
için müaabakayı kaybetmeleri ihtimali vardır. 

Yeni paraların basılması için ( 90 ) ton kadar 
gümüşe ihtiyaç Yardır. Halbuki ıimdiye kadar 
ancak ( 30 ) ton giim6f toplanabilmittir. Fakat 
Darphane müdüriüğiinb aldığı emre aöre milsaa 
baka biter bitmez Eyltıl içinde glmlf paralann 
buılmasına başlanacaktır. Buılma İfİDİ müteakip 
yeni paralar hemen tedavili .ahuana çıkacakbr. 

Eski Borçlar Ziraat Mektebi Tifoya Karıı 
Sıhhat idaresi Ve Belediye 

Ciddi Tedbir Aldılar 

Seyri•ef ainin Alacak Ve '/il ı 
V- --•-• . T b·t Ediı· ır~ ezunıarı ... e~en es ı ıyor 

. ~ -~c1en?eri eski seyrise- Ve Askerlik 
fam ıclaraiae aıt hesapların tet-
kilöle mega( bu!unan tasfiye 
komiayG1111 kuunen çalışma mlid
cletini bitirmit ve dağılllllfhr. 

Fakat, tayin edüea bir meneük 
müddet içerisinde eaki idareye 
ait hesapların tasfiyeai tamamia
nanıamııtır. Bu itlerin bitirilmesi 
için yeniden alb aylık bir mnd
det tayin edı1mit ve ikinci bir 
tasfiye komiıyonu teşkil ediJmiftir. 
DenizyoHan işletmem idarai tube 
müdürlerinden Sadi Beyia riyase
tinde ~- yelli konai9yen, son 
bftıı içerisinde hesapları ve ş im
diye kadar yapalan tasfiye mua
melfttım devralmış~ dünden itiba
ren de işe batia."Slftır. 

Verilen malômata göre, şiın
diye kadar eaki idarenin alacak 
ve hortlanmn alhim bir lasmı 
tesbit edilmiftir. Seyrisefaiaia 
ldemai iktiza ede. borçlan. tu
fiye ifleri tamambmcbkt:an 80llr1l 

Maliye Vekiletine bildirilecektir. 
Ba horçlar 7edi -ed• öd.... 
celdir. 

Maarif Vekile~ ziraat mek· 
tepleri mezunlarmın gerek me
muriyet ye gerek aakerlik hutlU
lumda Iİlle mezumı hakkını haiz 
olmalan eu8181 bhu.I etmiftir. 
Ba ....._ alikaduwa da teb
Bpt yapdmqbr. 

Bundan böyle, mat mektep
leri mamalan, bu haktan iatifade 
ederek ihtiau taıa.ili de yapa• 
bileceklerdir. 

Seyyah İtleri 
Turizm Şubesi Yeni Te
ıebbüalere Girişecek 

Son zamanlardaki tifo vukua
tının çoğalmamıda.ld aebepler 
ara•nda mevsim dolaJl8İley mer 
valarm yıkanmadan ve pia olarak 
yenilmeai ciheti de nazarıdikkat• 
çarpm•tbr. Birçok ....U, yıkan

madan yenecek meyvaları açık 
İşportalarda utmaktaclırlar. Sıh
hiye MildlrlDğft bu huauata bele
diyenin na.zan dikkatini celbet• 
miftir. Belediye de, kaymakam
lıklara bir tamim göadererek, 
ucak havalarda aıJdaati amumiye
ye muzır bir ıekil alan, yıkanma· 
dan yenmek zarureti olan mey· 
vaların açık bir tekilde 1ahlma-
11mn menedilmeaini bildirmiftir. 

Not us Sayırnt için 

Belediye temfzlik itlerine dalıa 
ziyade ehemmiyet vermeğe lıarar 
vermiftir. Temizlik işleri ıçın 
alAkad. mlldtlrleriD lftirakile 
Wr faatiyet programı hamiammya 
.... anmıfbr. Fazla paraya mute-

24 Saatin 
Hadiseleri 

Belediye turizm tabeai, 9ehri· 
mize fazla aeyyah celbetmgk için 
bazı yeni tuanrurlar etrafında 
tetkikat yapmaktaclıl'. Birçok 
ecnebi aaaleketleri fİDlendifer 
we ••par pergllıı olan arazideki 
tepelere, dağlara iri lıarfl..le 
propaganda le•hala:ı aatırmakta· 
dırla.r. Meaell Marailya ile Nia 
arasında ifleyen fİmendifer hat
h•• iki tarafındaki el.tela, Mı11F 
hükümeti, Mısın ziyaret için gü
zel leftalu aabrmıştır. Bu propa
gandalardau sonra, Mısıra gelen 
ıeyyahlaruı adedi •taup. latan
bulun taaıtılmast İçin de buna 
benzE?r bazı tetbirler tetkik edil
mektedir. 

Ônümlzdeki Hne 1apılacak 
umumi nlifus tahriri .için icap ed• 
hazırhklara bqlanllllfbr. Bq Ve
kilet istatiatik umum mildiirlii
ğiinden aJikadulara relen .. 
tamimde, tahriri kolaylqbrmak 
için, belediye hududu dahilindeki 
aokak ve evlerin numaralanmuı 
itinin sür'atle tamamlanmaaı icap 
ettiği bildirilmittir. 

wakklf" olauyaa ban temizlik itleri 
icila, aaaal yapllabileceği haldwı
tla bir talimatname hazırhmacak
br. l.tanhula relen seyyahlar 

bilhassa sokaldarm kirliliğinden 
ti(dyet etmektedirler. Seyyahlar 
da bilikia latanbulun köşe semt· 
leriade daha çok dolatmayı se..,. 
mektedirier. Teaüzlik itleri iPıı 
aahiye mldtlrllilderine de bazı 
vazifeler verilecektir. 

K-•papda O.... i-t.de 
bimi bir alacalr maele.iacleö 
pkan kavga neticesinde Ali ia
minde bimial baf1Ddan 1U.
lamıfbr. 

• Babkpazan civarmda y,,,. 
nm handa teni F aat Ef. ayni 
handa kunduracılık eden Mustafa 
Ef. isminde birini yaralallllfbr. 

_. Elektrih firlcetinin buhıJt. 

duğu Metro hanında birinci kata 
atılan bir sigaradan ya•ım çık
mıf he- de 9İrayete meydan "'" 
rilmeden ıöndiirUlmlftör. 

BUnkll Hava Vaziyeti 
Rasathaneden öğrendiğimize 

aöre dün en fazla hararet 28,. en 
az 21 derece kaydedilmişti. Va
Nti 24,5 dur. 

R.üzııir aaniyede 9 metre ıtır· 
atla yıldwlan eamiştir. 

Kazalara Karşı 
Y oUann tamirinde, yerler ka

zılırken elueriya ha•agazı boru
lan patlamakta •• ba yüzden 
kazalar olmaktadır. Bu kazaların 
Önüne ıeçmek açın, verilen 
yeni bir karua göre, her yol 
tamiratında belediye şirkete 
bir ihparname gönderecektir. 
Şirket tamirat esnasınde bir 
memurunu inıaat mahallinde 
bulunduracak, ve boru patla· 
m&aa tehlikelerinin önlne geçif
mif olacaktır. 

GWn Tarihi 

Karar Tramvay 
Şirketine Bildirildi 

TramYay firireti ile 1926 •eneel11de 
aktedJJmfı olan mukaveleııamenla 
fe.W kkk•nd.akl veklllw heyeti ka• 

ran, N.fla Veklletl tarafaadan, •oter· 
Hlıı .., .. ta1lle 41a ..... n tlrkete 
telıılit edilmlftir. 

Bu kwara 1r&e; 92' mukH.Jul 
hOkGmlerl ortadan kalkmııtır. Şirket, 
bu huauata itiraz laakkuu kullan•a-

dıfa talultrcle 923 mukaYelesioio der
hal tatbiki için harekete geçilecektir. 

A~•• CUmhurlyet Meydanı 
Ayaı, Belediye Ct\m• 

huriyet meydanının tevsiln• 
karar vermiş ve etrafındaki kırk 
kadar clOkkanı istimlak etmiştir. 
Meydana muntazam bir şekil 
verilmiı, ve kaldırım f efriş edil· 
miftir. Meydanın tam orta yerine 
bir park yapılması dır mutasav• 
Yerdir. 

Babaesklde Panay1r 
Babas~ Her HP• 

olduğu gibi bu aene de kasaba· 
mızda yedi gDn devam etmek 
fizere 12 Ağustos pazar günü bir 
panayır kıuulacaktır. Panayırda 
her ttlrli baranat, hububat Ye 

tlkcar mallan llzerlne muamele 
yapılacakbr. · 

Dükkanların Kapanma 
Saatleri 

Ylyeeelr Ye içecek maddesi aatam 
dOkkiolann Akıam ... t 8 de maal• 
fatoracı, ayakkabıcı ai .. l dükkanla• 
rm da akıam aaat 7 de kapanmaları 
hakkındaki D•lmi EncUmen kuan 
iç gfto •onra tatblka baılanacaktır. 

Bu karara riayet etna[yen dükkan ve 
mağaza ıalalpleri, belediye zabıtaaı 
talimat.a ... eal mueiblace t•~iye edf• 
leceklerdir. 

Çakmak Pulları 
İnhiHr idarMi yeni çakmaklara 

konmak Bzere Darpbaae ve Daml'• 
matbaaaı m0d6rl6fla• OD bin çak. 
••k palu .... ..ıa ... ttar. Pulların ba• 
..ıma.ı•a batlanmlflu. 

DUIUn Evinde 
Fenerde Mustafa eftndi ismlnd' 

birinin d6ğiln0nde Ma.taf a efendi il• 
bıçak oyunu oyna .. kta olan Ahmet 
efendi i11minde biri oyun esnasında 

kazaen arka1ındaa yaralanmıvtır. 

Bir Hafta Ewwel çalmıt 
Deftenlanla bir yapada çalııaıı 

amele t..eilia bir lııafta enel çalı• 
nan elw..Jeri Caf• Ülminde bit 
elbiaride hbarak ,akalanmıfbr. 

Maarif Müdürü 
Ankaraga Gitti 

Maarif •ldld lhyiJar Bey ctll9 
aktam Anlıraraya huek.t etmlt~ 
Haydar Bey Aakancltı ecnebi mek' 
tepleriade derm olaa resmi U•t 
muallimlerial• vaziyetlai törütecektb'. 
Muallimlerla ders ... tıerl haftada 24 
olarak t .. blt edUdltlnden, ecnebi 
mekteplerdeki deraleri aLnacaktır. 

Bunların 7erine yeni muallimler tayla 
edilecektir. 
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llir Haftada 
52 Kaçakçı 
>'aka/andı 

Ankara, 2 ( A. A. ) - Ağuı· 
toıun birinci haftası içinde Uçit 
llliıademeli olmak Uzere 39 ka· 
~kçı vak'aaı olmuıtur. 

.. Bu vak'alarda 52 kaçakçı, 30 
~urk lirası, 1000 leva, 34 kaçakç\ 
t ayvam, 70 gram eroin, 803 def· 
•r sigara kağıdı, 11306 adet 
~~rnak taıı, iki tüfek, 28 keçi, 
~ gUnilif mecidiye, 907 kilo 

! ıllhiıar ve l l 56 kilo gümrük ka· 
tağı yakalanmııtır. 

İfıaat 
llir Fransız Gazetesine 
Göre Avusturya f syanı 

Paris, 2 (A. A.) - jurnal ga· 
:eteei, S1raz:burg' dan aldığı şu 
elar afı neıretmektedir: 

Resimli Makale 

SON 
... 

il Görmek il 

insanlar Yardır ki yalnız gözlerlle g~
rUrler. Halbuki insanın, hayvandan farklı ola
rak en kuvvetli girme vuıtHı doğrudan dot
ruya beyni n kalbidir. G~z 1adece bult bir 
aletten batka bir f ey detildir. içimizle ve ka
famızla ıörmiye ahımalıyız, ki buna "Baairet 
derler. BeyJnlerl ıörmiyen ln1anlar, kapai: 
gözlll olmaya mahkumdurlar. Yatayııları ye. 

• .) miye, Jçmlye ve yatmıya inhisar eder ve çok 

~~.\kla" .a,çu. 

~===-=-::::-:::-=--~~-:.::::::-----===::::::::::::--· 
Meb'us M. Valterio mildiirli 

~uğu E&la11er gazetesi, Berlin 
~:naından muntazaman kliıeler al· 
A. tadır. Bu sefer22temmuzda yani 
k vu.sturya Başvekili M. Dolfliss'un 
~tiınden üç gUn evvel Berlln 1 
~namdan beı kıHıe almııtı. I 

8 -kti ııeldiği zaman "Avustur· 
Yada halkın isyanı,, başlığı ile 
~ .. redltecek olan bu kıliıe· 

11 trln altında ıunlar yazılı idi: 
1 - infilak ettirilen Viyana 

.. l''4lJo iıtatyonu. 
ı . 2 - Kıyamcılar terafından 
ı 11V~I olunan Baıvekilet binası. 
• d 3-BatYekilet lçln yaptığı mUca· 
• el.do yaralanarak ölen M. Dolfüı. 1 4 - Kıyamcılar tarafından SON TELGRAF HABERLDIİ .. tty Wf edilen M. F ey. 

5 - Y eai kabineyi tefkil ile 
....._ul olan M. Rlntelez. 
_ Bit-ineili mtıatHna olmak 
Uzere bllttin bunlar tahakkuk et· 
lldttir, Binaenaleyh Berlin Avuı• 
!urya iıyanmdan ve M. Dolfüsün 

.. ~ldiırnıecetlndon Uç gftn evvel ha· 
\rdar idi. 

il [Avusturya hadiselerine ait diğer 
af.erler befinoi 1ayfamızdadır.] 

• Yeni Fabrikalar 
t tl Hafta l çinde memleketimizde 
• pç Yeni fabrikanın bizıat Baıveldl 

lfıa tarafından temel atma raai· 
111•1eri icra edilecektir. 
8 ÖnUmUzdeld perıembe evveli 

~ d •lllrköy bez fabrika11oa• y~nl 
, k llireleri açalacaktu. Ayrıca lzmitte 

t Urulacak kiiıt fabrikaaınıo da 
pllleli ablacak, sonra Baıvekil 
k •tll Zonıuldağa ıiderek Sömi· 
ek oca;ıaı knıat edecektir. Bu , ... 

b _ ınıelerde lkhıat Vekili Celil 
~1 de hazır bulunacakbr. 

Vekalet Emrine Alı~dı 
Ankara 2 - Silivri kaymaka· 

• :'' Mehmet Ali Bey yekllet em· 
llt ahnmııtır. 

Atina Elçilil'i 
A~a ~lçilltln• Tiraa elçiıi Ruıea 
re • ~yın tVarialne karar verllmiıtir. 
arıcıye ekili Sehrimizde 

Ankara, 3 ( Huauıl) - Hari
~iye Vekili dBn akıam lıtanbula 
"•rekt etti. 

Tapu Müdürlükleri Ilga 
Edilecek 

Hububat Alım atımı 
Adanada Buğday 2JS 

Arasında Muamele 
- 3 Kuruş 
Görüyor 

Adana 2 (A.A.) - Buğdaydan 
baıkn diğer hububat piyasası 
gittikçe yükselmektedir. On glln 
evvelisinc. kadar altmış paradan 
muamele gören arpı. 88-86, yulaf 
95·98 paray• satılmaktadır. 

Buğday piyaea11nda banka 
fiatı aabittir. Kıbrıı cinıinin kiloıu 

Samsunda 
Dereler Köyü 

Samıun (Huıuıi) - Biribirle· 
rine 200, 300, 500 metre ara ile 
kurulmuı 17 parçadan mllt•t•kkil 
Dereler K6ytl Samıuna iki 1aat 
meaafededir. 

Bu köylerde Sellnik ve Ka .. 
vala muhacirleri itkin edilmiıler· 
dir. Samıun- Sivas battı köyün 
tam orta yerinden geçmekte ve 
bu köyde ıayet iyi tütün yeti,
mektedir. Bu sene tltün mahıuln 
i'•çen seneye niıbetle çok fazla· 
dır. Köylftler bu sene 800 dönlaı 
kadar ıeker pancarı da dlkmiı • 
lerdir. 

en fazla 3, yerli cinslerinki 2,75 
kuruıtur. Ziraat bankası şimdiye 
kadar tahminen 10 milyon kilo 
buğday satan almııtır. 

Pamuk piyasaaında da üç 
gllndenberi bir hareket i'ÖrWmek
tedir. Evvelki ıUn borsamıza 32,S 
kuruştan pamuk sahtı yapılmııtır. 

Stoku pek az bulunan Mısır pa .. 
mukları da 34 • 35 kurUf arasın· 
dadır. 

Tiftik MahaulU 
Yozgat, 2 (A.A.)- Yeni tiftik 

mahıultı vasati elli kuruıtan ıa· 
tılmaldadır. Mahıultba yUzde 75 i 
ıatılmııbr. 

İspartada Almanyayı 
Umumi Bir Düzenlik Pro- Ta, zige 

.. 

gramı Tatbik Edilecek A k 2 (A A ) 0 arı, • · - Alman 
lıparta, 2 (A. A.) - Ctımb11• ReiıicDmburu Mareıal Fon Hi .. 

rlyetin ikinci on yıhnda tahakkuk denb11rıun vefatı dolay .. ile Re1-ie 
ettirilmek Uzere l.partanın imarı cDmhur Gazi Muıtafa Kemal JH. 
hakkında ltir proıram tanılm Ye Hariciye VeldU Dr. Te•fik Rllftl 
edilmiıtlr. Programıa batında U. taziye telıraflan çekmiflerdir. 
fenni mubeha Ue umu•I heli BuıUn Hariciye V eklleti protokol 
inıaatının ikmali bulunmaktadır. daireıl ıef vekili MOtfik Selimi B. 

Maliye Tetkikleri Alman Sefaretine giderekbUkümet 
Maliyemiz hakkında tetkikat namına taziyede bulunmuttur. 

yapmakta olan franııı maliye Eliaiz Hattı 
mutabauııı M. Alfon, memlekee Ankaradan bildirildiifne göre, 
timizin buıuıiyetiae gire bir ıia- Ellziı tren hattınan kOıadı için 
tem kabul etmek lizım geldiğini Maliye ve Nafıa Vekilleri Eliıize 
•öyle mittir. ~==--====odr.;;i;;;;d,;:;•c;;:e;;k~ lerdir. Ankara, 3 (Huıuıl) - Tapu 

paıum MUdörlUğü yeni bir kanun 
iyibaıı hazırlamııtır. Bu Iiyihaya ( 
~6re, Türkiyede tapu teıkilatı 14 
d •ntakaya ayrılacak, t apu mli· 

________________________________ ;;.,;,;.._ 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
t CklUkleri ilga edilecek, yerine 
rı'Pu sicil mftdtirlilkleri ihdas olu· 
~Caktır. 

ll\'agaziaden ZehirlenJ i 
F 'k lana. erı öyde oturan Afet lianam 

~it •ndc bir kadın Beyojlunda 
.. •tİParhmanda temizlik yaparken 
~•k "Yan havagaıi borusundan 
t,d a.n . gaıden zehirlenmiı ve 

'"1 altına abnmııbr. 

Amerikada muhtelif meaJek mensuplarmın sahip 
oldukları kredi hakkında tuhaf bir istatistik Ylicuda 
sretirilmif, Bunda ea yilksek kredi sahibi olarak me· 
murlar ve perak~ndecl bakkallar gösteriliyor. BunlarıD 
kredileri yüzde doksandan fazladır. En aıatı kredi 

1 
hlpleri de reasamlarmıı. Bunlarınki )'lizde 38 dir. Bu 

t etkik, muharrir Feleğe bir yazı ilham etmit· Felek 

IS •R !NAN 

yazılının sonunda diyor ki; 
"Otelcilerin, lokantacıların, berberlerin yani hergla 

tt!maa ettlQimiz adamların fena kredide bulunuıları da 
acalpl Likia ressamların en fena kredi aahibi oluıuna 
ne dersiniz ? 

Hepsi illf Amma biıı: yani ıazeteciler listede dahil 
değil. Muhakkak bizim kredi yilzde 38 dtn de •t•lıl" 

ISTBR iNANMA/ 

Almanya da 
Bir Direk 
Yıkıldı 

Sarfa J 

Kı 

''-------- A. E 
"Hindenburg,, un ölüm habe· 

rlni veren telgraf, hayatını anla· 
tan kitapla ayni zamanda elime 
geçti. Telgrafı bir kenara attım, 
kitaptan bir yaprak çevirdim. 

Dün takvimde: 
2 ağustos tarihi vardı. 
Büyük muharebe de: 
2 ağustos tarihinde bqladı. 
ikisinin arasında tam 20 yıl 

vardır. Biriıinde 914 n, diğerinde 
934 ü buluruz. 

* Hindenburgun 20 sene evvel 
kendisini tarihe mal eden telgra· 
fııu yazdığı oda, son nefesini 
verdiği odadır, bu telgraf ihti
yar ceneralın Volf ajansından 
Almanyanm Rusyaya harp ilin 
ettiğini işittiği gün impratora 
gönderilmiştir, tek cllmlelidir: 

Vatanın hizmetine amada 
olduğunu anlatır. 

O telgrafın poıtahaneye gön· 
derildiği dakikadan cevabının 
alındığı dakikaya kadar ihtiyar 
Jenerahn içinde bir apğa bir yu .. 
karı dolaştığı oda da, bu odadır 
ve dudaklarmda dolaşan hep 
ayni cümledir: 

- 67 yaıındayım, ihtiyarım, 
acaba elin beni iıteyecekler m? 

Tarih Hindeoburg'un en llzUn
tülü zamanlarını 914 senesi 
Ağuıtoıunun 3 ünctı ve 4 ilncll 
günlerine mal eder. 

T elgrafm cevabı gelme mittir 
ve Hindenburgun dudaklarında 
dolaıan cümle değiımiıtir: 

- Muhakkak beni fazla ihtl· 
yar buldular • 

Fakat mlteakip &'ID ihtiyar 
aaker için ne blyllk bir bayram• 
dır. Elinde bir telgraf, içinde 
iki sabr: 

- Şark orduları kumandan• 
lığına tayin edildiniz, derhal ite 
baılay1nızl 

""" Tarih (Hindenburg)u o glln 
içine aldı. Ve her dakikasına 
baba biçilmez bir kıymet vererek 
tam 20 sene, koynunda bHledi. 
Bu dakikada yerine getireceği 
aimayı hazırlamıı dejildir ve 
"Hindenburg,,un bayata gözlerini 
k~parken, memleketine yapılmıı 
bır aıra bir.metlerin hatırasile 
duymuı olabileceii huzur eksik 
kaldı 111, yerini bakkile doldura• 
bilecek ıimayı ıörememİf olma· 
ımdandır. 

* Milletler •Bayllk adam,. yetif-
tirmekte çok mllme11iktirler. Ta· 
liblllttri buhranh zamanlannda bir 
tane bUyllk adam yarattıktan 
baıka, bir sara da ikinci ve 
llçOncü ıınıf yet.ittiren keneli 
kendilerini idareye ;..uktedlr 
olanlardır. 

* Sözün kııası : Almaayada btr 
direk yıkılmııtır. 

Nezihin Su ihtiyacı 
Nezip ( Huıuıi ) - Burada su 

aıkmtııı vardır. Her sone yazın 
kuyuların suyu çekilmekte, kasa .. 
banın altından geçen dere de 
azalmaktadır. Belediye bunu na· 
zarı dikkate almıı yedi kilometre 
mesafedeki memba suyunu kasa• 
baya akıtmıya karar vermiıtir. 
Bu husustaki hazırlıklara başlan• 
mış olması Nezip'lileri çok ıevin
dirmiftir. 

lzmirde Bir Yangın 
lmir, 2 - Bugün Bqdurakta 

çıkan yangın netice.inde 4 dük· 
kin bir büyük ev, bir busuıi 
mektep yaomııbr. Zarar bUyUkUlr. 



Tavşanlıda Eski 
Eir Türk Köyü: 
Mogmul 

Tavpnh, (Huauai) - Moymul 
köyD 325 haneli ve 1200 nüf uılu 
uiiyOk bir köydür. Halla Hitit 
neslindendir. Köy 1500 sene ev· 
Yel kurulmuttur. Bu köylüler A· 
nadoluya ilk hicret eden ttirk· 
lerdir. 

Moymullular çok maarif sever, 
inkılipçı inaanlardu. Köyde tim· 
di de büyük bir mektep inıa 
edilmektedjr. Köyde maarif mti
düril, mülkiye amiri, kumandan, 
doktor, zabıta amiri olarak pek 
çok unaur yetifmiftir ve yetiş· 
mekt•dir. 

Köyllu kadın erkek genç ih
tiyar bütün balkı yeni harflerle 
okur Ye yazar insanlardır. Bu 
köyde aaker olup ta çavuı veya 
onbqıhk ıibi bir rütbe almadan 
dönen asker yok ıibidir. Bu da 
köyün ıerek maarif sahumda, 
ıerek ı.eki itibarile f aikiyetini 
ıhtermeıi itibarile ·kayda P" 
Jandır. 

Klyde 60 dllkkAn, bir hamam, 
iki cami, büyük bir havuz, 100 
heygir kvvetinde bir fabrika var
dır. Köy Halk fırkaumn nahiye 
merkezidir ve köy mubtan da 
fırkamn nahiye mutemedidir. 

Diyarıbekirde 
Elektrik Meselesi Halle

dilmek Üzere 
Diyanbeldr, (Huauai) - Diya• 

nbekir bank•11na ait buz fabrika· 
mndan iıtih1al olunan elektiriiin 
pbrimlz ihtiyacına kifayet etme· 
mjini prea belediyemiz Beledi· 
1eler B••kuile temas ederek yt1z 
elli bin lirahk bir iatikraz aktiM 
mu ~affak olmut ve elektirik teai· 
aabnı Macar Guz firketine 
114,995 lira bedelle ihale etmiftlı'. 
37,323 lira bedeli keılfli kanal, 
fabrika, mad11r, memur ve amele 
eYlerile hafriyat kıımı da birkaç 
tin IODra ihale edilecektir. Elek
trik iatihaalinde Diyanbekire 1eldz 
kilometre meaafede bulunan Ça
nakçı ld5yG cavanndaki birkaç 
ıuyun birleftlğl Havar dereıinden 
lttifade edilecektir. Yapılacak ir· 
tifa takriben yftz metre olacak 
Ye elde edilecek beygir kuvveti 
de beşyüzden atağı olmıyacaktır. 
Belediye meclisi fevkalade içtima 
ederek Belediye Reiıi Şeref Beye 
Ankaradaki Belediyeler Bankasın· 
dan ıehrin elektrik tcs"sah için 
yüz elli bin liraya kadar teminat 
mektubu almaaına Ye bu teminat 
Ye taahbllt mektubunuu faiz ve 
.. raitini teabit etme1ine ve bun
dan baıka bq •ene mftddetle 
ellibin liraya kadar ietikraz yap
mıya ve icap ettiği kadar karıılık 
vermesine mutlak 181ahiyet ver
miıtir. 

Karapınar Kazaıı 
Ankara 2 (HuauaJ) - Konya• 

ma Sultaniye kazuının iaml 
deiiftirilmlt, Karapınar kazam 
olmuttur. 

Afyon Nahiye Va Köylerinde 
Fuliyet 

Afyon, ( Hususi ) - Sandıklı 
kazasına baih 9 köyde köy ko
nağı inşa edilmiftir. Kuşat l'esim
leri yakında yapılacaktır. 

Çay nahiyesinde de belediye 
tarafından elekblk tesiıatı vncude 
getirilmesi kararlaştırılmış, faali· 
7ete başlanılmıştır. 

MEMLEKET B 

Zonguldakta Yeni Bir Maden 
Senelerce 
Bulduğu 
Zonguldak 

(Husuei)- Erei· 
linin «Köaeağzı» 
mevkiinde ilk 
kömllr damarınm 
uzun Mehmet 
tarafından bulu· 
nuıundan ıonra 
kör-·· r iıtihsal 

ı ..,ı vazıyet e• 
den cc Hazinei· 
ha•a » tamam 
on dokuz aene 
iptıdai ve buit 
usullerle ve da
ha ziyade ya· 
hancı 9ermayui 
heıabına lt g6r· 
mek iıtemİf, fa· 

kat bu idare tar· 

Evvel 
Atq 

zile mhbet bir it gfiriUemedlğin• 
den Zonıuldak havzuınm idaresi 
« Kaptanıderya » hk makamına 
devredilmiıtir. 

Bahriyeliler havza ldareıinl 
ele aldıktan sonra buraya çok 
kıymetli bahriye zabitleri gönde· 
rilmiş, ifte bu san'atkir zabitler 
ile birlikte Zonguldak havzaaına 
ilk defa olarak fen eli girmiftir. 

ZooguJdak havzasına fen aobn 
bahriJe zabitlerimiz içinde bupn 
habr .. hAIA caalı ve taze olarak 
yaıa)'an Veli Bey imninde bir 
zat ta vardır. 

18% .-esinde madea nazın 
.. Graaw Ha•a P8f8. mn mua
vini ve fen komiıyonu relai olan 
Veli Bey o zamanlar birçok mah· 
rumiyet -.e -esaitmHk içinde 
Zonıuldakta kok fmm, Bripette 
ve alet tujlaa fabrikalan •8J• 
dana getirmeye muvaffak olmuıtur. 

O sıralarda ballriye mektebi· 
nin ..a.lu içfn celbedileu lnıiüa 
bahriye müteba911alanndan kimya 
tabail eden Veli Bey, baıarchjı 
bu itlerle memleketia mlWm bir 
miktarda paraunıa harice akma· 
ıına meydan vennemiıtir. 

Veli Beyin candan bir mem
leket aevaiaile çahflllUI, vaktin 
nank6r idareli tarafından balta• 
lanmıt. Veli Beyin muvaffaki7et• 

Eflitun Batakhğı 
Kurutuldu 

Konya, 2 (A.A.) - Kon1a 
mıntakası Sıtma Mücadele Cemi
yetince 1500 hektar vlı'atindeki 
Eflatun Bataklığı, açılan kanal ile 
klmilen kurutulmuştur. Clvarinda 
bulunan 25 k6yftn sıhhatini ihlll 
eden bu •hi bataklığın kunıtul
ması ıayeıinde hem civar kalk.
Dm •ıtmadan kurtulma• •e hem 
de çok kuvvetH •e münbit bir 
araziden ıevgili k~yUiı.rimizin 
i.tifadell temin edilmit ve hattı 
fimdiden kayl6lerimlz ıapanlannı 
kullanmıya batlamıılardır. 

Aydında OldOrUlen Tapu Me
muru Değil Tefeci imi' 
Aydın, 2 (A.A.) - Vlliyet 

makamından bildirildiğine ıöre 
latanbul ve lzmir ıazetelerinden 
bazılannda Aydında bir cinayet 
ıerlAvhasile çıkan bir yazıda 
2417 /934 tarihinde Ortaklar kö
yünde Ali oilu ŞükrO tarafından 
katledilen Sllleymau Efendinin 
vilAyet tapu memuru olduj'u ve 
vazifeye gittiği sırada kaUedildikl 
gösterilmiştir. Halbuki maktul 
Süleyman efendi iki sene evvel 
vazifeden çıkarılmış olduğundan 
o zamandanberi tefecilikle mef1UI 
olmakta idi. Hadise de bu ytız· 
den meydana ıelmiıtir. 

Veli Bey İsimli Bir Deniz 
Tuğlası Madeni İşletilmiye 

Zabitinin 
Başladı 

Zon,ııltlalc m•ll .. eaılcl•rıatlon biri 

l 
lerini, Oımanlı lmparatorlupnun 
aenet menbalanm iatiamar eden 
ecnebi aermayeal aleyhinde gören 
birkaç " çorbacı ,. mn ailfazile 
Veli Bey " Kameroo • adaaına 
nefyedilmifl:ir. 

Veli Be1 havzaya geldiği za· 
man ilk it olarak kok fmm kur
mayı dlflndlğii zaman, buaun 
için llzım olacak alet tuğlasının 
yapılacaıı madeni araa11fbr. 

Veli Bey bu araıbrmalarmda 
muvaffakıyetli bir neticeye var
mıt ve Kozluda Kıhç mıntakamn· 
da 2000 derecelik hararete mu
kavemetli ateı toprağı madeni 
balımpr. 

itte bundan IODl1l babriyeahı 
çelik dökUmbanelerinde, T opane
de bftttm gemilerin cehennemlik· 
lerinde bep ba topraktan yapılaa 
tuğlalar laıllamlmıı, Bahriye bM· 
çeai bu aayede mllhim bir tasar· 
ruf temin etmiıtir. 

Fakat Veli Bey lılnaetlerinin 
mlklfab olarak da Kameron 
adaıına ıllrtıldükten sonra uzun 
müddet m~ttal kalmlf nihayet 
unutulmuttur. 

Son ıGnlerde ortaya lbrablm 
Şamir Bey iaminde milteıebbia 
bir zat çıkmıı ve htıldimetten 
bu havalidekl ateı tuğlası made
nlnin ifletme hakkını kiralamııbr. 

Birkaç gftn 
enel, Veli Beyin 
tarlhi madenin· 

den uzun ıeneler· 
den ıonra lıle· 

meye baılayan kaz· 
ma aealerinl duy· 
duğum zaman 
memleket hesa· 
bına ıevindim. 

Bu madeni 
iıleteo lbrahim 
Şamir Beyin reh· 
berliğile uzun ve 
karanlık bir top· 
rakalb galeriden 
geçtikten sonra 
maden taşlan· 
nın çıkarddıiı ba· 
caya pldik. 

Bacaaın 1-'0JU " zifiri karan· 
Jıj'ım delm~ye ufrqan bir uetilea 
llmbaam Aia, aola gezdirerek 
madeni tetkik ettik. 

Veli Beyin umanını pnç bir 
madenci olarak idrak eden ihti
yar bir maden çawıu bize ma
den hakkındaki habralannı aDla
tıyor ve ikide bir ıatll geçi-
riyor: 

- Ah Veli Bey ••• 
Bapmmn latlnde kemer teı· 

kil eden direk bağlannclan ıa· 
kınmak iPtı iki btlkllm yilrtl· 
yerek gOnete kavuftuğumuı za
man jhtiyar maden kurdu derin 
bir meılek aıkile bAll e&Jltlyor: 

- Senelerden •nra iN kuyu· 
da kazma sallamak yine bize 
lasmet imif, diyOI'. 

Maden aal bir damar halinde 
ifleamektedin. Tnrkiı tirketi 
nllmune mahiyetinde on ton aabn 
almlf ve atet tuil.. yapılmak 
tlzere lataabul imalltlauelerine 
ıöndermiıtir. 

Haber aldığımıza göre Ker
elçlik 111111takamula bugünlerde 
Bqvekil Paıamn elile temeli 
atdacak olaa Sömikok fabrika· 
11mn bOtOn fumlan, enelce bah
riyenin çelik dökOmhanelerinde 
mukavemeti tecrabe edilen bu 
madenla tuğlalarile yapılacakbr. 

Ahmet Naim 

Adana da Amele Kıyafeti 

Milli m•n•ııc•t /a6rllca•ı11ı• 61,. ö,.nelc •lglnmiı •••l••I 
Adana ( Huıusi ) - Çukurova kadın lçtilerl için bir tek kıyafet 

pamuk aanayli mtıeıueaelerlnden kabul etmlf, bllhaua kadın ftçllerl 
milli menaucat fabrikuı ameluine talvar, çarıaf ve peçeden kurtar-
karıı nüvaziıkar hareketleri ile mı1t beyaz kemerli zarif liyab 
temayDz etmiftir. • 6nlllklerle •llslemittlr. Erkek 

Fabrikada amele çocuklan içla amele de mavi pantalon ve ltçi 
bir mektep. amele aileleri içha ıömletf giymekte ve halk içinde 
bir ha.tane vardır. Fabrika ıoa al~a zarif bir ıekllde ıez-
ıamanlarda 1200 kitillk erkek ve mektedirler. 

Urla Mektupları 

Define Arıganl 
Hükuıneti Alda 
mak istediler 

Urla (Hasuai) - Burada dr 
fine aramak iptilası ha1talık hr 
linl almııtır. Aldana eaen veyahut 
bir taraf tan te§Vik gören şu vr 
ya bu adamlar, buraya ge!irler. 
Falan yerde define vardır. Arr 
pcağız, müaaade ediniz deri•• 
mftsaadesini alırlar, hafriyata V 
riıirler.. Fakat neticede eli bot 
çıkarlar •• 

Şimdi de iki Rum peyda ol
muş ve Altıntaı mahallesinde 
firari Rumlardan birinin evinde 
gömülü on bet bin lira bulundu
ğunu iddia ederek hafriyat içill 
müı:ıadesini almıılardır .• 

Fakat bu adamlar, altınları 
tamamen kendileri almak vo hli
kümet hissesini vermemek eme.I 
ve gayesile bir dolap dilıünmtıı
ler, kazamızdan iki zatla birlikte 
bir pli o tertip etmitlerdir. Bu 
Pl'n pdur: 

Altınlann g6mlll oldup ker 
dilerince malim olan mahal h&
kümete blldlrilmlyecek, batka bit 
ev Kiıterilecektir. 

Filhakika, ba9ka bir evd• 
memurların humrlle hafriyata 
devam edilirken, aal parama 
bulunduiu iddia edilen Altantat 
mahalle8İllde Giritli lamill Air 
nın verese1ine ait ve Giritli HD
•Jİn Aiamn ikamet ettiği evde 
de gizlice hafriyata baflanmlfbl'• 

B6yle iki taraflı hafriyat dr 
vam ederken; jandarma komar 
danı yUzbqı laa Bey, bu itlerde 
dalma an .,. olaa bir abn 

ortada ıörtbımemulnden ıüplar 
lmmif, ve .W1etioe aldığa jan• 
darmalarla •alaalle arallllda do
lqm1ya bqlamlfbr. ha Bey iki 
ıokak •erlde bir evla ISnilndd 
geçerken kazma aealeri ltitmİf v• 
filphesi daha ziyade artarak, ev• 
bir baaloa yapllllfbr. Evin ma 
zeninde o, maruf Od zatla birlik
te ev tabibi ve Ud Ramdan 1>14 
...toldi İ8miadeki pim ........... 
ele kazma, klrek olclağa hald 
toprak kazarlark• elrmlmeelltlll 
halinde yakalanDUflanhr. Ba hu 
mata ehemmiyetli mrette tahl· 
kat yapılmaktadır. 

Sabanca 
T enezzühleri 

Trenle Yolculuk Adapa 
nna Kadar Temdit Edil 

Adapazarı, (Huıusı) - Dev 
Demiryolları idaretd tarafın 

Cuma ve Pazar gUnleri Sabanc 
ya terbp edilen tenezzüh ka 
Adapazarına kadar: temdit • 
mit ve trenler dolu olarak A 
pazarına kadar gelmiye bql 
Dllfbr. Fakat tr,.ııJercle tehri · 
tenezzüh makaadile gelenler 
seyrektir. Ve yolculann ekseri 
Düzceye, Doluya, Geredeye. 
daha bir çok yerlere ıitmek iı • 
yen halk ile dola dur. Bunl 
tlrenlerin ucuzluğundan istifa 
makaadlle bu trenlerde ıeyab• 
tercih etmektedirler. 

Ankara Yapı Koopera • 
Ankara, 2 (Husuıi)- Ank 

yap1 kooperatifinin nizama 
buırlanmıftır. Kooperatif elli b 
ev yapbracakbr. 

isteyenler ev kıymetinin 
on betini peşin vermek ıure 
kooperatife sirebilecelderdir. 



( Siga•et Atemi ) . 
fl_indenburg'un j 

BABİCI 
Ölümünden f" 

Nıel D ..., b .1. ? Vaziyetin Vaha-
er oga zır . d 

u Alman Cümhur Reial Mareıal metı Karşısın a .. 
·~lndenburg eaklden"Marazı şeyhuhet,, ___ _ 
aedlkleri ihtiyarlık hastalığının ver
~ti bitabi ile yatağa dütmüıtilr. 
a-ı•reketaiz bir halde Ye derin bir 
11Ykudan aonra .sekııen yedi yaşında 
olduğu halde hayata gözlerini kapadı. 
liayatı, en kudretli sinirleri bile yıp· 
rıtacak hidiıeler içinde yuğrulan 

tııtiyar mareıalın hatıraııı önünde tak· 
rle eğilmek, her vazife ve vatan 

:•ver insan için bir borçtur. Eğer 
•hii tartlar içinde vukubulaa idi, 
~areıal Hlndenburg'un ölümO tabiilik 
[)lldudunu hiçbir zaman aımazdı. 

1 
ilnyanın ve bilhassa Avrupanın 

iJlnde bulunduğu şartlardır ki onun 
GrnUne fevkalide ehemmiyet verdl

tl7or. Çünkü Almanya, tarihi gilnler 
t•.tıyor ve mühim kararlar vermek 
lrıfeıinde bulunuyor. 

ı Mareıal Hindenburg ölünce ne 
O •caktır. 

Alman tetklllb eaaalye kanununa 
ıare gerek bir mani zuhurunda 
f Hastalık vf aalre gibi ), gerek lflilm 
ta.Ib inde reialc&mhurun yerini otomatik 

ir ıurette batvekll alır. Alman mil-
letı, t.ımumt Ad ile relıidlmhuru ae. 
~inciye kadar başvekil reiıicllmhur 
••zlfeıini görDr. Amerlkada ise bl' 
e(hnhur reiıl muavini vardır. Riyaseti 
t1lınhur makamına o gellr ve bakı 
1_•lan müddeti o doldurur, yeniden 
... tlhap yapılmaz. 

Şinıdl Almanyada batvekll, Hitler· 
~lr. Binaenaleyh Maretal Hindenbur• 
(lan yerini o alacaktır. Fakat Hitlerin 
~aaetlni betenmiyen dahili ve harici 
i. ıırn kuvvetler, onu ve rejimini 

•Ylrmek lçia vakti ganimet bilecek· 
ler, hllcumlarını tlddetlendlreceklerdir. 
8u hal, eaaaen vaıiyeti mfitkGI olan 
lllWi ıoıyali:ıml bir miktar daha 
1•hatS1z edecektir. Zira: MilH ıoıyali· 
tim, iktidar mevkiine, muayyen bfr 
lhtiyacln lfadHl olarak geldi: 
1 Millet harici tazyikten bunalmıfb. 

hitleri bir hal&akir bildi. Fakat baıta 
Franaa olmak üzere birçok devletler 
littlerin teıebbU.lerinl baltalamak için 
her fırsattan istifade ettiler. O ıuretle 
buınn Almanya cidden ııkıntıh vazi· 
t•ttedir. 

Hltler, bütiln iddialara rağmen 

l>orjuva ve muhafazakAr bütiln teşek
lctıUerin ifade ve ümididir. Onun 
ltıuyaff ak olamaması demek, Alman· 
hnın anarıiye dOımeai demektir. Or· 
ta Avrupada, Almanya gibi bir ruem
leketın komGnlıme sapmasının ne de· 
hıek olacatını IH baha hacet ytıktur. 

Bundan dolayıdır ki Mareıal Hin· 
denburgun öUlmü, ortaya, mevcutlar
d•n daha çok mühim meseleler çıka
l'abflir - Süreyya 

'~ 
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Amerika Bir Takım As
keri Tedbirler Alıyor 
Vatington, 2 ( A. A. ) - Hn~• 

ajanaı b"ldirlyor: Avrupa vazlyetlnın 
ağırlığı, bahriye erkim Harbiye Reiıl 
Amiral Standleyin ReiılcOmhura mü· 
racaat ederek, Bahrlmuhite aade 
bftyOk harp filoıunun gönderilerek 
hafif filonun Atlaa denizinde bırakıl· 
maaını tavıiye etmHine sebep 

ol •• 1uttur. 

ı f::ıtif filo, bilha11a ticareti bahri• 
yeyl muhafaza için yapılmıttır. 

Hükumet Azuı, M. Baldvloin 
11 lngiltere hudutlarını Rbin'de tayin 
, ~en ., beyanata hakkında resmen 
ı&.utalea ) Drütmemekle beraber, 
Franaız-lnıillz anlatmaıının bugün, 
20 ıene evvel Almanya Belçikayı 
iıtila ettltl zamanki kadar kuvvetli 
olduğuna kanidirler. 

A vusturga Nazi
lerinin Sırbistana 
ilticası Berdevam. 

Belgrat, 2 ( A.A.) 7 Yeniden. 335 
Nazi, Yu101lavyaya ıltica etmıttir. 
Bunlar Varajdine gelmitler ve hapı•· 
dflmlıİerdir. Levamundt'ta Dç buçuk 
ıün harp ettikten ıonra Naziler, ağır 
topları, alev ve bomba makloelerile 
muntazam ordunun ıelmeal üzerin• 
çekilmlyc mecbur olmutlardır. 

Bunlar Yugoılavyaya 18 otobilı, 12 
kamyon, 6 otomobU, 400 tüfek, 6 
naltralyib, 500 ıOnfll ve 60,000 kurıun 
ile gelmltlerdlr. 

Naziler kollarındaki aramalı haç 
lpretlerini ıökmek mecburiyetinde 
kaJmıılardar. 

Buırün Yugoılavyaya iltica eden 
Nazilerin miktan Varajdln'de 509, 
Belovar'da 319, Ojega'da 173 tOr. 

Avusturyada idamlar 
Viyana, 2 ( A. A. ) - Son hidise· 

!erde inıbruk poliı mtdürttnn aldü
ren Vurnlg idama mabkOm edUmif, 
hüküm diln akıam yerine getiril· 
mittir. V urnlg kendlıinl kaybettltl 
için ılya1et meydanına taıınarak 
getiril mittir. 

VurnlK'in ·~ 
hapae mahkum 
celaede ıorguya 

orta§'ı olup 20 ıene 
edilen Meyer, hafi 
çekilmlıtlr. Meyer, 

Milli ve edebi tefrika 

70 
Mt1 brure Sami 

ÇÖL 
Yarım ıaat kadar sonra, ben 

de batımın ağrıdığını bahane ede· 
rek, Müdireden izin aldım. 

Küçük baıtaneme doğru yll· 
türken, kartıma yine kambur 
Yllcudo. kıaacık boyu ile o çıktı: 

- Nazan Hanım... Şişli so· 
nunda bir Sör mektebi var, size 
bahsettiğim kadının çocutu bu 
mektebin ana ımıfma gidiyor ... 
Sıhhati çok iyi Neı' esi de yerin· 
de, dedi. 

- Ne yapayım ? Neye ıöy
lUyorsunuz bunları bana ? diye 

keke'cdim. 
- O kadına çok benzediğiniz 

için, dedi. 
- Ben:ı:iyorsam ne yapayım? 

"\'ani ne istiyorsunuz? diye yUzU· 
ile baktım. 
~ ~irşey söyleyecekti. Ömrümün 
a:lkı yegane dert ortağı olacaktı. 

tını kaldırdı, ıonra birden 
taydı: 

C - Hiçbir şey iıtemiyorum. 
lciİ~~niz hayırlı olıun, deyip çe· 

GİBİ 
O gecem de sayıhlara katı• 

lan, buhranla, ıstıraplı, boğuımah 
bir gect> oldu Nesrin. 

iki gu 1 ıbnra Müdire Aziz'e 
mektebe, sabaha karşı bile dön• 
memiı olan ojfondan, beı on sa· 
tırlık bir mektup ieldl. 

Bu mektubu getiren, ıivil lfİ· 
yindlği halde aıkerliği ytirüyU· 
şünden, konuşuşundan, ayaklarını 
oynatışından anlatılan bir erkekti. 

Zarfa bile konulmıya vakit 
bulunmadan yazılmıı bu kağıt 
parçaıında bUyUk bir ıey yoktu. 

Bir zamanlar Müdire Aziz'in 
kocuı harbederken, ıimdJ de 
oğlu bUıbUtUn ba9ka ıartlar içinde 
dütman eline dOımUştU. 

Y akalanacağmı hiHetmif, mek· 
tebe dönecek ol1a tllpheleri 
annesine de bulaıtaracağmı dUşll· 
nırek bu kağıdı karalamıı, 
arkadaşının oturduğu mahalleye 
girip, bir ıey almak bahane1ile 
bakkala bırakmııtır. 

Kaçmıya, peıindekileri ıaıırt· 
mıya muvaffak olur, kurtulabi· 

Alman Milisleri 
Hitlerin Emri le 

rını 

N•ziler telcr11r inl/ormalarıntı kavaştalar amma neş'elerl golt 
Berlln, 2 ( Hanı ) - Bugünden yor. Mlllılerin taafiye!line henüz yeni 

itibaren, Nazi mill.sleri Gnlformalarını batlanmıfbr. Taaf urtaya halll 
tekrar glyeblllrler. Bununla beraber, mütkül meseleler çıkarmıttır. Fil ha· 
ıokaklarda bu üniformalardan pek 81 klka, bundan ıonra mllialerin fırka 
a-örülmektedir. Gi>rünOfe bakılırsa, azası olmaları lazımdır. Binaenaleyh 
bu müıaade hücum kıt'aları ara1ında bugün 3 milyon olan miliı mevcudu 
tekrar bir tevk uyandırmıt• benıeml- bir milyona dütecektir. 

·=== = 

Amerika da 
Grevler 

Kurşun Borularla Müca· 
dele Ediyorlar 

Minneapoliı, (Amerika) 2 - Kur· 
fUD boruları ailah fİbi kullanan l[r&V-
ciler, kamyonlara hücum etmiılerdir. 
Kamyonlarda Hyrftsefer edenler, 
pollıln himayesi altındadır. JSO kiti 
tnkif edilmittir. 

Nazilerin Avuaturyadakl faaliyeti ve 
Viyana asilerinin almıt oldukları 
emltler h'aklond• heyecanlı Jfıaatta 
bulunmuıtur. 

Yeni Be9vekll Romaye 
Gltmlyecek 

Viyana, 2 (A.A.) - Karlntlya'da 
tekrar kargaıalık çıktıtı ve Batvekil 
Möıyil Şuınik'in M6ayö Muıollnl ile 
görilırnek üzere Romaya ıldecetl 
haberleri tekzip ediliyor. Soıyal de
mokratların reiılitinf yapmıı olan 
aabık Baıvekil M. Renner'in tekrar 
tevkif edildlti de yalandır. 

Viyana, 2 ( A.A) - Orduya hita• 
ben neıredilen bir emri ye'Vmi de. 
Avuıturya'dakl meıru nizamı ihllle 
tetebbüı hareketinin akamete uğra-

lirse dönecekti. Gelmediğini gö
rlirlerse, yakalanmış olacağını 

anlamak lizımdı. 
"Merak edilecek bir şey 

yoktu. Bir gün sapasağlam kan• 
buru ıırtında döneceğini annesine 

vadediyordu.,. 
Bu Uç beı satırda bile, sahte 

alaylarını bırakmamıfb. Müdire Azlı 
tek bir gözyaıı dökmeden bunu 
okudu. Sade yUıll ve dudakları 
aapıarı keıllmiftl. Bir de kAiıdı 
tutan elleri çok titriyordu. Ben 
tesadüfen yanlaranda idim. Ne 
diyeceğimi ıaıırmış bir hal~e, 
elbiseaile sivil, bakııı, her hali ıle 
de asker olan esmer adaman yll· 
ıftne, daha olam biteni pek 
kavnyamadan bakıyordum. 

Fazla duramadım. Anneyi, bu 
kötü haber getiricisi ile yalmz 

bırakbm ve çıktım. 
Bahçede bekliyordum. Adamı 

ıörür görmez, yanma if ttim. 
_ Şimdi nerde? Kendlaln• 

bir ıey yaparlar mı acaba? 

Dedim. 
_ Bekiraja bölüğüne götnr-

müşler. Kaparlar, yapacakları bu 
işte. Size adresim~ ver~~mi ne 
vakittir iıtiyor dedı. Müdıre ha· 
namla da demin görüştüm.· Cebin· 
den bir kiğıt çıkardı: • lıte adre· 
ıim bu. Eğer babasız ha1ta ço-

Bulgaristan da 
Komünizm 

1 Ağustosta Üç Toplantı 
Yapıldı 

Sofya, 2 (A.A.) - 1 Ağuıtoı 
1ıUnU slikünetle geçmlı, yalnız Uç 

toplantı teıebbUsU olmuı, datı· 
tılmıf ve 15 kiti tevkif edilmiştir. 

dıtını ve mücadelenin bitmlt oldu. 
ğunu haber \'ermektedir. Emirde ıu 
cGmleJer vardır: 

" HOkiimet M. Domı.•oa eserine 
devam edecektir. 

DaktGfGailz kan, 1adece Avuıtur
yanın ıulhu için değil, bBtDn dDnya 
ıulhu için feda edilmittir. Aılltrln 
a-alebeal, meı'um bir karıtıklıta ve 
çok ağır bir harp tehdidine müncer 
olacaktı. " 

Fon Papenln Seflrllil 
Viyana, 2 (A. A.) - Hariciye lr· 

kanından blriıi, Fon Papenln, Alman• 
yanın Viyana elçllltine tayinine mu
vafakat edilip edllmiyeceti hak
kında henOz bir karar verilmeditlnl 
ıöylemiıtlr. 

cuklar yerine, bir gün de yaralı 
askere analık, kardeılik etmek 
isterseniz, İstanbuldan çıkmayı 
göze alırsanız, bana geliniz. Ha1an 
ıizl çok anlatmıştı. Gayemizin 
yardımc111 olabl!eceğinizi ı6yler 
dururdu. Beklerim ıizi gündüzleri 
hep evdeyim. Muhakkak gelin, 
dedi.! 

itte Nesrin, eczacı kambur 
Hasan, böylece pabrtıa1z, ınrül· 
tllıllz aramızdan çıktı. O akıam 
müdire Aziz'i mektebin önllndeki 
rıhtımda dolaıırken gördUm. Göz· 
lerl yerde, bir afağı, bir yukarı 
yürüyordu. Yanma gittim. G6r· 
mekten ziyade, beni hissetti, 
batını kaldırmadan: 

- Keıke onu buraya getir· 
me1eydik Nazan, ihtiyatla dav· 
ranmaiı bUıblitün unuttu. Kafaıı 
da, içi de rahat değildi artık. 
Yazık oldu ona, dedi. 

Ônllme baktım. Sanki bir ka· 
babatim varmıı ıibi, korka korka 
sustum: 

- Kurtulur inıallah. Nufuzu 
geçecek birini bulmalı, ümidinizi 
kırmamalıamız, dedim. 

- Ümidimi kırmıyorum Na· 
zan. Onu lıtanbulun kuklalaşmıt 
sözde nufuzluları değil amma, 
Anadoluda dövüıen evlAtların 
zaferi kurtaracaktır. Hem kendi 

s 

1( Gönül 

Sevgiyi 
Temin Eden 
Nedir? 

ı 

Bir genç imzasfl (NazilJl) den 
şu mektubu aldım: 

"Ne garip değil mi? Ben an• 
nemi sevmiyorum. Bir genç ka· 
dına karıı duyduğum leziz sevgi, 
bir genç kıza karşı hissettiğim 
derin heyecan, kafadar bir arka• 
daıa takındığım samimi vaziyet• 
ten hiçbirisi benzemiyor ona. 
Anneme karıı duyduğum sadece 
kalb1 bir merhamet, insani bir 
hUrmetten ibaret ! 

Aile hayatınm bütUn saadetini 
müstakbel sevgilimde arıyorum 

artık. Tatmin edilmedik ne kadar 
ruhi ihtiyaçlarım var benim bil· 
aeniz. Arzuma uygun bir kız bek• 
liyorum. Fakat ra1lamadım hala •• 
Jiz ne dersiniz?" 

Ne diyeyim? 
Oğlum, harp içinde Çanak· 

kaleden yarah dönmllıtU. Seıl 
yine kulaklarımda, bana anla• 
tırken: 

- " Gözlerimin önünde bir 
alev parladı, düıtüm, önUmden 
bir duman ıUtunu yUkseldi. İçinde 
1en vardın. Kalkmaya çalı9tım, 

bir elimi uzattım, anne diye 
bağırdım, diyordu. Beni de aA"· 
lata yordu. 

Bir erkek dostum vardır, 
iıminl en çok takdir ettiğim 
adamlaran arasında 1ayarım. Kendi 
kendine yükselmittir. Her sene, 
sana pek yakın bir yere, Boz• 
doğana gider ve geldiği zaman 
bana anlatır: Batımı annemin 
dizlerine korum, naaırb ellerini 
tutarım, dudaklarıma göt\irUrlim, 
çoculdaıınm der. Bu doatum, 
bugOn içtimai tabakanın en ıon 
merhalesine ylikselmlıtir. Klyde 
baraktığı annesini, yanında yaıa• 
dığı zaman duyduğu zevkle ıev• 
mektedir. 

Oğlum, annemi sevmiyorum, 
diyoraun ve benden ne dUıUn• 
dü{rümtl soruyorsun. Darılmaz• 
san ı6yleyim: Zevke ve tabiat• 
uygun olmayan menıur bir ıllr 
yazmaya çalışmıısın. 

HANIMTEYZU: -
de vadediyor. Muhakkak döne• 
cektir, bir gün ... Yalmz ben Ha• 
aanın içini düıünUyorum. Dert 
aııl orada. Dedi, birden döndü: 

- Nazan ... Sana hiç bu derdi 
açtı mı? Diye sordu. 

Hayır. 
Sen hisaetmedin mi? 
Ettim. 
Bir ıey yapabilir misin 7 

Hayır değil mi ? 
Uıulca: 
- Hayır ! dedim. 
Elini uzattı, omuzumdan tuttu2 
- Nazan, dedi. (Gözlari nem• 

lenmi9ti. Bir ıey ı6yleyecek, bir 
9ey için yalvaracak gibi idi.) 

YOztıme, göztıme baktı, hali 
değiıti, batını salladı : 

- Hakkan var. Olacak ıey 
değil. Haydi git. Fazlasını bilme, 
daha iyi, dedi. 

~ 

Küçük defterin bir yapraiını 
çeviriyorum Nesrin. 

c<Orhanı annesiz kalmaktan 
kurtardım. Amma kendim çok 
fenayım. Dayanmıyorum. Yağmur 
hlli dinmedi. Buralardan gitme
liyim arhk. Oraya o mektep ka· 
pasına dönmemek için kaçmalı• 
yım ... » diye yazmlıım. 

( Ark:aaı var , 
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Birer kutu oyuncak alacak· 
lar: Babaeski vurıdat memuru \ rıf 
Hey yegeııı \hnıet, Jstanbul <1agaloglu 
Yeuiııe ıl mektebi !\o. 101 Etlıp, Lti
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~\hin sokıık ~o. 0U do. 1:rdogan, Yıl
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rıokak ).:: o 15 tc tıL Hu amettlo, İzmir 
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\le R ler. 
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Kestaneli sokak ~o. 1 de Salim, İs
tanbul Cümhuriyet ortamektep talebe
ıinden 13 I• ikret, Ankara oteli miia
teciri Tevfik oğlu Xedim, Edirne Seli
miye cıvarı Dr. Salih Bey oğlu Ferit, 
lıtanbul CibaH Y eniknpı ııet sokak 
No. 2 de Cemile H. ve .ti. ler. 
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lar caddesi No. 97 Selma, An· 
kara B. M. M. muhafız alayı mu· 
zika muallimi l. Hakkı Bey oğlu kad
ri, İstanbul Sannat mektebi 51 Hadiye 
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İstanbul 5inci ilk mektep 2inci sınıf 
101 Hüıoii, İzmir l\arşıyaka J)ilaver 
sokak N o. 69da Ziya Bey vaııtaeile 

Muııtafa, İstanbul Kandilli kız lisesi 
306 Mahmure Ahmet, ~1orlu •• ucaeddin 
mektebi No. 91de M. gmin, Jetanbul 
Taksim Es ayan ilk mektep 176 N o bar 
Fındık yan 13tıy ve H anmılar. 
Kurşun kalem alacaklar: lataıı

bul Gelenbevi orta mektep 812 İbrahim 
• nla'ıaddin, İstanbul •• i li Mecidiyeköy 
42inci ilk mektep O maıı Zeki, latan· 
bul Kadıköy tık mektep 28• y,. •ıf, 
İstanbul Galata çıkmaz f 

1< 
No. 6 de :-iiinbiıl, lıtanbul ~ 
ahmet Akbı) ık Hisar ıokak No. - . de 
Fahire Hakkı Hanım ve Beyler. 

Birer kartpostal alacaklar: 
Tekirdağ Hacıilbey mektebi 399 Sel~·uk 
Hakkı, Balıkeeir aabık Balıkeair meb
uıu M. \T ehbi Hey mahdumu Abidin, 
Uzunköprü bakkal Demir oğlu Sedat 
Cengiz, lııtanbul Ayvaıuıaray caddesi 
Kalafatçı Iliisnü sokak No. 4 te ~litat, 
Kırklareli <.'arşıme) danı Ahmet Hamdi 
kuııdura imalathaneııinde Nuri, İzmit 
lıtiklal caddesi kireççi Halit Efendi 
oğlu Orhan, ~alilıli Mitatpa~a mahallesi 
~Jektep ııokak l>r. Cemil Beyin evinde 
Tı.irkiin, Konya bt>lediye binası cıva· 

rında halk paetolıaoeııi karşıHında Dün
dar lıtanbul Akearay Horhor Hamam 
ııokak No.20de ~Ieral, lııtanbul Xı ,antaşı 
orta mektep .. emahat • ıtkı, Beyşehir 
aııkeri orta mekttp kasap Mehmet oğln 
M. Kemal, l parta Camiiatik mahalle· 
ıin'1e No. 27de Şehime, lıtanbul Kadı
köy Talimhane meydanı Feritbey so
kak No. 4de Fuat, Kayııeri letanbul 
cııdılesi No. 47de kır. orta mektebi Ar· 
ıaguhi, ivaıı istasyonunda poıta me-

( Devamı 7 inci eayf ada ) 

T . 1 ~uababe : Karı Melctuplnn 

Güzellik BazanFe 

İlhanlılardan Ebü Sait Behadir 
hanın hükümdarlığı, kadın entiri· 
kalarile dolu bir devre teşkil eder. 
On dördüncü asrın ba,larına te· 
sadiif eden bu devrede şu kadın· 
lar kuvvetle göze çarpar: 

1 - Kiçik hatun. Kumandan· 
lardan İren Çinin karısı. 

2 - Satı Bey. Ebü Sait Be· 
hadir hanın kızkardeşi ve Batku
mandan Çobanın karııı. 

3 - Bağdat Hatun. Emir Ço
banın kızı ve Celiyer urukundan 
Emir şeyh Haaantn karısı. 

4 - Dilıat Hatun. Bağdat 
hatunun yeğeni. 

Bunlardan Kiçik hatun, bir 
darbeihiikümetle kocasını ilhan· 
lılar Ulkesinde diktatör yapmak 
iıtiyordu. Bu emelle çıkarılan 
kanlı bir ihtilalde bizzat harbe 
harbe girdi, Dalkılıç hücüma 
kalktı, önüne geleni tepeledi, 
kahramanlıkta erkekleri pek geri 
bıraktı. Fakat kocası kendiıi ka
dar gayret ve cesaret göstereme· 
diğinden davayı kazanamadı, ko
caıile beraber hayatını kaybetti. 

Satı bey, bir roman mevzuu 
olacak maceralar geçirdi. İlk ko· 
cası öldürüldükten ıonra Hakan 
Arpa Hanla evlendi, o da bir ihti
lal sırasında parçalanınca muhte· 
lif P.artiler elinde siyasi bir koz 
gibi kullanıldı, bir aralık Bağdat· 
ta hükümdar ilan olundu, sonra 
Hülagfı neslinden Süleyman Han· 
la nikAhlandı ve az müddet için
de kocaıını, tahtını hayatını el
den çıkardı. 

Fakat o devir tarihinde bil
hassa temeyyüz eden kadm, Bağ· 

at Hetunöur. Bütün İrak, bütün 
tran, bütün Azerba~ can ve GUr· 
cistan, Bağdat Hatunun iUzeili· 
ğine taallük eden Efsanevi hika
yelerle dolu idi. Birçok analar, 
çocuklarına masal söylerken bu 
etıiz güzeli mevzu ittihaz eder
lerdi, onun gllldUkçe yUzUnde 
güller açtığını ve ağladıkça göz· 
lerinden inciler saçıldığını söy· 
lerlerdi. 

Filhakika kadın, Güzeller 
şehinşahı sayılacak derecede nefis 
bir mahlüktu. Güzelliğile müte
nasip keskin bir zekaya, fa'al bir 
ruha malik olduğu için muhitinde 
yaptığı tesir pek bUyUktil. 

lıhan Ebfı Sait Bahadir Han, 
kulağını dolduran bu güzellik 
şöhretini yakından görmek istedi, 
bir sefer dönütünde Emir Şeyh 

Hasana misafir oldu, Bağdat 
Hatunla görüşmek fırsatını buldu 
ve.... aşka tutuldu. 

Cengizin bu genç torunu artık 
kendine malik değildi, aklmı eni
konu kaybetmiıti, Bağdat Hatun 
için yanıp tutuşuyordu. Mogollar· 
da bir tuhaf idet vardır, Cengiz 

Bağdat Hatunun ıga a 
Macerası Buna Posta 

...... __ _ Bir Misaldir Günleri 

Nihay.t Dilşat ile evlendi. Bağ
dat hatunu d.ı kuvvetli bir rakibin 
rnıreceği ıstırabı iatmıya icbar elti 

ailesi lslamiyeti kabul ettikten kUmdara karşı aciz bir vaziyette 
ıonra da bu adeti muhafaza edi· idi. KayrıataS1 Çoban ve oğulları 
yorlardı: Hükümdarın sevdiği öldürUldUkten ıonra onun Bağdat 
kadın ona verilir !.. Ebü Sait hatunu muhafaza etmeıine im· 
Behadir Han da yamk bir a,ık kin yoktu. Bu . sebeple Ebu Sait 
olup kendini kaybedince bu Behadir Handan: "Karını boşa 
adetten istifade etmek istedi, ve bana yolla!,, emrini - ikinci 
Emir Şeyh Hasa na haber yolladı, defa • alınca inkıyat etti, ağlıya 
Bağdat Hatunu boşamasmı ağlıya o güzellik hazinesini aa-
emretti. raya gönderdi. 

Fakat Emir Şeyh Haaan, Fakat Bağdat hatun, babasını 
alelade bir Mo2ol değildi. BUyUk ve kardefluini öldUren, kendiıinl 
bir Türk devletinin reisi bulunu• kocasından ayıran adamdan öç 
yordu. Ayni zamanda Bağdat almaya yemin etmlıti, binaen· 
Hatun, Emir Çobanın kızı idi. aleyh aaraya ırelir gelmez tertl· 
Bu emir iıe belki Ebfı Sait bat aldı, etraflı bir plAn çizdi, 
Behadir Handan daha kuvvetli babaıınm ve kardeılerlnin ölUm• 
olup birkaç oğlu flhanlılar ülkesini lerini kolaylaıtıran vezirleri, ku· 
umumi vali namı altında paylaı· mandanları, valileri birer birer 
mışlardı, bizzat Çoban da Baıku· tuzağa dUtUrdU, akla hayret ve• 
mandan ve diktatör mevkiinde ren entrikalarla bunların hepılni 

idi. hUkUmdarm, gözünden çıkarıp 
Binaenaleyh hUkümdarın Mo.ol mezara attırdı. 

ananeaine göre verdiii emir, infaz Aıık hüktimdar, ilk vuslat 
olunmadı. Hatta Emir Çoban - ki günlerinin heyecanı içinde Baj'-
hUkUmdarın kızkardeıi Satı Beyin dat Hatuna bir köle gibi hizmet 
de kocaaı idi • ıuratı aatı, genç ediyordu, o ne derse tereddUtıUz 
hükümdara şöyle bir tebliğ yaptı: yapıyordu. Bu ıuretle daha dtin 

" Atkın en iyi dermanı, 1evilen kendiıinin aşkma yardım eden 
kadından uzak kalmaktır. Siz de adamları, Bağdat Hatunun hın· 
mülkünUzU geziniz, dolaşmız, av cına feda etmekten çekiniyordu. 
yapınız, koşular yaptırınız kızımı galip ge~en afk, timdi mağluptu 
unutursunuz. ,, ve mağlüp olan güzellik, timdi 

Bunun Uzerine Ebu Sait Behadır öç alıyordu. 
Han ile Emir çoban arasında • Bir ıene, iki ıene böyle geçti. 
gizli bir mübareze baıladı. Bağ· Bağdat Hatun, babasının ve kar· 
dat Hatun için çılgın bir incizap deşlerinin öldürUlmeaini temin 
besleyen hUkUmdar, sevgilisini ele edenleri tamamen ortadan kal· 
ıeçirmek için tahtını tehlikeye dırdı. Nöbet, bizzat hükümdara 
düşürmeyi göze aldı, dahili harp· gelmişti ve onu da cezalandırmak 
ler vukua gelmesine razı oldu. için fırsat bekliyordu. Ebfı1ait 
Hazinesini boşalttı, çeşit · çeıit Bahadir Han, bu fırsatı kendi 
entirikalar çevirdi, uzun bir zaman elile yarattı, Bağdat Hatunu ya· 
didindi, uğra,tı, kan döktü, ev vaş yavaı ihmal etmiye başlıyarak 
yıktı, ülkeler yaktı ve en ıonunda onun yeğeni genç Dilşadı sevmiye 
Emir Çobanı da, oğullarım da baıladı. 
ortadan kaldırdı. Bir kadm güzel· Dilşat, teyzeıi kadar gUzeldi, 
ligi Uzerinde dönen devlet ıiya· Uıtelik körpe idi. Hükümdar, bat· 
ıeti, Mısır hUkümetile elçiler teati· ka bir erkeğin elinden aldığı dul 
ıine ve muahedeler akdine bile güzelin yanında bu genç mablüku 
ıebebiyet vermittl· bambaşka bir mahiyette görüyor 

Emir Şeyh Ha~an, artık hU· ve onu yepyenı bir ihtiras ile 
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aeviyordu. 
Nihayet Dilşat ile evlendi, 

Bağdat Hatunu kuvvetli bir raki· 
bin vereceği ııtırapı da tatmıya 

icbar etti.Fakat beriki bu vaziyete 
iki seneden fazla dayanamadı, 
kocasına tesiri gün geçtikçe 
belli olan bir zehir içerdi. Ve 
intikam plAmnı bu ıuretle ta· 
mamlamış oldu. 

ilhanlılar ülkeal, 29 y aımda 
bilinmez ve anlatılmaz bir haıta· 
laktan ölüveren Ebfı Sait Beha· 
dır Hanın matemini tutarken 
Kurultayın tahta çıkardığı yeni 
hükümdar Arpa Han ilk emir 
olarak ıu hUkmU veriyordu: 

" Bağdat Hatun, koca11nın ka· 
tilidir, ölecektir!.,, 

M.T 

Perıembe ve Pazar gfinlerJne 
mahsus olmak üzere buraya haf• 
tada iki po.ta vardır. Kazn bij• 
yUktUr. Bir vilayet merkezi kadar 
ehemmiyetlidir. Gazete okuyucusu 
çoktur. Pazar günü postayı aldık• 
tan sonra Perşembeye kadar dör' 
gUn posta beklemek biltün Biga• 
lılara ağır gelmektedir. Karabl• 
gaya vapur işleten şirket işlerin 

azlığmdan dolayı arahk postasını 
kaldırmıştır. Lakin Blgadan Ça• 
nakkaleye glln afırı kara postası 
vardır. Aralık poatasının Çana~ 
kale tarikile gelmesi pekalA 
mUmkündUr. lıtanbuldan Kara"' 
biıraya poıta olmadığı günle' 
Çanakkaleye hareket eden poıta 
vapuruna Biga poıtaamın veril~ 

meıi milmkUn ve pek kolaydır. 
Yalnız Biga poıtanosinin Çanak .. 
kale ile muhabere ederek muta• 
bık kalması ve lıtanbul postane• 
ıile anlaıma11 IAzımdır. Buna 
himmet edilmHini Biga poıtane• 

ıinden umum halk namına rica 
ederim Ef. 

Biga - H. Ş'. 

( Cevaplanııııı J 
Tahmil tahliye ameleıi namına im~ 

zam. mektup gönderen kariimize: 
lmzaaız mektuplar nazarıdlk• 

kate alınmaz efendim. 

* 
M. ~kir Beye: 
T ebrlklnlze teıekkllr ederiz. 

Arzularınız nazarıdikkate alına• 
caktır efendim. 

* Fethiye caddeainde pulcu Bü6eyia 
Efendiye: 

Size mUtkilit çıkaran memur~ 
daire amirine şikiyet etmeni! 
muvafık olur ve bu kakkınızdır 
efendim. 

* Tuğrul Nurettin Bey11 

T edrlaat hakkındaki mntalea• 
)arınız doğru olabilir. Yazı güzel• 
dir. Fakat çok uzundur ve kAtı• 
dm iki tarafma yazılmııtır. Bunun 
içln netri mümkün olamadı efen• 
dim. 

* 
Erzurumda mütekait Hacı Sadık 

Efendiye: 

Faizciler vergi vornıiye mec• 
burdurlar efendim. Kendilerine 
vergilerinin iade edileceği hak• 
kındaki tayia yanlııtır. 

* Abdülvehap Vehbi Be) eı 
Alikanıza teıekkUr ederiz 

efendim. 

* 
Ak ıamat imıuile Ankara<lan, Kan 

kıralı hakkında Mu1& im:ıa8ile latanbul• 
dan mektup gönderen karileıimize: 

lmza11z, adre11iz veya bunlar• 
dan biri noksan olan mektuplar 
neşredilmez. Kan kıralmdan ev
velce gazetelerde bahıedilmiştir 

efendim. 

Silivri Fatih mahallesinde A. Fr• 
doğan beye: 

Şikiyetinizf Dahiliye Vekaleti-· 
ne göndermeniz muvafıktır. Eğt 
muvafakl\t ederseniz mektubuntr 
ıu Dahiliye vekaletine tevdi 
edelim. 



Ziraat Bilgisi (*) 

Yumurtaların 
Kışa 
Saklanması 

Vizede Muallim Llıtfullah beye: 

Yumurtaların ucuz bulunduğu 
bir mevsimde toplanarak kışın 
kıymetli olduğu zamana kadar 
bozulmadan muhafazaıı çok 
ehemmiyetli bir litir. Yumurtaların 
ınuhafazası ıçın şimdiye kadar 
tatbik edilmiş pek çok uıuller 
vardır. 

. Anadoluda kUI veya saman 
•çerisinde sıralanmış yumurtaları 

kışa sakhyabildikleri gibi Avru
Pada da mesela her yumurtayı 
ayrı ayrı gliserin veya parafinle 
Yağlayıp serin bir yere dizmek 
ıuretlle de saklamıya muvaffak 
olunuyor. Bu iıte esas; muhafaza 
tarımın pratik ve ucuz olmao;· ıdan 
başka tazelik müddetinin ıun 
ıaman devam edebilmesidir. 

Biz kireç suyu içeriıindeki 
•aklamayı memleketimiz için diğer 
uıullere tercih ediyoruz. Bunun 
için topladıimız taze ve temiz 
Yumurtaları bir fıçı veya varil 
içine ıivrileri aşağı gelmek üzere 
ııralarsımz. Üzerine de on beı 
kilo auda eritilmit bir kilo haJiı 
kirecin durulmuı suyunu döker· 
•iniz. Fıçı dolduktan sonra Uzerini 
bir parıömen kiiıtla bağlar11nız. 
B6ylece hazırlanan yumurtalar 
çok defa dört ay tazeliklerini 
muhafaza ederler. Şu kadar var 
ki fıçıyı haftada bir 1allamak 
llıımdır. Bu sayede yumurta 
aaralarının kabuğuna yanaımaama 

Ye bu yüzden de hava alıp 
bozulmasına mini olunur. 

Eier ıiz mutlaka kül için· 
de muhafazaya lliyetlendiaeniz 
bu takdirde söylediğiniz ıotuk 
havalı yerin ıttphesiz çok faydası 
•ardır. Yalnız buranın derecei 
harareti meselesinde bilhassa 
rutubeti dUşlinmek lbımdır. Eğer 
rutubet mevcut ise f aydaaı değil 
Zararı olur. 

* 
Antalyada Rinoin ude Sıtkı Beye: 
~rın yapraklarını yiyen 

haşere hakkında mahalli ziraat 
nıüdürlUğünden tahkikat yaptım. 
Bu haıerenin fen lisanında Ano
nıala Vitiı denilen bağ Hanetonu 
olduğu anlatılmıştır. Mezkur ba
ıere mayıs böceğine benzeyen bir 
böcek olup kurtları bağın kökle
rini ve uıl kendileri ise yaprak
larını yerler. Buna karşı yapıla
cak bdbirler meyamnda haıereyi 
erkenden toplayıp öldürmek ve 
ihtiyaten de yapraklar üzerine 
uhirli bulamaç aerpmek lizım
geldiğinl evvelce yazmııtım. Bu 
noktalar muhterem mUdOrünüz 
t~rafından •İze de aöylenmif ve 
hır polverizatır. ı vr e meccanen uran-
y~ z.ehri .verileceii de illve ediJ. 
mııtır. Bınaenaleyh hemen 0 ze
vat ile münaaebette bulunarak 
tavıiyeleri veçhile hareketinizi 
temenni ederim efendim. 

Çiftçi 

Antalya Ziraat Müdürü Rıza Be
Y•fendiye; 

Alaka ve izahatımza teıekkUr 
ederim. 

Jf 
Trabzonda ~era karyesinde Laz 

oğlu lımıaıl 1 f ndı)e· 
Mektubunuzu aldım. Cevap 

~ereceğim. 

Ç. 

(*) Zlrut hu•u•undakl mlıklllerlnhl 
ıerunuı. Son Po•t•'nın (~lftct) ıl 
.tae ccnp yerecektir. 

Dlayada Olup Bitenler 
• 

Daimi Tehlike içinde Yaşayan Adam.! 
--- ---- ------

Geç 
bilir, 

Gelmesinin Ehemmiyeti Ola
.Şeklinin Eb.._emmiyeti Yok

tur, ,, Diyor. 

Almanyanın Ye~İ Viyana Sefiri 
Fon Papen " Ölüm Her lnıan 

için Mukadderdir, Erken Ve Ya 
- ----------

Sabık Başvekil Muavini En Kuvvetli Zahirini Kavbetti 

" Fon Papen timdiden idama 
n'8hkum edilmit bir adamdır!" 

Bu satırları, Alman Baıvekil 
muavini Fon Papen Uç ay evvel 
umumi bir içtimada kendi menıup 
olduiu fırkayı alenen tenkit 
ettiği ve bunun için arkadaıları
nan hücumlarına maruz kaldıj-ı 
zaman bir lnıiliz gazeteai yaz· 
mıştı. 

Fakat Fon Papan bu tahmin 
hilafına, aelkl tehlike fllfirdi, 
fak at yine hayatta kaldı. 

Bir müddet ıonra Almaoyada 
ildidar mevkiinde bulunan bUkU
m~te karıı, bizzat kendi men
ıupları ara1mda bir iıyan teıeb· 
bUıll yapıldığı zaman yine Fon 
Papenden bahaedildi. Arkadat· 
larından birçoğu tevkif edilmifti, 
onun da tevkifine intizar edi-

liyordu. 

Fakat o, yine tahmin hillfına 
hiçbir arızaya uğramadı. Baıvekil 
muavini olarak kaldı. 

Bunun baılıca sebeplerinden 
biri, Fon Papenin Reiıicümhur 
"Hindenburr" un hudutsuz bir 
itimadına mazhar oluıu ve onun 
tarafından himaye ediliti idi. 

Buna rağmen lngiliz gazeteleri 
(Fon Papen) i: 

11 Daimi tehlike içinde ya
ııyan bir adam,, olarak görmekte 
devam ettiler. Fakat kendiıi bu 

noktai nazarda değildi. Yahut 
6yle görünüyordu: 

- Ne münasebet? Diyordu. 
Maamafih ölüm her inaan için 
mukadderdir, erken veya geç gel
mesinin ehemiyeti olabilir, tek
linin ehemmiyeti yoktur.,, 

Bu hadiselerden az ıonra Fon 
Papen Almanyanm A\•uıturya 
sefirliğine tayin edildi, bazıları 
bu adisede Almanyanm Avuıtur
ya ile barışma arzusunu gördüler, 
bazıları i e bilakis (Hitler) in (Fon 
Papen) i Alman} iıdan uzaklaş
tırmak arzusuna atfettiler. Şim· 
dilik bu iki ihtimalden hangisinin 

f 

Fen Papen, lcızı ile bir 
s•6tıh t•~intbine çıkmıştır, 
Falc.11t t•rig• bakan n•zarları 
n• araılırı.or? Peşine talcıl
mıı bir sivil 11•lis memu-

runu m•? 

doj'ru olduğ:.ı belli delildir. F •
kat muhakkak olan bir ıey varıa 
o dı, Hindenburg'un ölUmU ile 1 

(Fon Papen) in en kuvntli doı• 
tunu ve en sarsılmaz zahirini 
kaybettiğidir. 

~-=---=----==-=-=--==-------------~ 

Lo .. drada Köpek Satışına 
Mahsus Bir Hal Yapıldı 

Avrupa memleketleri ara11nda 
k~pek beılemiye en fazla ehem• 
miyet veren yu lngilteredir, 
ikinciliği Almanya, üçUncülütD 
Danimarka ibraz eder. Bu aç 
memleketin Uçünde de köpek 
yetiftirmiye mahsus haralar ve 
köoPl< tn~i P etmek için ....................... .......... __ 

IOD Polta 
iLAM fiATLARI 

... , . 
.. . 

i- Gazetenin eqı ,.•••il• 
6ir sütunun iltf ıatırı 6ir 
(ıoı.tim) •gılır. 

2- Sog/osı11• ıOr• bir Nnti
m in i/Ôll /iatı ıunlo,.tlır: 

aayfa ıayfa 58yfa eayfa Vığer Soo 
ı 2 3 :1' 5 )·erler sayfa 

•oo 2P" 2o0 1~ I eo ao 
Kış. Krş. l{rş. Krş. Krş. Krt. 

3 _•Bir ıantimde e1asati 
·(8} lcelime t1ard.,. 

4 _ ince 11e kalın gazalar 
tutac11ltl11rı ger• ı~• 

. .. ,.uıale öl,ilür. 

tesiı edilmit mektepler vardır. 
Bununla beraber bu ıon aünlere 
gelinceye kadar Almanya ve Da
nimarka aibi lngilterede de köpek 
almak iıtiyenlerin serbestçe mft
racaat edebilecekleri bir aatıı 
merkezi mevcut değildi. Bu ekıik
liği ilk olaralC fideren, köpekle 
en fazla iftigal eden Inıiltere 
olmuıtur. Şimdi lngilterede mti
kemmel bir köpek holu vardır. 

Buraya köpek satmak istiyen 
herkeı girebilir ve reıimlerini 

gördüğünüz veçhile hayvanlarmın 

meziyetlerini bağıra bağıra il•n 
edebilir. 

Şuraaını da kaydedelim ki In
gilterede köpek bir ejlence ve 
muhafaza vasıtası olduğu kadar 
hükfımet için de bir vari~a.t 
membaıdır. Filhakika belediye 
her köpek sahibine bir tgm_p 
verir, ve bu tasmadan bay•aa,n 
cinsine göre bir vergi alır. Topla
nan para, bir milyon lirayı müte
cavizdir. 

Resminizi Bizt1 Gönderiniz 
"'" . Size Tabiatınızı Söyligelim 

Rumlnld kupoıı ile gönd•rlnlı. 
Kupon dlger uyhmızda ır. 

52 lıtanbul: Bur
han Bey: Sokulgan, 
konuşkan 'e ne~cli
dir. Kederlerden, uzak 
kalmak ister. Eline 
ayağına çabuk da \'ra· 
nır. Bir şey nakle· 
derken temsili vo:ıi· 
yetler nlır, miıahı 
sever arkadaşlarile 

alaylı koııuşur • .. 
54 Ankara; Fethi Bey; Ac;ık kalpli 

ve samimidir. Bu ha-
lıuden dolayı kolay· 
lıkla kendbini sevdi· 
rir. Sözünü esirge
mez, hileli ve riyalı 

ışlere pek yanaşmaz. 

Teıvik ve teşçilere 
kolaylıkla · uysallık 
göıterir. İntizam ku· 
yudatile pek sıkıntı· 

lara katlanmak iıte-

mu;. 

• 51 Adapazarı; N. Kaya Bey; Güler 
yüzlü ve sokulganflır. 

Kıvrak ve çevik 
reketlerile misafirle
rini eyi karşılnyabilir 
ve tetrif at işlerinde 
muvaffak olabilir. 
Hayatın e) i tarafla
rını daha çabuk gö· 
rür. Eglem•elerdtn 
mahrum kaluıaia rası 
değildir. Cesarete ve 

~1tlııi ataklığa mütevakkıf itlere yanar 
mu. Canı tatlıdır. 

• 49 Aakara; A. 
Hikanet Bey: Derli 
topludur. Şabıen te
ıebbiiılerde bulunmaz 
umumi hareketlere iı
tirnk eder. Kendiıini 
ıoıttrioi ve yaratı61 

hareketlere karşı pek 
allka göıtermez ten• 
kit vt meauliyetten 
çekinir. 

• 
50 Jatanbul; M. Celil Efendi; 

( Re••l•I• dercini l•temlyor ) 
Eyi ıöz ıoylemeğe ve giyinmeğe 

meraklıdır. .Arhd&4larının teşvikli ha
reketlerine ö nayak olur, medeni cesa· 
retini kolaylıkla iıtimal eder. Tehlike· 
lerden kolaylıkla ııyrılmaınnı bilir. 

1 

_. ... ___.. ............. .--·-···············-·-... -
Geçen Bilmecemizi Doğru 

Halledealer 
( Ba,tarafı 6 ıncı aayfada ) 

muru Ferit Boy hemşiresi Mualla, M,.tr
ıin Hancı zade Hkili Ahmet Bey o.flu 
Orhan, Ankara Oluüzoe mahallet1İ Arı· 
burnu aokak ~o. 18de Kemal, Konya 
Altınçeıme mektebi baş muallimi Sü
leyman Bey kııı Lemiye, Verbent ilk 
mektebi o inci sınıftan Refik, Ankara 
Necati Bey mektebi 3 üncü ııınıf 
785 Nimet Balıkesir Y enic• 
mahallHinde Alaybty hanesinde 
Oıman. lıtanbul Şiıli !\o. 29 da 
Suna. Çorlu avukat .Şakir Bey oğlu 
Yuıuf Ziya. Ankara •ilah fabrikası 
tilfenk itletme kaleminde hesap mt· 
muru Zeki Bey hemşiresi ihal, 
Ankara Çocuksarayı oaddt:si .i\o. 51 de 
Gün er, İzmir Bucada ietas~ oıı caddesi 
No. 110 da ~alıap, lıtaubııl Bıırgaz 
Ada11oda Mediha, Adana Hilftl hanı 
bitiıiğinde aktar Mehmet , adık n. 
vuıtaıile Hamit, Bilecik biiytik llk· 
mektep 4 üncii 11nıf 74 'l'urao, ftıtan• 
bul kız ortamektep 3 .. ihal, Konya 
Akifpa,a mektebi talebeıinden 27 
Kadriye, Çorlu Cemaliye mahallHi 
No. 3ti da P. ' euat, Kayt1eri Kolordu 
bat eczaoı Kaymakam Jfa~im Bey 
oğlu Necdet, lıtanbul kız lisesi 686 

Fahriye, 1.tanbııl ••hir tiyatro~ıı figU
ranlarındaıı F. Zühtü, Eskişehir fabrika· 

ötr Gümiiloiııell Mehmet B. ogln 1 mail, 
Ankara icra muhasebeııinde Mahmut 
Bty kızı Jale, Tekirdag . tımıkkemal 
rnekttıbi 252 Feridun, Ankara Mimal"' 

si nan caddesi 1\o. 20 Mebrure J• aat, 
Bilecik nufus müdürü mahtumu .Mu-

ammer, latanbul 21 inci llkınektep 19 
'l'evfık 1'\ ecdet, Be\iktaş M 111rlıoğlu 
sokagı No. 38 de Cahide Hanım ve 

Beyler • 
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Jems elinin tersini alnından ı 
geçirdi: 

- Sonra bir gl\n sokakta 
kendi kendime gezerken ona rast
geldim ... Bu Breslava geldiğimizin 

ertesi günU idi. Öyle değil mi'? .. 
Biribirimize rast gelince ben onu 
selamladım. Selamıma gülerek 
mukabele etti. Ona hatırını sor
dum.. cevap verdi... Yine üzerin• 
de bej bir manto ve elinde şu 
çanta vardı... Şu menhus çanta ... 
B&nimle beraber biraz ylirlldü. 
Viner kafenin önüne gelmiştik ... 
Beraber kahve içmeyi teklif 
ettim ... Konuştuğumuzdanberi çok 
mfiteheyyiç olduğunu hissettiğim 
rıenç kadm bu teklifim Uzerine 
saatine bakarak: 

- Bugün saat altıda lıtikba• 

lime yeni bir mecra verebilecek 
olan bir teıebbUsün neticesini 
öğreneceğim. Fakat ıaat daha 
beı, altıya çeyrek kalaya kadar 
ıizinle oturabilirim. O zaman kalk
sam altıdaki randevuma yetiıi

rim ,, bunun üzerine elindeki bu 
çantayı ben aldım. Beraber kah
veye girdik kahvede ikimiz de 
ne~'elenclik. Fakat genç kadın yine 
bana nereye gittiğinden ve işinin 
ne olduğundan bahsetmedi. Git· 
mek saati gelmitti. O kalkıyordu. 
Birden lif olıun diye : 11 Gidece· 
ğiniz yerde uzun müddet mi ka
lacakıınız dedim. Sonra sizi gö
rebilir miyim beraber yemek yer· 
dik,, bunu lif olıun diye ıöyle
dim .. biliyorıun değil mi lif olsun 
diye söylediğimi... Metresi mden 
yeni ayrılmııtım, kadınlardan nef· 
ret ediyordum. Doris beni bütün 
kadınlardan soğutmuıtu. Ben hiç 
bir kadınla aramda samlmt bir 
milnaaebet iıtemiyordum. Fakat 
o akşam yemeğini benimle be
raber yemeğe pek hevesli 
lmiı, pek hahlıkermlş, bana : 
" işim çok uz.un ıllrmeyecek, 
dedi.. Belki ıaat altı buçuk yediye 
kadar orada kalırım. Sonra dokuz 
buçuğa kadar serbestim.,, "Dokuz 
buçuğa kadar mı, diye sordum. 
Neden dokuz buçuğa kadar ? ,, 
" ÇUnkli dokuz buçuk treni 
ile Berline gidiyorum, diye 
gUldU. Baksanıza çantam elimde 
bile! Buglln saat dörtte odamı 

terkettim. Besbelli bir gecelik 
daha para vermemek için erken
kenden çantaaını almıı ve otelini 
bırakmıştı. Şimdi de akıam ye• 
meğini benim hesabıma yemek 

te hoşuna gidiyordu. Tam Berlin· 
li Bohem bir kadındı: "Yarım 

saat, pek pek Uç çeyrek ıonra 
gelirim,, dedi. Sonra benimle bu· 
luımayı tahta emniyete almak için 
olacak': 

"Ne olur dedi. Çantam da 
sizde kalsın, oraya kadar taıımı· 
yayım.,, 

Jems elile koltuğun uzerinde 
açık duran çantayı işaret edi
yordu. 

-···························································· r 

- Yazan 
Suat SUz•n 

- lıte... Ona "peki,, dedim •• 
Sen de olsan, kim olsa "peki,, 
derdi. Çanta yanımda kaldı. Fa· 
kat ona:"Ben sizi Wiener Kafe'de 
beklemem, karşıdaki Manpe'de 
beklerim, dedim. Beraber çıktık. 
Ben Manpe'ye girdim. O da ö
nümden uzaklattı, gitti. Ben iç· 
miye haşladım. O söylediği gibi 
yarım saatte, Uç çeyrekte gelme
mişti. 

Halbuki ben oradan ayrilamı· 
yor, onu bekliyordum. Beklerken de 

can sıkıntısından içiyordum. Me
ğer can sıkıntııile on bir buçuğa 
kadar içmişim, gelmediğini gö-

rünce oldukça da sarhoı bir hal
de eve döndüm. Çantayı da be
raber getirdim. O gece keyfim 
pek yerinde idi değil mi? .. Adam 

öldllrmüte pek benzemiyordum 
değil mi?, Üzerimde kan lekesi, 
gözlerimde, feci bir ıahnenin 

izi var mıydı.. Kadına lakırdı 
arasında bizim pansiyonumu-
zun adresinden bahsetmiştim. 

İşin uzun ıUrdüğUnü gören kadın 
çantayı geJip Mampeden almak
tan vazgeçmişti. Ben ertesi gün 

bize uğrayacak diye tahmin edi
yordum. Yahut birisini yollayıp 
çantayı aldıracak zennediyordım. 

Jems bir az ıuatu. Sonra ar• 
kadaıma yakla,arak: 

- O gece beni sen gördün 
dedi. Halimde bir gayritabiillk 
var mıydı? Keyfi yerlndo bir ,er• 
boştum. insan ne kadar c' 1 fena 
olursa olıun, bir canav.u bile 
olıa öldürdUğU zaman.... Öldür
mek... Beni ıenel;rdenberi tam
yorsun. Bir zamanlar Karpantiy .. 
nio burnunu kırmıt olan Jemı, 
yabancı ıııka bir tavuk kadu 
cılız ve körpecik bir kadm öldO· 
recek ha ..• 

Jems'e 
Tevfik: 

garip garip bakan 

- Halbuki ertesi gün ..• Hayır 
daha erteıi giln gazetelerde müt· 
hiş bir cinayeti okuduk. Kimse 
gelip çantayı da almamııtı... O 

zaman polise gidip o kadını son 
görmilı olan bir tahit ııfatile bil
diklerini söylemek vicdani bir 
borç değil miydi? 

- Cinayeti bildiren gazetede, 
mllcrimi polise teslim edene yirmi 
bin mark mUkif at verileceği ya
zılıyordu. Bunu kazanmak lıtecfim. 

Hatti evveli sen de bu fırsatı 

iyi buldun ... Ve çantayı beraber 
açtık, içinde genç kızın çamaıırı 

ve tuvalet takımı arasında bir 
isim, bir adres . . Onun veya 
katilin lsmini, hüviyetini adresini 
bildirecek hirıey aradık, halbuki 

çantanın içinde bir pijama hem 

de hazır değil evde dikilmiı bir 
pijama vardı. Bir tarak, evde 
örUlmUt terlikler, pudra, kolunya 
bir havlu, bir ylln bilUz, bir iç =: TAKViM := 

Gla 
Jl 

CUMA Hıaı• 
1 çamaşırı, hepıl bu.. Bir de ma• 

3 Alu•tos 934 90 

Arabi Rumi 
21 Rab.ahar 1313 21 • Temmus • IJU 
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nxas :77P Fli 

lfım olan ıiyah muhtara defteri .. 
O zaman neden aen beni ikaz 
etmedin. 

- Hakkın var o zaman ben 
de ıeninle birlik bu ıeyi ıakla· 
mayı ve tek baıimııa tahkikat 
yaparak katili meydana çıkarmayı 
hem eğlenceli laem de bize müfit 

gördüm. Fakat o zaman ıenden 
şliphe etmiyordum. 

- T eeddy bu ithamda 11rar 
etme.. bu andan itibaren aramız
daki dostluğu ölmUı bil. 

- Jems bana bunun akılnl 
lıbat edinceye kadar her namuılu 
insan ıribl böyle bir hAdise kar• 
tısında haısaa olmaklığım icap 
ediyor. 

Jems yumruğunu ııktı: 
- T eddy zevahir beni bu kadar 

itham etmeıeydi. Tek elli olmak• 
lağıma ve tenin benden çok daha 
kuvvetli oluıuna rağmen bu baka· 
retinl yumruğumla ta gırtlatına 

bkardım. 

- Jemı kabahatli olmadığın 
taktirde bu hlddet ve huuıly .. 
tini çok haklı ve çok yerinde 
buluyorum. Fakat bunun akainl 
diişilnememekte de ben mazurum. 

( Arkaaı var) 
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Te9ekkUr 
Zevcim Samaun Meb'uıu Emln 

Beyin ölUmGnden duydutumus derin 
acıya telgraf, mektup yollamak ve 
bizzat taziyede bulunmak ıuretile 
ittirak zahmetinde bulun.a dejerli 
arkada§larına, vefalı et ve do.tları
mıza ayrı ayrı teıekküre teeaıllrümUz 

mani oldutundan muhterem gaute
nll1e ıllkran ve h8rmetlerimidn ibll· 
tını rica ederim efendim. 

Samaun Meb'uau merhum Emin bey 

reflkaaı Belkıa 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermage~i: 

ihtiyat : 
T. L. 1.200.000 

130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

BANUIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BURSA, D0zCE, 
ESKiŞEHiR, HENDEK. IZMIT, KAKA
MURSAL, KÜTAHYA, MUDURNU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEKIRDAG, 0sK0DAR. YENlşEHIR 

• 
İstanbul Şııhesi: 

4 Uncu Vakıf Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata şubesi: 43201 
t!ıtkiidar ıubesi: 60590 

• 
------·-'fahsile ~enet alır - ikraz muameleai 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri. miidiriyette 
gfüü11ülerek teebıt edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevi ticaret eo:ıtiaaı satışma 

delAlet eder. 
Tel 23823 

iTiMADI MiLLt 
Bankanın k•nJi aiıortasıdır. 

Tel 41937' 

fo~ıı'4ıt Btllditlftl 

SehirTi&jatrDW 

ınıı~ıııııııı 

IJI 
nmnu 

Tepe batı Beledl1• 
BahçHlnde 

Bu akt•m 
aaat i2 de 

LÜKÜS 
HAYAT 

Yağmurlu günlerde 
temlilltr kıtlık ı&
looda nriliı. 

Alaturka Musiki Sahası 
Gittikçe Daralıyor 

Radyodan 
Şirketi 

Şikayet Edenlere, Radyo 
Bu Cevabı Veriyor 

( Baıt.arafı 1 inci 
Sayfada ) 

öğrenme'k, va• 
zlyetl lılalı mUmc 
kUn olup olma· 
dağını anlamak 
lıtedik. Şirketin 
Hlihlyettar er
kinından birine 
müracaat ettik. 
Bu zat, bize, 
aıaiıkl dikkate 
deier ıe~ J i 
ı6yledl: 

« - Musiki 
Hhamız, mem• 
leket nokta11n• 
dan aittikçe da-
ralıyor. Yeni ya• Rtıdgonun çok .. vilmiı ilci aim1Hı: 1. G11llp ••g •• 
pılan eHrler, Htılltle H. (Habib• Molla) 

adet itibarile çok azdır. Bun• zel! ,, diyenler ayni kimse: için 
ların hepıf de radyoda okuna· «Aman radyonun zevkini kaçırıyor~ 
cak vaziyette tellkki edilmlyebi· daha iyileri varken onu tutmakta 
lir. Bazı ıarkılar vardır ki, insan hiç mana yoktur r » ıekllnde mfl. 
onları belki bir ıaı yerinde din• talca yUrUtenler de az değildir. 
lemeğf arzu eder amma, kendi aile Birinin beğendiğini diğeri beğell4 
muhitinde iıitilmHlnl istemez. mez. Binaenaleyh radyo şirketinin 

Fakat meYcut eserlere nazaran burada vazifesi, arzuları tellfe 
alaturka mualkiye radyonun çalıımaktır. Akıl takdirde herke• 
ayırdığı yer bile liyıklle doldu- sin zevkine yetiımef e imkan 
rulamamaktadır. Radyonun vaıl• yoktur. 
fesi, mevcutları neıir ve tamimden Fakat ıu da muhakkak ki; 
ibaretir. Yoksa, bir mektep gl· her millet, her memleket kendi 
gl yeni eHrler yaratmak vazife• radyosundan şlkiyetçidir. Viya• 
leri haricindedir. Gönül ister ki nada pek yakın vakte kadar, 
bizim musikimiz _de, dünya musi• radyo yüzünden bir haylı uzayan 
kisine daha yakın bir halde it· gürültUler koptu, neıriyab ıiddetll 
tir ak etılnf ten ki de uğradı. Herkeı haklıdır, 

Binaenaleyh, bu~n için rad- fakat radyo ıirketini de haklı 
yonun vazifesi TOrk musikisi diye görmek şartlle f 
teammllm eden muıikinin eleman· 
larını iyi seçmeye gayretten faz• 
la bir ıey değildir. Yapılan neı· 
rlyattan sık sılr iıltilen ıikiyet• 
lere gelince; 

Bunun sebebi aılkirdır. Her
keain zevki ıUpheıiz, ayrıdır. 
Klmlıl alturkayı daha fazla , .. 
ver, kimisi alafrangayı berikin
den Uatnn tutar. Şu hanendeden 
hoşlanan, ötekini hiç sevmez. 
Biz, hergUn yüzlerce mektup 
alırız: " Şu hanende pek gll-

Şunu da memnuniyetle ilive 
etmek lıterim ki ; ıon operetl~r 
vealleılle halkta armonize edllmiı 
musikiye karıı bilyUk bir al&ka 
mevcuttur ve biz de bu alikadao 
istifade ederek mühim sayılabile
cek itlere giriştik: Garp musiki· 
sinden adapteler yaparak TUrkçe 
güfteler vllcude getiriyoruz. Bu 
tarz, alafranıa dediğimiz muıi
kiye yabancılık glSıterenlerl ahı· 
tırmak ve sevdirmek için gtızel 
ve emtn bir vaaıta teıkll ediyor.,, 
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Mahmut Şevket Paıamn Öldürülmesi 
Y enidcn Birçok Gaileye Yol AÇDDtb .. 
v .... 8'nf.,. ot.-oblldes 
t.dijiai tlr&o s6rmeS, ıeldiil 
etomobDe binerek bçgaıpı. .O 
ana kadar elarpla ..... Topal 
Teriik He arkadqlan, derlaşl 
harekete ıeçmlfler, pafalWI oto
mobilhün etrafou çevirmlfle.rclL 
Topal Te~ otomobilia Jlllllll• 
kadar a•lmif elindeki ( Veble.J ) 
tabaae._. 1••• barahlm BeJ• ta....._ Fakat tabae ..... 
'*tili filememiftl. OtomOMlia 
.._ mdıly ... da otura Ye..,. 
balıktan adeta _,._ alW Wr 
llalcle blaa pwer ibram. Bey, 
.u.,et kwLi topuiayıp ta .. 
.... davramrkea Topal Teftik 
eUacleld • at._ almaıu VeW., • 
labancau atmı... beliadeki Smlt 
Yeta0n rnelverl pbrmıf.. ~ 
ltlr *'etle otomobllfn b....-.._ ._. ........... , .... 
Be,e, IOIU'a dlfemenin liiMtcfe 
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ket Papya ate, etmeye laı .... .... 

• eaniofB hareketin• aeıw: 
lleld emler de fitlrÜ .ı•ıterw 
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,.,, il ...... .......,. ... ~ 
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ltllla lcln• pvarlalumfb. ŞoflrlD 
~] da ....... Kblm Ap o ... 
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ın Sayfa 

Arabistandald Gizil Kuvvetlerin içy8z8 
Yaza11 ı « * 
içkinin katresi haram olan 1 

bir mezhebe mensup Mister Filby 
yani Seyit Abdullah, içkinin dam• 
lasma yol vermeyen gUmrUklere 
malik bir memlekette aabahlara 
kadar içtiği viskiyi nereden bu· 
luyor? 

.Madem ki gümrükler bırak
maz, o halde nereden bulur? 

Mister Fllby hangi vapurda 
keııdiıine ait ne vardır, bunu ev· 
velden haber aldığı için oraya 
adamını gönderip ve gümrllk 
mUdUrUne hitaben yazılmıt olan 
kAğıdı gösterince, geltn geçen 
eşyayı aramaya taramaya alıı· 
mif olan gUmrlik kolcularının 
elleri ade bir seldm verir ve .• 
yol gösterir. 

Mister Filbi bir kaçakçı de· 
ğildir şüphesiz. 

(Zati malımdır) diye geçirdiği 
her şeyin önünde gümrük memur· 
lara baliidnn aldıkları emir muci· 
bince yol verip selam durdukça 
zaten buna lüzumda yoktur. 

Ancak Mister Filbinin ekseri· 
ya bazı arap dostları için de ka· 
piston cıgaraları , ve bilhassa viski 
geçirdiği söylenir. 

Canı içki istiyenin şiıe şiıe 
hafif alkollü kuvvet şurupları yu• 
tarak hastalandığı, hurma rak11ı 
yapmak · için yerin dibindeki mah· 
zenlerde boğularak ter döktUğü, 
aazı ispirto kokanın karakollarda 
aara dayağına çekildiği bu diyar• 
da o, çok aziz arap dostlarına 
biraz dUşünmek mecburiyetin· 
dedir. 

Bu kıymetli ve bol hediyele
rine mukabil onlardan elbette 
para almaz. Fakat 6tekilerde bu 
liitüf ve inayetin altında kalmaz, 
Mister Filbiyi memnun etmenin 
yolunu bilirler. 

Her iki taraf da bu ahı 
veritten son derece memnundur, 

- Bir viski . daha! .. 
Mister Filbi artık murabba 

viıki ıişesini, pek sevdiği kızar• 
mıt patntes tabağını önüne almıı, 
kimsenin buyurun demesine hacet 
brakmadan içiyor, (Soda şiıesini 
unuttum zannetmeyin, o, viskiyl 
aodasız İçer!) 

Gevrek bir kahkaha .•. 
Bu, ıuyu kokan, havası kokao, 

denizi kokan, toprağı ve inaan• 
lar•, hayvanları ve evleri kokan 
ıslak ve kokmuş tehirde, ısırgan 
otundan, dikenli hurma dalandan 
ve zakkum çiçeğinden başka 
yeıillik ve ferahlık bilmeyen bu 
tap deryası kıyısında bir taze 
çiçek gibi ruha neş'e ve huzur 
veren, çok gUzel, nefis bir kadınm 
kabkahaaıdır. 

Derler ki Mister Filbi bu ka· 
dana aşıktır. 

Bu güzel kadına işık olmıyan 
kim var? diyenler de çoktur. 
Mister Filbiye arasıra Londradan, 
Mısırdan ziyarete gelen amcası· 
nın dayısının, teyzesinin ve hala
sının bitmez tükenmez kızlarını 
bu gUzel, şen kadının k skan· 
dığından ve bu yUzden Mister 
Filbinin üzüldUğünden bahseden· 
ler de vardır. 

-16 -
elindeki kAğıtlara çevirirken : 

- Merhaba ya Filbi l dedi. 
Nedense Filbinin Mııırlılarla 

da arası pek iyi değildir. 
- Mısırlılar beni ıevmezler, 

halbuki ben... Der. 
Kim kimi sevmez, neden sev· 

mez, bu dargmhğa ıebep nedir, 
kabahatli kimdir ? 

Filbi Mısırlı dostlarını memnun 
etmek için Mısırdan kutu kutu 
( Ummu Gelsum ) ve ( Münire 
Mehdiye ) nin, (Şeyh Selame) nin 
bütün plaklarını getirtmiştir. 

Arap miıafirlerine, bilhassa Mı· 
sırlalara hep bunları çalar. Onun 
yine Mısırdan getirtilmiş birçok 
mevlfıt ve kur'an plakları da 
vardır. 

Fakat yine araları iyi değildir. 
Bir kahkaha daha ..• 
- Ya selam ... 
Ve derinden, ta içten, Nil ço· 

cuğunun yUreğini yakarak çıkan 
bir: 

- Allah ... !. .. 
Mister Filbi de bir kahkaha 

attı, fakat bir liihza evvelki şen, 
şakrak, gevreık kahkahanın ya• 
n•nda bu, bir gürültüden farksız· 
dı. 

Mısır konsolosu dayanamadı, 

Filbiye döndü. Ona daima tekrar 
ettiği sözU bir daha ıüyledi: 

- lnte mu si be ya Filbi !.. [ 1] 
Filbi de onun bu sözüne dai· 

ma verdiği cevabı verdi. 
- Dostlarımm blribirlerile 

doıt olmalarını kıskanırım! 
Fllibinin bu sözü meşhurdur. 
Bu onun ıiyasetini izah eden 

Ye bilhassa içki tesirile ıık aık 
tekrar ettiği, hele Mısır konsolo· 
sunun (sen bir musibetini) sözüne 
daima verdiği yegane cevaptır. 

Bu karşılıklı sözlerin tarihi 
bir kıymeti vardır, diyebiliriz. 

İzah edeyim: 
lbnissuut hükumeti, yani Hicaz 

Necit ve mUlhakatı (2] hUküınetinl 
blltün diğer devletler tasdik ettik· 
leri halde - ltalya'da tasdik etme· 
miştir • Mısır filen tanımış, fakat 
hukukan tanımak cihetine bir 
türlü gidememişti. Y ekdiğerine 

Filby, sen bir mueibetsin! 
[21 Şımıli • 'uııd iv" hiik ıimetidir. ............................................................. 

Son Posta 
\'eYmi, •• , .. ,, H-•die Y• Halk raıetui 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

....... ~ .... 
Gaıetemiz<le çıkan yatı 
ve resimlt:rin biitün hakları 
mahfuı ve gaıeteaıizo aittir. 

I• ABONE FiATLARI 1 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKJYE - -- - -1400 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBİ ~~!00 1400 800 300 

Abone Ledeli pe~iodir. Adrea 
dei;i~tirmek 25 kuru;tur. 

-- ......-ı. 

Fakat neme lazım ben bu gll· 
zel kadının ismini yazmıyacağım. 

1 
ı Celen ec,,11/c geri verilmez.. 
'' Ulnlerdan mes'uliyet alınmaz. 

Bir köşede meslekdaşları ile 
birlç oynayan Mısır konsolosu, 

.şen kadımn yeni kahkahasım du
yunca, dayanamadı; 

- Ya &eltim... diye başım 
döndU, sonra gözlerini tekrar 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul iliivesi lüzımdır. 

ı · · • Posla kuiusu ı 741 t.taııbul ' 
Telgraf : Sonpocıtıı 

"'" Telefon: 20203 ,. 

l 
3.g.934 

komıu diyecek kadar yakın, 
ayni dili konuıan, aynı havayı 
tenefflla eden ve birçok itlerle 
biribirlle münasebeti ve alika11 
olan bu iki millet neden blribirle· 
rine karıı bu vaziyeti almışlardı? 

( Arkası var ) .............................................................. 

ltalgan 
Bankaları 
Fena Vaziyette 

Italyan bankalarının vaziyeti 

1 

Altın depo· son zamanlarda 
fenalaımıştır. Bu 

/arı azalıgo işte, Italyanın bu 
sene zarfındaki ticari muvazene· 
sinde görülen açık mUhim rol 
oynamıştır. 1930 senesinde İtalyan 
bankalarında 9 milyar liret mev• 
duat [t milyar Türk lirası] var 
iken 1934 senesinde bu miktar 
6 milyara [700 bin Türk lirası) 

düşmüştür. Bu vaziyet karıısinda 
bankaların his!ledarlara kar ola· 
rak dağıttıkları para miktarı da 
yüzde elli azalmıştır. 

ltalyan milli bankasının altın 
depoları da eksilmektedir. Bunun 
önUne geçmek için son zaman· 
larda ltalya hükümeti tarafından 
alınan takyit edici kararlar fay• 
dalı olmuıtur. Geçen ay zarfında 
bankadan çıkan altın miktarı .eski 
haftalara nisbetle daha azdır. 

Jf 
Yuıoslavya hükumeti, balık 

Yugoslavya cmsının inkıraz 
balık bulmamasını te· 

mln için mUhim 
getiştirigor bazı kararlar al· 

mııtır. Bu mlinasebctlo Yugoı· 
lavya Ziraat Nezareti 30 bin 
tane markalanmıı genç 1azan 
balığı satan almııtır. Bunların 
yarısı Baçkaplaukada Tunaya, 
mUtebakisi de Moravaya konul· 
muştur. Şimdilik sazan avı yaıak 
edilmittir. 

Diğer taraftan dağlardaki 
derelerde hiç balık olmadığı 
görülmüştür. Bunun için Ziraat 
Nezareti 300 bin genç all balık 
alarak Sırbistan derelerine koy• 

1 durmuıtur. 

* 
Londradan bildirlliyor: Ho· 
/nıiliz· landa ile Ingiltere 

Hollanda hükumetleri ara· 
. sında yapılan ti· 

tıcareti cart konuımalar 
bir neticeye bağlanamadan niha· 
yet bulmuftur. Maamafih her iki 
hükümet mahafilinde de bir fan
laımaya varmak için kuvvetli bir 
arzu ve limit vardır. Söylendiğine 
göre, iki hükumet eraıındaki 
ticari müzakerata önUmUzdeki 
sonbaharda tekrar baılanacaktır. 

>f 
Almanya hUkfımetl menıucat 

1
36 saatlik 1 sanyiinde 36 saat

lik haftayı kabul 
hafta etmittir. Temmuz 

sonundan itibaren bu karar tat·· 
bik edilecektir. lstihsalibn mad
dei iptidaiye azlığından dolayı 
eksilmit oluıu bu karararın alın· 
masanda en bllyUk sebebi teıkll 
etmiıtir. Bu münasebetle mev· 
cut fabrikaların bUyUtUlmeai ve 
yenilerinin açılması yaıak edil· 
mi1tir. 

BIBAYI 
Ba Sltaada Bergin 

L------------ Yazan: Firdn.•$ 

NERİMENİN 
lsmall 

MACERASI __________ ._. __________ ___ 
Eğer kalabalık bir ıehirde 

sinemaya veya tiyatroya sık 
sık gidiyorsanız; hususi otomo· 
biliniz olsa bile yağmurlu 
havada ıinemadan çıkınca, oto
mobilinizi arayıp bulana kadar 
iliklerinize kadar ıslanmak tehli· 
kesinin antine geçilemiyeceğini 
siz de bilirsiniz. Hele programların 
ilk akıamı bu tehlike bir kat 
daha fazlalaşır. O şiddetli yağmur 
altında otomobilinizi arar durur· 
sunuz. 

Nerime de o gece Beyoğlundakl 
sinemaların birinde bir Alman 
filminin verdiği dalgınlıkla bar· 
daklardan boşanırca yağan yağ
mur altında aradığı otomobiline 
herkesten evvel girdi. 

Uykusu okadar çoktu ki 
gözlerini kapadı. Biraz sonra 
otomobilin kapııı kapandı ve 
gittikçe fazlalaşan yağmur altında 
hareket etti. 

Nerime, bir aralık kolundaki 
saate bakmak için gözlerini açtı. 

Aman yarabbi! 

Bu sıkıntılı Alman filmi ne 
kadar da uzun sürmllştli. Gece 
yarısı olmuştu. Hatti aaat yarıma 
geliyordu. 

Biraz ileride, yolun ortasında 
her halde bir mini olduğu için 
olacak, ıoför Nerimenin evinin 
istikametine sapmadı; içeriden de 
buna hiç kimse itiraz etmediği 
için o da tekrar gözlerini kapadı. 

Ona, oldukça uzun aUren beı 
dakika sonra bir sarsıntı ile göz· 
lerini tekrar açtı. Her taraf zifiri 
karanlıktı. Bu karanlık bir kur· 
dun ağzının karanlığından da 
beterdi. 

Şoför sigarasını yakmak için 
bir kibrit çakınca Nerime hayret
ten dona kaldı. Eski aile şoförü 
ne ıamandanberl sigaraya baıla· 
mııtı. Hem ihtiyar velinimetlerine 
kartı ne hUrmetslzlikti bu! Arka 
taraftan babasının hiddetli sesini 
beklerken tatlı bir erkek ıeıi 
lıitti. Bu ses: 

- Korkma Zişan bir şey yok. 
Diyordu. Ne Ziıana? Bu da kimdi? 

Otomobilin içindeki llmba 
yanınca, bu sefer sarıım ıık gen• 
cin iri mavi aı<h:leri hayretten 
daha fada irUe,ti; hayret nidaaile 
ağzının açık kalmasından düşen 
sigarası gUzel dlılerinl meydana 
çıkardı: 

- Affedersiniz ... Kimsiniz? 
- Ya siz kimılniz? Niçin 

bizim otomobile bindiniz? 
- Sizin mi?.. Sizin olan ne• 

dir? Bu bizimki. 

Meçhul gencin gözleri Neri· 
menin taıkın gözlerinden ayrıl· 
mıyordu. Nerime : 

- Ah! • dedi • affedersiniz, 
yanılmıtım. 

- Evet anladım. Acaba Zişan 
nerede? 

- Ziıan kim? 
- Kim olabilir? Kardeıim. 

Her halde, o, beni beklemiıtir. 
Bulamayınca bir takıl ile eve 
dönmUıtür. 

Genç adam konuıarak yerine 
otururken Nerime:I 

-Affedersiniz, makinenin ne· 
den durduğuna bakacaktınız 
galiba? 

Sabi, timdi bakarım. 
adam elinde cep feneri makine-. 

nin arizasını anlamaya çalışırken 
Nerime de bir yalmtlığın ailesine 
vereceği merak ve heyecanı düıU
nüyordu. Kimbilir şimdi nerelerde 
onu, telefonla arıyorlardı. 

Makinenin kapağını kapattık· 
tan sonra genç adam, alnı ter 
tanelerile dolu, Nerimenin yanına 
döndU: 

- Hiçbir arıza yok. 

Nerime bu habere büıbütlin 

f&şırdı. Yağmur gittikçe ıiddetini 
arthrıyordu. Sağnaklar biribirini 
takip ediyor, sanki sema au ke· 
silmit yeryüzüne akıyordu. Bu, 
yağmur değil, bir tufandı • 

Birkaç dakika ıüküt içinde 
yağmurun dinmesini beklediler. 
Sarışın genç birdenbire: 

- Ah, aklıma geldir Benzin 
yok, çaresiz yağmur dinene kadar 
bekliyeceğiz.. Sonra bir telefon 
bulur evinize telefon ederiz. 

Dedi. Nerime gonç adama 
ismini ve telefon numıarasmı söy
ledi. O da kendini sadece ismini 
söyliyerek takdim etti. 

ismi Teomandı. Bu esnada 
kalın bir ses: 

- Hey... Yolun llstUnden 
biraz ileride duramadınız mı? 

Bir baıka Hı: 

- Ooo !. Bu iyi iıte.. içeride 
bir de kadm var. Bari kenar bir 
yerde otomobilinizi durdursay· 
dınız. 

- Çabuk otomobllinizle timdi 
bizimle beraber geliniz. 

Teoman ı 
- Benzin yok. Makine ça• 

htmıyor. 

- Benzin ml yok ? Yolun 
UstUode durup eğlenmesini blll· 
yorıunuz amma .. 

Dlğer memurun hiddetli Hsl 
tekrarladı : 

- Efendi, çabuk olunuz. 
- Ne yapayım benzin yok. 

Motör çalıımıyor. 

- Otomobili benzinsiz olan 
efendi liitfen iımlnizl ıöyler mi• 
alnlz? 

- Teoman • 
- KUçUk hanımınkini de s6y• 

lermiıinlz? 
- Bilmiyorum. 

- Nasıl, bilmiyor muıunuı? 
- Siz galiba kanunla alaya 

kalkuııyorsunuz 1 

- KUçük hanım sizin gecenin 
birinde Beyoğlu ıokaklarmda oto
mobil içinde genç bir adamla 
beraber olduğunuzdan ailenizin 
haberi var mı? Telefon numara· 
nızt veriniz de evinize telefon 
edeyim. Siz de efendim ıimdi 
karakola gider haklı veya hakıız 
olduğunuzu komisere anlabnımz. 

Jf 

Nerim~ tüccar Teoman Beye
fendinin zevcesi olduktan sonra 
bir glln o meşhur sergfizeıti tek
rarlarken: 

- Teoman, dedi. O zaman 
kabahati otomobiller araamdaki 
mUsşbehete yüklüyordun deiil mi? 

Teoman Bey: 
- Evet, fakat bugün o mU

ıabehete minnettarım, dedi v• 
kar1S1mn güzel saçlarını muhab
betle tekrar tekrar öptll. 



( Ba9tarah 1 inci nyfada ) 

bir tebliğde, reiaicömburun tama• 
lllen kendini kaybettiği bildiri
liyor. 

* Berlin, 1 (A. A.) - Relıl· 
Ctlmhur Mareşal Hindenburgla son 
.Aefa g6rüımek Dzere tayyare ile 
Nadeke giden Başvekil M. Hitler 
lıastayı ziyaret etmİf, gerek tah· 
•I, gerek bütün Alman milletinin 
lamirui sıhhat ~temennilerini a.,. 
tetmistir. 

* Berlin, 2 (A. A.) • Saat 11, 10-
Mareşal Hindenburg vefat etti. 

Feld Mare,al Pol Fon 
••nekendorfund Hlndenburg 

Yurduna en ıon vazife olarak 
Cümhur Reisliği hizmetini yapan 
Mareşal Hindenburg ıu dakika· 
da arbk tamamen tarihin malıdır. 
Umumi harp nesli Mareşalı askeri 
Gniformaıile daha iyi tanır. 

Pol fon Benekendorfund Hin· 
leııhurg 1847 tarihinde Almanyada 
Pozen ıehrlnde doğmuıtur. Tah· 
lilini aıkeri mekteplerde yapmıı 
'e zabitliğinin ilk ııralaranda 
1870-1871 Alman•Fransız harbine 
ittirAk etmiıtir. 

Çalışkan bir erklnıharp olan 
ıenç Hindenburg orduda bilgiıi 
'e iktidarile yUk~e!erek nihayet 
Feld Marıal rütbesini almııtır. 
Fakat Mareıal Hindenburg töhre
tini, bUyllk harpte Alman Şark 
ordusu kumandam ikeıt- kazan
nııtlır. Mareıal Şark cepheaiade 
ıevkulceyiı noktasıudan çok mahi
rane bir hareketle Çarlık ordu· 
lannı Maıllri bataklığına ılirük· 
lemi9, koca bir ordu çok kııa 
bir zamanda bntnn mevcudiyetile 
bataklığa saplanmııtı. 

Bu milnaıebetle f6yle bir 
fıkra anlatırlar: 

Mareıal Hinden burg böyilk 
harpten çok evvel tekaüde 16\1ke· 
dilmiıti. Bir glln Alman hDkümeti 
Şarki Pruayada hudut Ozeriudeki 
Maznri Bataklığım kurulwıya ka· 
rnr vermiş, fakat Man:p.l Hin· 
denburg hükumetin bil katarını 
~ararlı bularak o zaman Ahuan 
lllleratoru olan ikinci Vilh, ~me 
llıllracaat etmiş, güntio birinde 
lıarict çir tecavllze karıı bu ha· 
baklığın memleket müdaf aaaı nok· 
tasından büyük faydası dokuna
cağını bildirmittir. İmperator bu 
llıütalAayı kabul ederek bataklığı 
kı.ırutturmamıı, yalnız Mareşal 
H ndenburga töy le bir felgraf 
~elaaİftirı 

"Siz Ruı ord--- b b k 
1 

v d -....u u ata .. 
ıga nıecek kadar aptal Dil ... 

nıyorsunuz?,, 
Mareşal bu telgrafa o zam . an 

hiç cevap vermemıf, Bnytık harp 
pntladığı zaman ıark ordusunun 
hnşına geçince eıki tahmini 
hakikat olmuf ve Rus orduau 
bataklıkta mahvolmak ıuretile 
~izama uğramışbr. Bunun. üze-
ruıe Mareıal Hindenburg, lmpa· 
ratora geç kalan mukabelesini 
Ynpmııtar: 

" Haşmetmeap.. Çar orduıu, 
Zannettiğinizden daha aptalmış! " 

Mareşal 1847 de doğduğuna 
lire, 87 sene yaıamıı demektir. 

* ~' Yukankl haberlerden ıonra 
._. nyamn. mlhim bir dinim 

~ •11nda olclup, hiuat A mı-

-
1 
panın da nazik gtınler yaıadığı 
inkir kabul etmez bir hakikat 

J halinde tecelli etmektedir 
B•tv•kAletle Rel•lcUm-

hurluk 181rlettl 
Berlfn, 2 ( A. A ) - Alman 

kabineıi, Alman Baıvekllliği ve 
ReiıicOmhurluğu vazifelerinin 
bundan ıonra birlettirilmesine ve 
her iki vazifeyi M. Hitlerin üze.o 
rlne almasına karar vermiştir. 

Alman Ordusu Hltlerle 
Beraber 

Berlin, 2 (A. A.) - Mndafaa 
Nazırı ve Alman ordusu Başku· 
mandanı Jeneral Fon Blomberg, 
ordu ve bahriyeye 15 giinlllk bir 
matem yapmalannı bildiren emir.o 
namesinde Hindenburga beliğ bir 
tarzda tazimlerini bildirdikten 
ıonra diyor ki: 

0 Alman imparatorluğunun 
lideri Adolf Hitlere tam bir 
itimatla, Almanyanın istikbali 
yolunda yürümekte devam ede-
ceğiz. ,, 
Sabık Kay•erln taziyeti 

Berlin, 2 ( A. A. ) - Sabık 
Kayser, Doorn 'dan, Mareşabn 
oğlu Miralay Hindenbur'a ıu tel· 
grafı göndermiıtir: 

"lmperatoriçe ile ben matem 
içindeyiz. Sızinle ve bOtiln Alman 
milletile beraber kalbimiz mlite· 
e11irdir. Cenabıhakkın mağfire· 
tine mazhar olmuı bir hayat, 
sonuna ermiş bulunuyor. Veliaht 
Prenı, Tannenberg kahramanına 
aon aelimnmza iaal edecektir • ., 

1nglllzlerln ve lnglllz 
Krahnın taziyeti 

Ledra, 2 (A. A.) - lngilte
re Kralı, Mareıal Hi-:denburg'un 
oğlu Miralay Oskar Von Hin· 
denburg'a ıu telgrafı gön· 
dermiıtir. 

« Yükaek asker ve hükumet 
adamı meziyetleri, nıemleketiniıin 
tarihinde kendiıine şerefli bir 
yer temin edecek olan sevgili 
babanız Almanya ReiaicUmhuru 
Feld Mareıal Fon Hindenburg' 
un ölümOntl derin bir teessüf ile 
haber aldım. Bu büyük ziyadan 
dolayı aamiml taziyetlerimi tak· 
dim ederim. » 

Hariciye Nazırı Sir Con Sj.. 
mon'un gaybubeti . dolayısile M. 
Monak • Calledon, Almanyanın 
Landra sefirine fngiltere Harjciye 
Nazınnın, Almanya Reiıicöm-
huru Feld Mareıal Pol Fon 
Benekendorf Und Hindenburg'un 
61llmöndeo dolayı taıiyetlerini 
bildirmiştir. 

lngiltere'nin Berlin sefiri olup 
hali hazırda lngilterede bulunan 
Sir Erik Fippı, bugün öğleden 
aonra Almanya'ya dönecektir. 
Sefir, cenaze merasiminde karah 
temsil edecektir. 

İngiliz matbuatı Hindenbug'un 
hayatından uzun uzun bahset· 
mekte, lnıiliz milleti tarafından 
daima hürmet edilmit olan bu 
büyllk vatanpervere tazimlerini 
bildirmektedir. 

Alm•nranın M•teml 
Berlin, 2 (A. A.) - Bilttln 

resmi daireler, milli cenaze gü· 
nllne kadar, o gün de dahil ol· 
mak üzere, bayraklanoı matem 
alameti olarak yarıya indirecek· 

lerclir. 
Hılk ta ayni tarzda hareket 

etmeye tla•et olwamufhlr. Kato-

lik ve protestan klllselerl maka
mab milli cenaze gllntine kadar, 
hergön akpmlan ıaat sekiz ile 
dokuz ara11nda matem çanlan 
çaldıracaklardır. 

Ayni müddet zarfında bfitlln 
ıcnlikler, tiyatro ve musiki ve 
bilcilmlc oyunlar tatil olunmuttur. 

BOtiln devlet memurları, on 
bet gün matem alimeti olarak 
siyah kol sargılan aıacaklardır. 
Cenaze günll bir dakika sükut 
muhafaza edilecek ve bu müddet 
zarfında her tllrln it ve nakliyat 
tamamen duracakbr. 

••hrlmlzda Matem 
Alman Reisicümhuru M. Hin• 

denburgun öllimil dolayısile, dttn 
ıehrimizdeki bütün ıefaret ko
naklarile konsolosbaneler bayrak· 
larını yarıya indirmek ıuretile 
matemlerini izhar etmişlerdir. 

-·-·-··••H•e•Hae• .. ••••••••Haaaeeaa-•a .. aeea••••••••••• 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Muallim 
Mektepleri 

Her aene oldutu gibi bu sene de 
muallim mekteplerinin 4 üncO, 5 inci 
Yc 6 ncı ıınıflarana mü1abaka ile leyli 
meccani talebe ahnacakhr. Mü1aba
kalar Eylülde muallim mekteplerinde, 
muallim mektebi bulunmayan viJayet· 
lerln maarlf idarelerinde veya orta 
mekteplerde bir komiıyon huzurunda 
tahriri olarak yapılır. Mballim mek
teplerine girmek lçla fU ıartJan llaiz 
bulunmak lizımdm 

15-20 Y•t arHında olmak, orta• 
mektep mezunu veya liae ıınıflan 

talebesinden olmak, tamu1aıhha bu
lunmak, trahom, verem gibi ha1talığa 
bulunmamak. 

Her muallim mektebi lçln bir 
mıntaka . teabit edilmitlir. Muallim 
mekteplerine ancak kendi mıntaka
larından talebe alınır. Mıntakalar 
tunlardır: 

Adana Erkek .,.. Kız muallim 
mektepleri için: 

EIAziz, Malatya, Kayaerl, Sıva1, 
Seyhan, Ayın~ep, Diyarıbekir, Mardin, 
Maraf, Siirt, lçel, Urfa. 

Balıke1ir Erkek Muallim mektebi 
için: Aydın, Bahkeıir, Bilecik, Bur1a, 
Denizli, Kütahya, Mani1a, Mutia. 

BurH Kız Muallim mektebi için; 
Balıkesir, Bolu, Buna, Bilecik, Kil· 
tahya. 

Edirne Erkek, Kaz Muallim mek-
tepleri için; t:dlrne, Kırklareli, Teki-

dağ. 
Erzurum Erkek MualHm mikteplerl 

için; Beyazıt, Erzurum, Erzincan, Karıs, 
Mut, Van. 

lıtanbul mıntakasına dahil bulunan 
tehirler muhtelif Erkek Muallim mek· 
teplerine dağıtalmıtbr. 

İstanbul Kız Muallim mektebi için; 
lıtanbul, Gireaon, Ordu, Sinop, Zon
guldak, Samsun, AmHya, Ka.tamo
nu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, 
Erzincan, GOmOthaae, Kar .. Trabzon. 

lzmir Erkek Muallim mektebi için; 
Antalya, Burdur, leparta. İzmir, 

Denizli, Manidt Mutia. 
Konya Erkek Muallim mektebi 

için; Afyonkarabiaar, Çankm, Eıki• 
tehir, Konya, Nitde. 

Konya Kız Muallim mektebi için; 
Ankara, Afyonkarabi .. r, ~anlan, Ço
rum, Eıkişehir, Konya, Nıtde, Karte• 

bir, Yozgat. 
Sivas Erkek Mu•llim mektebi için: 

Amasya, Ankara, Kırıehir, Çorum, 
Samıun, Sıva .. Tokat, Yozgat. 

Trabzon Erkek Muallim mektebi 
için ; Glresoa, Ordu, G8m89baae, 

Çoreh. 
Muallim M•ktepleriae ikmali olan 

talebe kabul eclllmeL Talebe kadroaa 
tahdit edildiflnden kazaaaalardu 
hepiabai• kabulü mümldln olmayac•k 

Şoför, ant sağıyor. 
-........ ...... 111!9 .. ' ' "" ••• ' ...... . 

Harbin 20 nci 
Yıldönümü 

Almanyada Bazı Teza· 
hürlere Vesile Verdi 
BerJin, 2 ( A.A. ) - Almanyada 

seferberlik illnının 20 ncl yıldönGmU 
münasebetile alüler abideıinde nöbet 
değiıtirillrken halk. tarafından orduya 
kartı. samimi bir nümayit yapılmıttır. 
Angrıf gazt:tesi diyor ki: 

• Bize kuıı bundan 20 ıene evnl 
kullanılan uıuller hakkında hilkflm 
vermeti, Alman milletine bırakıyoruL 
Bu u~uller, halk arasına nifak sokmıya 
terefıni ve istikliJini kurtarmaktan 
batka bir tey fatemiyen bir millete 
hakaret etmeye ve onu alçaltmaya 
alçatmıyv matuf ldi.n 

Bir Otomobll Kazası 
Niyagara, S (Amerika) - Lehi.tan 

konıoloıunun otomobili ile bir tren 
arasında mGaademe olmuı, konsolo
sun birçok yerleri kıralmıtbr. 

= 
ve kazananlar kadroların mü1aadHl 
niıbetinde ve derece ııraıile mıntaka
larında bulunan Muallim Mekteplerine 
yerlettirlleceklerdlr. 

Cevaplarımız 

Ankara karilerimizden Demir Beye: 
Sen Jorj Kolleji erkek k11mı Ga

lata'da Çınar sokağındR 2 numarada
dır. Bundan baıka Sen Jorj mektebi de 
vardır ki bu da Galata'da Çınar sokak 
10 numaradadır. 

Sen Benova mektebi de Yökııekkal· 
dınm Lillecibeadektedir. 

* Sıva• karilerimizden Hatice H. : 
Sizin istediğiniz hansri fen mekte

bidir? Orman Fen mektebi mi, Nafıa 
Fen mektebi mi?. Bunlar iıe yalnız 

erkek talebeler içindir. Mektubunuz 
vazıh değildir. Daha itrafü olarak 
ıorunuz. Ankara İsmet Paıa Kız En1-
tltüsüntln kayıt ve kabullnil yakında 
ıiltunlarımızda bildlrecejJL 

• 1 itak kerilerimizden Rıfkı ~ledeni 

Beyflı 
Jandarma Gedikli Kiçük Zabit 

mektebi diyt bir mektep / yoktur 
efendim. 

* Samatya karilerimizden A vnl Beye: 
San'at mektebi orta tahalJ ••rir. 

Birkaç l'Gn enel bildlrclitimiz aibi 
elektrikçilik, tornacıbk, tuviyecilik, 
modelcilik, marangoaluk ıubeleri 
nrd11. Mektep talebelerini bayata 
aaa'atklr olarak yetiıtirir. Pek tabii 
olarak mekt&bl bitirir bitirmez hayata 
ablabiliralniz. Mektep bet aenedir. 
Çıktaktan ıonra, daha ylk1ek bir 
mektep yoktur. 

* Menin karilerimizden Kılıç oilu 
Kimil beye: 

Bulundupnuz yer, lzmiff tabidir. 
San'at me~teplerinde mua17en mınta
kalardan talebe ahnır. Sizin mıntaka
aız da latanbul detil lzmire batlı ol
dut.a için bUl'adaki San'at mekte
bine airemezaiaiz. Bu vaziyette dlter 
ıuallerlnize cenba hacet kalmıyor 
de•ektir efendim. 

* Adana ortamektebinden Faik Beye; 
EYraloD&Zın l'eri gelme1lnin sebe· 

blai alçin ıormadınız? Böyle bir ıual 
ıiıln hakkınızdı. Öyle zannedıyoru:ı 
ki, mektep tartnameıinden birine 
uygun olmıyan bir Taziyet vardır. 

Eneli aidlp bu sebebi a;reniniz. 
Eter Hbep yok1a o zaman mevzu• 
balaa •ttitiniz ut• miracaat edeniniz. 

• 
Kadıköy katilerimizden Berati Beye; 
Suallerinize ceYaplaramız ıudur : 

1-GalataHray U..ıinln llk kısmının 

8creti 275 liram. 2 • Devlet memur• 
lanM .,._. le tıiadlM ı•ptlar. 1 • 

Posta 

fstanbul BORSASI 
2. 8·1834 

ÇEKLER 
kuruş kuruş 

Londra 833,51) Praı Jll,14 
Nn - J•rk 0,"1943 Viyana 4 .. 7 
Pul• 11,os Maclrlt a.am 
llfllae 1,267~ Berlta 2.0l'I, 
Brlakael 3,386 Vartova 4~~.nıf 
Attaa 83,l'n P .. te 3,9'!' 
Cenevre 1,4368 Blkreı 79,4014 
Sofra 61,30 Belsrat 34,807:ı 
A•.twdaa J,1748 lloıtkowa 1089,23 

ESHAM ve T AHVILAT 
Lira 

it a .. ır.(N•••>T 
,, CHl..U.) t, 
,, (MlleH!a) JC)2,-

0amanlı Uank. :iS,
lellatı. ,. ıt,9' 

Şirketi HaJrlJ• 15,00 
Hıllv •J,17 
Aııadolu ff60V. 26,'lil 

• ,. llO P. 24,8~ 

A••do'u" ıoov. 45,50 
Şark D. Y. *21,60 
la•. Tramn7 49,SO 
011lllldar au 11,0I) 

Terkoa 26,75 
Hua~Hl 27,-
T•l•foa 1117.1 

Lira 
Boaoatt 13,&0 
1133 t.ttkraxı 9ıı,M 
latlkruı Dahl11 95,00 
DU1unu Mu. 52,SO 
Batdat tertl p ı ~.oo 

,, • ıı ıo.oo 

Reji J,90 
TramnJ 411ı1 
Rıhtım 23,00 
Osklldar •u 170,-
Terko• 41,50 
MıaırKr.fo.1886 138,00 

" " • 190J 00,!'10 
• • • 1911 112,50 

Elektrik -,-

MESKUKAT ("] 
Lira j 

Tlrll altım 922,00 

1 
(Hamit) 

lnr. • lo,38 (R ... t) 
llr. • 8142 (Vahit) 
Rum • Ul,llD lace ltetlblr"lk 

Lira 
4G,50 
49,UlJ 
46,~ 

altın 

Meoldlye 36,~ ı---- ----• 
Banknot (Oa. B.) 240 (Claburlyel) 4~,711 
Kal n b•tlblrllk •lhıı (Haalt) arm ıılı :52,IO 

(Reıat) • 47.tSO 
l CUahurlyet) 46,~.5 (Vahit) • 49,•98 

(Asla) 48,~ (") Beraa harici 

İlk takıit eyl61dedir. Ve Ocretin Oçte 
biridir. 4 • Kayıtlar IS ağustoıtaa 
ıonra hatlar. S - Kayit için lium 
olan evrak nüfus tezkeremi, aıı ilmi
haberi, 6 adet fotoğraf, tahlil dere
ce1lni l'Öıterlr veaika. •• 

Oku:\ ucnlarımızdan A. Orhan Beyeı 
Size tavsiyemiz ıuı Mutlaka orta 

mektep tabıilini yapmıya gayret 
edi!1i:z. Çünkll gün geçtikçe mektep
lerın kabul derecemi, daha yüksek 
tahsile batlanıyor. MHela, ortamek• 
tebi bitlrmiı olsaydınız, aiz birçok 
meıleki mektepler giisterebilirdik. 
Maamafih size san'at mektebı tavsiye 
ederiz. Bu mektebe ietanbul, Kocaeli, 
Zonguldak, Samsun, Ordu vi ayetli-
rinden olmıya~lar leyli meccani gl• 
remezler. Siz lstanbul halkındansınız. 
Binaenaleyh girebilirsiniz. Alınacak 
talebe llkmekteplerde okunan türkçe, 
riyaziye, tarih, coğrafya ve yurt bil· 
l'lıinden imtihana tibi tutulurlar. 

* Ankarada Akköprü civnrıııı.la. S. 
Yılmaz Beyeı 

Muallim Mekteplerine girmek için 
Türl< olmak, lS - 20 yaf arasında 
olmak, ortamektep mezunu veya llH 
aınıflan talebesinden olmak, tamuı· 
ııhha bulunmak liıımdır. Her mual
lim mektebi kendi mıntakalarındakl 

talebeleri ahr. Sizin mıntakanız da 
SiY&1 Erkek Muallim mektebidir. 
Ankara Maarif MildlrllfÖne müracaat 
ederek, mufaHal tahllit alabilirsinlSi 
Yatınız müaaittir. Yabuz Muallha 
Mektebin-=. talip olanlar claima imli• 
hana tabi tutulurlar. 

~ 
Edirne karilerimizdeıı M. Nar ı Bı!yeı 
Haıtabakıcıhk mektebi, kızlara 

mahsustur. Binaenaleyh alz bu mek .. 
tebe giremezsiniz. Hava Makiniıt 
Mektebi için de ikmaliniz o mamua 
lizımdır. ÇOnkü mektep ortamektebl 
iyi derece ile bitirenleri almaktadar. 

)#. 
Pertevni1al liseaindın Enver Te· 

muçio beye: 
M6racaat edecejiafz 1•1'ine yer, 

mektep idaresidir. Bir iatlına yapıp 
yapmıyacaldannı ancak orası tayin 
edebilir. ikinci sualiniz için baş vura
catınız yer Fen FakOlteaidir. Bu de
rece ile talebe almıyacaklarını zannc· 
diyoruz. Maamafih siz de bizzat öğA 
renip sorunuz. .. 

Ankara karilerimizden Fııise Tahsin 
Hanıma; 

~ize taniyemlz ıu : Bu sene h'r 
ıehırde açılacak olan liae leyli mee
uni imtihanlarına giriniz. Bu im~· 
hanlarda çok iyi derece alanlar kab'l 
edilecektir. Siz de orta birjnci 11nıf 
derslerine iyi çalıJ.arak bu ımtihan• 
lara l.ttirak edlniL imtlllaalar EylOlclf 
Japılaeaktd. 



.2 Sayfa 

Bir Müdür Aranıyor 
lstanbul'a yakın bir yerde tefekkUI eden bir 

kooperatif idareye muktedir tahsil görmu, llsan• 
atlna tecrUbell bir mUdUr aranıyor. Bu evsafı haiz 
olup ta tallp olanlaran tercUmel hallerlle bulunduk
ları işlerden aldıkları vesaik auretlerln1 ve ne gibi 
t•ralt ve Ucretle bu lfl deruhte edebUeceklerlnl 
fotoğraflle blrllkte lstanbul, 176 No. posta kutusuna 
(Kooperatif) rumuzlle göndermelerl. Kabul 9eraltlnl 
haiz olmıyanlar1n gönderdlklerl evrak adreslerlne 
iade olunacaktır. (1606) 

Sabah uylmduı a.yamaca dilia 
putaamıt bahmması. midenin 
rahatsızb&ma allmettir. Tabil 
laamıi temill ft iııJdbazdaa mftte. 

••llit aTarızdaa aizl vikaye 
edeCet obuı Eao'ı "Frait Salt •• 
lll1lstWanm almalı: için mohlii 

llalitm . hudtısUD1l bekJemeyüıiz. . 

Sabah w akşam bir bardak eu 
deroncında bir kahve ksııgı 

·l'Nft~ı 
•• ~ •ao• 
ıSDlllc1le 
nlhııett 
labriku• 

allmctl 
~ 

tnıkdon .hlfi<Tır. &. ~. R u 1 T S.41 ~. 
d., •u - • 

.~ ..... .JiL~ y U.TIUL 

1 iatenbul Belediyesi ilanları 1 
---------~--

Beher metre murabbaına 350 kuruı kıymet takdir edilen Fatih 
yangın yerinde Nuridede mahalleıinde l 4, 46 metre murabbaı 

arsa satılmak tizere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
ıeraiti anlamak üzere hergün, müzayedeye girmek için de 4 liralık 
teminat akçeıi makbuzu ile 6/8/934 Pazartesi günü saat 14 eı ka· 
dar Fatih Kaymakamlığı ve 8. Ş. Encümenine müracaatları. "3944,, 

SON POSTA 

i'v APURCULUK-.. 
TÜRK ANONiM ŞlRKETI 
lıtanbul AcentalıAı 
Liman Han, T alefonz 229211 

Mersin Yolu 
İNÖNÜ vapuru 5 

Atu.toı 

Pazar günü saat 10 da Sirkeci 

rıhbmından kalkacak. Giditt• Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoa, Marmaria, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kat, Finike, Antalya, Alan
ya, Mersine gidecek. Dl>niltte: ayni 
iskelelerle beraber Taşucu, Anamur, 
Kuıadası ve Gelibolu'ya utraya
caktır. 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR vft!t':ı'.~0! 
Pazar günü ıaat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gldltte: 
Zonguldak, inebolu, Ayancık, Sam

ıun, Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizeye. D6niltte 
bunlara ilaveten, Of Ye Sürmeneye 
utrayacakbr. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi . Berlin 

Türkigt1deki şubelt1ri: 

Galata istanbul • izmir 
Deposu : İst Tütün Gümrüğü 
il Her türlü banka İfİ lf-

Dr. ibrahim Zati 41\ 
Cağalotlu : Mahmudiye cadde•İ 

Çatalçefm~ aokatı No 5 
Hergün öğleden sonra hastalaranı 
kabul eder. 

SAT 1 E 
Tarafından VERESİYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyoğlu 
Cümhuriyet meydanı Taksim 
Necati Bey caddesi Salı Pazan 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 

Telefon 

" .. .. 
Şirketi Hayriye iskelesi uıkUdar " 

44800 
40918 
43439 
24377 
80790 
80312 
55128 23 Nisan caddesi No. 19 Büyükada ,, 

~ ...................... ~(1~~~----"" 
Bağ Müzayedesi 

İstanbul Ziraat Mektebi Alım 
Satım Komisyonundan ı 

Halkalıda klin lıtanbul Ziraat Mektebinde 16 d6nümden ibaret 
bağlan o tızümtl l 4/8/934 tarihine müaadif Sala ııünll nat 15 te 
mllzayede ile sablacağından taliplerin ıeraftl anlamak için hergOn 
ve iıtirak için de mezkQr günde 100 lira teminatı muvakkate pa• 
rasile birlikte lstanbul Maarif MlldUrlüğü blnaıında liseler Mubase• 
becillği nezdinde mtlteıekkll komisyona milracaatlan. "4137., 

TARSUS AMERiCAN COLLEGE ~ 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat ı Ta,rlnl evvelde bat1ar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif Vekaletince tasdik edllmfıtfr. 

Türkçe, tngili7.ct, Fransızca okunur. Ticaret dereleri vardır. 

Leyli ooret 220 lira, Nehari Uoret 40 liradır. 
Fazla malOmat için MUdUrlUle mUracaat. 

'--------------------------_.(1516) 

Hayvan Panayırı 
Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Yedi gün devam etmek üzere her aene 12 Ağustoıta kti~at edilmekte oluı 
Babaeski belediyesine ait senıbatı hayvan Ye •mtea panayın bu aenı 12 
ağustos 1934 tarihine müeadif pazar günü açılacağından gelecek tüooar ve 
e•nafırı esbabı istirahatları tahtı teminı:ıı alındığı ilan olunur. 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muha•abe kalemi ••fllllnl 
yapabllecek t•crUbell, yUksek tahsll görmUt bir 
muhaslbe ihtiyaç vard1r. 180 llraya kadar maa, 
verllecektlr. Talip olanlar1n tercUmel hallarlle 
ellerlndekl vesaik suretlerlnl ve muvazzah adresi 
ve totolrafını lstanbul 178 No. po•t• kutusuna 
( Fabrika muhasibi ) rumuzu altında göndarmelerl. 
~ .. - ......................... (1605) .-______ , 
İstanbul Ziraat Mektebi Alım 

Satım ' komisyonundan: 
latanbul ~lraat Mektebinin Mayıa 935 ıayesine kadar ihtiyacı 

olan et, ekmek, mevaddı mftıteile ve hayvan yemi 21 /8/934 tarihine 
mtlaadif Salı gün il saat l S te ihale edilmek ftzere kapalı zarf UIU• 

lile mUnakaıaya konulmuttur. Taliplerin ıeraiti anlamak için berglla 
ve iftlrak içm de mezkur gönde lıtanbul Maarif MUdUrlllğil bina· 
ıında LiHler MuhaHbeciliif nezdindeki Komiıyona mtlracaatlan 
ve teminatı muvakkatell teklif zarflaranı mezkfır aaate kadar 
vermeleri. ( 4136) 

u;:·-ı·;-K1rım:--Sahibl-.-0-7_:_0_:U._1.·-·--~-..-.. ·;ii.iil 

Karakiy 'foP9ulu oad4Ni No. 33 Netrir•t Mltllrlı T.W. 


