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Türkiye Aleyhindeki Tahri- lı Bugünün Meselelerinden j
kitın Niçin Sonu Gelmiyor? iğrençliğin istismar EdiJ..

Bulgar Hükôııletinden Tekzibini Bek- mesine Fırsa! Verilmiyor!
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latanbul Polial Ahlikaızlık Yapanlan
e ıgimız a er er ay 1 az a ır
~Ttıranları Yakaladı, Çirkin HAdiMler~
1 d ıazetelerde, 1
r
ne Olan yeni yerler Teablt Edilaf
Son

teakip ••triyat il• &zerlerinde

gtlnlerde

~ulgırlıtamn

dahili vaziyetindeki
llyaai manzaralara dair baza ha·
berler çıktı. BularJıtanda ordu
Zabitleri arasında muhtelif siyasi
tereyanlann yer aldıfa, Fillb• ıelı·
~de iki Bulgar zabiti tarafandaa
latıkumeti devirmek için ş-izli bir
hareket belirdiği bildiriliyordu.
Dan bulıaristan sefaretinden
•.ldığımız iki tezkerede, bu habe~n _dofru olmadıjı yazahyor Y•
ulaaa olarak deniliyorki:
Bulrariatanda ıiyasi ayrılık
Bulgar milleti yeni bllkllete karp tam manuile sadıktır
•• eakiaiae nazaran daha iyi ça~adar. Bulıar zabitlerinin
llükametl deYirmek için harekete
l•çecelderl de dofru dejlldir. Fi·
llbe f811Hncleld hldile, bir k-aç
komllnlltin
Bulıar
zabftlerhal
kand..... ....., • •...• ~
tir ki buna cf'a manffak:ı....'tı'
lar ve tek ltlr Bufrar zabiti bile

lll'ar De

,,.

ıurada

darmuılarcLr.

hUllA

ııralayahm:

t:'ktur.

Balı• ••ı,,.ktli M.

Yorgigo/

haberler de yazmıılar, lıattl mü-

Haberleri
· olarak tekrar

1 - Bir kııım Bulıar ıazeteleri, T ~akyada bir Umumi Mofettlıllk 1 hdu ~dilmuinl nedenle
hoı 16remediler. Bu hareketimize
karı• tiddetlf yazalar yazdılar.
2 - Bulgariatandald Trakya
cemiyeti, Tllrk yurdunuo öz par·
ça11
olan
Şarki Trakr.anın
Bütgariatandan kopanlmıı bir
-vatan parçaıı oldunnu ı8yleyfp
·duruyor. Hatta daha ileri giderek: .. Tnkya, Bul1arldU1n ola·
cakbr. " tehdidini açıktan acıta
aavuruyorlar.
( DeY&mı 6 ıaeı ıayfada \

Şiıli harioindeld gazinolarda bulunan earareogiz kultibeler

Şehrimiz emniyet mldOrlüjilntln alıllluızlığa kar11 açbj'I tlcldetli mllcadeleDİD, neticeleri bak·

laafla lld fllll eneL tayam dikkat

(

Deyamı

8 iaci 1&yfacla ,

Eliziz Hattı Dün Acıldı

BAK

lıomllniıtlere m&zaheret etmemiı
bilikiı kom8nistler derhal yakalanarak mahkemeye verilmiılerdir.

" Hilll • V• • Zambak" tarihte Tirle
k~hramanhtının harikalarile doludur.
Butün kudretler• hükmeden, bütün
iradelerin üatüne çıkan Türkün büyük
tktidaranı, bükülmez kahramanbfını,
bugün baılıyan yeni tefrlkalDIZln aa•
brlan ara11nda, b.,.nclan ıonuna kadar heyecan ürpermeleri ve lezzet
hamlelerile doya doya okuyacakıınız.

Komıumaz Bulgarlıtan ıefa·
~•tinin,

kendi dahiJI vaziyetine
•it haberler karıa1ında bauaı
davranma11nı çok tabii ve yerinde buluruz.
Ancak · ıunu da
ıöylemek
lateriz ki ıon zamanlarda Türk
tazetelerlnde Bulgariıtandakl da•
hlıı vaziyete dair çıkan haberler
,_ltuı, yukarıda tekzip edilmek
fltenenlerden ibaret değildir. TUrk
~eteleri zaman zaman bqka

malumat vermittlk. Kendini bUmJyen buı kimselerin ılfit dltlncelerle aeler yaptılrlanm o yazada

Elıbls l.t••g•ıa•ıa• . lr•ıa •ir•rlın (

llllltlll

açıııt 111era•l111lne

alt tafsillt lçlncl aayfadad1r. )

Fencilerimiz Arbyor
Bu Gün Her Sah~a Mütehassıs Bir
Çok Mühendiılerimiz lı Başındadır

Hemen 10 uncu
llaı11•11s ı

Bir Katl.ııı

Sel• Kapılıp

Sayfayı

Boğuldu.

Sıntlırlı (Hu1Ual) - Mumcu
k6yü ye laaYalilin• yaju tlcl-

cletll yaparlar aetlcuiade •a11ı
olaa ıel bir kacluu fltlrmlf,
bir kacha d• yarah olarak br-

tanlmıtbr· Selln fltürdll& kadı·
nın c...di uıaJdarcla bulun•ut.
mtlddeiaauaalllk tarafıaclaa def.

nine rubaat ..rll•iftlr.

Efı•• Sefiri

Kızdcaba••• (Huıuıl) - Af.
gan ıefirl Sulta• Ahmet Han ve
reffkalan kaplaealarımaza ı•lml,.
lerdlr- Sefir Hasretleri bir mOd·
det kaıaaaızda kalacaklfr ve
kaplıcalarda iltfralıat edecekler•
dir.

, pre11eln Sahteklrlllı
81
Uzbon, JO (A.A.) - Sahte
... orttaıı dolayı ojlu Ue be-

~abe~ dOn tavkff edilin prenHı

Calitziıı• 19rbeıt bırakılmattır.
HeDÜI hapiate ol... prenlin hudut
laar&cln• çakanlacata UDDıcltllyor.
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Uyle bir eser yazıyorum ki aziılm, büttın dünya okuyacak l
Cinai bir ı•Y mi?
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( Güniin Tarilıi]
Demir

Ağlar

Memleketi

•
1

Örüyor
Elwı tren ~·olunu küv ı remıi
dun yapıld1. Şimendifer ıiyaııe·

tinin bu yeni zaferi
halkın mütaleasını

u

*

Mehmet Bey (Asma

ltınd

bakkal}en mühim bir rllk-

Nakliyat. lktıaadın
nüdilr. Bir yerde miltterl bulmıyan
•
etaın di r bir yerde m
em(
nrdu. O metaı utabil k lç· mDttariye götOrmek lazımdır. Bunun için
de bir n ta ol ahdır. G1bah (Gir
kullanılan nakil Yultaa
"fer•
lerdir. emleketimlıde de
difer..
ivin çofalma.n l tıudi
yatımıza
büyük menfaatlar temla edu Y• ....
tekim bol bol ediyor.

•

Talat Bey ( Aksaray Muratp&fa
.Mahallesi) - lamel Pap blkGmetiaJo
tlmendifer
ayaaetl memleketimizin
eıa mühim bir ihtiyacını tatmin etti,
Kervanla bir yerden bir yere 21tmek
kurunuYÜatai b ir haldir. Bu~niin aaJdl
Taaitaaı ıimendiferlerdir. Biz de b6ylik
aaferdea aonra •eml.ketia ur tarafına yapılan yollarla medeni aaldl
Yautalarma kavutmuı olduk.

*

Ilü eyin Bey (Sultaoahmet Mektep
dağı ) -

Bea 1•tb

bir adamım,

Aaadoluda çok •udim. 8izbn aam..
aımızda ti.meadifu okadar azdı ki
JOılan bayllr kHmım talika denilen
arabalnrla, katırlar' giderdik. Bugiln
timendiferle bir iki ıaatta gidilen yere
nnltOmdr için biz o zamanlat bir iki
srl11 aarfederdik, çok tüklr Clmhu·
riyet hOkömeti bizi bu lptldialfkten
kurtardı. Dilnkil sazetelerde tren yolunun Elhiıe kadu uzaadapı okadutum umu obdar çok ..Yiadim kL

Şehir

Rehperi

lıtanhul belediyetıi tarafından hazırlathrılan lıtanbul şehri relP
beriDio basılması ( 15) bin IirayA
bir matbaaya havale edilmiıti. Bu

rehberde lstanbul (34) nahiyeye
aynlmış Ye her nahiye haritaJariJe
ve mahallelerile beraber ayn ayn
ve hece ııralarile göaterilmiftir.
Ettrlerin basılması bitmiş ve ciltlenllmaine batlanmııbr. EylDIUa
yirmisinden itibaren satışa çıka·
rılacaktır. Belediye daimi enclmeni ba eser için bir satış kıymeti
takdir edecektir. Eser ODbq bin
adet olarak baatırılmışbr. Bnndaa
baıka belediye lıtanbulda eski
mahallelule bu mahalJelerin yeni
aldıktan iıimleri g&teren ikinci
•ir eaer daha hazırlatmıştır. 80"'
nun da yakında ba•lmasına bat·
lanacaktır.

Hazırlık
935 yılında yapılacak olan umu•I
nü.fu• aa1ıma için hazırlıklar yaptl•
maa ftU7ete tebliw edilmiıtir. NOlu•
UJlraından enel 1apılacak mObfot
birçok ıeyler bulunduj'u için vfllyel
n beledi7e ffmdidea tetkikata bııt•
lamıthr. NUfuı ••yımından evvel hef
tehir, kuaba ve köyde her binııy•
bir numara Ye her aokata bir falot
Yerilmek lazımdır. Eğer bir ıehird•
binalar muntazam bir numura albn•
ahnmıı '1'6 o numaralar binaların nz:e•
rlnde görGnGyoraa ve her aokatın bit
laml Ye bir Jeyhua •a.rsat.ahrir için ha..
ıırlık yapılmıı demektir. Ortnda bc.ı
lıa bir meaele kalmamktadır. Yalnız bl•

lınıp Başkasına Verilmiş

Hanım

{ Yerebatan Hilal
ıpartınıanı ) - Damarınz bir
cudün
Jntamnsrna aaıl i kin yoku
olu
o mıyaB bir mcmleketiA de J&f aama öylece imkan yoktur. Büyük
ufvden aonra
dunuıı bir •t gibi
ıaraıa
difer yollarııua
•uek
aakcri, gerek lktıandi hayatımıza bQ.
yilk faydalan Yardır.

enin Başına Gelenler!

Tahs·s Edilen Bir Ev, Sonradan Geri

lmrıısında
ıdada

okuyacaksınız:

Jo.le

Nüfus Sayımı İçin

Bü} lik harpte Gelıöoluda felaket gören bir aileye
geçende bir ev tahsis edilmiş, fakat neden ıonra
bu tahsis mu melesi iptal edilmiş ve ayni ev bu
sefer b kaaınıı tnh · s edilmiş. Evveli yüzft güld5rilen,
sonradan i e gönlfi kırılan bu ailenin reisi Cemile
Hanım, dahiliye vekili Beye hitaben ıu mektubu
yazmış 'fO bize göndermiftir:
~Bcyoğlunda Tarlabaşı cıvarında İkikuyulu ıo·
kakta 24 r.wnaralı haneyi bot olarak İfgal edip

dahiliye vekaletinden bu evin iskanımıza tahsisini
rica et
vekilet te 9365-4247 nwnaralı e · amesi
üzerine buna dair uameleyi iskan dairesine hanle
etmi11tir. lakin dairesinde muamelenin ikmali ile
m p bul urken ·ne ayni daire, bu eve bizden
ço
aoma talip olan başka biri hakkında mu·
amele yiirl\tmfit ve neticede haneyi bu zatin iskA·
nına tahlis etmiştir.
"Şikiyetimiz
erine, işgal noktal nazanndan

(1771) numarah kanundan ıonra iJgaJ ettiğmlz
ileri silrUlerek haksız bulunduğum tebliğ olunmuştur.
0
Halbuki ilk önce iıkinılDWl tahsiı talebi tara•
fımızdan vaki olmut ve bir hak iktiaap edilmlı olduğu halde bu vaziyet biç nazan itibara alınmayarak
iıkan daireıince hanenin bu zata tabsiıl cihetine
gidilmiı ve tablfyeai de poliıe emrolunmuştur.
ullJ dul kızlarımla bahanede oturmaktayım.
Gelibolu harikzedelerinden balanoyoruı. Harbiumumide fevkalade mutazarrır olduk, meakeosiz, eıya81Z
ve birçok mahrumiyetl~r içinde kaldık. Elin muaYenete Ye meskene muhtaç bir haldeyiz.
"lakin dairesine mliracaat ettiğimiz halde ıene
Jerdcnberi lakauımıza bir yer tahaia edilememiş ye
en nihayet oturmakta oldujumn eri allDlf buhmuyorduk. Maatteesaüf timdi de tahliye emri alıyoruz.
Bizlerin sokak ortumda perişan bir halde bırakıla·
cağımıza gönlllnUz .razı olur mu 1»

Zahire Borsasında Şehir Meclisi
Sıkınblı Vaziyetten Kur·
tarılması için Çalışılıyor ı

lacuet Ye zahire borsası yeni idare heyeti faaliyete geçmiı
Ye enelki ai'n ilk içtimaım yap·

llllfbr.

Yeni idare heyeti ilk olarak
boraayı içinde bulunduğu mnli
bu randan kıniannak için ahiıması
icabeden tedbirleri teıbit etmiye

batlamqtır.

Borsada

1_

n

muameıc ıorea

.:ı .

. .u" d e 1 nsm
i
d e 1erd en a ıınan yuz
n
~o 2 ye çıkarılması hususunda lk·
tıaat vekaletine yapılan mlir:acaatın neticelenmesine kadar Tica·
ret odasından avam ahnmaıı ta·

karrür etmiştir.
Zahire bona•, kendiaine Jl..
zını olan, parayı bu ı,ekilde temin
edecek ve Ticaret odasına en kı·
aa samanda ~deyecektir.

Bir
r

Kazanın

• A1 •
•
F eCl ıyefzCeSl
Kazbcla Şark Deri Limited
fabrikannda henüz takılmış bir
makineye cereyan ,verildiği sırada
kayife merbut kasnak parçalan·
mıı, parçalar ameleden yirmi yedi
Y•flada Rıfat Efendinin birçok
yerlerine iaabet etmiştir. Rıfat
Efendi derhal o civardaki Ermeni
hastaneıine sevkedihniı, fakat
yaralan çok ap olduğundan
kurtarmak mümldha olamallllf ••
UY.ıla amele Gimllftlir.

Vergi Kaçak çıtı ftı

latanbul Maliyesi verai kaçakçdığt yaptlmama51 için ehemmiyet
Ye dilrkatle çalışmaktadır. Bu
huıustaki ihbarlar ciddi bir tetkik
mevzuu olmaktadır.

lıra

r

Tarama

1

.

ıtanhul umuma meclial aon
fevkalade to,Planbıında l 931 aeneai ket'i hesap raporunda müoaziiinfih 578 biD lirayı taadık etme•
miı, bunun hesap iflerl müdür·
JnğD tarafıodan tetkik edllmeaioe
k arar Vera·ım·iŞt•1. y·ıne O Vaau
- '-~t VC•
il
k
ı· b'
r en arara göre mec 11 ır f ev•
k
bu
alade toplanb daha yaparak
hesap işini pecekti. Ha•ap lıtleri mlldürlUğü 1931 senesi pürllz·
lü hesaplarını tetkik edip Ağus•
to• a11 içinde ikmal edebilirse~
meclis bu ay 10Dunda, tekrar
fe~kalide bir toplaab yapacaktır.
Ei• if ikmal edilemez-, 19'11
ıenai kat't hesap raponınu Tet-

rillİanide

yeni intihap

Komisyonları

Araıhrma lıine Baılıyor

Meselesi
.

br. Fakat 9-27 yılındaki tahr:rde bet
binaya biw numara her ıokağa da
Wr ialm 'Yerllm1f iae de iki seneden•
beri maliJ• memarlan tarafında11
7apılaa yeni emlik telarirlnde numa~
ralar battan bap dej'iftirllmlı, aynca
J.tanbolda yedi .eaedenberi yenfdeıı
binlerce yeni bina yapılmıı, eskiden
bu numara alan birkaç puçaya •J•
nlarak uld numaraların teaelaüliJ
boıulmuıtur. Sokak levhalarının bir
çojıı da lnnlmıt ve dökülmüıtllr.
Bunun için l.tanbulda yeniden
aumarataj yapmak, ekaik numaraları
tamamlamak, yeni açıJmıı sokakta
yeni iaim Yermek ve leYha takmak
H etki •okak levhalarından kırılmıf
H kaybolmuıları yeniden ya ptırmak
lhımdu. Bu ameliye bittikten aonr•
da her Mkajlo iki taraflarıadakl
'-iııaların aumaralariJe beraber nevi•
leriol ı3steren bi ı er defter ha:ıırl~
nacaktır. Bu defterler aufua taluird•
•••• clacalr Ye tahrir memurların•
nereden nereye kadar uzayan bina•
larda tahrir yapacaklar1 ba deftuleı
Gıerlndea Yerilee•ktlr.

Gizli Emlak

Ve 578 Bin

.

nalarda Ye ıokaklarda btç bir numı•
ra n levha yoku 1eniden yapılacak•

tırmalar

Sofr• Sefiri Geliyor

Sofya aefiri ŞeYki Bey yakında iki '

yapacaklardır.

ay mezuniyetle telvimize aeleeektlt•
ŞeY•I Beyin. burada muhtelit mOba·

Üçer klfiden mftrekkep bulunan tarama komisyonlarında birer
de Maliye memuru bulcnmaktadır.

Bu ltomi-,onlu,

iki ay içerisinde

dele iş erile meşgul oi maıı muhte•
meldir.
lttrazları
Maliye nklleti nridat umumi
mBdürü Rlftil Bey, baJda71 korum•
kaauou madbiace aad.a ahomakt;
olan vergi ltlerinia tetkiki ile meuul

Un Vergisi

aratbrmalarını
tamamlıyacak

larcLr.

Dünkü

oıuuc•"

media tetkik edecektir.
Teldrd•lnıa MU8llim
SalA...ddln bey beraet etti
Tekirdağ orta mektep müdör
maaYİni SaJihaddin bey hakkında
yaplan bazı fikiyetl~r lberine
tewkif edilmit ve mahkemeye verilmifti. T t:kirdağ aıliye ceza
mahkemesinde görWen
muha·
kemesi neticesinde Sallhaddin beyia beraetine karar verilmiftir.
Tepebaşı Bahçesinde
Şehir tİ) atrosu artistlerinin
vUcude 1 etirdikleri kooperatifin
iıletmekte olduğu Tepebaşı bah·
çesi çok rağbet ıörmektedfr.
Artiatler bahçeyi tanzim ve ilk
ıennayeJl teaia ~ belediyedea
3 bia lira borç para ahmtlan:b.

Gizli fırari emllkini gayrimtlbadiller namma meydana çıkarmak here tqkil edildiğiııi haber
Yerdiğimiz bet tarama komiayonu
faaliyete baflamak 6zere J\nado·
luya gitmiştir.
Bu komisyonlar Adana, An·
talya, A1valak, Edremit, Bahkeair
ve hanJi.mde tetkikat Ye arat-

olmaktadır.

Ba me.elede fabrikacılar ve frnncı·
lar unun ciulerl hakkında birçok itt.
ra:ala r yapDUfludir.
Meselenin Maliye veklletioe intl•
kal etmesi muhtemeldir.

Toplantı
f.taabul
viliyethıe merbut
kualann kaymakamları bugUn
belediyede bir toplantı yaparak
dükkiDlann muayyen aaatte kapanmaSllllll tatbikat cihetiııi gCS·
rDfecelderdir. Ôğrendimiğize göre
bazı d&kkin sahipleri, geç 1aatte
kapatmayı temin için dftkkinının
mahiyetini değiştirmektedir. Bele·
diye bu harekete meydan ver·
miyecektir.

Öz Dil
işleri
Leh ilimlerinden M. Larakof•ld
buplerde, tetkikatta baluamak üıer• ..hrimize plecektir. M. Larakof9.
ld daha H•elr Tirle dili tetkik c ...
mlyetine mOracaat ederek. dll kurul•
tayına metahit aza ııfatile i,tıralc
etmek istedJtinl bildirmiftlr. Dij'et
taraftan, bir Leh ilimlnln rlyaaetlnd•
olarak tehrlmiz• 15 Lehli talebe
mlftlr. Bu talebeler, ayın yirmlaln•
kadar burada kaluak tetk ilderd
....Dacak.lard•. Tale._, kurultay•
lftlrak etm ek here dil tetkik cem~
yatlae mlracaatta buluamufbardar.

··············...-·-··-·-·····....·--···-Artistler kooperatifi bu borcu

l

••I•

ödemit ve kir etıaeie baflam~
br. Söylendiğine göre yaz sonun·
da, kooperatife dahil arti8tler
epeyce bir miktar kir hlsseai
alacaklardır.
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Pazar Ola Hasan B. Digor Ki:

Son Posta 'nın Resimli Hikayesi:

--

/ı
/

----

~

•
•
•1.

I'
~

..

Farıet ki kartında narin. ıüzer bir
Rejia6r - Haaan Bey.. timdi ı
,
IU~
d
..uyor. o- lli-ı• ..ı.e..•ln.
ralOnl prova edeceiiz.

'
'ı

~.

•. Eneli didert.e kap-ap

• - s-n.

~

a,.r

cayır

yerat, . .....,.,........

,_.

... AtkLM•

k•netiad•

cta...n..

ramdakl kan bile kurudu. Çorak , .....
lerde kalmıe. bo,a11 '-GkAk çiçekler•
lteaae4f•I• 4i1ecekata.

1

Ha... BeJ 7" A,maa beai .....
......... Saü'llajlli:ı4atle ot.r.ın wıl'
W.i •linJia, IMi reli •daa tiat/11'
tam •aaaalle klmıe rapamaa.

1

l

Hergüu

\

Orta Ta-h-sUde
istikrar
~arttır !

~'f• o
rta

Bazı loaaDlar •aı4ır ki, beyhude

~

.. -

"f
tedrisat meseleıi, M~arı
Vekiletini senelerden beri ugra,.

11 Vaktini Ve Sesini israf Etme! il

Resimli Makale

1

u;~\
.. -

,

.

~.' .'~
.

:.-=.
,,

tetebblialcr uğrunda
mltemadfyen k09up yorulurlar.
Buı insanlar da vardır ki, kabul ettlremiyttceklcrl
bir bahta üıa inde mi.itemıtdiyen çen~ çalar:ar, muvaffaklyetaisllie mabkQmdurlar.
lıtedlil gayeye eriten adaın, beyhude
hareketten ve beyhude ıasden kaçınma
bllıındir. Proırramla hareket ediniz,
nereye ıidecejlnlal
ve ne ıöyllyeceiinizl evYelden ta•

Talebe,
muallim,
mektep,
P~!)gram, ıımf, terbiye ıiıteml

kıtap.

Tahsilin ve umumt kültilrlin d~
ğurn ve verim yeri olan orta tedri·
~at için muvaffak bir pilin yapmak
•atiyorsak, yukarıda saydığımız
Unıurlarm
hepisini bir arada

düıünm~miz lazımdır.

h Sadece

muallim meselesini
i ~U.etmekle veya yalnız program
. şını başarmakla orta tedrisatta
ınkılaba uygun bir istikrar temin
•dilrnit olmaz.

Bu misal ile de anlaşılıyor ki,
orta tedrisatta inkılaba uygun
hir istikrar temin etmek için bir
talebe, muallim, mektep, program,
•ınıf, terbiye sistemi ve kitap
Unsurları ayni derecede ve ayni
hu~da yürümelidir. Birlbirlerinden
ileri gider veya geri kahrJarsa
harcanan emekler boşa gider.

Fransada
Türk Kafilesi Çok iyi
Karşılandı
Paris, IO (Anadol~ ajansı)
l'Urk
talebe ve
muallimleri
Pıtristeki ziyaretlarini bitirdiler.
Cuma sabahı saat yedide Liyona
hareket ettiler. Orada Uç gün
talacaklardır. Liyon belediyesi
endUerine iyi istikbal hazırla•
~ııtır. Talebe ve muallimlerimiz
tyondan ıonra Marsilya 'ya gi·
decek ve oradan vapurla isten·
hula döneceklerdir.

Şark Demiryolları Müstahdemlerinin Kongresi
. ~ark Demiryolları müstahde·
mmıdtaavfUn cemiyeti dün yedi·
ule e
evkalide bir k
ongre
. • K
k
a tetmıştır. ongrede vefat eden
aza ailelerine altı ayda 1844 liralık
muavenet yapıldığı haatalanan
•ıaya da 1148 lira verildiği anlaşllmış, yeni idare heyeti reislii'ine Sabri, ikinci reisliğe Nuri,
"1urahhaslığa Rıfat, azahklara Nihat,
Satvet, Abdurrahman, Necmi,

k

~ur~t,
l ltıaıl,
erdir.

Mustafa, ,Sıtkı, ~sı?1,
Şakir Beyler seçılmıı·

Kısırlaştırılanlar
. ttı liamburg, 10 (A.A.) Reı·
ka;n bildirildiğine göre, 1Shazirana
~, a~ 1iarnburgun içinde 265 er.kek
kiti k9 u kadın olmak üzere 761

0

ııırlaıtırılmııtır.

*

Bu Hintli adamın 1enelerdenberl
tekerrür eden orucu haberini
ne vakit duysam Bektati ile karpuz:
kabuğu
yalayan adamın hikaye.i
hatırıma gelir. Hikiyeyi elbet ılz de
sık sık

S01V TELGRAF HABE"'RL.ERİ

Elôziz Hattı Dün Büyük
Açıldı

Tezahüratla

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

Deniz

Kazaları

alkıtlanan
bir nutuk ıöyledl.
Sonra Nafıa Vekili Ali Bey de
halkı coşturan mUeısir bir nutuk
irat etti.
Halkm ıevincine nihayet yok·
tur. Açılma resmi saat tam 16
da yapıldı. Maliye vekili nutkunda
ezcümle dedi ki:
« - BugGn Elizize varan tren
yaran Erzurum ve Antalyadadır.
Ve bu yol belki de
kar·

lEdirnedeki Asri

iki Kişi Daha Rog"uldu fuapı·shanenin
l4
Beyazıtta küçük Çatal hanında
eff. ~
:
·met
Hanım
isminde
bir
nşaafl
l
l
Nı
Oturan

/J

B

kadın dün Floryada
100 1
Edı"rne, (Hususi) _ fns:aatı
fk..
· plijda
ld ktan
Y
metre k a d ar d enıze açı ı
mal edilen nUmune hapishanesinin
sonra ortadan kaybolmuştur.
yakmda kat'i kabulü yapılacaktır.
Bütün aramalara rağmen ce•
Hapishane, yataklar üstüste
ıedi bulunamamıştır.
.
k' Tk 15 b
k
. il d
k
olmak üzere yüzer ışı 1
üyü
Unkapanı k öpriıı
en· yı · an·
Sn l'b
d
koğuş, 9 siyası- h..
ocre, 24 milnf erit
.
mak
için d enize
gırenbilmediğinden
a ı ısmın e
bir hammal
yüzmek
höcre, altışar kişili k 20 oda, 6
boğulmuştur.
atelye, 2 dersane, 26 mahkumun
} . .
. birden yıkanabileceği duı ve
Dahiliye Ve etının 8 ır hamam tertibatı, sıhhi tesisatı
haiz
. h
Tavzi hi
halalar 240 yata ki ı b ır aııtene,
· · h
i t · t
Ankara, IO (A. A.) - D~hiliye
akıl hastal arı ıçm uıua eıısa '
Yekiletioden tebliğ edflmiştır:
eczane, klmyahane, pa~sıman ve
Son günlerde gazetelerde idara
ameliyat odaları, karantine yerleri,
rllesası arasında birçok tebeddül·
150 kitilik jandarma dairesi ve bir
ler olacağına dair huauıi istihbar·
de müdüriyet binaıından ibarettir.
lara müstenit birbirini nakzeden
Bunlardan baıka hapisan~ 6 met·
ha•adisler görülmektedir.
ro yüksekliğinde
ve bır
metro
v ında duvarlar
ve köıele·
Bu havadiılerin mem e ke tte
'ınd"" 9 metro yüksekliğinde her
irçok ailelerin huzur ve rahatını
"'
kubbelere
1 çevrilmiıtir.
b
Cam
8
t
f
Buraya gelecek o ı an mah fımbozmaktan, iılere az çok ena te·r
etmekten
ve
gazete
lstihbarları·
1
evveli taraş e d'le
1 c ek • yı k ana•
Sl
nın efkarı ammede sıhhatıizliğine
elbiseleri ütüld. enilpd ~ep~by~
hUkmettirmeye
eaik olmaktan
konulacak. Avrupadav 0 ugku gı ı,
baıka millet ve memleket için hapisanenin dy~~br kgı ye ı°asak
faydaaı yoktur. idare rüesasının
elbiseler giy ırı eretayın
. cezad~lrınıkn
e
tayin ve tebdilleri milli tasdika
derecelerine g Öre
..
f
"t
a mun erı hıö~ce
ere
iktiran etmedikçe hakikatin bilin·
olan koğuş vey
.
•
.
lere yerleştirileceklerdır_
. __
mesı miimkUn değildir.

ka

ı

kaılnllg
r
rafı

::k,

_

uzanacaktır.
Maliye Vekilinden sonra Eliıiz

det memleketlere
meb'uıu Fazıl

Ahmet ve mUhen•
diı Abbaa Beyler de birer nutuk
söylediler.
Halkın heyecanlı sevinç teza•
htıratı gece yarısından sonraya
kadar devam etti.
EJAzfzliJer, bu milli zaferden
dolayı
hükümetl candan tebrik
ediyorlar.

Fatih

Kazasında

Yetim
Ve Dul Maaşları
Ü
zerinde Bir Suiistimal
T esbit Edildi
F ati h malmüdürlilgvünde mütekait, dul ve yetimlerin 3 aylık
maaşları üzerinde 15 bin liralık
bir suiistimal yapı!dıgıv anlatıl·
mış t ır.

Tahkikata mal teftiş heyeti
el koymuştur. Suiistimal bu ma•
atların Uç aylık bordrolan Uzerinde yekunlar kabarblmak sure•
tile temin edilmİf, bu suretle 15
bin lira zimmete geçirilmittir.
Mutemet Ahmet Beye itten el
çekdirilmiıtir. Tahkikata devam
edilmektedir.

Ü

oniverıitede
.
k Tedrisat
nıversite re törll Cemil Bey

yeni sene tedritab etrafında esasla
1 at
t e tk"k
yapma kta d ır. 8u sene
ecn e b-ı Profe 1 ör 1ere t e d r 1sa t sa h a·
ımda geniş salAbiyetler verileceği
bunların tedriıab kendi tasnifle·
rinine göre yapacakları, doçent..
1erm
· maaş ·lf ı erinin halledilecegv),
Hu k u k f akUlteıine yeni profesör·
ler getirileceği anlatılmaktadır.

"""""",,.--:
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JS TER JNA
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T k..
h b. .
.
b d
ıu .atır· ı öteye beriye h~ndekler açılmakta, çıkan taı ve toprak
af opr 0 mu a ırımizın bir mektu un • 0
yolların il zerine yığılmaktadır. Ev yapacak kimselerin
1ıyoruz:
lar& aynen " aK
h"ıç blr suret ı e yoil ara t aı ve t opra k yıtara k ·ıntızamı
·
b
i
_.,.,..,
•tanbula re 11 ziyor .. k
ihlat etmiye
için belediyenin bu gibi
.. Bu 1 1 f e ya ın zamanda stanbul 80 • kta halleri yasak etmesini bekliyoruz.,,
dönecek olan ıokaklarımız geliti gUzel kazılma ' '

·dı

tsa :mız

ktarını !

iSTER

JNAN JSTE

J

Hindi.tandan
aelen
haberleri
gazetelerde okumaktan, bilmem hot..
lanır m11ınız? Ben kendı hesabıma,
ahali•l karıtık, dili karııık, dini
karıtık bu memleketin karıtık haberlerini okumayı hiç ınmem. Fakat
inun ne kadar kaçınH, yine gazete
okurken, hemen herırün bir Hint
haberi göze iliılyor.
Bugün yine blfyle oldu. Bari yenl
bir fey olaa 1 Hayır, Hnelerdenberi
bildiğimiz bir ıey: mefhur Gandi yine
oruca batlamıı. Sabahleyin altıda •llt
ve meyva suyu içerek, haftalık bir oruç
tutmak üzere, uykuya yatını'"
Benim bildiğime göre Gandl ne
vakit oruca yat1a, bir ıeye öfkelenmlf
.ayılıyor. Bu ıefer neye öfkelendiğini
gazetedeki telgraf ıöylemiyoraa da,
Adeti ilxere yine İngilizlere öfkelenm ı
ol1a gerek.

aarlayınıı.

Elaziz, 11 ( Hususi ) - Şehri..
miz ve bütün bu havali dün en
saadetli ve sevinçli günlerinden
birini yaşadı. Cumhuriyet hükfı·
metinin
yeni bir zaferi olan
ElAziz fİmendifori dün, Nafıa
ve Maliye vekilterimizin huzur·
Jarfle ve on binJerce halkın İf
tirak ettiği milli bir bayram
· tezahuru karıısında açıldı. Kurdelayı Maliye Vekili kesti ve çok

'

)

Gandinin
Orucundan!

ı

Daha açık anlatalım:
Muallfm mükemmel, program
•on sistem, fakat talebenin ilk
tahail ve ilk terbiye aeviyeıi
•ksiktir. Böyle bir talebe karşı·
•ında bu mükemmel muallim ile,
son sistem programdan beklenen
fayda alınamaz.

Kısa ı

"D

Bıktık Artık

tırıyor. Orta tahsil, deyince aklı·
lltııa birçok şeyler gelir.

" İnkılaba Uygun ,, dedik. Bu
tllnıle, orta tedrisatın hedefini
löaterir. Yukarıda saydığımız un·
~~rların hepsine, bu hedefe vara·
ılecek şekilde bir istikamet ver·
tnek ıa.zımdır. Bunlar arasında
ayrılık, gayrılık olduğu gllndür kl
orta tahsil gevşer, kendisinden
beklenen verimli neticeyi meydana
koyamaz.

Sö

hakları oımadıtı

iNANMA!

L.~-------~----·-------------------------

hatırlarsınız:

Bektafl blr sıcak günde pek ziyado
•uaar. Giderken göJgeHk bir yerde
karpuz yiyen iki kitl görür. Belki
karpuzdan bir dilim de kendis"ne
verirler diye ümit ederek gider,
onlara yakm bir yere oturur. Fakat
karpuz yiyenler hiç aldırmıtzJar.
K•rpuz bittikten ıonra kabuklarını
bırakıp giderler.
Bektati taliine küserek ıomurtkan
otururken bir baıka adam gelir.
Yerde bulduğu· karpuz kabuklarını
yalamaya hatlar. Bektatl bu hali
görünce artık dayanamaz, hemen
ıopasını
kaparak adaman üzerine
hücum eder.
Adamcatız:

- Baba, der, ben sana ne
yapbm ki beni dövüyorsun?

fenalık

cevap verir :
bana defi~ danyadakl
bütGn fıkaralara fenalık ediyoraun.
Allah senin glbi karpuz kabuğu
yalayanlara görüyor da, herkesin
Bektaıl

~

Sade

karpuzun içini yem•y• ihtiyacı yok
diye onu yelnız birkaç kitiye yediri·
yor,
çok
kabuklarını
Bunun

kimıetere
de
bıraktırıyor l
sribı,

*benim

karpuzun
anlayıtıma

göre, Gandi oruç tutmakla bütün
Hintli hemıerilerine fenalık ediyor.
Böyle günlerce aç yatmanın arlık
hokkabazlık marifeti kadar bile
ehemmiyeti
olmadıfını İngilizler
elbette biliyorlar. Hı"ndı'standa bu 1•1
belki kitaplara airmemı'ttı"r amına,
•
Avrupanın ilim kitapları
uzun milddet
aç yatmanın tabii, yalnız alıımaktan
ibaret bir ıey olduğunu yazıyorlar.
Ôyl• olmasa da, bir Hintlinin
aç yatmasından lngiliz devleti
neden müteessir olacak? Vaktile
frlandada bir Belediye Reill.
açlıktan ölünce lrlanda serbest•
liğini kazandı amma, Irlandalılar
lngilizlerin kendi renklerinden
oldukları içini
H indistanda bir kiti aç yahnca,
ötek i Hintlilerin hepsine taklit
etme 1eri 1azımgelen bir misal
göstermiı olur. Mademki Hindi..
tanda bir kişi yemeden, içmeden
yatıp yaıayabiliyormuf. Bütün
Hintliler de öyle yapmalı, derler.
Gandinin vakit vakit öfkelenerek oruç tutmakla kendilerini
mUtee88İr
edecegıv·ni
aandıgvı
adamlar, Hindistana oruç halinde
mi gı'rdiler?

---------

Bir Romen Tayyar esi Geldi
Dnn Akşam bir Romen deniz
tayyaresi ile bir binbaşı ve iki
pilottan mi\rekkep beş Romen
zabiti şehrı'mı"ze gel mı' ııı.lerdı"r.

Erenköyde Bir Yangın
Y

Erenköyünde
Kozyatağında
hamal Mehmedin evinden yanım
çıkarak ev kimilen yandığı bılde
ıöndürülmüftiir.

·t-.-~-., -----~

T

Kurucaşilede

Tarihi Bir
Ev Yandı
Barbn (Husu•i) - KarucafileTekke&nn
Hiıarköytinde
Çelebi oj'lu Muatafa Beye alt
alıpp ev yanmlJbr. Yangının
kazaen çakhjı zamıolanmaktadu'.
Alet eYi liir'atle aardağı cihetle
pek az eşya kurtanlabilmiştir.
Bu eski eTin, o muhitte ma·
aaDara mevzu olacak kadar esra·
rengiz ve meraklı macerasa va,.
dlJ'. Rivayetlere göre, evin yapılıı
tarihini iç ytiz yll evveline kadar
çıkarmak mtiml<Undür. Netekim
aon tamir tarihini g5steren bir
levhada 1225 tarihi okunmuştur.
On bllyllk oda1ı, aeniş sofa·
lan havi ve takriben ISX30
rmetrelik bir sahayı kaplıyan bu
büyllk ahşap ev, Yaktile Mffaydut
oğlu., adında
bir derebeyinin
maliklnesi imit- Ev deniz kıyısın·
da, llç tarafı yalçın kayalar ve
methali de ıurle kapaL bir ..ba.
ya İnfa edilmiftir. Bu kale duyarı
pmdi kısmen harap olmuş vaı~
7ettedir.
Bu d6rt taraftan emin duva,.
larla çevrili malikanede hüküm
süren derebeyi, burada karaluqi
muhakemeler görlr Ye idama
mahküm ettiklerini, kale duva·
nndan aıağı attmrmıı.
Yıllarca o havali halkını kof·
kudan titreten ve sonra mahiyetinhıl
kaybederek kaybederek
Jalmz eski bir ey olmak itibarile
merak uyandıran bu eY yanmaz·
dan evvel birçok ziyar~tçiler ta•
rafından gezilmit. tavan va kapılanndaki aan'atkirane oyma ve
iflemeler
merakla seyredilmiş·
tir. Hatta zarif ve ince iflemell
bir kapıya vaktile 250 lira kadar
para Yerildiği halde bugtınkl aahinin raza oimadıjı .aylenmekt..
llİD

clir.

Barbnda
Ortamektep Yatı Evi
için Eıya Temin Edildi
Bartın

(Hu1&1i)- Ortamektebia Bnlm8zdeki senelere ait ihtı.
yaçlan ıırasmda yatıevinden de
babsedilmifti. Bu huıoıta çahı·
maJar devam ederke~ Zonguldak
ortamektebinio, vilayet bütç.eaile
idare edilen yabevinio kaldınldığa
ye eşyuıma tasfiye edileceği habar alaomıpar. Ortamektebimize
tarafından açılacak olan yabevi
için pek lüzumlu olan bu eşyanm
Barbn ortamektebine verilm ..ai
Kaymakam Nazım Bey tarafından
Yali Halit Beyden rica edilmi,tir.
Şimdiye
kadar ortamektebimiz
hiçbir · müzahereti es'rgemeyen
vali, Barbnm bu ricasım kabul
ederek, yahevine ait bütün mal·
zeme ve enanın Barhn ortamek·
teblne verilmeai için emir verm~
tir. Bunun 1lzerine, Zonguldağa
bir mot6r ginderilerek efYanm
bep!i tehrimize getirilmiıtir
Bu esya, açılacak yabe•inin
ihtiyacını hemen hemen karşd_.
maktadır. Biraz daha fedakirlıldi
ortamektebin yahevi, vilayetin
her tarafından gelecek talebeye
kifayet ede!>ilecektir.

Soma Köylerinde Posta
Servlıleri
Soma (Hususi) - Kazamızın
bütün köylerine postane tarahndao b ·rer posta kutusu tahsis
ed lmiştiştir. Köy korucularına da
birer posta defteri verilmiş, bu
•uretle mektupların zahmetsizce
ve süratle sahiplerinin eline &eçmcıi lemin olunmuıtur.

1

A

1

Tenkit

Diyarıbekir Belediyesi Halkın Yiyeceğine Ve içeceğine Çok itina Ediyor
Diyar ıh ek ir,
(Husuıt) - Şeh·
rimiz diğer yer·
lere
nisbeten
çok
ucuzdur.
Buğdayın kilosu
Uç buçuk kuruş,
arpa 60 para,
nohut iki, me,.
cimek dlSrt, 8k
darı bir kuruş,
beyaz
yazlık
buğday Uç kuruş on para, kara nohut bir,
bulgur on bir,
pirinç on sekiz,
kuru fasulye aelm, pekmez OD
bet, kura &ztim
on beı, aadeyağa elli beş. zeytin·
yağı elli, tane zeytin lark, yerli
tuzlu peynir yirmi beı, taze fa·
aulye üç, kuru aoğan dört, pata·
teı on aekiz, bamya dokuz, do·
matea ~ ufak patlacaa üç,
büyük
patlıcan
Mkiz, ıeker
kırk yedi kul'llf, kahve
yüz
yirmi, çay iki yüz a1tmıı, sabun
kırk beş, gazyağa otuz, koyun eti
yirmi, sığır eti on beş, beyaz
tuzun iyisi on kırmızı tuz aekiz
kuruıtan ibarettir.
Bu tiatlar bahada iki defa
kontrol edilerek fark laa11l olmuı..
fiat ta belediyece değiştirilmekte
dir. Para piyasasında bir atbn
dobz yiiz eebeta iki, Uğlt lira
eli lmnıı ,tnni •nttmdea u,.,.
rettir.
EkmelCler her tin kontrol
edilmekte ebik veya belediyenin
tayin ettiii unlardan 2ayri unlarla
eklMk çıkar •e tartaıı ebik oluraa
hal<lannda derhal ceza tatbik
edilmektedir. Belediye daireainin
&albıden dai kap..ına kadar olan
DiyanbekiriD en iflek ve ikiyllz

lnegöl Leylekleri
Muharebeden
Döndüler
lnegöl, (Husutil) - Her tarafta
olduğa gibi kuamızdaki leylekler
de yuvalarında yavrularını aç
.auauz terkederek maçlıul bir
tarafa aitmiflerdL Bu yavrular
Belediye memurlan tarafından
toplathrılarak mezbahaya götürülmUı ve orada Belediy~ tara•
fından beslenmeye baılanm1fbr.
Dün ve bugün hemen liç bini
mütecaviz leylekler bir kafile
ıeklinde ıehrimizin llzerinde bir
müddet u~ yapbktan sonra
ovaya inmiılerdir. Bunların her
halde Bergama Te diğer havalide kartallarla harp etmiş
olduğu anla11lmaktadn-. Ç&nkO
yere fnealerden bir la1m1•m
boyunlan yaralı Ye kan lekeleri
içinde oldujıı barmancalar tar..
fmdan glSrUlmiittUr.
(Huausi)

-
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ağustoı Zafer ve Tayyare hayra·
mı milnaaebetile Halkevl temsil
ıubeıi, temsil baı:U'lıklarına baş
lamıı ve Kozan oğlu adlı eserin
oynanmasına karar verilmiştir•.

GUmUşaneda

Muallim

Maaşları

Bet

Gümüıane (Huaost) aydır maaf alamıyaa ilkmelrtep

muallimlerinin terakümde kalan
maaılarınuı

llllfbr.

tediyeıine

pır1ıl•rı11tla11

6lrl
elli metre uzunluk ve yaya kaldı·

nmı hariç olmak llzere elll metre
arzında olan cadde belediye ta•
rafından

tatları aöktürlllerek y~

niden yaptırılacak ve muntazam
bir hale konacaktll'. Bu fOl 2990
lira bedelle mlltaahhidioe ihale
edilmiıtir. Bundan başka şehre
aekiz kilometre mesafede ve Ha·
pakçı meVkiinde yapılacak elek·
ıtrik fabrikaeına giden yol Alipmar1 köyünden itibaren temiz·
Jenttirilmit ve yolda bulunan iki
köprB otomobillerin gidip gel.....
ı9İne 111luit bir nrette yapalmıftır.
Bu yoldan elektrik fabrika•
malzemem kolaylıkla nakledile·
t>ilecektir. MeTaddt gıdaiye pazar
yet4erinde wh8 phe 11111ayene
edilmekte ve muayenesiz sablma·
sına kati1en mnsaade edilmemek·
tedlr.
Aynca
pazar yerlerine

köyliiler Ye ..balar tarafından
getirilen ymecek kuru
lzftm
pekmez ve ıaire de yine pazar
yerleri.de
lıler glla
muayene
edildiji
gibi
dnkklnlarda da
bu ve bunt1B

fibi

bonlmak ila~

baılaa•

mali olan blitlln
mevadda ııdaiye
ayda bir defa
f t umumi muayene de uç ayda bir
defa yapılmak·
tadır. Esnaf, be,.
ber ve garsonlar
da huta olup
olmadıiı muayene
ed:lip keneilerine
dok·
belediye
toru tarafından
raimli •esika verilmedikçe ıan•
'at icraıına müaaade edilmemekte·
dlr. Otellerin de
temizliif huaannda dikkat ecliJ.
J mektedir. Bilhaua bu muayene
1 gaı.onlar için çok iJi olmaktadır.
Gözlerinde trahom hastalığı
olan garson, tedavi edilmedikçe
earsonluk yapmaktan derhal aıe
nedilmektedir.
Şehir
haricine
rakın
Urfakapa cİYarmda ve
Anzele ba11ndaki
mezbahada
kesilen etler kesilmezdeo evvel
Belediyenin Baytarı tarafından
maayene edilmekte ve etler çinko
kaplı kapalı sandıklar içerisinde
kasap diikkkiıllanna nakledilmektedir.. Bu etler lıerglln aynca
dükkinlarda Belediye doktoru t..
rafından muayene edilmekte ve
sıcaklar münuebelile ıaat 15 ten
ıaoma
dlkklnlarda bulunacak
etler kolnaat iM belediyeye getirilerek imha edilmekte kokma·
mıf
kasap
tarafından
evine
götftrlllerek kaY1D'1Dll yapılmakta
du. Hergtin birçok hutalar
belediye doktoruna mllracaatla
muayene edilmekte ve bunlardan
pek fakir ve illç tedarik ed..
miyenlere bekc:liye tarafmda-ı
meceanea iliç Yerilmektedir.

Artv.inde Himaye Heyeti

;;hret

.varı.b :::.~'!" ~

ailtunlarda birkaç defa bab.et ·
bir meneden fazla bir zamand,.
beri her on bet ıllnde bir mUll'
tazaman çıkıyor, temiz basıby
ve araııra değerli yazılar
veriyor. Bir senelik kolebiyonull
kanftınrsanız vaktinizi hiç
boı
geçirmİf
olmazsınız, h
hikayeleri, tatlı manzumeleri v
dır. Hattı baı:an Ahmet Hamdi'
nlnkiler gibi, hergün okudukla
mızdan büsbütün başka tiirle
de raageliralniz. Evet "CVarbk
hiç te fena bir mecmua değil ·.
Y almz... Yukarıdaki aozl
min
bir sitem,
bir tar"
biteceğini elbette anlamıısınız.~
Bu .. Varhk., mecmuaaında, bilme
nedendir. müthlt bir ihtiyarb
havası var. Hani eski zam
daha on ıekiz yaıında reding
latanbuliD giyen, gayet terbiy
beyleri Yarch, ba mecmua b
oaAan babrlabyor; mubarrirle ·
cVarhk kalemi hulefuı» diyec
ğim geliyor. Ki1D8eyl üzmeme
kırmamak iatiyorlar, efendi efeo
çal11ıyorlar. Bilmem biç bir şe
devirmeden yeni bir ıey kurma
kabil midir? Bunun için «V•
lık»ın edebiyabmızda yeni b
hava yaratabileceğinden doğrt.
çok şüpheliyim. Zaten böyle b
heves te gö.termiyor, daha ziya
&annzcamn fU meşhur «Les •
nales» magazinine benzemek ~
tiyor.
«Varlık» kimseyi gücendirm~
kırmak istemez dedim;
fak'
ıimdiye kadar çattığı kimseler d•
oldu: Şehir tiyatrosu rej'aörU11•
bit de... gençlere çatb. Ef
• Varhk» mecmuaaı, kendi mu
rirleri hemen hemen yapt, fa
bir parça iddialı şairlerden, ad•
efendiliğinden umulmıyacak
şiddetle aynldı. « Varlak • d~

yerlqmif kanaatlerin, pbretl
tarafındadır, fakat ber ned
Ertuğrul Muı.ia'm tölıretine b
met etmedi.
Bunlan belki açmak istem
dik; fakat « Varhk • 1 Ağu
tarihli numaras1nda,
« Şö
hafeylileri • isimli mliaababelİP
bu yerlefmiı töhretlere bur
meıelesini

açıkça yazıyor.

M
muanm bqmoharriri Yqar N•
Bey, tamnmıı muharrirlere, ra
v

Artvin (Husu•i) -

Gazi ilkmektebinde bu •ene 21 fakir ve kim·

ıesiz çocuğun elbise ve iaıeıile sair masraflar mektep himaye lıeyeti

tarahndaa temin edilmiıtir. Memleketin uıak bir ka•baıında yok·
lııklar içinde 21 çocuğun bütiln muraflannı temin eden mektep
himaye heyeti gö•terdiğl bu muvaffakiyet itibarile fayanı tebriktir.
Resim ikisi noksan olmak llzere tepeden brnaia 7enldeD giydirilen
,ocuklan e8ıltermektedir.

Bartm Ticaret Odası Reisliği

GbmUsaneda Temsil
Gilmftfane

Dlga,,6e'lclr

Münakaşa

Barbn (Hususi) - Ticaret ve
Sanayi Odaaı heyetinden reis
Mehmet
Hocaotlu
Mehmet
Niyazi ve Reis oğlu Hilmi Beyle-.
rin istifalan tızerlne, ikinci mlln·
tehipler toplanarak Ünyeli Sezai
Beyle
Papuççuoğlu
Mehmet
Efendiyi heyet ualığma ıeçmif
Jerdir.
Oda heyeti de toplanarak
reisliğe Bankoğlu Mahmut Beyi
intihap etmifti.

Sularında
Afyon (HOIUi) -

Afyon

Tetkikat
Şehrimiz·

deki beı memba ıuyunda eaaıh
tetkikat 7apmak 11zere Almanya•
dan bir mutabaaı• getirilmittir.
lılutaba... Hlizai kaplıcasındaki
tetkikabnı
bitirmif,
Gazliköl
kapbca11nda tetkikata baılamııtar.

Sıtma

MUcadelesi

(Husuıi)

- Bolvadin
daha ııtma

Bolvadinde
Afyon

kaza1111da 3 köy
mücadele mmtakıaana

ahnmııbr.

gören eserlere dil uzatan
bunu ancak kendilerini tanıt
makaadı ile yaptıklanm id
ediyor; daha doğrusu bir
kimselerden sonra tekrar 5
IOyor. Yapr Nabi Bey
kimleri kasdettiğioi yazmıy
maam fib böyle hücum et
münekkitler hiç zannetmem
Ertuğrul Muhsin'e çatanlar ol
Yaşar Nabi beyin kim
kimlerden bahsettiği bellı d
fakat kendi duygusuna, fikirle
göre hükfim veren, bu bükü
müdafaa eden bütün mlinekki
hatti ıahsiyet aabibi bütün
atkirlara bir tariz aayılabilir.
maoıoın yerleşmiı bedii kan
leri ile çarpaşan, alkıtlanan
leri;.i beğenmiyen Vıctor
gibi Nabi'ye çatan Şeyh Galip
Yapr Nabi beyin taavir e
qöbret tufeylileri• ar&1ında
dilerini anyabilirler. Zaten Y
Nabi bey, 19 uncu asır batı
Franaa'da, Üçüncü Selim z•
nında Türkiye' de doğsaydı a
Hugo'ya karşı Pons - ard'ı, ~
Galip'e kartı Nabi'yi müd•
etmezdi?
Diyelim ki etmezdi ve Y
diyelim ki yazısım yanlış nls
o, töhreti bir mi} ar sayıoıYu
ancak doğru bildiğini aıOd,.~
etmek istiyor, hatta kanaati
7erleşml1 kanaatlere uymasa
mlldafaa eder. Böyle diy
daha hoı olur.

BABİCI

( Siga•et Alemi )
Uzak Şarkta
Sovget Rusya
Ve Japonya

11.,,.,.u

••lct.du..,
latikbal harbi hanlarda cereyan
•deceA-ino ıöre, ıazetelerlo miltema·
dfJ•n ha va kuYvetlerinden bahlet•
blelerl aebep•b detlldfr. - -fr

Suikast Suçlulannın
Muhakemesi Bitmedi
Viyana, 10 ( A.A) - Dokua Po1b
•ernurunun divanı harpte görOlmekte
olan davaları, maznanlann kaçamak~
(~Yaplar vermekte 11r81' etmeı.ri
)'i:ıilnden uzayıp ,.ıtmektedlr. Mal..
keme Reiaf; icap ederse mulıakeme
Qln onbeı wGn •Orecejinl a4'yleıniıtir,
Maamafih bittin maznunların Na:d fır-o
kuına menıup oldukları tebeyyiln

et ittir.

M. Ruzvelt'ln Aa...,
Paria, 10 (A.A) -

Amerika Reialcilmhuruaun annem MbterH jamH
Ruıvelt bugOn Parilten havre'y•
hareket etmiıttr. Oradan Nnyork'a
rllnıek üz.ere be·de-Franc• vapuruna
binecektir.

Almanyada ltalzllk

İfaizliğe

lcal'fı mllcadele enıtilOaOnftn lıtatiıtlklerine nazaran fııizlerin miktan
4~,000 kiıl ekailmq olup haliha·
ıırda yekunu 2,426,000 e balij'
Lulunmaktadır.

78
Yaylının

ıakalh

yüztl

bumburuşuk

ya puflıya, atır •laıak geçen kftçUk trenimiz, Dinara geldiği ıa·
man gece olmUJtu. Yeniden hareket etmek için 1abah olmasını
beklemek IAzımdı.
Bu lıtaıyondan, cepheye giden, milli kıyafetli, keçe kUla~lı,
belleri kuıakh, yüzleri neş eli
•feler de binmiıti.

vagonlardan,

telif

bir sazın, incecik kısık sesı ile
beraber, köy arkıları geliyordu.
Tren tefi, bir aralık yalnız ba·
tırna ot rduğum
kompartımanı
•çtı ·

- Kapıyı kilitlıyecetim, per·
ş er
çekin, i terseniz, yatın.
b•rndı de, eğer bir ıey lazımıa,
~n alayım.. Siz diıarı çıkmaaa·
daha iyi olur. Kapıyı da vur•

d

En•

fJaıyoa ~in yapılan .mıt>.;:-illi::
lesi arasında, pmiiP.'8
. asala-

ilmesi habe.ri A1Pcrika psy
~ına bir bGmba gibi. ~de
Bu emir uwhtelif p-""".
teflilir edilaıektedir.
.
Giimlll ıraıpu, emnn. mak
arkta mübayaa foraaıno arttıra1
L..t.-dir n:ı;,,CJ'
cağını tahmin etme-.~
· ~
1
memurlar ite bun• ......ak•i netice vereceğini .lylemek·
tedirfer.
Londra, tO (A.A.) - GueteL-beri

ler Vaşingtondan ıelea bir ~

ha~

rr.;

0
gimütUD mitlleftiri~: 1 •

madeaiaBa tstikrarı "~mele~
miif bulunu hir para alçWi ~
. bir .... tayilli ilauatinl
yeaı
- ' bir tedbir
•
1 a.teren beyaehnilaı
alınacaiuıa deWet edebilir. . ~
Borsaya söre gilmlişiiıı mi!U•

lettirilmesini hariçte büyUk mık
yaata gllmDt mubayaası taki~
edecektir. Ve bu altın dolardaki
hallta71 layaetiadea ~ktlr.

yeni Ka•gaphklar Çık..
masına

intizar Ediliyor

Hawana, JO (AA) - Telef•
firketl, grewd işçileri ite almaya
karar yermiştir. Fakat. onları•
yerine ahnaa tşçUeri de çıkarmıyacaktır.

Kanfıldık çıkmasa endqeai Ue
Machado'nun ıukutu yıldootıml\n
de hu tirli .alima)'İ.t yasak edi.l-

miftir. . . . _ ........ iKileri. ...
yuak
blc:l.n.lmadilt takdirde,

grev yapacaklarını bildirmişlerdir.

M. Litvinof'un
Seyahati

S~lyettar
Almaa mdafiH Sovyet MırJcıy• k•:
ikam etlnın
m f ıerl M• L itvlnof'un
huttai mahlyett• oldu.juau beyan
etmektedir. Çiııki mumaileyh dok•
torlara kendlalai muayene ettirmek
için plmiıtir.

Bedia. 18 ( A. A.) -

Ç ÖL GİBİ

~. ır ~omP8tuaaaa oturtmuştu.
ırço 1D1t ve çıkıtları, aolu· ·

yandaki

N~vyork, 10 ( A. A.) -

M•brur• Sami

sahibi, "onları,,n yarasını
avacak kanını yıkayacak ••evlAt,,a
aok0 bir iyilik yapmıf, trenin şefile
;-u:~Uft belli bu adama ait
0 8

Ne Olacak?

Kôbada

Avusturya'da

Afilli ve edebi tefrika

Almanya
Ve
Adalet
................................................

Para Siyaseti

yaJ.JRaktadtrlar. Bu

( Gönül lıleri )
kari/erimin
Suallerine

TBLIBAPLAB

Amerikanın

Dünya matbuatı ve bilhassa maruf
Avrupa gazeteleri, ıon gilnlerde uzak
ıarlctan sık nk bahsetmeye baıladı•
l•r. Tetkik edilen mevzu her unıan
kidir. Yani Uuk Şarkta Soyyet Rusya
it. Japonya ArHanda bir harp çıkabilir
11li? Varılan netice lae umumiyetle
tudur.
Bu gilo için Uzak ŞRrktan bir harp
~klenemer. Fakat istikbali hakkında
d• tlmdiden ıM>z söyJenem.ıı. Bu
llliinasebetle bir ltalyao gazeten iki
d••letin hava kuvvetleri hakkında
laı nıalürnatı veriyor:
"Sovyet Ru• hava kuvvetleri 46
filodan ve 3S mtbtakll mG&ezeden
ltlürekkeptlr. Deniz han kuvvetleri.. den de 13 filo ile 16 mü.talıall
11\lfrezeye m.ıilrtir.
"Tayyarelerin adedi 27to dlr.
lSOOtı taarruza ve 1200 O dahili müda1••1• tahaia edilmittir. Tayyarecilerin
•dedi-ıaoftan vo neferi• birlil+.te-eJll
bini tecavtlz •tmektedfr.
"Japonya haYa
ı.. 2S23
tayyued.a mlrekkeptlr. 1S8S i tuı
'-zda ve 1138 1 mGdafaada luallanıl

Berlin, 10 (A.A.) -

.

·
Efelerin bu
1alar seı vermeyın...
.
a)qam keyifleri faı.la,.. dedi.
Adam kapıyı kilitledi amma,
içim yine de rahatlanmadı. Perde·
leri çektim, karanbkta bat1mı
pençerenln
kenanna dayadım,
kulağımda, hep ayni değiımek
bilmiyen ahenk içinde dönOp dolatan bir efe tnrkOıti ile yalnız
deateklİ:ı,
gecenin de verdiji
garipseme hissi ile içimi çeke
çeke ağladım, ellerimi bura bura
Allaha dua ettim.
>f
Erteai gUnU akıamı, ıeç vakit,
geceye doiru, DenWiye, ıönderildiğim aaıl yere gelmiıtik. Huta
yaralı aakerlo tema.um burada
olacak, Mehmetçiğin ablabğma
burada b ılayacakhm.
Elimde bavulumla, iıtasyona
lndigim vakit, ne yapacağımı
şaşırdım. Beni bekliyenler, karşı·
laya tar mı olacak sanmıştım bil·
mem, yüzümde belirmeye çabalayan bir i&Wümıeyiıle indij'im bu

Cevap/arzın

Bir Leh Gazetesi, Hitler Siyasetini
Yeni Bir İfade lle!T efsir Ediyor
Şu
lcarik:atlril
V arfOY&da çıkan

bl•

•n•t•ıl.

I..b

dök-

mek mrotlle, Alaaan7aaın

dlnya

eereyu
Yermek
i•tetliiini.
tabii

göateriniz. icabında benden de
malumat ahnıa.

fÖrilıloe

r;n,

anlatmak
1-tlfO'• Karikatürde ptyorauauz ki
dh7a impa••torhak Alman7aauun
••tfwl Uaerine _ i\ :'."
oturtulmuıtur. Et- - W
rafında Hitlc.r armaları

benzerleri her ıaman göztı·

kapamaması Jiıım. Bahsettiğiniz
gencin çllrük taraflarını, hakiki
vak'alara istinat ederek, bHvHıta

...tıa• aaal blr

.ı,

lr.eadl

ve

mün önündo yaşarlar. Bir kızı
mes'ut değil, bedbaht edeceklerine kaniim. Fakat telit etm ...
nizin eebe bini anlamlyorum. Mademki hemşireoiı düşüomeden ve
muhakeme etmeden hiçbir ıeyi
kabul etmeyen bir kııdır, ohalde
mutlaka hakikati görecek, vugeçecektir. Y alıuı aflun, gözlerini

.anden aldık. Albada, M. Hitlel'ln
Haaaındao; "- "hı
diayayı adalet zirv..iae çıkardım. ,.
.öaleri virdar.

iti kulkatilre

hanım

kullanan

Mektubunuzu okur okumaz
y1rthm. Milsterih olunuz: Bahset·
tiğiııiz genci temr gibi olurum.

O

ıazııtte

Le.h

Bt'n.. imza!!mı
oku) ucuma :

Su. Na Beye :
Kalbinlıln

ıenit

ı•mll kıl•ak

Bir Sel Baskını Yedi Ka-

dını Sürükliyerek Boğdu
l'.,.._ ..... ...,_

ftır•

, ...ı olaa dallutla hlklm ..._

...... )'tldM- llri

kiti

kiti kaybolmqtur.

1

aeneler vardır. Beıı fakirliii

hiç te

Kuraklık Ve Feyezan Faciaları

Nev,Jork.10 (A.A.)- Middle•Veat•
te
m ıt• Hara•
ret duecell 7ha• 100 Falanahayt de•
recHinden fasla7a çılrmıttır.
loYa, MIHurl, lacilaaa, Nebraıka
ve lllinol• de aoa iki wlnde bll'tek
kimıeJeır 6lmlttlr·
O..•er • Kolorado, 10 (A.A.)- Say-

• ..,

aı

11

ayıp

telikki etmem.
Fakat fakirlikten kurtulmıya
çahımamayı oüylk kuur sörlrim. Mektebinizi bltiriab, maddi
hayata atılımı, cesaretinizin art•
tığını görllralinUz. Şimdiden taha
ıili bırakarak gönül itlerine dal·
mak, o hab1ettltfni•
fakirlikte
daha çok kalmak demektir.
Turgut Beye;
Yaeacağıwz

yedi

kadmı

uller

etm.Jdea ibarettir.

HANIMTBYZI

Üç Kip

ıötür

mOıtllr.
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*

en iyi teY Hse,
hatta Üniversite tahalliniıl bitirlll\O
clyo kadar bu Yazl.yetf mubafau

Dennr - Kolorado, 10 (A.A.) ıon tugyanJardan dolaya tapa aeh·
rin üzerindeki küçük bir köprilden
ıeçerken,

olmaamın ~

bebi, o yeri dolduracak almaya
henüz teaadftf etmemlı olmanız·
dan ibarettir. Madem ki tahslld'4
ainiz, acele etmeyiniz. ÔntınUıde

nıuhafızlık

yaptyor.
Biı.• kalaraa Leh
ıueffsl, b\l karikatürile, M. Hitlerln
Almanya'da
bir Nazi imparatorlutu hanaı yatattıtmı, Nul hikimiyetinlde bütan dlnyaya
iateditini a5yl. .ıek arzuıuadachr.

boş

Ameri kada Elektrik San·
dalyaaında idam edildi

fngllt•r• • Alm•nJ•

Okyanoa Bir Daha Geçlldl

Londra, tO ( A.A.) - Alman•
yaya ithal edilen fngiliz malları
bedelinin tea'fiyeıi aureti hakkında bir itillf vtlctda getirilmlt olduju teeyyDt etmektedir.

Londra, 10 (A.A.) - Dllnya
uzun mesafe rekorunu kırmak
maksadile Kanadadan Avrupa Istikametine uçan tayyare bu el·
varda Hendondda karaya lnmittir.

yerde, yolunu Pfll'IDll bir çocuk
zavalhhiı ile ajiıyacak gibi oldum.
S.çımı, aizımı. burnumu ka·
payan, sade kocaman llrkmUş
pılerimi meydanda bırakan aiyah
baJ 3rtUmftn ucunu ııkı ııkı
ıöğıUme basarak, etrafıma bakı·
myor, yolumu aoracak adam

enel, vagondan bacaklanm titreye titreye iauken, lki gece bana
komparbmanım bağıflayan tren
şefi de, içinde 0 araba ., aöı&l
geçen bir şeyler söylemiıtl. Ben
o arabk, karanbtın, yabancılığın,
kimsezizUğin verdiği heyecanla,
okadar aersemlemiıtim ki, ada·
mın ı6ylediklerini pek dinlememiıtlm bile.
Bu yüzden de unkl karplayanlarım olacakmıt a-ibi, bot yere
istaayonda beklerken, kapıdaki iki
llz arabaya da baıkaları binip

yqararak ayrıldı. Daha
yukarlarda, damın &zerinde, MIdire Azb:'in, baıımın örtnınne,
alnıma dikeyim diye verditl b..
yaza ltlenmiı kan rengindeki Hililin çok çok bUyUjtl, aallanu,
çağıran candan bir doıt eH gfhl
hafif hafif kımıldıyor, dalgalam•
yordu.
Kilçük oğlan elini kaldırdı.
Kapııında nöbetçi
bir aıkerin
durduğu yeri g-CSıterdi :

ıitmlftl.

bıraktım. Belki o çok pıırclı ama,
ben kendimi tutamadım, ıözlerl·
me dolan bir kaç damla yaıı
içime akıttım. Oouo aümUklll, kirli
ylUUnU, istekle HVe seve öptüm.

Nevyork, (A. A.) - Kocasına
öldOren bir kadın ile iki ıuç or..
tajı

Sinı

mlılerdlr.

===

arıyordum.

Gördn;nm bir kaç poturlu
ie de yaklafmaktan korkuyor,
er ~ ve kimi aradıiunı bilmeden,
neyı
k ..
iataayoo limbaıının ıönll lflilDd 1&de bakınıyordum. Binbqı
Ma~mdubuo, latınbulda verdiji
tenbihlerlDJ hepainl unutmutı Ş8f·

k

kına dinmlifltlm.

O arahk.

ayakları

çıplak,

plvarh,
bap mavi
t kkell bir çocuk 16rdöm. Onun
a
len trenden bir beklediif,
d a ıe
l'b
aradaiı vardı ı• ı a.
y
ikimiz de bakıııyorduk. anı•
• .. __1.

IDlDlallP•

na ıokuldum·

_ Kuzum evlidım.•.. Burada

H"lili Ahmer hastanelerı varmıf,
ı d di
bana ı&aterir miıin ?
ner e r,
Dlye ıordurn.
aldırdı.
Başını k

var dı 1 8

liba

Canının sıkıntısı

.
k'
yüzüme kötü ötll

'

d d!·

bakb:

_ Git arab~cı~ara s.or... .~

O 0 dan limidımı kestım. Yurü·
Biraz
• taıyondau çıktım.

dilm

ıa

Onun için mintanlı, tak1'el~
çatık yftzhl otlanm dediğini yapmıya, arabacılara bir şey ıormıya
da artık lmkln kalmamııtı.
Geri dBnUp lıtasyon memu•
runu bulmayı düşllnOrken, benim
aibl botyere kim bilir neyi bek·
lemlı olan oğlan ieldi, eteğim
den çekti:
- Yllrll arkamdan. GötUreyim
bari ıenl t dedi.
lııkları ıönUk yanan bir ıehre
doğru, yanımda bilmediğim tanı·
madıiım bir çocukla gidiyordum.

Bir zaman böylece yUrUdllk. Çok
geçmemiıti ki, bir bina gördUm.
Önünde kırmızı beyaz renkli bir

fener yanıyordu.

Petrol limba11

ile ıııklanan bu kırmızı-beyazdan,

Sin&

hapbıhane1lnin

elektrik ıandalyaılnd• idam eclil-

ı6zlerlm

=

:a:

$&

- Te buraaı lıte, dedi.
Birden eiildim, bavulumu yere

Şqkuıhjı çok ıllrmedl. G&z•

leri ıtıldadı. Avucuna

ııkıştırdı ..

tım bir

kaç kuruşa değil de aaıl
bu ÖpÜfe aevlnerek aitti.
Böylelikle de, ne o ne do ben
iıtaayonda bot yere beklememiı
olduk 1 Ben bir karşılıyan, o da
kendini bir öpen bulmu9tu, Neırlıı
Kapıdaki

..

aakere

yaklaııp

aaatte kimi görebileceğimi
dum.
Yüzüme baktı:
-

Niydeceksin? Yaralın

var? Dedi.
(

Arkası

o

aor·

var)

mı

guetoı

u:t-,

:1

Ditnga Ht!dla11Lul

''Felci Tıfli,,
Çaresi
l:Julundu

t

nın
Bir

Temple Üniveniteal profeıör
doktor
Fen sahasın lerinden
Johm, A. Kolmar
da geni
«Felci tıfli» vak'abir k11ıif
larmda kullanılmak üz~re yeni bir ıerom ketfet·
mişti r. Seromuııun tam bir muvaffakıyet vereceğine kanidir. Ma·
amafih kctfini «Amerika doktorlar
cemiyeti» nin taıviblne arzetme•
den evvel halk Uıerinde tatbik
etmiyecektir. Fakat bu karara
rağmen

prof~sörlln arkadaılat:ın·
Öan Villiam Park, Henri Vi~t; Miı
jozefin Neel iıminde . Amerikah

üç doktor ıeromu kendi vücutlarmda tecrübe etmişler Ye tecrtı·
beyi müteakip neticeyi fevkalAde
bulduklarını ıöylemitlerdir.

*

vet, alelade bir fotln ökçeıi
ölilmti mucip olabilir. işte
otin ökçesı nUmuneal: Geçen
hafta Mayö is·
tehlikelidir I mlnde bir maran·
goz Pariıte epeyce içtikten ıonra
apartmanına döner ve merdivenin
aahanbimda . oturarak ıarkı ıöy
lemlye baılar, ayni katta oturmakta olan T ourner isminde birlıi
de rahataız olarak kapısını açar,
ayyaşı ıükuta davet eder. Fakat
ayyaş kızarak iskarpininl çıkardığı
gibi adamın batma fırlabr. Tour•
ner aldığı yaranın teairile haata·
nede olmUttUr.

E

Dlnrada Olup
Bitenler
- ---Harp Hatıraları Bir Arada!

Dovil arasında itle·
olan otoray mühim
Çapkının
bır kaza geçirmiş·
tir. Bu vagon 110
gaptılına
kilometre sUr'atle
__b_ak_ın_ı_z_ı_, giderken birden•
bire mllthlt bir aarsu1tı geçirmlı
ve içindeki yolcular biribirlerine
çarpmıılardır.
Vagon ıaraıntıyı
müteakip durunca maklniıtl ine·
rek yolu muayene etmlt ve rayln
&zerine 50 ıantim uzunluğunda
bir traverı parçası bulunmuıtur.
Yapılan tahkikat netice.inde bu
traverai 16 yaıında bir çocuA"un
koyduğu · anlaıılmlfbr.
Çapkın
ıorulan ıuale cevaben:
-Koca vagonun naaıl devrildljini görm•k istedim, demiıtir.

Fransız

D~nyanın

Ailesi, Büyük Muharebe Esnasında
15,000 Dıvar ilanı Topladı

Amerikanın New Jeraey ıeh·

rinde

bakteriyoloj

Mis

.,.B_a_d_a_a_n_c_a_k• Roberta Low bo·
bir bakteri· yanmıı İnlkropları
doldurmak

aure-

goloğun ak- tile bir Amerika

lından geçer bayrakı yapmıftır.
Fakat bu bayrağı bir ha-ataneden
batka kabul eden mtıesseae bulamamıttır.

*

Bir İngilizgazetesinin neşrettiği
.istatistiğe
nazaran
En çok
bUtün dünyada en
hizmetçisi fazla hizmetçi . ve
memur kullanan
olan ndam adam (Cava) da
Solo sultanıdır. Filhakika bu zatın
ufak, hizmetçi şoför, &fçı, bah·
çıvan, çalgıcı, berher ve idare
memur ve müdürü olarak kullan•
dığı iasanların sayısı (15,000) dir.

Nevyork
gazeteleri
sene
* vebuzengin
. Amerikada
tık

Pırlanltı
tırnak

kadınları
işgale
başlayan yeni bir

modadan bahsemodosı
diyorlar. Bu moda
tırnaklara pembe veya kırmızı
boya yerine pırlanta tozu ıür
mekten lbareVir. Bu toz, kimyevi
bir madde ile tırnağa yapıftırıl
makta ve uzun müddet pırlanta
teklinde durmakta, soğuk ve
•ıcak ıu ile yıkanmıya da tahammül etmektedir.

Neşredilmiş

En Korkunç Müzesi Viyana Şehrindedir

Aleyhimizdeki
Tahrilcatın Niçin
Sonu Gelmigor?

Maamafih harp
müzelerinin en
canh11 Viyana·
dadır, denilebilir.
Bu
müze Avrupaoın

diğer

memleketlerinde
görülenlerden ıa
rih ıurette farklıdır.

Kapıdan içe·

B•rlin

sokakltırırıa gapııtırıl•r1

riye ıirerken kar•
şınıza ilk 'olarak,
Saray Boınada
taarruza utraya•
rak lSlen Avu..
turya Veliaht& ile
zevceıinin o gl\n
bindikleri oto•
mobil çıkar. Bu
otomobilde ku...
ıun yerleri, kan
isleri eran baki-

61r

f ÖZÜ il• Marrı malıar•6nl
Birinci kıum kütüphanedir, içinde
münhaaıran harbe ait olmak üzere
60,000 kitap, 15,000 afif, 1000
gazete kolleksiyonu, 3000 mecmua
vardır. Müzenin ik'nd kıımı harp

kadar her

ıey

H/•rbt1rllk

huıuı1 teşebbüı

tuttukları

depo

L

ı

Türkiye hükumeti, iyi kom4
ıuluk

ve iyi doıtluk ılyaaetlac
tamamen aadık oldufunu bir çok
yeıilelerle lapat etmlıtlr ve da~
ma da edecektir. Şeflerimiz ıulh
ve m'1aalemet politikuının harici
ılyHetimbin ana hath oldupn\I
her fıraatta tekrar etmektedirler.
Tttrkiyede yaıayao Bulgarların

Uç
Ya
ha
hk

da

*

Trakya komiteıl, Edirneye Bul..
gar bayrağı çekmek emelind9
olduğunu kaç kere açığa vur•

s./erh•rlik

ilanı

biıeleri görUrsUnUz.

Mllze, hadiseleri kademe kademe takibe miaait bir şekilde
yapılmııtır.

tarafıad•• Al.•.t• n•Ş•
..f•r6•rlflı lliıu

r•dil•n Fr•n•r•c•

iki

tU

En nihayet, TUrk ahaliye karft
muhtelif veaile ve bahanelerle r /
va görülen biçimılz hareketler,

dir. Az ıonra yine Veliaht ile zevcesinin arka1ından çıkan kaim el·

sahiple-

çıkıyor.

muıtur.

Al"'•"!J•nın

Alm•ıtlar

3 Bul.ariıtandaki
Türk
akaHiyetlere kartı, gayrimes'ul
unıurJar tarafından eza ve cefa
yapılıyor, mallannı ve mül '. derlnl
bırakıp peritan bir halde hicrete
icbar ediliyor. Bulgar makamatı
bu facialara kartı 1eyirci kalıyor,
durdurulmaaı için harekete geç•
mlyor.
Biliyorsunuz ki bu haberler',
TUrk matbuabnda, çok daha
evvel çıkllğı ve mftkerroren ya•
~ıldığı halde Bulgaristan sefareti
bunlara dair ne bir tekzip sedHı
çıkarmış, ne de bir tavzih mek•
tubu göndermittir.

ilk

iltiıu

rinin araatnda en fazla nazarı·
dikatı celbeden Mösyö ve Ma·
dam Leblame lıminde blr Fran•
ıız ailealdir. Bu ailenin Uç ıeno
zarfmda topladığı eşya o dere~e
azim bir miktara balii olmutlur
ki, kataloiunu yapmak llzımgel•
diği zaman beheri 400 sayfalık
tam 10 elit tutmuştur. Fakat bu
mesaiye devam
etmeye bu aile~
nin ne ıerveti
ne. de kudre·ti
müsait değildi.
'Esuen Parlıte
işgal
etmekte
oldukları apart·
mandan batka,

1 inci ee.yfa<la )

mevcuttur.

den itibaren neıredilen ne kadar
gazete, mecmua, beyanname · ve
afif, yani duvar ilanı vana top·
lamaya koyulmuılar, derken faa·
liyet aahalarım cephende dahile
intikal etmeye başlayan ufak
tefek euaya teımil etmitlerdir.

Bu

Baıte.rafı

dlkmlt değildir.
Halbuki Bulgar gaıetelerlndt
milli hisleri komıubir memlek'~
aleyhine tahrik edici yazılar sılt

Harp müzelerinin şahıi teteb·
büsten doğmıyarak
doğrudan
doğruya resmi
mahiyette tesiı
edilenlerlne gelince, bunlarm ilki

Fraruanın

(

no kadar rahat olduklarını, ka..
nunt ve tlbll hakların hepıindt· 11
lıtifade ettiklerini bu ııUn bUmi·
yen yoktur. Ve bu gün hiç bir
Tllrk Bulgariatan toprağına röı

hatıralarına tahsiı edilmiıtir. Bu
kısım da 170,000 adet muhtelif
eıya vardır. Aralarında bir llnl·
formadan, yırtık bir çık postala

ile
P ariı
mekte

.

Sorabilir Miyiz :

-

Gelecek neıil·
)ere büyük mu·
harebenin hah·
rasını tarihi ma•
hlyeti haiz mil·
zeler, kütüphanel•r ve meıher·
ler vaaıta1ile nak·
letmek ; büyiik
muharebeye itti·
rak eden btı
tlln muhariplerin aklına ge·
len ve hemen
hepıinde de tatbik edilen bir
fikirdir.
Bu fikri tatbik
1aha1ına koyan·
lar ilk merhalede kollekıiyon·
cular olmuıtur.
Buular muharebenin ilk gl\nUn-

11

iyi komtuluk dUıturlle telif edl•
lemez.
Gönül iıtiyor ki Bulgaristan te•
f areti, hUkümeti namına bun lat,J
da tekzip etıln, hiç olmazsa Bulgar hUkfımetinln bu hareketlerlf
en küçllk bir alakaıı olmadıtımı
bütün bu itlerin tamamen ga.yrl
mes'ul ve gayri reımi unsurlaf

Bu otomobili ve kanlı •lbi.e·
tarafından yapıldığım ıöylesl~·
lerl müteakip 1eferberlik hazırlık·
ve bunların önlh_ıe ııeçilecejlnf
ları ile ka.rıılaşıraınız.
Afiıler,
bildinin.
ıaıeteler, reılmler, ıoara canb
Ve yine gllnül iıtiyor ki, TU~
tablolar, nihayet toplar, tüfekler
kiyede milli biıler komtu meml~
mitralyözler.
ketler aleyhine naııl tahrik edilmj"'
Artek harp baılamııtır, bu
defa müzenin ıalonları gözlerinizin yor1a Buliariatanda da vaziyet bun._
önUne faciaları Hrer. Bir harp
benıeıin. Bunu Bulıar hükümetlw
naaıl baılar, naaıl lnkfıaf eder
nin hUınU niyetinden her ıamaJI
ve bittiii zaman
bekliyoruı.
meydanda
ne
İyi komtuluk ' ' t> iyi doıtlulJı
kahr?
Btttün
kendlıini aulh yolunda Herilem•~
bunlar
balmuprenıibine bağlayan milletler içi'
mundan heykeller bir ıiyaaet zaruretidir. Türkj~
vasıtaıile
birer
bu zarureti çoktan takdir etm~
ve
bu yolda senelerce evvel
birer tethir edflharekete geçmiştir. Balkanlarıl
mittir. Siper habir kan ve atef diyarı olmakta~
yatı, istihkim hakurtulması ifindeki faydalı hiı'
yatı,
ha.tane
metlerimizi kim inkar edebilir.
hayatı hepsi gö•
zönUndedir.

.

Viyana bele·
da tıklım tıklım
diyeıi geçen H·
dolmu9tu. Çare·
neye gelinceye
· aizlik karşlllnda
kadar komünlıtF ransız hilkômelerin ellerindeydi
tine
mUracaat
ve bu müze de
ederek ellerinde ·
kısmen belediye
bulunan vesaiki
nin yardımı ile
millete hediye
Harp esnasında Franscda dn.ıarlora gapıştırrlon bir h.tk runİi;
yapılmııtı. Koettiler. Bu vesaik
Fransız kum•ndanı Jof•r Alsas• ıırıyor
mUnistler maziden
Vensan
ıatoauna
taşındı ve
Alman lmperatoru ikinci Giyomun
mlaeneffir ve yeni bir iıtikbale
orada blikumetin de yardımı ile
eseridir. Potealam aarayında teıis
müteveccih oldukları için geçen
mükemmel bir harp mtizesi vüedilmiştir. Keza bir kütllphane,
günleri nekadar mümkünse o
cude gelmiş oldu. . ·
bir hatıra ve bir de hükümdara ait
derece acı göstermek için bu
intibalar kısmını muhtevidir.
milzede eUerinden gelen
her
Bu müze iki kısma ayrılmııtar.

Seyfi

Paşa

1

Gümrtik muhafaza Umum k\1
mandam
Seyfi Paşa şehrimit1
gelmiıtir,

ı

·······················································•'
'
ıeyi yapmıılardır. Ve muvaffak ti

olmuılardır. Filhakika bu müıer~
ıirip

çıkan

binden

tarlığının
değildir.

en

bir adamm k,.,
küçük harp tar•{

kalmas~

mUmkU:

GörUlen manzara
derece acı ve vahıiyanedir.
Maamafih bütün bu mlizelerJ~
en zengini ve en ciddisi Londr•.
nınkidir. Orada bUtün harp

haları

s',

ıçan ayrı ayrı kıııml',

tahıis ve bunun için de milY 0 "
larca altın 1&rfe~ilmiştir.
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At Y arııları Bu Hafta
Daha Heyecanlı Oldu
kazbadalya, Alde;viı, Ceylin, .B~kir
Ve Serdar Günün Birincilerıdır ·

- --

---<.:.-

Güreşçiler
Profeayonel Güreıçilerden
Bir Kıımı Bugün Geliyor
DünkU nöıhımııda bahaetti·
iimiz dUnya profesyonel ıtıreıçi
lerindep bir kaamı bugttn ıehri
..Uze ıelecek Romanya vapurundan çakacaklardar.
· Muhtelif milletlere menıup
me9hur ıür•tçilerin ittirak edecekleri bu· mli1abakalarm ilk
maçları gttndUı:, ondan ıonrakiler
ıece deYam edecektir.
Gece
müubakaların tekin edilebilmeıi
için ıtadyomda el~ktrik tertibata

Merkezi Avrupa Futbol
Kupasının Neticesi
Dünya Tenis Birinciliğini Bu Seneli
Müsabakalarda lla İngiltere Kazandı

hazırlmınmaktadır.

• ~~~·~·-;..._{fil_

:..~

:..-

Dünkti yarıştın bır enatantaııe

yaz meniml at arıtlarlBID
dlln yine V~llefendltle
Yapıldı. Seyirci tribttalerl, ıeçen

llçllnctiıU

1 Dervitf,

lkJpcUiji M. Ali E!endf·
tdn kllçall S.~aıı, tlçönctilt\.O de
Kedal Sfeadlnfn Ubeyyen 1 ka-

zan il il kotu)'• yerli yarım
k
iç;~ hayvanları girdi. Me.:,n ~ooÔ metre idi. Birincili&l
Ab:et ve Fikret Beylerin Yıldı·
lkinciliii Ahmet Efendinin
c:';İim, üçünctUüğU Rüatem Efe dinin Nonas'ı kazandılar.
.
Dördftnctl yarııta Akif Be~ m
8ekArı birinci, Ahmet ve. Fikret
Beylerin Piper'i ikinci oldular.
Betinci yarııta da kolordu
kumandanlarından Salih Paıanın
Serdar'ı birinci, luet Beyin Mea'·
udu ikinci, Tevfik Beyin Leyll'aı
Uçöncl old11lar. Bu kotuya yeril
yarım kan Arap ve haU• ku
~rap hayvanlarından altı hayvan

:l'aba· heyecanla idi.

ı

Geçen sene Jle bu aen• ar•:
ında bir mukaye1e yapacak olur
·~~· halkın at yantlanaa ı&ıterdigı alikamn seneden ıeneye
fazlalaıtığını ıöyliyebilirlz.
ilk kotuya alta hayvan ~dl.
Akif Beyin Kazbadalya'ıı binnci,
lımail Hakkı Beyin Bayyar'dı
ikinci, M. Binı'in Salvator'u üçün·
en geldi.
Mesafesi 2200 • • e olan
ikinci koıuya dart ve daha yukarı aıta yerli v•· yarım kan ve
hallı ykan Arap hayvanları ıirdL

•

Müıabaka çok canlı ve 11kı
oldu. Her iki takım da kendile·
tinden iıtikbal için büyik ümitler
beklenebilecek derecede muvaf·
fak bir oyun oynadı. Fakat Albn·
huıı talumanın bAklm oyunu,
m~pn laer •afhaıında kendi.ini
aöıteriyordu. Daha "ri ve daha
nefeıll olan
AltınhiliJW er, en
f
f
maru
utbolcularımız
kadar
muvaffakiyet ıöıterdiler.
Neticede Altmhilil takımı 2·4
ıayı ile ıalip gelerek, federe
olmıyan kulüpler araaında ikinci

olarak

ıanıpiyonluiu

fciı1111

ka-

landı.

Galatasarayrn Fevka~Ade
Kongresi
Galatasaray
kulübü idare
~ey etinin istifa ettiğini yazmıtbk.
Yeni idare heyeti intihabı için
Yarın kulüpte f evkallde bir kon·

f'e yapılacaktır. Eski idare
eyttlne mensup azadan bir çok1•tının t k
le
e rar .ıntihap edUmeıı.
tıvvetJe muhtemeldir.

••"'••cak

Bol•11• ı

Wr m•çl•

Avuıturya, Macariatan, Çekoa-

Ş•lıl'ltniztl• •ıkı . .,.•ıl•rini gÖl'•c•·
lirniz Firelorıtllgalı Haltta11•11

Kürek Müsabakaları
~~~~--~~--~

Olimpiyat mecmuasıı_ıın federe
olmayan kullipler ara1mda tertip
•ttiji futbol turnuvaıı din nilta·
Yetlendi. Dünkü
mOsabakalar
Jine Karaıümrllk ıahaıında Altin
Hilal - Akınıpor takımİarı ara11n·
da final maçı olarak· cereyan
etti.

defa

gırmittl.

Efendinin Al

Karagümr ükte
Güzel Bir Maç
Seyredildi

Merlc•zi Aol'•P• t•1ti• lı•11••ı11111 Jbtal 111arııu

o'

~•ftalara nazaran daha )Falaba·
yarıılar da daha ,Uzel ye

Birincilitl Kemal

. Memleketimizde açık havada
ve devamlı bir ıurette yapılacak
bu gOreq mllAbakaları lıtikbalde
bizim için iyi bir tecrlbe olacak·
br. Memlekette glb'ef mU1abaka
)arının gece ve açık havada ter·
tip edilmeal çok muvafıktır. Sıcak
ıecele.r kapalı ıalonlar mD1ait
olmaatından
yaz
ıftnleri11de
futbol tatilladen iıtifade edırık
ıecelerf ıüret maçlal'ı hazırlamak
lrnkAmm elde etmiı bulunacağız.

lovakya ve ltalyanm dörder takamı araaında yapılan merkezi AY.
rupa futbol lmpuuun aııfınihal
maçında ltalyaaın en kuvvetli takımlarından YuventUı ile Viyana·
nın Aclaairaıı kal'fllatmlf ve 3 • 1
galibiyetle Viyana takımı rakibini
haklamııh. O maçın intikam kar·
fllaımaaı ltalyada yapılmıı, bu
sefer de ltalyan takımı 2 • 1 ıalip
ıelmittir. Birer ıallbiyetle mllaavi
olan bu iki talomdan, fula •ol
plrarmak dola,.wle, Ad.Ira takamı HD maçı oyaamak lb:err
1eçilmlttir.
Nilıai maçı Admira ltalyanla·
nn 8olonya takımıaa karşı oym·
yacaktır.

nlı

DUnya Tenlal
dln1a

~ ıetedeaberi

ı..

bfri)lcWlhıi ıaıteren Daviı
kupHı lasilblerin elindedir. Bu

Galatasaray Kürekçileri Dünkö Yarıt- ••••ki mBıabakalann ıoaunda
lnıtllsler
Amerilıablara
.....
)arda Ön Safta Geldiler
çıkta ve neticeyi bire kar11 cllrt
ıaliWyetle k~...-.k m.,hbr ku•

panın yiae l.filterecle kalmaıını
temiıa ettiler.
Daviı

kupaıı

nizamnamelİlı•

16re; kupa fiaal maçlannm bir
ıene •••elki ıaliplerin teprakk·
nada yapdmuı fU'Hır. Bu ..beple cilaya teai• biriaeilithal
almak lıtiyen milletler pek uzak
yerlerden kalkıp lnıiltereye kadar ıttmlye mecbur oluyorlar.
·Bunun hem idari hem de mali
ıOçlUklerini he1aphyan bazı mu·
rabbular Davlı kupaaının her

Bu s•11•1Cİ lJ•11ı.. "upasını kaz•••ıt
lrı6illz talcı•uurr k•11t•nı P•rr!l'W•
rn•,lı•r lc•p• l••lim eılilirk•n
ıene yapılacağına
yapılma11

ve bu

iki aenede bir

ıuretle mnıktUA

tın baflfleştirilmuini teklif etmı.

lerdir.
Bu teklif beynelmilel komit..lt
mtbake re olunurku, her ıene ya•
pılmaaına taraftar olan murabbaı•
)ar ek1erlyetl kazanarak kqpa
nfsamnamHinin deifıtirilmeılne
mani

olmu,lardır.

Diralıi lirelı ,.,..,ı.,..nd•11 61r i•lli•
Oç çifte: Birinci Haliç, .ildael
. 'l'k h yetinin 1
Mmtaka denızcı ı
e
.
.
k k
ı DlD
· Galata1aray.

tertıp

ettıii Ur~
yarıı an
üçftncüıll dlln Y enıkapıda Sandı~
burnu 1ahilinde yapıldı. Sahil
çok kalabalaktı,
lezzeti~
yapılan yarııları yftzlerce ldıı
ıeyretti.
T k ·
l
e nık
neticeleri ııra i e

Kumıuz tekler: Birinci Feaırb h e ikinci Haliç. llçlincl Ga•
. a ç '
lat•İ:;a~fte dinekH: Birlnel Fe·
9
b
ikinci
Galataaaray
nerba çe,
DçüncU Haliç.
iki çifte: Birinci GalataHray,
yazıyoruz:
· lra· k
bu yanf& batka k ulllp 19t
(
Müptediler çifte: Birinci Ga. eıniıtir.)
et..
1a t asaray, ikinci
Fenerbahçe,
fiçUncü Haliç.
Üç çifte: Birinci Haliç, ikinci
.
Galataıaray, ilçtlncll Fener bahçe.
· h anım1arı t e k
ikinci çifte dir1ekli: Birinci
f nerbahçenın
Galatasaray, ikinci Fenerbah..T e,
e
k.
· oı ara k b.ırıncı
· ·
ı·kı çiftede ra ıpıız
Uçüncü Beykoz.
İki çifte: Birinci Galatasaray, ıelıniılerdir.
ikinci Beykoz, tiçüncU Fener bahçe.
Kumlular:
Tek.
yarıtt• blril)ci Fenerbahçe,

hayb

Dörtlük: Birinci Galata1aray,
ikinci Anadolu.

.k. . Galatasaray, Uçtincli Beykoz.
ı ıncı

Y•rıılar crasuıda bir istir•hat s•hnHİ

iki çi~t~ d~raekli: Birinci Galatat. ıray, ıkıncı Fenerbahçe, iiçün•
cü 3e.yk?z.
. . .
ikı çıfle: Bırıncı Galatasaray,
iknaci Beykoz, llçtincü Fenerbahçe.

Dünkü kürek yarııları, gen~
!erimizin denizciliğe fazla raiblt
gösterdifini isbat etmek nokta·
ımdan da göiailmUın kabartacak
bir mahiyet anetmiıtir.

1
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İğrençliğin İstismar Edili mesine Fırsat Verilmiyorl

alım?
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- Mazini biliyorum.
Fakat Eva eski hayatını boz.· ı
Suat SUzan
- Ya ben ... Ben senin mazini
mak istemiyordu. Yine hiç olmaz·
yeniden
yiyordu.
İşte
ondan
bilmiyorum. Sen benden mazini
sa bir iki elbise }'Bpmak, bir
terslenme)•İ
göze
alarak:
saldıy orıun bu daha korkunç ya!.
ıapka almak, ipek çorap giymek
lmre, dedi. DüşündUğiln
- Sus rezil kan... Ben ıenin
ve bilhaasa bet çaylarında danaa
.şey
nedir,
bana
anlatır
mısın?
bu gtln hamin sayılının... Eğer
gidip erkek ahbap bulmak.•
Mühim
iş
Eva,
çok
mühim
e ı .ımi uzatıp d a seni i çl n d e b ul unHayır o para ilo bu hayatı
bir İf...
dufun çamurdan çekip çık arma·
yapmak imklnı yoktu. Peki o
Onun
izahat
vermeyiıine
f
cna
ıaydım bilA kaldırımlarda titre·
halde ne yapacakb ?. Evveli ken·
halde
içerileyen
genç
kadın:
yerek
aabahlayorduu..
dine zengin bir dost aradı. Bu,
(Arkası var)
- Yine Hnin namuskirane
bUttln Alman işçi kızlannın idea·
işlediğin btiytık işlerin değil mi?.
lidir. Halbuki Alman erkeklerin·
Bir Hır•ızlık
- Ne demek isteyoraun?
den para menfaati beklenemezdi.
Ne demek isteyeceğim.
~uharrirlerimizden
M. Salt
Onlarda amma yaman ıeylerdi••.
Yine
bir
yerde
kumar
mı
oynı·
beyin
evine
evYelki
~ce
1aat
Hepıi de mlithif açık ıözdüler.
2,30 da pencerenlD demir par•
yacağız? Yine beraber bile yapıp
İzdivaç Almanyada çok nadir
maldıj'ı altındaki duvarı delmek
adam mı soyacağız?.
birıeydi. Parasız bir İKİ kızı için
•uretUe hırsız ıirmiştir.
çalıııyor
bir cihaz parası
- Prense. Hazretlerinin timdi
biriktirmeden
evvel evlenmek
Hınız elbise dolabını tema•
namuı nöbeti tuttu K•liba.
adimülimkindı. Hele muharebemen
boşaltmıı, fakat bu esnada
- Namuı nöbeti mi?.
Mtıden sonra bir erkeğe on altı ka·
ev halkından biriıinin uyanması
temadiyen bana hakaret etme
dm düıen bir memlekette bu ıey
nzerine yalnız Sait beyin elbiselmre.
adeta masal hükmüne geçmiıti, .•
lerini çalarak kaçmıı, aftmiıtlr.
- Senin namusun baklanda
Kadmların bundan kolay elde
Hır~ızın yakalanacağı ve elbise•
birçok şeyler bildiğimden sen de
edildiklerini de illve edecek olur·
lerin bulunacağı Umit edilmek·
maltlmattaraın yaL
1ak bunu anlamak daha basitletedir.
- Ne biliyorsun bakayım.
şir. Bunun için Eva kat'iyyen bir
koca istemeyi aklından geçirme·
(
Toplanta, ~vetler
)
Eskişehir
mitti. Onun istediği, biraz evvel
Askerlik Yoklaması
de ıöyledik ya, zengin bir ltıkb. Muharebeden Yaralı Dönen
için ..
Fakat BerllnU erkekler evlen•
Leylekler
Tedavi
Ediliyor
mek değil, bir kadınla devamla
Kadık6~ askerlik :fUbesl re.
Is
•tinden:
bir mUnuebete bile girmekten
1 - Kadıköy ukerllk ıube•inde
çekingendiler. Aık arbk bu aon
kayıtlı yerllve yabancı 330 dotumlu·
ıenelerde ekaeriyet içia b:r nevi
lann ilk ve •on yoklamalanna 2 E}'IQI
apor veya dana aibi bir teY ol93' tulhladea itibaren baılaaacaktır.

de

maıtu.

Toplanma KadıldSy kaymakamhk blna•ınıo evleam• 1alonunda yapıla·

En ateıtn Hvdalannl!.• ferdaaa
yoktu.
Medeniyet belki onlarda bu
bi11i bu kadar iptidai ıekline
rucu ettirmifti.
Herhalde ıimdi burada bunu
muhakeme etmek niyetiade dejillz.
Biı buna aalatmak iatiyoruz ki
zavallı Eva kendiaine zengin bir
lfık ta bulamam11b ve nihayet
bir glln bir de baktı ki.. Köıenln

caktır.

baş ndadır.

Bu hikAyede iddia ettiği ~bl
bir haikuliclelik yoktu. Bu, Berlinde binlerin Almanyada belki
yUzbinlerin macerası dejilmiydl?

*

Eva öteki çorabı da dikmiıti.
ikisini yanyaoa koydu ve devşirdi.
lmre
hill koltuğun
arkasına
başını dayamııtı. Sigaranın

knln

dUımemiştl. Gözleri kapalı idi.

Eva ona baktı: "Ne düıtiııü·
yor acaba?., diye dUtündU. Bütlin
kadınlar ve bilhasaa billiln Alman
kadınları gibi hutabk derecesinde
kıskançtı. lmreai gözlerini böyle
yumdu mu kalbine bir şüphedir
geliyordu. " Acaba bir başka
kadın mı dllflbıüyor,, diye kendini

.......
-
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,...auuntUN..
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ıl.AN

1-

flATLARI

e••

G•z.t..-111
g•z11il•
bir sifa11a11 ilti ıatıl'ı bir
( sanll..)

2-

•gılı,..

'

Sog/•sıu pre 6ir Mnti·
mi11 itti• Ji•I• 'u11lartlı,.:

1

400 2so
Krş.

J<rş.

3 - : Bir

200
100 I eo
Krş
l\r ş
Krş.

aoı

Kro.

ıantimde
llG6ati
fJt1.rtlır.

(8) kelime

4 - ine• o• kalın gazılar
tutocalcl•rı

gere
Mnliml• ilçii/Ü/',

EaldJehir (Huauıi) Bundan
birkaç ~n evvel lalaubul gazetelerinde Kartal ve Leyleklerin
muharebe ettiklerini Eıkişehirde
de herkea okumUflU. Dön baxı
bacaların Uzerlerioe ıelen leylek·
lcrin ayaklarmdao yaralı olduk·
ları ıörülüyordu. Bazı Eskişehir
halkı da yaralı Leylekleri görmek
için caddeleri kalabalıklaştırıyor•

du.

Bu yaralı Leylekler meyanında bir tanesinin de itfaiyenin k&çük bahçeıine inmiş olduğnu
öğrendim. Bahçeye giderek mu·
harcbeden yaralı dönen leylekle
bir mOlikat yapmayı dDf&ndtlm.
Ve yanına •okuldum, flyle bir
ıöz

gezdirirken

ayajımn

sanlı

2 - 330 dotumlularla muameleyı
tabi daha enelkl
dotumlulardaa
gerek tahsil n gerek ..bht aazlyet..
lerl dolayıaile erteal Hney• tırkodi·
lenler de 330 dotumlularla blrJikti
yokl.maya aelecektlr.
3 - Hangi mahallelerin banıi tarihte yoldamalarını11 1ap1lacatı •ta·
tıda •ö.tedladftir.
4 - Yoklamaya ıeltceldaia ,..,
nında dört adet fotorraf, yeni harf.
1nl• yanlı alfua hlvlyet cUzdanı,
tahail dolayıalle tecil edilenlerin han•l
a ı nıf talebesi oldutu, •• amıfı se,ıp
1reçmedltl ve mektebe giriı tarihleri
ıö.terllmek .uretil• ••ktept• ala.
caldan Yeaikalarıda beraber getirecelderclir.

......

ıör•

Tarlhl•I
1,4,1,1,H
11, il
11, », 22, 24

o•••• •ia
Rula r ...

Cafw ai•
Haaau Pap. ikbaH.r•
lbrahlmaia, o....l7e, lleddl7e, Z ttl PAP.ı Tailua
Maatafa Ef.
39 Eyl41

•

Oöste pe,
l..,talenel

lılerdlnak67,

Salıra71ccdlt,

içer-1117 2

Suadly• 4 tepfmeYTI

Keı:yatajl, Beeta.a 6 tqrlaleYYel

8; 10 Tepiaiu•el de •ahalleleriae
tahuı edllea .-Ga1erde ı•lmiyenlere
talam oluamqtar.

···--·-..·-····-··-··················..-·-····Alenl TeşekkUr
30 aenedenberl Amerikada buluaaa kard•tl• Nuri Bey AyY&lıta
ıeldl. Kardeılerlne ve biltün alualtalarına yGıel' Jka teberru etti, bizleri
•evlndlrdl. Bu alicenabane hareketinden dolayı kendi.ine candan ve ale•
nen tetekkilrG bir borç blllrt•.

oldupnu gördüm.
Bu sırada yanıma ıelen itfal•
ye kumandam Hıfzı Bey anlatmı·
ya baıladı ve dedi ki:
- Bu hayvan buraya yaralı ola·
Aynbtın Zeki Bey mahaU-.Jade •turaa
•• lılJdWI mlbadlll ve Çömlelı: kl7ll Ça•
rak misafir geldi, Biz de bunun
lı:ır Ali Efendi lı:arlmeal Hanife Hanına
harpten döndğtioö g6rlnce hemen
yaralı olan ayağını alçıya koyduk
kamını da doyuruyoruz.
=:TAKViM
Öyle tahmin ediyorum ki bir
Hwr
CUMARTESi
Gla
kaç gün daha bizde misafir kala·
98
11
Atustos
934
il
cak ve uçarak bizden ayrılacak·
Rum1
Arabi
tır. Kendi ine IAnm gelen miaa29 • Temmu • 11!0
29 Reb.ahar 13!13
firperverliği yapıyoruz. Kendisine
küçUk bahçemizde ikamet etmesi
Yaklt 1F.sant ıVasat
Valdl lıaal
aıat
:r_;....,._.:,.,........ .... ,......:=----•ı--ı---~
için bazı gölgelikler yaptı\c. Ne·
Glnet 1950 5 06 Akıam 12 19 16
me lazım hiç olmazsa bizden mem·
Öil•
l'I 00 il 19 Yatsı
1 45 !U 01
tııtail
1 56 Ui U lıaıall 7 54 1 09
nun kaldığın arkadaşlarma bildirsin.,, Dedi. - M. B.
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okumuı olacaksınız. Bunların sa·
yısı az da olıa, cemiyet içinde
mikrop teairi yapbkları için bebe·

nıe.h~l . kökl~rinin kazmma11. icap
Yıne o
yazımızda bildirmittik ki lıtaobul
.. d UKI
-'-· b a h çe ı·ı
za bıtaıı, ş·ışil h arıcın
· ı d
d
· J'k
ld }Çp.
ga7.ıno ar a e epsız ı yapı ı 5 .nı
teıpit etmİf, cürmü meıhut yap·
mıı, çok ijrenç manzaralara sahne olan bu bahçeli gazinolar kapablarak Ozerlerine birer mftbUr
ettığıaıne fliphe yoktur.

vurulmuıtur.

1ıtanbul polisi, ıehrin ahlaki

ıeviyeai ve ııbhati namına, iğrenç•

liğln bir kazanç vaııtuı yapılma•
aına kat'iyen fıraat vermemek
kararındadır. Maalesef, kanun ve
nizamlara uyıun olarak çalıp·
caklarına dair ıaz verip ıuino
ve kahve gibi umumi yer açmak
mllaaadeaini alan bazı ldmaelerln
abliksızlığı istiımar ettikleri an•
laıılmııtır. Haber aldığımıza 16re
bu yerler teıbit edilir edilmeı

cHrmlimeıhut

ya pılmakta ,

bu gibi

sUfli dlltfincelilerin
ellerindell
ruhsat tezkeresi geri ahnmakta,
açtıkları yerler de kapatılara~
kendileri mahkemeye ıevkedU·
mekteclir. Bu yerlere devam ede•
hl.ak
k d
k ki h k
a'·--d
a sız
a
ın ve er e er a d
k
t k'b t . I·
1UD a
a
anu1 a ı a ~apı
maktadır.
Hullaa
latanbul poliainl9.
dllrOatlük maakeıi altında ahlik•ızlık yapalmauna ve ijrençliii•
kazanç vaaıtaaa olarak iıtlamal
edilmeaine meydan vermemek
huauaundald kararı çok kat'idir.
Diğer taraftan aizli randeVll
evlerinin meydana çıkanlmaaı.,
ve
yenilerinin
açılmamasını
ehemmiyetle dikkat edilmektedir.
Yeniden birkaç randevu evi daha
meydana çıkarılmıf,
buralara
devam eden uyıunauz kadınlaf
muayeneye ııönderilmiı, bunlarclad
birkıımıoın ha1tabkb oldukları
da görtUmllftUr.

F encilerimiz Artıyor
( Bajtarafı 1 inoi Hyfada ,
Bununla beraber vekllet, fen,
teknik ve ilim sahaıındakl blltlln
yeni ·terakkileri gllnU gllntıne takip
ederek yUkıek mUhendiı mektebimiıin de bu feyizli neticelerden
hiaae almaaını temin edecektir.
Nafıa veklletlne merbut diğer
mtıesseseler de bu makıada uygun olarak kuvvetlendirilecektir.
Diğer taraftan, Nafia vekAle·
tinin tanzim ettizl bir latatiıtik
cetvelinden anlatıldığına ıöre,
memleketimizde muhtelif fen ıu
belerine ait nazari ve teknik mUtebaauslar ıeneden •eneye art•
maktadır.

927 seneıindenberi memleke•
timizde birçok mftteha1111ılar ve
mtihendiıler yatifmlş, bunlar ih·
tisaaların ı isbat etmek ıurellle ih·
tiaaa vuikalan almıılardır. Bu
ilim adamlarından bir çoğu da
ta.balllerinl Avrua ve Aınerikada
tamamlallllflardır. Bu,Un melD4
leketimlıde oa bet kadar yol mllıendiai, 6 tane yol ve demiryolu

mUhendlı~ 60 kadar da

yol, dr

miryolu ve köprll m&lhendial var
1 dar.
Şu huaba ıöre Tarkiyedeki

yol mlltehaN11ları yüz• yakmdır•
Ayrıca yol, köprü, tlmendifet
ve lnfaat mUhendlıliif için lhtl..velikul alanlar da vardır. Bunlar
dan bqka demlryol ve limad
ltlerlnde lhtiıaa yapan nıühendir
lerlmlı do mevcuttur. Su mlhen"
diıliii için de lki zat ihtiaas veslk111
almqbr. Dijer tuafta•
lntaat, makhae, tayyare ve aıaldno,
ta) yare İlıf&ab, elektrik, rad,.
telıraf mühendialiil veaika11 alar
larm adedi de bir bayii yek6'
tutmaktadır.

Bundan anlıyoruz ki meml.ketimizde fen ve tetnik 1ab11ınd•
her iti tam bir mllteha1aaı aall'
hiyetile baıaracak fen adamlart'
mız ıtınden ıttn• çoi&lmaktadlf
Son iktiaadt plio uticul ol.,
rak gfrltilen aanayileıme harek.ti dolayıaile fen aalıaaınclaki Ut
tlıas erbablmn adedinde kıt'
zamanda bir hayli fızluık olad'
tına tUphe etmemellyh.

Alman yada Dini Teşkili
Hareketleri Başladı
Berlla, 10 ( A.. A.) - Alman pro• -,,nı Alman klliıealatn yeni fikrlya~
teata11 klll•elerl birinci ılnot mecllıl,
laab ederek demlttlr ki:
" - Hltler bizi Allah tarafınd
Köh bat papazi Ludvif Mlll•r'ln
sıönderlldl. BU& kaydOıart onun t
riy&1eti altında toplanmııtır.
fındaıt ol•ıyan ıul niyet aahlbl
lçllmaa
htkumet
namına bir
adamdır.
jHıer lıtirak etmit ve dön Sinodun,
Dr. Juaer, Slnot baflark•n, y
df•1 Hhada, milli aoıyallat Rayıtasıın
teıkilihn aadece
harlct 1&ha
•iyaei ıahada yapmıı olduklannı,
allkaaı olacatını, eski ve anan•
yapacatııu ıöylerniıtir.
lcillaelerle dlter meıh•plere ve
HH- Naaaav bat papazı DltrJh,
katlara dokunmıyaca~ını aaylemtıtll'

Saksmm Yaraladığı Kadm
Bundan dört gUn evvel Fa·
tlhte Kayaerl hanının bir odasının
pencereıinden dUıen bir sakıınm
sademeıile baıındao aau ıurette
yaralana• komik Natit Beyin
kardeşi Nail Beyin refikası Hay•
rlye Hanımın batındaki yaranın
vebamet kesbetmesi Ozerlne za·
bıta doktoru tarafından tekrar
muayenesine ltlzum 1örl1lm11ftllr.

Oerı Yıh Hazırhğı

lıtanbul

Maarif

mUdOrlOI'

yeni den yılına hazırlık olıo~
Uzere tamir ihtiyacında olan ıne~
tepleri teabit etmif, tamirata
baılanmııtır. Maarif idaresi •f
raca mekteplerin den levaıull_,
alt ekıikleri de tamamlamaktadı'
Bu sene talebe tehacUmU k-'
ıısında hiç bir tale benin mekte
ıiz kalmama1ı da şimdiden teıOat
edllmiı, ona ıöre tedbir alınnılft

tTTlB& T

ve

- Her halda rnllhfrıztlur -

TERAKKi
Na•ıl Dolda ?..
Naaıl

Beılnci
Kıs~
____
__..._.
.. ...~~:...~~
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Maked~;;;da Müstakil Bir ·Mubtari
yet Tesisi için Çalışı!!.'~~ b::areke•
Maamafib bu hareket, blsbll-

Lonc:lra'da aktedilmek üzere olu
ıulba ve hatta. cihan auDı ve
auyişine fena bir teair huule
ıetireeeğini dtitünm&tler, buna
m ydan vermemifler- hakkın
teceUiaini, zaman ve tabiatin ica..
batına terketmiflerdL Buna binaen·
dir ki ( Garbi Trakya Hükümeti ·
Muvakkatei laıimiyesi) üç •J
kadar o muhitte hilkmliDO icra
ettikten sonra· Babai.linin yerdiği
emirlerle • dağıtılmq; bu hadise
de tarihe kanımıştı.

ttln yeni bir teıebbOı dejildl..

Daha Edirnenin ıukutundan evvel
bir heyet tarafından Makedooyada
da milatakil bir muhtariyet tesisi
için İfe giriıilmiıti. HenOz daha

kimil pqa kabineıi zamanın~a

Rumelide muhtelif muhtariyetler
letkili meselesi mevzubahı ol~r:
ken lstanbulda bulunan Seliııikli
•esair Rumelili emlak sahipleri
birleımiıler, bir cemiyet teıkil
etmitlercli. lttihatçılann tekrar
iktidar mevkiine gelmesi bu eeıniyet azalarmm llmitlerini kuvveı.
lendirmif cemiyete reaml bir mabiJet verilmifti. Mercanda (Kibarlar
ticarethaneai ) nio tıstOndeld _.
londa ictima eden Cemiyetin
azalan aruında Divlm Muhaaebat
Reiai Cemal, Maliye Varidat
Mtıdirlumumial faik NOzhet,
Ayandan Hallin, Maliye Teftit
Mlldllrl Galip Haaip Beylerle
Enanoı zadelerden Sellin Pap,
Maliye Kalemimabsua Miidtiril
iteNesim Ruao Efoadi gibl m
hayyiz amalar da bulunuyor ve
Cemiyetin gayesi, Mak~donya
mubtari1etini istihdaf ediyordu.
Talat Bey de bu Cemlyetia faallyetiae t.raftar oluyor,. Mak~
doay•a Tlrlderin idaresinde bır
muhtariyet Yerilmesi Bmidi ne
kadar u oluna olsun. bu hareketin fay.dadap Jıilı~l'M.tlamı
..,..,. . . . . . . .ljlt~
Wr heyet g&acleraeJ• lrarar
wermif, ua)armclaa iki ytla .Uaen
alba lira kadar bir para toplaıabilmiftl. Tqebblil, hiç bir
aa.bet netle• yerecek mahiyette
clejllcH. Hattl Ceml,etia kitiblaea'ulll olu NiuaeltİD Haalp
Beyin .. lauaata aöJlediii makul
86zlere rajmea vı,... Sefiri
Haae,uı HDmi PapalD Yerdiil
..,at bir lmicle aldaaıl.... Aya
llZallndan Hallin ve Galip H21İp
Beylerle Netim Ruıo Efendiaia
clerbal AYrUpa payıtabtlanna hareketi karar altma ahomqbHeyet vakıa Viyana ve Londraya
gitmit.
Başvekiller tarafından
lıümıakabul ıörmüştü. Hatti Sir
Edvard Grey heyet azalarile bir
8'attea fazla göriişmliftli. Heyet
azalanın birer birer dinleyen
Edvard Grey:
- Talebin·z, makul Ye •et"
ndur. Cihan •nlhünü temin için
Balkanlar hakkında ittihaz oluna..
•
~ i>lyle bir mu!ıtarf.
yetm tiaaill ._...ıdlkkate almma-

*

l,Jıoh• '-'"""" blar•...• 1•"1•'il•
01011

t••agb ettikte• .ova ıehit
Aıalcardı rniilbim HIHgi• Hilnil B.

darbe altında bir anda ezivermek, lften bDe değildi. Fa~at
bttk6met rlcalile ittihatçıların agu

Galip vaziyetlerinde azamet
'ff tafrafarutluğuıa ton h.adcline
çıkan bulaarlar, müttefilderile
herbe
başlar batlamaz derhal
vaziyetlerini tebdil etmifler, tabii
hallerine girmiflerdi.
Şimalden
garpten
ve cenuptan Bulgar
hudutlarını çiğneyen Romanya,
Sırp, Yunan ordulan Bulprlan
pşkın bir hale getirdiii bu za·
manda Türk orduıuııun da bir anda
•
Şarki R.ıme iyi U.tili etmesı ve
batti daha ileri geçmesi birkaç
gtlnllk işten ibaretti.
(Ark•• yar)

s......

O.WW...a. Hale
, . . . . plflnae ....._. .....

,_.ada

et.ittir.

1Ura lstanbul
K.
IO 00

Evkaf midüriyetl Ulnlan

..alaalleainde Yoğurtp
pal S5 No. h tamama 24 metre

terbiincle balam ......... 314
312 50 Çaqa,İkebirde Haffarlarda
laiaesi. ''2064.,

Ye

104/86 No. h tamamı
lllD 113 hiaelİ. "3014,,
467 00 Osklclarda Kepçedede m•lwlletinde Çıkmaz bostan
10bkta 11 No. h tama• 1800 kllar metre terbiincle

bal1111an boatamn 10.18 hirrem.
1000 00

Kacldı:iybde Osm•nap ••Mllıllacle Ha!ll'Clbqı 10ka-

imcla eski 4 defa 5 ....... ,..m 13 No. h tamama
2875 metre terbiiade '-il

=

. . denmandald

bar•ka-

lana nmf hi11eli. "1055,,
1 00 Uakapaaada Y......._
Ze,rek caddeliade 46 leblebici solrajmda 2. 4, 6 No. b altmd:ı
dlkktm mftfh-D boua pdijlaia ımoo lıiaal. "5498,,
Yabndald Wrelm ••hlll erlik •tdwek lizere d8rt hafta
.tlddetle ilAaa koamaftar. bıaı..ı Apll-• 20 inci Pazarteli pil
•ut ıs teclir. Taliplerin peJ ekçelerlle beraber llabltllt Kalemin•
0
mlracaatlan.
.tOll"

••••linde

-----------------------------------------------lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
Riyasetinden :
Ecnebi memleketlere ihraç olunacak gll yağlarma mente plıe
detnamesi verilebilmek için odaca muayene ve temhir edilmesi icap
edeceği Uill olunur.
"4610,,

Türkiye umum1 mürneeaıli : latanbttl
Sultanhamam, Cıt.mcıbqı Han No.10
lamlr bay 1: Mehmet AJlm Bqdlll'ak No.61

Denizyol ları
iŞLE TM ESi

~

Aceatelerl
Ter. 423'2 -

ı

Kara':dSy K8prllbat
Sirk!ci MGhOrdarsade

~-·

Ham TeL 22748

Ayvalık
SDr'at Yola
1
MERSiN
Aı::'o!
Cumartesi •7 de Sirkeci

( Garbi Trakya ...._
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Nöbetçinin Hazin Bir Sesle Söyledifi Şarkı, Esir
Hükümdarın Haıta Kalb1ni Elemle Doldurmuıtu ..
Birinci F ran·
ıova, birdenbire
bağırdı:

- Hey, Allahm gUnli... Baıin yak 1.••
Y arl aydınlık
1alonda Kralın
yatak
otaaına
geçmesini bekleyen sadık ocla
hizmetçiai,
bir
hamlede balkon
kapısına
geldi.
Ayakta dimdik
duran efendisine
ceve p verdi:
Haımet·
maap !..
- Dinle.. fU
k arşıdaki nöbetçi
n e söylüyor?
Baainyak ka-

Miyop - Hedeflerden birini
devirdim amma, hangisini?.

..............................................................
Dlnıa

ku lağını

En önde, T ürk alayları,
Parlıyor kılıçları.
(Şarlmaıı) ı korkuttu;
Bu kahraman safları .

Kral birinci Franıova, hem
dinliyor, hem de keşik kesik sör
leni yordu:
- Hatırlıyorum .. evet, ben de
ya va ş yavaş hatırlıyorum. Rolinın

şarkısında

bunlara benzer ıözler
vardı. RolAn .. ah koca Rolan ...
H iç kimse, hakikati senin gibi
soylemedi. Ası rlar geçtiği halde
kılıcının töhreti unutulmadı. lıte
o m eşhur farkını da bugün herkeı
hatırlıyor

Nöbetçi, şarkıya devam
yordu.
Haydi Türk auvarileri
Asyanın cesur

Hücum edin

Esir

edi·

devleri

kurtarın

ş(ivıılyeleri.

Kralın

birdenbire aeıi kesildi,
baıı g6ğıüne doğru eğildi. Basin·
} ak, Efendisinin ıatırabını anladı.
Ona biraz daha yaklaşarak :
- Haımetmaap 1.. Lütfen içeri
girerler mi ? lnnmn iliklerine kadar iıleyen bir rutubet var. Yarın
muhakkak sıtma
olmalarından
korkulur.
Diye mırıldandı .•.
Kral, ellerini arkaaına bağladı.
Gözlerini dalgın dalgın karanlık
foklarda dolaştırdı. Sonra yavaş
· avaş 1alon kaplBını geçti. Yatak
otasına doğru ilerledi. Elinde beı
mumlu gOmüt bir ıamdanla önünden giden aadık oda hizmetçisine:
- Bilir misin, Basınyak.. TürkL.r beşinci asırda orta Avrukayı
çıtnemiş,
Fransayı

2eçmiıler..

ıimdiki

da istili etmişler.. taaa,
($alon) a kadar gelmiılercJi.
Evet, baımetmaip!..
- Ceıur
adamlar.. evveli

-r

Romanya
Ticaret
Bilançosu

ranlıklara doğru

çevirdi.
K a ba bir tapan·
yol köylüsünün ~..-.~~
bozuk bir fran·
aızca ile aöylediği
şarkıyı dinledi.
Ve sonra:
- Bir şarkı, Haşmetmaap..•
Me9hur (Rolan'ın ıarkısı)ndan ilham alan, Gaskonyalı bir ıairin
eski bir ıarkısı...
Madridin bu sıcak gecHinde,
cırcır böceklerinin seslerine karı
ıan şarkı hazan uzayarak, bazan
ıekteye uğrayarak devam ediyor.•
Şatonun yüksek duvarlarına çarparak akisler husule getiriyordu.

llctı•al Haberl•rl

Romanyanın

ve ıonra da bu Ga1konyalı şairin dediği gibi, hepıi
de aanki birer dev... Eğer (Pavi)
harbinde yanımda on TUrk şöval
yesi olaaydi;bugUn burada.. Şar
lekenin şu, günlük ve zeytinyağı
kokan, her tarafı demir parmaklıklarla çevrili pis şatosunda esir
bulunmazdım.

- Mukadderat, haşmetmaap..
müteessir olmayınız.. sabrediniz.
Birinci Fraİısova, bu cevabı
iişitmemit gibi devam etti:
- Etrafımda sürü sürü şöval·
yeler.. İs\ içre alaylara .. makarnacı
küruhları

besliyeceğime,

nıçın

kendimi bir Tiirk a layına muhafaza ettirmedim ...
Uzaktan, yine nöbetci nin ıar
kııı duyuluyordu:
Hücum
1. ir

Kral, bu sözleri heyecanla
dinledikten sonra, içini çekerek
ilive etti:
- Eıir şövalye.. İşte ben...
Fransanın birinci ıövalyesi.. Franıova dö Valva... Fransızların şen
ve kahraman kralı.. Paria kadın
larının kalbine hükümran olan,
Luvr sarayının neı'eli hükümdarı..
Şimdi...
Kralın ıeıi

birdenbire sekteye
Basınyak onun
yüzüne baktı. Gözleri, Kralın nemli
uğrar uğramaz,

ıözleı·ile karşılaıtı.

beı

ltalya ile Romanya arasında
/tal ya _
bulunan muvakkat
Kiliring anlaşmaRomanga
sını İtalya bükü·
kilinli
meti, Romanyanın
bihakkın tatbik etmediğini ileri
ıürerek bozmut ve tatbik mevkıinden kaldırmıştır.

Haber aldığımıza göre yakın
da bir İtalyan heyeti BUkreıe
gelerek Romanya hUkumetile temasa gelecek ve devamlı bir kiliring anlaşması akdine çalışıla·
caktır.

Basinyak !..

- Haımetmaap r..
- Bu ıarkı bana ıimdl bir
fikir ilham etti.
- Ne gibi Haşmelmaap ?.
- Türkler beni bu felaketten
kurtaramazlar mı?..
- Ne suretle Haımetmaap ?.
Şarlkene hücum etmek
ıuretlle.

- Yapaalar.. bu çok mümkündür haşmelmaap.
- Y aplıralım . . bunu, bir ke·
re, tecrübe edelim... ah, anneme
bir mektup .. anneme bir mektup...
Kıral, elleri arkasında hem ge·
zinlyor, hem ıöyleniyordu:
- Anneme gizli bir mektup
gönderecek emin bir vaaıta bul1ak.
Pekili haımetmaap.. Şövalye
Laşataoyeri kaçırahm.
Arkuı

ilk

*

odın, Ji urtarıa.

ovalyeleri...

(

ıenesi

ayma ait dıt
ticaret istatistikRomanganın
leri neşredilmiştir.
aleglıinedir
Bu
istatistikler
bir sene evvelki beı aylık netice·
lerle mukayese edilirse Romanya
he1abına vaziyetin çok fenalaıtı·
i• görülllr. Filhakika 1933 senesi
ilk bet ayı zarfında ihracat 5.183
milyon ( takriben 70 milyon TOrk
lirası ) idhalit ise 5. 149 milyon
Leydir. Yani ihracat fazlalığı beı
ay için yalnız 34 milyon leydir.
(Takriben 500 bin lira). Halbuki geçen senenin ayni müddeti
zarfında Romanya dış ticaret bilin·
çosunun fezlahğı tam 750 milyon
leye varmıştı. Şu halde bu seneki
ihracat fazlalığı geçen seneki net iceye kıyasla ancak yüzde beş
tir. Yani vaziyet yüzde 95 Ro·
manyanın aleyhine düşmüştür.

Vaziy.t

(Rolan) ın

1933

var )

•

Sof yadan bildiriliyor: Bulgar
Balgarista- Nafıa nezareti ta.
rafından memlenın •lektrık ketin elektrikleı•
pal nı
tirilmeai
ışım·
halletmek Uzere elektrik müte·
hassıslarından müteıekkil komiı
yon beı senelik bir plan hazırla·
mııtır. Bu plana göre Bulgarista·
nın en uzak kötelerine kadar

elektrik kuvveti götürülecektir.
Bu tesiıat yapılırken memleketin
beyaz kömllr servetinden azami
derecede iatifade edilecek hiç bir
ıu kuvveti ziyan edilmiyecektir.

Adliye Vekili

Şehrimize

Geldi

Adliye Vekili Saraçoğlu Şllkrll
Bey dtın ıehrimize gelmittir. Bu·
rada bir kaç gUn kalacaktır.

Üç aene evvel latanbula bir
Amerikalı gelmitti. Ciğerlerinden
zayıf olan bu adamın pek zengin
olduğunu söylerlerdi. İlk günler
otelde kalan Amerikalı Tarabyada
eski bir yalıyı ehven fiatla satın
aldı. iki gün içinde yalının bahçesini çeviren duvarlar yıktırıldı,
kısa bir zamanda harap yalının
yerinde bütün gelen geçenlerin
nazarıdikkatini celbedecek kadar
güzel bir bina yükseldi. Bu pembe
ve yeşile boyanmıf binanın dahili
de güzel, rahat, kıymetli eşyalarla
dolu olduğunu bilenler vardı. Hasta Amerikalı Çarli hergün birkaç
saat yalının önUnde duran motörlinde glineı banyosuna yatardı.
Sazan motörlle sahilden açılır,
akıam grupta bir sürU balıkla
yalıya dönerdi, balık tutmak onun
en mUbim meşgalesi idi. Anna,
Çarlinin evine girebilen bu yegane
kadın, efendisinin bir melek gibi
iyi kalpli, Harun kadar zengin
olduğunu fakat bir papa• gibi
yalnız yaşadığım söylerdi. Bir gün
Carli, yine bir gezinti dönütUnde
bir ev hanımı kadar nüfuzu olan
hizmetçisi Annayı hayretlere düıUrecek şeylerden bahsetti:
- Anna, bugün tuttuğumu
kızartamıy acakım?

bir glln Annanm manalı tebe1sümlerinden sıkılarak asabiyetle:
ıaadeti ancak Mariyi aevmekte
bulduğunu itiraf etti.
İhtiyar
kadın bir hizmetçi olduğunu unu·
tarak hırçın bir tavırla :
- Ne söylediklerinizin farkında mısınız? diye sordu.
- Elbette. Söylediklerimin de
yaptıklarımın da hepsinin farkındayım.

Marinin namuslu bir kız
olduğuna emin misiniz ?
- Namuslu olmasaydı benim
olamazdı ki...
- Bir çiçekçi kızla evlenecek
misiniz?
Of.. Bunu hiç diltUnmedim
bile.
Marl bugünkü vaziyetinden
memnun mu?
- Neden olmasın. O da beni
seviyor.
ihtiyar kadın Çarlinin ı6y
lediklerinden birıey anlıyamadı.
Bu hususta Mariyi de istintaka
cesaret edemiyordu. Fakat bir
kere Marinin annesine sokakta
rast gelince her şeyi anlatb. Za·
valh kadın kızının vaziyetinden
mUşteki idi : «Ü hain Amerikalı
bizi rezil etti. Mariyi eve kapat·
masını bilirim. Ne yapayım ki
ondan baıka çahıacak kimıemiz
yok. O da çalıımazaa aç kalac..
ğız» diye ağlıyordu.
Günün bir:nde Mari yalıya
gelmez oldu. Kızın gaybubeti Çarllnin yaıayııına hiç bir deği
tiklik yapmadı. Yine eakiai gibi
ıen ıatır gezmelerine devam edi·
yordu. Annanın, Mari hakkındaki
bütün ıuallerini ııraaı gelince
öğrenirsin.. diyordu. Birgtlo Çarlı
her zamandan büıbtıtlln bqka bir
ıevinç içinde yalıya geldi. Annaya
bir evladı olduğunu haber verdi.
Genç Amerikalı blltlin vaktini
yalıya getirilen çocuğun beılği
yanında geçiriyordu. Anna iae diiğUnUnil sabırsızlıkla bekliyordu.
Halbuki günler, aylar geçiyor,
cici bUyUyor fakat evlenmekten
bir ses sada çıkmıyordu. Buna
mukabil bir gün Çeriinin Ameri·
kaya gideceğinden
bahsedildi.
Mari aevgilisinio Amerikaya git·
meainden müteessir olmamıı aibi
ıörUnUyordu.
Çarlinin hareket
hazırlığına neşe içinde yardım
etti. Genç Amerikalı evin aaab·
tarını sadık hizmetçisi Annaya
verdi, Mariye de Amerikadalıi
itlerini düzelttikten sonra Ukba·
bara döneceğini söz vererek ritti.
Mari çocuğile annesinin evine
döndü.
Bir Mayıa sabahı Amerika
konıolosluğuna
acele çajrılaa
Mari Çarlinin
öldllillnO haber
aldı. Müteveffanın vasiyetname•
ainde T arabyadaki yalıyı Mariye,
mühim bir miktar para da evlAdı·
na bıraktığı yaıılıydı.
-

- Ne balığı bu böyle?
- Balık değil deniz kızı. ihtiyar kadın efendisinin yUztine
dikkatle baktı. Söylediklerinden
birıey anlayamamıştı. O, çocukluğunda deniz kızının balıkçılara
görünerek balık tutmalarına mani
olduğunu iıitmiıti. Fakat tutulduğunu hiç iıitmemişti. Bu halde
genç Amerikalı, ihtiyar hizmatçiıile alay ediyordu. Ertesi sabah
genç, güzel kız, elinde çiçek
sepetile yalının kapısını çalınca,
yakalanan deniz kızı değil de bir
çiçekçi kızı olduğunu anlamakta
gecikmedi.
O bin müıkülatle ekmeğini
çıkaran bir çiçekçinin kızı idi. ihtiyar babası birgün ailesini ıafa
let içinde bırakarak hayata veda
edince Mari babasının san'atini
eline alarak felaketzede ailesinin
ekmeğini çıkarmıya çalıştı. Birkaç
sene zarfında bUyümüt kocaman
bir kız olmuıtu. Güzel olduğunu
herke• söylerdi. HattA ona aıık
olanlar bile vardı. Marl aşktan
bahıedenlere hiç sesini çıkarmaz
küçUklUğUnde okuduğu " Çiçekçi
kızı ,, iımindeki hitabeden zihninde kalanb azı satırları tekrarlardı;
"Çiçekler,, onun yegAne arkadatı
idUer. Nerkialer, ay çiçekleri
renklerini onun güzel aaçlarındaa
çalmış gibi idiler; mavi çiçekleri
tıpkı gözlerinin renginde idiler; 1at·
tığı konca güzel güller ağzının benzeri idiler. O, zambaklar kadarmasum, hercailer kadar tirin bir
kızcağızdı. ,, Mari işte diyordu :
0
Ben de o çiçekçi kızına benze·
meliyim. En candan arkadaşım
\
bu çiçekler olmalı. ,,
Marl çok ağladı, fakat matem
Anna, Mariyi küçüklüğünden•
elbisesi giymedi, Çarlinin bırak·
beri ciddiyetile tanırdı. Şimdi her
tığı para ile kUçUk bir çiçekçi
sabah çiçek dolu ıepetile yalıya dükkanı açtı, yavrusunu rengirenk
gelerek betün vazoları çiçeklerle
çiçek sepetleri ara•na oturttu.
süılemesine bir mana veremiyor•
Güzel bir yalısı ve klfi miktarda
du. Hattl ıenç kızın herglln
parası olduğu halde Marinin çi·
biraz daha fazla yalıda kalmaaı
çekçilikten vazgeçmemesinin Hboihtiyar kadını epeyce dlltllndUbini kimıe anlıyamadı.
rUrken bir gün akıama kadar
kalması, bir geceyi de yahda
Or. KEMAL NURi
ıeçirmeaine fena halde hınlandı.
Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehaaeıaı
Çarli, Mariyi ekıerl yemete
Beroııu: Rumell han 16
alıkoyuyordu. Geaç Amerlkab ı ~--· Tel ı 401&3
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laın.

Vareova 1345 m. - 18,10 eolili
ko....
·
k eman t agannı,
· 19 mu·
...erı· pıyano
llhabe, 19,15 dans pliklan, 19,45
lınunıı harbin ilinı kenferane; 20 muh·
'elif, 20,15 tagannili orkeatra konse~
21 lllueahabe 2115 popüler konsen,
21
'
'
li
,5() haberler 22 J.1embergten neşe
llttriyat,
23,is haberler, 23,30 ıesli
filrnıerden ıarkılar pliık, 28.05 muıa·
babe, 24.10 danı musikiei. . •
.
liükreş 364 m. - 11,30 dını netn"'
Jat, lt,ıs dini muıiki 12 radyo orkes·
tr&aı, 13,15 gündüz n~~riyatı, 18 köylü
llttriyatı, 18,15 Romen musikisi, 18,30
hafta
İcmali, 18,45 köylü bayatı_,L:.1.9
b
'"a raporu, 19'05 danı
muıı~ıı,
!0,30 konferaoı, 20,45 plak, 21 kon·
f
2
erıınıı, 21, 15 Belçika muıikisi, 2 8J»Or,
22,ıo Homen musikisi, 23 haberler,
23 o 0
klen
,.-,
Lido
habralanndan
na

konıer.

Peşte

530 m. - 20 SO Şarap isimli
löylü piyesi, 23 dan: aıusikiei, 2_S.45
Peşte orkestra konseri, 1 Burn. tııgan

lbunkiai.

·
Viyana Cı07 m. 20,20 pıyano
refakatite Viyana şarkıları, 21 ınusa:

21,05 Durggarten'dcn urnu~ı
operet parçaları, 23 dans . ~~ıı·
kis:, 23 80 haberler dans ınusıkısıne
de\·am, 24,50 Peıte,den naklen sigan
llluııikisi.
13 Aiustos P•zertesl
İstanbul - 18,30 Fr. ders, 19 Ru·
ten Ferit Bey 1'. konferaus,
ı 9,SO
'i'üı k nıusild neşriyatı, Ekrem, Uuşen,
Ce\ det, kemani Cevdet, Şeref, 1~ra·
him B. ler ve Vecihe H., 21 ,20 a1ane
Ve borsa haberleri, 21,30 Jfodriye Ra•im H. ın iıtirHkile
tango ve caz
habe,

b~hoe

orkostrası.
Vorşova ı:-l4fı m. -

18 40 tagan·
nili konser, 19 musahabe, ın,ıo plak,
ba ıi ler,

20,40 plak,

Diniku takımı, 20,50 haberler, 21,lS
b I
22
ork •stra musikisi, 21,fıO ı ın er er, .

n:ıusahabe, 22, 12 tagannili

senfdonık

28 edebi neşrivat, 23.15 ana
er,
•
t
T
1Du1ikisi 24 musahabe. 24,10 rngı ızce
koııferc.~s. Polonyada avcılık.
ıs 15 gu.. ndüı.
Bukreı 864 m. '
neşriyatı, ]!) hava raporu, 19,05 karı·
tık kouıer 20 konferans, 20,1 5 orkee·
tra kone~rinin devamı, 21 konferanı,
21,JS oda musikisi, 21,4f> mu~ahabe,
22 J. Manoleeko T . tagannı, ~.80
Mnıe. Nina AJeksandro T. tagann~, 23
haberler 23 30 kahvehane konserı.
Peut~ 550 m. _ 21,05 neşeli mono·
-x
B
b d
log, 22 Su lzburgtan naklen ren ar
"
ti
l>aıımgartnerin idaresinde serenn ~r-d
3 30 M d1ta
an mürekkep konser, 2 ' . . . an
taı takımı 24 30 eigan mu ıkısı.

kon

Viyana' r;oi m. -

·

20,SO Schönher·
21 30

tın idaresinde radyo orkestraaı.
'
bildirilecektir, 22, 15 !-ielzburgtan serellatlardan mUrPkkt>p ve Mozart takımı
l'. orkestra konseri, 23,80 son haberler, 23,50 nJcşam konseri, 1 plak.
14 Aljustos Sah
1ıtaubul - l ,30 plii.k neşriyatı, 19
Mestıt Cenail B. 'l'. çocuklara masal,
19,aO musiki nrşJİyııtı. f'tüd~ o saz he·
.:
yetı
u Hc!ik B., Delma,
Meliha
B ı
2
• ar, 1,20 ajans Ye bol'8a haberleri
21,00 Cemal H.eıi•
L . ı..: i
'ı

.,. l"b
" 1e ı '

M

mus.kiei.

esut

.,

Oeruıl B

aşıotııu,

·

1

t!r

zze
'1' 0 d 8
•

Vnr~ova 134;; m. - 2 1•15 Vıyolouıel konseri, 20,40 plıik spor hab@rJeri
21,12 kadıolarııı en güzt-li

İ8İmli

w:

Brommeun opereti, 28.15 !.'Oouk balnnıı, 23,80
dans mu ikisi,
24 mu•ah be.

Bükreş

3ô4 ın.

- 13,1:5 gündüz

riyatı 19 hava raporu, 19,0~ karaeık koo~er 20 30 tlniverııite rad) ocıu,

ile

21,ı~ 8tınf~nik' konser, 22 mu ıhabe,

22,15 ıenfonik konserin devamı, 2S
lıaherler, 23.30 prk
Peşte 550 m - 19,45 musahab~,
l0,20 Forini T ta nni 21 Tra dıe
de l'hoınm ıeiml t m ·ı c.;z getten
llakJen
\" ıyana 6 7 m. - 20,80 Romantik
h~era musıkisı
22125 ne eli ha~ van
le: u,lYelen, 2s,io hab erler, 23 50 ge<'e

0

o _,,

ı.

L. 1S Aiustoa Çarşernb•
llbul -

l ,80 Fr. derı, 19 mo-

B 19 so Türk musı ·ı neş·
· •
f
riyatı, Ekrem, Ruşen,. Cevdet, Musta a
B. ler ve Vecihe, Semıha H. lar, 21.'.20
aJ·ans ve borsa haberleri, 21,80 Stud·
yo cıız ve tango ork est rası.
Varııva 1345 m. - 18.10 Pol?nez
y . musahabe, 19,IIS asken or:
~~~~aısı konseri, 19,4fi harbi u~umı
hatıraları, 20 muhtelif! 20,15 eskı ~r·
k
taganni pıyano refokatile,
11ar, 20' 40
k .. lit
2112
, .
21 musahabe. 21,02 a ·tua e,
rk 21 40 popüler orkestra konserı,
8
~ 5 h~bcrler, 22,25 hafif. musik~, 23
sp~r kaberlerl, 28,15 neıeli neşnyat,
2 05 d
plakları
24 musahabe, 4,
ana 5
-· d"
Bükre§
463 m. - 18,1
gun uz
neşriyatı, l9 hava raporu, 19,05 or·
kestra, 20 Üniversite, 20,15 radyo ord evamı, 21 konferans,
kestra1ının
22
lfi radyo orkeıtruının deva.mı,
21
ko~ferans, 22,15 ıolist konser Ttyolo~musahabe, 23 tagannı,
1 1 22 4
;~ 3~ oklari~et konseri, 24 haberler,
24' 30 kahvehane kenıen.·
d
' Peıte 550 m. _ 21 küçük r~ yo
02 ıa:: 1mre Mayan S gan
tiyatrOIO.
'" ı u
i
takımı S?3,SO caı orkeıtrası, 2!,1~ P •
'
·
24 25
Veres ııgan
yano konsen,
ı
u
~uammer

21

A

s

takımı.
20 "0 Vere
Viyana 5-07 m. .~
_ .
Schwnn i~tirak ve Erıch Mellerın_ pı·
yaoo refakatile şarkılar, 21,25h bJonlun
Mestro'-· ieiınli temıil, 2~,40 a er er,

" konser, 1,40 P rk
8
·
24 Rskeri
A§ustoa
Per,embe
.
16
lstanbul _ 18,30 plak neşrıyab,
19 oo ajans haberleri, 19,30 Türk mu·

eıki ncşriyab, Kemal Niyazi, Azmi
B ]er ve Hayriye, • fozeyyen H. lar,
2i Selim Sırrı D. T. konferans, 2~,80
Nurullah Şevket B. T.
taganw ve
atüd) 0 orkestrası.
Varşovn 1345 m. _ 2<!,15 oda mu·
sikiai, muhte1ıf, 21,12 plik, 2~,50 ha·
herler 22 musahabe, f2,12 solıst ko~eeri, '23 musahabe, 23,15 dans musıkisi, 24 musahabe.
_
..
Bükreş 364 m. - 13,1.J guoduz
neşriyatı, 19 he.va. raporu, 19,05 knnşık konser, 20.15 konferans'. 20,45
Leouca,·allonun cserl lııden bır pe~d~lik palyaço opcruile Mascagnının
yene bir perdı ile CaYalleria RusUcana
operuı.
.
Peşte 550 ın. - 21 mizahi ueşrı·
•at 21 45 haberler, 21,50 baherlor,
fo plilk, 23,05 opera orkeııtrnsın
konseri 24 80 Len Baker caz takımı.
'
'
ı:.u·
Viyana 507 m. - 20,~o
~ ıyana
musikisi Mandel Jmartetı ve gerete
Holmua iQtirnkile 21,SO musahabe, 22
konserin deve.mı,' 22,30 aktüalite, 22,45
çift keman kon~eri, 23,30 haberler,
28,50 gece konsen.
17 AOusto• Cuma
lstanbul 12.80 pliik .neşriyatı,
18,aO plak neşriyatı, 19.~. aJd 1•1 . hııLerleri, J!),30 Türk musıkı neşrıyatı,
Ekrem, Huşeo, Cevdet B. ler ve Ve' he Nedime, Nazan lıeridun H. lar,
cOı '•- ]'f 21 20 aJ·aııs ve bora• haber·
vrıa. _, .,
.
,,
ff
lerı·, 2 ı .30 radyo orkeatrıun 1. ha ı

h,

musiki.
Varşova J3.45

111 • -

~0.1_5 ?~us

laklan muhtelıf, 21.12 Senfomk 1-'tud·
P k .. n· 2150 haberler, 22.12 Sen·
~ 0 onı.. '
·
23 ı:L~~oy t on,
fonık konserin devamı,
23 15 daııs musikıai, 24 mıısahab ·
· J>e te 550 m. - 20.30 muımhabe,
'>l Pe;te konser orkestra ıı 22:50 dans
24 15
;uusikisi, 23.85 keman konırerı,
•
Vere& sigan tMkımı.
Viyana !i07 m. - 20.30 merul]!'et
lıaberleri, 20.45 ~alıburg~an Elı• tr~
·
r1 temsıl
Hil lıard
~traus, 2.ı!.:1
~~ırn
hav~arı 23 Mozart orkestra'ıyana
'
1
konseri bunların kaffesı He z.
ıırıın
' ·
,.._, 40
burgt.an
oa&kledılcccktır, "~
gece
A

konseri.

•

•

18 Ağustos Cumartesı

lıtanbpl _ 18,SO Fr. ders, 19 pl8k
neıriyatı. 19,30 'l'urk musiki ne~rıyii~ı,
}"ahire B. , .• Refık, Fikret B. er, .. ı
Eıtref Şefık il. T. konferao•, 21.30

1

Sliidyo caz ve taugo orkeslruıı.
Varton 1345 m. - ~o.ıs I'opüler
musiki kon•t!ri, 20.50 svor, 21 l'olonez
muırikiıi, 21.30 lngiliz ·e
konferans,
koro konseri
22 musahabe,
21.40
22.12 hafif ork • lra 'konseri, ıq aktiı·
alile, 23 10 pluk, 24.03 dana mu ıkiıı.
~ükreş 364 nı. 13.15 gündüz
neşrı)cıtı, Hl hava r ıponı, ın,o;, karır·
k konser, 20,. O konferans, 20 .ı:;
pi l, 21 ko rnn•, : 1 15 rad~ o orkeat a ı ~3 O ahH lıaııe konseri.
P te . 50 m - 21 20 orkestra
ko erı, 22. O sigau takımı, 24 dans
muıııkısı

\ayana 50i 111. 20.;.0
Max
Sclıonher idnrf:~ind_e ~ad~ o orkeotrası,
21 30 ülcn u~un u uıınındekı ıadyo
pi; 11i, 23.30 son haberler, 23.50 gece
koıııeri, plftk.

Ankara
Musiki Muallim
Mektebi
Her mene oldutu gibi bu Hne de
mektebe leyli meccnni olarak kıı v6
erkek talebe alanacakhr. Mektebe
l'lrmek için ıu ıırtlan hab olmak
lb.ımdır; ilkmektepten pek iyi dere•
cede meıun olmak, yaşı 12 den kOçük
14 den bByiik olmamak, tamU111hha
olmak, muıikiden ımleyııı ve iıtidadı
bulunmak, (bilhaHa acainin iyi olmaıı
prttır). Kayitler Eylülde biter. lıti·
yenler mektep veıikalarlle, ııbbat
raporu, aafua klj"ıb ye Gç kıt'a fotol'•
rafını dotrudan dofruya mektep mGdGr1GiDne
ıöadererek
müracaat
edebiJirler.
Kaydolunan namıetler EyUilde
mektepte yapılacak kabul lıntibanla
rına lftlrak edeceklerdir. Bu imtihaa·
da munffak olmak 11rttır.
Yukanda aaydıfımı.ı tartlan haiz
olanlar, mektebin birinci
aınıfına
,ırerler.

Daha yukan
ııaıflara
,.ırmek
lltlyealerhı tabaillerlnin daha yOkeek
olmaaı, bGtiln aunflann muıild dere·
leriaden imtihan •ermeleri liı.ımdır •

Terzilik Mektebi
Mektep İıtanbulda Sultanabmette
Dl:ıdariye maballemindedir. Telefon
aumarHı 22480 dir. Mekteb4S girebil·
mek için ilk mektep mezunu olmak,
17 yatından bOyGk olmamak lhımdır.
Talipler tebadetnamelerl, S1bhat raporlan, nOfuı teıkereleri, çiçek aııaı
raporu Ye 4 foto~afla mektep müdilrlyetine mGracaat edeceklerdir.
Mektep Maarif Veklletioe merbut·
tur ve nehari, me~cani, muhtelit ve
re1midir. Kaylt ve kabuller EylOle
kadar devam edecektir. Mektep Eylul
on bete yakın açılacakbr.
Ceva-plarımız

Mersinde Ferdane

Haıııma :

Tatiiniıe kUsmeylni:ı. Mutlak ıu

ntte .1n1••11 latf7onaı11s, bir · - ·
daha 1Jerıe7e katraaıp orta tah•ilfnJzf
bitiriniz. ÇOnkG muallim mekteplerine
ortamektep mezunlannı tercib ederler.
Aynca bu sene her viliyette açılacak
olan leyli meccani lmtibanlarınn
giriniz. Çok aıkı blr tekilde çalııır
una:ı, pek iyi derece alarak Kıı
Liaelerlnden birine leyli meccani

l'irersinlz.

*

}{e11kinde H. H. Beye:
Eter kendinizde kazanma kudretini 1 arOyonanı:ı, leyli meccani irntlhanlann•
girlniıı:.
Göremiyoraanııı:
waı.ıeçlnlz. O tekilde ki bu imtihana
perken ı " Ben ka:ıanacaj'ım l ,. demeliıiaiz. Akıl takdirde öteki mek·
tibin kayıtları da kapanmıı olur.
Ankaradakl mektep Jile dereceaiode
detildir. Orada r.anatkir yetiıtr.
Mecburi hizmette kalınına tekaDdiyHI
leki bir memuriyete detil,
vard ar. Me.
mesle:ıti bir aan'ate, ynnl ba1lrba11n.a
. . -lreblliuiaiz. MüHbaka imtt·
b ır ışe ••
vardır. Bu mektebe eauen
h an 1arı
1
S bi • .
ilkmektep meıun.u .a ınır. iz rıacı
fikrinizi tercih edınız.

*

Uztını,.>.aı~ıJa 01 anıf atnracı Kazım
Ee~ oğlu Behçet btye:
Suallerinize cevabımız.dırı 1 - Mektep

P-ıdı'r• 2 - Mileabaka imli·
rdır 3 • Mektep liseye
banlar& V&
•
L
z•ıraat
'ldl
Silihara anca-.
d
mua ı r.
. . ·
..
.,,irebilır11nı.c.
Enstitiiıun• •

1 r1
ey '

nıecca

lf

ht 8 M. lbrahiın beye:
Faü
mektepleri tavaiye ederiı.:
Sl:ı• ~u at. Hava Makinilt, Nafıa
Halkala ıra Fen mektepleri.. Bur.lar·
Fen Or111an
.
'
. çiniı ve bızden ıorunuıı:.
dan birin• ıe
.................................

................·············

'

'
AKBA
K
B

jtape1i ve
ağıtçılık işleri.

ANKALAR caddesi
aman Pazarı.

A

1

Borsada

Hafta İçinde
Neler Duyduk ?

••

12 Alustos Pazar
.
t
b
lBtanbUI _ 18,30 plak netTIY• ı
l?,20 ajanı haberleri, 19,30 'l'urk m~1
• ltiai1 kemani Reşat, Mesut Cem~J,
lıiuzaffcr
llfıyler ve Vecihe, Vedıa
ltı
za ll. lar, 21 Ateş. Güne§ kulübün·
den naklen konferanı, ajanı ve borsa
haberleri. 21,30 orkeetra kanoık prog•

19, 15 muhieli

1

Hangi Mektebe
Gireceksiniz ? ..

11

H 1( A R A Tel. 3377

İstanbul. Ticaret n Zahi~ borauı· ı kam verilememektedir. Maamaflb
nın geçe~ bı~ haftalık umumı eatıg ..n
aoa olarak kilosu 47 kuruıtan
alış vuıyeüııl ıu ııatırlarda hülaıa
200 balyeııL
b.
t•
t1 b
ediyoruz:
1&
ır par ı aa ı mıı r

Afyon
Beçen hafta

lnbiaar idareli
bildirdlwimiz üzere
lı b d
.g
ıtan
ul
a yerleımlJ tüccardan
ldıw .ı..
8
ga ..,onları bu hafta deposuna celbettirmekle meıguldllr.
HenOz tqeUlime baılamadı. Bu
müddet zarfında yeniden afyon
almamııhr.

Serbeıt piyasada hafta baıında 12 aandık Bolvadin, ~htehir
mallarından mllrekkep bu parti
k'I
6' 5 k
~. oıu
.?
uruıtan aabl~ışken
hı.ibare, __ 14
k aandık
k Bolvadın bir
pa rtl ouua 600 uruştan ub1mıt. böylelikle hafta · · d
fy
•
1J1: ku
lÇJkn de ad on
pıyauıının ~
nıı a ar Of"'
tnğft sabit olmUflur.
Alıcı mllnferittir. Bu yftzden
piyasa gevıektir. ince mallar nzerine muamele kaydedilmemiftir.
Bu piyasa inhiHr idaresinin
bu mallar hakkında alacağı vazi·
yeli merakla beklemektedir.
Uyuşturucu maddeler inhisar
idarcsi ile Yugoslavya afyon inhi·
ıarının müşterek te ·
tm•
..
sıs e
1f o1
dukları ıabş bürosu dış pazarlara
.
ihracat yapabılmek için büyük
bir faaliyet sarfediyor. Haber aldı·
ğımıza göre bu bürodaki Yugoalav ve Türk azadan mlitqekkil
llç kiıilik heyetin bugünlerde
mahallinde İf görmek üzere vaki
davete icabetle Avrupaya hare•
ket etmeleri muhtemeldir.
ince malların Uınk Şark piya·
aalannda Iran mallarile rekabet
edebilmeaini temin için uyurtturucu
maddew fnhiaar idarMi lrandaa
bir mltelaaua• ceJbetmiftir. Bu
mütehaHıs
inhisarm
cksperile
beraber ince afyon mıntakalarımızda tetkikatta bulunmaktadır.
Uyuşturucu maddeler inhisa•
•.. •
.
rının ~öıterdiga bu bOyllk faaliyetlerın ~~kında ıemere vermesi
beklenebilir.
.
Tiftik - Bu hafta pıyaaada
Alman

alıcılanna

ınzımamen

lapanya
beaabına talepler de
görülmtlftür. Baraelon ötedenberi
pi imalinde kullanılan beyaz
mallarımıza
yeglne müşteridir.
Bu ıebeple Baraelonun uzun bir
bir fasıladan ıonra yeni ticaret
anlaıma•ndan iatifade ederek
piyasaya çıkma11 alikadarlan
memnun etmit ve piyasayı biraz
da canlandırmıştır.
ispanya hesabına alınan malların miktarı ufak ufak partiler
halinde olduğundan kat'i bir ra·

=

1

ki bu da muamelelerin ehemmi·
yeti hakkında bir f!kir verebilir.
SoYyet Ruaya ticaret mllme..
·ıı·
;;.ı bu Laft
.. •a•
a
a hiç mal a ı mamıl"'
br. AlmanJar küçDk hareketlerde
bulunuyorlar. lngiltere piyasasından henlb bir talep yoktur. Pi·
yau amumi7et itibarile sağlam
ve canhcLr.
•
Yopalı _ Yapağı piyasaaı
her zamandan daha ııağlamdır.
B
b ki
·
t t
u ıene
e enmıyen ve mu a
olmayan Alman talepleri bu güzel
• almııın d a b aı1ıca i mı·ıd·ar.
net•ıcenın
Bu
·
S
vazıyet karıısında ovyet
Ruıya ticaret mümesailliği bu •eald 'k
ne geçen yı1 aa~n
ıgı mı tann
anca.k 1an11D1 pıyauda bulabilecektir. Malın bu az.Jııı p!yaaaya

~~ babaolunan

aaglamlıia

vermıştır. Esasen her ıene yapa•
pağılarımıa fiatla
ihracatı ancak karplayabilmekte ve istok
hirikmemekte idi. Bu sene piya•anan daha erken ~al alm~mak
yüzünden .kapanacagını ve fiatJa·
b.
dab
ka
~· ·
ı.
nn dırazk. aıaı'!' dyül e 1taechegı~ı Pr
yau a ı aaa ar ar
mın
e 1•
mektedirler.
Hububat - Buğday piyasaaı
na mevaimin inkişafına istinaden
az mal geliyor. Piyanda büyllk
bir
değifiklik
olmıyor.
80tOn
fiat
temevvllcleri
bet
on para
aruında
kalıyor.
Hafta içinde ekstraların kilosu
beş kuruş etrafında ve mahlfıtlar
da çavdar muteviyatlanna göre
bu nlabet dahi.inde fiatlanmııtır.
HaYalann aıcak aitmeıi dolaJHİle ikinci nevi unJann aatl§tnı
9:ıaltır•. Bu. yOzden .m•h!titlardakl
fıat sevıyeıınln bu nısbetin de aıağ11mda olduğu haller görülmüş
ve bazan bu nevi ~alların satışı
da mllfk&litla kabıl olmuş ve
meseli otuz çavdarblar 3,375
kufUfa kadar dllfmtlftllr.
Arpa herine piyaaada mühim
bir faaliyet vardu. Bu faaliyet
ıimdilik iç aarfiyata bağlı kalıyor
ve kilosu 3,375 kuruta ıatıhyor.
Bu yDzden dıı pazarlara mal
gönderecekler yeni mahaul nümu·
nelerini bekliyorlar. Gnn begün
dıı piyasalarda da arpa fiatları
yökaefmektedir.
Bu
ytikseliı
devam edene ihracat için de
llmit bealenebilir. Bahusuı bu sene
Rumeli ha•ali!İ
mahaulti pek
noksandır. Yerli sarfiyat talebin
ıene scnuna kadar de•am etmeıi
ve fiaUarm kararlı olacağı tahmin
edilmetedir.

lstanbul Belediyesi

ilanları

Balat atelyeıi için lDzumu olan 8 kalem muhtelif kerute ile
27 kalem demir malzeme ve marangoz alatı kapalı zarfla münaka·
ıaya konulmuıtur. Talip olanlar prtname almak üıere Levazım
MüdlirlliğUne mtıra_caat etmeli, münakasaya airmek içla de 285
liralık teminat makbuzu veya mektubu ile teklif mektuplarını
13/8/934 Pazartesi gllnU aaat 15 e kadar Daimi Encümene
vermelidirler.
"4020,,

.. *

itfaiye amirleri için 29 ve efradı için 420 çift çizmenin imali ka·
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar prtname almak
tiıere Levazım Mü<lUrlllğline müracaat etmeli, münakaaaya girmek
için de 404,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek·
tuplarmı 13/8/934 Pazartesi gtinft Hat on bqe kadar Daimi Encll·
mene vermelidir.
"4045.,

Ankara : Yüksek Ziraat
Enstitüsü Müdürlüğünden :
Enıtitüıilnlln kaloriferli binalarile sobalı bina·
150,, giln teıhini pazarlık auretile ihale oluna·
cağından talipler % 7 ,5 teminatlarile ihale gftnil olan 18 Ağu toı
934 tarihine mUaaatf Cumarie.i ,Uaü aaat 15 te Enatitl idare ve
ihale Komiıyonuna mllracaatları
"4578,,

YtUcaek Ziraat

larının bet aylık

11

Müjde! Müjde!
Seaelerdeaberl amam
llalmaş ve ıibret

•

ralbet
olan

ballumızca
kazan•ıı

TIRAŞ

BIÇAKLARI

SOGUTMA
DOLAPLARI
Yalnız

200

T. Lirası

Bakikl Badlam
Tıraş Bıçaklarımızın
Met.netini bir kat daha arttırmak ve mUtterllerlmizl her
cihetle memnun etmek aaresile timdir• kadar kullandılımız
0,15 mlllmetre kahnhlındaki çellklerl terkederek bugUnden
itibaren lsveçln S.nvlken t•hrinln methur çellk t•brlka•
sından getlrttlilmlz 0,10 milimetre lncelllinde çellklerle

B

adlum

ı

MUHTEREM

Tıraş Bıçaklarımızı

VATANDAŞ

imal etmekte oldutumuzu muhterem halkımıza ana
malumatla ke1bf 9eref eyleriz.
Meıkir 0,10 mllfmetre
lncelitlnde olan hallı i1Veç çeliklirin
fiab bittabi yBkıek IH de, muhterem halkımızı her cihetle
m .... nun etmek ilzere fiatlarımıza ula sam etmiyerek eakl
fiat Ozerine ıablmakta oldu~nu arzederi:ı. Binaenaleyh fen·
nla en ıon tatbikatile imal ve piyııaaya çıkardıtımı:a itb•
0,10 milimetre inceliğinde olan

Yerli mah kullanmak
memleket borcudur.
Ecnebi

Baldld Badlam
yerli

Tıraş Bıçaklarımızı

Metetm~kten aarfıaazar ederiz. Zira

oldufunu

bizzat

tHdik
aöu,

bir tecrGbeden ıonra emHlıiz
edecetlnize
ılmdiden
eminiz. Bin
bir tecrllbe kifidlr.

RADİUM

Bizim soğutma dolaplarımızı görmeden, flatlarımazı diğerlerinin
ftatlerile mukayeH etmeden alanlar ıon derece pifman olurlar.

T İ C A R E T H A N E Sf

HiLALiAHMER

latanbul Acentalıtı

Cemiyeti Merkezi Umumisinden :

Uman Haa, T elefonı 2SH9

Eakitehlrde Hillliabmer merkez ambarında :
Muhammen kıymeti "10,000,, kurut olan ponelen Ye emaye
tabak ve fincan takımlartle 11 149,000,, kuruı kıymetindeki lnıaat
malzemeıi ve muhtelif llmba ve ıifeler 12 Ağuıtoı 934 tarihinde
aatılaca;ından taliplerin yllzde on pey akçelerile mtlracaatlan. (1730)

Pazar arllnil

..at 10 da Sirkeci
nhtımından kalkacak. Gidiıt• Çanakkale, lzmir, KGllGk, Bodrum,
Rodoı, Marmarl•, Dalyan, Fethiye,
Kalkan, Kat, Finike, Antalya, AlaaJa, Menine rfdecek. Dhtıt•: ayni
iskelelerle beralter Tqucu, Anamur,
Kuıada11 Ye Gellbolu'ya utrayacakbr.

Trabzon Yolu

Metro Han
Cilmburiyet meydanı
Necati Bey caddesi
Elektrik Evi
MuYali:kithane cad. No. 83
Şirketi Hayriye iskelesi
23 Nisan caddesi No. 19

Beyoğlu
Takıim
Salı Pazan
Beyazıt
Kadıköy

Oıklldar

Btıyllkada

Telefon

44800

"

40918
43439
24377

,,"

..

"

"
. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . (1773)

80790
80312

55128

~---'

Ataıt•ı

Pazar

sini eaat 21 de Galata
nlab•ıa.laa
kalkae•k.
Gltllfteı
Zoapldak, laMelu, Ayancık, Samıua, Onye, Ortlu, Glre..n, Tfffl.elu,
Glrelt, Trabıon .. Rlı:e1•· Daaa1te
ltualara llt•etea, Of n SGrmeneye
utrayacakbr.

Karabiga Yolu
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA
ılnlerl Hat 20 de Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gidlt ••
d8nDıte mutat lıkelelere utrar.

IZMIT YOLU
Salı, Çarıamba,

Cuma, Pazar,
bir vapur

KARYOLA .. ..............................................................
~han-erıbt-ımınd-anka-lka~__,
Hat 9 da, Top-

ıGnlerl

Like, bronz, nikel ve çocuk

karyolalarmın envaı

çeşidini

Son Poata

Matbaaeı

ucuz fiyatla lstanbul Riza Paşa yokutunda 66 No.

MOBiL YA

MACAZASINDA

bulabilirainiz. Telefon ı 23407. AHMET FEVZi

Sahibi: Ali

Ekreıa

Neıriyat Mldürüı

Zafiyeti umumiye, iştihuızlılc n kuvvet.tizlik halitmda bllvlk
faide Ye teıiri görillea:

FOSFATLI
HULASASI
kuHanınız..

Her ecz•nede Atlllr.

npuru 12

TARI

YEDi SATIŞ MACAZASI :

A

VAPURCULUK
Mersin Yolu
SADIKZADEA;:;:o!2

AYFIYEDE RAHA

dışarı

Telefon : 42878 - Telgraf : lıtanbul Radlum • P. K. 1313

TORK ANONİM ŞiRKETi

Tarahndan VERESiYE satılan
elektrik cihazları sayesinde

malını

kullanmak
IH,
göndermektir.
Menfaatinizi göz~tmek ve paranıza
beyhude yere sarfetmemek için
yalnız "EMiR" markalı yerli braı
bıcaklarmı her yerde ıorun, arayın
ve alap gtlle gl\Ie kullamn. Hem
ıyı,
hem de
ehvendir.
Arbk
ecnebi taraı bıçaklanna kat'iyyen
ihtiyaç kalmamıtbr.
paramzı

TabW

Hililiahmer Hastabakıcı Hemşireler
Mektebi Müdürlüğündenı
Geac kıalarıaı:aa ı•refll, emnl1etll bir l•tikbal laazarı.,.. mekteW•...
talel.e ka1lt Ye kaltul mua••IHlae batlaamııtır.
Kabul ıartlaru
1 - Tlrldye Cl•huriyetl tebaa11a.lan olamk.
2 -· Y •fi (11).lea afata (SO)dan yukan olmamak.
1 - Orta tahılll ikmal etmlt ol•ak.
4 - EYii olmamak (nHld nleamlı n aynlmıı lıe çocatu 1.ulunmamald
& - Mektebi terkettttl nyahut bet Haellk mecburi
lalametl lkm.a
etmeden enel mHletl terkettltl veya çıkaralllıtı takdirde m6ktep marala..
ldey•c•tfnt dair noterden muaaddak bir kefaletname nrmek.
6 - Sıhhati tam olmak •• boyu ( t,S2 ) den aıatı olmamak. ( Tıbbi
muayene mektepte yapılacakbr.)
Mektek Hlllllahmer Cemiyetinin mala olup tahıll mld.lett iki HD• alt9
aydır. Taliplerin lıktn, iat•ı llba1 ve tedrl1ah tamamen Hillllahmer Cemiyeti
tarafından temin edildltl rlbl aylak cepharçlıtı da verilir.
Mektebe rfrmek lıtfyenler IS eylill 1934 tarihine kadar Oumadaa maacl'
her 1 an, lıtanbulda Ak1arayd Ha1ekl cadduinde m•ktepa idare.an mGraca•~
lara nan olunur.
(15-48)

İnhisarlar U. Müdürlüğündenı
Bina intaatında tecrlbeli bir Mllhendiıe ihtiyaç vardır. Aybl'
300 liradır. Talip olanlar velikalarile 20 AiuatoN kadar M..._..
MOdtlrlliib• mlracaat etaiDler.
u4561,,

