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Yugoslav hariciye nazırı 
misafiri 

1 HABER'in müvezziler 
koşusu yapılıyor 

Türkiyenin . 
Kayıt müddeti yarın akşam bitiyor. 

•• cı• 1' • ''A k J •1_. J koşu bu cuma yapılacak 
OS'IJO L evi ıç: n araua lK.l uost Gazetemizin müvezziler ara11n· ma kadar mutlak gazetemizin baı 
illet a•asın -'akı· anlaşm J 'd l =~:r~:p:~:~~k, :~:~tko:::~eb:. :~~~ı~:7a:.!~~; ~:;:;:tg;::i.~ 

, 

1 u~ a UU'IJ ~ u a- beri devam eden kayit müddeti nı bir iki güne kadar neşredece -

rını takviye edeceğim.,, di1Jor ;;:;:e~~ .::::~~~:~ ~:!:::k~~ ğiz. 
On üç çarşı hamalı niçin 

açıkta 1'aldı 

)' Yugoslav hariciye nazır1 kendlelni kar9llıyanlar araaında 

~o- ~.Roılavya Hariciye Nazırı la birlikte avdet etmiılerdir. kendiıine resmi selim ifa eden bir 

Rigaseticümhur orkes
traat bugün ilk konse

rini veriyor 
Ankara, 17 (A. A.) - Bugün 

Moskova konsaervatuarı Filarmoni 
salonunda Riyaseticümhur orkes
traaı tefi Zeki Bey tarafından ida
re edilecek konser Türkiye saati 
ile 7,30 yani 19,30 da verilecektir. 
Bu konıer Stalin istasyonu tara
fından 360,6 tulü mevç üzerinden 
netredilecektir. 

• •Yo y . b . 
•ıy011 I evtıç u sabahkı konvan· istikbal merasimi çok samimi 
~hri e .le, Ankaraya gitmek üzere olmuı ve misafirlerle karıılıyan· 

lılıze J • • ~·· ge mııtır. lar çok samimi bir surette tanıt· 
t O&yö y vt" ' H . . ~ti . e ıç e arıcıye Neza- mıtlardır. Bunların arasında Yu -
~ h1

Y•ai itler müdürü M. Marti- goslav kiliseıi erkanı ile Türkiye
!t.ı, uauai katibi M. Koyiç ve refi- deki Müslüman Yugoslavların 
"ıltb llıadam Yevtiç ile Yugoıla-v imaını M. Forta'nın da bulunması 
l~di.,~atı ınümesaili refakat etmek dikkati celbediyordu. Takdim me-

l rasimi bittikten sonra Mösyö Y ev-
'İtdi t-en lam vaktinde istasyona tiç f u kısa nutku söyledi: 
'~: ~llhterem misafiri vali nıu- -Türk doıtlarımın arasında 
~li Rıza Bey., Kolordu ku- bulunmakla büyük bir sevinç du
ll~ ı Şükrü Naili Paıa sair vi- Yuyorum. Nazik Hariciye Vekili
~' ~e \'ekalet erkanı, ıazeteci- niz Tevfik Rüttü Beye iadei ziya
lliti ;:hrimizdeki Yugoslav kolo- ret etmek maksadile gideceğim 
. )' ldadı. Ankarada ayni zamanda Balkan 
•le 1f ~alavya ıefiri M. Y ankoviç md isakı ~akkında görüıeceğim. lki 
~d·~iye Vekaleti husuıi k~l~~ ost mıllet arasındaki anlaşma 
~~ Refik Amir Bey kend~sını duygularını takviye edeceğimi ü _ 
t~i~ak üzere dün Karaaııaca mit ediyorum. 

lleı-di. Bugün onlar da nazır· Bundan sonra Mösyö y evtiç 

Ciiınhurreisi Hz, Anka
rayra avdet ettiler 

~zi lfz. Eskişehirde halkın büyük tezahürleri 
Q1'asında bir müddet kaldılar ve gece 

Ankaraya vardılar 

cu~:kaıa, 16 (A.A.) - Reisi- bir müddet kalacaklarını duyan 
1,1;; ter liazretleıi bu gece saat halk daha öğle üzeri iıtasyon 
~ Şehrimize mm·asalat bu- meydanını doldurmuıtur. Cad-
lı lttşlardıı· 1\1·· ·· ·ı 1 deler 1 h f b ~azretı . · uşarunı ey 1 ' ev er ve er tara :ıy-
l<az·nı eı·ı, B. M. Mec;isi Reisi raklarla ıüılenmittir. Sevgili 
~aZer,~tı ~aşveki~ lsmet .Paşa halaskira müıtak ve nıütehaasir 
hırç0k ze ıle \·eh,llcr, ıralı ve olan on bine yakın bir halk kit .. 
laıirnışı vat tarafmdan karşı lesinin coıkun tezahüratı ara-

ı:- ardır. sında tren ıara girdi. Halk, 
· ~lciteh · 1 d •tciiınh ır, 16 (A.A.) _. Rei• şehir e istaıyon araıın a geniş 

llt ıs 1~" Hazretleri bu gün sa- ve uzun caddeyi battan başa 
le.,. '8 .. da tehrimizi teırif etti- doldurmuftu. Büyük misafiri 

u1ük reisin Eskitehirde ( Devamı 7 nci sayıfada ), 

polis müfrezesini seli.miadı ve 
Türk ve Yugoslav bayraklarile süs 
lü methalden geçerek otomobile 
binip iıtirahat etmek üzere 
doğruca Perapalaa oteline hareket 
etti. 

Mösyö Y evtiç bu akşamki trenle 
Ankaraya hareket edecektir. 

"Bahkayı bu hale sokanları 
tel'in· ediyorum,, 

Şehir Meclisinin 4 ftlisan 1933 
içfimaında Cevdet Kerim Bey 

böqle bağırmıştı 
Esnaf Bankaıının 400,500 lira· ı 

sının ıuna, buna nasıl dağıtıldığı
nı, bankanı~ kasasında halen 5000 
lira kadar bir para kaldığını dün
kü nüshamızda yazmıf, Şehir 

Meclisi azalarının tetkil ettikleri 
komisyonun bu husuıta verdiği 

raporun da esaslı yerlerini almıt· 
tık. Dokuz seneden beri hali faali
yete bulunan Esnaf Bankasının ne 
hale geldiğini göıteren rapor daha 
pek çok acı hakikatleri tatımakta· 
dır. 

Rapor dün belediyede teksir e
dilnıi§ ve komiıyon azaları rapor -
ların altını imza etmitlerdir. 

Esnaf Bankasının bu acıklı ha
28SOO = bar bilst 

linin tahkiki· Şehir Meclisinin re- çen sene Niaan devresinin ikinci 

içtimaında ortaya atılmııtır.4niaan 
Salı günü meclis 931 senesi hesap 
keıimi hakkında hayli müzakere -
de bulunmuıtu. Sonlara doğru i · 
zadan Abdülkadir Ziya Bey Eanaf 
Bankasına ait raporun ıetirilmeıi· 
ni istemittir. Cevdet Kerim Bey 
söz almıf, bankaya timdiye kadar 
idarei huıuıiye ve belediyeden 
210,000 lira verildiğini, bu para· 
nın küçük esnafa kredi vermek gi
bi güzel bir makıatla kurulduiunu 
halbuki bugün bu maksada hiz
met edemediğini, söyledi ve dedi 
ki: 

- Şehir pare.aile ıehir esnafı 
İçin kurulmuı bir müeneaedir. 
Buıünkü derdine bir çare buluruz. 

(Devamı 7 nci aa)'Jfada}. 
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Banker lnsul nasıl ve 

Mösvö Venizelos misak hakkında 
münakaşaya devam ediyor 

Jeneral Kondilisle Amiral Hacı kiryakosun bir diktatör
lük vücuda getirecekleri hakkında rivayetler çıkarılıyor 

Atine, 17 (Hususi) - Abrar 
fırkası reisi M. Venizelos yuna
nistam alakadar eden harid mese· 
leler hakkında neıriyata devam e· 
diyor. 

M. V enizelos yeni makalesinde 
Yunan hükWnetini Balkan misakı
nı imalamaia sevkeden korkula· 
rın yerinde oldupnu Ye Yanania
tan tarafmdan Dedeaiaç tarikiy· 
le Bulgaristana bir mahreç ver· 
mek tehlikeside gayri mevcut ol· 

• 

Ergani ikramiyele
ri kime çıkb 

Ankara, 17 (Hueuat) - lkra· 
miyeli % 5 laizli 1933 Ergani ma· 
den istiknzınm ikramiye ve amor· 
ti kefidesi dün Cümhuriyet Mer· 
kez Bankasmda banka ve Maliye 
Veklleti murahhulan ile noter ve 
dit• \ankalar mümeuilleri hu· 
zorunda Japdmıfbr. 

Bu keıidede 112813 numaraya 
30.000, 92169 numuaya 15.000, 
157052, 156944, 8776 numaralar 
3.000, 7496, 166696, 45721, 88022, 
196930, 190128 numaralara 909-
ar lira ikramiyeler isabet etmiıtir. 

.. ~ .. ~aCi;t numaraya 120-
ıer liralık ikımıiye ve 4200 adet 
numaraya da amorti verilecektir. 

Mısır tahvilleri 
Kahire, 17 (A.A.)- Mısır kre

di fomiye tah'f'illerinin eon çekili
tinde 1888 tah'f'ilerinden 155,471 
ve 1903 tahvillerinden 410.184 nu· 
maralar yüz biner Frank 1911 tah· 
•illerinden 134,424 numara elli 
bin frank kazan:ımııtır. 

Davete gitmediler 
Ankara, 17 (Huauai) - Burada 

çıkan Anekaartinos auetesinin 
verdiii bavadiae göre evvelki ak
tam M. Venizelos tarafmdan e· 
vinde tertip edilen süv.:ıreye da· 
vetlilerden Romanya ve YuıoelaT
ya sefirleri bubmmamqlardır. Ga· 
zete ba ıelm87ite M. Venizelosun 
Balkaa miulu aleyhindeki hü
cumlarını sebep göstermektedir. 

Ankara hususi bütçesi 
Ankara, 17 (Hu1U1i)-Umuml 

meclia içtimalan bitmiıtir. Bir 
milyon dokuz yüz bin liralık olan 
yeni aene bütçeei Dahiliye vekile· 
tine verilmiftir. Yeni bütçenin 
ıeçen eenekinden farkı yoktur. 

Oaküdar hattı için 
Ankar.a, ~ 7 (Husuıt) - Burada 

bulunan O~küdar, Kısıklı Tram· 
vay tirketi idare meclisi reisi Nec• 
meddin Sahir Bey Kadıköy hattı· 
nm temdidi meseleıiyle ufrq· 
maktadır. 

Nafianın teşebbüsü 
Ankara, 17 (Huaual) - Nafi· 

dan her hanıi bir esbap dolayııi· 
le çrbnlanlarm diler devlet biz· 
...ı.iawle çalqtsılmamalan için 
Nafia Velslletince tepbbüaatta 
bulumalma1da olduju eöylenilmek ..... 

dujunu iddia etmektedir. 
Selahiyettar bir makamdan ya

prbn bir tebliğe nazaran Balkan 
misa.kına zeyledilmit olan proto
kolun dördüncü maddesinde mün· 
deriç meseleler, dört'Balkan bari· 
ciye nazırı arasında yapılacak 

bir toplantıda halledilecektir. 
Yunan hülcOmeti topbnbda büyük 
bir devlet ile harp ihtimaline kar
tı teminat almağa gayret edecek
tir. 

istihlak vergisi 
Ankara, 17 (Hususi) - Dahili 

istihlak verpinin tadili liyibuı 
ruznameye almdı. 

Bütçe encümeni, 1 ,eker mali· 
yetleri tahminen yüzde 5 nisbe • 
tinde azalmıı olduğundan bu aefer 
yapılacak yüzde 4 zammın ıeker 
sah§ f htlan üzer.inde tesir yap
m~acağı, fabrikaların karından 
temin edileceğini bildirmektedir. 

Atina, 17 (Hususi) - Akropo
lis ve Anekesartinos gazeteleri 
ceneral Kondilis, amiral Hacı Kir
kayoa ve M. Metaluasın Yunania
tanda diktatörlük kurmağa gayret 
ettiklerini yazmaktadır . 

Bu yazı, siyut mahafilde bir 
çok dedikodulara se_bep olmUflm'. 
HükUmet günden ıüne sadmeye 
uğr3.JD&kta olduiundan bir an ev· 
vel intihabat yapbrmak istemek • 
tedir. 

Süngercilik işi 
şirketi kuruldu 
~ 16 (Hu1U11)- lı ve 

Sumer banlcalan ile lstanbul ve 
lzmir liman tirketleri tarafından 
Türkiyecle 8iinıer toplams için 
100 bin lira eermayeli bir tirket 
tetkili kararlqtmlmıftn'. Şirlret 
Türkiye salannclaki sünıerleri 
çıkarma ve iıleme ile metıul ola· 

lktuat vekili Celil Bey, encü· caktır. 
mende bu zammın teker sabtma • 
tesiri olmıyacaimı söylemiıtir.1 Buğday kontenıanlan 
Liyibanın son tekli. Vqiqton, 17 (A.A.) - Ziraı 

istihlak vergisi kanununun bi- mahafil birletik Amerikanın, Ro
rinci maddesi .:ıtaiıda yazıldığı ma makaveleaine tevfikan buiday 
veçhile tadil edUmiftir. kontenjanlarmm arttmknaı11n i.t • 

tiyecefini im.. etmektedir. Dahildeki fabrikalardan iatib • 
sal edilecek tekerin kilosundan 12 
kurut istihlak reami alınır. Bu ka· 
nunun neıri tarihinde faaliyetleri 
henüz bir istihsal senesini tamam· 
lam:unıt olan fabrikalar mamulab 
için bu resim on kuruıtur. An • 

Yeni bir reislik 
Ankara, 17 (Hususi) - Burada 

deveran eden bir habere nazaran 
Emniyeti umumiye müdürlüiü em 
rinde bir de teftit heyeti reisliği 
ihduı dütünülüyormuf .• 

cak lcra vekilleri Heyeti 935 ve t!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

müteakip senelerde bu mahiyet· 
teki fabrikalar mamulitma ait 
reımi birinci fıkradaki miktarı:ı 

çıkarmak selahiyetini haizdir. 

Havagazı kazası 
Ankara, 17 (Huauai) - Zinat 

enstitüsü odacılarından Mustafa 
Efendi banyo üzere airdiii yerin 
baYa ıasmm nasıl kapatılmaaım 
bilmemesi yüzünden zehirlenerek 
öldü. 

Yerinde bir karar 
Ankara, 17 ( Huausi) - Beledi· 

1elerin fen itlerinde çalqacakla· 
rm tayinleri Nafia Vekaletince 
yapılması için yakmda bir ksrar 
Yerileceji eöyleniyor. 

Orman mektebi 
Ankata, 17 (Hususi) - Ziraat 

Vekilefaıce bir orman ihtisas 

mektebi açılması için bir liyiba 
hazırhnmııtır. 

Şark demir yollarında 
Ankara, 17 (HUDI) - Şark 

demiryollan Jromiaerliline erkinı 
harbiye mütekaitlerinden Faik 
Bey tayin edildi. 

Yeni bir kanun 
Londra, 17 (A.A.) - Avam 

kamarası, ikinci okunutunda 63 
reye kartı 717 re~ ile ulrerleri ve 
bahriyelilm m11Jeldarinden IO • 
tutmıy.a tepik edenlere brıı 111ev 

cut kanunu tiddetlendiren bir ka· 
mm llJibuı kabul etmiftir • 

SİYASET 
Fransız sermayedarları 

devletçilik taraftarı 
Franaada Questiona du Jour isimli 

Uç aylık bir mühim mecmua çıJanal• 
baflamıttır. Bunun ilk aayıamda, bü
yük Franaız aennayedarlarile devlet
çilik hakkında mülikatlar var. 

Dikkate pyandır ki, liberal olması 
1imn gelen bu sermayedarlar, hemen 
ittifakla, devletin kendi itlerine kant· 
masnu, tanzim etmesini istemektedir. 
"Lu., mecmuaaınm yazdığına göre, bu 
sengin adamlar, mU.takil 1ervetıerinin 
devlet tarafından sıla sılaya idare edil
meaine, kendilerinin bu mileueaat ba
tında büyük memıırJar gibi kalmasına 
razı olmaktadır. 

'Bunlardan mef1ıur banker Le Roy 
Ladurie, bankalara bevletin timdiden 
yan yanya vuıulyet okluğunu, bir 
kaç adım daha atman llmn ıetdifini 
söylüyor. 

Maden itlerinin krallanndan M. Pi
not, "n hercümerç, yahut ta devletçi
lik f,, diyor. 

Paris kuyumcular aendikuı umumt 
reisi G. Fouquet - Lapar bütün san'· 
atlann ltalyadaki gibi lonca uıulilne 

bağlanmasım istiyor. . 
Yün komiteıi reisi E. Mathor "dev

let tarafından idare edilen iktisadiyat 
lizımdırt,. diye feryat ediyor. 

Devlet demlryollan umumt müdü
rü, nakliyat sahasında da ayni fikir
de ... 

• • i • • • ~ • • • 

BOtiln dünyada dntetçmlln alıp 
yürüdüiU bu dmrde, batta Prama ol
mak üzere ancak bir iki devlet bide
nin fatisnaa gibi kalJDlftı. Itte. bUytik 
Pranaıs 1G1DayedarJanDID da fikri bu 
merkesc!el 

niçin teslim edildi 
Adliye vekili Saraç oğlu Şükrü B 

lzmit meb'usunun sualine delilli bir 
cevapla mukabele etti 

Ankara, 16 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reiı vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmııtır. 

Celsenin açılııını müteakip A
merikalı müflis banker lmulün 
ne vakte kadar mevkuf tutulaca· 
ğına dair sırrı Bey (Kocaeli) ta
rafından verilen su~l takririne ad· 
liye vekili Saraçojlu Şükrü Bey 
cevap vermit ve demiıtir ki: 

''Türk ceza kanununun hak· 
kında tatbik edildiği lnsul cumar• 
tesi sünü zabıtamız tarafından 

teslim olunmQflar.,, 
Müteakiben kürsüye selen aual 

t.krir aahibi takriri ile •eldi bey 
tarafından verilen cevap aramıda 
ıeçen müdetin, aualin mahiyeti
ni kaybettijini söyliyerek demittir 

de tenevvür ve tetkik edilnı 
niçin bu adam teslim edildi d 
liyor. 

Mesele arkadaıımm bild" 
cibi dejildir. Mabkemei temJİI 
ran tasdik etmiı ve bu da 
kabiliyeti temyiziyesi olmadılı 
rarmı vermiftir, ondan eonradd' 
teslim edilmiıtir (1 ) • 

Türk mahkemesi tetkik ka 
ııtı verir ve kararım verdikten 
ra o karar etrafmda ne m.u"na1-• 
etmek, ne de her hangi bir açJk 
pı kaldıjmı dütünmek ih · 
yoktur. Türk mabkemeai tetkik 
mit, kararını vermiftir. SDT1 
pekli& bilir ki, bu iade ve ke 
ti her baasi bir muahedenin h 
mü ile clelil, cesa kanunanun 9 

ki: cu maddeainin tatbiki neticeti 
"Meaele mecliı kürıüıüncle za· ıule ıehnittir. 

mamnda mevzuu bahaedilmit ol·· Acaba biz Amerikadan a)'Dİ 
aaydı burada cereyaa edecek mü· kilde bir adam İ8temif oı.. 
zskereler bütün hulmkçulan, üze. bunu verirler mi,.li? 
rinde tetkikata aevkedecek bir Biz eaaaen bir mücrim tal" 
menu oJ..caktı. Belki de bu içti- derken matla• Lalaeleli 
haclmuz beynelmilel hukuka Türk yapılsm dip J&Pllllf ola~ 
tezi olarak seçecekti. . landa caa kanununa tatbik 

b d • L.!• • mez, mua e enm meTtul me 
Sun Bey takririnin de teki~ ıirmesini WE)erdilr. Amıari1°1rM 

den anlatıl.caiı üzere lmalun samimiyetini ,W.en delil de 
k·ı· hal nmadıtmı tev ı ıne maarıs .~ • • . • den çok evyef iade muahed 

kaydederek lnauliın teshmı ıtın· taac:lik etmit olmaaıdır. 
deki Amerika kanunlannm busual Muhterem arkadqlanmm 
vaziyetine temu eylemittir. lmu· lediii liderin mnecliyorulll 
lün tnkifi içia il.-i aUr6lmUt olaa Ollaa11 bundan jkretflr. K 
cürümden muhakeme edilmesi li· terine ilk cevap verdijiaı z 
zım ıeleceiiai .CSylemittir. bu cihetlere temas etmeme, s' 

Bu söyledijim mütalea hukuk· rinden bunların çıkan! 
tinaslar nazarında çok ziyade hai· mümkün olmamumdan netet /, 
zi ehemiyet bir meaeledir •e bunu mittir. 
Amerika hük6metine söylemek Yalmz lmul meaeleai, b" 
Türkiye cümhuriyetinin yüksek memleketimize ujramuı inla 
ıerefi müktazasıdır. Bunu, hs ... - memleketin temizlik atetinİD 
ten adliye vekili beyefendinin na· kadar hararetli oldutunu ve 
zarına arzederim. haqi tekilde oluraa olaun m · 

S1Tn Beyin bu beyaaatma ce· lerin burayı cenah ve melce i 
vap olarak Saraçoilu Şükrü Bey edemiyecekleri kanaatinin d · 
demiıtir ki: ya yerlettiiini ıöriiyorum. 

"Muhter- mebusun suali in-
- Arkaclatlanmm aüalleri im 

ıulün ne vakit teslim ve iade olu· 
leri tekrar eb1ae7e •eaile olclald 

n3caiını mutazammm idi. Bu çin mucibi •emnuni,et 
sualin albnda timdi burada söyle· bulunduiuna lraniim. Marad 
dikleri manalan çıkarmak imkinı b 

bundan i arettir. 
olaa7dı arkadatımı kürsüye kadar 
setirmek zahmetinde bulunmaz· 
dım. itiraf ederim ki sabrlarmda 
mevcut suallerinden bunları anla· 
mak mümkün değildir. 

Sırn Beyefendi buyuruyorlar 
ki bu adamın arkaamda dört 
yüz ıazeteci vardır. Bunun• 
la anlatmak istiyorlar ki teslim 
ettijimiz adam büyük bir adam
dır. 

Sım Bey peklla bilir, fakat bü
tün dUn7a ela bilmelidir ki, bir a· 
damm arkumda ister 400 ıazete
ci, ister dört süngülü ohun müc • 
rim olmak itibariyle ikisi de kanun 
nazarında müaavidir. 

Diler mühim olarak iliftikleri 
noktalardan biriıi de, bu adam 
hakkında •erilmit olan karan pek 
ili temyiz edebilir ve agllbi ihti • 
mal temyiz de tudik etmiyebilir. 
Veya tasdik edebilir. 
Sım Beyefendi aözlerinin ye • 

kGnu umumtıi aramıda ıeç kal· 
mak aibi bir tiklyeti denrclır. Di· 
ier taraftan niçin bu kadar acele 
edildi dmililor• Yani IEifi d~ 

Bu izahatı müteakip nuına111 
ye ıeçllmit, tütün •• tütün in 
n kanun llyibumın aümriik Y9 

hisarlar encümeni tarafmdan 
kikatı ikmal edildiiinclen hı; 
edildikleri maliye, adliye, zina& 
iktısat encümenleri tarafmdd 
bir an enet müubrainin • 
için bu encümenlerden seç· 
muhtelit bir encümen ta~f 
tetkik edilmesi liakkmda v 
bir takrir okunmut ve kabul 
memiftİr. 

Umumi lufzwıbha kanun 
da bazı deiitiklikler yap 
hakkındaki kanun mülk_.. 
kabul edilmiı, Peqembe ıUDil 
lanmak üzere cebeye niha,el 
rilmittir. 

(1) Adlt evrak noksamnJf 
ya kafi deiilmiş ve bu adaııı 
ka bir cüriim için çağJnldtfr 
asmı derµıeyan ediyormUf. 
Beyefendi peklli bilirler ki, 
tün bunlan tet mercü bir tekd" 
da Türk mahkemesidir, 

• 
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diişürmiyeliml 

1 
la~hlak cihetinden C'idden eaash 

1 
ata. ihtiyacımız va.-! 

H Ailelerimiz, mekteplerimiz, 

J
• alkevlerinin propaganda letki-
atı ha . . k b ' remımız ve anunlarrnıız, 

t:ı.~iurda icap eden deği~ikH{ie 

Küçükpazar cinayeti muhakemesi 
son safhaya geldi 

1 tutulmalı. mücadeleye baıla
lllalrdır. 

F 
Biz, maalesef, uzun ırneleı 

ra ' f nıız irfanının ve yalnız bu ir • 

Ahmetele Hasan Küçükpazarda Talat ismindeki 
genci nasıl öldürmüşlerdi? 

b~nın teıiri altında kaldık. Sonra, 
ıraz da e.merikanizme meylettik. 

d 
.. Geçenlerde bir karikatür gör· 
unı: 

F ranaayı temail eden bir kadın, 
oturnıu• h·· .. h B ':l'J ungur üngür ağlıyor. 

h'&fı ucunda, ihtiyar bir zat, (za· 
ır doktor) kendisini teselli ile 

nıe11ul: 

lıtanbul ağır ceza mahkemeıin· 
de bir cinayet davaaı aon ıafhaıı· 
na gelmi§tİr. 

Suçlu mevkiinde bulunanlar, 

Hususi hastaneler 
ziyan mı ediyor 

- Çanıur banyoıu yapmak fe· Haber aldığımıza göre son se. 
na bir tey değildir! lyiletininiz, neler zarfında lıtanbuldaki huausi 
nıe~ak etmeyin! ·diyor. haıtahaneler buhran geçirmekte· 

Karik t" F d' 
1 l . a ur, ranıadaki son reza- ır. 

ı~t crı telnıih maksadile bir Pariı· Bu buhranın batlıca ıebebi A -
ı artiat t f d h. P . ara ın an yapıl mı§, gene nadoludan öteden beri gelmekte o
ır &rıı __ _. __ . d 

K . •--ın e çıkmıttır. lan hutalann eluilmeıidir. Bun -
~ndılerinin de her eri~- 't' f t d b k O tiki . 'b' F •..a& ı ıra e • an at a yeni niverıite ile tef • 
erı gı ı, ransız .--· t' f'I kil d'I T 1 ha.lc'k - ... ıye ı, ı • · e ı en ıp fakültesinin atan. 

l . a, gırtlağına kadar çamur bul taraf mdaki haıtabaneler ile a-
5cvsı~e batmış vaziyettedir. Bir lika ve münasebet peyda etmi' ol· 

1 ~~vısk~ nıeıeleıinin altından ne- masının da bu huausta teıiri bulun-
e, çıktıgını gördük. Eğer matbua- maıı muhtemeldir. 
hmız, F ranuz gazettlerini daha B 
dikk ı undan dolayı •imdiye kadar at e takip etseydi biz de yazı- 1 ::r 
1 I d ıtanbulda ÜÇ huıuar haıtahane ka-
an ar an batka ne iğrenç tef erru· 
at öğrenecektiniz ... Töhmet yahut panmı§tır ki, biri Acem haatahane-

' 

.. h si, diğer ikiıi Afiyet 'Vurdu ile A. 
up e altmda kalmamı« bir meb· 

" b :ı lemdar Sıhhat yurdudur. 1
• ir na.zır, nadirdir, enderdir ... 

1 
Yeni doimuı, taptaze bir mem- Japon gemileri 

~e~ olan Cümhuriyet Türkiyeıi· Bir kaç gÜndenberi limanımız • 
:•n .?rfan modeli fu h<lldeki miite· da bulunan Japonyanın Anama 
ess.h bir cemiyet oluı ıa netice . . .. 

"'aru? lki . .. d l ve lvate mektep gemılerı dun ak-
~Un o-"lı' .tt?~1 Gnumunet 1 e d~- -ıam Pire,Je müteveccihen limanı-

o"" p gs 15 • angı er er ı· h . . 
}'a:·ı.;i:r. mızdan areket etmı,Ierdır. 

d ~Ier medeniyet, imkanı dahilin- Gümrükte bir ihtilaf 
I' e 1nkitaf «tikten sonra, bizzaru- Galata ithalat gümrüğünde bir 
~b:nı..nen tefeuuha bafl&T. Bu, hadise tahkik edilmektedir. Bir 
1 -at kanunlarının iktizuıdır. müddet evel gümrüğe gelen 21 
hn~~nların, balıkların, ıebzelerin, baly:ının muayeneıi ııraıinda ku· 
r"ııqa bütün ziruhların bu akıbe· matların Japon menıucatı olduğu 
:;:en cemiyetler müıteına ola· anla§ılmııtır. Halbuki mal ıahi-
1-Ic ?r· lıte, bizim bugüne kadar binin elinde, Yunaniıtandan gel-

lıt ettiğimiz nümuneler bu dev diği kaydedilen bir ıahadetname 
teye ıelmitlerdir. bulunm:ıktadır. Şimdi alakadar 
1tı··l\endilerine tevdi edilen ınali makam, vesikanın aahte olup ol-
) Qt&aeaelerin ıervetini deve madığmı ara9brıyor. 

.~~~akta beiı görmiyenler, yüz Halkevinde konferans 
iL._ı lıra maqlı bir tirket mürakıbı 
~ d Helkevinden: Halkevinde içki ve ku· 
......_ 1Üz elli liralık apartman a rnar 'b· li v 1 v k . . . . :ı"' 
~ı,· •v• • • ) vazife- iri ı nes n aag ıgını ernıncı ıptua· 
~ ıldıgı ıçın kontro lara ve içtimai hastalıklara kartı korun· 
'\.' göz yumanlar, oğullarına ma rnevzulan üzerinde verilecek konfe
Jr ..... , dünyada ahlak de~n ıeyi~ r~lardan (bir neılin ııhhati nasıl le· 
;~ti olmadıimı benım kırk h· "?1n. ~l~nur?) mevzulu konferanıın bi-
t ltlca.üt maqına kalıtımdan an- rıncuını 19 Nisan 934 perıembe günü 
ı_ •~lld ! diye irtikip nuihati saat 

18:30 ela .Halkevi konferanı salonun· 
._,e....._ un " da verılecektir. Bu mühim konferansa 
~qa(er etrafımızda zuhur ederae herkeı gelebil' 

~, ı.. 'b' t" . .. ır. 
11tllıJar mantar gı ı ureyıp u-

"diiiııi hiaaettirirse elbette endi- Sütçü Mehmedi öldürenler 
ft)e diiferiz. Bir müddet evvel T opkapı hari
I Fr.ıııız ve Amerik~n ~~c~rac~ cinde Sütçü Mehmet Ağayı, anele· 
~ zihniyetile yenı Türkıyeyı rine kartı beslediği duyğudan ve 
a~&ia kalkıımak imkanıızdır. aldığı vaziyetten müteessir olarak 
d •-, bambqka bir ahlak lazım- öldürmekten muhakeme edilen lh
d il', Rejbnlerini değittiren diğer tan ve Retat isimlerinde iki karde· 
... 7ıet1erde, bu cihet, iyice anlatıl fİn muhakemelerine dün lıtanbul 

.•Ve onlar manevi aahada ehem Aill'ceza mahkemeıinde devam e
... •tetli adımlar atmı,tır. Ahlak dilmittir. 

~•İni kunetlendirmezaek, a- . Muhakeme, bazı müdafaa ıa -
it~ IÖzleri dumanlı bir softanın hıtlerinin çagırılmaıı karariyle 
il~ lof~ olutu tarzında yeni ah- batka güne bırakılmı9tır. 
ıı1ctı llıutaauıbı olmazaak... Ya· 

r bize! Çek kolu heyeti 
-............._ (Vl·nO) _ Bir kaç kon.ter vermek üzere, 
l ayy8;';*"i"*'' k= .... 'k"hk Çekoılovakyalr bj- Koro heyeti 

boku 1 e aça çı . dün tehrimize gelmiıtir. 
t. ZUncu ihti1a1 mahkemesı, .,::ar• ile kumq kaçakçrlıiı ya· Heyet ıerefine burün Çekoılo • 
11 Ca'{~nova iımind b'r ıuçlu· vak konaoloıu tarafından Tokatli. 

'-
11 ıııuha.Jcemeaine .,:;1.:mftır. 1 yanda bir çay ziyafeti verilecektir. 

Ahmet ve H :ısan iıimlerinde iki 
arkadattır. Bunlar, Küçükpazar
da Talat isminde bir gencin ölü
münden dob.yı, suçlu mevkiinde 
bulunuyorlar. 

Son celsede eaaı hakkındaki 
mütaleaıını ıöyliyen müddeiumu
mi Kitif Bey, vakayı §U ıuretle 
te§rih etmiıtir: 

- Küçükpaz:ırda Laz Ahme
din kahvesinde bu Ahmet ve Ha
san oturuyorlarmıf. Bir aralık ay• 
ni bahvede oturan Talit iıminde
ki gencin yanına gelen Ahmet, e· 
liyle onun yanağına dokunmuf. 
Talat, bu hareketten muğber ol· 
muf, "Niçin böyle yapıyorıun? .. 
Ayıp deiil mi, ağabey?,, demif. 
Ahmet, onun böyle demeıine kız
mrı, arada kavga çıkmıf, etraf• 
tan müdahale edip iki tarafı yatı§• 
tmnıılar. 

Fakat, it bu kadarla kalma
mı§. Kahveden çıktıktan aonra 
Ahmet, yanında arkadqı Haaan 
bulunduğu halde Talatla karıılat· 
mıf. Birdenbire çocuğun üzerine 
atılmıt kafa vurmut, yere dütür
müf. 

Müddeiumumi, bundan ıonra 
Talatın nud bıçakladığını anlat• 
tı, Ahmetle Huanm müıtereken 
ve kaıten bu ıuçu itlemekten ce· 

_ ....... .............., .. "'""'''""'.........,mt11uıımıı11ıımııımnınıuıın 

lfi!eLi-'Tlj 
Uyurken clUttU 

- Ka11mpa1ada Bahariye cadde • 
ıinde Leblebicilik yapan Mus· 
tafa, dün akıam dükkanının 
kerevetinde yatarken yere yuvar
lanmıt ve ağırca yaralandığından 
hastaneye kaldırılmıtbr. 

Eararketler 
Sabıkalılardan T eıbihçi lımail 

ile Atet Mehmet, Sultanahmet 
yangın yerlerindeki bodrumlardan 
birinde bazı kimıelere eırar içi
rirlerken, cürmü methut halinde 
yakalanmı,lardır. 

YUzU yandı 
Ayvanıaray caddeıinde Ki.mil 

uıtanın f ırımnda piıirici Oıman 
fırın kapağını açtığında içinden 
püıküren alevlerle yüzünün muh· 
telif yerlerinden yaralanmıf ve 
derhal haıtaneye kaldırılmıttır. 

Yakalanan clolancl1rıcı 

Sabıkalı dolandıncdardan An· 
tuvan, dün Galatada Tikvef oteli 
müıterilerinden lamail Efendinin 
İt vermek bahaneıile otuz iki lira• 
11nr dolandırdığından yakalan-
mıttır. 

Yangın batlangıcı 

Taks~m Yeniyol ıokaiında 
Şükrü Bey apartmanının baca ku
nımları tutuımuf iıe de büyümeıi
ne meydan verilmeden .aöndürül
müttür. 

CUzdanını ~alarken 

Sabıkalılardan Çolak Ali, dün 
köprü üzerinde yolculardan Mah • 
mut Efendinin içinde bir liruile 
yüzüğünün bulunduğu cüzdanmı 
çalarken cürmü meıhut halinde 
Yakalanmıtbr. 

za kanununun 448 inci maddesine 
göre cezalandırılmalarını istedi. 
Muh:ıkeme, karar verilmek üzere 
batka güne bırakıldı. 

Bir türlü işletilemi
yen baskül 

Mezbahada kesilen hayvanlar
dan alınacak reımi kilo eaaıı üze
rinden teıbit etmek üzere mezba
haya on iki bin lira kıymetinde 

büyük bir otomatik baskül aeS.·
tilmitti. Fakat uzun müddetten be
ri uğraıılmaıına rağmen baıkül 
bir türlü iıletilememittir. Bunun 
üzerine belediye mütaahhidi pro • 
teıto ebniş ve kııa bir zamanda 
ıaf lam bir baskül temin edilmedi
ği takdirde mukaveleyi feıih ve 
teminat akçeıine vaz'ıyet edeceği· 
ni bildirmittir. 

Birinci cezada bir hırsız
lık davası 

lıtanbul birinci ceza mahkeme-
ıinde bir hırsızlık dava11na ait 
muhakeme bqlamııbr. 

Muhakeme edilen, seyyar u
bcı olduiunu ıöyliyen Muıtafa e
fendidir. Davaya göre, bir ak· 
tam aaat sekiz sularında Çenberli 
tatta aile bahçeıinde, müstecir 
Tahir ve Fu:ıt efendilere ait oda
ya, pencere camını kırmak ıure
tiyle girmiı, 9apka, palto, yor
gan, ya atık yüzü v. ı. aıırmaia 

tetebbüı halinde iken, etraftan 
görülmüf, yakayı ele vermif. 

Kendisi, bu idiayı k!\bul et· 
miyor, töyle diyor: 

- Benim ayak attığım yer, 
bahçedir. Husuıt bahçe değil ki 
orası, umumi bahçe.. Bütün mil· 
let giriyor, oturuyor, · dolaııyor. 

Orada bir camlı kötk vardır. Müt· 
teriler oturur. Fakat, ben camlı 
kötk tarafın:ı ıitmedim. Benim 
gijtiğim taraf, havuz kenarı .. 
Havuz kenannda dolaıırken, çal· 
yaka ettiler f 

- Peki, odaya siren kim? 

- Onun orasını bilmem. Hem 
benim elimde çalrnmıı mal filan 
yoktu ki.. Beni yanhıhkla yaka· 
!adılar! 

Mahkeme, birkaç ıahit dinle
di. [§ya çalmağa tetebbüs ede
nin Muataf a efendi olduğunu ıöy--lediler. Baıka ıahitlerin de çağı• 
rılma11 için muhakeme kaldı., 

On iki senelik bir katil 
suçlusu yakalandı 

Dün verilen bir habere ıöre 
338 ıeneıi eylAlünde Ortaköyde 
bakkal Tevfik efendiyi bir kadın -yüzünden tabanca ile öldürerek 
Arnavutluia kaçan tramvay ıirke
tinden biletçi Nurinin Arnavut pa-

ıaportu ile ve Aziz adını takına

rak lıtanbula ıeldiji haber alın· 

mıf ve kendisi z:ıbrta tarafından 
yakalanarak adliyeye teılim olun-
muftur. 

Ça!Ziüffte .... _____ _ 
Bir ibret dersi 

Eanaf bankaamda dört yüz bia 
liranın n:ud yok edildiği datılan 
mecliı izaamdan muhterem Cev
det Kerim Beyin irıadı ve banka
nın muamelelerini tetkike memur 
edilen heyetin raporu ile meyda
na çıkmıt bulunuyor. Gazetelerde 
taf ıilitı ile yazdan bu çirkin 
hadiıe bizim için bir ibret dersi 
olmalıdır. 

Bütün bankabr ve büyük ıınal 
müeueaeler ıene aonlannda par· 
lak kağıda budmıı ve güzel cilt
lenmit bir rapor neırederler. Bu 
raporlarda müeueaenin mevcudu 
göıterilir. Bilançoda ıantimine 
kadar tevafuk eden rakamlar kar
şramd:ı muhasiplerin ehliyetine 
meftun olmamak müınlPin deiil· 
dir. Mürakıpler bu raporu fÖyle 
bif göıden ıeçirirler. Her feY yeril 
yerindedir. Alacak verecek ve o

nun üzerine ki.r da ıörüldüiüne 
ıöre itiraza mahal yok. Bil&nço 
taıdik olunur. Rıspor heyeti amu
miyenin takdirleri, arumda ka • 
bul edilerek yeni ıenede fazla mu· 
vaff akıyet temenniıiyle dafıhnır. 

Murakipler göıterilen aerma • 
yenin nonimal mi yok~1. efektif mi 
olduğunu aratbmıazlar. lpret 
edilen matluplar garantili mi de
ğil mi? tetkike lüzum ıörmezler. 
Bilanço erkamı doğru çıkıyor ya; 
bununla iktifa ederler. 

Eınaf Bankası felAketini doju
ran amillerden birincui hatlar. 

Bir ikinci amili de ..... lnalu
yoruz: Eanaf &nJraaı sibi bir ıa• 
ye üarine t .... o. eden mali mü • 
eueaeler ıermayelerini nemalan· 
dırmak kaydi ile bir takım tali İ!· 
leri deruhte ediyor ve tetekkül 
sebeplerini unutacak derecede 
bunlara kendilerini burediyorlar. 
Hatti bir iti b:ııannadan diierine 
el uzatarak Üzerlerine seranyele
rinin tahammül edemiyeceii yük· 
ler alıyorlar. 

Eınaf bankuı eanafa para ik· 
razı için kurulmu,tu ! Enı vazife
si buydu. Fakat sermayesini fazla· 
lattırmak heveıine kapılarak ıüt 
i'ine, daktilo makineıi itine, hey
kel itine, piyanko bayiliji itine el 
attı. Bunu yap:uılar belki de her 
birisinden yapılacak karla banka· 
nrn sermaye.inin bir kaç miıli ar· 
tacağı kanaatini besliyorlardı. F.s· 
kat hüınüniyetleri itin bu malt 
rezalete kadar aürüldenmeaine 
mani olmadı. 

itlerin dolanıkhiı menfaatpe • 
restlerin keıelerini dolchmnaama 
hizmetten b:ıtka bir netice verme
di. Eline para ıeçiren o paranın 
üzerine yattı.. Halbuki reaml 
raporlar, bilinçolar bu üzerine 
yatılan paralann bepaini mevcut 
haneıinde gösteriyor ve fiktif ter• 
mayeye aıli. h:ılel gelmiyordu. 

Bence mali müeıseıeler haklan· 
da hükUmetin aynca bir kanun 
tedvin etmeıi lazımdır. Bir malt 
müeueae fiktif deiil, efektif aer· 
mayesinin muayyen ve mahdut bir 
miktarını unai ve ticari itlere ve 
gene muayyen ve mahdut bir mik· 
tı:ınnı., itibari ikraz itine tahıiı 
edebilmelidir. Bütün aenaay .. 
ıini neticeıi belli olmıyan itlere 
takıim eden müeıaeaeler aennaye
lerini kediye yükletmit olurlar 
ve Esnaf Bankası sibi siinün iti· 
rinde muazzam bir sukuta uira""' 
lar. Milli sennayenin müdafaa11 
dahaleai ve bankal•n fedit bir 
murakabe altında huhmdarmuı 
lazımdır. 

M. G.,ur. 
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J dereceklerin yazılan; burada netredı· 

Çekmecemi karışırtınrken bir 
yazı buldum. Bunu, her halde bir 
genç edebiyatçı bana göndenniş. 

Fakat ihtimalki kapıdan çıktığım 
zaman zarfr elime sıkıştırmışlar. 

Sonradan okumak üzere cebime 
koymuşum ve okumağı unutarak 
çekmeye atmışını ... 

lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
taktığı kalın iplerle boğufan ko • maması, seçme olması ve okunaklı 
caman mor gözlü, kıvrık uzun boy yazılması lazımdır. 

nuzlu hayvanı baltalarla parçala- 224 _ 5 dakika bekleyin 
manın bana verdiği hüznü bir bil-

Genç edebiyatçının yazısı, hi -
kaye olmak itibarile, belki büyük 
bir kıymet ifade etmiyor. Lakin, 
haleti ruhiyesinin garabetine ka
pılmamak kabil dcğildil'. Hem, 
bu yazı, her insanın muayyen bir 
çağda geçirdiği safhanın bariz bir 
n i.imunesi sayılamaz mı? ... 

On altı ile on sekiz yaşları ara
sında, hangimiz meçhul yahut 
mevcut bir sevgiliye karşı isyan e
derek böyle mektuplar yazma
dık? ... 

Hikaye sütunumuzda bir deği -
şiklik hasıl e~er ümidile, bu yazı
yı gazeteye koyuyorum : 

(Hatice Süreyya) 

sen Melahat. Bana sorarsan insan 

eti yiyenler öküz eti yiyenlerden 

bin kat haklıdırlar. Afrika dağla

rında yakalanan bir Amerikalı 

seyyah kızın beyaz tırnaklı ayak -

larını uysal bir ceylan gibi yamya· 

mm önüne uzatmasını düıün. Ka

burga kemiklerin:n arasına geril -

mi§ penbe bir cam gibi parlıyan 

derisinin üstündeki bonfile malze

mesinden nefis bir kıkırdak kavur 

masına namzet beyaz kulaklarına 

kadar her yeri midevidir ve güzel

dir. Buna mukabil yere yıkılma

mak için tüylü kulaklarını havaya 

kaldırarak devler gibi bağıran, 

yaıamak için mücadele eden ökü

zün kesilmesi ve ateşte kızartı} -

ması ne kötü şeydir? Ne ağır cina

yettir? .. 

Mezbahaya eminim ki gitmiısin 

Bir İngiliz seyyahı lstanbula 

gelmit ve çarfı içinde dolatmağa 
başlamıf. Bu ara Bitpazarına da 

gitmiş, bir dükkana yaklatarak: 

- Çok eski bir mangal istiyo

rum. demiş. 

Dükkancı bir çok mangallar 

göstermit ise de seyyah hiç birini 

matluba muvafık bulmamı§ ve: 

- latediğim mangal en az 

Hazreti Ali zamanından kalma ol-

malıdır. diye ısrar etmiş. Bunun 

üzerine dükkancı seyyaha bir is

kemle göstermit: 

- Beş dakika oturun size tim· 
di istediğiniz gibi Hazreti Ali dev

rinden kalma bir mangal yapa

yım. demiş. 

Nişantaşı: Kemal Necati 

225 - Urfanın narı 

Melahat; 
dir. Orada t:.iyleri dibinden yolun· Vaktile Meclisi ayanda Urfalı 
muş, memele:-i kasıklarına kadar bir vezir varmış. O zamanlarda 

Senden ayrılıyorum. sağılmış ceylan gözlü keçilerin na- ayni semtte oturan vüzera hafta

Hafızana güvenemediğim ıçın sıl bıçak nöbeti .beklediklerini el- nın muayyen günlerinde evlerin • 
bunun sebebini, daha doğrusu se- bette görmütaündür. de toplanırlardı •. 
beplerini bir kere daha sana anlat ltte bu mazlum hayvanlar ayak , Urfalı vezirin evinde toplan-

mak hevesine kapıldım. farını yamaçlara uydurup çalı fi- dıkları soğuk bir kıt gününde e • 

Melahat, bana deli demezsin danlarını kemirirken yakalanıp vin hademesi büyük bir saray 

değil mi? Ben deli değilim. Deli buraya getirilmiılerdir. Eğilip göz mangalını ateşle doldurup getirin

olmayınca seni boş yere terketmi- )erine dikkatle bakacak olursan ce misafir bir vezir (ennarü faki

yeceğim anlatılır. Demek bu sebep görürsün ki içerde, altın suyuna hetüuita) demif. Ev sahibi vezi

büyüktür ve ehemmiyetlidir. Sen daldırılmış siyah halakların dibin- rin memleketten yeni gelmiş üm· 

gecelerin uyku saatlerinde sana de, tamamen beşeri bir kıpırtı var. mi kardeti (hele bizim Urfanın 
yaramıyan büyük, siyah gözleri - Bir merak ve endişe kıpırtısı .. Be- narı pek menşurdur) diyince kar· 

nin benim kafa tasıma saplandığı- ni beşerden hiç birinin gözler~nde detinin devirdiği çamdan telaş e

nı bilirsin. Sen gecelerin uyku sa- ne tayyare piyankosu çekilirken, den vezir vaziyeti fÖylece düzelt
atlerinde seni terleten kara saçla- ne de bir yangın seyrederken bu meğe gayret etmiş: 
rmın ben!m aklımı dumanlı bir kadar derin mi.nalı hareketlere 
c:ileye saldığını bilirain. Sen gece- rastlanamaz. Senin en zelzeleli 

!erin uyku saatlerinde seni yalnız anlarında bile gözlerin bu kadar 

bırakan bazı ufak ve müşterek ha- derinletmemittir. 

liraların b~ni sabz.ha kadar i~ken- Melahat, sevgili Melahat, sen 

ceye boğduğunu bilirsin. Bunları 1 bunları anlamıyorsun değil mi? 

sana cı.nlatmışımdır ve kırmızı göz Senin süngü harbinden çıkmıı 
lerimi göstermi§imdir. zenzi müstemleke askerleri gibi 

Fakat bilmezsin ki ben et yiyen daima kırmızı kan ve kesilmiş gırt 
insanlardan nefret eder:m. lak istiyen ruhundan tiksiniyorum. 

Bunu sana kaç defa anlattım. Beni artık unut. 

Bahçe kapısının halkasına bağlı, Şinasi 1. 
bir kaç dilim karpuz kabuğu bek- .. nımmuuunmu1111 qııuwn11ııııutu1m1U1111Wtm1mn11111nmmn"'P •ıı•m•ııooıttttttıııt 

liyen alnı kıvırcık tüylü, sarı göz - iktisat 
lü, kuzuyu kestirmemek için sana 

ne kadar yalvarmıştım. Benim bu

na benzer bin türlü arzularıma ve 

yalvarmalarıma sen daima gül

dün. Hem en geniş ağız ve gırtlak 

hünerlerini göstererek güldün. 

Benim azabımı anlamağa çalı§ma

dın. 

Sende seçtiğim en kuvvetli ruh 

hassası, bu kan düşkünlüğüdür. 

Ipekli mensucat 
ipekli mensucat sanayiimiz 1933 

senesi içinde yedi fabrika daha kazan
mııtır. Bu suretle bu sanayi ıubesinin 
fabrika adedi (54) e çıkmış oluyor. 

Daha ziyede Sunada temerküz et
miş bulunan bu sanayi, 1933 senesinde 
inlcitaf ına devam etmiı ve imalat tak
riben 1,300,000 metreye çıkanlmıştır. 

Halbuki 1933 senesinden evvelki 
Y ılbatı şenliklerinden sonra seni dört ıene içinde bir İpekli mensucat 
alakadar eden yalnız Kurban bay- sanayiinin ıslahatı: 1932 senesinde bi'° 

milyon 166.000 metre, 1931 senesinde 
ramlarının kanlı sabahlarıdır. Sa- 900.000 metre, 1930 senesinde 880.000 
rı, parlak fapkalı, altın tüylü ho- metre, 1929 aeneainde 450.000 metre 
rozların zafer borularına benziyen idi . 

seslerinden nefret edersin. Fakat G~ne 1933 senesinde ve daimi su-
bu hayvanın gırtlağına saplanan 

uzun aynanın dibinden kırmızı bir 

alev fıtkırınca titrer, aşçıbaşının 

kıllı kollarına sarılır ve horozun 

artık ikiye bölünen gagasını du

daklarına götürürsün, öpersin. 

Beni hiç bir seferinde bu kanlı ga

galar kadar hararetle öptüğünü 

rette artan ipekli kumaş imalatını kar· 
şılıyabilmek üzere dahilde 6 tane İpek 

• ipliğ: imal eden fabrika kurulmuştur ki 
İpek ipliği fabrikasının adedi (25) e 
baliğ olmaktadır. 

1933 senesi İpek ipliği mamulatı 

112.000 kilodur. Bunun 85.000 kilosu 
Bursa ve 27.000 i<iloıu lstanbul fabri
larında istihlak edilmiştir. 

hatırlamıyorum. 1932 senesinin ipek ipliği mamula-

Halbuki bu hayvanlar da bizim tı 102.110 ve 1930 senesinin 75.400 

gibi doğup yaşamak ve ecellerile kilo idi. 

ölmek için yaratılmışlardır. Sen, Çimento sanayn 
ben, aıçıbaşı, hepimiz insan eti yi

yen yamyamlardan dehtetli kork· 

bıjumuz ve tikaindiğimiz halde 

faraza öküz eti yiyen göbekli insa

nın ha!:ni rayet tabii buluruz. 

Dört ayağına dört kuvvetli adamın 

Çimento sanayii 1933 senesinde 
fevkalade inkitaf göstermiş ve istilısa
Ji ihtiyacmuzı atmııtır. 

Memleketin çimento istihlak mile· 
tarı senevi 130.000 - 140.000 ton ara
sındadır. H2'lbuki memlekette kurul· 
muı olan beş fabrikanın istihsal kud-

- Efendim malumunuz hazreti 

lbrahimin alete atılması bizim 

Urfada olduğundan birader ben

deniz onu kastetmiştir. 

Yenikapı: Mahmut 

·-·-·········--·····--·······-······-····· ·-" 
ij ·····~idii~bii~~;k~· ı 
il eglence yerlen ~ 
İl SiNEMALAR : :: .. ~ 

lf IPEK: Şeytan kız ft 
1 SARAY: Şerlok Holmes !; 
!f MELEK: Kendini aşka veren kadınii 
U ALHAMRA: Bir gönülde iki sevdaB il TURK: Altın arıyan kızlar Q 
11• ASRI: Gönül tuzağı. h • ı fi SUMER: Suzan'banyoda 
ı n ŞIK: Denizaltı cehennemi 

il ŞARK: Hayatı lsa 
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Iİ ALEMDAR: Fedailer alayı 
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H FERAH: Hayatı Isa ı 
li TAN: (Şişlide) Çin geceleri 
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reti bunun bir misline yalcın olup 235 
bin tona kariptir. 

Her fabrikanın senelik İstihsal mik-
tarı berveçhi itidir: 

Anadolu çimento tirketinin Kartal 
fabrikası 70.000 ton, Bakır köy kirei 
ve çimento şirketinin Bakır köy fab
rikası 70.000 ton, Eıkişehir Aslan çİ· 
mento ıirketinin Darıca fabrikası 

50.000 ton, F ort aslan çimento tirketi· 
nin Bakırköy fabrikası 15.000 ton, 
Ankara aslan çimento !irektinin An
kara fabrikası 30.000 tondur ki cem'an 
yekun 235.000 tondur · 

Bu suretle elde edilen çinıentonun 
istihlak miktannın heınen ilQ misline 
yakın olmasına rağmen bütün iıtihsa
lat satılmııtır. Çünkü demiryollar İn· 
!&atı iyi bir dahili mahreç letkil edi-
yor, 

N11kıl ve terclme 
Yazan: 

-28-

Cuma, Pazar ve 
Maiyetteki Na hamızdaki Cl ile 

birletirken maiyette O H ıa hamız
daki H ilave olunur. Ve su meydana 
gelir. Şibih madenlerin hemen çoğu

nun humuzlan su temasından hamız 

husule getirirler. 
Eaaı - Maden ile bir kıymeti o-

0 H a aynı zaman oksidril ismi de 
birleımesinden hasıl olan mürekkebe 
esas denir. 
O H a aynı zaman oksidrik ismi de 
verilir. Esaslann isimleri önlerine 
idrat getirilerek yapılır. Idrat dö po
tas gibi arapça da cismin evveline "ma 
iyet,, kelimesi konur maiyeti potas gi
bi potas idratı demek daha doğru o· 
lur. 

Esaslar yazılırken evvel maden son· 
ra idrokail yazılmalıdır. 

Dikkat: Bir kıymetli madenlerin esa
sında bir idroksil, iki kıymetli maden 
lerinkinde iki idroksil, Üç kıymetlile

rinkinde üç idroksil vardır. Netekim: 
Bir kıymetli sodyomun ua~ı Na O H 
yani sodyom idratı 
iki kıymetJi kalıiyomun esası Ca (0 
H)' ya:ıi kalsiyom idrah 
Uç kıymetli alüminyomun esası Al (O 
H) 1 yani alüminyom idratıdır. 

Esasların tefriki: Esaslar suda eri
dikleı·i zaman tatları yakıcıdır. Hamı
zın kırmızıya boyadığı turnsösolün ren 
gini tekrar maviye boyarlar ve Fteno1f
talebinin renksiz mahliilünü menek§eyc 
boyarlar. Esaslar hamızla birelşerek m\
lih ve su husule getirirlerken hararet 
neşrederler. 

Madenlerin hamızlarının çoğu esas 
hasaalanna maliktirler ve maden ha
mızlarının üzerine hamızların tesirin
den milih ve su hasıl olur. Nasil ki 
hamızı kalsiyom Üzerine asid kloridrik
dökersek hararet inti,ar eder ve a§ağı
daki düstur mucibince milih ve su ha
sıl olur: 

2 H Cl + Ca O = Ca CF ;t H2 O 
Milih: "Sel,, - Hamızlarda müba

dele edilebilecek müvellidülma yeriM 
maden gelirse husule gelen mürekke
be Milib denir. 

Milihlcrin dusturlarında evvela ma
den ve ondan sonra diğer unsurlar ya
zılır. 

Milihler hamızların esaslara ya
hut başka madenlere tesir etmesi ile 
hasıl olurlar. Mesela: 

Asid kloridrik ile sodyom idratı 

"maiyeti ıodyom,, kapta birleşince a· 
sid yani hamız, idrat Üzerine tesir eder 
ve aşağıdaki düstur mucibince bir ta
raftan kloru ıodyom yani tuz ve di
ğer taraftan su hasıl olur: 

H Cl + Na o H -; Na Cl + H Z o 
Eğer aaid kloridrik'i "haınizi klor

ma,, demir Üzerine dökersek bir taraf
tan idrojen çıkar, diğer taraftan kloru 
demir "kloru hadid,, hasıl olur. 

2 H CI t- Fe = H t + Fe Cl 
Milihler ya ınutedil yahut hamizi 

= aaid olurlar. 
Eğer hamizin bütün müvelJidülma

sı yerine maden gelirse o vakit hasıl o
lan milih "ınutedil - nötr,, dir. Ha
mizi kibrit "kükürt asidi,, nin demir 
üzerine tesirinden böyle bir mutedil 
milih hasıl olur: 

H2 S O• Fe - H ' Fe S 0' 
Fakat eğer maden hamizin müvel

lidülmasının bir kısmı yerine gelirse 
milih hamiz "asid,, olur: 

Aaid olan milihler de hamizlerdeki 
hauaJar vardır ve esaslara, madenlere 
hamiz gibi teair ederek yeni milihler 
husule getirirler. 

Mesela bir molekül hamizi kibrit 
"kükürt asidi,, ve bir molekül, maiyeti 
sodyom (sodyom idratı) alahm, bun
lar fU düstur dahilinde kibritiyeti sod
yom "sülfat dö sud,, hamizi milhi ile 
iki zerre su teşkil ederler. 

H 2 S O• + Na O H = Na H S 
O• + 2 H 1 O 

Şimdi Na H S O• hamizi milhini 
bir daha Na O H ile karşılaştıracak 
olursak: 

Na H S O ' + Na O H = 2Na S 
0' + H 2 O 

Bir taraftan su husule gelirken bir 
taraftan da mütedil kibriti sodyom 
"sülfat dö süd nötr,, elde etmiş oluruz. 

Bu milhi şu suretle de elde edebili
riz: 

Salı günleri çıkar 
H2 S 0 ' + 2 Na O H = Na' S 

0' + 2 H 2 O 

Elektrolij 
Hamizler, esaslar ve milihler cert" 

yanı elektrikle inhilal ederler. . 
Bu suretle inhilal edebilmeleri hal .. 

ne Elektroliz - elektriki tahallül det" 
ler ve böylece tahallül eden ciıiınlert 
de elektrofü denir. 

Bir cismin elektrikle tahlil olurır, 
bilmesi için elektriği nakledebiJrnet•' 
lazımdrr. Nakıl olmıyan cisimler elek· 
trikle tahlil olunama-z. Kimyevi mürek· 
kepler muzap iken yahut suda mü~~·1 • 
oldukları zaman elektrik nakledebılır t 
}er. 

Elektrikle tahlilde şu noktalara dilı• 
kat etmelidir. 

a - Hamizlerin tahlilinde idrojell 
menfi tarafa yani katod ve diğer uıt' 

sunlar müıbet tarafa yani anod gi
derler. 

b - Esaılann tahlilinde madenle' 
menfi tarafa yani katoda hidroksil nıii• 
bet tarafa yani anoda gider. 

c - Milihlerin tahlilinde madcrı' İ 

ler katoda diğer unsurlar anoda gider• 
Hamiz veya esas konarak nakil hıı· 

lunarak klor, potasyom, potas ve y1o• 
vel ıuyu elde edilir. 

Hamiz veya esas konarak nakil h:ı• 
le getirilen su elektrikle tahlil olun\lt 
ve idrojenle oksijen elde edilir. 

Kloru sodyom elektrikle tahlil ol~· 
narak klor, ıodyom, süd ve Labar::ı.lı 
suyu elde edilir. 

Kloru potasyom elektrikle tahlil '1' 

lunarak klor, pota:lyom, potas ve Ya• 
ver suyu elde edilir. 

Kimya muadeleleri 
Şimdiye kadar düsturların yazılrn:ı• 

sı hakkında bir çek misaller gösteril
mfıtir. Şimdi bu bapta mütcmınitll 
malumatı kaydediyoruz: 

Bir teamüle giren cisimlerin ara-'' t 
· k b' ·· · • rcti na zaıt onur ve ır musavı ışe. 

konduktan sonra huıulen gelen cisil11' 
... k 11"t ler de aralarına zaıt ışaretı onar 

(birden fazla ise} yazılır. ~ 

Lavua;ye kanunu göz önünde bll' 
lunduruluraa bir kimya düsturundan el 
de edilen cisimlerin miktarları anlat1' 

labilir. Mesela bir molekül gram klor 
35,5 gram ve bir molekül gram ıod· 
yom 23 gram olduğuna göre: 

a - Bu iki molekül gramrn birlet• 
mesinden 58,5 gram tuz elde ediliri 
çünkü 58,5 23 .+ 35,5 tur. 

b - Eğer elimizde 69 gram sod· 
yom olur:;a bununla tuz yapmak içil' 
"69 da 3 defa 23 o!duğuna göre,, iiÇ 
molekül gram klor ister ve 175,5 gra111 
tuz elde edilir. 

c - 351 gram tuz elde etmek içil' 
351/ 58,5 yani 6 ıar defa ilk düsturdıı• 
ki CI ve Na molekül gramları lazın'I• 
dır. Böylece 213 gram klor gazı ile 
138 gram sodyom ister . 

Aynı zamanda düsturlarla elde et• 
tiğimiz gazların hacimlerini de hesııP 

edebiliriz. Mesela: 14 gram azot (bİ' 
molekül gramı) lle 32 gram oksijcl'I 
(iki molekül gramı) birleşirse 46 graı1' 
ıani hamiz azot "bioksicl dazot,, huıLI' 
le gelir. Bu demektir ki 11,2 litre t'' 

zotla 22,4 litre oksijen birleşiyor .,e 
22,4 litre ıani hamiz azot husule geli• 
yor. 

Keza: Kloriyeti potasyom "klorat 
dö potas,, tan bir molel•ül gram alarıtlı 
hararette tahlil edersek: 

K Cl 0 ' - 3 O + K Cl 
3 Molekül gram yani 48 gram 01'• 

sijenle kloripotasyom elde edilir. Bllf111 ' 

rakamla hesap e<lersek potasyom : 
39; klor 35,5; üç oksijen - 48 oldll' 
ğuna göre: 39 +- 35,5 + 48 -: ızz,6 
gram kloripotasyomdan 48 gram ve11 

11,2 X 3 33,G litre oksijen elde ede' 
riz demektir. 

Böylece şu kadar oksijen elde et• 
mek için ne kadar kloriycti potasyorı' 
lazımdır? Gibi bir suali ndi bir ııİf" 
betle halledebiliriz. 

Bir misal daha: Naı O nin isınİ o~ 
silittir. Bu oksijen istihsal edilen a,iı' 
tqbr. Okıilitin üzerine su dökerıe1': 

Na2 o: -1- H: O = 2 Na O H + O 
husule gelir. Şimdi yukarıdaki diiııtLI' 
srrasile adedi kıymetleri yazahın: ) 

.CDevaınt ,._r 
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liU11L111lM~ .... MASALLARI 

''Kızım hacca 
haydutlardan 

gidiyorum, 
sakın asın!,, 

Meşhur sinema artistle
rinin güzel tuvaletleri 

aqdut Şemun,40çividenbirini kızın 
kalbine sokuyordu. 't'aprakların · 
rasından bir ses duquldu: Korkma! 
Bir varın h. 

di ış, ır yokmuş.. Bir 
§ahın bermubt .. k 

ış p . uç ızı var· 
"• adışah kızl ·· · k 

ter ve b. d k.k arı. uzerıne ço 
1 ır n ı a bıle yanından 
rınak :st . . h .1 . • ernezınış. Fakat padı-

ı 1tıy"'rl . 
e b . " ayıp ta h "!cce gıtmek 
c urıyef d k l ın e al:nca kızlarını 
nız bırakmaktan başka care 

ternernis. O sabah .. .. .. d ~ h 
l1ı • ucunu e u· 

na Ç~ğırıp: • 
- Kızlarını ı d . r · eınıs hen artık 1Yarlad1 h ·' . 

·~i ttı, acce gıdeceğim . 
Yalnız bırakmak ınecb . 

nde · urıye· 
üd Yırn. Ben burada olmadığım 

ettce k t'• 
r k. a 1YYen saraydan dı· 
t'ı ~1 nıb ~Yın. Ve sıra ile her gece 
ınız en· 
d" ını odamda yatın. Size 

. /Ye kadar hakikati söyleme • 
§ .nı. Fakat artık söylemem la· 

h Memleketimizin civarında 
i . aydut şcl:ekesi var •. Bunların 
&ı Sem' . 

'r • un ısminde cok can'lvar 
;n:~~nıdır. Vah§ilikte hiç te 
ı ısınden aşağı kalmıyan kırk 
<1Yaya k 
)d umanda eder. İşte hu uu .. r b" . d 
t h · izım düşmanımız ır. 
·lk ~nedanınıızın kökünü kurut· 
~l\ ıatiyorlar. Gözünüzü açın 
l.!~a~;ıda olmadığım zaman bir 

Ü ~ tınn düşmeyin .. 

- Biz de inelim mi?. 
Bu sefer padiş:ıhın 

verdi: 
- İniniz ... 

kızı cevap 

Derhal tavanda bir ikinci kafa 
göründü, ve başka bir haydut oda· 
ya atladı. P:-.dişahın kızı onu da 
bir vuruşta öldürdü. Velhasıl hay· 
dutlar birer birer aşağıya atladı
lar ve padişahın kızı da birer birer 
hepsini öldürdü. 

Nihayet sır:ı Şem'una geldi. O 
da tam atlıyacağı zaman aklına 
gelerek aşağı baktı. Bir de ne gör
sün 40 arkadaşı. yerde ölü yatıyor. 
Ve p~dişahın kızı üstü başı kan 
içinde elinde hir kılıç kendisini 
bekliyor. Haydutların reisi bunu 
gördüğü zaman çok müteessir ol· 
du ve padişahın kızına: 

- Sen benim kırk adamımı öl
'dürdün .. Fakat hen irgeç bunun 
intikamını senden alacağım.. Bu· 
nu unutma!. Sözlerini söyledikten. 
sonra deliğin önünden k:ıyboldu. 

ek ,? kız babalarının elini öpe· 

dec~tl~ri~e harfi harfine riayet 
\l.vr erını ve fevkalüde dikkatli gün, kırk gece şenlik yaptı. Bu es· 

anac,., 1~1 .. dd tt·ı B d d" h t h el t t 

Ertesi gün şehir büyük bir heye
can içinde kaldı. Kırk haydudun 
cesedi kırk çukura gömüldü ve.bu 
lfadar büyük hir kahramanlık 

gösteren padişahın küçük kızı tak· 
dir edildi. Halk bu müthiş hay· 
dutlardan kurtuldukbrı için kırk 

tın . · ·•· .rmı va e ı.er. u· na a pa ışa a t:.::tcn av c e • 

~·<:~~·ir.e pad !şnh da yola çıktı. miş olduğundan o da bu şenlildere 
ı~ı Run hiç bir hidise olmadı. iştirak ederek kahraman kızını 
~- el k kı:.. ray an dışarı çıkmadıl:ır. ç.ok ta dir etti. 

•

04

lll l F k k 'ld 0 Up ta sular kararıncı y,:ı- ~ at icinde bir korku vardı. 

neticede razı oldu. Yalnız orm:ını 
geçinciye kadar her ihtimale kar· 
şı yanlarına bir miktar asker ver
mek ihtiyatkarlığını da unutma· 
dı. 

Hazırlıklar y:ıpıldıktan sonra 
yola çıkıldı. Her şey yolunda gidi
yordu. Ormandan geçerken hiç 
bir hadise olmadı .. 

Nihayet tüccar askerlere: 
- Artık tehlikeli mmatkayı 

geçtik, siz dönebilirsiniz. diye e· 
mir verdi. Askerler geri döndüler. 
Onlar da epeyce yorulmuşlardı .. 
na oturdular. Tüccar birden bire 
Atlarındın inerek bir ağacın altı· 
karısının elini tuttu ve gözlerini 
gözlerine dikerek: 

- ·- Ben Şem'unum, dedi. 
Genç kadın bu söze ilk önce 

inanmak istemedi. Fakat kocasına 
dikkatle bakınca gözlerindeki ha· 
inane maksadı farketti, yalnızca: 

- Ya?. ! demekle iktifa etti. 
- Sen benim kırk arkadaşımı 

öldürdün. Ben de senden onların 
intikamım almağ:ı. yemin etmiş· 

tim. Ve )f~e hırnü J:?~ flr~at elime 
geçJ,i..,. Şimdi &Ac.\,yprUJ\l .. Kırk ta
ne tahtadan çivi yapacağım ve 
seni şu ağaca kırk yerinden mıh· 
!ayacağım .. 

-Pekala .. 
- Korkmıyor musun?. 
- K:ıt'iyyen .. Madem ki taliim 

böyle imiş, ne yapabilirim?. 
- Görüşürüz.. Hiç kaçmağa 

Mevsime göre şık 
bir kıyafet 

Artistlerden Jean Howardın bu 
mevsimlik kıyafeti, ne şık, değil mi ~ 
Yağmurluğu, yüksek yakalıdır. Kahve 
rengi düğmeleri ve tokası vardır. E a
şındaki bere de ya ğmura göredir. A -
yakkapları keza ... 

u~lik <ılarına çekildiler ve sır:ı en Şem'un gibi insafsız ve intikamcu 
t~e ~ttzlarındn olduğundan o bir haydut elbette intikamını u· 
t'l~- · <ıdi~ahm odasında o yattı. nutmıyacaktı. 

tesebhüs etme. Kabil değil, elim· 
d;n kurtulamazsın. Ormanda ben 
ve senden maada hiç kime yok .. 

Giyilebilecek elbise 

e~ı~;. R~nü erkenden diğer kar • 
~tı .. ·tıın Yanma koştu. Yüzü sap· •e .. 
~. &oılerinin etr::ıfı mosmor· 

ı~;: ti~ "ar, ne oldu?. Diye sordu· 

~::.\~an kardeslerim, bütün ge· 
d' J~) -'· s~b 'nıadım. diye cevap ver· 
lık,l"d -ha kadar ta"·anda bir sürü 
k~d •hr, eıcırdılaı· duyuldu. Kor· 

arı .. d t ao~ii.mü bile kırpma ım. . l"le1· 
tlı g 1 llabah ortanca kız da ay· 
)~eYlerj söyledi. O da hiç uyu . 
\,~a alltı!tı. Nihayet sıra en küçük 
· Reld· d tırere ı. O da bab :.sınm o asma 
"t. k Yattı 
'allı . . 

"~rıd tece yarısı olmuştu kı ta· 
~~rj a birdenbire b ir gürültü du· 
tarı ~· l<üçük kız hemen yatak· 
ı •rlad d 
ıtıJı 1• Duvarda asılı uran 

tını l 
''kl :ı. arak kapının arkasına 
ı. andı B . . 
ıtı lav ·· ir dakika geçmemıştı 
lıl'd 1 ,, andaki tahtalardan biri ça· 
lıı JC\tak • 
ıtt 'l.l'\ k Yerınden oynadı ve ara· 

I>" oc k f liOtii11d ... aman bir haydut a ası 
\l ır •d ........_ '-"' · ::rerı en bir ses: 

Q "ırn, . d aşırı e var mı? dıye sor u .. 
q• 1 ll~ t 

•: a an haydut cevap ver • 

......._)>ok.. 
b ...._ Öyl • . 
-ı,,.~ e ıae ın aşağı .. 

)et'e at) d tanndan ıarkmarak 
~'~ l>a;• 1

• Fakat yere atlar atla· 
''•rı1 \l •fahın kızı bir kılıda ka· 

Çurdu D . k" • 
ı>ld · emın ı ses gene 

'1! 

Aradan tam bir sene geçti. 
Padişahın diğer kız]arı evlenerek 
saraydan uzaklaştıbr. Şimdi yal
nız en küçük hızı ile beraber otu· 
ruyordu. Ve onu Scm'unu kaptır· 
mamak iç.in fevkafade dikkat edi· 
yordu. 

Fakat kız da artık büyümüş ve 
gelinlik ç.ağın:ı gelmişti. Kendisi· 
sine yüzlerce talip çıkıyordu. 

Padişah hunların hic birine P.'Ü· - "' venemiyor ve kızını hiç birine 
veremiyordu. Aradan bir kac sene 
daha geçti. Artık kızı gelinlik 
çağını geçmeğe başlamıştı ki pa -
dişah daha hzla beklemenin doğ
ru olmıyacağmı düşünerek sene • 
lerdenberi kızına tal '.p olan ve 
şehirde namusu ile tanınan zengin 
bir tüccarla evlendirdi. Bu dü
ğün ımün.asebetiyle de büyük ~en· 
likler yapıldı. Yalnız padiş -:.hm 
küçük kızı haydutları öldürdüğü 
gecedenheri hiç gülmiyordu. 
Herkesin gülüp eğlenmesine rağ· 
men o endişeliydi. Buna rağmen 
kocası ile bir kac sene müddetle 
pekala geçindiler. Artık haydut
tan falan korkuları kalmamıştı. 
Bu korkunç h:ıtıra unutulmuş gibi 

idi. 
Bunun üzerine evliler ufak bir 

hat yapmak iizere oradan ay-seya . . . 
·1 k lüzumunu hıssetıler. Pad1• r. ma . 

. s.ah ilk önce mümanaat ettıne de 

Şem'un bu sözlerin üzerine or· 
mana daldı ve kırk tane :lğaç çivi 
hazırlamağa koyuldu. 

Bu esnada kızın arkasındaki 
yapraklar hışırdadı. B::şını çevir
diği zaman kendisine parmağiyle 
"Sus!,, işaretini yapan bir deli
kanlı gördü. Delikanlı şu sözleri 
fısıldadı: 

- Ben sizi seven fakir bir deli
kanlıyım .. Servetim olmadığı için 
size çılgın gibi aşık olduğum h:ıl
de izdivacınıza talip olmadım .. 
Çünkü yüzlercesi gibi redoluna· 
cağımı biliyordum. Fakat siz evle· 
nip seyahate çıktığınız zaman ko
canızdan şüphelendim ve her ih· · 
timale karşı sizi gizlice takip et· 
t im. Binz evvel kocanızın size 
söylediği sözleri tamamen duy· 
dum, korkm 'lyınız sizi kurlara· 
racağım .. 

Padisahın kızı bu cesur deli· 
kanlıya minnet dolu gözlerle bak
tı. Delikanlı yaprakların arasmd:ı 
kayboldu. Bu esnada Şe.m'un da 
yapmış olduğu kırk ağaç çivi ile 
avdet etti: 

- İstediğin kadar bağır ve 
çağır.Kimse senin imdadına gelmi 
yecektir. Balıkcı sepetindeki ha· 
lıklar gibi hiç bir şey yapamadan 
Çırpına çırpına öleceksin .. 

Haydut bir hamle ile genç ka· 
dının elbiselerinin ön tarafını yırt· 
h: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Metro Goldwin Mayer artistlerin
den Myrna Loyun bir kıyafeti ... Kolla
rında kürk bilezikler olmakla dikkati 
caliptir. Platin kurşunisi üzerine tweed 
kumaşından yapılmadır. Göğüste bir 
kadife kurdele vardır. Boyun, yuvar
lak kesim Uzerinedir. Kürk bilezikler, 
platin rengi tilkidcndir. 

Clark'ın gece 
tuvaleti 

T artistlerden Mac Clarkın 
anınmış 

zarif bir gece tuvaletini takdim ediyo-
ruz. Bu elbise, pek resmi olmıyan da· 
vetlerde giyilir. Siyah kreptendir. 

Et ekte, dans kolay yapılsın diye, 
büyük bir yırtmaç vardır. ' 

Artistin elinde tuttuğu mendildir. 
Fakat, yepyeni tarz bir mendil! .... Ke
narlarında devekuşu tüyü vardır ... 
Mendilin bu nev'i yeni moda icatların
dandır. 

Mükemmel yarı 
spor kıy af eti ••• 

Kırmızı Ankara yününden yapılmı' 
bu yarı spor kıyafeti hakkında hi~ 

zevksiz denemez. 

Bu, Metro Goldwin Mayer artistle
rinden Madge Evansrn bir tuvaletidir. 

Pardesüsü, kırmızı, gri ve yeıil 
yün dendir. 

Şapkası, kahve rengi ve gri bejdir. 
Eldivenleri kahve rengidir. Ayakkabı
sı, şapkasının renklerindedir. 

I' 
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Ge~en kısımların huUlsası 

Mütarakeden sonra lstanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalı§ıyorlardı. Leyhte 
çalı§alllardan bir grupun içlerine aldık
lan 11hami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerlcş

miıti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında für se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatina Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkada~larile temasa geçmiye çalış

mı§tı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış ; 
fakat ,Kfihyanın arkadaşları tarafın
dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalı§ıyordu. 

- Merhaba İsmail Bey .. 
- Merhaba Kahya .. 
- Sizi bugün gene boşu boşu· 

na yordum. Arkadaılara dün sor· 
dum. Anadoluda onların da hiç 
bir tanıdığı yokmuş .. Sizi buraya 
gönderen her kim olursa olsun, 
muhakkak bir yanhtlık neticesi 
bu iti yapmış olacak.. Bu defa da 
siz aorun, işin hakikati o zaman 
daha İyi anla§dacak 

- Gene hava deği§ti galiba .. 
- Değişen hava yok:. Anado-

luyla alakadar adamlar olsak nedi 
ye bu kadar ıararmız" ve veaika 
göstermenize rağmen hala inkat e
delim. Sizin bize yanlışlıkla müra
caat ettiğinizi, Anadolunun latan· 
bulda bulunan memurlarından bi
ri olduğunuzu kimseye haber ve-

- ı;ecek kadar da &Oysuz değiliz .. Si
ze bir fenalık gelirse herhalde biz· 
den gelmiyecektir. 

Kahyanın bu §ekilde bir ifade
de bulunuşu Anadolu ile alakala
rı olmadığına bir kat'iyyet vermek 
içindi. 

Bununla, lsmı..il Beyin göster· 
diği vesikaya inandığı halde inka
rında ısrar etmesi, kendilerinin 
hakikaten bu ipte bezleri olmadı
ğına 1karı11mdakini inandırmak 
i.teyifindendi. İsmail Bey, Kah
yanın arkadaşlarını gördükten 
sonra böyle tenine bir hava hasıl 
olmasını pek te gayri tabii bulma
dı. 

- Madem ki öyle ..• O halde 
bet on dakika daha burada otur
mamda 'bir mahzur görmezsiniz 
sanırım. 

- Hay hay ... Fakat buraya 
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müdavim görünmeniz de bizim 
için hiç te hayırlı olmaz.. Bundan 
sonra gelirseniz bile pek seyrek 
gelmenizi ve hatta buralara hiç 
uğramamanızı rica ederim. 

- Uğramayız.. Ne yapalım .• 
Fakat bugün burada altıya kadar 
bir arkad&Jı bekliyeceğim .. 

- Kahyanın bu haber hoşuna 

gitmemişti. Çünkü Nur ve kay· 
makam Muslihuttin Beyler gelecek 
lerdi. Bir an bu adamın ne Nur ve 
ne de Muslih Beyleri tanımadığını 
düşünerek burada kalmasında bir 
mahzur görmedi. 

- Bekleyin .. Zararı yok .• dedi. 
Ve kendisı, kendi işlerile meıgul 

göründü. Aradan on, on beş daki
ka geçmemişti ki Nur Bey geldi. 
Ve Kahyaya selam bile vermeden 
doğru yukarıya çıktı; onu gene 
pek az bir fasıla He Muslihuttin 
Bey takip etti. 

Kahya, vaziyeti arkadaşlarına 
haber vermek için odaya çıktığı 

zaman, aşağıda bekliyen yabancı 

adam dışarıya fırlamış ve beş da
kika sonra gene gelmiş ve yerine 
oturmuştu. Kahya ile arkadaşları· 
nm yukarıda bulundukları sırada 
aşağısı kalabalıklaşmıya başla
mış, bütün gelenler, boş kahve 
peykelerini birer birer doldurmuş· 
lardı. 

Yukarıda Kahya arkadaşları· 

na: 

- Adama vaziyeti söyledim •. 
Kani oldu. Artık bir daha uğramı· 
yacak, dedi. 

Nur ve Muslihuttin Beyler masa 
üzerine açtıkları, kağıtlar üzerin
de meşgul oluyorfar VI! Muslihut
tin Bey, bir adrese mektup yazı • 
yordu. 

Kahyanın bir kaç gün içinde da
ha bazı yeni teşebbüsleri olac.ak -
tı. Bugünkü konuşuılarmda bun· 
ların ne şekilde muvaffakıyetle 

yapılabileceğini kararlaştıracak • 
lardı. Muslihittin Bey, o gün ak
şama kadar muhtelif yerlere gidip 
gelmiş, hemen hemen bütün günü· 
nü ayak üstü geçirmişti. Çok yor
gundu. Hiçte kahve içmemi§ gibi 
bir şeydi. 

- Kahya dedi. Bize birer kah
ve yaptırırsan içeriz, çok yorgu· 
num, makbule geçecek. 

- Söyliyeyim Muslihittin Bey. 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
Müellifi : ( va • rto ) 

Ge~en kısımların hullsası 
Balkan misakı için Türk sefaretinin 

tertip ettiği bir baloda, silah fabrikala
rının mümessili Ert of Sad, Türk dip
lomatı Muhsin Raşide eski. bir intika
mı almayı telkin ediyor: 
Ona bir tabanca veriyor. 

- Bedeli mi? .. Aman, ne hacet? .. 
Katiyen kabul ebnem ... 

- ()yleyıe ben de size bir hediye 
yereyM .... 

- Habranızı saklamak, benim için 
lyle arzu edilen bir §eydir ki, bu teldi
finizi katiyen reddedemiyeceğim ... Me
..ıı fU markalı sigara kutusunu bana ve 
~nlz ... 

- B117V1ln. •• 
- ~ -..a\.&r edertm-• 

Muhaverenin bu noktasında, oyun· 
lan seyreden lı:alabahktan ayrılmış, 

tenha biı- yere gelmişlerdi. Ağaçlar 
arasında, büyük bir lambanın altında 
bulunuyorlardı. 

Gazeteci Gal, onların hiç bir hare· 
ketini kaçırmamış, ikisini de adım a
dım takip etmişti. Bu adam ne kadar 
usta bir fotografçı idi. 

Muhsin Raşit, cebine konulan la· 
bancayı çıkarıp ta muayene ettiği ve 
nHıl atıldığına baktığı sırada, elinde· 
ki mini mini, fakat kuvvetli fotografla, 
resmini çqkti: 

"-Ne mükemmeli Ne mükemmel! 
diye düşündü. Muhsin Bey, Erci Beh• 
zadise ıuikaıtta bulunduktan sonra, bu 
resim, işe yarar: Muhabirimiz bu siya-

HABER - Ak9am==P=o=•=t=a=•='==========:;;:=======;;-=-=~= 
Tariht Tefrika: 20 17 "isan 1::134 

[ o Karadeniz Korsanları o 1 . 
Müellifi: ishak FERDi 

GeCjen kısımların hulasası \ da geliyordu. j sokuldu : 
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir: Tiflia valisi Fatmanın hiristi· - Adın ne senin, oğul? 

diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, yanlığı kendi rızasile kabul ettiği- - Ahmet ... 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe- ni bir kaç ay evvel ilan etmiıti. _ tstanbulun neı·es:nde oturı.11 

şinen aldığı bin altına mukabil, Kaf- Yerli müslüınanlar Fatmayı görün sun? 
kasya valisinin şatosundaki mutena çer-
kea dilberini kar:ıracagvınr vaadetmic:- ce uzaktan dişlerini gıcırdatarak - Üsküdarda .• 
tir. z.aman, Sult=n Mecit zamamdı;. içlerinden küfür etmeğe başlamış· - Güzel yer .. Eviniz Üsküd::' 
(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir lardı. rın hangi semtinde idi. 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci Ali baba 0 gün Fatmayı biraz - Paşakapısında .. 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu k1- daha yakından görmeğe muvaf- - Tam vükela yatağı. Kiınler' 
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus-
yadan Istanbula kaçıracak .. Ancak bir fa'k olmuştu. 
k k Ç N'k 1 Esirci, genç kızı görünce: or uı:;u var: ar ı o a ... 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- - Bunu kaçrrabilirsem, bir 
deki saklı esir kızlarr hadım bir deli- kese altın daha almadan Süley· 
kanlıya b- aktıktan :onra Kafkasyaya man Paşaya satmam.. diyordu .. 
gldiyor. Ali baba, ömründe bu kadar güzel 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç-

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- bir kız görmemiıti. 
ramıştır. Genç, bundan intikam alma- Fatma kiliseye girerken, herke-
yı düşünüyor. sin gözü onun üzerinde idi. 

- 16-
Ali baba, Pazar sabahı, kilise

nin önündeki kalabalığa karış· 

mıştı. 

Tiflis valisi, göz kamaıtırıcı 

ibir debdebe ve aaltanat içinde hü
kümdar gibi yaşıyan bir adamdı. 
Jandarma öölükleri yc\un iki tara
fını sarmışlardı. Prens Mihailoviç 
ve karısı önde, Fatma ve mürebbi
yesi de onların arkasındaki araba 

Fatma etraftakilerden hiç kim· 
seye başını kaldırıp bakmamışb. 

Bu kadar arkı bir inzibat içinde, 
F atmanın yan gözle bile birine 
bakıp iltifat etmesine imkan yok
tu. Fatma çılgın bir kız değildi. 

Ali baba, otelde konuşan me· 
murların bu işte fazla tevehhüm 
ettiklerine hükmetmişti. 

Kiliseden dönüş te ayni mera
simle ve sükUnetle geçti .. Hiç kim· 
se tevkif edilmedi. 

O akşam Ali babanın yattığı 
.,"""nı""'"'""'""nı"""ft'"""""••••nımnıımnımmmuır•m•uı ıınuımı111mı• otele yeni bir müşteri gelmi§ti ..• 

Kahya, aşağıdaki ocağa kahve 
söylemek için dııanya çıktı. Mer· 
divenden inerken, aşağısının bir 
hayli kalabalık olduğunu gördü ve 
durakladı. Acaba basılmışlar mıy· 
dı? Bu kalabalığın başka türlü 
manası olamazdı. Hemen geriye 
döndü, oda kapısından içeriye 
mümkün olduğu kadar gürültüsüz 
ve fakat acele girdi. Nur ve Mus· 
lihittin Beylerin üzerinde meşgul 
oldukları kağıtları bir tomar ha -
linde kucağına çekerek: 

- Kaldırın .. Basıldık. .. dedi. 

Oda bir içinde kar ~h. Masa· 
dan acele ile yere düşen kağıtla· 

rı Nur ve Muslih Beyler topladı· 

lar Kahya yandaki apdestaneye 
girerek kağıtları delikten aşağıya 
itti. 

Bir an içinde ne yapacaklarını, 
nasıl 'hareket edeceklerini tasarla· 
mıya çalıştılar. Kaçmak ve kurtul· 
riıak ihtimali hemen hemen yok 
gibiydi .. Artık ümitlerini kesmiş· 
lerdi. 

Şahin Kahya: 
(Deva.mı var) 

si cinayetin tasmım edildiğini önceden 
ke,fetmi,, katilin resmini tabanca elin• 
de almış diye yazılar... Iıte o zaman, 
Aman efendim ama~, ıöhretim gökle· 
re çıkar!..,, 

Ert of Sada hediye ettiği tabaka· 
yı da, Türk · >lomatının elinde fotog
rafla tespit etti. 

"- Her halde, bu da işe yarar ... 
Arkada,ım, bu kutuyu bir maksatla al
ını§ olacak! .. ,, 

Muhsinle esliha tröstü mümessili 
kalabalığa doğru yÜrüdü. 

- Doğrusu burada bu akşam çok 
zarif kadınlar var... Hepsini tanıyor 

musunuz? 
- Hayır ... Biliyorsunuz ki, bura· 

ya heyetle beraber geldim ... Memleke~ 

tin yabancısıyım ... 
- Şu kadın, zannederim, balonun 

en cazip simalarından!... Kendisine 
Madam Bedi Beh:ı:adi& derler ... 

Eski zabitin damarlarında, kan, san 
ki ateılenmİ§ baruta döndü: 

- Behzadiı? ... diye gam ihtiyari, 
ıordu. 

Frafmrn cebindetri tabancayı avu~
larında ııkh. 

iri boylu, güçlü kuvvetli, yirmi 
beş yaşlarında sevimli bir delikan· 
lı. 

Oteldeki Türk müşteriler deli· 
kanlının yanına sokulmuştu. 

Yeni gelen yolcudan herkes 
şüpheleniyor, Tiflise ve bu otele 
niçin geldiğini anlamak istiyordu. 

Delikanlı İstanbul şivesile etra· 
fmdaki Türklere anlatmağa baş· 

ladı: 

- lstanbuldan geliyorum ..• Bir 
gece yeniçerilerden biriyle döğüf· 
tüm ve canımı kurtamak için, ca· 
nına kıydım. Mesele saraya akset• 
mişti. Padişah beni yakalatmak 
ve derhal astırmak için Sadraza· 
ma şiddetli emirler vermişti. Bunu 
haber alınca Rusya.ya kaçtım. 

Tiflis Türklerinin himayesine sı· 
ğınmak üzere buraya geldim ... 

Oteldeki Tü ... kler delikanlıya 
çok acımışlardı. 

- Hiç merak etme, yoldaş: 

Biz seni ele vermeyiz .. Fakat, bu 
hikayeyi bir daha başka bir yerde 
tekrarlamamak şartile. 

Ali baba, delikanlının Yanma 

Gayritabliliği öyle belliydlki~ 
ten onu tarassuh eden silahçının gö
zünden kaçmadı. 

- Neniz var? .. Fenalık mı geçirdi
niz? .. Hastalandınız mı?. Yoksa, Fran
sızların dediL'eri gibi "yılJmm darbe 
sine mi uğradınız?... . _şık mı oluver
diniz? ... Evet, Madam Bedi Behzadiı .. 
Pek zarif bir kadındır... Maamafih, 
kendisinden bir şey ummayın... Hah 
hah hah!. Atinanın en muhafazakar 
ve en kibar ailesinin kızıdır!.. Fazı. 
Jeti ile ve kocası Erci Behzadise kar!t 
beslediği lekesiz, şairane aşkla dillere 
destandır! 

- Erci Behzadis? 
Muhsin Raşit Madam Bediye he· 

yecan ve asabiyetle bakarken de, Gal, 
onun muhtelif pozlarda resmini çekti. 

- Evet, efendim ... Erci Behzad.is ..• 
Genç kadının yanından geçerlerken 

bu sözleri telaffuz etmişlerdi. Madant 
Bedi, ba~ını çevirdi ... 

Silah fabrikalarrnın mümessilini ta
nıdı: 

- Ooo .... Nasılsınız, Mösyö Ert of 
Sad?. Kocamdan bahsediyordunuz ga· 
liba .... 

- Evet efendim ... Zikri cemiliniz· 

densin? 
- Bir fırıncının oğlu idim. Öfll 

rümde bir karınca bile öldürıtıe' 
miştim. Nasılsa elimden bir kııı' 
çıktı. 

- Olağan ıeylerdir, oğul! İJ1' 
san oğlunun başına neler gelit1 

Fakat, herşey geçer. Üzülme! .. 
Ahmet, Ali babanın yüzüıt' 

baktı: 

- Sen ne itle meıgulsün? 
- Deri ticaretile. 

- Karlı bir it mi bari? ... 
- Eh ... Şöyle böyle geçiniyO 

ruz. Bir kac sene evvel latanbı.J~ 
da gidip g;lirdim. Şimdi deri iti 
rinde kesat var. lstanbullular A:t 
rupa derilerine daha fazla kıyıılt 
veriyorlar. 

Ahmet, Ali .baba ile çok çab\I~ 
dost olmuıtu. O gece yemeği be' 
raber yiyorlardı. 

Ali baba:-
. ' - Tiflise bu gün mü geldııt· 

diye sordu: 

Ahmet: 

- Hayır, dedi, on beı gün 1'~; 
dar oldu. Bundan evvel başka 1'1 

otele inmiştim. Çok kalabah1't1' 
Ve otelde hiç Türk yok u . Rfll~ 
edemedim .. Bu oteli sağlık -ver01' 
ler. 

- Bu otelde rahat edebilirtİ~ 
oğul! Müşterilerin üçte ikisi ye\ 
bekar Türklerdir. Azeriler ~o 
dost dütkünü ve samimi insanfşr' 
dır. Onlardan hiç bir fenalık ı.J,ıı' 
ma .. Ve yatağa girdiğin zamaJ1 ,. 

yaklarmı uzatarak serbestçe "' 
yu! 

Ali baba, Ahmede bir votkll ıf 
zattı: 

- Burada bir iş tutacak 111' 
sın? 

- Tabii. Boş gezmek için h' 
zır para yemek lazım. Halbuki bf 
nim ancak bir ayhk harçhS°1~ 
var. Burada ne iş yapabilirim a.'' 
ha? ... t 

(Devo.nır ~ ____ . jf 

de u unuyorduk... Arkadaşıma 1 
• ~r 

den bahıedıyordum •.. Tanışmaz tJ'I ~ 
nız: Türk diplomat1anndan Mulı 
Raşit Bey ... 

Kadın, elini uzattı: 
- Müıerref oldum ..• 
Delikanlı, onun elini 11ktı mıı ıtlt 

madı mı? Hatırlıyamıyorum . ,. 
Her halde, bir tedbirsizlik yap1" 

mı§ olacaktı. l 
·1111· 

Çünkü, zaten terbiyesiz dei• ,. 
Kendini sevki tabülerine terkettiiİ "eı 
kit, ondan dürüst olmıyan bir hare" 
ıadir olamazdı. J,İ' 

Netekiın, genç kadın da hiç tıiİ' 
şeyden almmarnıı, hiç bir gayri tıa (I' 

lilc sezememiş olacaktı ki, boyurııt ' 
)atıyordu. ·ôil' 

Ekser cümleleı·, Muhsin R•~Jıl 
kulağına çalınmadan, - muhare~. 
kur,unlar gibi - vızlayıp geçir0 ' 

Bir tek şey düşünüyordu: 11 

" d -- Acaba kocası da bura a 
1
.., 

Acaba Erci Behzadis te burada .,ı• ( 

Y ava§ yavaş, harici aleme Jall';ı'' 
lakası yeniden diriliyordu. Bedi S ,,I• 
diıin bq on dakikadır söyteınelıte 
duğu sözlerden bir klımmı iıitti: ~ 

(De"8oıJ 
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Ba~kayı hu hale sokanlarçı linet... ÇOCUK ·on üç çarşı hama-
B (Baı tarafı l nci sayıfada) \ bir komisyonla banknnın vaziyeti· 
.anka böyle bir çareden müstağ- ni tetkik ettirelim. 

yelerinin açtığı heykel münbaka
larına girebilecek parası olmadı

ğını söylemiş, bankanın himayesi· 
ni iatemif, kendisine karşılıksız 

28 bin lira verilmittir. Bu para 
senede bağlıdır. Bundan b:ıtka 

Vehbi Bey isminde bir zat ile te· 
minatsız bazı küçük şahsiyetlere 

de para verilmiıtir. 

nı de '") . . " 
h gı se hız hızmete hazırız. Yok Söz alanlar çok olmuı, netice • 

anka b · • ı· k d ·· · u samımı a a a an mus • de Galip Bahtiyar Mehmet Ali 
lağ · · ' • nı ıse bankayı ikaz edelim. İsmail Sıtkı Beylerle Ticaret oda· 

Neticede bankanın muamelat sından üç milli banka müdürle • 
raporu • J d w t 1 ' nun aza ara agı ı ması ve rinden bir zatın Esnaf Bankasının 
rtıakam tarafından izahat verilme· 
ıi kararlaşmışhr. 

Araya bayram girmiş, bir hdta 
~onra meclis tekrar toplanmış fa
B at ~elediye reisi muavini Nuri 

ey ıstenen izahatın bir celse son • 
~aya bırakılamsını teklif etmiıtir. 
c..rtesi Çarşamba günü meclis tek· 
rar toplanmış ve Nuri Bey izahat 
verrn· t' N . ışır. urı Bey Esnaf Banka· 
sının mali vaziyetinin pek iyi ol· 
l"rıad w ... tgını, fakat ıslahına çalıııldı· 
Rını bel d' . 'd 1. .. ' e ıyenın yem en ma ı mu· 
za.hereti olmadan manevi himaye 
"~.:ardımı ile bu yolda yürünül
~ug~nü söylemiştir. Azalardan 
:nıhi bey bankanın derhal tasfiye 
•ıne ka 'l . . . t • C d rar ven mesını ıs emı§, ev 
. et Kerirn Bey makamın verdiği 
~ahatın pek kısa olduğunu, kafi 
erecede kanaat hasıl olmadığım, 

;~aalı izahat verilmedikçe ne tas • 
kl'e Ve ne de devam vaziyeti hak· 
J •na, karar verilemiyeceğini söy-
'rrti!tir. Nuri Bey yeniden izahat 

Ver .... · b'l" h .. r· .. •1§, yeni ı ançonun enuz ve· 
11ınediğini, izahatın geçen seneki 

rapora istinat ettiğini söylemiş: 
J.f - iflas, tasfiye kolay feydir. 
~·alhuki müessesenin idame ve in· 
•tafına çalışılmakla hem beledi • 

l'erün hem bir çok kimselerin ala· 
~klarını kurtarmış oluruz, demiş· 
ır. 

~ı Cevdet Kerim Bey yeniden söz 
rnış ve demiıtir ki: 

f - Sekiz sene evvel Şehir Esna
~k Ycı.rdmu aibi çok hayırlı bir 
b I •~tla kurulmut olan bankada 
e edıyenin, idarei hususiyenin 

~araları vardır. Bu itibarla. Esnaf 
~nkasının vaziyetinin tetkik ve 

~'.ahı müzakeresi şehrin en' mü
~rn işleri arasındadır. Bankanın 

: ~~li maliyesi bugün bozulmuf 
b egıldir. Kurulduğu günden beri 
02ulrnıya baıı.lamıştır. Bugünkü "a . :r 

r· 21Yete de üç sene evvel düımü!· 
\tr, Gittikçe de uçuruma doğru 
l'ltvarlanıyor. Bugün bankacılık 
tıokt . f' aı nazarından da ya tas ıye 
~a iflas halindedir. Esnaf Ban· 
ilt/nın belediyeye 115 bin, nıill~ 
h '•at bankasına 35 bin, idareı 
d\l'tt&iyeye 95 bin lira borcu var· 

il' "" b' ı· )'~ uemek ki dört yüz ın ıraywa 
da tıı bir borç ... Bankanın alacagı 
l~I' )l)'k değildir. Fakat bu alacak. 
h §İJtıdi su sil"ketindedir. Banka · 
··•tı l • .. b. J· l &.cakları da bir kaç yuz tn 
lh.ı k' "fl' 

1 ""ır .. "l"yor ı mu ıs· e ama, goru u 
• I' elinded'r Bunların tahsili gay-

l'ı k 1 • 
\bildir ki sekiz senedir on pa • 

ra -aı 
•n.a.nııyor. 

d Eana.f Bank~ı Faik Bey ismin-b: b:r tnüdürün . idaresi altında 
it ?kacılık usullerinden pek uzak 
lıdelerle idare edilmiştir. Bazı a· 

"'nr· ba k Uriyeler •aman zaman n a 
llın "- .. ' 

Qllfına .. .. .. ler ve ne kopa-l'abn . uşuşmuş 
clı dılerae koparıp savuşmuşlar· 
il r. Bugün bankanın alacaklıları 
o;~ında. ticaret yapan, berhayat 
a p tnaaş alan kimseler vardır. 
b~tla.r hakkında neden takibatta 
&i} unulınuyor? Belediyenin para· 

e, ean f d'l r a ın ve halkın itima 1 e 
i~:Ude Celen müesseseyi bu hale 

ırenl . b k . li" erı uradan tel'in etme ıs .n>rurn. 

b Bank · 'b etnı· a ıtı arı malisini de kay-
.». l§tir Mak 'b' db' Jer qıj!Ünd . ·.. am ne gı ı te :r 
lll,,id uğunn söylerse müsbet 

eler ·· · l"\ı~. l3 uzerınde konuşmuı olu· 
n~&.sı_,~r:dan ayrılaca~ . Ticaret 

n bankalardan seçilecek 

vaziyeti hakkında T efrinisani içti
m ama yetiıtirilmek üzere bir ra· 
por vermesi ka:bul edilmiştir. 

Şehir Meclisinde bu karar veri· 
lince komisyonun derhal faaliyete 
geçmesi icap ediyordu. Fakat Ni· 
san toplantısında verilen kararın 
üzerinden tam yedi ay geçmiş ve 
yedi ay nihayetinde belediye ma· 
kamı komisyonu vazifeye davet 
etmiştir. Karar beş Nisan tarihin -
de verilmiş, davet 26 Eylulde ya· 
prlmıştır. 

Komisyon meclisin kararma 
rağmen odadan ve bankalardan 
kimseyi almamı§, hemen çalışını • 
ya başlıyarak bir ay evvel raporu· 
nu makama vermi§tir. 

Rapor Şehir Meclisinin son dev· 
re toplantıları rüznamesine neden• 
se konmamıştır. Bunun üzerine 
komisyon reisi Galip Bahtiyar B. 
ayağa kalkmış: 

- Meclisi aliniz bize pek büyük 
hizmetler verdi. Bunları yaptık. 
Bunlar arasında bir de Esnaf Ban-
kası meselesi vardır. Devre kapan 
madan evvel bu hususta isterseniz 
komisyon namına izahat vereyim 
demiştir. 

Reis Sadettin Ferit bey, bu söz
ler üzerine: 

- Efendim bu meseleye ait 
şimdi gelmiş bir rapor vardır, o • 
kunacaktır demiştir. 

Bu arada müdürü Faik beyin de 
zimmetinde dört bin lira görünü· 
yor. 

Ban.ka operatör Emin Bey za· 
manmda .açılmıştır. O zaman be
lediye ikbsat işleri müdürü olan 
Faik Bey banka müdürlüğüne ge· 
tiriLmiıtir. Faik Bey elyevm İz. 
mirde ölçüler haf müfettifidir. 

Esnaf bankası müdürlüğünden 
ayrıldıktan sonra Ankaray:ı git • 
mi~, bir müdet iktısat vekaletinde 
de çalıımııtır. 
Bankanın müdürlüğünde eski 

ş~hremini muavini Şerif Bey de 
üç ay kadar bulunmuı, sonra istifa 
etmiştir. Dün banka meclisi id:ıre 
reisi ve murakıpliklerinde bulu • 
nanların da bazılarının isimlerini 
yazmıştık. Aldığımız malumata 
göre Tahir Kevkep, Hayri Musta
fa zade Ahmet Beyler de meclisi 
id;ırede bulunmuılar, fakat bir 
müddet sonra vaizyeti beğen,miye
rek istifa etmi,lerdir. 

Abdurrahman Naci Bey de hay· 
li müddet murakıplik yapmtştrr. 

Bunlardan baıka milli saraylar 
müdürü Sezai, belediye teftiı hey· 
eti reisi Tevfik, muv.3İn Hamit ve 
Nuri Beyler de murakıplik ve mec· 
lisi idare reisliğini yapmışlar • 
dır. 

Hamit Bey dün demiftir ki: 
"- Raporu aldık. Tetkik edip 

Ankaraya yollıyacağız. Diğer ta· 
rafhn da biz iJ:ap eden tedbirleri 
alacağız ve takibat yapacağız. 
Yakında bankanın heyeti umu· 

miyesi fevkalade bir içtimaa çağ· 
rıhcaktır. Hinedarlar bankanın 

Bankanın yaptığı ve sermaye· vaziyetini müzakere edeceklerdir. 
sinin m :ıhvolmasını intaç eden iş- Diğer taraftan bankayı bu hale 

Bunun üzerine Abdülkadir Zi • 
ya Bey raporu okumak istemiş, 

fakat Galip Bahtiyar bey raporu 
kendisi yazdığı için daha çabuk 
okuyacağını söyliyerek 20 sayfa 
tutan raporu okumuştur. 

Raporda neler var 

lerden bir kaçı şunlardır: getiren mes'ullerin bir ay evvel 

1 - Süt iti, tiddetle cezalandırılmaları husu· 
2-Memba suları Türk anonim su temin edilecektir. Alakadar ve· 

§irketi, kaletlerin bir tahkik komisyonu 
3-- Yazı makineleri, teşkil etmesi de muhtemel görül • 
4 - Ticaret ve Sanayi Banka· mektedir. Bu tahkik heyeti ban· 

siyle bono muamelesi, kanın bütün hesapları üzerin.de 
5 - Yangın söndürme aletleri, çok esaslı bir tahkikat y,:ıpacağı 
6 - Heykel işleri, gibi meıı'ulleri de tesbit edecek-
7 - Piyango, · 

tır. 

8 - Annııör İ§İ, Bankanın eıki müdürü Faik 
9 - Şahsi bonolar. Beyle 0 zamanki meclisi idare 
Alman bankaya yazı makineleri reisi ve azalariyle belediye mura· 

verecekti. Banka müdürü o Z3.· kıpleri lktısat Vekaleti namın:ı 
man Ankaraya gitmiş, makine sat- heyeti umumiyelere iıtirak eden 
mak işini bankanın üzerine almak murakıplerin de malumatına. mü· 
istemiş, muvaffak olamayınc,. racaat edilmesi lazım gelmektedir . 
dönüp gelmiş, iş yarıda, paralar Muhterem gazetenizin bugünki.ı 
Volfun kesesinde kalmıfbr. Volf nüshasında Esnaf Bankasından 
bankaya bir tek iğne veya çivi bahsedilirken imıimin de bu .:ıra
bile vermemiştir. Halen Volfun ·da bazı asıl ve esası olmıyan na· 
borcu 96 bin lira olarak görünü • layık ifsadatla mevzuu bahsoldu
yor. Volftın bankaya kalan 15 ğunu kemali teessüfle gördüm .. 

kuruşluk bir senettir. Esnaf bankasiyle yapmış oldu-
Banka Piyango müdürlüğün· ğum Tayyar~ bileti mu:ımelesin· 

den serbayilik almış, Ticaret ve den mezkur bankaya habbei vahi· 
Sanayi bankası kefil olmuştur. de borcum yoktur. Alelusul be-

B:ınka iki milyon liralık bileti nim gibi bir esnafın mezkur ban· 
satmış, banka piyago müdürlüğü· kaya kırk bin lira borcu olması 
ne (80) bin lira borçlu bir nasıl tasavvur edilebilir. 
vaziyetteyken Ticaret ve Sanayi Bu baptaki muh:ıkememiz 1s
bankası iflas etmiş ve bunun üze· taubul mahkemei asliye birincı 
rine de mu''du"rlük bankaya bilet h k k d · k da u u airesinin tıcaret ısmın 
vermemiştir. 80 hin lira yüzün • derdesti rüyettir. 
den de piyango müdürlüğü nih::ı • Bu bapta aleyhimde alenen 
yet bankayı birinci ticaret mahke- ve ilanen vuku bulan if sadatı asla 
mesin~e da~a. etmiı, bankanın if. kıbul etmiyerek red ve cerheder 
}asını 1st~mı§tır · . Bu dava elyevm olduğumu muhterem gazetenizle 
rüyet edılmektedır. j ilan edilmesini rica ederim, efen· 

Heykcltraş Kenan Bey İ§İ de d' 
ım. 

ıöyledir. Bu g~nç Anadolu beledi- İsmail 

ôzür dileriz lı niçin açıkta kaldı 
Dünkü bilmecede bir tertip ve taı· 

hih hatası olarak gerek resim, gerek 
yazı yanhı çıkmııtrr. Okuyucularımız

dan üzür diliyerek bilmeceyi bir defa 
daha ve doğru olarak veriyoruz: 

Bilmece 

1 1 
2 ._ ........ -..ı--ııs--1 

3 l-.S--1--+.-Jt--I 
4 

5 
Yukarıdaki dört köıelere o ıuretle 

harfler koyunuz ki, yukandan aıağı ve 
soldan sağa okundukta: 

1 - Mekteplilerin iıtirahat zamanı 
2 - Bir nakil vasıtası 
3 - Odanın en yükıek yeri 
4 - Söz toplantısı 
5 - Beddua manasına selen bir 

kelime olsun . 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Kartpostal kazananlar 
1 - Davutpaıa orta mektep ıınlf 

7 den 240 Adnan Atalay. 2 - Galata 
Karaköy Halil paıa sokak numara 6 
6 da Hazaros. 3 - lıtanbul kız liaesin
den 1235 Sebahat. 4 - Beyoğlu Misk 
sokak numara 2 Zarohi Makascıyan. 

S - Ni§anta§ Teıvikiye palaı numara 
2 de Kemal. 6 - Beyoğlu birinci ilk 
mektep sınıf 4 ten 132 Sebahattin. 7 
- Ticaret mektebinden 1081 Sadi. 8 
- istiklal liıeıinden 372 Iamail Hik-
met. 9 - Beyoğlu 31 inci ilk mektep 
sınıf 2 den 182 Şükran. 10 - Ortaköy· 
de Belk11 Hüseyin. 11 - Ortaköy çif
te imamlar ıokak numara 7 Raif. 12 
- Senmonova kız mektebi ıınıf 3 ten 
Hayrünnisa Talat. 13 - Şi,hane 

karakolu Bedrettin mahalleıi müezzin 
sokak numara 10 da Cavidan • 14 -
Iatanbul 49 uncu ilk mektep sınıf 3 ten 
34 Mediha. 15 lstanbul 49 uncu ilk 
mektepte 145 Fikriye . 16 - Şehre
mini Trnmvay caddesi numara 479 
elektrik M. Cavit. 17 - Balıkesir: lh
tisaa mahkemesi katibi lsmail Bey oğ· 
lu Emcet. 18 - Şehremini saray mey
danı caddesi numara 28 Behzat Şinasi. 
19 - lstanbul 29 uncu ilk mektepten 
26 Vahit. 20 - Belat Molla a~ki ma
hallesi Şahbudak ıokak numara 5 te 
L(ıtfiye. 21 - Edirnekapı ıarmaıık 
caddesi numara 59 Nefise. 22 - E
dimekapı Yağhane sokak numara 14 
mütekait yüzba,r Adil Bey kızı Mu
azzez. 23 - lıtanbul kız lisesi sınıf 
B 5 len 832 Pakize. 24 - Kartal Ya· 
kacık ilk mektep sınıf 4 ten 70 Rukiye 
Avni. 25 - Çengelköy yeni mektep 
numara 15 Nü1ret. 26 - Beyoğlu on 
ikinci ilk mektepten 328 Mahir. 27 
Vefa Iİleıi A 1 den 1031 Natık. 28 -

(Dc1•nmı nrı 

HABER 
Akşam Postası 

ldarehaneıi: 
ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi - - -Telgraf Adresi: t TANBUL HABER 
Telefon ı•azı: 23872 tclare: 21S70 

~-------, 
ABO~E ŞERAiTi 

1 S 6 ız aylık 

Tllrklycı: 90 260 480 870 K~. 

Er.nebi: ıso 37S 700 1200 

ILAn TARiFESi 
1:1<-.areı J.l&nlıırının ıaatırı 12,50 

ltc!iml llAnlar 10 kuru,tur. 

Sahibi: HASAN RASİM 
Neşriyat müdürü M. Gayur 

Basıldığı yer: (\'AIUT) l.\lııtbaaııı ----------------------· 
HABER gazetesi 

El yazısı tahlil kuponu 

isim . • • • • • • • 

-na, tarafı ı lncl uyfada-

d uğu halde vesikaları bugün, ya • 
rın denerek aa!lanmıt ve verilme· 
miş sonra işten birdenbire çıka· 
rılmıılardır. Meseleyi bir de Emi • 
nönü kaymakamlığından anlamak 
istedik. Kaymakam Beyi bulmak 
mümkün olmadı vekili ademi ıa· 
lahiyet beyan etti. Binaenaleyh 
bu cihetten bir şey öğrenemedik. 

On üç hamalın ıikayetini tura· 
da kaydediyor ve ait makamın na· 
'Zarı dikaktini celbediyoruz. Eğer 

çalışmalarında mahzur yoksa açık 
ta bırakılmaları ~üphesiz idili.ne 
bir hareket olmaz. Hüsnü niyetle 
yapılan işaretimizin hüsnü suretle 
karşılanacağını ümit ederiz. 

Gazi Hz. 
· -Bat taralı 1 inci uy.fada-

havada tayyareler selamlıyor, 

bütün fabrik:ıların, lokomotifle· 
rin, otomobillerin düdükleri ça· 
lıyor ve binlerce ağızdan ko
pan "Yaşa Gazi,, sesleri ufukla• 
ra dağılıyordu. Sevgili misafi· 
rımız, güler bir yüzle vagonla
rından çıkarak halkı selamh
dılar. Kolordu kumandanı, valı, 
fırka ve belediye reisleri ve di
ğer zevatın ellerini sıktıktan 

sonra halkın ar:ısına karııtılar. 
Bu dakikada çok ulvi ve hece• 
can verici bir manzara can
landı. 

ihtiyar kadınlar, genç köylüler, 
mektep talebeleri, büyük rehberle· 
· · 'd presti-ten kurul· rını sevgı en ve :ı 

mu§ bir kalp gibi sarmışlardı. Bun· 
lar kendi Gazilerini kucaklamak, 
doya doya görmek aşkıyla çırpını· 

yorlardı. Milletin babası milletin 

arasında dakikalarca vect ve ~ef • 
k 1 • d' V .>UI > 't l q't at e gezın ı. e sonra vagon arı· 
na avdet buyurdular. Katarın dört 
tarafını saran coşkun bir halk kit· 
lesini vagonlarının sahanlığından 

selamladı. 
Vali kumandan, fırka ve hele· , 

diye reislerini, şeker fabrikası mü· 
dürünü vagonlarına kabul buyura· 
rak iltifatta bulundular. 

Tren, saat 19 da hareket etti. 
Halk dağılmamıı, heyecan sön· 

memiş, hasret dinmemişti. 
Tekrar hareketiyle beraber mu· 

azzam bir kitle yekpare bir iman 
ve ülkü timsali halinde eller ileri 
uzatılmışl kalpler bir tek sevgiye 
bağlanmı§, dakikalarca rayların Ü· 

zerinde yürüyerek büyük rehberi • 
nin yolundan gitti. Bu kısa, fakat 
çok şerefli misafirliğin doğurduğu 
sevinç hala deYam etmektedir. 

-
Halk masalları 

-t)ıt tnrafı :i inci 1a;1·taıtıı-

- tık çiviyi kalbine çakacağım, 
diye homurdandı Ve elindeki u· 
zunca çivilerden birini tam kalbi
nin üzerine dayadı. Fakat tam bu 
esnada birdenbire genç delikanlı 
ortaya atıldı ve elindeki bıçağı bu 
vaziyet karşısında sersemliyen 
haydudun kalbine sapladı. Şem'un 
boğalar gibi tepine tepine geber• 
di ve padişahın kızl hunun üzeri~ 
ne senelerden beri unuttuğu kah· 
kahalarmı hatırlıy:ırak güldü. Ar· 
tık hayatından ebediyen emin ola
hilirdi. 

Şüphe yok ki çok zeki ve anla
yışlı kF.rilerim bu vak'a üzerine 
padişahın kızı ile fakir delikanlı· 
nın da evlendiklerini ve bermut:ıt 
kırk gün kırk gece düğün yapıldı· 
ğını tahmin 'etmişlerdir. Hakika· 
h::n de böyle oldu. 

QözlUklU adam 
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Y.ız geldi. Tahtakurusu. incı.lcr ve butün hı~ar.ıt uyanmadan yuvalarını behemehal 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

~50 gramlık kutu en-e~ce 45 şimdi 30 kunışa, 500 gramlık kutu c\ velce 75 şim<lı 

50 kuruşa. Uir kiloluk kutu cwelcc: 125 ş1mdi 80 kuru,a t\ltı litrelik büyük 

ıenekesile beraber 350 kuru~. Topıancılara tenzil~r. 

Satılık Pırlanta. Küpe 
Fevkalade temiz ve nadide 12 kratbüyüklüğünde bir çift pırlanta küpe ile 

bir pırlanta bilezik ve bir broı 19 - 4 - 934 Perıembe günü öğleden sonra 
Sandal bedesteninde müzayede ile satılacaktır. Nadide bir mücevhere malik ol-
mak iıtiyenlerin o gün müzayede mahalline gelmeleri (15751) 

Bütün Türkiye Radyo Meraklıları 

YALNIZ 

COSSOR 
Radyo lambalarını kullanıyor 

.:; z de fevkalade neticeler almak ister· 
seniz ingilterenln en meşhur 

CO SOR 

Akay Hatlarına ait ilkbahar tarifesi 19 • Nisan· 934 Perıem
be gününden itibaren tatbik o!uoacaktır. Yeni tarife iske!elere 
asılmıştır. Cep tarifeleri de giıelerde •evcuttur. (1758) 

Istanbul Posta T. T. 
Baş Müdürlüğünden: 

Ka,..ı ve deniz nakıl vaııt~larında kullanılmak üzere 6000 

ıli s::>OO kilo benzin aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 

1151934 tarihinde icra kı'ıoacağından talip'.erin °o 7,S niıbetinde 
teminatı muvakkatelerini hamilt.n mezku · tarihte saat 14 te 

Paş Müdürıyette müteşekkil komis} ona müracaat eylemeleti.(1653) 

İ::tanbul uçuncu ıcra dairesin
den verilen ve 16 nisan 9:_..1 tarih 
ve 704 sayılı nüshamızda çıkan 

ilandn Toph: ne denilecek iken 
T opkapı den ilmi§ olduğundan tas
hih olunar. 

Savo- ı~.ksin saçların 
halas karıdır. 

Umum sabş yeri: Bah«iekapı 
Zaman ecza deposudur. Bir 
lira mukabilinde taşraya 

gönderir 

fCZAHELUOt SATIUR 

340--341 ıeneıi Vefa mekte· 
binden aldığım tasdiknameyi zayi 

1 • 

ettim. e Y nisini alacağımdan eski-
sinin hükmü yoktur. Muhlis 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

T omas Keseryan Efendinin Ga· 

latada, Y enicami mahalesi Kü· 

rekçiler caddesinde 53 Numara • 

h dükanmda Y :ığcı Nikola Ayva· 

. liyoti Efendi aleyhine ikame eyle· 

! diği iki yüz elli liranın tahsili da· 

davası üzerine mumaileyhi!' ika-

.1 metgahı .. me:hul bu~un~uğu anla· 
şılması uzerıne yırmı beş gün 

I müddetle ilanen tebliğat icrasına 
karar verilerek 14 4 934 hrih 

ve saat on için tebliğat İcra edil· 

diği halde gelmediğinizden müd· 

dei gıyap kararı tebliğini talep ve 

üç kıt'a senet ibraz ve senetlerde
ki i.mzalar hakkında tatbik:ıt, İs· 

tiktap ve sabit olmazsa yemin tek· 

lif etti. Bundan bahisle 25 gün 

müddetle ilanen gıyap karının teb· 
liğine karar verilerek muh:ıkeme -

nin 17-S--934 tarih saat ona ta
lik kılmnış olmakla müddeti ka· 

nuniyesi zarfında itiraz etmediği
niz ve mahkemeye gelmediğiniz 

takdirde gıyabınızda hüküm veri· 
leceğinden mu:ıme1e1i gıyap kara· 

rı makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (200) 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

12/ 411934 vaziyeti 

AKTiF ~- -- PASiF ı=====-

Kese: 
Lira Lira 

Ahın: ~al! ki logram 12.o34 519 1 L17.771.:iOI .05 Sermaye .. . .. .................. .. .... ..... ............ . 
Ihtivat akçe~i ............................................ .. 

15 000 000 (JtJ 
349.l 1026 Ban knoı . .. . .. ............... ....... ... M ., 1 '.! 99 7. 7' ;19. -

31.444 176 Ol U --4 93- 96 rı ~ lı k ....................................... 1 " bt ;), 
TedavUldeki Banknotlar: 

Dahlldekl Muhabirler: Deruhte edilen enaı.ı naı.tiye L l SS 748 563 -
A.ltııı · Safi l~g .......... ı 7'88·024 I L. 2 515.004- -
rur. lırrn ............ . ~ ., .215.17644 

l\anunun 6 ve 8 inci madde· 
~ 7'JO f80.44 

Hariçteki Muhabirler : 

leriııe te\·fikan \'lki ıediyaı 

Deruhte edilen evrakı naktiyc 

8 827.563. -

\ lıın: Safi kilogram 3.745 132 5.267.839.42 
\!tına t1hvili kabil Serbest dövizler 3 412.248.63 

ba!<ıyesi .... . .. ........... J 49.92 r.ooo -
8 680 088 u~ l\ar~ılığı ramamen al tın olarak 

teda\·ülc uze..iik: · · . JL 8.688.000. - 158.609 000 o'.! 
Hazine Tehvlllerl: 

Türk Lirası Mevduatı : Deruhte edilen cnakı nıtktiyc ~ 
'ar~ılıtı ~ L.I 58 748 563.-
1\anunun 6 ve 8 inci mad· 

Vade~iz .......................... . 17 .870.492.02 

delerine tevfikan vaki tediyat ., 8 827.563.- 149921000 - ri Vadeli ............................. •------

Döviz Mevduat. : 
17.870.492.~ 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları ..... ........ · .. · I L. 3.910.900 - ~ :~:~t ::::::::::::.:~:·:.:::::::::: , 6.640.533.08 

2.670.323.50 9.3 I O 856·~8 

43.242.702.65 
Ticari senetler ........... ··· · · · ~ •. 2.083. ;'96 97 5.994.696.97 Muhtelif -.. - .......... - ...... _._ ....... --.... ·---
Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
Deruhte edilen evrakı n•ktiye ı 
l.:a rfılığı esham ve tahvilAt 
[itibni kıymetle J ........................ ,, 27.627.370 .22 
Esham n Tahl"illt ................... 1 - 3.250.643 30 30.878.013.52 

41.342.73 
4500.000.00 

ı o. 192.663. 77 
244.:l82. ı 6 ( .49 

Altın ve dlvlz Dzerl11e avans .. ...... . 
Hlasedarlar ........................... · .. · .. 
M•htellf 

Yekl11 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarım herr;ün :ık~ım:ı. kadar 

Beyoğlu Tok :ıtlıyan oteli yanında 

~fektep sokak 35 Xu lı muayeneha
nesinde teda\·I eder. Tel. 40783 

BORSA 
1 11 ]izal;ırır.da \lldıY. işareti olanlar üzer· 

!erinde 16 Ni~anda muamele görenler- 1 

dir J Rakamlar kapanış fiatlannı gösterir. 

* r.ondra 642, ·- • Vi)AD I ~·. -* Nevyork 12.a.. - * l\lı1rlt 18, -
• Parls 162. 50 • Btrllo 49, -
* l\1111no 216. - * Var~on 23, -* BrüL;~cı 116, - * Budapcşı. !18, -

* Atlna ~4. - * BüL;rcş 'O. -
• Cenenr EU.- * Bclı:rat ~3. -
• Sof)3 ?i, •. • Yokohama 3ı. -
• Amsterdaın H , - *Altın 923, -

* PraJ? ıc.ı .• * !\ltcl<llye ,6, -
• c;rokho' nı ~a - .. RPnknoı ,38 --

Çekler (kap. sa. 18) 

• Loodra «>•7.00 • Stokholm 
• t\cr)ork 0.796;- • Viyana 
• Paris 12.06- • :\ladrit 
• J\lilAno 9.'.!8\14 • Berlin 
* BruL;seı 3.40!0 • \'arşova 
* Atlnı. 83,46U • Budapeştc 
* Gcoene ~.4~75 • Bülcreş 

1 * Sofya 6'i,636fl * Oelgm 
• ı\mstrrdam 1.17!6 * Yokobamı 
« Praı: 1l,159:1 • l\losko\·a 

2.998t 1 

4.3!42 1 
5.819il 
~.0138 

4 3:!42 

:ı,s:ııs · 
79,s.ı:ıo 

34 8i~O 
9.615 

10~7.i'O 

~ı-====-=~::='.~~==-====-, 

~ 
iş Banlı:ısı ıo 00 
... nadolu 26.6 ı 
Hejl 3,90 
Şlr. ı layriH • - 00 

l\1crke7. Bankuı -· :lO 
U. Sigonıı ıo.s~ 

: Bomontl ıs,ııo 

l'erlı:os 

Çimento as. 
enyoo Ocy. 
~arı. ne~. 
Balya 

Şark m, ecza 
Telefon 

·-.'IO 
! 1. :'O 
-.oo 
-.oo 
-,01 
--.oo 
-oo 

istikrazlar tahviller 
!• l 93JTilrk Bor. ı 29.6~ Elektrik _ .00 j 

• • • il ~8,30 Tramvay _ ,Oü 
* • ,. .. HI 28.90 Rıhtım 16 90 

lstikrlzıDahlll I 98,'0 • Anadolu ı 46 95 
Erl(aııl i~tllırazı I!.)3.75 Anadolu il 46,;-5 

1928 Mıi .4. - ,00 :\nadolu 111 48, IO 1 
lla~dat - Ov • 1\l unecrnı ı\ 55,80 

---~---~ 

f 

Yekin 

2 ·Mart 193' tarihinden itibar1111 
lıko•to haddi ~ S 112 - Alba üıeri•• aYaaı '6 4 1/2 

Tt::JOKiVE 

l I Q.6L:\T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T---~DL;Q 

Haydarpaşa Emrazı Istilaiye· 
Hastanesi Baş tabipliğinden: 

Hastane için nümuneıi veçbile ve açık münakasa ile üç yU• 
metro yerli pat:s1<a mübayaa edilecektir. lbalesi 24 • Nisan • 93' 

Sah günü 11at on cörtte Galatada Kara Mustafa Pata soka;ıo· 
da lstanbul Limanı Sabit sıhbıye merkeıindeki mübayaa kooıi• .. 
yoounda yapılacağından şartnameyi görmek isteyenlerin Galat•" 

da Merkeı Levazım Memurluğuna veya hastane idare Memurlu• 
ğuna müracaatları. (1 476) 

-----------------------~--- ~ Matbaa hurufatile matbaa makinesi kataloğ numat' 
larındaki malzeme mukayese markası olacaktır· 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Yukarıdaki malzeme pazarlak suretile 21 /4/934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra idilecektir. Taliplerin teminat ile mDr•" 
caatları. (1703) 


