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Milletin malı deniz •• ,, deyip yemişler! 
15000 lira da bir zatın 

elinde kalmış 
~lô.hiqettar olanların alakasızlığı 
llzünden batan paraların istirdadı 

hemen hemen imkô.nsızdır 

~ .. Esnaf bankasının parasını daAıtan el kimin? 
)uı bin liralık mevcudu -böyle itlerde adet olduğu veçhi- resinde bulunmuş olan azalarına 

harman savuranlar hak· le- kendilerine ait noktaları tek- yüklemektedirler. 
•t ~ı~ teçtikçe fazla malô· zip etmekte ve bütün mes'uliyeti Faik Bey: "Emir aldım, yap-

~diliyor. Alakadarlar şehirııneclisinin banka meclisi ida- tım,, demekle iktifa ediyor. Borç-

aoma güreşlerine 
iştirik etmiyoruz 

hu
sus hakkında kat'i kar,ar verilmiş 
ve keyfiyet bir felgrafla İtalyan 
federasyonuna bildirllmittir. 

Etrafında epeyi dedikodu Ya.· 
(Devamı 7 nci aayıfada). 

( Devamı 7 nci sayıfada ) .......... . .............................. . 
Acaba kim? 
17000 liralık malı 25000 
liraya süren bir idare .,. 
meclisi azası yakalandı 

Ankara, 17 (Hususi) - lstan· 
bulda hükumetin hissedar olduğu 
şirketlerden birinde idare meclisi 
azasından birinin 1 7 bin liralık bir 
malı şirkete 25 hin liraya sattığı 

tahakkuk etmiıtir. Mesele tahkik 
ve takip olunmaktadır. 

HABER - Dün ak~am aldığı· 
mız bu telefon haberi hakkında 
bugün Ankaradan fazla malumat 
alamadrk. Meselenin hangi şirkete 
taalluk ettiğini öğrenmek te müm· 
kün olmadı. Maamafih hükumet 
merkezinin cezrt surette suiisti
~~lerin önü~e ıı~ıneğe karar ve.r. 
dıgıni gösteren 1iu ha~ri müp· 
henıliği ile ber.af,er kaJ•a lüzvm 
gördu··k c·· ·· ·~ ·· ;.;.'nıİ, .. .:ı • E . ozumazun --~e s· 
naf Bankası rezaleti g{hi !l>ir filcia 
varken ne kadar hassas 'Lulunsak 
azdır. 

Rados adasında ihtilal= 
havası esiyor! 

ltalyanın vaziyeti islah için adaya 
asker sevkettiği hakkında bir 

rivayet çıkarıldı 

Radostan bir manzara 
Atina, 18 (Hususi) - Buraya I diğini bildiriyorlarsa da ba haher 

gelen haberlere göre Radosta ihti- lerin doğru olmadığı kanaati var
li.l zuhur etmit ve günden güne dır. 

hüyümetkedir. Adada pek ırkı Radoıtaki hadiseler Yunan 
bir sansür olmasına raimen muh- halkını fazla alakadar etmekte· 
telif cihetlerden sızan haberler 

dir. On iki ada rumlarının Yuna· 
bunu teyit ediyor. ltalya hüku· 
metinin Adaya a~eri aevkiyat 
yaptığı rivayeti musırren deveran 
ediyor. Romadan gelen haberler 

ni&tana iltihak için son yapbkları 

tetehüsten sonra ltalya hUkômeti
nin aldığı terhip tedbirlerinin ihti-

her ne kadar ihtilal olduğunu tek- lale sebebiyet verdiği kanaati var
zip etmekte ve halk ile jandarma- dır. Radoıta akrabası ve hildikle

lar arasında olan arbedelerin bir 
düğünden dönen sarhoşlar tarafın 
dan yapılan nümayişten ileri gel· 

ri bulunan bir çok aileler adadan 
haber gelmesini endişe ile bekle
mektedirer. 1 

Yunan dahili vaziyeti 
gittikçe karışıyor 

Hükumetin meclisi dağıtarak yeni 
meclisten ayanı fesh kararını 

alacağı söyleniyor 
Atina, 18 (Hususi) - Dahili 

vaziyet günden güne gerginleı

mektedir. Mösyö Veniz~losun Bal 
kan misakı aleyhine yazdığı ma· 
kaleler bütün mahf ellerde n.hat· 
sızhk tevlit etmittir. Veui:ı.-!osun 

bu suretle hücumlarda bulunmak
tan maksadı ne olduğu soruşturu-

luyor. Halk Fırkası taraftarı ga
zetelerin iddiasına göre eski ba§
vekil bu hükUmeti devirmek ve 
liberallerin it baıına geçmesine 
imkan bırakmak için bu suretle 
hareket ediyor. 

Venizelosun hücumlarına karşı 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

M. Y evtiç bu sabah 
Ankaraya vardı 

Muhterem misafir muharririmize 
Ankaradan avdette malumat 

verebileceğini bildirdi ~ 
Ankara, 18 (Hususi) - Yu -

goslavya hariciye n!-zırı M. Y ev
tiç bu sabah Hal 9.50 de İstanbul 
ekspreiine ilave edilen hususi va
gonla tehrjmize gelmiştir. Kendi
sine refikası .Madam Y evtiç, Yu
~oslavya elçisi · M. Y ankoviç, M. 
Martinatz, M. Koyiç ve Refik A
mir Bey refakat etmekteydi. 

Yugoslavya hariciye n:uırını 
istasyonda hariciye vekili T evlik 
Rüttü B.,Ankara valisi ve belediye 
reisi, hariciye vekaleti katibi umu· 
misi ve sair erkanı hükumet kartı· 
lamııtır. 

istasyon Türk ve Yugoslavya 
bayraklariyle süslenmitti. M. Y ev• 

(Devamı 7 nci aayıfada), 



Tütün işleri hakkında komisyon 
kararlarını verdi 

Her hangi suretle olsun tütün alım satımının denk 
haline konulmadan yapılmaması isteniyor 

Ankara, 18 (Husuıi) -Tütün 
kongreıi h'lkkında 1htisnaların 
sorduğum .lktrsat Vekili Celal Bey 
dedi ki: 
"- Kongre müsait bir .aurette 

mesaisine devam etmif, gerek alıcı 
ve ıerelcee u.tacnam mufterek 
menfaatleri dah'linde encumen· 

leri kabul ederse mukarrerat 
kesbi kat'iyet edecektir. Bunların 
derhal hÜkfımet vasıtasiyle mec
lise arzedilerek 'k:ınun haline ge
tirilmeıine calışılacaktır. 

Kabu edilen ve kanun mevzuu 
l rak tesb't olunan rnukaıı-erat 

lar ı : 
)erce iyi netice~er elde edilmİ§tİr. l - !ıter dizi, ister demet, ister 
Heyeti umumıye bu netic • kahp veya her hanıi tekilde olur· 

Muhittin Bey tek- Bolivya harbi tek-
ediyor rar şiddetlendi • 

zıp 

Ankara, 17 (A.A.) - latanbul 
belediye mecliıinde 931 heaabı 
katfıi etrafında cereyan eden mü
zakereler ve buna dair olan nıeıri· 
yat hakkında lıtanbul vali ve bele· 
eli,. reiıi Muhittin Bey, bize §U 

beyanatta bulunmUflardır: 
- latanbul umumi mecliıinde 

931 ıeneıinin kati heaabı müzake
relerinden gazetelere intikal eden 
haberlere göre, 931 senesi içinde 
500 bin lira kadar bir paranın be
lediyece kartılıkıız olarak sarfe
dildiii yazılmaktadır. Bu haber
,_.... Wedi,enia talasisataız ve 
mezuniyet a1madan kanuni sala· 
hiyetini tecavüz ederek para sar
fettiği Ye yahut bu açıim her han
gi bir yolıuzluktan ileri ıeldiği ci· 
bi yanht bir fikir utandırması va .. 
rit ve muhtemel cörülmüıtür. 

Böyle bir meselenin asla varit 
ve vaki olmadığım kati ıurette te
mia ederim. Bir tek tantimine ka
dar bütün masraflar bütçelerle ve
rilen tahsisat ve müıaadelere bi· 
r.aen yapılmı§lır ve hiç bir yolsuz
luk mevcut deiildir. Açık diye 
görülen ve gösterilmek istenen ~ey 
varidatın emredilen bu masrafları 
kartıhyamıyarak bir miktar borç 
devredilmesinden ve bazı hizmet
lerin henüz yapılamamıf olmaıın
dan ibarettir. 

Yoldaş yolda 
Paris, 17 (A.A.) - Röyter A

jansı muhabirinden: 
M. Trocki, ıiyaıi faaliyette bu • 

lunmamak hakkındaki vadini tut
madığından Fransa hükumeti, 
kencliıinin Franaada ikamet müaa
adeıini ıeri almaia karar vermiş
tir. 

Turizmi himaye 
Roma, 18 (A.A.) - Memleke

tin müstahsil kuvvetlerinin kabi
ne tarafından iti hu edilmiş olan 
tedbirler mucibince sarfetmit ol
dukları faaliyet, ezcümle milli teş
kilitlann fiatlarm indirilmesine 
ıür'atle muvafakat etmeleri ile 
semeresini vermitlir. 

Milli otellet" ve turizm federaı· 

yonu ittihaz etmit oldukları ka
rarb.n M. Musoliniye ıhildirmişler
dtr. 

Bu tedbirler ıunlardır: Bütün 
otel serviılerinin yüzde on, sey
yahlara ait nakliyat servislerinin 
,.tılara ait nakliyat servislerinin 
'eza ,Uzde on, otel odaları tarife· 
lerhain he,ettbnecmuasma yii2de 

NeTYwk, 17 (A.A.) - Nev· 
york Taymis gazetesinin Buenoı 
Ayresteki muhabirine göre, Gran 
Şakoda kanlı bir müsademe olmuı 
ve bu arada birçok kimıe ölmüt 
ve yaralanmıttır. Bu müsademe, 
Bolivyalıların istihkamına takri
ben 12 mil mesafede vukua gel
mİ§tir. 

Bolivyalıların neıretmiı olduk· 
ları bir tebliğ Paraıuaylıluın 

cuma ve cumartesi günü binlerce 
telefat ve yaralı vermit oldukları
nı, Bolivyalıların sayiatının iıe, 

ehemmiyetıiz oldutunu bileli!'· 
mektedir. 

Diğer taraftan Paraguaylıların 
lebliği, cephede mühim bir teY 
olmamıt olduğunu bildiriyor. 

Bolivyalılara göre hu müsade
me, iıtihkamın akibetini tayin e
decektir. 

Fırka grupu 
Ankara, 17 (A.A.) - Cümhu • 

riyet Halk Fırkası 1ırupu idare he
yeti reisliğinden: 

C. H. F. arupu bugün öğleden· 
sonra reis vekili Cemil Beyin reis
liğinde toplandı. Muhtelif yerler -
deki elektrik, hava gazı, au tir • 
ketlerinin iıtihli.kitıaı &lçmefe 
mahıus koydukları natler için de
pozitola r, kira ile veya bedel taksi 
ti gibi unvanlarla tahsil edecekleri 
ve ettikleri paralar ve faizleri hak
kında Zonguldak mebusu Rifat 
Beyin tıkriri üzerine Nafia Vekili 
Ali Beyin izahatı •e bu meıele ü• 
zerinde hükfunet tetkikatmı ikmal 
ederek tedbir alacatına dair beya .. 
natı dinlener-ek tuvip edildi. 

Almanyanın taziyesi 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman Re

isicümhuru, Türkiye Reisicümh~ru 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, 
beklenilmiyen vefatı, Tatanı için 
tamiri gayri kabil bir ziya teşkil e

den Kemalettin Sami Patanın ölü
nıü dolayııiyle samimi taziyetleri
ni bildirmittir. 

Alman Reiaicümhuru, taziyet 
telgrafında diyor ki: 

"Almanyanın ;adık dostunun 
hatırasını daima tükran ve min • 
netle muhafaza edeceğiz.,, 

Marqal Hindenburı, mütevef -
fanın dul zevcesine de taziy« tel· 

' grafı çekmi9tİt'. 

Muamele vergisi 
Ankara, 17 (Hususi) - Muhte

lit encümen bugün de toplanarak 
muamele vergisini tetkik etmittir. 
Encümen matbaaların •ergiden 

.. t tutulmalanm kabul et-

ıa olıun tütün alım, satımı denk 
haline ifrag edilirken yapıla -
maz. 

2 - Çiftçi tütün mahsulünü 
denle yapa~en, kınntı, sözleme, 
yan.ık, yetil, çürük, haıt~lrklı, ba
ıık, ezik olanlannı ayrı arrı denk· 
lere koymağa mecburdur. 

3 - Çiftçi Sunıunkari denkler
da, taban, kapak ve kaf alddarda 
ve Rumelikiri clenlderde direk 
ve bp~klarda denklerin ihtiva et
tiği elden ıayriıini kullanamaz. 

4 - Çiftçi ile ahcı aruınclalri 
alım, .atım, merbut konturato e· 
ıaslanna teriikan yapılır. 

Huauaf itilaflar bu bnturato u
mumi hükümlerini haleldar ~ 
mek ı:ntiyle konturato teraitinıe 
ilave edilebilir • 

5 - Çiftiç ile atıcı arasındaki 
alım, eatımdan ve enYaın tayinin· 
den dolacak ihtiliflar, mahallii ti
caret odaıı bu1unm~dıiı takdirde 
belediye ile alıcı ve 1&tıeı aruın· 
da aeçilecek tütün itine \'Wf ye

minli birer hakemden mürdckep 
bir heyet tarafmdan ba11edilir. 

Tarefeynden biriıi hakem here· 
tinia lraranaa na o1nw•ı1ı tak • 
dirde en yaklb auth ma\ıkeıneei 
reiıliii altıncl& toplanıacak alıcı "Ye 
ıabcı tarafmdan intihap olunacak 
yeni bir bikem heyeti tarafından 
ıureti kat'iyecle ve iıtinafh tem· 
yiz edilmemek .-rtiyle azami bir 
ay zarfnada haledilir. Habız çı
kan taraf hakemlik masrafını öder. 

6 - Hikem karari,le olmabı • 
zın iıkonto 'Ye iıln.rta ftJ& diler 
namlarla fiat .eya ıiklet tenzili 
ve "' çürütünden aonra tenzilat 
miiıteana tarafeyn için memnu· 
dur; bilifında hareket edenler 
tenial edilen miktann on aiali 
para ceazıına tabi tutulur. Teker
rürü halinde bu ceza büyültülür. 

Almanyada maneviyat 
tavsamıya baflıyor 
Mitlerin Propaganda NaZU'ı M. 

Göbbels, geçen aün, radyo ile söyledi
ği nutukta, ahalinin milli soayalist in
kıllbma karıı allkasmm tavsadığını, 
zira, ftvkaladeliklere artık ahtıldığını 
bildirmif ve bundan dole)'I fiklyctte 
bulunmuştur. 

Bu, cidden dütünülccek bir nokta
dır. Hitler, Adeta ıeyhlerin müritlerini 
manyetüe ettikleri tarzda -tasavvufi 
bir lkudretle,- bütün Alınan milletini 
tetiri altına almıt bulunuyordu. Bu 
ku"vetle, fırkaamın hükumet batında 
bulunduğu on dört ay zarfında, Alman 
milletine, havsalanın almıyacağı ve ta
rihin ibretle kaydedecefi bir çok şey

ler yaptmlı. 

Eğer tabit !Crait altında olsaydı, 
bun1ann hiç biri yapılama.rdı. flitlcr, 
h&llan kendine i.Mnıp vecde ccıme.in
den istifade ederek bir~ i9fer bapr
tnı§tır. 

Likin, insanlarda nasıl hazan asa
biyet buhranları olur da sonra aksüla
mel huıule gelirse. •:vnile, cemiyetler
de dt, bu, böyle oluy.or. llttiMdi, içti
ma! bir hayatı e~nen Allrıanyacia 
dttvitant bir vect ~ ~iiriitmcte im .. 
kin var mıdır?... Nıtckinı, iıte, propa
ganda Nazın. alAkanın tavaadığmdan 
ıikyet ediyor! 

Edirne mekteplileri hey 
canlı bir maç yaphlar 
Lise ile muallim mektebi berabere 

kaldı mamafih maçın şekli seyircil 
çok sinirlendirdi 

Edırne, 17 (Hususi) - Geçen hal
ta oynanacağını haber verdiğim mu
allim mektebi - Liıe maçı cuma günü 
oynandı. Hava çok .gücel ... Senenin en 
heyeca1tlı oyu•-• .eyretmek için o· 
yunun başlamasına uzun zaman var- ' 
1-n kalabal• Wr halk kütlesi ataıdyo· 
mu dulııhlnnutt--

Oyun reji inhisar müdür muavini 
Bedri Beyin idaresinde saat l,6 ta '-t· 
ladı.. iki tarahn seri akınlarile oyua 
~ canlı... Faıkat hakmiin lüzumıuz 
düdülderile .. cıaa1ı o,.....n ıık _. 
kesilmesi feu .. Oyun nniteYuin ola
rak cleftllllffiyor .. 

Mua11iM mektebi forlanmn ıık stk 
üınlan liH kale.ini tehlikeler içinde 
IRralayor .. 3& inci dllkikada ~ise aley
hiee olan bir peaaltryı 1DUallim mekte
lııi •I içi Nuri sele tahYil ecliJ'Ol" .. 
$ta4'yom dat t11fanile ialiyor .. ()yun 
Mtla:rmca ...... uwıktelııi kalecili 
teh'liWi 'Wr ._ ._ •• llllJ• mavaf • 
fok o1.,.,.. .. Birinci haftaynn ı - o 
.... nün mektebi W.ine lııitiyor •• 

ikinci haflaJIM .......... snektelli 
hrlannın IİM lra'leaini eeri Wr alaM a. 
'9at117W. ..... Wıleri ....... ı..
konteıe ata .W. ....,._...., ıflıbt .. 
Muallim mtikteW ..a aplt Hakkının 
çek\iii enfes korner uçüncü dakikada 
qlara taılalıyor. 

0)'Ull MuaRim ınelrte'binin miite-
ma4i +alrrile ...._ ..,..... Mmlm 
~acim b1 alaıfı gürel 
Wr JMll& ıslki - ~ ............. . 
lcarak ,......_ •• seliiaü doku
zuncu dakib .. yapryor ••• Oyun t.ir 
..UHet ... ..,.... tMip etnııeLie fa. 
ilcat ...... Mil .,. ...... a.lik-
leri11e .......... ---' .... ,.. .. o. 
,..e.a.r '"' vallİ,.et brpınula ıİBİr• leni,.._.. Halk arallftda mü•l..ı... 
ler ehtJW .. Hakem tafll'llllf, vaziyette 
Wlan ilae)"eCaW .......... ,..nlıt hÜ· 
kim1w ..-iycıır... e 

25 İllcİ ......_,_. H.. iki takım· 
tla da -.-ı.k ..,., °"" tat11a1aıtı .. 
Top amaallian ..-teW W.. tininde 
Wr sniWie iki .....-. Miaam edi
J'OI' .. Hakıusia ~ ~,_, çoll 
,wi&Mle tMr çalıı .. Füat ha,rett Ha
kem karan akıi cihete veriyor .. Ve mu 
allim mektel>i kaleıine penUb çekili
yor; hirinc:i rollerini liaeliler - ıuret
le luıkemin ,...tat brvile lauamyor· 
lar.. Bir Uç dakika ıeçİ7or. A7111 te
kilde llir penaltı ile liaeliler ikinci col
lerini yapıyorlar.. Bu ıuretle nelİc..? 
3 - 2 liıe mağlup vaziyette .. Artık o
'YUncular ve halk ıinirlenmiı Yeziyette 
lıakeıne fena sözler liyleniyor. Ha1ı:em 
kendini kaybetmiı vaziyette, arbk hü
!kümlerini hep yanlrı veriyor.. Liıeli-
1ere olan iki penaltıyı ıör.nlyor .. Ha-

riçten yapılan tehditlerden ürken.~ 
kem mutlaka oyunu beraberlikle~ 
mek istiyor Lisenin orta hah ' 
pzel \ııir tiitle lteraberlik Hyt~ ~ 
yapmrya naavUfek oluyor.. ki ......-. 
yegane hakir golleri bu ... Oyun 3 -' 
beraberlikle b'tiyor ••• Fakat .ahafl ~ 
keden halk çolı:: sinirli, hakeme 
sözler savurarak aynlıy' · •.• 

Hamdi 0§111 

lbrahim Tali 8. 
E4irM, I' (Huauaui) - lkineİ 

w mifettiı lllralaun Tali Bey 
aar giMi ~ _..ıerdt vazif' ... 
he.tlryaca'klardır ... 

Edirne planı 
Edirne, 17 ( Husuıi) -

aia """"" ~ Olan Alman 
tehaıa1.._ .,.._ l Ma,..ta Mlledlf"I 
l'ellim ............ M.kavele el 
41e Gui H• ıadtciae yapalaak 
lcitldi• "" .-.;ıni~c dikilec:* 
.. ,. Wr abid nin planı da .a.ı.a.ıııı.ı 

Define arıyorlar 

tedir. 
Bu h~ı i,1er- talelte 

verdiii tubhi41atla ~-

Ahalisi çabıkan bir 
Kiçliqelaa.ee eiftrlZHla An 

ri h01%W8 ....... ..,. •• 

lmy• • aenedea'-i etrah • 
- MiJlk mektep ......... 
........ in dellleti ile .......... 
h....._ Mohtar Hiaıni, MIE ... P'I 
dan Yahya, Hamit, Faik Ef.lerle 
likte ve 1200 araba ta~, 375 ye 
sarfdilmek nt'etile inta ettiri • 
uhçedc ~ ettiri ....... 

Bilhasaa "* çalıfbn nylii 
•• Y allya Ef•di mektebia ve 
sinin nokaan bulunan levazımını 
min için kereste ve aaire cibi m 
fi temin ıle arkadaılanna Öl'lle* 
••tt.lr. 

Çallfkan köylülerimizin m 
için canla, lılatla çabımalan ine 

yetle kayWilmi,tir. 

Elizizde sıhhat işi 
Son sistem ve iki katlı bir hasta 

binasının inşasına başlandı 
llbia, 14 <H•••O - ŞiiıDtlilri ..-,.ıt suti halk ...-ia• 

hasta. W...., AIMrilraldana Elbia- ...... Wi' ......_ .,_.. .. 
de 1-lujtlılan .......... laılauttrr. .. ..... lıattalar 1ııer ....a. ile 
o wıldu. fim4iye............... ,. ... ti .......... ""_ ...... 
lebt ._..._i .... lnııl•ml rkta7· z rMndll' • 

dı. E.._ •üpca tsaR .-..ili ._ Muallimler ara 
vali T .... S... Se7 a. ~,.ne ya· 
kınclan•lllra._ .................. 
ri,et me,..._ ld lratlr .. tiateM 
hutaae ......... ,........... .... 

lanmıştır. 
Şimdiki hastane 50 yataklıdır. 

haatalann ve hastanenin t..ızli~ 
•on ..._. itiaa edilınelcteclir. 

Haatllnenİb, dahiliye, hlıl'ic:i,. •e 
&uhrevi laaatakldar, pavyoalarile ame• 
liyathane, ec:aane ve liboratuvan her 
huaaıta faal ve mmataumdlr. 

Op.allr n .. taıWp Hamdi Bey 



, 
«;;=;; ~..... • •• .... .. ; .:. _,,..,. 

:p,UÜHt •..... 
~- ~: k - - - - ---1 ayıkçıyı a1datan-
ar, hastayı soyan-

E. lar, ilh ... 
Yıpte Bahariye tütün depoau

n~n ınüdürü ahpabHDdrr. Geçen 
ıun kendisini ziyarete ıittim .. Ha
~a çok güzeldi. Sırayla nöbet bek-
eten sandallardan biriyle, köprü
~~ kadar otuz kurufa pazarlık et
lı ·· l>üt ünün: Bütün Halici, b:ıı
;;.n ha.ta küreklemek otuz kuruta .. 
k·ır kaç yüz metre kadar açılmıttı 

1
' ihti}'a.r sandalcı, birdenbire: 

d - Ah, beyler! -dedi.- affe • 
k~rainiz, ben geri döneceğim .. Bir 

1 0 ekmek almıttım .. Kahvede u· 
nuttuın O 1 .. d . ·• nu a mama muaaa e 
edın .. 

Ra.tı olduk. Fakat: 
k• - Nedir kuzum, aenin bir ef
arın var, baba? .. -diye sordum. 
Batını iki yana aalladı: 
V ~~rdim büyük ... 

e ıçıni çekerek anlattı: 

t
. - Sizin gibi beyler geldi .. Saa
ıne k P&zarlık ederek, aanıdalımı 
dıra.la.drta.r .. Öjleden aktama ka • 
et" l\&ğıthanede falan dolatb1ar .. 

el""'-d"kl · · ö ·· b' k d ··~ ı erını g runce, ır ar a· 
~!ın &andalma binerek benimki

nı ~raınağa eıktım .. Meler, kartı 
~hile çıkıp ~itmişi.er ... Bugü~üm 
s· '."n. aecti ... Ne b1ley1111, beyım? 
~111n ıibi temiz pak insanlardı! 

ellftefe gelmitler; benim hakkı· 
llıı Yeın 1 d" d .. •· d" . ez er ıye u§un um... ' . 
k--Ylliu~ akrabamda~ bir. han;m, 
d «nserdcn ölüm halinde yatıyor -

\{,, 

l Akıt Muhtar, Kemal Cenap 
~'rında. üc bet doktor ıayni hük· 
~ w 1 

"•rdil ..... 
........ -· fa İTıaC:lt:llCf .)'11 ıut l!jUIU.lt:U to.1.• 

~~ınaz! 
d -tekim, betbaht kadın yatama-
\. l a.ın yirmi gün son.ra öldü .. 

••.. aka.t, bu müddet zarfınd:ı, bir 

1~dı azam,, evimize haber yol
l~a: 

td-.~n bu hanımı ihtimal tedavi 
~ tbılıriın. Yüzde altmı! ümidim 
'~ır .. lıterlerae gelip bakayım ... 

" aıtanın dama ti >.rı zenıin in • 
~ llla.rdı. Kız'anna, bu "üıtadı a· 
ı_'"1trı bir tar1i.tan olduğu, feli· 
"eti . . bu ı'll ••tıt.'!llar etmek arzusunda • 

~~Uiu .•öylendi.. "E~er k~~se : 
-. Çareııni bu :ıdam bılse, dilll~a. 'fil lllethur ilimi diye iaaaını 
~ b.rflerle bp tarihine yazar· 

t,, declik.. Lakin: 
l>ıJ~ limeı "ölecek,, diyot' .. Ya· 
ğ ~ batka bir teY olamıyaca-

•ııı .:: b ·· 't be le~ W\l)lüyor .. Bir u, umı s • 
Ci._. ~ ••• Ejer tecrübe etmezsek 
l'Q. '"•iin sonuna kadar. •nne • 
llı'ttd~I\ Para eıirgenıit gibi içi-
ııd~ a... -d d"I • Qlcran olur.. e 1 er. 

lir,~:la.dı izam,, , vizite~i otuz 
)i . n ha.atayı ziyaret ettı. Ve 

llaıı o" •"n .aonra: hi:' .Ne Yapalım? .. Biz elimizden 
ı,""'~' l'-.,tık fakat mu~ffak o-

-...ddt , t.. 

r 
11
" -hl=-'- d"" k'" ı··~i tablola· 11\dla\ ıa& Uf UD U5u 

t..a daha klaÇ tane .. yayım? .. 
t\ll\\cu af ~n.kaıı faci:ısını evvelki 
l"ıllı d' dunku, bugünkü nüshala· 

«-1 a. oku 
'tendi · Y\ln .. 

"~ife ~erıne devlet tarafandan 
ltın1 k ~Ye •erilen murakabe hak· 
•ın, d~ 1-nınıya.n zatlal'ın macera· "•in·· ! ltn "" ·· 

. ~) illh, ilih ... 

l>ij" d . . . 
~rll) e Yazdnn, bugün de tek· 
't 01'\&Qı: ............ 

l ~ laakaaca, umumi ah· 
.. ~ '""'-it .. ltGyGk bir mücade· 
~ :lıılıy ...._nın ae'ip çatblt· oruz .. 

HABC.IC - Aktam Po•t••• 

Hiç sebep yokken trende imdat 
işaretini kim çekti 

Polis memuru Recep Bey işaretin kendisi tarafından 
çekilmediğini o ·esnada uykuda olduğunu söyledi 

Tıp fakültesinde yeni 
imtihan şekilleri 

Tıp Fakültesi Profesörler mec .. 
liıi Tıp fakülteainin imtihan tekil
lerini teıbit etmi9tir. 

Yeni tekle göre, imtihanlar şi • 
fahi, ameli, tahriri veya her üç şe -
kilde yapılacaktır. Profesör bu te. 
killerden birini tercih edecektir. 
imtihan notları "çok iyi, iyi, yeti -
tir, yetitmez" tarzında olacaktır. 
İmtihanlar her derain profesörü ve· 
ya profesörleriyle doçenti, diier 
denlerin bir ordinaryüı, profetÖr 
veya doçentinden ibaret bir jüri 
heyeti huzurunda yapılacaktır. 

Notları bu jüri heyeti verecektir. 
Y etitmez notu alan talebenin 

imtihan evrakına veya bordrosuna 
ıoruıan ıuallerı ayrıca jüri heyetı 
kaydedecektir. 

Prof eaör talebeden bu vakalar -
dan her biri hakkında tahriri bir 
mütahede ve tafailit istiyeuktir. 
Tıp fakültesinin ıınıf veya ıömea· 
tır imtihan uaulü kaldırılmıı, bu· 
nun yerine yalnız doktora imtihan 
ları uıulü kabul edilmiıtir. 

Bu doktora imtihanları da dört 
zümreye ayrılmıttır. Doktora imti. 
hanlarında on üç dersten aeçmek 
mecburidir. 

Sular idaresi için bina 
Belediyeye bağlı Sular idareıi 

için T akıim ile Şithane karakolu 
araernda. münaıip bir bina aran • 
maktadll'. 

Sular müdürlüğü şimdiği bina -
aından taıınacaktır. Amerikan ı~ 
f arethaneıi yanında ~ıki lıtanbul 
klüp binaıı beienilnıittir. Bu bi· 
na için yüz bin lira ietenmektedir. 
Belediye iıe Mkaen bin lira ver· 
mektedir. Paaarlık.~ u)-u911luna 
bina Sular idareaince sabn alına • 
caktır. 

23 Nisan bayramı 
23 Niıan bayramında ilk mek

teplerde yapılacak müsamere, 

konferana, toplantıların proıram • 
larını la.zırlamak üzen!! Cumvteıi 
günU bütün ilk me~p bq mual· 
timleri Hiımayei Etfal Cemiyeti 
merkezi binasına çafmlm11lanlır. 

Yeni yolcu tarifesi 
Deniz yolları yolcu tarifele-

rini tetbit eden komisyon dün 
lkbsat Vekileti deniz ve hava 
müıtetarı Sadullah Beyin riy:ıae· 
tincle toplanmıt ve yeni tarifeleri 
tesbit etmittir. Sadullah Bey dün, 
aktam tarife ile ber.ıber Ankara
ya hareket etmiıtir. Yeni tarife
de bazı hatlarda ciis'i •Mnl&r ol
dutu söylenmektedir. 

Kalp para 
Beyotlu Amerikan mektebinde 

muhaıip Emin Efendi dün biadili 
tramvay bilietçiaine verdiği para• 
nın kalp olduiu anlatıldığından 
yakalanmıttır. 
H1raız c;1rak 
Kaaımpqada al"hacıhk yapan 

Burhaneddin Efendinin çırağı 
Tevfik dükkandan takımlan çala
r.ak kaçarke._ yakalanmıfbr. 

H a~adorun aersemll§i 
Betiktatta oturan Haç.ador dün. 

her nedenae (Allah kimseyi Türk· 
lerin eline dütürmeain) diye Türk 
lüğü tahkir ettiiinden y:ıkalana
rak adliyeye verilmİ§tİr. 
Sermayenin h1raızh§ı 

Kualksızda oturan Vahdettinin 
iki lirasını çalan Abanoz sokaiı 
sermayelerinden Hayriye yaka • 
1anmııtır. 
ne buldise toplamı, 
Çengel köyünde Ferit Beyin e

vinden bir bkun elbiee, bir hah 
ve 28 lira para çalan aabrkalı F e· 
rit yakalanmıtbr. 
Tramva,dan dU.tu 
Fındıklıda oturan Fatma Ha• 

nnn Beyotlunda tr&navaydan İ• 
nerkea düflDüt ve batından yara -

tin ve Adil Beyler icabını dütün • 
düler, trende ıebepıiz imdat işa • 
reti çekmenin olıa olaa Demiryol • 
ları nizamnamesinin dördüncü 
maddesine muhalif olabileceği,228 
inci maddeye uyğunluk gösterme -
diii kaydiyle, polis memuru Recep 
Beyin beraatini ittifakla kararlat· 
tırdılar. 

Nihayet mezarlık için 
yer bulundu 

Belediye Beyoğlunda asri me • 
zarlık yapacaktır. 

Bunun için iki senedenberi Bey· 
oğlu cihetinde münasip bir yer a • 
ranıyordu. Nihayet Zincirlikuyuda 
milli emlakten bir yer bulunmuf, 
fakat buraya sonradan bir çok kim 
seler hiaaedar olduklarını söyle • 
diklerinden bu yerden vazgeçil -
mitti. 

Nihayet bu arsaya yakın yeni· 
den bir yer bulunmut, dönümü yet· 
mit üç liradan pazarlıkta uyuıul· 
muıtur. Muhittin Bey Ankaradan 
gelince tapuca kayıt ve teacil mu· 
amelesi yapılacak, bu mevsimde 
inşaata ba§lanacaktır. 

Dolandırıcı Saim 
gene faaliyette 
Methur dolandırıcılardan Mah

mut Saim gene bir dolandırıcılık 
meselesinden dolayı yakalanmıt • 
br. Mahmut Saim yeni bir ope -
ret heyeti teıkili ve iki üç mecmua 
teaia edeceii haberini işae etmit 
Ye Ömer Ahit hanında kiraladığı 
yazıhanede müracaat edenlerin 
iaimJerini kaydetmeğe batlamııtır. 
Bu sırada her ıün teminat par.uı 
namiyle koparabildiği kıdar para 
almıthr. Bu ıuretle dolandm • 
}anların adedi yirmiden fazladır. 

Zavallı adamlar bu itin bir tür
lü netice vermediiini ve üstelik 
•erdikleri paralann uçtujunu g6· 
rünce meaeleyi anlamıılar ve za· 
bıtaya müracaat etmi9lerdir. 

Bunun üzerine Saim de yakab.
narak adliyeye veriln;ıittir. 

Neler yapılacak 
Geçen hafta Muhiddin Beyle 

birlikte Ankaraya giden belediye 
·fen müdürü Ziya Bey dün şehri
mize dömnüt ve aeyahati h:ıklun
da 9u izahati vermittir: 

"- Ankarada yeni T erkos teai· 
ıab hakkında Sıhhat Vekaletiyle 
temaı ettim. Vekalet projeyi ka· 
bul etmit oldujundan derhal ite 
bati an :ıcaktır. T erkoı auyu bu se· 
ne Balarköyüae de u..le edilecek
tir. Tramvay tirketiyle yapılan 
temaslar neticeaiade Eminönü -
Eyüp hattinia eür'atle inta edil· 
mesi de takarrür etmi!tir. Muhid
din bey bir iki gün aonra latan • 
bula -a•det edecektir. ,, 

Is mail Hakkı paşa 
Umumi harp seneleri eanaım· 

da levazım reialiiinde bulunan 
meıhur Topal lmı'lil pata dün 
Kadıköyünde bir akrabaımıD e
vinde vefat etmiqir. 

~Uµk: 
_. ~ ~~ı._: -

Yeni varidat 
men balan 

Evvelki gün gazetemizde ıöyle 
bir ilan vardı: 

"Belediye falan filan mezarlık· 
larındaki otları ( ... ) tarihine mü· 
sadif ( ... ) günü aleni müzayede 
ile satacaktır. Talip olanlann 
yüzde yedi buçuk nisbetinde temi· 
nat akçeleriyle birlikte müracaat· 
ları.,, 

Fena fikir değil hani? Bu ıu· 
retle hem mezarlıklar muzır ot· 
lardan temizlenecek, güzel bir 
şekle girecek; hem de belediyenin 
kasaaı biraz para görecek. Eanaf 
Bankası rezaletinden aonra bu pa· 
ranın fevkalade ehemmiyeti olsa 
gerek .. 

Her ne ise benim bu ilandan 
anladıiım tey belediyenin paraya 
ihtiyacı olduğudur.Şu takdirde ya 
kında guetelerde töyle ilanlara 
da teıadüf edeceğiz. 

"Belediye Ankara caddesindeki 
pislikleri, çöpleri aleni müzayede 
ile satacaktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk ... ,, 

Ne olur ne olmaz? Belki bir ta• 
libi çıkar da hem halk sabahları 
çöp çiğnemekten kurtulur, hmı de 
belediyenin kasasına para girer. 
Sonra bu ıekildeki ilanlar mev· 
simle de çok alakadardır. Meeela 
9imdi bahar ... Otlar ve çemenler 
daha yeni yeşermiıtir Binaen~leyh 
b l d. t atsa mesarhklarda e e ıye aa ıa ı 
Ye bot al"salardaki otları sata~. 
Mevıim ıonbah:ır ve hava yag• 
murlu mu? Hemen gazetelerde 

şöyle bir ilan: 
"lstanbu\ belediyesi Eminönü 

meydanında biriken ıuları kapalı 
zarf usuliyle satacaktır. Sular 
berrak ve diz boyundadır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk nis· 
betindeki temİnJ.t akçelerini Eı· 
naf Bankasına yatırmaları.,, 

Bu usu1ün bir faydaaı da halkı 
takvinı kultanmak zahmetinden 
kurtaracağıdır. Sabahleyin ga· 
teyi açıyorsunuz. Şöyle bir ilan: 
"Belediye Beyazıt meydanındaki 

karları satacaktır. Talip olanla· 
rın .. ,, 

Kanun.uıaninin gelmit olduğu
nu anlay:ıbilirainiz. 

"İstanbul belediyesi Y enicamiin 
saçaklarından sarkan buzları ale· 
ni müzayede ile satacaktır .... ,, 

Şubata girdik, diyonunuz. 
Bir de k:ızara belediyeye ait 

bir banka daha iflas eder ve bel~
diyenin bir k111m paraaı daha u· 
çarsa bu sefer artık siz seytedin 
ilanları: . 

"Galataıarayla Taksim araıın· 

daki otomobil koması sesleri satı• 

lıktır. Talip .... ,, 
"Köprü üzerinde vapurların 

bacasından çıkan dumanlar ka· 
p:ı1ı zarf usuliyle ... ,, 

Murat Sellml 
s 

Dokuz yaşında suçlu 
İstanbul birinci ceza mahkeme

sinde, dün biribirlerini dövdükle· 
ri iddiuiyle Emine, Zehra, F at· 
ma hanımlarm muhakemesine 
batlandı. Muhakeme ııraımda, 
Fatma Hanım!n Zehra Hananm 
kızı dokuz ytJında Fatma olduğu 
anlatıldı. Muddeiunnnni muavini 
Feridun Bey, dokuz yatmda bir 
kimsenin ceza ehliyeti olmadıtmı 
ileri sürerek, muhakemeden hariç 
tutulmasını istedi. Mahkeme, bu 
iateği yerinde buldu, küçük Fat • 
ma suçlu yerinden çıkanlch. 

Muhakeme, tahkikatın tamam. 



4 HABER - Aktam· Po•ta•ı , 
l HABR'in 

hlklyeleri Eski aşık I F!~~a.~~~~_:~~!. 
------------------------------~ dereceklerin yazılan; burada neıredi
Erkek, kadına hayretle baktı. 

Mucizeyle karşılaşmış gibi şaşır; 

mıştı. Söylenmeğe başladı: 

- imkanı var mı? Siz misiniz? 

Siz misin\z? Evvela benzettiğimi 

sanmıştım. Lakin, otelin def terine 

baktım. Sizmişsiniz: Abidin Paşa 

hafidesi ... Melahat Hanım .. , Mela· 

hat. .• Melahat •.. 

Geri geri sendeledi... Lakin, 

genç kadın hareketsiz duruyordu. 

Gerçi o, Abidin Paşa hafidesiydi 

ama, Melahat değil Meliha idi. 

Muhatabına bakıyordu. Bu ada

mın Mehmet Kamil Bey olduğuna 

em:ndi. Onun, nice defalar, anne

sinin albümünde resmini görmüş
tü... Kamil Bey, ihtiyarlamıştı. 

Saçları ağarmış, c!erisi kırı~mış, 

bıyıkları kesilmişti. 

Altmış yaşlarında vardı. Fakat 

hala güzeldi, cazipti. 

Demek ki, Melihayı annesi Me

lahat sanıyordu? Benzedikleri 

doğruydu. Yirmi sene evvelki Me

lahat Hanımın tıpkısıydı! 

Erkek, on seneden beri Türki

yede değildi. Karşısındakine bakı

yor da, hala Melihayı annesi sa

nıyordu: 

- Nasıl da değişmemişsiniz ... 
-diye tekrarlıyordu. 

Bunun üzerine, kadın gülümse-
di . Dimağına bir fikir gelip sapla

nıverdi. 

Meliha, yirmi beş yaşında bu -

lunmasına rağmen iki kere evle

nip boşanmış, iki kere de aşık de

ğiştirmişti. 

Tam manasile asrıydı. Aşkı, 

yepyeni tarzda anlıyordu. Erkek 

arkadaşlar arasında büyümüştü. 

Erkeklerin kendisinden pek az 

farkları olduğu kanaatindeydi. 

(Meliha, onlar gibi pantalon giy

mi! ve sigara içmişti.) Kendilerile 

şakalaşır, yumruklaşır, fırsat dü

şünce de öpüşürdü ... Ayakları di

bine diz çökmüş bir aşıkın hayali, 

onun nazarında, harpten evvelki 

bir film kadar moda~ı geçmiş nes
nelerdendi. 

Hulusa, aşkı, hareket halinde 

anlardı ..• Laf halinde aşktan habe

ri yoktu .•. Ve bu, büyük nakıse· 
sidir!... "Seni seviyorum!,, , "Ne 

güzelsin!,, derneği bilmezdi ... 

Melihanın annesi Melahat Ha

nım, zamanının en güzel kadınla

rından olduğu için pek çok erkek

lerin tapınmış oldukları meşhur 
bir hanımefendi idi. 

Onun sevişme hususunda ne 

dereceye kadar ileri vardığını, 
Meliha tayin edemezdi. Lakin ba

zı erkek isimleri geçtikçe, Meli.hat 

Hanımın dudaklarında bir tebes
süm hasıl olurdu. Bilha11a bu Meh 
met Ki.mil Beyden bahsedildiği 

vakit: 
- Cidden harikuladedir! -der-

di. 

Şimdi, Meliha, karşısındaki 

erke~e bakıyordu: 

"- Hiç te harikuladeliği yok 

yahu .... ,, 

Ve, düşünüyordu: 

"- Acaba, bunun diğer erkek

lerden farklı nesi var? ... ,, 

Şüphesiz, Mehmet Kamil Bey, 

ne kocalarına, ne de aşıklarına 

benzemiyordu. Lakin onlar da, ha

ricen yekdiğ :.rlerini andırmamak -

la beraber, hakikatte birbirlerinin 

eşi değil miydiler? Acaba, hu. bir 

nesil meselesi miydi? Bugünün 

de!ikanlıları hep ayni liigati :ıonu· 

şuyorlardı. 

Y &ksa genç kıf lar mı onlara 

ayni liigatçeyi ilham ediyorlardı? 

Spor, el şakaları... Derken 

kakaya varan şakalar .• 

Herhalde, önüne yeni çıkan er· 

kekten Melihanın beklediği hun· 

lar değildi. Acaba eski meşhur a

şıklar, aşktan, daha mı iyi anlıyor 

lardı? 

... Hulasa, şu esnada, Meliha, 

kendisini sabık sevgilisi Melahat 

zanneden Mehmet Kamil Beyin 

yanındaydı. 

Dimağına saplanan fikir, ona 

gayet miilayim geliyordu. 

Erkek: 

- Cidden şayanı hayret! dedi.

Bunca senedir, hiç değişmemişsi-

nız ... 
- Güzellik müesseseleri, şimdi, 

harikalar yaratıyor. 

işte ... İşte bulduğu fikir: 

Mehmet Kamil Beyin hatasını 

tashih etmiyecek... Bırakacak: 

Kendisini annesi sansın... Hayır, 
hiç bir fena fikri yoktur. Bu ihti

yar adama aşık olması da muhte

mel değildir! Onu, tahrik eden, 
sadece merakiır. Vaktile a.,ıkların 

nasıl konuştuklarını işitmek, anla

mak istiyor. 

- Benimle beraber yemek yer-

misiniz? • 

- Maalmemnuniye efendim .. 

Bir gecelik bir komedi oynana-

cak ..• 
Odasına çıktı. Elbisesini değiş

tirdi, bu ihtiyar adamın .-:arşısında 
masaya oturduğu vakit, kalbi, as

la çarpmadığı şekilde gümbürdü

yordu. Mehmet Kamil Bey ne ya -

pacaktı?. Ne diyecekti? 
Evvela, o kadar mühim bir tey 

söylemedi. 

Kalabalık bir otelin lokantasın· 

da ne söylenir? 

Çalınan cazbandı dinledi: 

- Aman, berbat şey... -dedi.

Burada enteresan bir şey yok. .. 

iki kocasile iki aşıkı, bu mevki· 

de, ancak bu kırat cümleler sarfe • 

derlerdi. Bu ihtiyarın hareketleri 

de onlarınkine benziyor. Fakat, 

mazurdur ... Daha yalnız kalmadı
lar ki ... Hele kalsınlar ... O zaman, 

bakalım, neler diyecek? Neler ya

pacak.. 

Yemek bittikten sonra, Mehmet 

Ki.mil Bey, genç kadını sahile sü· 

rükledi. 

Kısmen tekerlek bir mehtap, a

ğaçları arasında şairane şairane 
yükselmişti. Meliha, heyecanla 

bekliyor. Şimdi artık, meşhur aşı

kın tam konuşacağı zamandır •.• 
Yaklaşacak ve bülbül gibi ötmeğe 

başlıyacak ... 
Hakikaten· de yaklaştı. Ağzını 

açtı. Meliha, onun nefesini tenin
de hissediyor. Lakin, sadece: 

- Melahat! ... -dedi.- Meli •.. 

Benim Melişim ! 

lki kocası ve iki aşıkı gibi ... On 

lar da tıpkı böyle hareket ederler

di. 
Bu sözlerden sonra, Mehmet 

Kamil Bey, Melihayı öpmek teşeb 
hüsünde bulundu. Fakat, genç ka

dın, kaçarak, odasına gitti. 

inkisara uğramış bir vaziyette, 

annesile alay etti: 

- Demek ki, zavallının tahay

yül ettiği en mükemmel erkek buy 

muş ha? ... 

Lakin, tazecik şunu düşünme· 
di: Bu Mehmet Kamil Bey, ihti

yadadığı halde hala genç rolü oy

nayan, gençleri taklit eden, onlar 

gibi olmak istediği için mazinin 

aşıkane cümlelcrini kasten unut

muş bulunan bir biçaredir! 

lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olman ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

225 - Bebek 
Zurafadan hoj sohbet ve lati

feci bir zat eğlentilere ve düğün
lere davet edilir ve nükteli sözle-

riyle herkesin ne,'esini 

imiş .. 

getirir 

• 
Bir gün gene böyle bir meclise 

davet olunan bu zat bir çok latife 

ve taklitleriyle herkesi güldürmüş 

ve epeyce yorulmu,tu. Vakit ge

ce yarısını geçmiş olduğundan ha

ne sahibi gelerek: 

- Efendim, çok yoruldunuz, 

vakitte geçti, biraz istirahat bu-

yurmanız için size bir yatak tak

dim etmek istiyorum, fakat kala

balık malum, onların içinde olsa

nız rahat uyutmazbr; yerimiz de 

darca olduğundan sizin yatağını

zı bebeğin odasına yapacağız; za

ten bebeğin odasiyle yemek oda

sından başka yer de yok. 

- Am:ın efendim, çok rica e

derim. Benim yatağımı yemek o

dasına emrediniz. Bebeğin oda -

sında rahat etmek imkanını göre

mıyorum. 

- Olmaz efendim, yemek oda

sında kokudan rahatsız olursunuz. 

Derse de misafirin israrına kar

şı -peki- diyerek yat:ığı yemek 

odasına yaptırıp misafirleri yatı

rır. 

Sabah oldukta misafir zat kal

kar ve dışarı çıkmak isterse de 

ne tarafa gideceğini kestiremedi

ğinden odanın içinde dolaşmağa 

başlar. 

Ayak sesleri dı,arıdan duyula

rak kapıya yavatÇa vurulur ve va

ki olan müsaade üzerine içeriye 

on altı, on yedi yaşhrında afet 

gibi güzel bir kız, elinde kahve 

tepsisi olduğu halde, girer. Misafir 

böyle cidden latif bir mahlu

kun mütebeuimane karştSında 
durduğunu görünce, şaşırır kalır. 

Maamafih baltayı taşa vurma -

m:ık için yavaştan yavaştan kızı 

kolaçan etmek ister ve: 

- Yavrum, siz kimsiniz! der. 

Kız, gülerek: 

- Efendim; cariyeniz bu evin 

(Bebek) iyim! 

Demesine kar,ı akşam ettiği 
büyük hatayı anlıyan mumaileyh 

de: 

- Kuım; ben de buradaki mi

safirlerin (enek oğlu enek) iyim. 

der. 
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Nalul ve tercilme bakin mahfu'ldur 

Yazan: • Qayur 

Cumartesi, 
Atölye 

çarşamba günleri çıkar 

ATOL YE - Resim atölyesi: Bir 
odada pek giizel resim yapılabilir. E
ğer odanın bir çok pencerelert varsa 
bunlan perde veya pancurla kapatma
lı, yalnız birini açık bırakarak biı· per
de ile bir metre kadarını örtmeli; böy
lece ışık yukarıdan daha iyi gelir. Re
sim yapmak için pencerenin yanına o
turmamalı ve arkasını yarı yarıya pen
cereye dönmeli, böylece yapılan resim 
ışıkta kalır. 

\ 

Bir müptedi veya bir amatör natür
mort ve hatta oturmuı kimselerin res
mini yapmak için tavan ara11nda çah • 
~abilirler. 

Asıl resim atölyesinin irtifaı dört 
buçuk metreden fazla olmamalı ve altı 
metre eninde sekiz metre boyunda ol
malıdır. Şimale doğru şakuli ve iki 
buçuk melre üzerine dört metre büyük 
lüğünde bir camekan bulu~malıdır. 
Lodos tarafı güne§in mazarrat verme· 
mesine rağmen daha az soğuk bir ışık 
verir, bunun için ekseriya tercih olu
nur. Camekitna yeşil ve duble bir ka· 
hn perde asmalı böylece ışık mutedil 
olur, mümkün olursa tavana iki metre 
üzerine üç metrelik bir camekan yap
malıdır. Bu pencereye de diğer pen
cerede olduğu gibi perde konmalı. A· 
tölyenin duvarlarını ya boyaml\_Jı yahut 
muhtelif surette solan kağıt ile kapla· 
malı. Yağlı boya tercih olunur. Çün
kü daha dayanıkhdır. Tam bir atölye 
zemin katta olmalı, pek büyük olma
malı ve yanında bir kıı bahçesi olma
lıdır. Bu kış bahçesi tamamen cam
hdır. Burada açık havada resim ya
pılır. Kıı bahçesi bütün camekanlı, lü
zumu halinde açıhp kapanacak surette 
kepenkli olmalıdırlar. 

Astrakan 
ASTRAKAN - Olü doğmuı kuzu 

kürküdür. Beyaz, gri yahut ıiyah olur. 
Kıvırcıkları modaya göre küçük, orta 
veya büyük olanlar tercih olunur. iyi 
cins bir deri yumuşak ve tersine mua
yene edildiği zaman mavimhrak olma· 
lıdır. Derinin orta k11mı caketlere ve 
kol, yaka çevrelerine kullandır. A!•ak
ların derileri birleştirilerek elbiseler 
yapılır. 

Asim 
ASTM - Nefes cihazının hastalı

ğıdır. Hafif bir bronşitle göğsün tnz· 
yiki buhranları suretinde görülür. Bu 
hastahk bahusus "Artrit,, hastaları ile 
aaabilerde olur. Bir kimse astm ol-

duktan sonra en küçük bir ıebep buh
ranın tekrar gelme1ini İntaç edebilir. 
Koku, toz, bir istikamete doğru dur
mak, yükselmek, hava değişmesi 
gibi. 

Aıtm hastalığı Şa'ri bronşit ve müz 
min bronşitte karıştırdabilir. 

Alametleri: Gecenin ilk saatlerin
de kuvvetli bir tazyik görülür. Aynı 

tazyik buhranın İptidasında da vardır. 

Nefe:ı gü~leşir ve geri verilirken ıslık 
gibi öter, yüz §İşer, morarır, terle ör
tülür. Gözler dışan çıkar ve yaşlanır. 

Bir kaç öksürük sağnağı olur. Bu iki 
Üç saat devam edebilir ve bir miktar 
balgam tükürmekle nihayetlenir. 

Tedavisi: Hastayı oturtmalı; oda
yı havalandırmalı; aıağı azalara har
dal yakm konur. Nitratlı kağıt ve da· 
türa tozu yakmalı, kafur sigarası iç-

meli. Şekersiz koyu kahve gayet soğuk 
su içmeli. Boynun bir tarafını hançere
ye doğru baıbrarak pnömogaıtrik da
mannı bulmıya çalıımalı. 

Buhran olmadığı zaman: Sütlü ve· 
jetariyen rejim takip etmeli, günde el
li santigram iyod potasyom veya on 
~mla tentürdiyot almalı. Yorgunluk
tan sakınmalı. Lazım olan iklim herkes 
için değişir . 

Asperj 
ASPERJ - "Kuş konmaz,, bu 

sebze Avrupa yemeklerinde pek çok 
kullandır. Çorba, garnitür, püre ya-

i 

hut yemek arasında haşlanmış olarak 
yenir. O vakit sap halinde piıer "f/C 

yalnız yumuıak kısımlan yenir. Beyaz 
kut konmaz tatbdır ve en evvel yeti· 
şir. Mor kuş konmaz kokulu ve iri• 
dir. Yetil kut konmaz en ince cinsi· 
dir. Hemen tamamen yenir ve gayet 
lezizdir. Tabağa el ile yahut gümü~ 
mata ile alınır. 

Haşlama kuş konmaz: Temizlemeli 
temizledikçe soğuk suya koymalı, 

sonra demet halinde bağlıyarak ay11ı 

boyda kesmeli kaynar suda on on iki 
dakika kaynatmalı, eğer parmağın ba· 
stldığı zaman yumuıak ise pişmi~ 

demektir. Ehram halinde sofraya 
koymalı, ayrıca yağlı bir salça hazırla· 
malıdır. Yahut pişer pişmez suda so
ğutmalı ve atideki salça ile vermeli: 

Uç pişmiş yumurta sarmnı iki çiğ 
yumurta sarm içinde ezmeli. Jçerisine 
bir küçük kaşık hardal, tuz ve hiocr 
koymalı. Hepsini bir fincan zeytin ya• 
ğı içinde karıştırmalı. Biraz kokulu 
ot, sirke ilave etmeli ve salçayı bir çey• 
rek saat kadar karıştırmalı . 

Bezelye gibi kuş konmaz - Yeşil 
kuş konmazlar seçmeli, yumuşak ta· 
raflarını küçi!k parçalar halinde kes• 
meli .. Biraz tuzla kaynar suya atmalı; 
oldukça pi~ince süzmeli ve biraz tere· 
yağ ve cüzi ~ckerle bir sahana koyma· 
lı. Uzerine biraz un serperek biraz et 
suyu ile ıslatılm:ı.lı ve bir müddet !tay· 
namıya bırakmalı, ıonra iki yumurta 
sarısı ile terbiye yapmalı. Bu yeme· 
ğin yanında yağda kızarmış ekmek bu· 
lunur. 

Omlet Asperj - Adi bir omlet hn· 
zırlamalı, fakat Ku§ konmaz uçlarmı 
çiğ yumurta ile karıştmıcalt yerele o:n· 
Jel; ··-'4ht.. ı ...... .ı ... ~ .. :~:., •Hwı: flıo - wU•L ,,~· 

virmede yağda hafifç'c kavrulmuş kut 
' konmazlart ortasına koyarak omleti 

Üzerlerine bükmcli • 

Asfksi 
ASFIKSl - "Boğulmak,, uzviyet• 

teki kanın tencffü:; edilen havadan lü· 
zumu mil:tan oksijen "müvcllidülhu· 
muza,, alnmam:ısı keyfiyetidir. 

Arazı: Tazyik, teheyyüç, sayıkla• 
ma, ter, renk mcra::ması, baygınlık, 

göz bebeğinin büyümesi, teneffüı:;üıı 
azalması ve nihayet durması, kelbiıı 
sür'atla çarparak sonra durması; o va· 
kit yüz §İter, bütün vücut ufruıarak 
kendini koyverir. Devamı hnd vnk'a· 
laı-da beş dakika, müzmin vak'alarda 
deği~iktir. 

Sebepleri: I - Boyunun sıkışması 
"Şiı, gıd:ı tıkama11, a:ulma ve boğul· 
ma,,; 2 - Nefes adalelerinin durması, 
"S ' •· ı· t l ar l\ a.Koo ızm, etanoı, ihtilnç ha • 
lerinde,,; 3 - Asabi sistem üzerine tc· 
sir ''elektrik, elektrik çarpması,,; 4 -
Teneffüse gayri müsait vasatta buiuıı• 
mak "su, asid karbonik, üzüm tahaJ11• 
mür fıç.ıları, mağaralar, alçı ve tuğl:t 

fmnları,,; i!ıtimamla tedavi etmeli, çiifl' 
kü hayat ekseriya avdet eder. Kaza:ı:e• 
deyi bol havaya oturtmalı, oksijen ko"• 
latmalı, diii çekilerek sıkı teneffiif 
yapbnnaft. 

Okıit dö karbon ile a:;fiksi: Jyİ 
yanmıyan, çatlak, kızarmış sobalıtr• 

mangalla,., kızgın tuğla ocaklru-ı buıı• 
sebep olur. Havada 7000 de 'bir nis• 
betinde olunca oksid dö karbon koku• 
suz ve tatsız olmakla beraber bir ço1' 
itan küreyvesi mnhveder. Az miktarda 
olursa tedrici asfiksi görülür. "AşÇ1 

ve çamaşırcılar buna uğrar,, iJund• 
kanstzlık, ha~ aKrısı, gönül bulantı•" 
baş dönmesi, kulak uğuldaması, bur\!" 
kanaması mü~ahede ediliı·. Fazla ıni1'• 
tarda ~lursa uğuşukluk, dalğınlılt, öliİ• 
me muncer olur. 

Tedavi için hastayı havalc.ndırtP "' 
turtmah, fakat yatırmamalı. Yü:ı:Ü"' 
soğuk su atmalı, bacakları ve kalçalıtrf 
uğuşturmalı. Sıkı teneffüs cttirınelİ 
ve dili muntazaman çekmcli. Ol<sijell 
koklatmalt, şmnga ile ihtikan yapJ1111~ 
lı, doktoru çağırmalı. Doktor dört il' 
beş yüz gram kan alır. Hasta açıhrı~ 
demirli ilaç vermeli. Elektrik ve ınasN 
tedavisi yapmalıdır. 
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ve mülteciler Muhacir 
yanında ne getire bilir? 

Haftanın • 
yenı filmleri Şeker, benzin, petrol, ipek, iplek ile 

küçük sanayi mahsulatı ithal edemez 
1 Civar banyo şehirlerinden biri· 

ni ziyaret arzusunda olan milyone· 
rin kızı, Kitti'den otomobili kul
lanmasını rica ediyor. Yolda kız • 
lar dost oluyorlar ve Ria otomo • 
bili Kitti'ye emanet ediyor. Oto
mobilin bir arızası üzerine eski bir 
traktörü tamir eden bir şoföre mü· 
acaat ediyor. Şoför kendisini ba
ron Hanri dö Largillier diye tak -
dim edince, alay ettiğine zahip o· 
lan Kitti de kendisini Kontes Kit· 
ti Holm namile tanıtıyor. 

Largillier'lerin bir davet:ni ka· 
bule mecbur kalıyor. Hanri Lar· 
gillier'lein oğlu değil, fakat ancak 
katibi olduğunu söylüyor. Ve ni • 
hayet hakikat, yani Kitti'nin bir 
katip, Hanri'nin ise Largillier'le
rin hakiki oğlu olduğu anlaşılıncı· 
ya kadar iki genç arasında atk 
çoktan kuvetlenmit oluyor.,, 

Nil haydutları 

Muhacir ve mültecilerin muafi
yeti hakkındaki kanunun neşri 
icin bir cok cihetlerden gaeztemi · 
~ ~ 

ze müracaattc bulunulmuştur. 
Türkiyeye gelecek olan ırkdaşlan
mızı alakadar eden bu kanunu ay
nen aşağıya dercetmeyi faydalı 
bulduk: 

Kanun numarası 2396, kanun tari· 
hi 22/ 3/ 934 tür. 

Madde 1 - 885 numaralı iskan ka· 
nunu mucibince muhacir sıfatile kabul 
edilen muhacirlerle hariçten gelen mül
teci ve İl§iret efradının birlikte geti
recekleri ataiıda gösterilen kendi eı· 
yaları, mallan ve hayvanlan giimrük 
resmiyle bir defaya mahsus olmak üze
re bütün teklif ve resimlerden muaftır. 

I - Bir aile için 
A - Zat ve ev eıyası k&rnilen 
B - Meslek ve meşgale eşyası ati· 

deki kayıtlarla 
Çiftçi ise çift hayvanları, arabaları, 

araba ve koıu takımlan, çiftçiliğe mah
sus her nevi alit ve edevat ve makine· 
leri, her nevi damızlık hayvanlan, to
humluk ve yiyecek zahireleri ve aılık
lan kimilen ve ötedenberi besledikleri 
büyük ve küçük hayvanlarla zirai mah
sullerden kıymeti altı bin liraya kadar 
olan miktarı. 

rek sanat fabrikaları makineleri 
Madde 2 - Muhacir ve mülteci· 

ler birinci madde haricinde menkul 
ve gayri menkul mallannın bedeli ve
ya ellerinde mevcut nakitleri mukabili 
Türkiyede meıgul olacakları sanat ve
ya ticaret veya ziraat eıyası getirebi
lirler. Bu suretle getirilecek eıya güm 
rük ve diğer resimlere tabidir. Ancak 
bu eşyanın şeker, benzin, petrol, ipek 
ve İJ>eldilcrden ve Türkiyede inhisara 
tabi maddelerin trikotaj makineleri ve 
küçük sanayi masnuatından olan ayak 
kabılardan olmaması ıarttır. 

Madde 3 - HükUmctçe memıc"~cl 
ikfısadıyatını korumak üzere alınan 
ve alınacak olan tedbirler • birinci ve İ· 
kinci meddelere göre hariçten getirile
bilecek e,ya hakkında tatbik eclilemez. 

Madde 4 - JJiı ;nci ve ikinci •nad· 
delerdeki muafiyetlerden istifade ede· 
bilmek, Türk tabiiyetine girmek için 
beyanname verip mukabilinde bir mak 
buz almıya ve getirilen malların mu
hacir ''e mülte• ·İ/erin kendi mallau 
olmasına mütevakkıftır. . 

Kathe Von nag~ 

Bu aktamdan itibaren ucuz 
yaz tarifesini tatbika bathyacak 
olan Sumer sinemasının progra· 
mında mevzuu Konan Dovilin bir 
eserinden alınan "Nil haydutlan,, 
filmi ile daha evvelce gösterilmiş 

olan "Dünyayı dolaşan şarkı,, fil
mi var. Birincisi pin baş yıldızı 

Dorothy Bartlan, ikincisinin ise 
Josephe Shmidt .•• Nil haydutları· 
nın şöyle bir mevzuu var: 

- San'atkar ise: Her nevi san'at a
lat ve edevatı ve makineleri, söküp ge
tirecekleri fabrikalan ve alat ve edeva
tı kimilen ve fabrikaları masnuatın

dan ve iptidai maddelerinden kıymeti 
altı bin liraya kadar olan miktarlan. 

Hudutlarda muayyen kapılar ha
ricinden girmiye mecbur kalmıı olan 
:nuhaci.rler ve mi•ileciler getirer.ckle
ri' mallar mukabilinde bir beyanname 
verirler, aksi sabit oluncıya kadar bu 
beyannameler muafiyet için muteber 
olur. Kapılardan ge~ecek muhacir " 
mülteciler nizamnamesinde tekil we 
mahiyetleri tespit eo.,.Jecek Wr ~ 
yı göstermeleri lizunchr. 

ş· 
'!nıanlıyarak ıöhretlerini kay· 
~ek enditeaile yemek yen.ek-

' 

orkan Holivut yıldızlarını, or' 
a.tt ... . •4d ıgı ~•tmanlı~ modasile fev-

şıkı beklemekte .. Pol son defa gö· 
rüşmek ve veda etmek için Tira' -
nın evine gelmiştir. Slik tehevvür
le Polu öldürmüştür. Biraz sonra 

Türk ta~ P...--... -......... vazge· 

\i~1 sevındiren yeni sinema ar-
ta ilk W'Cet'in l>ir- ftı-;.O.. 
ttjJ• defa. olarak tehrimizde göı· 

•tor S 

Polu aramıya gelen Jak katil ola
"nlk ~if cdi1riıiştir. 

"Dolqgrlaı: }.jiralay Eğerton~ 
hastahğmın onu bir .-ene den f az.ı 
la yaıatmıyacağım söylerler. Mi· 
ralay açık havada yaşamağa alıt· 
mıt olduğundn felce uğrayıp ya· 
tağa düşmeden ~ayala vedaa ka· 
rar verir. Binaenaleyh yaşıyaca· 

ğı bir kaç ay zarfında sergüzeştli 
bir hayat geçirecektir. Bu karar 
üzerine Nil üzerinde bir seyahate 
iştirake karar verir. 

(Trikotaj fabrikası makineleri ve 
küçük sanayi mamulatından olan ayak 
kapları hariçtir. Ancak zata mahsus ve 
kullanılmı§ küçük trikotaj makineleri 
muafiyetten istifade eder) 

çea veya sümiyen nya getirdikleri 
mallann kendi mallan olmadığı sabit 
olanlardan birinci madde mucibince af. 
fedilmiş olan tek&lüf ve resimler tama
men tahsil olunur. ikinci maddeye tev· 
~an geçirilmiı eıya için bu teklif ve 
resimler iki misli alınır. 

eıt • enaryosu bizz.ıt Mae 
iJ~· tarafından yazılmıt olan bu 
e~~ adı, h\!r nedenıe deği§til'il· 
01~· !nıilizce ve fT:msızcaaın

·ıiın t "~ ıibi "ben bir melek de
İIQı .,, •sıni muhafaza edi!mittir. 

e~ dereceye kadar güzeldir, 
• ~ 1. lllamuli.tı "cinai cazibe,, 
~ llliktarda nefıinde ce

~ lf olduğu ilan edilen Mae 
• • ile dereceye kadar "artiıt,, 
'ti!~ tİındiden söylemek kabil 

• 8-kalım, hep göreceğiz •• 

lıen bir Melek 
'- değilim 

1İıle ~mdan itibaren Melek 
fj~~da ıöıterilecek olan bu 

''!) '-'evzuu töyle: ...:.. 

'iıı~z Tira Barton canbazha
ltılt 'il eıı hüyük arti•tidir. Tira· 
'~ile yqıyan itıkı Slik'ten 
l~ -.ıık usanmııtır. Biraz da-

lit •e elmas verecek itıldara 
lc:ı 't'a .. ..ı • t.f ·ı -~ır. 

'll~ toner Paul Lorens nitanh-
)'th. aYl'darak Tira ile beraber 

·.ror. 

Pot'·· 
~ellıa 1~ ailesi bu ite bir nihayet 
J el( " k k . " 'it iti e adından ayırma ıçın 
>atı._ &Y\on'u Tira'ya gönderi· 

tılttı~·. ~ak, Tira' dan Pol' dan ay· 
def._ 

0 
... ~ında söz alıyor ve bu 

,,_ ı ıra.' .. T" 
111:'a. Po)' Ya •tık oluynı. ıra· 

'be.. ) dan ayrılıp onunla be-

.. li~Y&cağını vaadetmittir • 
t'*tii"'1e . eıki itıkı Slik işlediği 

llede l'in cezasını çektiği hapiı· 
ta. .... ~· n Yen· 1_ 
d~t.d 1 ~1.IUlllf ve Tira'yı a • 
~·•iııt ~r. lıra, Slik'e artık ken· 

) e., ile 1-~ını söylüyor. Slik 
~ illa.tik 

1
aa1'la olurıa olıun Tira' 

l'liıa· 0 llıak · · T" ita ti le.net ıçın ıra'nın §Of ö-
0'bUıe ı...~l)'or ve danıözü oto-

Mahkeme günü Tira kapalı ol
duğu yerden kaçıp mahkemeye 
geliyor ve katilin eski aşıkların

dan Slik olduğunu söylüyor. De· 
rakap tevkif edilen Slik cinayetini 
itiraf ediyor. 

Tira ve Jak bahtiyar bir hayat 
süreceklerdir.,, 

Hülya peşinde 
ipek sineması da bu hafta, 

çoktanberi lstanbulda filmi gös
terilmiyen sevimli Kathe Von Na
gy'nin "Hulya peıinde,, isimli bir 

Egerton, seyahat ettiği vapur· 
da Key Börn'e tesadüfle biri birini 
severler. Ölümünfr muhakkak gör· 
düğünden kıza aşkını itiraf etmez. 

Seyahat esnasında yolcular Nil 

- Tücardan ise: Otedenberi sata
gelmekte oldukları ticaret mallanndan 
kıymeti (12) bin liraya kadar olan mik 
tan (Şeker, benzin, petrol gazı ipek 
ve iplikler ve inhisara tabi maddeler
le trikotaj makineleri ve küçük sanayi 
masnuatından olan ayakkapları hariç· 
tir. 

2 - Umumi camaat için (bir köy 
veya mahalle veya cemaata ait kulla· 
nılmıt etya) 

A - Bütün mektep eıyası 
B - Bütün cami etyası 
C - Vakıflara ait eıya ve mahsul

ler 
Ç - Köy ve mahalle odası eıyası 

ve hatıralar ve camaata yadigar eıya. 
D - KöyÜn veya mahallenin orta 

malı olan boğalar, aygır ve teke ve koç 
lar ve damızlık bütün hayvanlar 

E - Köy veya mahallenin harman 
veya orak makinesi ve trikotaj gibi 
mütterek zirai makine ve aletleri, köy 
değirmeni ve un fabrikası gibi müıte-

5 - Muhacir ve mültecilerin süm· 
rüksüz olarak ithal edecekleri malltnn 
kıymeti gümrükten geçtiği yerin piya
aasındaki toptan fiate göre tayin olu
nur. 

6 - 885 numaralı sayılı iskan ka
nununun onuncu maddesi hükmü ilga 
olunmuıtur. 

Muvakkat madde: Bu kanunun neş· 
ri tarihinde muhacir ve mülteci malı 
olarak gümrüklerde bulunan ıeker . , 
benzın, petrol, İpek ve ipekliler ve inhi-
sara tabi maddelerle trikotaj makine
leri ve küçük sanayi masnuabnclan olan 
ayakkabıları, aile batına bet bin li
ralık miktarı mallann kıymeti gümrük
ten geçtikleri yer piyasasındaki toptan 
fiate göre tayin olunarak bir defaya 
mahsus olmak üzere gümrük reaimleri
le sair b~cün teklif ve resimlerden mu
af olarak ithal olunur. 

7 - Bu kanun neıri tarihinden 
muteberdir. 

8 - Bu kanunun icrasına icra ve. 
killeri heyeti memurdur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.ıtuile ~u·~~dukıarı yeri bir tay· !Mezara gı· rip esr 
yareye bıldırır. Tayyare deve kol- ar 
larına malumat verir ve bunlar k } 
haydutları bir vahada ııkııtırırlar. çe en er 
Haydutlar kaçarlar ve Egertonla Balıkesir, 12 (Hususi) - Geçen 
arkadqlarını öldürmek üzere bir hafta tehrimizin llyaslar civanndaki 
miktar Arap bırakırlar. Fakat bu mezarbldannda esrar içmekte olan se-

kiz kİ§İ yakalanmıfb. Evvelki ·gün 
adamladan bir kaçı onlarla uyu· bunlann muhakemesi yapılmıı ve Ab
tur ve o eınada sahra muhafızları met oğlu Kemal iamindeki ıahıstan ma 

da yetitmiş olduklanndan kurlu· ada hepsi muhtelif cezalara çarpbnl· 
lurlar. mııtır. Bu esrarkeıler arasında henüz 

Key ve Egerton birletirler ve 
Key miralaym anudane sükutunun 

Mae We8t esbabını öirenir. Arabm Eıerto-

f .lmin" ·· t · B ı·ım· ·· · d na vurdulu darbe onu hastalı· 

on sekiz yaıım ikmal etmemiı iki de 
çocuk bulunuyordu. Y aılanmn ufak. 
lığından dolayı bunların cezalan hafıf. 
leterek ikiıer ay hapislerine ve beter 
lira ağll' cezai naktiye mahkUnı edil
miılerdir. 

ı ı ıoı erıyor. u ı ın mev· uzerın e güzel manzarası olan bir 

'ud ka .. g"' ından kurtardııhndan artık ıaa -
zuu ur: Yanın ustüne çıkarlar. Onlar o· •• 

"Büyük bir otomobil ticaretha· rada iken bir takım haydutların detlerine mini kalmaz.,, 

nesinde katip olan Kitti miifterİ· ~rru~u-~a uğr~rlar • .., Kadınlar e-ı Saray sinemasında 
leri gibi zengin olmak ve lüks oto· mın gorunen bır magaraya sakla· 
ınobillerde gezmek hevesindedir. nır. Fakat korkan rehber onların Saray ıinemuında bu hafta 

Bir mektep yıkıldı 

Slils, ~~IYor. 
il'& IUQ evinde gözde i.-

Mağazada yalnız kaldığı bir bulundukl~ı yeri haber verir. E- Dorothy Jordan tarafından teı:n•i! 
gün Avuıturyalı milyoner Mister gerton, Keyi haydutların ıuimua· edilmiş "kocasız kadınlar,, fılmı 
Thurner ve kızı Ria'ya büyük ve melelerinden mu haf aza etmek iı· gösterilecek. Vıaktile oldukça t8h
lükı bir otomobil ıatnıağa muvaf. ter. Onu bir darbe ile yere serer- ret bulınut Edvard Biyanko ida
fak oluyor. ler. Eııerton ayılınca bir ayna va· resinde bir revü heyeti temsil Ye· 

recek.. 

Pariı, 17 (A.A.) - Şampinzl· 

de bir mektep binaıı yıkıhmt ve 
altında birçok amele kalmıtbr• 
Bunladan biri ağır bir halde çı
karılmıttır. Diğerlerinin kurta
rılmasına hararetle çalıtılmakta
dır 



e· 

eden ve birbirine ba§hyan Hakiki veslkalar1 tasnif 

Kadri CEMiL 
18-4-934 Her hakkı mahfuzdur· 

Ge~en kıaımlar1n hulasası rastlamış olacak !ki: 
- Pek ala, be§ dakikada her -

şeyini halletmelisin .. 
-Çalıımm. 
(35) polisin yetmiı gözü Şa -

Mütarakeden aonra Iatanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardr. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalrıryorlardr. Lcyhte 
çalı§anlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan banma tercUman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et· 
tiği Fatma Nilshetle aralannda Oir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kchyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış
mıştı. 

1 
hin Kahyanın üzerindeydi. Hep· 
sine de Şahin Kahyanın kaçabile· 
cek kabiliyette bir ıadam olduğu 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış; 

fakat ,Kihyanın arkadaştan tarafın

dan yüz vcrdirilmemişti. KAhya atlat
nuya çalı§ıyordu. 

- Sizden !Üphe etmezler. On· 
larm niyeti yalnız beni yakalamak 
hr, Siz burada durun .. Ben aıağı· 
ya ineyim, dedi. 

Nur ve Muslihuttin Beyler Kah
yanın bu sözüne cevap vermedi· 
ler. 

Kahya, merdivenlerden ağır 
adımlarla aıaiı indi. Köşelerde 
birer put gibi oturanların gözleri 
emedikçe çrtırdıyan merdiven1ere 
Clikildi. 

Şahin Kahya, hiç bir gayri tabi
ilik mevcut değilmit gibi kendi 
itiyle meıgul göründü. Ayni za
manda da gözleri, kalabalık için
de kendine Anadoludan gelme sü
sünü veren adamı aradı; fa'kat gö· 
remedi. Burada, kahve içinde, 
kahve kapqı yanında bekliyenle· 
rin otuz, otuz bet kişiden eksik 
olmadığını tahmin etmİ§tl. 

Bu adamlardan merdivene ya
kın duran birisi Kahyaya doğru 
yaklaıtr: 

- Şahin Kahya sizsiniz değil 
mi? 

-Evet; bir fCY mi istiyorsunuz. 
- Müdüriyete kadar gelecek • 

siniz .. Yukandakiler kim1erdir? 
Şahin Kahya: 

- Mütteriler. 
- Buyurun.. 1ki arkadaş sızı 

müdüriyete kadar götürecektir. 
- Müdüriyete gidecek bir !ka

bahatim yok Sebebini öğrene

mez miyim? 
- Biz de bilmiyoruz; elbette 

orada söylerler. 
- Bir dakika müsaade ediniz 

de, ıuradaki işlerimi haUedeyim .. 
Adamcağız iyi bir zamanına 
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söylenmiş olacaktı ki, Şahinin bü 
tün hareketlerini takip ediyorlar 
ve onu gözden kaçırmıyorlardı. 

Kahya, kendisini müdüriyete 
götürmek üzere böyle otuz bet po
lisin kahvesine gelmesinden ade· 
ta ürkmüttü. Bu giditin iyi netice· 
ye vannıyacağını kestirir gibi ol -
ımuştu. Fakat bu d.akikada artık 

iş işten geçmiş bulunuyordu. Ocak 
ta çalışan Şükrünün · yanma gitti 
ve çok ya va! bir sesle: 

- Eve haber ver, görüyorsun 
beni götürüyorlar, dönüp dönemi
yeceğim füphelidir. Yarına döne· 
mezsem beni arasınlar.. Nurla 
Muslihuttine haber ver· ortada , 
görünmesinler, dedi. 

Bu ara, kendisini müdüriyete 
davet eden sivil polis yakla§b: 

- Ancak İf lerin hakkında gö· 
rüşebilirsin .. O da bir ba,kasile .. 
Bu genci de götüreceğiz. 

- Benim haydi bir meselede 
alakam var diyelim, fakat bunun 
nesi var .. 

- O çok ıkalacak değil, hemen 
müdüriyetten geri döner. Ona da 
bazı §eyler sorulacak. 

- Dönecek mi? 

- Bilmem, fakat zannederim. 
- O halde, eve bir başkaıile 

haber göndereyim. Gece eve döne· 
mezsem merak ederler. 

- Bir ba§kasile haber gönder. 
- Pek ala ... O halde müsaade 

edin de komtulardan birine haber 
vereyim; eve gidip söyleyiversin· 
ler. 

- Giderken söylersin .. 
Kahya, çekmecesinden o gün

kü hasılatı alıp cebine indirirken 
İşi şakaya vurmuı: 

- Ne olur ne olmaz.. Serde 
belki aç kalmak ta vardır. Cepte 
bet on kurut hulunsun demitti. 

Kahya hazırlandı. Dııarıya 

çıktı, onu pe§inden giden (35) 
polis arasında görenler bir Lan
dronun yakalandığı kanaatine va • 
rabilirlerdi. Evine kOlll§Uıunun 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
Müellifi : ( va - no ) 

Gec;en kıaımlar1n hullsası 
Balkan misakı i~in Türk sefaretinin 

tertip ettiği bir balodayız ... Kalbinde 
büyük bir intikam hissi besliyen ve si
lah fabrikalarının n:ümessili Ert of Sad 
tarafından telkin altında tutulan Muh
sin Raşit Bey, can dÜ'.\"'Ilanı Erci Bch
zadisin karısı ile konuşuyor. 

- Erci, ukeri yazifesile memleke· 
tinize gelmitti •. Fakat o, bütün fecayİ· 
İti aleybtan olmuttur... Kocam, tam 
minasile mert bir askerdi ... Ben de za. 
ten ona bu haaletlai yii:.:ünd~n gcnül 
verdim ... Atinadaki bütün hayırperver 
cemiyetlerin azasıyım. beyefendi .. Om· 
rümü ıefkat itlerine haıretmiıimdir ... 
Fakat, kocamm bu meziyette beni kat 
kat seçtiğini biliıorum ... O, Anadolu 

İtgali esnasında, milletdaşlannıza elin
den gelen her iyiliği yapmıf, pek ~ok 
ailelerin feliketi onüne geçmittir ... Er
ci Behzadis, iki milletin o zamanki düı 
manhğı arasında beliren, diyebilirim 
ki, ilk sulh unsuruydu!.... 

Muhsin Rnşit, put gibi dona kal· 
mış, dinliyordu. Bu kadın, kendisile a· 
]ay mı ediyordu? ... 

Madam Bedi Behzadis devam edi
yordu: 

- işte kocam, bu sulh fikrile, insa· 
niyet ve ıefkat bislerile ötedenberi za. 
ten şöhret kazandığı için, ude benim 
değil, aynı zamanda devletin de dikka
tini celbetti. Zabitlikten istifa etti. 
Kendisine hariciyede mühim bir va. 
zife verildi. Şimdi, Erci, tam ye,ini 
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o Karadeniz Korsanları o 
Müellifi: ishak FERDi 

Ge~en kıaımlar1n hula•••• 
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir· 

diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe· 
ıinen aldığı bin altına mukabil, Kaf
kasya valisinin şatosundaki mutena çer
kes dilberini kaçıracağını vaadetmiş
tir. Zaman, Sultan Mccit zamanıdır. 

(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kı· 
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus· 
yadan lstanbula kaçıracak .. Ancak bir 
korku~;u var: Çar Nikola ... 

1 
riyeleri yaktndan gö,.dünmü? ı dimden ziyade güvenirim. Sen 

- Görmez olur muyum •t Bun - ve benden çok daha namuslu 
}ardan birini bedava olarak evime delikanlıdır. 

bile kaçırmıştım. - Ali babanın bıraktığı kı 
- Bedava olarak mı?! ra iyi bakıyor mu acaba? 
- Öyle ya .. Parasız ve ıahmet· - A babacığım, bundan 

siz olarak bir Çerkeı dilberi ele ge· ne?! iyi bakmıf .. Fena b 
çinniıtim. Bu çok meraklı bir hi· Bu cihet ne seni alakadar eder, 
kayedir, hmailof ! Anlatsam gül- de beni. Ferhat b'4 aırra vakıf 
mekten bayılırsın! ca Ali babadan intikam almak 

lsmailof bu meraklı bahsi kur- dasına düıtü. Evveli kızlar 
calamağa mecbur olmuştu. Deli· bir kaçını ucuz fiyatla zengin 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin· 
deki saklı esir kızları hadım bir deli
kanlıya bı aktıktan ~onra Kafkasyaya 
gidiyor. 

kanlıya aordu: naklarına satıp paraaını ye 
- Seni dinliyecek vaktim var, başladı. 

oğul! Anlat bakalım şu meraklı lsmailof hiddetinden 

Hadım delikanlı Ferhat, çok gen~
ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramııtır. Genç, bundan intikam alma
yı dü§ünüyor. 

hikayeyi.. oturamıyordu. 

Ahmet, elindeki boncuk tesbihi Ahmet safiyetle sözüne de 
sallıyarak anlatmağa. batladı: etti: 

- htanbulda esirci Ali baba is- - Bu kızların içinde çok sa 

- Sana göre çok iş var, oğul! 

istersen ıimdilik benim maiazam
da <la çalışabilirsin! 

minde gaddar bir adam vamııf. bir Gürcü dilberi vardı.. Bu 
Süleyman Pataya Rusyadan yeni da ben aldım. 
bir kız getirmek üzere Tiflise git- - Sen mi aldın? Bari değ 
miı. lstanbuldaki satılık kızları da, verdin mi? 

Ahmet, deri :taricinin bu dosta• 
ne sözlerinden çok memnun ol -
muştu. 

çok itimat ettiği Ferhat isminde N ·· b ?I O - e munaıe et. ..... n 
bir delikanlıya emanet etmiş. Hal· bile vermedim. 

- T eıekkür ederim, lımailof ! 
dedi. Bir iş araştırayım da, bula
mazsam, senin yanında çalışırım. 

,,.. ,,.. ,,.. 
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buki, bu Ali baba denilen herif, 
küçükken Ferhadı hadım yapmıf. 

Ferhat benim arkadaıımdı. Onun· 
la iti uydurdum ... 

hmailof gözlerini açarak: 
- Fakat bu bir namuuuzluk· 

Ahmet bir ıabah otelde lsmai· tur! dedi- emanete hiyahet olur 
lofa Tiflisin güzel kızlarından mu? Ferhat denilen delikanlı, es· 
bahsediyordu: kiden hadımlığını bilmiyor muy· 

- Buraya geldiğim günden be· du? 
ri, gördüğüm kızların hiç birisi Ahmet soğuk kanlılıkla cevap 
hotuma gitmedi, hmailof ! Hal· verdi: 
buki, esircilerin 1struıbula getirdi
ği Gürcü ve Çerkeı iiı7Jarı araım
da öyle güzel ve cana yakın olan· 
ları var ki .. 

- Sen lstanbuldaki s&.tılık ca

çocuğu ile haber gönderdi ve doğ· 
ru polis müdüriyetine getirildi. 

Kahyayı, önce polis müdürü 
Hasan Tahsinin yanına çıkardı· 

lar. Fakat nedense mütareke dev· 
rinin bu namidar vatan haini ona 
bir tek sual bile sormadı. Yalnız: 

- lf adesi alınsın! Emrini ver· 
di. 

Kahyanın isticvabı tam üç sa· 
at sürdü. Bu müddet zarfında ken 
disine sorulan suallere cahilliğine 
rağmen pek diplomatça cevaplar 
vermiıti. 

Her suali: 
- Bilmem .. Haberim yok .. Ben 

ne bileyim .. Tanımam gibi ıkeıtir· 
me kartıbyordu. 

(Devamı T&ıt 

- Biliyormu! ama, bu f enalıiı 
kendisine küçükken kimin yaptı-

ğını bilmiyormuş. • 

- Sonra nerden ve nasıl öğ-

renmit? 
- Kendi mahallesinde bu sır

rı bilen bir ihtiyar anlatmıf. 
- Bu bir iftira olsa gerek, o

ğul! 

- Niçin iftira olsun, canım?! 
Ali babanın Rusyaya gitmeıile bu 
sır meydana çıktı. İhtiyarın ağzın· 
dan ben bile dinledim. Ali baba 
çok canavar bir adammış. 

- Peki sonra ne oldu? 
- Buralarını bırakalım, lsma-

ilof ! Ben sana işin eğlenceli tara
fını anlatayım da gül! 

- Bunda gülünecek ne var? 
Ferhat çok naınu11uz bir adam· 
mıf ... 

- Kızma canım! F erlıat Bey 
benim çok samimi bir arkadatım· 
dır. Namusuna g,.lince, ona l<en -

~muıtur... Yunan siyasileri arasın· l:unıi=Civarında Yeıilpınar · yü ... 
da, Türkiye ile do.tluiun en belli bat· Feri.lıamn aafiye.i buradaydı ... Uın~i 
Jr yarabcılannclandrr... harpteki mailubiyetin vercliii iıtı-

Ve, likırdı arasında, ıunu da ilive raba <hyanamıyarak, delikanlı buraya 
etti: ~kilmiıti ... Artık, Kafkasyayı, Mıam 

- Hatta, ibu sece bile, baloyu bı- fethetmek macerapereıtliiinden vaz. 
rakarak, seç nlôt otomobille Atinaya geçmiş ve kendi tabii ve milli hudutla. 
gidecek ... V enizeloıu Balkan misakı a· n içinde ziraatla, kendi emeiile yap. 
leyhine lotlartan bazı fırka reiıleri mıya karar verınit bir neslin evlidı o-
var... ODiarın Atinada bir rezalet ç1- larak mütevaziane ömrünü &eçirec:ek-
karmamalan için, teıebbüıte ibuluna· ti ••• Nipnl111 Feriha ile istikbale dair 
cak... plinlanm yapmıılardı ... Kendi toprak· 

Muhıin Rafit, sene hi11iyabnın de· lannı, civardaki köylü için, adeta bir 
rinlerine daldıfından muhaverenin bu numune çiftliii haline getireceklerdi ... 
k11mını ititmemitti. Etrafa doina yayılmaktan vazgeçerek, 

"- Erci Behzadis sulhperver ha?.. bütün kuvvetini kendi içine sarfedecek 
Türkiyenin çok sağlam bir hüceyresini diye diılerini asabiyetle sıkarak dütü· 

nüyordu. O, Türklere karıı tefik, ra· teıkil edeceklerdi. 1 tilaf devletlerinin 
ergcç makulü anhyacaklannı ve tabiati him davranmıı ha? ... Ah, istila esna· 

sında onun gibi zalim İnsan var mıydı cebreylcmekten vazgeçerek mütareke 
acaba? ... Onun bize yapbiını kim yap· teraitinden çok daha alda yakın bir 

L- du ıulhııameyi ileri süreceklerini düıünü· mıtbr? .. Yılanın ıuafl oy ... ,, 
Bu esnada, nurnaralar hali devam yorlardı ... Hakikaten de Vilson, me§• 

. .L hur on dördüncü maddeıile bizi koru· 
ediyordu. · Şimdi, Anauolunun hazin 
türkülerini çalıyorlar, oyunlarını oynu· mamış mıydı? ... 
yorlardı. Derken, Yunan fal'kdarı ve işte bu zihniyetle, yeniden ya§amı· 
ralmları baıladı ve bütün bunlar, Muh ya hazırlanmııken, bir ıün, ortalıkta, 
sin Ra§idin hayalinde .0 Yn&nan ve ha- müthiş bir haber bomba gibi patladı: 
tıralanna ait faciaya bır dekor teıkil 

1 
"Yunanlılar lzm1ri iıgal etmİf ... ,, 

etti: Ne Ferihanın, ne de Mahein Rati· 

- Bedava ha?! .. 

- Elbette ... lıte hikayenin 
latmak iıtediiim tarafı buraıı 
Kızı alıp eve getirdim. Her 
sabahlara kadar vur patluın .. 
oynasın.. Öyle güzel eğlen· 
öyle tatlı vakit geçiriyordulı 

Gürcü dilberi beni çok seviy 
ve ıerbeıt kaldığı için, bana 
bağlıydı, 1ımailof ! Ali baba 
tiir canavarın elinden kurtuld 
nu düıündükçe ve günler geçt' 
beni eaıkiainden fazla aevaıf 

başlamıştı. 

- Bu ahlaksız herif in iti 
cürme sen de iıtirak ettin d 
Yazık Ahmet Bey .. Ben seni 
dürüıt ve namuslu bir. deli 
zannederdim ! lnıan kendisine 
olmıyan bir teye nasıl el uzatıf 

Ahmet gözünün ucu ~le bak 
gülümıedi: 

- Kendisine 1lİt olmıyan za 
lı kızları aile yuvalarından ka 
rak yüksek fiyada zenginlere 
tan eıirci ne hakla ve ne ces 
onlara el uzitmıısa. Biz de öy1' 
zattık Biz de öyle yaptık, 1 
]of! Üstelik biz o zavallıları 
retten kurtardık .. 
yer yiizüne çıkardık .. Serbest 
raktık. Onları ıtığa ve dünyaY• 
vu§turduk. Bu bir iyilik değil 
İsmailof? 

• i 

in liavsa aıı huiiü'a:ldı ... - Yu 
ilerliyordu ... Yapılan feeayün 
kulaktan kulağa, onlara kadar g 

du ••. 
Yok, hayır! .. Koyun gibi boi 

mıyacaklardı ! ... Memleketlerine "'f 
nı aolmuyacaklardı . • • Civarda. 
murdan sonra Üreyen gür yet' 
gibi, rnilJİ kuvvetler beliriyordu.. ,, 
sin Raşit le, Beşpınar ve civar 9'0 

ri teıkilatlandırdı ... Fakat, hettif 
lelerini bile adam akıllı kurmalı 
tını bulamadan, Yunan ordula..._... 
arruzuna uiradıbr ... 

Anadolu haritası gayet ıart 
Bakaraınz, Marsilya §ehrinin aıe 
göstermek için ne irilikte bir t 
yapılmışsa, Ankaranın §İmal t 

na da Y abanabat diye o büyiİ ., 
bir iıaret kondurulmuı... "Jıte 
bir ıehire geliyorum!,, ders~· 
buki, katır sırtında dağ laf apr.IJ 
lerce gittikten sonra vardığınıı: 'f"... 
kiz barakalı Ye bir tek camili ~ 
met konaklı ve bir karakollu bİI' 
kidir ... "Yabanabada ne kadar 
diye sorduğunuz vakit: "itte 
derler ... Şaımamak elden gel~~ 
ğer ıaıılacak ıey de, Beıpınar ıİll! 
mur, kalabalık, ıipıirin ve incir, 

( 



~ 18 nıaan 1834 = 

"Milletin malı deniz .. ,, 
lu] '-. (BaJ tarafı 1 nc:i sayıfada) f ra borçlandığı söylenen heykel· 

arın oır kr d d ' ltıadı . ımının mey an a o.· traı Kenan Ali Bey !U ıözleri söy-
ıni ~1 ve hır kıımının da iflas et· lemektedir: 

! tırketlerde olduiu düıünülür- "ldd' d'ld'"'' "b' E f b •e dört .. b" ıa e ı ıgı gı ı ına an• 
n· yuz ın liranın onda biri- kasına 28000 ı· b ı d "''l' 
ın bilet h .1 d'I . .. . ıra orç u egı ım. 
.. a sı e ı mesı §Uphelı B k ... h k 11 · · iorülü an a, yapacagım ey e er ıçm 

Yor. 
Eın f B k tavassutta bulunmak suretiyle 

a an asının bu suretle le· k · . . . ~eb2ul>e ... .. azanç temın etmek ııtemıtf ı. Be· 
Yiiz b. > ugrıımasın~an ve dort nim blnkaya yalnız 6000 lira 
~ I ın lıramn muhtelıf ellere da- borcum var Eg"' e b k 1 
1111 ınasınd , l k' 1 S · r an a son a ı· 
Yettar ma~n mes u . .•m · .. el~~i- . nan Erzurum heykelini vaktinde 
rap 

1 
amlar ne ıçın goz gore mahalline rekzettirmit olıaydı 

1 an bu 1 t' ld l an 
1 

reze. e ı evve en an a- müesseseye mevcut 6000 lira bor· 
l.l'J\ıtıar? B . . 1 k . . 

karı • • u ışı an ama ım· cum da ödenmıf olacaktı. Boreu· 
·•I2:., 28 000 ı· k , '-' h mun . ıraya çı arııması, 

•-""lCr }d iti b I .a e şurası muhakkaktır dört aene z'lrfında yüıde 10 ko .. 
•eb c edıye fir'ketlerle olan mü na· misyon, faizi mürekkep ve diğer 
bu atdınd:ı gösterdiği lakaytlığı bilmediğim bir takım hesaplarla 

ra a d .. . h lk b %k a gostermış ve a ın u olnıuıtur, zannediyorum. Banka· 
tadln d .. . .. 

}'u.'trı a zarar gormesıne goz Erzurum heykelini vaktinde rek· 
rnu§tur d d'.... . . ki k 1 Bu k d · ze eme ıgı ıçm es mu ave em 

Uan a ar Jakaytlik, bu kadar bozuldu ve 20000 lira yerine an -
~ "1~un ınenafiini mühimıeme • cak 8000 lira alabildim 
eı ık b .. ~ .,, . ' 

"'· ' u kadar musamaha dog- Aldıgw ımız IO'"' malum3l& aöre . '-'" .. k t . ... o "-\1-k 'Ytire ler acısıdır. shnbul l~tanbul ımüddeiumumiliği de ya· 
~tt:ik bwu m~srkama1 ha ;

1
e la- pılannefl'İyat üzerine Esnaf ban -

ı.: ugruna fl et ere mı yon• kası reazletine vaz'ıyet etmiş ve 
.~Para kaptırd.ığı ıib~. Eın.~f tahkikat ba§lamııtır. Adliye işin 
bi lta.

1
. ı dellletıyle de dort yuz içinde bir ihtil\s olup olmadıg~ı 

n ıra. k . . . 
Meı--ı . a~~a,:ıp ~ıt:mıttır. . meselesini araşhr~caktır. 

h kezı hükUmetın bu hale nı· Banka t 925 senesinde teşekkül 
'4)et " k • · • 

11• • enne açın en cezrı ~e en ettiğin.e göre tam dokuz seneliktir. 
'eaıı ı ı .., ·· 't 

1·; r ç.&re eri a acagını umı e· Böyle olduiu h.alde banka bilin • 
1.1.t,,~:~."e ümidimizin taba'kkuk e· çoiarının olmadıiı iddiasını ileri 

.:--gıne emin bulunuyoruz. sürüyor. Bı.ma rağmen yapılan 
d:\ .. anaf Bankası rezaleti hakkın· tahkikat neticesinde b:ınkanın son 
tıi htn~htelif .alikadarlarm .ö.zleri· üç senelik bilançosunun düyunat 
ıq ulaaaten a§ağıya nak1ediyo· kısmı ıöyle gösterilmektedir: 
h,~· Görüleceği veçhile bu sözler 1929 senesinde, 500,000 lira 
~k•nın n~relvde ol<luiunu •z sermaye, 4,993 ihtiyat akçesi, 

11leyda-. koyu:or: 234,898 mevduat, 287,569 kefalet 
• ılı * !la ka ..... ,..,.. .. ten dolayı alacaklılar, 108,444 

ilin ~·l nm n:ud~~~:e ~ç muhtelif alacaklılar, 2,575 tediye 
l' "unmut oıan '"1.111 ;/;X;y dı • 1 • h or l:i: senet erı, 1,645 meıkuk esaplar 

11 
.... 8 l>a 1C d _..ı: kı 'kar§ılıiı, 6,642 nazım hesap!ar, 

ltırn buJend n a ~~~ sh~ za • 8920 safi temettü, 1,155,686 Ye· 
lar un um ve DanKa csap· •-~ 

ının ._ f b•. h l ... l\un. 
i~n ÇoA ena ı! a de oldu· 
k,t \1 •n!adıjun için daha fazla 1930 senesinde 500,000 lira ser· 
dırnlll<ıyı manasız buluak çekil - maye, 6,331 ihtiyat akçeıi, 
lle ~i ? zaman bankanın vaziyeti· 266,885 mevduat, 277,162 kefııJ.· 
ll, aıı· oir rapoT yazarak 'belediye letten dolayı alacıkhle.r, 125,088 
bt~:~a idare meclisinde i:n. olan muhtelif alacakhlar, - tediye se· 
"'tre".1'Ye reis muavini Hamit Beye netleri, 1,653 meıkuk heaaplar kar 

rn ···- R .. · ııhiı, 150,795 nazim hesaplar, l'e• ı · .1. apor uzerıne ne su • 
)o:c n1 ll"~nıele yapıldığını bilrni· - •afi temettü, 1,327,834 Yekun., 

:s 'UJll.,, 

'-r ~:c:hye reis muavmı Hamit 
'• ıae bütün auallere: 

'k: Bilıniyorum. Şimdi hiç bir 
~~tım yoktur. Vali Bey 
'O~an gelmeden hiç. bir !ey 
:\' ll~·,, cevabını vermi,tir. 
~. ı tınaf Bankaıında mecliıi 
t. "t,~ 1 ·ı ,o'tı'ct 'tası bulunınaıı do ayıııy e 
l"S> llın muamelelerine vakıf O· 

"oıı.ı .. dıiı sualine: 
J:tı ...... 

1
. Ben eınaf bankıııı idare 

-~... d b l"tııi 11lde anc:ık bir ay ka ar u· 
~~ ~· Ve aonra meiguli~etimin 
li,i t'111Uıdan çekildim. Şelur mec-
1'ltıd 'tltik komisyonunun rapo • 
lli~ .. bahacdilen muı.meleler be· 
~,l' ~nl.!!ıda olmaınıştrr. Bun· 
tit, .. ha evvelki zamanlar:l ait • 
hi~~rt.da bir yolsuzluk varaa 
ili t.~ ~ lrlcs'ulleri hakkında kamı· 
~•bat 'r er}j . Yapıhcaıktır.,, . 

~tlta ile ıır~.etler komiseri Rem~ı 
der•lc b Y dun Esnaf B~nkaaınil.~~~ 
}f'-d' aıtlca.ıun ıimdiki müduru 
ll~ .._.\~R.asih Beyle aörü,ınü~tür. 
~~" ak~tta. bank:.nın henüz 
b .. Qç. eleaı lhnamlanmıyan ıon 
~llttıa 0 '

11 da mevzuu b~hsol· 
l'~ti Lr. Reınzi Bey !imdiki vazi-
l uuııdan ·ı_· 
'l n~ ı.u sene evvel veki • 
l'~~lr ına ınura.kabe vazif e~ini 
l'l\ en leah. t Parla 1 . . 1 ve vekalete bir 

""· llldırdı'j' · ·· 1 · · uıier 1- ını soy emııtır. 
~htelif l>e raf.tan All4\do'unun 
~"-it tl ledıyeleri için heykel 

1931 senesinde 100,000 lira ser 
maye, 6,331 ihtiyat ak~esi, 200920 
:rnevdu9.t, - kefaletten dolayı nla· 
caklılar, 126,590 muhtelif alacak
lılar, - tediye senetleri, 1,653 
meıkUk hesaplar karşılığı, 264218 
nazım beıaphu·, - eafi temettü, 
804,866 Y ekim. 

Bu rakamlardan anla~ıldıiTna 
göre banka 1929 senesinde 8,920 
lira para kazanmıJhr. 1931 aene· 
sinde ise 25,697 lira ziyan etmit -
tir. Banka yalnız 1925 ıenesinde 
hiasedarluma o/cı 8 nisbetindc te· 
rnettü dağıtmıf, diğer ıseneler da· 
ğıtm-.mı~tır. Bankanın mahvolan 
400,500 lirasına mukabil dün yaz· 
dılnnız borçlulardan mallda eski 
müdür Faik Beyin zimmetinde 
4600 ve lsta.nbulda çok tanınmı§, 
meçhur ve sahibi ıalahiyet bir za· 
tın zimnıetinde de 15000 lira görül 
clüiü söylenmektedir. 

Diğer taraftan timdi lzmirde 
ölçüler ba!müfettiti bulunan eıki 
müdü:- Fnik Bey bu mesel~ hakkın 
da l:ımirde sorulan ıuallere şu 
cevabı vermittir: 

11 Ben Eınaf Bankumnı yalnız 
ınüdürü idim. Ve anonim şirketler 

11jzamnamesine ıöre salihiyetim 
:medişi idare tarafından tahdit e . 
dilmit olacaiı tabiidir. Binaen4'.· 
leyh ben ancak medisi idaı·e ka
rarlıırını tatbikle mükelleftim. 

N;tekir:ı sırf b:ı aeheple evvelce 
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Y unanistanın 
vaziyeti karışıyor 

~ tanıtı ı inci aa:ıı·racıa-

Ceneral Kondilis'in kat'i bir cephe 
alması ihtimali de güniin mesele· 
sidir. Ceneral Kondilis ile Mösyö 
Metaksasın birlettikleri takdirde 
Yunanistanda bir diktatörlük ida· 
resi tesis edebilecekleri aöyleni· 
yor. Maamafih bu, rivayet derece 
sini a§mıyor. 

Kuvvetle tahmin edildiiine gö· 
re Mösyö Çaldaris ilk vesileden 
iıtifode eclerek meclisi f eıhedecek 
ve yeni intihabat yaptıracaktır. 

Yeni yapılan intihap kanunu 
mucibince intihaplar liste üzerine 
ve ekseriyeti nazarı itibara ala· 
rak yapılacaklarmdan halkçıların 

Metaksas fırkası ile birlettikleri 
takdirde ekseriyeti kazanacakları 
muhakkak görülüyor. Mösyö Çal· 
daris hu suretle büyük bir ekıeri· 
yeti elde ettikten sonra yeni mec· 
listen ayan meclisinin feshini isti
yecektir. Bunun için intihabatta 
yeni meclisin bir meclisi müesse· 
ıan olması ve ayanın feshi hak· 
kında karar vermeğe salahiyettar 
bulunması halkçılar tarafından 

ileri ıürülecektir. 
Möıyö Venizelos tarafından 

verilen ziyafete Romanya ve Yu· 
-goslavya sefirlerinin gitmedikleri 
halde Tüı-kiye sefirinin gİtmİ! ol· 
nıaıı ayrıca nazarı dikkati celbet• 
ınittir. Bu, Mösy.ö Veni~eloı ile 
Türk ricali aratındaki huıuıi dost 
luk rabıtalarma atfediliyor. 

Hükumet d•hili ıiya&et mese· 
leıine büyük ehemmiyet vermek· 
te fakat noktai nazarı hakkında 
hiç bir şey söylememektedir. Ce • 
neral Kondiliain: "Vaziyet mü· 
himdir hı.kat her işi me§rutiyet 
kadrosu dahilinde halledeceğiz.,, 

demesi ve diktatörlük ilan edile • 
ceği hakkındaki 1·ivayetleri tekzip 
etmeai kabine namına söylenen 
yegane sözlerdir. 

HABER 
Akşam Poştası 

ld&Nhaneıiı 
IST AN BUL AN~ 

KARA CADDESi 
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Teldon ı·azı: 2S812 idare: !4Si0 

ABOnE ŞERAiTi 
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Türkiye: 00 260 480 870 K~. 

F~ebl: no S76 ıoo ı:eoo 

ILAn TARiFESi 

HABER'in müvezziler 
sokak koşusu 

Cuma günü 9 da haşlıyacak olan 
koşu programını yazıyoruz 

Gazetemizin ikinci defa tertip 
ettiği müvezziler sokak koşusu bu 
Cuma yapılacaktır. Kayıt müddeti 
bu aktam biten bu müiabakanın 
programı §udur. 

14 yaıma kadar olan küçük mü· 
vezziler arasındaki koşu saat tam 
9 da Fatihte Tramvay istasyonun
dan bqlıyacak ve ceçen ıeneki 
gibi tramvay yolunu takiben Şeh· 
zadebatı, Beyazı~, Çenberlitaş Ö• 

nünden geçerek, Türbe önünden 
Ankara caddesi yokuşuna sapıla· 
rak, viliyet kapısı önünden geçi· 
lecek ve matbaamızın kapısında 

bitecektir .• 
14 yaşından büyük olanlar için 

ise, koJU saat lam 10 da mctbaa· 
mızın önünden başhyacak,Sirkeci, 
gümrüklerin önü, oradan tramvr.y 
caddeıini takiben köprü, Ga1ata, 
Karaköypalas önünden, bankalar, 
Şi§hane yolcutu, Beyoğlu Halkevi 
önünden, Tepe başı istiklal cadde· 
si, Taksim ibideainin aağ tarafın
daki tramvay ~olunu talciben doğ· 
ru Taksim stadyomu kapısında bi
tecektir. 

Bütün bu yollarda hakemleri· 
miz bulunacağından ve önlerinden 
ıeçen koıucuların, numaralarını 

kaydedeceklerinden, işaret ettiği· 
miz yollardan ayn bir yol takip e• 
den, yolda tramvaya asılmak, oto• 
mobil veya başka bir vasıtadan 

istifade etmek iıtiyenler, hükmen 
mağlup addedileceklerdir. 

Koşucuların dı!ardan yardım 
i~temeleri, ve yardım görmeleri de 
kat'iyyen memnudur. 

Her müsabık göğsüne ve sırlı• 
na takılan numaraları muhafaza 
etmelidir. Çünkü koşucuların mu
ayyen yolları takip ettikleri bir 
çok noktalarda bekliyen hakemle· 
rin bu numaraları kaydetmelerin· 
den ve sonra bunların karşılaştırıl· 
maeından anlaşılacaktır. 

Küçükler arasındaki ko~uya İf• 
tirak edecekler, sabahleyin 7,30 
dan 8 e kadar matbaamıza uğrıya
rak numaralarını alacaklar ve 
kendilerini kaydettireceklerdir. 

Büyükler arasındaki ko~uya İt· 
tirak c:lecek müsabıklar da, saat 
9 dan 9,20 ye kadar matbaamıza 
müracaat c:lerek kendilerini kay· 
dettireceklerdir. 

HAKEMLER: 
Koıumuzda hakenal'lc 1'apacak 

zevatın iaimloriJli yarrıı dercede· 

ceiiz .. 

···································································•••••3••················ 

Mösyö Y evtiç 
Ankarada 

-Bat t:ır•fı l inci ı;ayfad:ı-

t İç trenden iner inmez askeri ban· 
do tarafından Yugoılav milli mar· 
tı çalınmış ve muazzam bir kala
balık dost millet hariciye r.azırmı 
-.lkışl :ırnı§br. 

Misafirler şerefine bugün !ant 
13,30 da Hariciye Vekilimiz tam· 
f ından hususi bir ziyafet verile· 
cektir. 

Ankaraga giderken 
M. Yevtiç di.in Perırp"\laı ole .. 

linde bir müddet iıtirahat ettikten 
sonra vilayete ve belediyeye ıide .. 
rek ziyaretlerde bulunmuıtur, öğ
le üzeri de Takıimde Cümhuriyet 
abidesine çelenk koyınu§tur. 

Öğle yemeiini Yugoılav konso· 
loahaneainde yiyen nazır conap • 

1 ları öğleden aowa lstanbul ıaze• 
tecilerini kabul etmi~ler ve kend:
lerine Fransızc:ı olarak şu beya -
nalta bulunmuşlardır: 

Güreşçilerimiz 
gitmiyorlar 

-B:ı., tarafı l inci aayfad:ı

pı lan uzun seçmelerden sonra, 
Roma müso.b~kalarına İ!tİrakimiz 
muhakkaktı. F.rkat son d•kikada 
çıkan üç hadise buna mani olmuş· 
tur. 

Evve!8 Pelte seyahatinde lto· 
lundan aakatlanmıt bulunan ve 
heni.iz iyile§mii zannedilen Must<:.· 
fanın arızıuı tekerrür etmistir. 
Milli takımın kaotam Nurini~ de 
kmk kaburgaA kernikler~nde 
tekrar rnlı~tsızlık batlar.nş ve bü -
tün bunlar yetmiyormu! gibi Ço
ban Mehm:t le midesinden ht"ı.st:.
lanmııtır. 

Bunun üzerine en kıyınetli üc 
uz:vun rahatsızlığı, kar§ısın-.:1~ 
bu seyahatten vaz geçilmek bir 
emri vaki olmu,tur. 

Sahibi: .HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

Dün •kıam halyan federasyo· 
nuna çekilen bir telgrafla vaziyet 
anlatılmıt müıabakalara iştirak c· 
dcmiycceğimiz teessürle bild~ril • 

Bıı.sıJdığı yrr: (\".\KlTl l\latba:uıı "Türkiyeye seyahatten maksadım, ev" -•••••••••••iti vclemirde, muazzez dostum Tevfik Ril§· ıni~tir. 
te~ekkül edip bilahare ifli.a eden tü Beyefendiye iadei ziy•ret etmektir. 
Süt §irketi zimmetinde 40.000 lira Maamafih, bu ziyaret sadece bir lazimci su:ıllcr ~ormuştur. Nazik hariciye 
kalmıştır. nezaketten ibilrct değiloir, Daha ~iy;;- nazırı muharr;rimize Sırpç:ı ola-

dc Türkiye ile Vugoşlavya arasındaki şa-
A · k'ld l' · 'd t ırak cevaplar vermi" ve sordug~ u 
ynı ıe ı c mec un ı are ara· mimi "c halisane dostluğun bir kere do'h.:ı :s 

fından yardım edilmeaine lnrar tezahürüne vesiledir. suallere ancak Ank;.radan avde· 
verilen memba suları Türle ano• Güzel ıncınleketiniıc, ilk defa Ql;ı.r<ı. 1: tinde cevap verebilecağ:ni söyle • 
nim şirketinde de 29000 lira kal· geliyorum, milli inkıl~p ta:-ihinizi ~ok iyi miştir. 

bilirim. Bütün Türk milletinin de bira:: Bundan sonra Tüı·k malbaat h"lyf.· 
ınıştır. o sonra takip ettiği şanlı rehberinizin .,am· tiyle alf\kndar olmaılar ve latan· 

Şunu da ilave edeyim ki bir Jİr· dil k kt ğ t 'ht günden mo 
k 

. sun araya 9 1 1 arı ' · bul gazetelerinin ne kadar bastık· 
etın meclisi idare azaıı Şehre~ dern Türkiye devletinin tamamen kurul· 

t . k · dugu- bu ... _ .. 1.-dar Gazi Reisicumhur larım şormuılu.rdır. 
ınane 1 er anından mürekkeptı. iP•• -
G l\azreUerinin ve onun mümtaz ve yükııci: M. Yevtiç öğle yemeg~ inden 

ene o esnalarda tatili haliyet · d mesai ıırkada§lanrun huzurunda ınşan, sonra Yugoslavya Elçiıi M. Yan. 
e en Ticaret ve Sanayi bankasın.ın büyük ye hürmetkar bir hayranlıkla meb- k I 
d k rk il oviç c b:rlikte Bog"' azic_inde bir o· a ı e i bin lira borcu ka'mış· but kalıyor. . . . . 
br. Ankara'<la. yüksek siyasi ricalinizl;: tomobıl gezmhsı yapmış, sonra 

İ•t l' 'd k tanışmak ve temas ~tmelde mesrur ola· Perapalaıa dönmüştür. Miıafir 
:ı e ınec 11 ı are aran ve ar~u· 

siyle y3pılan tediyat neticetinde cağım. ı nazır saat 18,45 te Haydarpaşaya 
bankanın ug"' radığı bu üc. büyük Karikrinize en ~mim~ ~elamlarımla ıeçerek Eksprese ilave edilen hu • 

birlikte her iki mcmleketımı.z: arasında- h i b" l A k h k "ara b k su"kut b b' ' . . . . ua ır varon a n araya are et .. r an anın una se e ı· ki dostane mlinasebatın tedrıcı ınkışaf!· . . 
yet vermittir. İcap ederse itin takip hı:ıusunda gösterdikleri alik:.ı- etmıf, ı&taıyonda Vali muavini A-
bana taalluk eden teferrüatı hak. ~n dolayı teşekkürlerimi bildirmenizi li Ri~a Beyle Yugoılavya konıo -
kmtla her z:ıman heıap verehili· rica ederim ... losluğu erkin. taraf mdan uğur lan· 
· Bundan sonra muharririmiz M. rnıttır. a.,. banka,_ 28000 H- rım.,, 

..................... ._._ .. ~Y•=:ı;';e~Sİİİ imMiiiı•lill .. 111111 ............ . 
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T•• k• d y Jd "' H Jd "Avrupa mamulabdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris eti~etli ur ıye e apı ıgı a e podra, krem, lavanta vekolonyalanna aldanmayınız: 

H•ı • S f T b•A mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği HASAN 
1 eSIZ a Ve a il kolonyasına, HASAN Lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASAN 

sürme ve diş macunu ve sularını, 
tercihen istimal ediniz. 

HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabununu . 

.......... ·-······ ......... ·-·-·-
~ Ullmektep tarllllerı 
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1 Ferab odalı daireler 
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Maarif Vekaleti 1arafından llkmekteplerin Dördüncü ve 
Beşinci Sınıflarında Okattaralmak Üzere 

tevzii T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve 
"VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları sahşa çıkarılmışhr. 
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Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir Uİ\ 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmektedir. ı==n ,, 
Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1HLER1 N fiatları nefasetine ii ·ı 

ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 16 şer kuruştur. h 
A k !!:I 

Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul n ara Caddesi 1 !! 
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VA KIT 

ÇAPA <·,MARKA Fatih ikinci hukuk mahkeme
si satıf memurluğundan: 

Şekure , Halide . hanımlarla 
Muzaffer, Mükerrem Bey varisle· 
riyle Nazım Beyin şayian mutasar

Kabataşta, Sedüstlinde, Çürüksulu Mahmut 
paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
ferah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 

Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir • 

VA KIT neşriyatı 

Fevkalade lieyecanlJ bir roman 

Suana'lı münkir 
Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eıeridir. Bir papazın feYkalide heyecanlı, meraklı, coşkun 

•tkını, aan'atklrane bir ıekilde anlabr. 

Tevzi Yeri: Ankara Cadde•inde Inkdip Kiltüphane•i Sahlep 
ve 

Baharatı 
Flatı 25 kuruş. rıf oldukları Ak&:ırayda Bostan· 

cıbaıı Abdüllah ağa mahallesi \\. 

Küçük Langa sokağı mükerrer 71 ~=================::-======::::: 

Akay işletmesi 

. 
yenı 

ambalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 
Kuruştur 

iBER. 
Müdürlüğünden : 

Akay Hatıanoa ait ilkbahar tarifesi 19 ·Nisan· 934 Perıem· 
be gününden itibaren tatbik olunacak lir. Yeni tarife iskelelere 
aıılmııtar. Cep tarifeleri de giıelerde mevcuttur. (1758) 

lstanbul Belediyesi llAnları 1 

ve 852,5 lira kıymetindeki arsa 
izaleyi ıuyu zımnında 19 mayıs 
934 tarihine müıadif cumuteıi 

::::::::am ::::::::::::::::::::::::::::::::=:::-.::::-~ .. ,. 
:: .. 
ı: 

!~ 
günü saat 14 - 16 ya kadar Dahili hastalıkları m~tehaNm 

.. 
ı: 
:: ;: Kadıköy: Altıyol ağzındaki mahkeme baıkatibinin odasında Cuma ve pazardan batka ıünlerde ii muayenehanesinde her glln n hastalarını kabul eder. 

açık arttırma suretiyle satılacak· öğleden sonra saat 2! den 6 ya kadar 
t lstanbulda Divanyolunda (118) nu-
ır · maralı hususi kabinesinde bastalanm li Telefon: 80180 

O günü muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiı beşini bulnn.dığı 

takdirde en son arttırmanın taah· 
hüdü baki kalmak §artiyle 3 hazi· 
ran 934 tarihine müsadif pazar gü
nü ayni sa~tte ve ayni mahalde 
salıfa devam olunacaktır. 

1 - 19bu gayri menkulde müsec
cel ve gayri müseccel h3k ıahiple· 
rinin tarihi ilandan itibaren yirmi 
gün zarfında vesaika müracaat 
etmeleri, aksi takdirde gayri mü· 
seccel hak sahipleri de paylatm~
dan hariç bırakılacaktır. Gayri 
menkulde 3/ 16 hi11e sahibi bulu· 
nan Mükerrem Beye ait hiue Na· 
zım Beye ipotektir. 

2 - Arttınnıya girecekler yüz· 
de yedi buçuk nisbetinde pey ak· 
çesi vermeğe mecburdur. 

3 - Satıı pefin pan iledir. 
4 - Tarihi ihaleye kadar bil

umum tekalif hi11edarlara ve yüz· 
de iki buçuk deJlaliye mÜ§teriye 
aittir. 

5 - Bedeli ihalenin miadında 
verilmemesinden dolayı ihale 
f eıhedilirse müıteri farkından ve 

zar3rdan meaul olacak ve bili hü· 
küm tahıil edilecektir. 

kabul eder. iil:::mu::::m::m::::::::=::::-.::;::mm•==-
r:-·········································-···: İstanbul ikinci icra rnemurlu- !i ........... ~~~~~·; .... -·---· 

ğundan: Mahcuz ve paray:ı. çev- 55 K 
rilme•İ mukarrer bir adet matkap i! emal Osman 
makineıi motöriyle birlikte 22 - 55 
4--934 tarihine müıadif pazar ii . .. 
günü nat 16 dan itibaren ikinci i! 
açık arttırma suretiyle ıatılacağın· ii .. 
dan Beıikta§ Köyiçi 20 No. lu !i 

Bevliye Mütehassısı 
Karaköy-Po§a~acı fırını 

s1rası rto. 34 

Hergün 14 - 20 
Telefon : 41235 dükkan önünde taliplerin memu· :: 

ı: 

runa müracaatları ilin olunur. !i::::r.::::::::r.:-.:;:m::::::.-::::::::::::.-:::m:::n 
(2264) istifadeli ilan 

-Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden: 15-4-934 tarih 
ve 5842 numaralı (Yakıt), kez:ı 
15 - 4 - 934 tarih ve 703 nu· 
maralı (Haber) gazeteleriyle ya
pılan ve mahkemenin 933 - 20 
numarasına ait satıı ilanını~ 4 nu
maralı bendinde, 16 numaralı ha
ne ihale bedelinin 2650 Jira ya
zılacak iken sehven 2100 olarak 
yazıldığından bu hususun ve ani 
takip eden 14 numaralı hane ya
zılacak iken ıehven 12 olarak 
yazıldıiınd:ın bu cihetler tashihen 
ilin olunur. ( 104) 

Çenberlitaş Karababa sokağı 
12 numaralı iki kısma ayrılabileO 
büyük konak kiralıktır. Pansiyona 
veya baıka müessesata elveriılidir• 
Öğleden evvel içindekilere müra• 
caat. (2196) 

Eminönü kaymakamlığından: 
maralı oda kiraya verileceğinden 
cu pazartesi günü ıaat on dörtte 

Çarııda Ali Paıa hanında on nu
talip olanların nisanın otuzun.

encümene gelmeleri ilan olunur. 
(1552) 

6 - Şartname herkese açık ol
duğundan fazla malumat almak 
iıtiyenler 15 ıatıf nuımarasiyle me
murluğumuza müraca:ıt edebilir. 

- Bir ilin memuru Bursa, lzmit, Eı
kitehir, Kütahya, Afyon kvabiaarı, 
Konya, Ankara ve civarında Mayıı ayı 
içinde bir turna yaparak ilan Yapıtlı· 
racaktır. Bu suretle reklim Yaptır· 
mak ve Anadoluda ınalnu tanıtbnnaJc 
iıtiyenler Mayısa kadar her sün öğle· 
den sonra ve fazla jsabat almak Üzere 
telefonla (21434) numaraya ınii!'&-

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: Tamamına 3885 lira 
kıymet takdir edilen Tophanede 
llyasçelebi mahallesinde eıki Mi
ralay çıkmazı yeni Akarsu ıoka· 
ğında eski 2 yeni 2-3 num:ıralı 
bir bap apartımana açık arttırmı
ya vaz'edilıniı olup 14 - Nisan-
934 tarihinde ıartnameıi divanha
neye talik edilerek lS- mayıs 
-934 tarihine müs:ıdif salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar birinci 
açık arttırma ile lstanbul üçüncü 
icra dairesinde satılacaktır. Art· 
tırmıya ittirak için % 7 buçuk te· 
minat akceıi :ılmır. Müterakim 

mü§teriye ait ayrıca bedeli nnı" 
hammen kıymeti o/0 75 ini bulama'" 
dığı takdirde ihale yapılacaktır• 
Aksi halde en son arthranın taah" 
hüdü baki kalmak üzere .arttırın• 
on bet gün daha temdit edilere1' 
31- Mayıs-934 tarihine mü••" 
dif perıembe günü ayni ıaatte ya" 
pılacak arttırma o/o 75 tutmaz•• 
satıı geri bırakılacaktır. 2oo' 
numaralı kanunun 126 mcı mad " 
desine tevfikan İpotek sahibi alı~· 
caklılarla diğer alakadarhrın h&J" 

suıiyle faiz ve mesarife dair olat' 
iddialarının evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde icra dairesiııı' 
bildirmeleri lazımdır. Akıi ıı-1" 
de hakları tapu sicilleriyle teıbil 
olm'ldıkça satıt bedelinin paylar 
maaından hariç bırıkılacaklatl 
alakadarların itbu müddeti ~ " 
nuniye ahkamına tevfikan harelı't 
etmeleri ve daha fazla m:ılulll•t 
almak iıtiyenler 934 -366 do•,-

Akay işletmesi Müdürtüğünden : 
Adalar hattı C•ma tarifeıioe 6 Nisandan itibaren her Cuma 

yapılmak lizere B. Adadan 18,30, Heybeliden 18,45, Burgazdan 
19,00, Kınalıdan 19,lS te kalkarak K6prllye saat 20,00 de yar-

~.....ıı.;.;ı--~~~~~~~~---~...-._..~~~~~--------~~~~..____.~LJ..~ı---~-----....... --~~~~~~~~ ··r•" numaraıiyle memurumuza nııJ 
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