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Tayfun Bir Felaket Oldu Tafsilatı Beşinci l 
Sayfadadır __________________ J 

.. i Atina Mektubu 

~J Yunanlılar Fırka Gürültü
G lerinden Bıkıp Usanmışlar 

__ ..._., __ ~·~~~:iiJ~~ 

Yukarıda solda11: Ç•k, Japon, l•"•ç muralıhattları. Ortada •oldan: Konferans umııml katibi, Jluır murahhası, lıw•ç 
h•g•tl r•lli, Mac•r heyeti reid. Aşağıda ıold•ıe: Vmuml lcıitip ile Franaı:ı maralıhoıları oe z.-1cı M.s'at Bey 

ile N"ip Ali Beg, }apoıe murahhas/arından bir kuım. 

Hava Nakli yatımız 
~~--~~--~~--~~ 

• 
Ayın Otuzun.da Istanbul - Oiyarıbekir 

Hava Yolu Açılıyor 

30 uncu Parlamen-
tolar Konferansı 
Yarın Merasimle Yıldızda 

Açılacak 

Şehrimizde toplanacak olan 
otuzuncu Beynelmilel Parlamen
tolar konferansına iştirak edecek 
murahhas heyetlerden bir kısmı 
diln ve bugün gelmişlerdir. Geri
de kalan heyetler de yarın ıehri
mlze muvasalat etmio bulunacak· 
lardır. 

Parlamentolar konferansımn 
hukuki, siyasi, ııhhi ve içtimai, 
muhtelit emniyet ve tahdidi tesli· 
hat, müstemleke, iktısadi ve mali 
komisyonları yarın faaliyete ge· 
çecek, bu suretle konferans filen 
vazifesine başlamış bulunacaktır. 

Konferans heyeti umumiyeai 
ilk toplantısını Pazartesi gllnil 
aaat 15 te yapacaktır. içtimaı, 
konsey reisi açacak, BUyilk Millet 
Meclisi Reisi Kazım Paşa da 
Türkiye namına bir nutuk söy· 
liyecektir. 

Konferans riyaset bürosunu 
teşkil ettikten aonra çalışmalarına 

bir golcu tayyar•d harekette11 biraz •'fJr1t1I başlıyacaktır. 
Bu ayın otuzundan itibaren 9 40 ta Eskifehire varacaktır. Konferansın devam edeceği 

ı b 1 E k. h" A ' günler için hazırlanan proğram atan u - s ııe ır • nkara • 9,50 de Eskişehirden hareketle 
K k. ıudur: 

ayseri - Diyarıbe ır arasında 11 de Ankaraya varacak, 11, tOda ( Devaml sinci aayfada ) 
kartılıklı oJarak hava yolile yolcu Ankaradan hareket ve Kayseriyi ............................................................... . 
ve eşya nakline başlanacaktır. tutacakbr. Kayseriden hareket r 

Şehir Meclisi 
Aza Namzetleri 

Bunun için bugün bir tecrübe bir buçuktadır. Sabah saat 8,30 
uçuşu yapılacak, ayın yirmi do- da İstanbuldan kalkan tayyare 
kuzunda bu tecrübe tekrarlana· 4,30 da Diyarıbekire varmıf ola· 

cak, 30 uncu Pazar günU ise 
ıeferler resmen açılacaktır. Oglln 
lıtanbuldan saat 8,30 da eşya ve 
yolcu ile kalkacak olan tayyare 

caktır. Bu seferin karşılığı Pazar· 
ertesi sabahı saat 8,30 da yapı· 
)acak, aynı istasyonlara uğramak 
auretile akşam 4,30 da Yeşil
köy' e muvasalat edilecektir. 

Yakında seçimi yapılacak olan 
lstanbul umumi meclisi için O. II. 
Fırkası aza namzetlerini tesbit etmiş
tir. Liitfen 10 uncu sayfamızı açınız. 

- ----
Fırkalar Arasında Bir Uzlaşma Temini 
için Büyük Bir Nümayiş Hazırlandı 

Atina, 22 ( Hususi ) .!... Dahili ' 
vaziyetteki kararsızlık devam edi
yor. Muhalif fırkalar llderlerinden 

0

M. Kafadarla, Cilmhurreiai M. 
Zaimlı'l ziyaret etmif, fakat M. 
Zaimi• fırkaların uzlaşması için 
teva1&utta bulunması isteğini red
detmiı, bitaraf kalacağını aöyle
miıtir. Bu ret cevabı üzerinca .l\ . 
Venizeloı CUmhurrelıi aleyhinde 
şiddetli bir makale netretmiştir. 

Siyas1 vaziyetteki bu kararsız· 
Jık ikbsadi vaziyete de fena halde 
tesir etmiş, esnaf ve tacirler 
buhrana düşmllşlerdir. 

Bunun neticesi olarak büyllk 
bir nümayiş hazırlanmaktadır. 
Nümayiş esnasında halk, hüku· 
metle muhalif fırkalar arasında 
bir anlaşma teminini Başvekilden 
isteyeceklerdir. 

Diğer taraftan hükumet, Cllm· 

Mu:ıalif fırka lid•rl•riıad•11 M. K ~ 
fadari~ gazeteciler• l:ıalıat "erigor 

hurrei ıntihabı için hazırlık va· 
ziyetine geçmiştir. Hükumet M. 
Zalmis'in tekrar intihap edilme
sindeki kararında sebat ediyor. 
Seçimin hafta içinde apılmaaı 
muhtemeldir. - A. V. 

Şifalı Su 
Karamürselin 

Mucizeler 
Akpınar Suyu 
Yapıyormuş 

Son Postanın yazı yardımcılarından biri, son zamanda, KaramUr· 
selde meydana çıkan şifah bir sudan bahsetti. Bu arkadaıın beyanma 
göre kasabaya civar Akpınarda akan bu sudan veremli bir köylft 
içmiı. içine bir ferahlık vermiı. Bunun Uzerine yatağım suyun kena· 
rına nakletmiı. On, on beı glin kendini mutlak bir su tedavisine 
bırakmıı ve sapsalam ayağa kalkmış. Bu yazımız milbim bir alaka 
uyandırdı. Mektup gönderen gönderene. 

Bunun üzerine Karamürsel belediyesi bu suyu tahlile vermi9tir. 
Fakat neticesi henüz almmamışbr. Bu tahlile fntizaren ıimdiden bu 
suyun batı adeta muhasara denilecek ıekllde abluka edilmlıtir. T ec· 
rllbe ile görlilllyor ki bu su barsaklarla clğer hastalıklarına pek fay
da vermektedir. 

C Dnamı ' uncu· ıayfada > 

_f _______ s_ag_figege Gidemigenler 1 

Köpek - Bütün zenginlerin sayfiyeye gittikleri bir zamanda şehir 
içinde kalmak ne fena imlı, ıokaklarda yalayacak bir kemik parçaı~ 
bile bulunamıyor. 



(Halkın Sssi) 
Darülacezede 
Münevverler 
Koğuşu! •• 

Darülacezede münevverler koğu
ıunun ııçılaoağı hakkında bir haber 
var. Acizhı münevverlik kelimesinin 
bir araya gelmesi insana hüzün 
veriyor. Hadisenin umumi vicdan da 
bmJı:tığı aksi tesiri dün aşağıdaki 
satırlarla şöyle tcabit ettik: 
Sami bey ( Sırkeci Meserret kıraat. 

hane i ) - Darü acc:ıede bir de mil
aeyyerlor kovuıu yap.Jacakmış. Mil· 
nevverlerio ihır vakitlerini rahat 
geçitmek, ken:hlerine bir dilim 
ekmek, bir yudum au vermek için 
belediyenin bu bayırkarlığını takdir 
etmemek mümkün değildir. Çüoktl 
Her fani gibi ihtiyarJıyan ve faal 
hayattan unkla,an milnevverlerimiı 
de nihayet düıünülme~e batlanmıştır. 
Yalnız münevverleri acezeden saymak 
doğru değildir. Münevv•rler ihtiyar
larlar. Fakat Aciz olmazlar. Onları 

dilencilerle, yaradılıt galetleril• bunak 
ve yarı delilerle bir aakaf albnda 
birleştirmelc izzeti nefislerini rencide 
eder. Belediye ve tehir onlara iamJ 
darillace:ıe olmıyan ve o aceze 
yurdunun haricinde bir konak temin 
etmelidir. Ve adına da yaılı münn• 
nrler konafı demelidir. 

* Mustafa Remzi B. (Muallim, Çem· 
berlitaş Halk apartımanı ) - Bizim 
memurlanmıza verditf miz maaı ma• 
lQmdur. Hele yhmilcedit, nzkıccdit 
geçinen muharrir, ga:ıetecl, müellif, 
miltetebbl, tiyatrocu gibi mOn•\rver
lerimizin itten keaildıkten sonra ha· 
yatlarının sonlarını nasıl geçirdiklerini 
bilmem hiç dütünilyor muyuz? Şey .. 
hulmuharrirln Mahmut S::ıdık Beyin 
son günlerini gözönilne getirmek 
insanı baıka misal aramak külfetinden 
kurtarır. Hayatlarını memlekete ver
mit birçok kıymetli ihtiyar memurin· 
rımıı, Alimlerimiz var. Bunları himaye 
edersek, yetişecekleri teşvik etmiı 
oluruz. Belediyemiz tükrana deter 
b.ir fikir ortaya attı. Münevverlere 
Darülacezede bir pavlyon yaptıra
cakmıf. 

Yalnız. bu güzel işte kocaman bir 
falıo vardır. Darülaceze deyince inıa• 
nın hatırına ne geleceğini hepimiz bi
liriz. Pavyon kelimesile falan bu mu
anam hatayı dDze'temeyiz. Yaşlı 
münevverlerimiıi dilencllerle, hayızdan 
nifastan keailmif ihtiyarlarla, kör ve 
topallarla bir tutamayız. Eğer ayrı bir 
yurt temin edemfyecekaek bırakalım 
a münevverler açıkta ve açlıktan 
elaünler. Onlar için bu akıbet Dnrül
icezeye ııirmekten daha buyırlı ve 
ıereflidir. 

Yakalanan Kadın Hırsızlar 
Son Bir Haftada Sekiz Kadın 

sızlık Suçile Tutuldular 
Hır-

latanbu1 poliıi ıon zamanlarda kadın hırıızlan 
peıJemek itinde de şiddetli davranmaktadır. 

Son bir hafta zarfında 7 kadın, hırsıılık yapmak 
ıuçile yakalanmı,Iardır. Dlln de bir kadın gilpeglln· 
dü~ bir berber dükkanından çaldığı tra§ makine
lerini satarken yakalanmııbr. Bu hırsızlık f6yle 
olmuştur: 

Aksarayda Cümburiyet caddesinde 166 numaralı 
dükk!nda berberlik eden Hacı Hasan EfendJ iamin
de bir zat, dün ıabah erkenden dUkkinını aç01Jş, 
sonra dükkanının biraz ilerisinde bulunan çeımeden 
ıu almıya gitmiştir. Hacı Hasan Efendi burada 
birkaç dakika ııra beklemek mecburiyetinde kalmıı, 
nihayet tenekeıinf doldurup dükkanına dönmüştür. 
Su tenekesini yerine yerleıtiren Hacı Hasan Efendi 

yorgunluğunu gidermek için oturmak lstemlı, fakat 
bu IU'ada gözU aynanın önüne ilişmiş ve daha yarım 
saat evvel güzelce temizleyip aynanın önüne sıra

ladığı hraı makinelerile makaı ve usturalann yerinde 
yeller esmekte olduğunu görtlnce şaprmışbr. 

Hacı Hasan Efendi bu işi evvela komşulann oyununa 
atfetmiş, fakat çalındığını anJıyarak ıoluğu kara· 
kolda almışbr. Polis hırsızı aray,adurson, Hacı 
Ha.an Efendi de dükkanını kapatmış, meçhul hırsızı 
yakalanın nmidile etrafta dolaşmıya baılamış ve 
bir aralık Aksaray çarıısında iki traı makınesüe 
dolaşan bir kadın görmliş, bunların kendine ait 
olduğunu anhyarak kadını yakalamış ve polise ver
miştir. Bu kadın Şaziye iamini tatımaktadır. 

Dün bundan başka şehirde iki kllçük hırllZhk 
daha olmuftUP. 

j · İhmale Karşı 
Kavun Ve Karpuz Tarifeıi Piyasası Yükseldi Bir Polis Amiri Hakkında 

Bir Müddet Uzatıldı Yumurta pi asası aon hafta Takibat Yapılacak 

Ucuz Tarife Yumurta 

Şark demlryolları idaresinin zarfında müstahsilin 'ynzünü gtıl· Dan asliye llçilncO ceza mah-
kavun ve karpuz nakliyatı için dürecek bir şekilde iyileşmiye keme inde, Fenerde Mehmet 
mevsim müddetince kabul ettiği Jfiz tutmuıtur. Şark vilayetlerinde ve Mustafa Bey isminde iki zatın 
tenzilatlı tarifenin müddeti teşri· havalann birdenbire soğuması elbiselerini çalan tiç suçlunun 
niaaninin 30 uncu gUnllne kadar mal üzerinde iyi bir t~slr yapmış muhakemeline devam ediliyordu. 
uzatılmışbr. flatlar artmıya baıhunıştır. Mahkeme tarafından müzekkere 

Mevsim baılangıcmdan beri Bu hafta içinde Istanbula ile polisten istenilen ıahitlerden 
Uzunköprü ve havalisinden şeh· 1360 kliçUk, 300 büyük sandık birisı, tekit edilmesine rağmen 

Yumurta geJ .... ı .. tir. Bundan başka gönderilmemifti. Reia Hikmet 
rlmize 97 vagon karpuz ve 258 ~ B üdd • i N tt' B 

limanımızdan ve diğer Karadeniz ey m eıumum ure ın eye 
vagon kavun getirtilmiıtir. Fakat limanlanndan harice 6 bin sandık hitaben: 
bu civardan yapılan karpuz sev· mal ıevkedilmiıtir. Büyük ıandık " - Poliıin bu Jakaydisl yti-
kiyatı nihayet bulmuş gibidir. yumurtalar 21 liradan muamele zünden birçok mevkuflu muhake-
Henüz mühim miktarda kavun görmektedir. meler uzamaktadır. Memuriyeti-
gelmektedir. Tarifenin başka Türk Ofisin Yerdiği malii- nizin dikkatini celbederim.,, dedi. 
şekillerde tatbiki dolayısile mlls· mata göre; yumurta piyasası bu Mnddeiumumi Nurettin Bey 
tahsilden fazla alınan vagon üc• canlılığını muhafaza etmek istida· müzekkerenin icabını yapmıyan 
retlerlnin de iadesine baılanıl· dındadır. polis amiri hakkında takibata 
mııtır. 24 Saatin geçilmesini istedi ve mahkeme de 

Bı·r Bakalorya buna karar vererek dava:v• baıka 
Hadiseleri gUne bıraktı. f 

Meselesi Kadıköyde Kuşdilinde oturan vapur çin 
Tek Gruptan ikmale Muhsin isminde bir amele bir pa- Yaş Hususunda VeriJen 

ra meselesinden çıkan kavga_ ne• 
Kalanların Vaziyeti ticesinde Kemal isminde bir bo- Mühletin Sonu Yaklaşıy<1r 
İstanbul Erkek lisesinin son yacıyı sustalı çakı ile yaraJamıştır. iki sene evvel kabul edilen 

sıwfında okuyan gençlerden bir lf. Çivicilerde Kemerli han bir nizamname lle, hariçten alına• 
kısmı bakalorya imtihanlarında sahibi Ali hoca bir alacak yü- cak yeni vapurların 15 yaşından 
birer derı grupundan ikmale kal- zUnden çıkan kavga neticesinde yukarı olmaması hususunda bazı 

tbrahim bey ( Mecidiye köyünde nıışlar. Bunlar bu bir dersi iyi ayni handa oturan Ali Efendi is· kayıt ve şartlar konulmuştu. Fa· 
Ermeni mezarlığı karşısında 54 ) - bellemek için ıon sınıfa "bir sene minde birini başından yaralamışbr. kat bu yaşta yapur bulmakta 
Hayatlarını, bilgilerini yurt ukJ'una daha devam etmek vaziyetinde- lf Nuri isminde bir çocuk güçlük çekildiği yolundaki müra• 
vakfa aefaetmiı adam'ar paraya dirler. Gazetemize bir mektup Dolmabahçeden geçmekte olan caatlar üzerine iktısat vekfiletl 
ehemıı:ıiyet vermezler. Para toplamak gönderen bu gençler diyorlar ki : bir tramvaya atlarnok isterken yeni bir müsaade verdi. 
lııraı in1anı hakiki mOnener yapamaz! "Biz birer dersten ikmale kal· düşerek muhtelif yerlerinden ağır Bu mliıaadenin verildiği tarih-
Bu it Avrupada da böyledir. Hakiki mış bulunuyoruz. iki ıene var ki ıurette yaralanDUfbr. ten itibaren bir yıl zarfında ah-
ınilnevverler ve Alimler p-raeızdırlar. birer dersten kalanlar, sene SO• • Beyoğlunda oturan Ohana nacak vapurla 27 yaıma kadar 
Çünkü onların para topl y .. cak kadar nunda bu dersten imtihan ver• Efendinin 4 yaşmdaki kızı Akavi 
Yakitleri yoktur. Fakat orada hiçbir mek şartile Üniversiteye kabuJ sokakta oynarken düşerek ha· olabilecektir. 
münener ihtiyarlayınca aç ve açık ediliyorhr. Bu usulün bu ... J!.1.!.d~ ... !iğ.ı~J?.!!..l~!'..~alm.ış,!.1r:,_ Vekaletin tayin ettiği bir s~ 
kalmaz. Oradıs içinde killilphaneleri d bi'- dil d'i • nelik müddet önUmUzdeki KAnu· 
bulunan biiyük münevver yurUarı ıene e tat 11 e ip e ı mı· yıl kaybetmemizi reva görmez. b 
nrdır. Herkes oruını bJr mabet aibi yeceği hakkında henllz bir karar Bu itibar ile Maarif Vekili Beyden nusanide nihayet ulmaktadır, 

cı ·ı [ d 'ld ü · d' ı · b'k d'l sene ba .. udan itibaren de azami hürmetle ziyaret ederler. ihtiyarlardan verı m ş eğı ir. mıt e ıyoruz geçen ıene er tat ı e ı en usu• ..-
i•~fade ederler. Biz.de de böyle bir ki Maarif Vekaleti, yalnız bir lUn bu seneye de teşmilini Üni- 23 yaşına kadar olan vapurların 
JUrt yapılmak lazımdır. nu gOnkO dera için son sınıfa bir sene da· veraiteye kabultlmliz için lazımge- alınabileceği hakkmdaki mllsaade 
teıebbOae katiyen muhalifim. ha devam ederek hayattan bir len emrin verilmesini rica ediyoruz .• , tatbik sahaBlna girecektir. 
-=:·~========~========::::::::m:=-ı-=-=-======-===ıı:====--=--=======c:ı 

!( Glini11 Tarilıi) 
lktısat Vekaletinin 
Çalışma Programı 

lktıaat Veklletiuin hazırlamakta 
oldutu yeni mesai programının sGr• 
atle tamamlanacağını haber vcrmiıtik. 

Deniz. ticareti Müdüril Müfit Necd•t 
Bey, deniz tlcaretl itlerimlzin tanıl• 
mine taalluk eden bu mesai progra· 
mını hazırlıyan komisyonun mesalaiıı• 
iotiralc etmek üzere dan akıalP 
Ankaraya gitmiftir. Komisyonun bu 
ıeferki toplantısı on gün kadar aOre· 
cektir. Verilen malumata göre me.ai 
programının bu toplantılar neticcsind~ 
kat'i olarak teabit edilmesi mubte• 
meldir. Proje meydana gcldikteD 
aonra tatbik ıahaaına konulacaktır. 

iki Yangın 
EvviıJld giln Takaim atadyomu.oda 

yangın çıkmıı ise de airayete meydan 
verilmeden aöndürülmü4tür. 

* BakırklSJ de Selim Beyin yat 
fabrik"sı garajından :yangın çıkmıf, 
derhal ıöndtlrülmftttilr. 
iki Borsanın Blrleştlrilm•· 

sinden Vazgeçildl 
Bir müddet evvel Ticaret ve zahiJ'~ 

boraasile Hayvan borsasının tevhidi 
dOtOn61mftt Ye bu huauıta Ticaret 
Odaaı mecliaine bir de takrir verilmifti. 

Verilen malumata sröre, bu .taaar 
Jayıftan Yazgeçilmiftir. ÇiinkG lktısat 
Vek&letince Ticaret Odaları ve bor• 
•alar için yeni bir nizamnaıne hazır
lanmaktadır. Yakında bu yeni e&asfor 
tatbik aahaııba konu'ac~ktu. 

Binaeııaleyb, her iki borsanın 
timdi :len tnhidi ve bir muddet son• 
ra da bu yeni teklo ifrağı doj7u 
g8rQlmemittir. 

AAar Ceza Mahkeme inde 
Atır ceu reiai Aziz ve azadan 

Kemal beyler rahataız oldukJ~n için 
gelememifler ye öt1eden eYvel mah .. 
keme teşkil edilememiştir. Asliye 
birinci ceza mahkemesi öğleden sonra 
kendi işlerini bitirdikten aonra Atıı 
ceza mahkemeainfo daYalarma bak• 
mıtbr. Dn.a Komünistlik tahr"kitı yap• 
tıkları iddiasile teYkif edilen Hnsnn 
paşa zade Oaman Selihl, Doktot 
Hikmet ve eczacı Vasıf beyi erin 
mahkemelerine devam edilm· •tir. 

Adliyede Yeni Tay er 
Adliye vekaletinin verdiği ka• 

rarla münhal bulanan ikinci sınıf 
adilye müfelti.tliğiııe Uçüncü sınıf 
mtifettqle.rden Ferit, fiçüncü ıımf 
adliye müfettişliklerine dördüncü 
sınıf müfettişlerden Nuri ve Şi· 
naai, dördüncü sınıf adliye mü• 
fettişliklerine Lüleburgaz adli ih· 
tisas mahkemesi hakimi Abidin 
ve Istanbul sulh hakimlerinden 
Saim ve Teıvfik Beyler tayin edil• 
miaılerdir. 

Sahte Bir 
Senet iddiası 

TOccardan Süleyman Şevket bey 
iamiode bir zat. eYYelce ortak olarak 
çahtbklan lamail Aptl bey namına 
(S) bin liralık bir seaet uyduruak 
katibi Nuri efendiye ciro ettiği iddia• 
aile. mudde!umumiliğe verilmittir. 

iddia edildiğine giSre, Süleymad 
Şevket bey bu senedi katibi Nuri 
efendiye ciro etmit; o da icraya koy~ 
muıtur. Fakat bu sırada Nuri efendı 
ölmü,tür. İsmail Apti bey icrada bu 
senedin aabteliğini iddia etmiştir. 

Silleyaıao Şe\•ket bey ise akainl 
iddia etmektedir. Müddeiumumilik 
Süleyman Şevket beyi birinci milııtan• 
tikliğe vermlftir. 
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Bey l 
artık st1t c:~rdi de halledildi .• 

- Çok tükür Hasan ... T ra!.:ya aütçUleri lılanbula 

slU gönderıniye bqlamıf. 

... Bundan ıonra 

içeceğiz demektir. 

haliı ant 
Hasan Bey - Yalnız süt gön

deriyorlarsa bu İf ha!ledilmiş de
ğildir azizim. 

- Ya ne yapsınlar Hasın Bey 

Hasan Bey - Herşeyu~o ev• 
vel aUte su katmıyacak aüt,ı 

~nlup aönderıinler. 
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Halk 

Hükumeti 

'\ 
•• rgun 

--------· Falih Rıfkı -
Hemen hemen bütün vekilleri-

hıiz ya:r: mevsimini halk arasında 
ieçirdiler. Hükumet adamlarımı
zın bir veya birkaçı tarafından 

lneınleketin görülmedik köşesi 
kalmadı, diyebiliriz. Eğer buna 
Devlet Reisi ile Başvekilin muh
telif seyahatlerini ve millet vekil
l«ırinin devirlerini ilave ederseniz, 
Ankaranın kıı hizmetlerine ne 
kadar iyi hazırlanmış olduğunu 
laaavvur edebilirainiz. 

Hükumet ve meclis adamla
tıınız için en esash vasfın, bu 
memleketin kendi hakikatleri ile 
)'uğrulmuş bir ilim ve tecrilbe 
Olduğu ıilphe götürmez. Bu mem• 
it: ketin kendi hakikatleri azerinde 
llıuayene ve ayar edilmemiş olan 
h ıtUn nazari) eler, iflas etmiye 

'- c:: hkümdurlar. Ü&manlı impara· 
torluğu idaresi yatalaktı, Meşru
ti etten ıonra bile hususi vagon 
içinde yalnız demiryolu istasyon• 
larmı dolaıan bir nazırdan gaze· 
lelerde hararetle bahsedilmiı ol· 
duğunu hatırlarız. 1908 den evvel •e sonra halk hükümet için bir 
muamma idi. Ezbere hU kfımet 
d vri, Muıtaf a Kemalin halk dev
lcu zamanında nihayet bulmuştur. 

Fakat henüz başka bir ezbe
tdeliğin, hükumet ve meclise yar-

nı edecek olan bir milessesede 
d ~am etmekte olduğunu söyle· 
lrıe liyiz. İsmini zikretmeksizin, bu 
lb Jessesenin mntbuat olduğunu 
h rku söyliyebilir. Heniiz Anka· 
ta yı görmemiı muharrirlerimiz 
•ı ey çok olduğu gibi, İstanbul 
~e Ankaradan ötesini tanımıyan 
•ı i:adaşlarımız ekseriyettedir. 

Belki matbuatımızda sık sık 
IÖrdüğUmUz muvazeneıizliklerin 
•e bilhassa cansızlığın sebebi d~ 
hu olsa gerektir. Sütunlarımız 
dort duvarla çevrilmiıtir. 

Anadolunun ve yeni TUrk dev-
!et nin yeni simasını öğrenmek 
"tiyen Türklerin, ecnebi muhar· 
rirlerin eserlerine müracaat etmek 
~ ~buriyetinde olduklarını bilmek 
ııım için bUyUk bir ıeref teşkil 

ttrnez. 

t Mahalli ve ıahsi gazetecilik· 
e :ı , memleket gazeteciliğine geç· 
~~k, bir gazetenin ufak büyük 
bekmil unsurlarında memleket 

i giainl esas meziyet olarak ara· 
~ak sırası gelmiştir. Bugün gaze
~!erlmizle biraz eğlenmek mllm· 
k
1 
Unıe de, gazetelerimizden iıti
•de etmek imkinı azdır. 

Halk devletinin gazeteciliği de 
lr.cak ciddi bir halk terbiyesi ve 
türşitliği gazeteciliği olabilir. Fi
u~r. ~e san'at adamlarımız, eksik-
gını hissetmekte oldukları yük
~k itibarı halk ile tanıştıktan, •• • l \rıttlkten ve anlaştıktan sonra 
' de edeceklerdir. 

• Halılmiyetl Mllllyeden • 

Yalan Mı? 
8ir Adam M. Prensin 
katili Olduğunu Söyledi 

Bauelon, 22 ( A. A. ) - Fransa • 
lakpanya hududu (lzerindeki bir kara-

ola müracaat -d Et M .. l "' en yen aryus 
•minde bir Fran81• St . k " t hk"k t .. , avıs ı a ı a-
ın.:ı memur olan temyiz mahkemesi 
llıQddeiumumilerinden M. p · ··ı 

renıı o -
dOren adamın kendiai olduğunu, bir-
•uç ortağı da bulunduğunu aöylemit
tlr. Kend~ rivayetine göre bu it için 
ltendiıine 100 bin frank vadedilmit 
fakat 25 bin frank verilmittir. Faka~ 
bu iddialara inanılamıyacağı, çünka 
bu adamın memleketine dönebilmek 
için bu m:ıa.Jı uydurduğu söyleniyor. 

&elanikte Balıkçılar Grevi 
Atlna, 22 - Selinik mıntaka

••ndaki balıkçalar grev ilin etmit· 
lerdir. Balıkçılar reisi grevcileri 
bir beyanname ile bir açlık ytı
ttlyüıUne ôa vot etmiıtir. 

Resimli Makale a üıkü a 

Gençler! 
Biliyorum, hayata yeni atıldın ·z. Hepi .iz gönilllerinizde 

ülküler yaıatıyonunuz. fakat bilm yorsunuı ki ıizi gayeye 
götüren uzun yolun üıtünde b'rçok engeller vard•r. 
"Cehalet,, batta gelir. Onu atlamıya mecbursunuz. Biraz 
ilerde ayatınız "Şüphe,, nin dikenlerine takılacaktır. 

Bun~ da geçtiğinizi kabul eliyorum. Fokat bundE. n sonra 
ümitsizlik ve yorgu nluk bntgöıterecektir. Kendinizi bu 
iki engelden de kurtarabilireeniz. ne mutlu ıize. O zaman 

fükünün parlak yıldız ına kavufabilira'n"z. lıte.. 'illkO 
yoluna çıkarken önünüzde bu en~llerin bulunacağını 
hesap ediniz. 

I , 

f SON TELGRAF HABE"'RLERİ 
Adliye Vekili Mahkemeleri Gezdi 

ihtisas Mahkemeleri İşlerin İltizam Ettiği Şekilde Kala
caktır, Zirai Hapishaneler Tesisi Muhtemeldir 

Şehrimizde bulunan Adliye 
Vekili Saraç oğlu ŞUkrU Bey dün 
İstanbul Adliye dairesinı teftiş 
etmiştir. Şükrü Bey bu teftişleri 
esnasında hakimlerle muhtelif ndli 
bahisler etrafında mübahaaalarda 
bulunmuı, birinci ceza reisi Necip 
Nadir B.den mücrimlerin nasıl ıslah 
edilebileceğini, birinci sulh ceza 
hakimi Reşit Beyden cUrUmlerin 
ne için arttığını ve bu artııın 

nasıl önüne geçilebileceğini, 
tabibi adli Enver Beyden 

OD stln)erde deJUJğin artı• 
ijllldaki aebepleri, hukuk ha-
'rimlerinden yeni Harç Kanununun 
davalar üzerindeki tesirini, erkek
.erin kadınlardan nafaka isteyip 
istemediklerini, icra reisinden icra 

Dönen Talebe 
[ 1üracaat Edenlerin Evrakı 

Tetkik Edilecek 
Ankara, 22 - Maarif Vekil· 

Jeti yaptığı bir tamimde imtihan 
notlarının tashihi için V ekilete 
milracatı eden talebenin 30 EylUl 
akşamına kadar mekteplerine mil· 
racaata lüzumunu bildirmektedir. 
Bu tamime göre her mektepte 
müdür tarafından intihap edilecek 
bir komisyon bu talebelerin im· 
tihan evrakı ile aldıkları notları 
diğer talebelerin imtihan evrakı ve 
notları ile mukayese edecek, 
eğer notta talebe lehin• tadilit 
yapalması kanaati hasıl olu~sa 
evrak bu kanaatle birlikte Ma· 
arif Vekaletine gönderilecektir. 
Eğer Böyle bir kanaat tahassul 
etmezse keyfiyet doğrudan doğ-

ruya talebeye tebliğ edilecektir. 

işlerinde maruz kalınan mUşkUlatı 
sormuştur. 

Vekil Bey bundan sonra Ad
liye için yapılan mobilyeleri gör· 
müş, bunların ayni renkte, ayni 
eb'atta ve yeknasak oluşlarını 
beyenmiş, yeni yapılacak Ad· 
liye binasının bu mobilyelerle 
diğer devlet dairelerine numune 
olacağını söylemittir. Vekil 
bey ihtiyaçlar, kanunların ta
dili etrafındaki düşünceler hak· 
kında da malumat almışbr. 

Vekil Bey vukubulan beyana• 
tında Edirne hapishanesinin pek 
yakında tesellüm edileceğini, bir 
lcanunevvelde tatbikına başlana· 
eak hakimler kanununun fay
dalarım, ihtiaaı mahkemeleri-

İtalya -Arnavutluk 
M. Musolini Arnavutluk 

Ordusunun Tensikile 
Bizzat Uğraşıyor 

Atina 22 - Arnavutluk· ltal
ya anlaşmaaının temini için Arna· 
vutluğu Italyan sefiri Ekrem Bey 
Romaya giderek doğrudan doğ
ruya M. Muıolinl ile müzakereler 
yapmıı ve muvaffakıyetli netice· 
ler almııtır. 

Ekrem Bey Draça muvasala· 
tında tezahüratla karıılanmııtır. 
Arnavutluk kabinesinin istifa 
edeceği, yeni kabineyi Ekrem 
Beyin teşkil eylıyeceği, İtalyanın 
Arnavutluk ıefirinin değittirileceği 
söylenmektedir. 

Arnavutluk ordusunun tensiki 
için bizzat M. Musollni tarafından 
300 kişilik bir askeri heyet teı

kil edilmiştir. 

/STER iNAN /STER 

nin işlerin çok blduğu yerlere 
gideceğini ve işlerin iltizam ettiği 

şekilde kalacağını, zirai hapisha
neler tesis ve inşası zarureti ha
sıl olduğu takdirde lstanbul çiftçi 
muhitı olmadığı için burada 
zirai hapishane inşasına im-
kan tasavvur olunamıyacağmı, 
yeni adliye harç kanununun adliye 
yaridatını arttırmıya hizmet et
mekle beraber mahkeme itlerinin 
sür' atlenmesini de temin edece· 
ğini, latanbulda lilzum ve zaruret 
hasıl olursa münferit bikimlik 
usulünün tatbik edileceğini 

söylemiştir. VekH Bey bu 
akşam Ankaraya avdet edecek
tir. Birkaç zaman sonra Trakyada 
bir seyahat yapması muhtemeldir. 

Trakya Kongresi 
Umumi Müfettişin Riya

setinde Toplandı 
Edirne, 22 (A.A.) - Trakya 

valileri içtimaı Umumi müfettiı 
İbrahim Tali BeyJn riyasetinde 
ve lktısat Vekaleti tarafından 
gönderilen alakadar zevatın 
da huzurile ve lbrahim Tali Be
yin bir nutku ile açıldı. Bu top
lantıyı Edirne, Çanakkale, Kırk
lareli, T ekirdağı valilerile yUk· 
sek lktııat meclisi azasından 
F ortunzade Murat Bey ve her vali 
ile birlikte gelen Nafia ser mü
hendisi, Ziraat, baytar ve Maarif 
müdtirleri teşkil etmektedir. 

Bu toplantıda umumi müfettiş
lik baımllşaviri vekili ve emniyet 
mUıaviri Osman Bey de hazır 
bulunmuıtur. 

Her vali kendi vilAyetinin 
ahvali iktısadiye ve siyaaiyeıinln 
birer hulasasını yapmııtır. 

iNANMA! 
I 
Şehir Meclisi için intihabat h zırhldarı yapıldıtı fU vekillerile aramı tatlılaıtıraam, huzur ilcreti olan komis-

ıırada muharrir "Felek" "Bir aza t slağının eayıkla· yon'ara intihap edilsem, meraaimlerde kallavi ıapka ve 
ması,, nı fU cümlelerle tasvir · ediyor: jaket giyıem ve el 11karken belimden bilkülerek ve azı 

"Şu günlerde en ziy .. de zihnimi kurcalıyan ıey ditimin altında akide kırar gibi dit1erimi aıkarak ıırıt
Şehir Meclisi az. alığıdır. Naaıl yapsam da ben de bu aam ve kartvizitimin altına: 
meclise bir aza olsam diye içim içimi yiyor. Yemekten " İıtanbul Şehir Mecliıi azasından" 
içmekten kesildim. Gözilme uyku girmiyor. Bütün ha- "Diye yaz.dırsam, ziyafetlerde meclisi temıil ebem, 
J&tımda Şehir Mecliıinin tahta kanapelerjne oturup iki gazetelerde meclis namına beyanatta bulunsam, nıatbu
diraeğimi de ııranın ilstüne dayadıktan sonra baıımı iki atta ve Beyoğlunun iki üç malüm fotoğrafçısının vitr:
elimin içine alarak dinler gibi vaziyet almak ve ıöyle ninde balmumundan yapı)mıf gibi gOler yilzlO ve: 
bir ıekerleme kestirmek. Dünyada aöz ve nutuk dinler- ••- Nasılsınız oekerlm? Suali sorar gibi ifadeli bir 
ken insana 1relen uykuyu hiçbir uyku ilacı vermez. ıuratla alınmıt reaimlerimi tethir ettiuem.,, 
Bunu mektep hayatımdan bilirim. ı Çok zevkli ye hulyalı bir aayıklama nllmuneai, 

"Ne iee efendJm, Mecliıe ıiraom; ıöyle reiı'e ye rei• detil mi? 

J R iNAN 1$T R INAlfMAI 

Söz 0 n Kı a ı 

Para Kuvveti .• 

Para 2aafı •• 

·---------A. E. 
Bir tanıdığım yıllardanberi 

mensup olduğu müuseıenin bir· 
denbire kapanması yüzUnden ge· 
çinme vasıtasını kaybetmİf, yeis 
içindeydi. Kendisine biraz teselli, 
biraz da cesaret vermek istedim. 
SözlimU çabuk kesti: 

- Fakat dostum, ben ümidimi 
hiç bir zaman kaybetmedim, ce
saretime de güveniyorum, elbette 
çalışacağım, çabalıyacağım, ken· 
dim~ yeni, belki daha iyi bir iı 
bulacağım. Bu, muhakkak. Meıele 
yeni işi buluncıya kadar geçinme
nin yolunu bulmada. Dedi. 

• Çok yakından tanıdığım bir 
aile vardı. Erkeği ölünce kadını 
iki çocuğunu azamt genişlik için
de okutmak istedi. Varidatı yeti,-
miyordu. Emlakini birer birer 
satmıya koyuldu. Hesap etmişti: 

- Çocukların tahsili bitinclye 
kadar yetiıir, diyordu. Vakıa o 
zaman elimizde bir şey kalmaz, 
fakat çocuklar para kazanmıya 
başhyacaklah için yine ııkıntı 
çekmeyiz!,, 

Yalnız dütUnce yanlıı çıktı ve 
para çocukların tahsillerinin hita· 
mından evvel bitince blltnn o yıl
larca beslenen limitler hep birden 
göçtü. Şimdi iki genç yarım kal
mıı tahsille bir iı bulma peşinde, 
kadın da sıkıntıdadır. Kendisile 
geçende konuştum: 

- Kendi hesabıma da, çocuk· 
tarımın hesabına da en büylik 
hatam onlara gelirimize göre bir 
tahsil vermekle iktifa etmeyişim 
oldu. Cümlesile dert yandı. 

• 
Dün aabah bir gazetede 

okudum: 
c< Darülacezenin istatlıtikleri, 

eskiden mutaserrıfhk, maarif mü
dUrlUğU, hakimlik etmiş bir hayli 
zevat ile birkaç san'atkirın son 
günlerini bu mllesseaede geçir
diklerini ıöstermektedir.,, deni-
liyordu. 

Yurdun bir kıımmda en bUytik 
idare amiri aıfatı ile hükumeti 
temsil etmiı bir mutasarrıf, bin
lerce çocuğa tahsil hayatında ilk 
yolu göstermiş bir maarif mUdürU, 
yurttaılar arasında adaleti dağıt
mış bir hakim, sonra da memle· 
ketimizde sayısı pek az olan 
san'atkirlardan birkaç zat CSmllr
lerinin son gUnlerinde neden 
yardıma muhtaç bir Yaziyete 
dUımUşlerdlr ? 

Kendilerini bu nzlyette bir bakııtan 
hürmetin aıami derecesine llyık 
g6rllr0m, fakat hayat telikkiıinde 
hataları olduğu da inkar edilemez. 
Maamafih bu hata yalnız onlara mOn• 
haaır değildir. Birdenbire müeaıeae• 

ıini kaybeden tanıdıtım, bGtilm emil· 
kini tedricen aatıp ıavan anne Ye 
nihayet belki hepimiz aynı ihtiyatsız. 
lıtı yaparız: içimizde en iptidai bir 
ihtiyat kaideıine tebean kazancının 

bir k11mına kötil güne aaklayan yolc 
gibidir ve hayatta en bOyOk zaafımız 
da budur. 

Geçenlerde hu•ual mi1e11eıelerden 
birinde çalı9an bir doıtum, müesaese• 
nln hayatını alakadar eden bir itte 
inıirinin hataaını görmOf: 

- Mafevk makama anlatacaktım, 
uğraıacaktım, fakat korktum, muYaffa_lı 
olamazsam yerimden olurum, halbukı 
bir kenarda bet kuruıum yok, diyor· 
du. 

Tarihi açınız, kanaatine .. uymayaD 
bir emir aldıtı için mevkunden çe
kilmit kaç aadraııam, kaç Yezir, kaç 
nazar, kaç memur buluraunuz? Etra
fınıza kulak veriniz: Kaç Yak'a işi· 
tirsin iz? Hiç, demekten korkuyorum! 

Milli Tasarruf Cemiyetinin nasihat
lerine hakikaten ihtiyaç var. Ancalr 
bu naıihati dinledikten n rubu 
aaır tatbik ettikten sonradır ki, "'Delkl 
umumi n husuai hayatımızda .. bıi
yet sahibi olabiliriz. O nlrt• kadar 
azim ekseriyet: Söz ,amit 1• •Gktt 
altındır, deyip l'idecek •• ,.Onft sla 
etmiye çahıacaktu. 



Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Hususi) - Karabiga 
Marmara denizi sahilinde çok 
güzel ve Dç yUz hanelik bir na
hi yedir. Karabigada sivrisinek 
yuvaları kurutulmuı olm<ıkla s·t· 
m11dan eser kalmamıştır. 

Nahiye Biga şehrinın yegane 
iskelesidir. Bu mevsimde · skele 
merkezi çok kalabalıktır. lstan· 
bulun kavun ve karpuz ihtiyacının 
yarısım temin eden Kara biga 
ovasının bütün mahaulab bu is· 
keleden ıevkedilir. 

Kavun karpuz aevkiyatı bir 
buçuk ay devam etmektedir. Bu 
ıene 13,500 araba kavun ve kar• 
puz Abfl yapılmıı Ye beher ara• 
basa vasati beşer liradan olmak 
llzere memlekete 67 ,500 lira para 
girmiftir. 

Bir araba yaaaU olarak iki 
yUz elli karpuz aldığına göre ba 
sene bu kiiçOk lskeleciltten lstan
bula [3,375,000) kavun ve karpuz 
gönderildiği anlatılmaktadır. 

Kasabanın nüfusu, kanunun 
göıterdiği miktardan noksan ol· 
duğundan belediyesi yoktur. 
Kaaaba bir muhtarlıkla idare 
edilmektedir. ihtiyar heyeti ol· 
dukça temizliğe bakmakta v& 
yenecek ıeylere narh koymakta 
basiret göstermektedir. Vapur 
iskelesinin ~aridatını bu heyeU 
ihtiyariye toplamakta ve mahalli 
ihtiyaçlara harcamaktadır. Gelen 
misafir için büyük bir oteli 
vardır. 

iskele varldah senede elli bin 
lirayı aımaktadır. Nahiyenin çok 
cdııkan ve tecrübeli bir idare 
adamı olan gıanç müdürü Şevket 
Beyin teıvikile elektrik teaisab 
yapılıp ikmal cdilmiı ve iş, yalnız 
makinenin gelmeaine kalllllfbr. 

Yalan bir umuda bu nabiye
cik clektriklede aydınlablacak ve 
halk bu 1Uretle mbnetten nura 
çıkımı olacakbr. 

Şehrin alha11&11 pek lemis 
değildir. Kesilen bllytik hayvan• 
lann pialikleri meydana döktil• 
meyip denize akıblaa, tıemizlip 

daha fazla riayet ediimiı ola• 
cakbr. 

Nahiye, gUzel llzlm yetiştir• 
mekle de meıhordur. Cumalan 
on altı parçadan ibaret olan 
köylerinden yinecek ıeyler aeti
rilip ıatılmakta ve pazar gibi 
kalabalık olmaktadır. Sahile ya• 
k11ı bet derahaaeli gllzel bir 
mektebi vardır. Yakan mahallede 
minareli bir camii ve iskele ci
varında da bit mahalle mescidi 
vard.r. 

l.keleye her çıkan yolcu, ken
disi için beş Ye eşyasımn beher 
parçası için de on kuruı iskele 
parası vermeye mecburdur. Tftc
car eşyasından, vapur ve motör
lerden dahi talimatnameıine göre 
birer miktar iskele ücreti alın
maktadır. Muhtar heyetinin ida
r ·si altında ve kiSy sandığına ait 
bir gaz"no ile müteaddit dük
kin&u da vardır. Bu cihetle köy 
aandıir. Biga şehrinin beledi
yesi den çok zengindir. Kasaba 
c"v01r11da ufa"\. büyük tam on 
sekiz tane çiftlik wardar. 

1 kele civarında •otlrle iller 
iki taılı bir de un fabrikua vatcllr. 

JJ. 8. 

• MLEKET HABERLERi 
Ayancık Karadenizde Zonguldak tan 

Sonra Gelen Bir Sanayi Şehridir . 
Zonguldak (Hususi) - Kara

deniz ıahilınde Ayancık, Zongul· 
daldan sonra ikinci derecede 
bir sanayi ıehri olmuştur. 

Daha 1930 senesine ge'inceye 
kadar Ayancık senede b"r defa
cık tuz vapuru uğrayan küçUk 
bir sahil kasabası idi. Kasabanın 
köylerinde küçük mikyasta mısır 
ziraatinden başka halkın bir ge
çirn vasıtası }'Oktu. Ayancık ,·r
keti bu bavalide beş aene evvel 
faaliyete bafladığı aaman nakliye 
hayvanlarını besliyecek arpa ve 
yulaf gibi zirai mahsulatı bile 
mahallinde tedarik edemediğinden 
bunları Trakyadan· getirtmek 
mecburiyetinde kalmışb. 

Hilaliahmer Cemiyeti burada . 
aç kalan köylüye mısır unu bile 
dağıtmqb. 

Bq yd eYYel ,.Kongo,. ormaa
larını da lıleten " Bürükıel Ban· 
kası ,, ılmdiyo kadar on buçuk 
mi:yon Tftrk lirası döktn. 

Şirket bu para ile. Ayancıkta 
modern tesiaat vücude getirdi; 
65 kilometro demiryolu, Çangal 
ormanlarından on saatte 400 
metro mikip tomruk nakleden 
28 kilometroluk muazzam bir 
havat hat, bUytik muharrik kuv• 
vet vo elektrik santralları, müte
addit kereste İŞieyen makinalar 
kurdu. Ve burada çalışan ame
leye senede bir milyon lira kadar 
para verilmeye başlandı. 

Bugtın, birkaç sene evTeline 
geliaeeye kadar yılda bil' defa tuz 
vapuru yUzQ gören fakir Ayan• 
cıkta sermaye hareketinin uyan
dırdağJ yenilikleri bir hamlede 
görmek kabildir. 

Bazı iş adamlan; fabrika, 

Ada pazarında 
Bir Av Kazası 

Adapazan, (Huuai) - Ozan· 
lar mahallesinden demirci Hamit 
oğlu 13 yapnda Kimil tek karma 
av tnfeğile avlanırken çift allr
mekte olan ayni mahlleden ŞeYket 
ağayı vurmuıtur. Bu kaza netice
ıiode Ş.vket ağa ölmllştür. Tah
kikata Mtlddeiummnilik vaziyet 
etmittir. 

Adapazan Panayırı 
Adapazan, ( Hususi ) - Her 

ıene açılan ve bir hafta devam 
eden hayvan pazarı açılmııtır. 
Panayırda ahı verit hararetli 
değildir. 

Afyonda Zelzele 
Afyoa, (HUlll8İ) - Şehrimizde 

tam gece yansı doğudaa batıya 
doğru bir zelzele olmuf, şehir 
tiddetle •r•bqaftır. Kaza Ye 
ha1&1 yoktur. 

Tokatta 
Yol Parasının Vergilere 

Zam Suretile Tahsili 
Düşünülüyo~ 

Tokat, (Huıusi) - Yol para• 
mıın vergilere ilave olunmak su• 
retile tahsili daha kolay olacağı, 
bu suretle mUkellefiyeti şahsiyenin 
de kaldırılabileceği mfitaleaslle 
Dahiliye Vekaleti nezdinde teıeb
bilaatta bulunulması kararlaştınl
ımştır. 

Bolu Va1isi Şerefine Ziyafet 
Giresun (Hususi) - Bolu Ta• 

liliğine tayin edilen Valimiz Salih 
Cemal Bey ıerefine bir allvare 
tertip edilmit ve çok eğlenil· 
miıtir. Yeni valimiz yalanda· p
!llcektir. 

Zin,al ılrlcetlıaln laaoal hattı 

dekovil, IU oluldan, havai hat 
ve sair itlerde "mUteabbitlik,. ya• 
parak para kazanmışlardı. Bu 
arada zengin olanlara da raıt
lamak mftmkilndür. 

Şirketin tesiılle, bu havalideki 
fakir köylüye yeni bir ft ve ka· 
zanç sahası · açıldığı gibi şirket 

faaliyetini arttırdıkça civar Yilci
yetlerden ve deniz ht. valisinden 
buraya devamlı bir amele akını 
başlamııhr. Daimi bir şekilde 

800 ameleden başka ormanda 
kat'iyat zamanları ıirket işinde 
3000 amelenin İf bulması imkan 
haline gırmiştir. 

Diğer taraftan, yübek maaıb 
mUtehasS1slar, memurlar ve şir-

ketin Avrupadan getirtHği 400 
kadar ecnebiye yapılan evler, te
niı kordu, çocuk bahçesi, sinema 
ve elektrik teaisatı ve fabrika 

işcilerine yapılan barakalar, eski 
Ayancığın yanında teesstıse başla· 

yan yeni ıehrin mahallelerini vü
cuda getirmiştir. Lüks eşya satan 
mağazalarile yeni Ayancık çarşw 
değme viliyetlerinkinden üa
tün bir hale gelmiştir. 

Ayancıktaki iş Ye işçi hayab 
Zonguldaktakinden farksız gibi
dir. Burada da Zonguldak havza· 
smda olduğu gibi, çalışan amele 
«daimi» ve « muvakkat » isimleri 
albnda ikiye ayrılmaktadır. 

Orman ve fabrika ifinde çah
tan amelenin umumiyet itibarile 
gündeliği - vergiler ve sair tev• 
kifat dahil - vasati 60 kuruştur. 
Günlük mesai on aaattir. 

Ayancık fabrikalarının en bil· 
ynk hususiyetinden birisi de fab· 
rikanın aandık, kuta atalyelerinde 
8, 10, 12 ve 15 yqlanndaki ço
cuklara geniı bir yer vermesidir. 

Bu atelyelerde hemen. münba· 
ııran bu yaştaki çocuklar 15, 20 
ve 25 kuruş gündelikle çalıımak· 
tadırlar. 

Şurası muhakkaktır ki; bu 
itlerde çok pratik yetişen bu ço
cuk amelelerin iş verimi çalıştık· 
farı sahada büyük bir amelenin 
randmanından kat kat llstllndür. 

Çocukların gördükleri iıler 
niıbeten hafif olmakla beraber 
çok dikkat ve itina uteyen hiz
metlerdir. Küçlik bir dalgınlık, 

biraz ağır davranmak dakikada 
4000 devri J•paa yuvarlak dut.
relere parmaklan doğranmakla 

neticelenebilir. Bunlarm içinde bu 
gibi dikkattizliklerinin cezasına 
çarpılmış olanlanaa rastlanmak-
tadır. lf.. 

Biga da İnhisarlar Binası 

Blgada geni lnhl•arlu 6111 .. ı 
Biga ( Hususi ) - inhisarlar 

idaresi ,01' eski ve ahşap bir 
binada bulunuyor, karşısındaki 
gaz deposu yüzllnden her an 
yangın tehlikesine maruz kahyordu. 

Son Postanın irşadı ilzerine 
geçenlerde bu idare, klrgir ve 
çok muhlef81D bir binaya nakle
dilmiı ve mUtktll vaziyetten kur
lanlmıthr. 

Bu bina llç katb, büyllk bir 
aparbman pkllnde yapılımt ve 
her tlirlft techizat Ye konforu 
ıamildir. 

Blnanm dört tarafından yol 
geçer yangından varestedir, salon
ları ve depoları da çok geniı ve 
muntazamdır. 

Binada lıpirto, rakı, mamul 
tlltUn, ıarap, konyak daireleri 
tamamen aynlmıfl:ır. 50,000 kilo 
tOtUnll aerbeat ıerbeat ala-

cak olan bu bina glbl oturakh 
Ye elverişli bir bina, Çanakkalo 
viliyetinde yoktur. Burada uıta 

ve amele yevmiyerl çok ucuz ve 
malzeme de ehven olduğu hal· 
de bu binaya tam on bin lira 
aarfedilmiıtir. - H. Ş. 

Taşköprüde 
100 Bağ Kendir Yandı 
Taşköprll, (Hususi) - Karha 

klSytlnde 100 bağ kendir yanDUf
br. Bir bağ kendir -iki buçuk 
metrelik bir ıabayı ifgal edea 
demetlere deniyor. 100 bağ bir 
hayli kendirdir ve yanarken bUytık 
bir yangın manzaram ar:ı.etmif, 
kaaabanıo ltfalyesi gelerek atqi 
aöndilrmllt ye köye alrayetlno 
meydan vermemiftir, 

Armutlu Mektubu 

Armutlunun 
Kuruluşu 
Ve Tarihi 

Armutlu (Husust) - Armut
lunun pek eski bir tarihe malik 
olduğu g6rülüyor. Bursa zaptr 
dilmeden evvel, Armutluda Bizaar 
lıların oturduklan anlaıılıyor. Şiir 
diki Armutlunun tarihi yoktur; 
yalnız, (450) sene evveline kadar 
olan vaziyeti malumdur. Kaıaba
nın ortasında bulunan cami, k&p
rll ve Eskidağ hamamımn tarih
lerine şimdiye kadar teıadilf 
edilmemiştir. Ya!nız camide br 
lunan bir kitabede Ahmet Çelebi 
ismi görülmnı, ve bu camiin AJı. 
met Çelebi tarafından yapıldıjı 
tahmin edilmiştir. 

K6prllye gelince : Bunun n• 
tarihi, ve ne de hiçbir yerdeD 
bir rivayeti yoktur; fakat yapar 
ıına bakılırıa, çok eski bir eser 
olduğu görllltıyor. Kaplıca daha 
eskidir. Kaplıcadan elll metre 
kadar mesafede ve fimdiki otr 
Un bulunduğu yerde Kıral )asa 

namile bir çukur vardı; daha 
geçen ıeneye kadar, kadmlat 
buraya bezler, paçavralar bar 
(arlardı. Gfıya bu bezler, sıtma 
üzerine tesir ediyormuş. Bu çu
kurların bulunduğu yer kazıldıjl 
zaman birçok kemikler çıktı. Bu 
çukurdan istidlal edildiğine gör• 
Kaplıca Bizanslılar tarafındaa 

yaptırılmış, çukura da hamamı 
inşa ettiren zat defnedilmiş •• 
burası eski bir mezardır. Bu ci
varda daha birçok bina enkazına 
tesadüf edilmektedir. Yine bu 
civarda Me,lıane burnu denHen 
bir yer varclıı·. Buradaki eserler 
de vaktile Armutluda Bizansbla• 
nn yapdığını teyit etmektedir. 

Armutlunun civarında buluaad 
yıkık evlerin yerinde, eakiden b 
kasaba bulunuyormq. Bun 
eseri olarak Bizanslılardan yalnd 
eski bir kaplıca, Türklerden • 
bir cami . w bir de kaprll kal
mıfbr. Bu camiin içine dikkatli 
bir nazarla bakılırsa, birçok ince 
işlere tesadüf edilmektedir. lak .. 
leye girerken bir kuyu vardır• 
Buraanın iami (Özbek kuyu) .U
dur. Bu kuyunu Özbekler zr 
mamadan kalma olduğu muhak
kak addedilmektedir. AnnntJuaaa 
çok eski bir tarihe malik oldağ'a 
tahmin edilmekte, fakat bu hr 
ıusta vesika bulunamamaktadır. 
Bir tetkik neticesinde, Armutlu 
ye civarında tarihe ait birçok 
ıeyler bulmak mümkün olacajı 
kanaati vardır. 

Ada nada 
Kahve Rengi Pamuk 

istihsal Edildi 
Adana, (Hususi) - Bu ıen• 

pamuk mahsulO g~en .. 
ewelki ıenelere nazaran ço~ 
fazladır, yalnız bazı yerlerde tem
muz ve Ağustos aylaranda görll
nen, rengi yqil n k&çlik old 
bir nevi kurt, daha kemale pl
meden, kozalann içine simüt d 
içlerini yiyerek kozaları mahvet
miştir. Bu yüzden bazı çiftçiler 
dyan ettiklerhd söylektedirler. 

Bazı yerlerde hahverengi pr 
muk elde edilmiştir, bu mütahar 
.ı- tarafından makbul garOl
dOğO için bundan 1nnra hah.
rengi pamuk fazla miid:arda J• 
tittlrilecektir. 
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Amiral -
Nelson'un 
Matem Mendili 

lngiliz bahriyelilerinin öteden 
ln iliz beri adetidir: Ya· 

. f . d kalaranm albna 
6alırıg••ın e siyah ipek mendil 

bir ef sone bağlarlar. Bu men· 
dilin tekli muayyendir. Hiç degİf· 
mez, bu tekil mUstatiıdir, Halbuki 
lngiliz Bahriye Birinci Lordluğu· 
nun kararile mendiıin iki ucu 
züppelerin boyun atkılarında 
olduğu gibi uzun olacaktır. Bu 
mendilin mustatil olması, şimdi 
teklinin değişmcsin:n ehemmiyeti 
nedir? Diyecekıiniz, haklısınız. 
Fakat onun bir tarihçesi yardır ve 
anlatmaya değer: 

Malum olduğu Uzere lngiliıler, 
meıbur lspanyol Armadaamı yen· 
dikten sonra denizlerin hakimiye
tini ele almışlardır. lspanyol do
nanmasına mağlüp eden logiliz 
Amirali Nelsondu. Nelsonun 610m0 
Ozerioe blitUn Inglliz bahriyelile· 
rinin boyunlarına bir ıiyab ipek 
mendil bağlamaları bir matem 
alameti olarak kabul edildi. 
Fakat bu tarihi efaanedir. itin 
baldkatı ıudur ki lngiliz bahriye 
aıkerlerl, çetin bir vazife gö
rftrlerken almlarmın teri göz· 
}erine inipte yakmaması için bir 
ıiyah mendil bağlarlar. Bu men· 
dil, topçular cephane verirken de 
dızlerine bağlarlar. Mermi dize 
dayandığı zaman acıtmasın diye. 
Muzibin biri zamanla bunun 
Amiral Nelıondan sonra bir ma
tem alameti olarak taıındığını 
iddia etmiı ve bu kanaatı btltün 
lngilizlere kabul ettirmiftir. Bir 
maaal, itte bu ıauretle bir ha· 
kikat olmuftur. 

* Sabık Amerikan Maliye Na• 
zara ve yine Amerikanın 

Alomlr1gom Hoover zamanın· 
L dakl ıon Londra 
rcıralı1tın ba- aeflrl aleyhine, A· 
ıı11a a•lenleı merika birleılk 
hnktmetleri yllkaek hukuk mab
kemealnde 3,075,103 dolarlık bir 
Yergi davaaı açılmııtır. M. Mel
lon 1931 ıeainde vergi kaçırdığı 
için ceza ile beraber bu para 
kendiıinden lıtenmektedir. Ame-
rikan hazinesinin iddiası ıudur: 
M. MelJon Maliye Nazın iken 
kanunun birçok ahlcAmmı ken
di vaziyetine u~durmuı, bu ıuretle 
vergi vermemek lmkAnlarını bul
muştur. Bunun üzerine geçen 
Mayıs ayında Cumhuriyet mUddei
umumlıt M. Cumminga harekete 
geçmlı, M. Mellon da bUytik 
jOriye mliracaat ederek itirazda 
bulunmuştu. Büyük jUrl, ileri ıtı
rlllen delilleri kafi görmeyerek 
yapılmak iıtenen takibatı menet· 
mittir. Bunun üzerine M. MelJon 
harekete geçmit ve verdiği 
Yerıinin fazla alındığını, hazfnı· 
nin, bu yUzden kendiılne 130,945 
dolar borçlu olması lizım· 
geldiğini iddia etmiıtir. Cevap 
olarak, Amerikan hazineıi, M. 
Mellon aleyhinde Amerikanın en 
ylikıek temyiz mahkemesine baı 
vurmuıtur. M. Mellon Amerikanın 
en zengin adamlarından biri ol
makla maruftur. Kendiıi Alomin· 
yom karalıdır. 
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lıtanbul ıurları gtın geçtikçe 
parça parça toprağa gömülüyor. 
Geçenlerde Edirnekapı haricinde
ki kahvelerden birinde oturan lh· 
tiyar bir mütekait anlahyordu: 

- Ben çocukken aağlam 

t 
genişli tini geçer. Bu ıurlar da, 
yani Y edikuleden Eyllbe, Ayvan• 
ıaraydan Bahçekapıya, oradan 
Abırkapı ve Yedikuleye kadar 
366 kapı varmıı, Bu kapılar -.e 
bu ıurlar, zamanla yıkılmış, yer
lerine binalar yapılmıı, bazı yer
ler de, parça halinde kaimıf, 
bazı yerlerde ise bllıbüUln du· 
ruyor. Hatırımda kaldığına g6re 
de yine aurlann 400 kllıür eaaıh 
kulesi varmıı. Bu kulelerin bazıları 
dört köıe, bazıları da yuvarlaktır. 

Kıral Koatantin ıurları yap
brdıktan ıonra birçok kulelere 
demir toplar koydurmaf, bilhassa 
deniz cihetinden kuı bile uçurt· 
mazmıf. 

Bn1nk Koıtantinl tarihler 

duran yerler, ılmdl ya çatlamış, 
yahut t•şlan döklllmnı, az çok 
yıkılmattır. Bu ıurlar ha deyince, 
rüzgardan, yağmurdan pek yıkı
lacak gibi değildir, amma, eh, 
o da bizim gibi... Geçen sene 
Mevllnekapıda kale duvarlarına 
bltltik bir kulUbeye koca bir -iki 
taı dllıttı, kulübeyi hurdebat 
etti. Bereket versin içindekiler 
miaafırliğe gitmişler. Yağmur 
yağınca, bu ıurlardan oldukça 
korkuluyor. Baksana fU hendek· 
lero.. zannediyor muıun ki bu 
yığan yıgın yıkılmıı duvar parça-
ları Fatihin yıktatı tatlar~. Değil lst•n6al ••rlaruu• lc•11•l•ruıd•11 6irl 
evllt değil, blıim peder merhum 
anlatırdı: Galiba 1288 de bir kıt 
olmuf, yağmur, fırtına, kaaırga lçin
de Topkapı ıurlarmdan kocaman 
bir parça bUytık gllrtiltnlerle ko
pup hendeklere yuvarlanmış, halk 
gece yarısı gürültüden adeta 
kıyametin koptuğuna zahip olmu9. 

"imarcı., olarak kabul ederler, 
Şarki Roma kırab ekıeriya latan
bulu ıtlılemek, öteye beriye bi· 

* Ben bir aabah Yedikuleden, 
ta aıağıya SiliVtikapıya, Mevlanc• 
kapıya, T opkapı ve Edirnekapıya 
kadar ıurları gezdim. Bazı yer
lerde surların üzerine çıktım, 
aıağısı, hendeklerin gerisi san· 
ki perde perde açılıyor, Fati• 
hin iri yarı askerleri, lsf en diyar 
oğlunun, Karaman oğlunun, ' Ay· 
dm ve Saruhan oğullarının muha
ripleri gök gUrUltüsünU andıran 
aeslerile kalelere saldırıyorlar, 
oklar itliyor, yağlı paçavralar 
atılı} or, merdivenler kuruluyor, 
mancınıklar keakin ıeslerle çat• 
lıyordu. 

Hey gidi hey?. Beı aaır evYel 
buraları ne kanla boğutmalar gör• 
milf, bu ıurlar ne canlar yemif, 
nlce inaanJar taı parçalarile ezi· 
lerek, aatırlarla parçalanmıı, öl· 
müılerl.. Surları b6yle yalnız 
baııma geziıim eanaaında hep 
eaklyl, Bizansı ve Oamanh kavga
larını, Iıtanbulun muba1araıını 
düıtındllm. 

Halbuki şimdi ıurlar, birer 
dev leıl gibi yatıyorlar. Hiç· 
bir tarafta can, hareket yok. 
Çocukları hendek içlerindeki dllz 
aahalarda bağrııa bağrııa topla· 
nıyorlar. iri taşları devrilmiı ıur• 
lar üzerinde ııska koyunlar otlu· 
yor, Edirnekapı, Topkapı genç• 
lerl, yin• ıurlarda aaka, iıkete 
ökaeleri kurmuşll'r, kuı tutuyorlar. 
Aruara lşaiz ıeraeriler, duvar dip
lerinde pb çirpı yakarak •akit geçi-

30 metre .. nlılllf•tl• u•11•• l•t•abal • .,.ıarııulara bir lcöt• 
riyorlar.Surların ıimdikl zavallı, balalı naiar, klliıeler, kuleler yapmakb 

nikbin ve 6111 halile, eıki matrur, 6mlr aeçirmlt- Menli Meryemana, 
canh, mlltebakldm Taziyeti ara• kırmızı yumurta bayramlarında 
&1nda ne bOyUk fark var. her pazar gllnll kıral lıtanbul ıur-

Edimekapıda raıtladıtım, ih· lannı kırmızı kilimler, halalarla 
tlyar mtltekaitl• kahvelerden bl· ıllıler, aakallarma inciler dizdirir, 
rinin önüne iki ı.kemle atarak baıana lıkenderln tacını geçirerek 
uzun boylu konuttuk. O buranın at ilıtUnde surların etrafında, kale 
eıki aaldnlerinden biri .. Bana ıur- kapılarında gezermiş. Kıral her 
lar hakkında oldukça ıenlı ma• kale kapııanda muhafızlara bah· 
l6mat verdi : ıiıler dağıtır, kale duvarlarına el· * maı ve yakutlarla ıftıltı baçlar, 

- lıtanbul ıurlannın blnlıiDI bayraklar aaar, trampeteler, bo-
"Bilyftk Koıtantin., derler ve ri• rular, bin tllrlll çalgılar çaldırarak 
vate g6re de bu adam oldukça ilim ıenllk yaparmıı. 
aabibl bir adammıf. Surların plin· ihtiyar mUlekaide ıordum: 
lanm, bir hendese Uzerinde o çlzmlı, - Y edikuleden baılayıp uza-
0 yaptırmıı. O zamandan bu za· yan ıurlann kapıları bili açık mı 
mana kadar ıurların değiıikllklerl duruyor?. 
yalnız, bazı yerlerinin yıkılmasan· - Hayır, bir çotu kapalıdır, 
dan ibaret kalmııbr. Bir kere dtı· iılemez. Meseli, ıize yıkılmıı 
ılintln ıurlar Yedikuleden baılar olan ıurlann kapılarile beraber 
ve btıttln IUl'lar 30 bin metre hepsinin lıimlerlnl sayayım: Silivri 

Kari Melıtuplt11t 

Seggar Esnafın 
Hilesi 

Ba1.1 aeyyar 1atacılar mUıte.l· 
lerlne mal verecekleri vakit içeri· 
ılne çGrUk •• bozuk mey•alar 
doldurulmut keae kAtıdı kullan .. 
yorlar. ly1 mal aldıtı kanaatil• 
evine giden mfttterl bu malı 
boıaltanca ne kadar fena bir 
ıekllde aldabldığını anlıyor ve 
bittabi mlltee11ir oluyor. Seyyar 
eanafın bu hilelerine mani olmalr 
mllmklln olamaz mı? 

Beıiktal}taı Orhan Ali 

Bir Müracaat Ve Bir şikAyet, 
Takıimde Sıraaervilerde oto• 

ran bir hanım, geçen gece bir
denbire baatalanan çocuğunu te• 
davl için Beyoğlu Erkek butane· 
ılne götOrdilğtlnU, fakat kapıda 
uzun mUddet bekletildikten ıonra 
muayenesinin" mümknıt olamaya· 
cağı ce-.abının verildiğini bildir· 
mekte, bunun aebeblnl 10rmak~ 
tadır. 

( Cevaplanmız J 
Sorgun Müftiıi Haıan Ef endiyeı 
- Şiiriniz glzeldir. Fakat ılir 

neıretınek mutadımız olmadıt
lçln derclne lmkin bulamadık 
efendim. 

Ankarada Kaatamoni otelinde A. 
Kadir Efendiye: 

- Şikiyetlnlzl doğrudan dot· 
ruya Nafıa V ekiletine bildirme
niz muvafıkbr efendim. 

....,.,.....,.._.a 1 a e";'.I 

k~pı, Yeni kapı, T opkapı, Edirne 
kapı, ltnkapı, Balatkapııı, Fener 
kapısı, Petrokapııı, Ayakapııı, 
Clbalikapım, Ayazmakapı11, Ha· 
tapkapw, Zlnclaukapa111 Balıkpa• 
aarıkap111, Y enlcamlkapa11, .-Jıit 
kapııı ilh.. lıh.. Buradan ıonra 
yine kapılar baılar 'Ye ta Y edikuld 
7e kadar de-.am eder. Şimdi bu 
kapılardan yalnız bu civardakiler 
kaldılar. Alttakiler, zaten aurlarm 
yıktınlma.Ue yok oldu. Meseli 
eaklden Emin&nllnde bir ıllrll 
ıurlar varmış, tabii hemen hepıi· 
nln tqlan deuize d6kttlrlllmllftllr. 

Eter yukarıdan bakılacak ol
uydı, latanbul ıurlannın lıtanbulu 
bir mft1elles içine aldıtı g6rnllrdtı. 
Sonra, ıu gördtıgl\n hendeklerden 
de, blzamlılar ıamanında ıular 

akarmlf. 
- Dereler mi demek lıtiyor 

ıunuz?. 
- ETet, dereJ• beuer bir 

ıekllcle.. Ve kaleler bir rıhbm 
tlzerinde gibi dururmuı. Fakat 
Kostantinden ıonra bu ıu temin 
edilememif, hendekler boıalmıı. 
Sonra, Blzanshlar zamanında de· 
niı, Y edikuleden ta Silivrikapıya 
kadar bu hendeklerden içeri 
ıirermif. 

ihtiyar adam, cebinden boya· 
ları dökftlmtıı, teneke bir tabaka 
çıkararak bir llıara ıardı : 

- Bu ıurlar tam on bir defa 
muhtelif milletlerden ıille yedi, 
mubaaaralara, hOcumlara utradı. 
Fakat on birinciıinde nihayet 
kapana dllfttl F atib on birinci 
muhaıarada ıurlan geçtikte• 
ıonra aanld surlara dUımaD 
oldu, bir daha d6nftp te yüzlerin• 
bakmadı • 

- Yazık! .. 
- Yazık değil, ~llabtı~n.n yıkı• 

idi, lyl yapardı. Bilmezsınız, ıur: 
lara civar eyler öyle rutubetli 
oluyor kit .. 

Aynbrken ihtiyar mütekait 
arkamdan ıeıleniyordu : 

- Evlit, yazaraan, belediyeye 
bizden ıelim da yaz. Şu ıurlara, 
ıu kale kapllarına biraz çeki di-
zen •enini.. Jf 
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Almanyada Ceza Kanunu Değişecek! 
Badema idama Mahküm Edilen Bir Mahkuma, Layik 
Olduğu Takdirde, Beğendiği Ölüm Şeklini Tercih Etme 

Hakkının Verilmesi Düşünülüyor 
Almanyada ceza kanununun 1 

tadiline karar Yerilmiıtir. Bu mak·. 
aatla hukuk ve terbiye profesör
lerinden mtlrekkep bir komisyon 
teıkil edilmiftjr. Bu komisyon elli 
lenenin adliye istatistiklerini g6z· 
den geçirecek, en sık yapılan 
cürtımlerin baılıca aaiklerinl tetkik 
edecek ve bu cilrllmler için aayı· 
ı nı azaltacak tekilde cezalar koy
aıaya çalııacaktır. 

Bu izahattan anlaıılacağa üze• 
re ceza kanununun tadili 6yle 
kolay ve çabuk baıanlacak bir it 
olmayacaktır. Binaenaleyh baılıca 
değiıikliklerin hangi noktalarda 
olacağı ıimdiden kestirmek mllm• 
kün deiildir. Fakat buna ratmen 
bilhasaa iki nokta llzerindo ileri 
•llrillen tekliflerin mlltehaıaıslar'l 
ehemmiyetle iıgal edeceii anla• 
tllmaktadır. 

Bu tekliflerden blrinclai ı 
- Siyaıt cinayetlerin Adi cl

bayetlerden a)ırdedilmemealdir. 
Bugüne gelinceye kadar slyui bir 
Dıaksat uğrunda k,.n dökene ldi 
katli nazarile bakılmazdı. Ctırm8 
lliıbeten hafif görUlilrdU. Halbuki 
bundan ıoura arada fark kalma· 
Yacaktır. Her iki katile de aynı 
ceza Yerilecektir ve bu dUtllnce
den mlllhem olarak eluerlyotle 
alyaıi mlcrimlere veillen .. nefy Ye 
tagrlp,. ceı:aaı kaldırılarak, yerine 
idi veyll ağır hapis cezaıı konu• 
lacakbr. 

T ekliflerln Udaclal ı 
- idama mahküm edilen mUc

rimlere, eğer kendisi tarafından 
talep edlllrae, bu idam hUkmilnlln 
hluat kendilerinin tatbik etmeleri 
lerbeattsinin verilmesidir. 

Bu teklif kabul edlldiil tak· 
dirde mahkum istediii idam ıek· 
llaıl tercihte aerbeat olacak Ye bu 
tekli de kendisi tatbik edecektir. 
Meaell (giyotin)i tercih etmlttlr, 
diyelim. Bu aletin llzeriae kendi 
kendine yUrllyerek lfldlp yatacak 
•e bqmı keaecek olan aabnn -;:;··---···-··-·····-·-· .... ·············-· ... 
rıçı içinde 
Yarış 

Her yaz mevalml lngilterede 
Yeni bir deniz eğlencesinin çaka
nlmaaı hemen hemen adet olmu1-
tur. Bu eene ibda1 edilen oyun 
fıçı yarıııdır. Bu, bildiğimiz fıçı· 
ların ortadan kesilmiı bir ıekli
dir. içine bir kadm bir erkek 
biner, bir yaram kUrek kullana· 
rak veya yüzmede olduiu lflbi 
kolların hareketile fıçı tahrik edi· 
Ur. En fazla sür'ati temin ede
ne bir mUkifat Yerilir. 

inmeaini temin •den düğmeyi iıterae kabul, lıterae reddede-
kendi elile tazyık edecektir. Ya· cektir. Bundan başka, 61Um ıekHni 
but ta farzedelim asılmak suretile 1eçme hakkını kazanmıt olan 
idamı mtınaaip görmtııttır, sehpa· mahkum için bu cezanm aleni mi, 
ya kendi ihtiyarJle çıkacak ve yokaa hapiahane duvarlan içinde 
ipi boynuna kendi elile geçirecektir. huıuıt mahiyette mi tatbik edil· 

Y almz ölllm ıeklinin seçilmesi mesi icap edeceği meselesi de 
ve biuat tatbik edilmesi hakkı· düıUnUlmektedir. Şimdiki halde 
nın her mücrime siyanen veril- ekıeriyet raldlma ıebebiyet ver-
meıl mevzubahı değildir. memesi lAzım ıeldiği mtıtaleaıı 
Hikim mahkfimun ıeviyeslne Ye ile btıkmUn hafi olarak tatbiki 
cllrmUnOn ıekline bakacak, talebi cihetine temaylU etmektedir. 

Mareıal Makenzen 85 Y aıında 

BllyUk muharebe Hnuında 

Alman ordularının en mühim bir 
kıımına kumanda etmit olan 
Maretal Makenzen 85 yapna ılr
mittfr. Bu mOnuebetle doıtları 
tarafından bllylk bir ziyafet Ye-

1 
rilmlt. nutuklar a6ylenmiftir. ihti

yar Mareıal doetlannın tebriklerine 
cevap •erirken 11 Hltlerlzm ,, cere· 
yanının Almanyayı ukl ıerefli 
mevkime pkaracatmna mutlak bir 
imam oldupnu beyan etmlftir. 

Heyecanın Azami Haddi Nedir 7 

Bir Adam Aslan Kaf e
Üzerine Düştü • • 

sının 
Turner adını 

tapyan 24 yaıın· 
da genç bir ln
lflllz parqutçuau 
birkaç gün evvel 
tayyareden pa· 
raıut ile atılma• 
nın Yerdiği he
yecandan daha 
kuvvetli bir he
yecan ile ıaraıl· 
mıthr. Bu zat 
tayyare ile tak· 
riben 400 metre 
ytlkaeldikte Sur
rey mevkiinip 
tırerinden geçer· 
ken I paraıutla 
atlamıı. Fakat tam o 11racla 
fiddetli bir kaıırıa çıktığı için 
paraıutu rllzglra tutulmuı bir 
ıemıiye ıibl ıllrUklenerek adamı 
inmek latediğl yerden uzaklaıbr
mıı ve tam Londra hayvanat 
bahçelinin tızerlne g6ttlrmUıtOr. 

TeaadtıfOn garabetine bakınız: 
T urner gözllnll açar açmaz ken
diıini aılanlara mabıus kafealn 
llzerinde, demir parmakhklann 
araıında bulmuştur. 

A .. tıda, Afrikadan yeni ge
tirllmlt güçlll kuvvetli iki tane 
aslan Yarmıı. Bunlar kafealerlnin 
tlzerine havadan bir mlaaflr la-

elitini ıartınce bajumıya koyul· 
mutlar ve adaman demir parmak· 
lıkları arasından aarkan ayaklanna 
ıaldırmıtlardır. Fakat bereket 
•erlin, parmaklıklar ytikıek ol· 
duğu için adamın ayaklan qajı· 
ya ıarkmakta olma11na rajmon 
yetiıememlılerdir. Turner bu 
ıarada ayağa kalkarak biç ol
mazaa parmakJıklann llzerlne 
baımıya çahımıı iae de, parqut 
omuzlarmda olduiu için muvaffak 
olamamııtır. 

Aılanların kökreyerek saldı· 
rıılara •e adamın paraıuttan 
kurtularak ayata kalkmıya çalı· 

Nişanlılara Bir Saray Hazırlanıyor I 

İngiliz Kıralının Gelini 
Hararetle Karşılandı 

lngillz Prenli 
"Corç" ua nftan
lııı Yuıoıla•ya· 
dan Londraya 
lflderken Oç bet 
gtın Parlste dur
du, makaadı ça· 
maşıra ye elbl· 
aeye mllteallik 
cihazını hazırla
maktı. F ranıız 
ıazetelori diycr· 
lar ki: 

Gtızel pren
ıea Parlain en 

~- ~ 

maruf mUeue
aeslni aeçtl Y• 
oraya giderek 
mlleaıeaenin harikalar ibda eden 
bat makaıtarile baıbata verdi, 
aaatlerce ıllren bir konferanı 
aktetti, ne yaphlar, ne konuıtular, 
bunu bilen yoktur, fakat prena 
oradan çıktıktan sonra bir tap
kacıya uğradı. Orada da epice 
kaldı, sonra ıaçlarını düzelttirdi 
•e en nih•yet oteline dönerek, 
daha enel Londraya gitmiş olan 
nişanlısını telefon haımda buldu, 
uzun uzadıya konuıtu. 

Mamafih anlatılıyordu ki bü
tün tbu dolaımalar eanasında 

prenseı ancak gündelik birkaç 
elbiH ıımarlamalda iktifa etmif
tlr, ...ı cl8j11n elbfaelerinl ıımar
lamayl fngillz laraliçeıinln fikrini 
almıya bırakmııhr. 

İngiliz gazetelerinin verdikleri 

Tekerleği Çıkan 
Otomobil 
Nasıl Durur? 

Çekoılovakyada yapılan aon 
otomobil yanılan eanaıında telaiz 
telefon aayeıinde mtıhlm bir ka· 
zanın 6nllne geçilmif tir. Bu oto
mobil antlarına lttirak eden• 
(erden birialnin otomobilinin bir 
tekerleji Praı civarında kınlmııtı. 
Tekerlek dejiıtlrlldl, fakat oto
mobil bu inzanın tamirinden 
sonra hareket ettiii zaman arka· 
ından bakanlar gördtıler ki oto
mobilin dingili de kırıktı, nere
deyae yerinden kopacaktı, kaza· 

ının vukuu bir dakika meseleıiydi. 
Otomobilin arkaıından yetiımek 
te mllmkUn değildi, varacağı ilk 
merhaleye telefon etmek te kabil 
olamıyordu. Bu vaziyette hatıra 
Prag telsiz telefon merkezinden 
istifade etmek geldi. Telaiz ia· 
taıyonuna telefon edildi. lıtaayo
nun spikeri de hemen tehlikeyi 
haber vermiye koyuldu. itte bu 
aayedeclir ki, telliz dinleyen bin· 
lerce kiti araıından biriıi, oto
mo bllin geçeceği yolun üzerinde 
kiln k6fklerden birinde oturan 
bir zat, bir bay.rak lpreti ile 
otomobllciyi durdarmıya muvaffak 
olmuıtur. 

-;.ı ·t;~am· 'ıö"'d";kık~ · ıÔr~ni'lD;. ·· 
Ancak bundan ıonradır ki bah· 
çenin gardiyanları aılanlann 
mütemadiyen k&kremekte olma· 
lanna bakarak gayritabii bir teY 
olduğuaa hllkmedlp anlamıya 
gelmitlerdir. Bundan ıonra bah· 
çenin itf alyeaine haber verilmif, 
aılanların &zerine ıu ııkılmlf ve 
hayvanlar bir k&t•Y• aıkııhrıldık· 
tan sonra adam kurtarılmıftır. 
Turner ilk bay11nhğı ıeçirdlkten 

malumata göre prena Parlsten 
geldiil zaman Londra lıt&1yo
nunda hararetle karıılanmıfbr. 
Halk kıralın gelinine bOyOk bir 

alaka g6stumektedlr, o derecede ki 
meıhur bir çiçek meşherinde yeni 
ihtira edilmlı bir güle, krem 
rengi prenıesin tenini babrlatbll 
için Marina ismi verilmittir, ıonra 
lngilizlerin Kunarder iımile yap
makta oldukları y\ni Tranaatlan· 
tiğe de 934 Marina admm veril
meai fikri ileriye ıOriilmilftOr. 
Mamafih bu fikir kabul edileceğe 
benzememektedir. 

Yine İngiliz gazetelerinin tah· 
minleriae s6r• Preaa Corç Difaıı· 
lılık zamanını uzatmak istemediği 
için düğtın Kinunuevvel içinde 
yapılacaktır, Kıral yeni evlilere 
bir aaray hediye edecektir. 

Moskovada Bir 
Fen ,ş·ehri 
Yapılıyor 

Moıkovada, Moıkova ıebri 
kenarında yeni bir tıp enıtltnıil· 
aüntın lnıaıma karar verilmiftir. 
Vncude getirilecek olan uer. 
o kadar geoit olacaktır ki, bunrı 
bir ıehir namı da verilebilir. 

Bu ıehrin içinde l 2,000 bir 
kiıi barınacaktır. Orta yerlnd 
Amerikalıların "ıök tırmayan 
dedikleri şekilde gayet yilkıe 
bir bina yapılacaktır. Burası umu 
mi kütüpanedir, içinde 600,00V 
kitap bulunacakbr. Bu y6ksek 
bina ayni zamanda l 500 kiplik 
bir konferanı salonu ile bir mllze
yi de ihtiva edecektir. 

Bu btıyllk ve ytıksek binayı 
tıbbıo bütün ıubelerine Ait mti· 
teaddit paviyonlar kuşatacaktır. 

Enstitüde tıbbi tecrt\beler için 
9000 köpek, 7000 kedi, 21,000 
tavşan ile binlerce sıçan, kap
lumbağa, kurbağa •e saire dalma 
hazır bulunacaktır. Fakat bu 
yeni tehirin büyük huausiye~. bll
tlln bu aaydıklanmızın hancınde 
bir de ( iklim salonu) iaml . veri· 
len bir binayı ihtiva etmesı ola· 
caktır. 

Bu binanın her katına, dUn· 
yanın kutuptan batJıyarak üıtGva 
hattına kadar baıbca iklimlerinin 
hararet dereceleri sun'i olarak 
verilecoktir. 

-- ..... 1 • • • ...... ..-. 1 ••• • •• ' • ·=--
ıonra ıunları s&ylemiştir : 

- Bir aralık aslanlardan biri 
bana hiddetle dolu gözlerini dikti, 
dehıet veren ağzmı açta, 90ara 
kökreyerek bacaklanma dr 
saldırdı. hemen tutacak ~n dm. 
Kanım damarlanmda GOi. u, 
bayıldım.• 
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O ahu gözleri çukura k çıp 
lokmnlnşmış. Pırıl pm] parlıynca
ğma şişe i isli idare fitili gibi 
s6nü "nük çakıyor. 

Hokka gibi ağız bir kulaktan 
bir kulağa; kiraz gibi dudaklar 
böbrek, kafura benzeyen gerdan 
ılrdeıı; göğülil pösteki; kumru gibi 

ller bir deste anahtar. 

On dokuzunun içinde oldu· 
ğuna kırk ıahit lazım. Çarşıda, 
pazardaki satıcılar bile ktlçlik 
hanım, hanım demiyorlar da ortanca 
hanım diye sesleniyorlar ••• 

Kızc ğız şiştise yine kudretin 
bir ibreti. Eni boyu bir ulema 
beygiri ... 

-Şişirilmiı te patlayacak h le 
gelmif 1 atik dDdükler gibi bir 
surat. Mania kavununu orta· 
dan ikiye bölmllşler, birini 
yllzfinlln bir tarafına, 6bftrllntl 
6te tarafına yapııhrmıılar gibi 
lld fırlak yana31. Bu lop lop etli, 
yua yuvarlak çehrede bir buçuk 
parmak alın. Araları bir karış, 
tesbih taneainden farksız kUçücek 
iki göz. incir clicüğU haclar, hem 
de p t bir burun. Kurna deliği 

gibi desdeğirml bir ağız. 
Çeno niyetin nesne yok; alt 

alta, okkalı okkalı, Uç katmer. 
Boyun da yok; sankl tepesinden 
bir b lyoz inmiş de kafasını göv· 
d ıinin içlne sıkııtırmıı. 

Yine istediğin kadar şahit ge
tir;bu taze yirmi ine bile girmedi 
diye boğazanı yırt, işiten kabka· 
hayı atıyor: 

- Etme be MUıılliınan, biz de 
din k rdeşiylz. Hanım da torun· 
dan ne haber? diy apaçık zek· 
leniyor. 

Z valhak genç frf9f, ba ına 
kan hucum etmiş gibi alı al, mo• 
ru mor, şakaklarından, boynundan 
zml zırıl terler akmada; künbet 
kadar göğlls, hışlaya hıılaya inip 
kalkmada... Ha tıkandı, ha hka· 
nıyor. 

Melek Hanım, bu s5yledik
lerimiz.dcn ne ilki, ne de fkincl l.. 

GUzelleştikçe gllzelleımit, alım
loıtıkç alımlaşmış. Toplamış 
amma gllzelliğine zerre kadar 
halel gelmemiş. 

Topluluktan bittabi teni geril· 
mlş; ptirllz fiz, lekesiz bir duru 
beyad k almış... Yüzllnde çil mil 
mi?.. Sakın ha, ne gezer,habbe· 
sini rama ... 

Bö le taşıp döküldükçe, kuv
vetlenip canlandıkça, içi de oyna· 
mnğ, , kabına Eığamamağa, bir 
d kika yerinde tek duramamağa 

ba lamış. 
Ne neıe, ne ıataret... Ne kah· 

kaha, ne kfhkihi ..• Sanki kına ge· 
ceslnde de parmaklarında zilleri 
ekalk. 

işi gücü tuvalete vermlJ. 

Her dakika, aynanın karıısın• 
da kendini ıeyretme; kumral taç
larını döküp omuzlarına yayma. 

Bunları bittabi kendi kendine 
odada yalnızken yapıyor. 

Bir gUn Zinnün efendinin g8-
ılne UişeceğJ tutmuş. 

Pinpon aklınca karııını kolla
yacak. Pencereden sokağa gözü· 
kUyor mu, kendini kimseye gö .. 
t riyor mu diye yoklayacak. 

Sır sız bir r.amanda, haber· 
ılıce eve gelmif. Sokak kapısını 
dıtınd ıı yava çacık aç.lp klmııeye 
gör n den, ul usul, yukan 

•a çıkmıı. Kapıyı kapalı gö-

slmll BUyUk Mlllt Rom n 

Kadı'ntn fogogı wrdlğl Prlzr ıehrl 

rnnce abtar deliğine gözünD Bu d görmftı geçirmişlerden. 
yana bmuf. 

elekciğinl yna karş111nda 
görllr görmez aadet heyecanın· 
dan oyraya yıkılıvermiı. 

Böyle bir kadına malik olmak 
deyme babayiğite nasip ve mü· 
yesıer mi? 

O günd n itibaren yuları ele 
vermiı. 

Karısını gözQnlln önllne getir
dikçe, kendi bitik halini yokla· 
dıkça, "kiti halinl bilse hoş değil 
mi, karlar yağaa kış değil mi., 
meselini de hatırladıkça boyun 
eyip pe demekten başka çare 
yok. 

Melek H., biti kanlanmağa, 
tımarmağa başlamış. 

- Kapı dışarı çıkmadığımdan. 
dUnyayı örmediğimden vazgeç· 
tim, evla içinde bir başıma, 
kukumav gibi oturmıya tahammU· 
IUm kalmadı. Bu gidişle Toptaşı· 
lık olacnğım. Bu mahalley t ı· 
n lı yl r oluyor. Ko uların 

hepsi safa geldine geldiler; kar· 
şıbk gitmeyi bırakalı • koğmadan 
beter ettin. Bari bana izin ver• 
miyorsun, onlar gelisnlerl.. diye 
tutturmuş. 

Kom !ardan iki ahbap bul
muı ki tam mal. Biri Perver H. 
namında, diğerinin adı da ah· 
mure anım .•.. 

Perver H., isminden de belll, 
kul cinsi esirci bilmem kimfQ 
evlatlığı mı neymiı. Mısırlı bil· 
mem hangi paşaya odalık git· 
mişmi • Büyük babası yer'ndekl 
paşa ölunce baflbot kalmıı. 

45, 5 ulennda uzun boylu, 
sarı boyalı saçlı, rastıklı kaşlı, 
ailrmeli gözlü bir hanım Muhaf,kak 
ki çok örmüş geçirmijlerden. 

Y aşmı b mı lmıı olm 
ragmen bGl genç ruhlu mu genç 
ruhlu. Ayıp değil a, kadmcağıZtn 
gönlll 1 ocamamıf; bu gidişle 
kocayacağı da yok. 

Sazı, sözU de var. Milkemmel 
kanun çalıyor. Medede girişti mi 
herkeai ağzına baktırıyor; kahka
hayı da bastı mı evleri çınlabyor. 

Mahmure Hanıma gelince; o 
da 40, 4~llik. 

Mavi gcb.lft, kısa boylu, tıknaz 
amma ince kemikli bir hatwı. 

GUnnhı Ustunde kahn, hakkında 
tlirln rivayetler mevcuL 

E eliy tının kan ı ça olduğu, 
mq ur l ursaklının çengi kolun• 
d yetiştiği, bir vakitler Macun· 
cudakl m but evd bulunduğu, 
on ikilerin en ayılılarından 
birin kapatmalık ettiği, sonra 
tövbek r olup bir saray tUfekciıine 
v rdığı mervi. 

ohmure Hanım da la tef, 
d rbuka çalıyor. Curcunalı türkll· 
lere, oynak köçekçelere mükem· 
mel tempo tutuyor. Bir kiriz ha
va ı işitti mi h men eJlerinl kaldı· 
rıp ık rd · ıkıra başlıyor. 

İşte Zinnun Efendinin sevgili 
Melek Hanımı, ındırlıyı ıyırtmış, 
Karaağ ca kandiJ asmış bu ikJ 
hnnıml kafaları uydurmuı; aaca· 
yak olmuşlar. 

Gece gündüz bir ar dalar; fç· 
tikleri su ayrı degil; hepsi, anc 
beraber, kanca beraber. 

~ lek Hanım, kıl boc ların· 
dan d ldıkça kocas n k r ı 

nazı, dayı arttırdıkça artbrıyor; 
kendini dirhem dirhem sabyor; 
nrnda bir day byor bile ... 

Efendi hazretleri, bermutat 
gözyumm da; uyun nkıntıaına 

gitmede; yani tahammülde.. Her 
lahza hoşafın yağı k sik ; içimi 
ezim ezim; li yağı buz; yüreği 
hezal y pr ğı .. 

Tuhafın tuhafı neresi biliyor 
musunuz 1 Adamcağız karısına 

kar ı n kadar zebun v boynu 
bUküks oğlun kar ı d okadar 
ifrit, mnıL 

S nelerden beri beklenen, ayak 
direyip bir tnrlü gelmiyen, nihayet 
liıtfen buyoruveren ciğerpare, 
sulbüpAk, aanki tivey evlat. Yll· 
rlidliğü patpat, basbğı çatçat. 

Yeni Bi Misak Daha 
Be'grat, 22 (A. A.) - Yugoslavya matbuabnın haber verdiğine 

g6re, Sovyetler, Balkan devletleri v Çekoslovakya ara ında bir 
cenubuşarki misakı al<tı için C n vrede mtlzak reler cereyan 
etmektedir. 

Siyasi mahafil, bu mUn aebctle, Yugoslavyanm, Avrupada ıulhu 
takviye ed cek mahiyetteki her teşebblls kablm ya dalma hazır 
b lu d aunu teı it tmekt dirl r. 

30 uncu Para 
onferansı 

o 

Yarın Merasimle Yıldız a çı acak 
B şt rafı 1 inci ı yfada ) 1 

Pazar il3 Eyldlı 
Hukuk daimi komJsyonunun 

toplanbsı. 
Silahların tahdidi daimi kom-

.siyonu Ue emniyet muhtelit 
komi yonunun mu terek içtim 

Pazartesi 24 Eylül ı 
Parlamentolar konseyi içtimaı. 
Parlamentolar birliği Türk 

grupu reisi tarafından parlamen
tolar birliği konsey azaları ere· 
fine Perapala otelind öğle 
yemeği. 

Konferansın açılı ı. ParlAm n
tolar konferansları nizamnamesi• 
nin onuncu maddesinin tadili. 
Kôtibi umumi raporunun müzake
resi. Celse kapandıktan sonra 
parlamentolar konseyinin içtimaı. 

Akşam: 
Riyaseti Cumhur sarayında bile 

ylik Millet Meclial reisi tarafınd n 
mor hhasların kabulü. 

Salı 25 Eylul r 
Umumi cel e: Umumi mUıa· 

kerenin devamı ve sonu. 
Şehirde gezinti, mllzelerln, 

bidelerin ziyareti ve saire ... 
lıtanbul beledi} e reisi tarafın

d n murabh 11Iar ı r fine lqam 
yemeği, 

Cır runbn 26 Eylül: 
Umumi celse: Emniyet ve si• 

1 hl n hır kma. 
Umumi cels ı Mozak renin 

dev mı ve onu. 
Parlamentolar birliği Türkiye 

grupu tarııfından murahhaslar 
erefine Dolm b hç raymd 
uv re. 

Pero m 27 E) illi: 
Umumi celse: içtim 1 meseleler. 
Umumi celse: Müzakerenin de• 

vamı ve sonu. 
Cuma 28 E~ h11: 
Büyükadaya hareket ve Ad~ 

da ezinti. 
Topane lskel sinde op anı a .. 

ca br.] 

Avrupad n DönUt 

Umumi Haplılw.ne opu tBr8 'H 

Balat MuıeYJ hast neıi mOdürQ Dr. 

Jak Barbut Beyin ayın yirmi y dinci 
Salı gDnO Avrupadn yapmakta ol
duğu ceyabattcn dön ceRi hab r 

alınmıvtır. 

lr1111 murakhasları Taluim abld •in• 
çelenk koyarke• 

Yat kulüpte öğle yemeği. 
Adadan hareket. Boğaziçinde 

gezinti, B ylerbeyl aaroyında çay. 
Cumartesi 29 Eylıih 
Umu i celser T m Ut re'imin 

t kamülil. 
Umumi c : Müza eren n 

so u • inUhap- onfer n n k p nı ı 
Hariciye Vekill tarafından 

murahhaslar erefine Per palas 
otelinde akşam y eği. 

Par.al' 30 Eyhil. 
Iktı adi e malt m eleler 

daimi komisyonun f çtim ı. 
Siyasi ve teşkilat me leler 

daimi komi yonunun içtimaı. 
içtimai ve beşeri me leler 

daiml komiayonunun içtim 1. 

içtimai, etnik ve mUst mle ~ 
seleleri daimi komisyonunun içtimaı. 

Şehzad ha ı 

- Si aması d 

ER 
Fransızca ısözlil ve ş rkılı bQy(lk 

roman filml 
Pek çok ve p k büy k rağbet görm tlir. 

unffakly tle de•am • yor. 

~-----. (2792) 
~--~ ZENGİN VE COŞTURAN MUSiKi ... 

Herkesin derhal belliyeceği oynak şarkıları ••• 
Baştan nihayete kadar zevk ve neşeli s bnelerle dolu nefi 

SA T 1 U 
1 filminin sizde bırakacağı izi unutmayacaksınız l 

G 

Baş rollerde : WILL Y FORST • MAGDA SCHNEIDER 
(279 ~ 

L K Sinemasında 
EDERiK ARCH e 

SILViA SiDN 
tarnfındıın temsıl edilen 

Ri Bi A 

ld 
1 

filimi ri büyük muvaffak yetle gosteri y r 
Seanslar bergfin ıaat 3.5.7 ve l'eceleri 9 da 

r : 30 • 50 • 70 il FiyaUar ı 30 • 45 .. 60 

co MANN 

SARAY 
stnemaımd . kemali 

muv ffakiy tle 
, g8a erilmekto olan KiBAR HIRSIZ 

güzel filminde şiddetle alkışlanıyor. lliveten: FOX JURNAL 
~----~ Seanslar: 3.5.7.9 Fiyatlar: 30 ve 50 kuruş • (280 ) 

Bugün TÜRK Sinemasında : 
iZMIR BEYNELMiLEL 

PANAYIRI 
nçılma merasimi <t~!lk~.~~~~M il 

IRENE DUNHE RICHARD DIX iSMET PAŞA Hz. oio nutku 
Fiyatlar: Loca 300 • 200 • LUks 65. Koltuk 50 • Birinci 30 

'--------l-~-ıa:an11111111~~ (2807) 
Allı--~ KUçUk sarışın yıldız A N N Y O N D A .._ __ _ 

Pek yakında S U M E R ( Eski Artiatik) Sinemasında 

AŞIKLAR OTELi 
Gayet şen, eğlenceli ve muıikili filminde görllnecektir. 

~::::Z:~::::3~i':il'ill~---i13t111!Ell ___ _. (2805) 
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tTTIBAT ve TERAKKi 

Silih Altına Alınan Ermeni Gençleri 
Rus Ordusuna Kaçıyorlardı .. 

Seferberlik devam ediyordu. 
Bir tara. tan hükumet ordunun 
Dev kısmı ikmale çalışırken, d' ğer 
taraftan da Ermeni komitecileri 
•ar kuvvetlerile umumi ibti ile 
hazırlanıyordu. Hükumetin :ı.aaf 
Yeyabut kuvvetini sınamak için 
ilk hareket, ( Zeytün ) de vtıclJde 
getirilmişti. Hlikümetin kuvvetli 
olduğu yerlerde ( emirlere zahiren 
itaat ) siyasetim, rağmen ( Zey· 
tun ) IOJer seferberlik emrine bir· 
denbire lıyan etmişler; kendileri 
aakere girmek fU tarafa dursun, 
askerlik emrine itaat ederek 
ıubelere Jıiden Türk k6yltı kaf •• 
le'erinia &alerine ıeçmifler.. Ve 
ıilib kuvvetile yollannı ke .. 
IDİflerdJ. 

( Zeytin fedai alaya ) namile 
bir teıkllAt vacude getirmek 
istemişlerse de bana muvaffak 
olamamıılardı. Fakat mOteferrik 
feteJer halinde o civardaki dağ· 
lara çıkmışlar, ilk isyan bayrağını 
açmışlardı.. Bu çeteler, Ağusto· 

IUn 17 inci glinll, Zeytun kazası 
•hzıasker şubesinden muvakkaten 
terhis edilen yüzli mütecaviz 
(Andırin) li Türk askerlerinin ön il· 
ile geçmiş?er; kısmıazamını katlet· 
tikten sonra; Ozerlerinde bulduk· 
lan ıeyleri de aasbeylemişlerdi. 
Hlikümet, tiddetli tedbirlerle bu 
•tillli basbrmasaydı, hiç füphe
m ki bu kanlı had·so tevali 
edecekti. 

Bu tecrübedeki muvaffakiyet· 

4 
alzlik Uzerine komiteciler, henüz 
dahilde ihtilal zamanının gelme• 
diğini anladılar, Anadolu isyamnı 
•akti merhununa barakarak bütün 
kuvvet ve mesailerini, Erzurum, 
Van, Bitlla haYalisinde topladılar. 
Eaasen buralardaki teıkiJAt, hem 
eaki ve hem de kuYvetli idi. (Van) 
•ıntakasam, meıhur komiteci
lerden ve ayni zamanda Osmanlı 
laOkümetl (Van) meli'uslarmdan 
(V ...... yan); (Mut) ve (Bitli•) ha· 
~alisini de yine Van meb'uslann
dan ( Vahan Papasyan ) idare 
etmekte idi. ( Muı ) u merkez 
ltt.haz eden bu iki komiteci, bir 
taraftan hUkUnıetiD yüzüne gUJU· 
)'or, diğer taraftan da seferberlik 
dolayııile ıilih altına alınan Er
llleni efradını ıilihlarile Rus ordu
ıuna kaçırtıyorlar; tertip ettikleri 
Çetelerle yollardaki askeri sevki· 
Jat kafilelerini baıtırtarak ele 
ıeçen silah ve cephaneleri Rua 
hududunun gerisinde hazırlanan 
Ermeni könilJIO alaylarına aevke
diyorlarct.. 

En fa'aı ınerkez, (En.urum) du. 
Yukarıda •rzettiğim (Erzurum kon• 
gresi) nin aktiaden aonra buradaki 
komite merkezine bazı mühim 
•azifeler tevdi olunınu~tur. 

Erzurum, (Trabzon-Van) yolu
nun ortHında bulundutu için 
hem kara tarikile Kafkaıyaya 
hem de Trabıon tarikile Batum 
Köstence ve aaire gibi komitenin 
en fa'al ıubelerine bir transit 
merkezi vazifesini görebiliyordu. 

Komitenin 16 kişiden mürek
kep fa'al hayeti, geceleri (Sina&-

• yan mektebi)ode içtima ediyor, 
bu içtimalara baıan (Piloı)un ve 
hazan Osmanlı bankası muhase
becısl (Setrak Paatırmacıyan) 
riyaset eyliyordu, Çarlık Ruıya-

(Ali Cevat) l•ml•i taııg•• ( mtıl& • 
%im Mehmet Kemal B•g) I öldirett, 
$eri/ p•ıanırı tlamadı Hiianil 1 aıa 

••d• Sa/ile B•g 

ıının konıoloshaneıl posta mllte
ahhidi (Moıen), ayni zamanda ko
mitenin de postacısı idi. Bundan 
maada, komiteciler Rua hududuna 
yakın ve kara yollan ilzeriue de ber
ber, kahveci gibi komiteci esnaflar 
yerleıtirmıı'er, bunlar vaıntasile 
adeta bir takım menzil batlan 
tesiı etmişlerdi. ( Ôznll ) köyünün 
papazı ile ( Staof ) köyOndeki 
Varjabet bu menzil batlanm 
idareye memur edilmişlerdi. T eş
kilat ikmal edilir edilmez, işe 
pitilmiıti. Erzincan haYalisinden 
başlıyarak botun o el varda allAb 
altına alınan Ermeni efradı bu 
teıki1it vaaıtaıile Rusyaya kaçına 
hyor; Ahzıaaker tubelerinin ve 
ıair mlleasesab askeriyen hergftnktı 
faaliyetine dair toplanan malftmat, 
gllntı gOnOne, Ruıyadakl ( Tiflia ) 
merk.,zi umumisine bildiriliyordu. 

Komiteciler, ayni ıamanda 

Çar.ık Ruıyaa nın Jeneral Konso· 
loıu ile de daimi bir temaa halin· 
de bululunuyor, hatti ara ııra 
konsoloahanede de içtimalar ya• 
pıyorlardı. Konaoloı hergiln, 
yanında zevcesi ve konao-
loshane kançılan olduğu hal· 
de ( Kavak ) mahallesindeki 
evinden arabasına biniyor, (Kin, 
ıoğuk Çermik ) mıntakalarındakl 
lst hkimlarla (Az~ziye) tabyeıioin 
etrafında geziyor, gôya bava al· 
mak bahanesile yaptığı bu gezin· 
ti erde, yapı!an tahkimab 1ıözden 
geçiriyordu. 

Hadisata kartı uyamk bulu
nan kolordu heyeti, gerek ermeni 
komitecilerinin ef'al ve harekatını. 
ve gerek konıoloıun bu iılerdeki 
alika Ye irtibabnı •eziyorlar; fa
kat bunlano önüne geçebilmek 
içi~ kanuni bir sebep vo aalihi· 
yet bulamıyorlardı... Nihayet 
ordu kumandanı Hasan izzet 
Pata, bu itin gayri mesul kuvvet• 
lerle daha iyi takip ve terasaut 
odilebi.eceğini kea lrmiş; bilva• 
sıta, Erzurum ittihat ve T e
rakld kulllbllne mllracaat et• 
m'fti... Seferberliğin ilk glinlin· 
denberl cidden biiytık bir faaliyet 
göateren bu kulllbün vatanperver 
heyeti, deruhte ettikleri vazifelere 
zamlmeten bu meaeleleri de omuz· 
larına ytlklenmifleı; iıe glriımitlerdl. 

Kulüp, bir taraftan komiteci· 
leri tiddetle takip ediyor; diier 

taraf tan da Ermeni • Ruslann 
iatihbarat şebekesine mukabil bir 
teşkilat yapmak lıtiyordu. Burada 
ismi hOrmetle anılmak lazımgelen 
( Pasinter) li Terekme İdria Bey 
ism'nde cesur bir vatanperver, 
ha} atını i tihkar ederek bu mUş· 
kili işi deruhte etmiş; llç arka· 
daşile hududun öbür tarafına 
geçmişti. Ve hatta, ermenilerin 
gönüllü alaylarının tahşidatına ve 
büyük mikyasta harp hazırlıkla· 
rına dair ancak bir rapor gön• 
dermiıU. Fakat İdria Beyin Rue
yaya geçtiğini haber almakta 
gecikmeyen Erzurum komiteal, bu 
harek'!ti derhal ( Tiflia ) teki 
bUyük komite merkezine haber 
vermişti. Bunun tızerine idris 
Bey üç arkadaıı ile ele 
geçirilmiş, feci bir 6l0m ce
zasına mahkam edilmifti. Bu kah
raman vıatanperver, bugftne ka· 
dar Erzurum Ye bavalisinde rah· 
metle yadedilmektedir. 

( ArkHı nr) 
Açık Mahabere: 

Soke - Bağaraıı bq muallimi 
Cevdet Beye: 

Tevecclıhünüze teşekkürler ederim. 
Arzunuz husul bulacaktır. 

z. Ş. 
------......a..-----------------. 

iLAN 
Fetih Sulh ikinci Hukuk Hl· 

klmli§lnden: Ahmet Arslan Efendi 
tarafından Buyazıtt.a Tramvay durak 
mahallinde Balıaoı B. 9. No. Ju Hrgi 
kulllbeeınde mukim H6Myin Ef. aley
hine iknme olunan alactlk davasına 

ait davetiye müddeial~yhin ikametga
hının meçhuliyetinden dolayı bili teb· 
liğ iade kalınmış ve 16 gün ilanen 
tebliğat icrasına karar verdmiş olmakla 
yevmi muhakeme olan 8/10/934 tari
hine müıadif Pazarteıi günü eaat 11 re 
talik edılmiş olduğundan yevmi n 
vakti mezkurda mahkemeye gelmedi
ğiniz Ye musaddak vekiletnameyi haiz 
bir nkil göndermedığıniz takdirde 
muhakemenin gıyaben icra olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (102) 

lstenbul ikinci lfllsı; memur· 
ıuıundan: 
Dit ve difçllll• mUtealllk 

allt ve edevat satıtı 
l.stanbul<la Bahçekapıda yeni Volto 

hanıada 5 No. lu t'carethanede mev
cut olup Refe.il Faraci efendıye ait 
bulunan bilcümle dit ve dişçilığe mil· 
teallik emvali ticariye ile kasalar, vit· 
rin, yazı makineleri ve saire ıili.9 do· 
layısile açık arttırma ıuretile aatıla• 
caktır. Tulip olıınlann Cuma ve Pa
zardan maada 25 Eylill 934 Salı gti· 
nünden itibaren her gün aaat dokuz 
buçuktan on üçe kadar mahalli mez· 
kurde hazır bulunmalan ıl8n olu· 
nur. (2793) 

SOD Posta 
ıl.AN FiA TLARI 

t- Gawete11I• na gazıalls 
•ir ıilla11rı11 lltl eatı,.ı 6lr 
( .anlim) 10gılır. 

z- SogJa•ı• pn 6ir Mlll/. 
•ill ilill /i•h ,..,.,.,.,,,,: 

eayfa uyfa sayfa eayf a Vi~er Soa 
t 2 S 1 .. S )·erler uyfa 

400 250 200" 100 60 30' 
Kış. Krş. Krş Krş Krş. Kro. 

3 - •Bir Jflftlin&de HMll 
·,,) bil•• wırdır. 

4 - lnN .,. i•lın pazılar 
trıt.eeltlflft .-re ..,. 
..,.,, .. ,. ııpıı;;,. 

Güreşçi erimız yı a ışıyor 

Balkan Güreşleri Ay 
Başında Yapılacak 

G•~n .... 1ıı Balkan 6ireı'•rl11e lıtlr• -lem Balkanlı giire"il•r 
Blrinciteırinln 4ünde ıehrim·z. pılmıştır. Yunan takımında bu 

de batJayacak olan UçUncü Bal· sene daha fazla bir terakkı göze 
kan olimpiyadı &°!et. ~fiıaba- çarpacağa muhakkak addedlJ. 
kalan için güreıçılerımız çalış- mektedir. 
malanna devam etmektedirler. Diğer taraftan Yugoslavlar da 
Çallfmalar, gl1ref antrenöıil Her bllyfik bir gayreti• çalqmıılar •• 
Peter tarafından idare olunmak· gllretç.ilerimize karfl çok kuvvetli 
tadar. bir rakip haline gelm"flerdir. 

Aldığım11 haberlere göre Ya- Geçen ıene müaabakalara it 
nanblann bu aeneki haı.ırhkları güreıçi ile iftirak etmit olan Bul-
kendi iddialarına 1ıöre Oçllncll garlann, bu sene tam takım ile 
dereceyi kazanmak gayesile ya- gelecekleri haber verilmektedir. 

Şifalı Su 
Bat tarafa 1 inci sayfada ) 

Bu arada bir baıka mlaal 
daha zikredilebl lr: 

Geçen ıenenin Şubatında 
Fatma adlı bir kızcağız vereme 
tutulmuf. Az zamanda ye~inden 
kalkamayacak hale gelmiş. Babası, 
kızım Karamllraele götürmüş, hü
kumet doktoruna göatermif, ve
rem olduğu anlatılmıf. Iıtanbula 

nakledilip mütehassıslara· tedavi 
ettirilmeıi tavıiye oluomuf. Kız 
lataobala ptirilmif. 

Bir doktora g6ıterilmlf, ciğeri 
yaralı ve cerahatli bulunmuş. 
Doktor iliç vermit ve kı.ı Kara· 
mlirsele dönmüş. Bu sırada baba, 
Akpınar ıuyunun ıifalı hauaıını 

duymUf, kaZ111 oraya gattlrmllf, dart 
sıUn kalmışlar, ve tekrar İstanbula 
gidip ayni doktoru görmüıler. 
Doktor kızda büyük bir değitilr 
lik ve iltihabın zail olmakta bu
lunduğunu görmilş. Tekrar Akpı
nara dönülmüı, on beş glln kalınmıt 
ve kız, bu müddet zarfında iyi 
olmuş, harareti tabii bale dlişmU,. 

Akpınar deniz ıeviyesindea 
altı yiiz metre yüksekliktedir. 
Havası kurudur. Bu münaaebetle 
bin mektup a6nderlp_ aual soraa 
okuyuculanmıza, Karamllrsele 
civar Akpınar auyunun işte bu 
ıifah hassalanm bildiriyor Ye hattı 
hareketlerini yine kendileriola 
tayin edebileceğini kaydediyoruz. 

• 
lsveç V eliahtı 

Prens Güstav Adolf Buraya Gelirken 
Atinaya Da Uğradı 

Pren1 o• ref l1eaıı Atl11ada aeltimlanırk•n 
Şark seyahatine çıka ve bu lelerinden biri olan Atioaya da 

1 k . . d ı· uğramışlardır. Bu resmi Atfna 
arada mem. • etımıze e gc ıp muhabirimiz g&ndennittir. Prenı 
Ankarayı zıyaret edecek olan en öndedir. Ortada Yunan Ct" m· 
laveç veliahb prens Güıtav Adolf bur rei i M. Zaımisi, solda da 
Hz. ile zevcelerı, seyahat merh • prenıeıi goru o aunu:ı. 

Yiıksek lktısat ve Ticaret 
Mektebi Mü .. rlüğünden: 

kaydı 30 Eylül 934 Pazar Mektebin her Uç kısmına talebe 
gllnihl• kadar devam edecektir. "5978,. 



~Bilal.,, •. Zam'bak 
BUyUk Tarihi Ron: uı1 

Muharriri: A. R. No. : 43 23 - 9 - 934 

Yaman Bir Operatör .• 

Şövalye Epeyce Kan Kaybettiği için Kendinden 
Geçmiıti.. Akıncılar Onu Güzelce Soymuılardı •• 

Demek mecburiyetinde kaldı.. her hald~ .. timdi onlan giyerek, 
Sanıın genç derhal cevap verdi: derhal yola çıkmak için soruyor· 

- Fransızca. benim ana lisa· aunuz, değil mi?. 
nımdır.. Ben, kliçUkken eair edi(. - Hayır Antuvan... Onları 
miı, latan bula getlrllmişim. Orada, sadece görmek istiyorum. Sağ 
Yeniçeri kıtlaaında t:erbiye oldum. ayağımın çizmesini bana getirir-
Blltlln •arbjım, Tllrk hamurile misin? •• 
yuğnıtdu. Mazimi, tamamen unut• - Sağ ayağınızın çizmesi ... 
tum. Bugün.. elbamdülilllh.. Ben Bu da garip... Koca bir hazine 
de TOrk oldum. kıymetinde olan o kadar eşyaya 

Ş6valyenin artık ıabrabından kaybettikten.. ve aziz hayatınıza 
tekallua eden dudakları kımıl- malolmak tehlikesi gösteren kor· 
dandı. (Cem)in aail ve temiz kanlı kunç bir macera da geçirdikten 
eYlidı: sonra, en evvel ıat ayağınııan 

- Oh, Allahım.. Ne bahtiya- çizmeaini hatırlamak... Anlaıalı-
nm. yor ki, daha hAIA bummanız ıeç-

. Diye mırıldandı... Antuvao, medi. Maamafib, Ozlılmeyiniz itte 
hayatında ( taassup ) denilen pyl çizmeniz .•. 
bir defa bile hlasetmemit olmakla Antuvan hem bunları söylüyor, 
beraber bu sözler karıısanda dona hem de dolaptan çıkardığı çizme• 
kaldı. Sanki meçhul bir aea onun nin koncundan tutup kaldırarak 
kulağına ıu ıözlerf hııldamıştı: fÖvalyeye gösteriyordu... Şövalye, 

- Görllyor musun, TUrkOn çizmeyi görilr görmez bir çocuk gibi 
hamurundaki mayanın kuvvetini?. sevinmeye başladı : 

Antuvanın gözleri, etrafını - Ver.. Onu bana çabuk 
ihata ederek yataganlarına daya· ver. 
nan, bUtUn hareketlerindeki serin· Diye ellerini uzattı. Hayreti 
liğe rağmen, yaralı Şövalyeye gittikçe artan Antuvan : 
derin bir rikkat ve ıefkatla ba· - Aman Şövalyem.. Fazla 
k-k onun yaralarını aarmıya kımıldamayınız.. Yaranızın açıl· 
hazırlanan bu Türk akıncılarının mak ibtimall var. Alınız, çizme-
llstllnde bir daha dolaıtı. O san• nizi .. 
ıın Franaıza bakarak: Diye bağırdı... Şövalye alır 

- Dostum!.. Romadaki Sen almaz, uzun ve kalınca bir kumaı 
Piyer klliıeainin bUtün altın kan- gibi yumuıak olan koncunun ter-
dllleri üzerine yemin ederim ki, ıine çevrilmiı olan kıamını açarak 
her halde iyi bir it yapmaıım. yokladı : 
Şu arkadaılarının aevlmli yOzle- - Kurtulmuf.. Hiç olmazsa 
rine baktıkça, bunların araımda bunlar kurtulmuş... Artık, her ıey 
pek tatlı ve neı'eli bir bayat yeniden yola girebilir. 
geçirileceğini zannediyorum... BI- Diye bağırdL Antuvan, damar-
aim lapanyol evliyalanmn en mer lannda kanlan doomuı gibi bare-
hurlanndan olan ( Jak dö Kom- ketsiz kaldı : 
poatel ) in daralmayacağını bilaem, - Zavalh Ş6valyem .•. Buhranı 
ben de derhal senin ıibi olurdum. dYa henOz ıeçmemif.. Sayıklı
Mamafih.. Ôyle zannediyorum ki yor. Diye mınldandı. 
bu gidişle, bu bUyilk evliyayı JI. 
gücendirmeyi de ıöze alacağım... Aradan dokuz gtln geçmiıti .•• 
Hele timdi, tu muhterem efen• Ortalık karardıktan sonra Luvr 
dimin icabına bakalım. aarayanın kapıa .nda yüzü maskeli 

Şövalye, epice kan kaybettitl bir allvarl indi. Koynundan çıkar-
için, adeti kendinden geçmiıtl. dıtı tlzerl mtlhürlO kDçOk bir me-
Akancalar, alııkın ve becerikli tin keaeyl batmabeyinci vasıtaaile 
ellerile onu derhal soymuılar.. valide Kırallçeye gönderdi. 
Metin matralarından döktOklerl Kıraliçe, mOhrO ve keaeyi aça• 
aularla, aol b6ğrllndeki bOyOk rak içindeki mektubu okuduğu 
kurıun yaraaını yıkamaya bqla· zaman birdenbire ayağa kalkb: 
-.tlarda. Birili, kemerinde auh - Bu mektubu getiren adamı 
torbadan bir tiftik parçaaa çıkar- çabuk buraya çağınnız. 
m111 didiyor .• Diğeri, bunlan fitil Diye bağırdı. 
ıiltl blklyor .. yafhca bir alaba, Karallçe buietlarl tarafandu 
elindeki. •ellda ltir hançerin sivri W. '-"- laararet •• iatical ile 
ucile yanma .. d.ıd k6l'fllaa bhal edlhaek ....ııaı lldaı: eden 
'Mhllretiae emm bir ~tir halbuki idi ... tQz. topraktan 
•'"'aiih pku,.p ~yordu. sGrtbuD•,_ h aclam, korldor

lCaqmi Çt--..... Yara1a, lardan ıeçerüa ltatla mabeyi'9 
bail'J•llM .. tanlauf fitil ..... ciler hlrmetle ,..ı .. kadar e .. 
...... ince ,._. ltezlerlle aanı..... llyorlar; ulonlann kapdar111da 
sema da o ciftnlaki bir .. ,. a&bet bekleyen ...... aıkerleri 
naldoluaarak ~ parlak lala~.,. indirip kaldıra• * nk put fibl Hlam c1wa,.... .. 

On ,na • pce ....._ içinde Satına aoluna hayretle bakan ve 
,_... f6ralye, skl•rial açıp ta •ütakça da azameti artan bu 
bat kendin• ıeBr ıebnez, An- adam, laraU~ -buhantlaja ulo-

- 10rdu : ama bp .... gelir ıelmez, ba,. 
- Beaim çizmeleriaa ....-? mabeJind &a8ne çıkb. Derin bir 

mtlddet sarfında, bir aa n•ennlla Mllmllmladıktan sonra 
4"1•ealn bBfUCUnclan aJlll- lmlatma eiUenk: 

... ,, AataYan, bl,6k Wr - Muhterem ualzademl. Kara-
•Yinçle .-dl ı ilçe laaretleriaia humlanna, 

- Çok .. , 16al ... mub De p.ek mlauip obi-
.... _. de .. •Jac&im hatırlatmama mlaaade 
..._da ne ...... ,._ ...,,....._-.?. 

'ad-.. Çizmeleriniı:e ~-bil~ Pir• 6111da& 
....-W .W.pta clUruyor. ( A"- .., ) 

Sulh Heykelinin 
Önünde ... 

~ .. -,\. 
'4l!.-,,,,...._._-_ ..........__.., 
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Yunanistanda 
Sanayi 
Hareketleri 

Yunan yüksek iktııat meclisi, 
Fabrikalar- bu memleketin 

l '
'lı ı..e 1934 senesi ilk a • ı sa u k . altı ayh sanayı 

artıyor harekAtını tetkik 
ederek bu huıusta dikkate değer 
lhsai maliimatı bulunan bir rapor 
neıretmiıtir. 

Bu tetkikte Yunaniıtanda 
çalışan 91 bllyUk mUe11esenin 
faaliyeti eıas olarak alınmıştır. 
Bu 91 mllesseıenin istihaalitı 
Yunaniıtanın umumi sanayi veri
minin ylizde 77 aiai tMkil ettiil 
dOtDnOltırse varılan neticenin 
memleket sanayi gidi~i hakkında 
bir fikir verebileceği kolaylıkla 
anlatılır. 

1934 aeneal ilk alb ayında bu 
91 mtleuesenln lıtlbaalAb 1933 
1eneal muadil alb ayına kıyaıla 
yDzde 13,82 artmııtar. Bu artıı 
bilhau• 1934 senesi ikinci tlç ayı 
içinde olmuı ve daha ziyade 
mensucat, lnt••t, kimyevi mevat 
ve elektrik lıtihaall aabalannda 
kendini 16atermiıtir. 

BDtOn iıtihaalAt ıaba11nda ar
bf vardır. Yalnız dericilik Hna· 
yli 1928 deki aeviyeslne benllz 
eritememiıtir. Buhranın wrduğu 
darbe, iktisadi kalkınmanın yanın· 
de daha kuvvetli bir rol oyna· 
mıtbr· 

1934 Hnesl ilk alb aylak ne• 
ticeleri ile 1933 aenesi ilk alb 
ayhk vaziyeti aıağıda mukese 
edilmektedir 1928 aeneai rakkam
lan 100 farzedilerek Ytıcuda ge
tirilen bu ihaal cedvel ıanayiin 
her aahaımda Yunaniıtanda ı&
r11.._ dyadel9fllleJl çok 111•1 
me1dm ko1111aklacl.rı ... ,., ,,,. =,. 

ım ıt.M ",.... 
..... ....,. iiN ..... +-u. 
Mald• ....... 41.81 78,U + il.il 
ı ... ,. ....... ... 121,17 + 31,11 
Mı-at J"7$ \Ati + ll,U 
K1.,a ....,. Hl.el 1il,5t + 12,• 
Kaid .... ,u 95.'8 1 "- + 108,53 

Bu iatatiatiktea görilJdOjll Oze
re ....... ~ teepitolaaaa-"t 
mabetleri dikkatle b&lalacak kadar 
bily&ktlr. Bu uaayün ekıeriyetl 
de eneldea bulunmayan fakat 
ao•adaa yer alan faaliyet ,.teri 
meydana koyu)'Or. 

8ewOll• dllrdUncU aulh hu• 
klllc m•hkem-lndenı Beyoğlun
da Tepebafı oaddNinde 14 No. lu 
Peraw otelinde ikamet etmekte ikea 
27-10-911 tarihinde wfat eden Dime>1-
ten lnaki efeadinin teıebaine mah
bmeoe YU&yet edilmittir. İliıa tarı. 
hinden itibaren alaoakh Ye verecekli· 
leria bir ay ve ~ llo ay 
içinde Be1olla dördlAol aalh bulnılı: 
muk....me •lraoa•tl• hbumu 
...... (l808) 

Şehir Meclisi Aza Namzetleri 
r 
'-'• H. Fırkası Namzetleri 

Tesbit Etti 
Cumhuriyet Halk fırkası kaza 

uerkezlerinde Şehir mecliıl se• 
imi için bir baftadanberi yapılan 
oklamalar bitmiş, meclisin ikinci 

devresine girecek aza namzetleri 
seçilmiştir. Şehir dahilinde intihap 
olunacak (61) azanın birer de ye
deği vardır. Yedekleri halk reyi
ni atarken tefrik edecektir. Şimdi 
tesbit edilen namzetler aali ve 
yedeklerle beraber ( 122) isimdir. 
Bu listeyi, kazalara göre aıaiıya 
yazıyoruz: 

Adalar kazası: Emin Ali Bey 
( Muhtelit mahkeme ajam), A vnl 
Bey ( Umumi meclis azaaından). 

Bakırköy kazası: Ali Rıza Bey 
(Halkevi reiai), Galip bahtiyar B. 
Atıf B. ( Mlltekait miralay), Hilmi 
Naili Bey (Tllccar). 

Betlktq kazası: Fikri Bay 
Tayyare piyango mtldOrD, Ethem 
Akif B. Doktor, Abdnlkadir Ziya 
Bey Avukat, Ahmet Arif Bey 
Avukat, Ahmet Ferit Bey Avu· 
kat, lhaa Namık Bey, Hamdi Ra· 
sim Bey Tüccar, Doktor Recep 
Ferdi Bey, Musa Kizım Bey MU· 
tekait kaymakam, Yusuf Ziya 
Bey (Avukat). 

Beykoz Kazaaı : Reıat Y almaz 
Bey Uman tlrketl umumi kitibi, 
Ferit Bey Eczacı, Mehmet Ali 
Bey A. Hisarla, Salih Btty Tilccar, 
Kenan Bey Fabrikaca, Mehmet 
Tabir Bey Ttıccar. 

Beyoğlu Kazası : Kara Mustafa 
zada Ahmet Bey, Nemlizade Mit· 
bat Bey, Nakiye Hamm, Sadri 
Enver Bey MGlaendi., Aziz Bey 
Ustik ıirketl mDdOrG, Rea~am 

Cemil Bey (Cem), Hilmi Bey, Asım 
Bey Avukat, Hakkaye Emin Ha· 
mm, Kara Oamanzade Suat Bey, 
Retat Rıza Bey Ttlccar, Nail Bey 
Bahriyeden mtltekait, Muıtafa 
Şevket Bey Avukat, Halil ROıtO 
Bey, mlitekalt miralay, Hayri Bey, 
Kadri Bey Borsa komiseri, Hafız 
Raif Bey, Teriik Bey eıki ıehre
mini, KAmil Bey Umumi meclis 
azaıından, Mehmet Ali Bey Umu
mi mecllı azaaından, Osman Nuri 
Bey Tüccar, Habipzade Ziya Bey 
TOccar, Safi HOzhet Bey Baytar, 
Tevfik Amir Bey, Hasan Fehmi 
Bey Deniz kaymakamhjuıdan 
mOtekait, Nail Bey Eczacı, Nec
medc:Ua Bey Mltekait kaymakam, 
Naci Bey M6hendl11, Mustafa Fa· 
ik Bey Mlltekait kaymakam, Sa· 
deddia Bey eakl polis müdftrl, 
Hulki Bey Kimyager, Fuat Reıat 
Bey Rıhbm firketi •lcltlrlerladea. 

Ldnklf tıaa•: Kavalab Hl-
•JÜI ~· Sabık lıtanbal ~-lnlla. 
Doldoİ' Refik MDBlr P..., K...ı 
Bey Zahin borwl kn' eri, 
R.tlt ., ümi,.t .. ,. ... 
_,.ha, Nafia &., M «•, 
Refika Hullli Behçet Han•,AU 
Hasa Be1 ~. Ferlclm. Be1 
Mtlteblt •U kıp. Huaa Fela
mi Bey Avukat, Rımuınzade, 
Cemal BeJ Ecza Tlccan, Yulaf 
Ziya Bey ft Baokua latanbul 
ıubeli mllchlrll, Refik Ahmet 8. 
mubarrlr, Nemli wla C-emal 
Bey tlccar, Eut Be1 a..Ut, 
doktor Orhan Tablia B., lbrabim 
Şlkrtl B. avukat, Doltor Hallla 
Cenap 8., Avalrat HIMJlll ıc... 
B. s.ı•ml but a muharirr, 
N ... t Halli malaarrlr. 

Fatih kan•: S.clettla Ferit 
Be, avukat, llaa1• sade Ferl
cla a.,., Celll Fe11u S.1 
A_..t. Jwll Halda B. Tanare 

cemi) eti lstanbul fUbeıi MOdOrO, 
Vasfi B. tOccar, Rıfkı B. aigortaCI, 
Baha B. muallim, Hacı Recep 8. 
tüccar, Asım B. avukat, lhaan 
Arif 8. doktor, Galip Hakkı 8. 
doktor, Halil Hilmi B. Baro reiıi 
Bican B. tüccar, Cemalettin Fazıl 
B. avukat, Necip B. ecza tilccan, 
Hulusi Ertuğrul B. doktor, M~ 
zaffer 8. fabrikatör, lamail S.tlo 
B., Naci B. liman inhiaari me
murlarından, Mes'ut 8. Eyüp 
fıkaraperver cemiyeti reiıi, Ab
dullah Hulüsl 8. fabrikatör, Ke
mal B. dit tabibi, doktor Ali 
Mazhar B., Lltife Bekir Hanım. 

Kadıköy kuaaa: Yuauf Ziya 
bey ihtiyat Deniz kaymakamı, 
Şefik pqa Milli Mndafaa eakl 
mUsteıan, Resmiye H. Hakka Şi
nasi pqanın refikaaı, Cemal 8. 
umumi mecliı lzaaından, Naci 
Ali B. Morah zade, HOıa· 
meddln B. Avukat, Haydar 8. 
Şirketi bayrlye idare mecllal Aza• 
sından, Şevka B, Miralay mllteka· 
idi, Reıat B. Umumi meclia Aza· 
sından, Yuıuf Ziya B. aabık umu· 
mi meclia hasından. 

Sarıyer kaz&11: Tevfik Bey 
Esnaf cmiyetleri murakıbı, Aziz 
8. avukat, lsmail Hakka B. tOc· 
car, H01&mettin Paıa, Ali B. 
tllccar, Celile Fikret Hamm. 

Üsküdar kazaaa: Hazım Paıa 
doktor, Faruki B. avukat, Makbule 
Esat H. Esat Pqamn refikası, 
Muharrem Naili B. avukat, Celil 
B. eczacı, Servet Y eurl B. noer, 
Celil B. avukat, Safiye HOseyin 
Hanım. 

DABCOVICH va ŞUrekAıı 
Tela 44708 • 7 • 4t••o 

Avruı>a ve Şark limanlan araaında 
muntuam poıta. 

Annn, Rotterdam. Hamburır •e 
lekandin&Yya llmanlan lohı yakında 
banket edecek npurlan •e dtıoyanm 
bqlıoa limanlarında traubor demen 

Yakında geleoek •apurlar 

Auguat Leonh•rclt npuru li
manımızdL 

Norburg vap. 6 T. enele doğrtL 
Yakında hareket edeoek npurlar 

Auguat Leonh•rdt vapuru li
maıııaıı&da. 

Norburg vap. 12 T. enele doğru. 
Fasla tafalllt lohı Galata. Frenkyan 

ban umumi aoentelitln• m1lraoaat 
Tel '4.707/8 • üllO 

latanbul 2 ncl lflla Memur
ıuıundan ı Şiolide Oturmakta v• 
Küçük çorapçı hanında çorapçılıkla 
m .. ğul bulunmakta olan Hayim Kap
lan Efendi ill&sı 18/9/984 tarihinde 
açılıp tufiyenin adi tekilde ,apılmaa
na karar vtrilmil oldutundan: 

1 - MüflUte alacaiı olanlarm Ye 
istihkak iddiumda bulananlaım ..,... 
larmı ve iatlbbklanm iliaden bir ., 
içinde 2 noi lflU daireline pleıek 
kaydettirmeleri •e deliJlerini (NDet ve 
defter lulllıaları ve illin) ..ı wya 
muaaddak auretlerini tevdi eylemeleri. 

7° - Bilifına banket ona! 1DM'a
li19ti mtlltelsim olmak tlsere mlfliaia 
b()f91anmn ..,.. ....... itinde ~ 
terini ve pof91Uım MIAa• 1: 

S - Müflisin mallanm her ne _... 
la olursa olawı ellerinde bahmduıaa
lann o mallar iiserindeki hülaıi maJa. 
fu bhMk pıtile bunları aynı m~ 
ioinde 6ıill9 emri118 te•cli •• 
etmezlene makbul bahm-
madıkva onal mea• ttirayaoak-
lan •• na~ dan mahnm 
blao•klan. 

' - IWWi84 tarihine mt.dil 
C.• l ı r' albal aut 18 da eJaoelrhlee 
rm ~ plmel.t " m6flia ile 
_..... borolu ...., ., keliU-W-
"borowıu tebffil .._Mir ki nıll 
rin toplenaw'a bulaıımala 
olduğu illa .... 



Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Şirketi Hissedarlarına 

Anonim 

Hissedarlar Umumi heyeti 2:1 Teşrinievvel 934 tarihine mUsadif 
Perşembe gUnü saat on dörtte Adapazarında Banka merkezinde 
toplanmağa çağırılmıştır. Bu toplantıya bir hisse sahibi de gelebilir 
te gelmeyenler vekil tayin eder. Toplantıda kar2lrlaşbrılacak hususlar 
aşağıda yazılıdır. Hissedarların içtimadan on beı gün evveline kadar 
Bankanm Merkez veya şubelerine müracaatla duhuliye varakası al· 
lllaları rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Şirketin va-ıiyeti ve sermayenin arttmlması hakkında idare 

llıeclisinin ve Murakabe heyetinin raporlarının okunması. 
2 - Yeni idare meclisi azalarl!lın memuriyetlerinin tasdiki. 
3 - Şirketin sermayesinin 1,000,000 lira arttırılarak 2,200,000 

Uraya çıkarılması ve yeni hisse senetlerinin İftirasını taahhüt ve 
bedeUerini tediye edecek hamillerine temia olunacak hak ve imtiyaz
larm kabulü. 

4 - Sermayenin tezyidi neticesinde esaa mukavelenamenin 3, 5, 
6, 7, 11, 12, 24, 30, 35, 36, 37, 47 inci maddelerinin teklif veçbile 
te aşağada yazılı fekilde tadili. 

5 - 12 Mart 931 ve 1 Mart 934 tarihlerinde verilip tamamen 
tatbik olunamayan sermaye tezyidi kararlarının iptali. • 

Eski Şekil 
3 Unctl maddenin birinci fık· 

ran: Şirketin Merkezi Adapa· 
tandır. 

5 inci Madde: Şirketin serma
)'esi bir milyon Türk lira~ından 
ibaret olup beheri beş Türk lirası 
kıymetinde nama muharrer iki 
}Uz bin hisseye münkasemdir. 
lieyeti umumiyenin işbu tterma· 
)eyi bir misli tezyit etmeye sela
hiyeti olacaktır. Tezyidi serma} e

)'e karar verildiği zaman hiiku
llıete malumat verilecektir. Ser
llıayenin bir mislinden fazla tez
)'İdi evelemirde hükumetin muva
faltatınm iatihsallne mütevakkıf
tır. Şirketin ihraç eyleyeceği his· 
le senedatınm nümuneleri kablel· 
ihraç lieclittasdik İktısat Vekile· 
tine tevdi edileeektir. Şirketin 
hisse senedatı birlik ve beı ve 
on ve yirmi a dedi bir arada ok 
lllak Ozere meclis idarece tenalp 
•dilecek miktarlarda dört tertipte 
tabolunacaktır. 

6 mcı •a<l denin UçllncU fık
raıı: 

Hiısedarlar Tnrklye Cflmhu
riyeti tabiiyetini haiz olacaktır. 

1 inci maddenin ikinci fıkrası: 
.• rket hisse ıenedatının beytl 

Hb\: ve •. : asot suretleri ile ahara 

Yeni Şekil 
3 Uncu maddenin birinci fıkraaı: 

Şi ket n id ~ re merkezi Ankara 
f~ hridir. 

5 irci mac!de: Ş'rketin serma
yesi beher; beş Türk lirası kıy

metinde 440,000 hisse lienedinden 
mürekkep iki milyon iki yüz bin 
1 ürk lirasıı dan ibare:tir. Hisse 
senetleri A ve B olarak iki ter
tiptir. A tertibi; l:ir milyon iki 
yüz bin liralık birinci kısım aer
ma~ eyi temsil eden ve l nisan 
032 tarihine kadar ihraç edilen 
240,000 hisse senedinden mlite
şekkildir. Bun:ardan bir milycn 
yüz bin liraya tekabül eden 220 
bin hisse senedi nama muharrer 
ve yüz bin lira kıymetinde yirmi 
bin hisse lienedl de hamiline 
mahauatur. 

B tertibi; 25 teşrinievv6' 934 
tarihinde bir milyon liralık 
eermaye tezyidiai tem•H eden 
200,000 imtiy azlı ve ham"line 
mahsus hiose senedinden te şekkül 
eder. 

Bu hisaeler aşağıdaki nokta-
larda A tertibinden farklı ve 
mümtazdır: 

1 - 25 teşrinievvel 934 tarihli 
tadil kararının tesc:J ve ilara 
tarihine kadar yapdaıı muamele· 
lerden dolayı şirket s erma} esinin 
teokisl lizımgeldiği takd.rde bu 
tenkise yalnız A tertibi hisse se
netleri tabi tutulacaktır. 

il - Temettüün taksiminde B 
tertibi hisse ser.etleri muaddel 
35 inci madde mucibince ruchan 
hakkını haizdir. 

ID - Hissedarlar umumi bey· 
etinin içtimalarında B tertibi h;ıse 
senetleri aahipleri muaddel 24ünc0 
maddede yazıiı hak ve imtiyazla· 
ra maliktirler. 

Umumi heyef n i şbu sermayeyi 
bir misli tez; ide salahiyeti ola· 
cak:ır. Tezı .di sermayeye karar 
verildiği zaman hükume ma!iimat 
verilecekt.r. Serma y en.n bir mis· 
linden fazla teıyidi evvel emirde 
hükumetin rnuvaf, katinin istihsa-
li .. , lrk ' l ne mu e\ a.. ı. ır. 

Şirketin ıhaç edr ct ği hisse 
aenellerinin r üml'neleri ihraç edil
mezden evvel t~ sdik edi'mek üıere 
ikbaat •ekaletine verilece':ti,·. 

A tertibi his.:e hisse se etlatı 

birlik Ye beı, on ve yirmı adedi 
bir arada olarak ve B tertibi 
hisse sen~datı mecl" Sİ idArenh 
tesbit edecc.ği miktar ve şekiide 
bastırılacaklır, 

6ıncı madden·n üçüncü f kıası: 
Nama mnbarrer hisse senedatı 

sahipleri Tlirkiye cumhuriyeti ta
biiyetini haiz o·acaktu. 

1 inci m dde.ıi ı ikinci f .kı·ası: 
Şirketin nama muharter hiıae 

senetlerinin beyi'bıbe ve veraaet 

devir ve ferağ ve intikali caiz 
ise de beyü ferağında ve ihara 
hibesinde keyf~yetin evvela mec· 
liai idarece tetkiki ve ıirket def
terine kayt ve tescili aımnında 
beyanme itası lazımdır. 

7 inci maddenin UçüncO fık· 
rası: 

Şirketçe bissedaranın ismü 
ıöhrelini ve sahip oldukları his
ıe senedatımn mikdarını mübey• 
yin olmak üzere bir defter tutu• 
lacak ve senedatın beyü ferağ ve 
intikal muamelesi meşrhatı laz\masile 
mezkur deftere ve hisse sendine 
badelkayt meclisi idare reis ve 
azasından bir zat tarafından ziri 
bittemhir tasdik olunacaktır. 

11 inci madde Şirketin 
umur ve meıalihi heyeti umumiye 
tarafından mansup ve yediden 
on bire kadar azadan mürekkep 
bir meclisi idareye ihale olunur. 

Meclisi idare heyetinin müdde
ti memuriyet.eri üçer sene olup 
ancak birinci defa müstesna ola· 
rak bet seneden ibaret olacaktır. 
İlk bej sene milddet için teşkil 
olunacak meclisi idare azası mü· 
essisler tarafından intihap oluna-
caktır. 

12 inci madde - Beş sene 
müddet için intihap olunan azanın 
müddeti memuriyetleri hitam bul· 
duktan sonra MecJisi idareye hey
eti umumiye tarafından intihap 
olunacak azanın ilk teceddildüde 
kura ile ve ond.an sonra kıdem 

itibarile ilk iki aene dörderi ve 
miltekabilen Oçü çıkarılarak yer
lerine aharı intihap ve tayin kılı
nacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın 
tekrar intihabı caiz olacaktır. 

24 üncü madde - Heyeti umu
miye vek6Jeten veya asaleten IA· 
akal yirmi hisseye malik olan his· 
sedarandan mllrekkep olacaktır. 

Heyeti umumiyede gerek asaleten 
ve gerek vekaleten hazır bulunan 
hissedaranm her ~· lrmi hisse için 
bir reyi olacak ve ıukadar ki 
herbir hissedarın ondan ziyade 
reyi olmıyacaktır. Vekillerin 
hissedarandan olması meşruttur. 

30 uncu madde her ıene aktl 
içtima edecek olan heyet umu
miye ıirketin umur ve mesalihine 
dair meclisi idare ve muamelat 
ve hesabata mütedair murakıplar 

tarafından verilen rapor· arın kırabm 
iıtima ve hesabatı !edelmüzakere 
ya kabul veya reddeder ve veri
lecek hissei temettüü tayin kılar 
ve tebeddülü iktiza eden mecliai 
id. re azaaının yerlerine diğerlerini 
nasbeder ve tirketin bilcümle 
umur ve hususatı hakkında bil
müzakere kararı kat'i ita ve 
meclisi idareı.in icap eylerae 
iktidarını tevsi eyler, fak at heyeti 
umumiyede asaleten ve vekileten 
ıirket sermayesinin liakal üç ruh
una mtlaavi hisseler esbabı mevcut 
olup bunların sWüsanı arası hasıl 
olmadıkça aermayenin teıyidine 

~arar ver:!emez. 

suretlle ahara devir, fernğ ve 
intikali caiz iae de beyü ferağm
da ve ahara hibesinde keyfiyetin 
evveli idare meclisince tetkiki 
ve şirket defterlerine kayıt ve 
tescili zımnında şirkete beyanna• 
me verilmesi lizımdır. 

1 inci maddenin OçUncU fık
rası: Şirketin nama muharrer 
hisse senetleri sahiplerinin isim 
ve Jöhretini ve sahip oidukları 
hisse aenedatının mikdarını göa· 
termek üzere bir defter tutulacak 
ve seoedatm beyü ferağ ve intikali 
muamelesi meşruhatı Jazimesile 
mezkur deftere ve hisse senedine 
kaydolunup idare meclisi reis ve 
azaımdan iki zat tarafından ziri 
imza ve tasdik olunacaktır. 

1 1 inci madde - Şirketin 
umur ve mesalihi hıasedarlar 
umumi heye.ti tarafından mansup 
ve yediden dokuza kadar azadan 
mürekkep bir idare mecliaine 
ihale olunur. İdare meclisi aza
larının müddeti memuriyetleri 
ilcer senedir. 

12 inci madde - idare mec
lisine hissedarlar umumi heyeti 
tarafından intihap olunacak aza· 
mn ilk teceddüdünde kura ile ve 
ondan sonra kıdem itibarile her 
sene üçte b"ri çıkarılarak yerlerine 
aharı intihap ve tayin kılınacaktır. 
Şu kadar ki çıkan azan n tekrar 
intihabı caiz olacaktır. 

24 ilncil madde - Hissedarlar 
umumi heyeti aaaleten veya ve

kileten A serisi hisse senedatın· 

dan Jaaka l yirmi ve B serisi hisse 

senedatından en az on h "sseye 

sahip olan hissedarlcrdan mürek

kep o)acaktar. 

Hissedarlar umumi heyetinde 

gerek aaaleten ve gerek vekale

te ı hazır bulunan hiaaedarlardan 

A serisi hissedarlarının hrr yirmi 

adededi ve B serisi hisselerinin 

on adedi için bir reyi olacak ve 

şu kadar ki her bir h:ssedarın 

ondan ziyade reyi oJmıyacaktır. 

Vekilleri hiasedarlardan ol· 

maaı meşruttur. 

30 ncu madde her sene topla
nan hissederler umumi heJ eti 
ş~rketin umur ve mesa]ihine dair 
idare meclisi ve muamelat ve he
sabatına mütedair murakıplar he 
yeti tarafından verilen raporların 
ve bilanço ve karuzarar he;>ap 
hülasalarının kıraatini ist:ma ve 
müzakereden soura hesab~tı }a 
kabul '1eya reddeder ve ver!lecek 
temettü hi~aesini tay;n ve tebed
dülü iktiza eden idare mecLsi 
azaıının yerltrine diğer er ni naap 
ve Şirket n her türlü umur ve 
hususab hakkında bilmüzakere 
kat'i karar ita ve idare meclisi· 
ni icap eylerse iktida rını te' si 
eder. Ancak aerma) e tez) idi k ı
rararı 42 inci madde hükuınler.ne 
tabidir. 

35 inci madde - Ş:rketin te• 35 inci madde - Şirketin se e-

mettiiatı aafiyel seneviyesinden lik safi temettUUnden evveli 
evela ihtiyat akçasını teşkil etmek mezkfır temettüfin yüzC:e onu 
Uz.ere temeltiiatı mezbureııin yüz- nisbetinde adi ihtiyat ak<,;ası ve 
d• ouu ifraz. ve sani:v.en bı laistisna bundan sonra B seriai b sse se· 

( Devamı 12 inci Sayfada ) 

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Sinirlerimiz Çok 
Acar (1) Olmalı 

E\'Ve1ki gün son vapurla :ıdadaa 
dönerken dört yanımda batıra bafıra 
konşanların •eslerini duyuyordum. 
Bun1ımn hepsi Türkçeden baıka 

dillerle konuıuyorlardı. Tilrkçe ko· 
nuımadıklarına kızmadım. ÇUnkü 
aramızda yafıyan birtakım yurttaıla
rın bütdn iateklere bireği (2) Türkçe 
konuımamakto ayak diredikleri ( 3) 
artık Lüs.J:>Btiln rnlatıldı. 

Değil mi ki (4), Türkçe konuşma• 
makta bu değin ayak diriyorlar; 
varaın bııe yakınlatmak istemlyen 
onlar iatedikleri dille konuşsunlar •• 
Şu var ki bize artakları ( 5) dokun· 
maaın l 

Tfirkçe konuşmayan bu yurttatlar 
(6) üstelik s anki l.ıir İf beceriyorlarmıı 
gibi yavaş konuımuyorlar da bar bar 
bağır ıJ orlardı. 

Birçok ipucu (7) bulup y .... zdığım 
oldu. Yine de yazıyorum: Hiç kimH 
ellik ( 8 ) bir yude JÜkıek aeale 
konuş mamahdır. 

H m TOrkiyede yaıayıp Tilrk 
ekmeğinin kanını damarlarında taııyan 
Tilrkçe konuımalarını iatediğimiz bu 
adamlar, TOrkçe konutmamıya and 
içtiklerini, Türkçeden batka bir dili 
bar bar bağırıp konuımalarile ortaya 

koyuyorlar. 
Bi:a ne detin yotanmış z ( 9 ). 

Baktım da benim gibi pek çok kiti 
de yerlerinde oturmuf, bu ç ı ğırtkan• 
lar n cıyak cıyak öten aealer ne kat
lanıyorlardı. 

Vapur Köprüye gelditi çatda 
din:enççe (10) aykıldım (11): 

- Oh artık kurtuldum! 
Kendilerinden baıka1arını sayma

mak ııoygıaı:r.lığını göstereni rin cl
yaklamalarına katlanabilmek ıçın 
ıinirlerim"zin çok acar oım~a gerek r 

ismet Huluıi 
1 - Acar: kuvvetli 
2 - Bireti: rRğmen 
3 - Ayak diremek: inat etm'ek 
4 - Değil mi ki: madem ki 
5 - Artak: zarar 
6 - Yurttııı: vatandat 
7 - ipucu: vesile 
8 Ellık: umumi 
9 - Y otan: mUtehammil 

10 - Dinlenç: rnhat 
11 - Aykılmak: nefea alm k. .............................. , ............................... . 
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BÜYÜK TENZİLAT~-. 

Bu takım 25 liradır. 

Şilte, yorgan, yastık hepsi kuştüyü 
yüzlerile 25 lira yastık 75 kuruı. 
Bir kilo kuştüyü 75 kuruş. Kuştüyü 
kumaşlarının her rengi vardır. Ucuz 

fiatla aatıhr. 

Her akşam 

NOVOTNi'da 
Necip ve 

Zir kin 

J!llJ _ _. Karaciğer - Mide - Barsak - Taş, 

TUZLA 

EylGI 22 

Kum hastalıklanna ~--

içm elerİ ve 
OT Eli 

15 Teşrinievvele kadar köprüden 6,30 - 7,35. 8,05- 9,50· il. 13,lS • 
15,10 - 16,45 te Haydarpaşnya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

Tasfiye halinde bulunan 

. Uşak T erakkii Ziraat 
M M V H . U----M-.. -d-.. -1-.. --d-- O~KESTRASI KONSERi ' Türk Anonim Şirketinden: 

• • • arıta ffiUm U Ur UğÜD en: )==========:, Tasfiye edilmekte olan tirketimizin avukat Fazıl Bey tarafındaD 

,.. litanbul, Çakmakçılar Bali zade KuştUyU fabrikası Tel. 23027 4 

1 - Harita Umum MfidürlUğU kıt'aıı için inıa edilecek pavyon D i 1 J Uşakta takip edilen lzmirde beı şahısta ceman 2783.94 lira, Somada 
kapalı zarfla münakasaya konnmuştur. ihalesi 15/10/934 Pa- e D Z Y 0 8r1 ıekiz şahııta 955.31 lira, hiase alacaklarile Kütahyada dokuz ıahııt• 
zartesi saat 11 dedir. i$ LE TM E Si 164.92 lira zeriyat alacakları ve lstanbulda iki 1ah11ta 193 lira his· 
Taliplerin keşif, ıar.tname ve krokisini görmek Uzere hergün Acenteleri 1 Karalı6y K6prQbatı se ve Uç şahıata 310.45 lira Garzdan Uıakta takipte Manisada sekli 
ve münakasaya ittirak edeceklerin de teklif mektuplarmı Tel. 

4136~;; s;.~.e~1~:;ordarzade ıahısta 1067.20 lira ve takibe Yerilmiyen Eskifôçada bir ıahısta 400 
vaktinde Ankarada Cebecide Harita Umum MUdlirlUğU .. --~ 41 __ .. lira ve Fazıl Bey tarafından Uıakta takipte bir şahısta 800 lira hlsao 

2 

Satmalma Komisyonuna getirmeleri. "5948,, Bartın YoJu ve Eıkiıehirde dört ıahısta 394.12 lira zeriyat ve Kulada iki ıahııta 
68 lira ve Afyonda jki ıahısta 280 lira hi&1e ·alacaklarile gene Af· 

( Baştarafı 11 inci Sayfada ) 
hisselerin cümlesine birinci te· netlerine % 6 nisbetinde birinci 
mettU olarak bedeli tesviye edil· temettü ayrılır. 
miş sermayeye yüzde altı itasına Artan miktarda A seriıi his· 
kifayet edecek meblağ tefrik ıelerine de % 6 nisbetinde birinci 
olunduktan sonra baki kalan kısmı temettU ayrıldıktan ıonra bakiye 
•ureti atiyede taksim olunur. temettü aşağida yazılı şekilde 
Şöyle ki : tak&im olunur. 

Yüzde on meclisi idare aza• Ofı 1 O idare meclisi azalarına 
larına 

Yüzde iki mürakiplere 
Yüzde beş müdiran ve memu• 

rini idareye 
Yüzde üç meclisi idarenin tenıip 

edeceği umuru milliye ve hayri
yeye. 

Yüzde on bankanın 929 sene
•inde heyeti umumiye kararile 
mliessislerden iştira eylediği 1100 
adet bilA kıymeti itibariye mUeı· 
11is hisselerinin imhasına ve mil· 
tebaki yüzde yetmiş ikinci hiS1el 
temettü olarak bilumum hisseda· 
rana tevzi olunur. Müessis hisae• 
!erinin imhasından sonra teslı 

hakkı tefrik edilmiyerek hisse· 
darıyıa ikinci hissei tem:ttli yüz· 
de seksen nisbetinde dağıttlır. 

36 ıncı madde - ihtiyat ak· 
çası otuz betinci madde mucibin• 
ce temettUah senevlyeden müfrez 
mebaliğin terakUmünden teıekklll 
edecek ve meaarifi fevkalide ve 
ıayrl melhuzaya karşılık tutula· 
cak ve iıbu akçanın miktarı tir• 
ket sermayeılnin nısfma müsavi 
bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat 
akçası ifraz olunmayacaktır. Şu 
kadar ki ihtiyat akçası sermaye• 
nin nısfana baliğ olduktan sonra 
ondan ıarfiyat icraaile miktuı 
nisbeti mezkureden aşağı dil· 
ıerse tekrar temettüattan tevki· 
fat icrasına müba'leret olunacaktır. 

37 inci madde hasılatı ıenevi
ye hiase başına yüzde altı birinci 
temettü itasına kifayet etmediği 
takdirde noksanı ihtiyat akça• 
aından ikmal edilebilecektir. 

47 inci madde - Banka; mer• 
kez. ve tuabatı ve tesis ettiği ve 
edeceği tirketler için muktezi 
idarehane, ardiye ve imalathane 
olarak kullanılacak . emlak ve 
araziyi isticar, iştira ve istibdal 
edebileceği gibi banka matluba· 
ttnın istifasını temin zımnında 

meclisi idarenin takdir ve kara• 
rile teminat, vefaen ferağ veya 
ve ipotek auretlle her nevi 
gayri menkul emvali irtihan Ye 
indelhace teferruğ eyleyebilir ve 
haczi ihtiyati, icrayl muvakkat 
ve 1air bllcllmle mesaili 
adliyede kanunen itası lazım· 
gelen kefaletname ve temi· 
nat mektuplarını eıhası salisenin 
tavaesutuna hacet kalmaksızın 
bizzat banka usulünde tanzim ve 
eder. 

0o 2 murakıpler heyetine 
% 5 mUdOrlere ve idare me• 

murlarına 

% 3 idare meclisinln tensip 
edeceği miJli ve hayri işlere. 

0o 1 O Bankanın 929 senesinde 
umumi heyet kararile müessis· 
)erden iştira eylediği 1 100 adet 
ve itibari kıymeti muayyen olma• 
yan miieS1is hisse senetlerinin 
lotira bedellerinin itfasına. 

% 75 ikinci temettü hissesi 
olarak ayni nisbet dairesinde A 
ve B serisi hisıe senetlerine 

Müessis hisselerinin iştira be· 
dellerinin itfasından sonra tesia 
hakkı ayrılmıyarak hisse darana 
ikinci temettü hissesi yüzde sek· 
aen nisbetinde dnğ.ıtılır. Senelik 
temettüden hissedarlar umumi 
heyetinin karar ve tasdikile fev• 
kalade ihtiyat akçası dahi tefrik 
olunur. 

36 ıncı madde - Adi ihtiyat 
akçası 35 inci madde mucibince 
ıenelik temettülerden ayrılan me· 
baliğ!n terakümünden teıekkUI 
edecek ve muhtemel zararlara 
Ye masarifi fevkalade ve gayri 
melhuzaya karıılık tutulacak ve 
iıbu akçanın mikdarı ıirket ser· 
mayeıinin msfına baliğ oldukda 
adi ihtiyat akçası ayrılmayacaktır. 
Şu kadar ki adi ihtiyat akçaaı 
ıermayenin nısfına baliğ olduktan 
•onra ondan sarfiyat icraalle mik· 
darı mezkur nisbetten aşağı dU· 
ıerse tekrar temettUattan tevkifat 
lcra1ına baılanacaktır. 

37 inci madde - Senelik safi 
temettü hisse başına yüzde altı bl· 
rincl temettü hiaaesi verilmesine 
kifayet etmediği takdirde noksanı 
fevkalade ihtiyat akçasından 
ikmal edilecektir. 

47 inci madde Banka, merkez 
Ye ıubatı ve teıiı ettiği ve ede· 
ceği ıirketler ve müe&1eseler için 
muktezi idarehane, ardiye ve 
imalathane olarak kullanılacak 
emlak ve araziyi fıticar, iştira ve 
lstibdal edebileceği gibi banka 
matlubatının iıtifasına temın ıım• 
nında idare meclisinin takdir ve 
kararile teminat veya ipotek 
ıuretile her nevi emvali irtiban 
ve indelhace teferruğ ve ferağ 

ve ipotek tesis eyleyebilir ve 
hacizi ihtiyati, icrayı muvakkat ve 
sair bilcümle adli mesailde kanu· 
nen itası lizım gelen kefalet na· 
melerl ve dairelerin resmi ve gayri 
resmi müesseselerin milzayede ve 
mUnakasalarında taahhUdatı için 
icap eden eminat mektuplarım 

UçUncU şahıslarm tavassutuna ha· 
cet kalmaksızın bizzat banka 
uulUnde tanzim Ye ita eder. 

Yapuru 24 
Eylül BURSA 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 116002., 

IZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
iZMiR vapuru 25 

Eylül 
Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru fzmlr, 
Pire, İskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "6004,, 

Trabzon Yolu 
vapuru 25 ANKARA Eylül 

Sah 20 de Galata nhUmın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul~ 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönU9te bun• 
Jara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "6003,, 

' 

-

• 

Teri Kesmek 
Zararhdır ı ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
iliçlarla terinizi kesmeğe 

kalkıımayınız:. 

SÜDORONO 
PERTEV 

KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

MECRASINI OEQiŞTiRIR ... 
Ondan dolayı da hiçbir zaran 
dokunmaksızın, koltuk altlarına 

sürfile bilir. 

' 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvers, !stanbul ve 
Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

llamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Hoterdam'dan limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 

lserlohn vapllru 8 T. evvele doğru 
Troya vapuru 8 T. evvele doğru. 
Alaya vapuru 12 ,, ,, 
Derlndje vapuru 16 ,, ,, 
Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve 

lbrail için limammızdan hareket 
edecek vapurlar 

lserlohn vapuru 5·8 T. evvele 
doğru 

Derlndjye vapuru 15-17 T. enle 
doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 

hareket edecek vapurlar 
Hereklea vapuru limanımızda 
Galllea vapuru 28-24 Eylüle rloğru 
Priesland vapuru 80/9.1/10 doğru 
Deloa vapuru 6-7 T.evvele doğru 

Fazla. tafsilat için Galata'da Ova. 
kimyan hanında Laster Silbermann 
ve Şürekası vapur acentalığına mü· 
racaat. Telefon: 44847-6 (2182) 

. ~ ii 

yonda 17 ıahısta 499.97 lira zeriyat, Kırkağaçta Uç şahısta 998, Ak• 
hisarda iki ıahısta 375, Eımede iki şahısta 36 ve Menemende iki şa• 
hısta 204. 10 lira hi11e alacaklarile BozöyUkte bet ıahısta 107.43 lira 
zeriyat ve Salihlide iki şahısta 390 lita hisıe alacakları ve gene Salih· 
lide 16 şahııta 23957 .13 lira zeriyat, Alaşehlrde iki şahısta 160 lira 
hisse, gene Alaşehirde 17 ıahısta 11900.49 Ura zerlyat ve Uıakta 184 
ıahısta « 24089. 27 » lira zeri yat ve garz ve avukat Süreyya Bey tara· . 
fından takip edilen Kemalpaşada bir şahısta 100, Kasabada 32 ıa· 
hısta 3179.50 lira hisse alacaklarile Kasabada 34 şahısta 10492.95 
lira zeriyat alacakları, lspartada avukat tahsin Bey tarafından takip 
edilen bir ıahııta 6291 ve Burdurda takip edilen bir ıahısta 9061.91 
ve avukat Ali Rıza Bey tarafında KUtahyada takipte 12 şahısta 988 
ve avukat Kenan ve Mehmet Nuri Beyler tarafından takipte Mani• 
sada 27 şahuıta 2969 lira hisse alacaklarile 15 şahııta 736. 17 lira ze· 
riya, avukat İsmail Hakkı Bey tarafından Eskiıehlrde takipte bir ıa· 
hısta 2000 lira hisae ve Akhisarda Uşaki avukat lımail Hakkı Bey 
tarafından takipte 43 kişide 1309.21 lira zeriyat Hacı Tevfik ve Sa· 
dık Beyler tarafından Balıkesirde takipte 6 şahısta 57 l lira hisse ve 
IO şahısta 334.01 lira zeriyat ve Avukat Mustafa Kemal Bey tarafın· 
dan takipte Menemende 17 şahısta 2208. 75 liı·a hisae ve 75 ıah1şta 
291i.29 lira zedyat, dava vekili Ethem Bey tarafında takip edilen 
Salihlide 11 şahısta l 093 lira hiHe, 15 şahısta 2430 lira zeriyat, avu· 
kat RUıtll Bey tarafmdan takipte Alaşehirde 16 kiıide 5190.23 lira 

. zeriyat alacakları ki caman 11 122001.47" liralık matlübat toptan 
pazarlık ıuretile elden satılacaktır. 

MUıterilerin Uşakta Şirket merkezine yazı ile müracaat etmeleri 
ve % 1 ,5 nisbetinde pey akçesi yatırmaları IAzımdır. En geç 25 T. 
evvel J 934 tarihine kadar müracaat kabul olunacaktır. 

Fazla tafsilat iatiyenlerin Şirket merkezine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2619) 

r HER NEVi TENEKE KUTU YAPIYORUZ 
Bal kutuları ve her nevi teneke kutuları için, lütfen f abrikamız:a 
mUracaat ediniz. Telgraf adresimJz: K A P 8 O L • lstanbul 

\.. A. F AIK LIMITET ŞiRKETi Sirkeci, Uman Hanı ... 

İstanbul Yedinci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar 

verilen ve tamamına [4000] lira kıymet takdir edilen Galatada 
HacıAma mahallesinde Yenikapı caddesinde eıkl 15 yeni 15 nu· 
maralarla murakkam k&gir bir bap hanenin tamamı açık arttırmaya 
vazedllmittir. Arttarma peıindir. Arttırmaya ittirak edecek mUıteril4r 
rln kıymeti mubammlnenln % 7,5 nlıbetinde pey akçe1l Yeya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hlmil olmalan icap eder. Mnt~ 
rakim vergi, tan~ifat, tenvlriye ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Arttırma ıartnameıi I· 10-934 tarihine mUsadlf Pazarteai gtınU Da· 
lrede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırm&11 24-10-934 
tarihine mllsadif Çarıamba gUnll Dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti muhamminenia 
% 75 ni bulduğu takdirde llıtte bırakılır. Aksi takdirde aon arttı• 
ranın taahhüdü bakı kalmak Uz:ere arttırma on bet ,Un daha 
temdit edilerek 8-11·934 tarihine mUsadif Perıeme gttnU 1aat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üıtUnde bırakılacaktır. 2004 numarab icra ve 
iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu slcillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huauıile faiz ve m&1arife dair 
olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 glln zarfında evrakı 
mllsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Akıl takdirde 
hakları tapu sıcillerile ıabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşma• 
ıından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak lıtiyenlerln 934/961 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görUp anlıyacakları ilin olunur. (5990) -lı 

1 lstanbul Belediyesi il Anları 1 

Sahibi ; Ali Ekrem 


