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Gagrimübadil J 
Bonoları eselesi 

1

~~ ... IE2!:immm-.ı• 
Ve Halk haf ·r Alış 
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eriş Oyunu 
Yüz liraılık gayri mübadil bcr 
not nm on üç liraya kadar v 
düşüren gizli eller, hükfim&tin e 
tedbirleri ile biraz korktu, bo
nolar yirmi he~ lira) a kad 
çıktı. Bu hiidi enin h&lk a • 
eında hfisıl ettiği mühim inti· 
baı, düa, öyle te bit ede

•f 
!bildik: 

Hakkı Dey ( SuJtsnahm t Firuz ğ 
84 ) - G yri mübadil bono!annın 
yüz liralıkları geçenlerde on iki, on 
Uç liray kadar düşmüştü. Hiikumetin 
ve ba k nın aldtğı ilk tetbirler üze
rin bir hafta iç.inde 25 lira kadar 
yülcaeldi. Gayri müb diller cemiyeti
nin bGUln istekleri terviç edil"yor 

demek ki bo:ıo yü:r.de :)'ÜH kad r 
yükeel ccktir. Eaa en bonol rın düş ... 
medn kim enin akh ermiyordu. 
Bu. earrafiann bir ap~k lirıyon ndan 
bat blrfCY değildi. Senclerde.nbe.rl 
11kınb çeken b z.a aUılann c!ınden 
bonol nnı çarpm k için kurul~n ~u 
marab bacı ocaklan tam me • 0 du. 
rülmelidir. Bonolar bor da v ban. 
kal rd teminat ol rnk kabul edildiği 
gün ortada hiçbir ikiy t kal ı1a
cakbr. 

* 
Hasan Fehmi Bey ( .Mütekait zabit 

Şehzadebaşı E min Nur~ttin mahallesi 
8S ) _ Gayrimübadil bonolarının kar• 

oıhğı devletin elinde bulunan cmliik· 
tir. Bence bu bonolar de\'let p rası 
kad r ağlamdır. Yüzde yilz kıymeti 
olmalıdır. Yalnız tevzi edUen bono1 rı 
kaFflhyacak kadar emllk &atışa çıkn-

nlmadığı için bonolann kıymeti dü· 
üyordu. Sabo iılerl bir z • yolun 

girince bir haftada bonolar sekizde 

bu derec indo yükaelmivtir. Dağıhlan 
bonoları kar;ıhyacak k dar eml&k 
atııa arz.edilmelidir. Sonra bankadaki 
at•G ealonu da geoit bir yere nakl • 

dilmelidir. Ayni zamand gayrimüba· 
diller ora)armdn bir oirkot kurmalı-

dırlar. 

* Omcr B. ( Sirkeoi Sancaktar sokağı 
12 ) - Gayrimübndil bonolarının 
dO§meatnde tefecilerin büyük ve 
zararh rolleri olmuştur. Takip edile
cek!erini anlndıklnrı için bunlar 
ortadan çekillnce bonolann kıymetleri 
13 liradan derhal 25 liraya kadar 
yQkselmiştir. Ziraat B nkosı ve gay
riınObadiJler cemiyeti bu işi eh • 
miyetle takip ederlerae eıninim ld 
bonolar layık oldukları kıymeti bula· 
cakbr. Üzerinde Malıye Vekilinin 
lmzaıu vo devletin teahhüdfi bulunan 
bonolar üzerinde apekQ} eyon yapan 
tefeciler ayni z manda kanuni bir 
eekildo takip edilmelidirler. 

uallimlerin Seyah ti 
fj e hocalarından mUteşckkU 

120 kiıilik bir grup, 40 gUn 
devam edecek ol n bir Franı 
aey h ti tertip etmişlerdir. Sey • 
at temmuı nihayetlerinde yapı• 

1 caktır. 

Dnn Müddeiumumilik yeni bir dolandmcıhk lddi
sı ile meşgul olmuştur. Bu iddia ve iddi etrafın

d ki vaziyet ıudor : 
Galatasarayda oturan Beşiktaş imamı Tevfik 

Efendinin oğlu Eşref Bey ismindeki birisi geçen 
ab günü Pangaltıda pul atıcısı Emin Beye ve 
refikasına müraca t ederek: 

refikası Ep-ef Beyle beraber Feriköy Maliye ıu
besine gitmiş, Eşref Bey, bir odaya girmiı ve 
odacıdan bir kağıt ldıktan sonra: 

.. _ Hanım ben vezneye gidiyorum. Sen de gel 
de paranı verelim, demi§ ve orada bir daha gözUk· 

.. _ Ben F eriköy maliye tah il memuruyum. 
Yeni ergiler münasebetile pulumuz kalmadi. B na 
(63) liralık pul veriniz. Hanım da benimle her ber 
daireye kadar gelsin, parasını or da ereyim, 
demiş ve (63) liralık ta pul almı br. Emin Bel in 

memiştir. Hanım saatlerce beklemiş ve dolandınldığını 
anladığı için polise müracaat etmiştir. Be} oğ:u 
ikinci Sulh Ceza mahkemesi dün Eşref Bey hakkm
da tevkif karan vererek Müddeiumumiliğe gönder
miştir. Vakit geç ol~uğıı için Eşref Bey diln tevkif· 
hanayc gönderilmiştir. Bugfin mUstantikliğe veri
lecektir. 

Para Ve Kadın jLise Ve 
Bir Adam iki Kişiyi Ağır Ortamekten 

Surette Yaraladı ,-
M ua /[im/eri Dün Karagümrükte bir cin -

yet olmu , Bir adam, metresinden 
1 eski nnı i tiyen iki damı ağır 
urette yaralamışbr. Hadise udur: 

Fethi ve Mustafa isminde iki 
adam dlln KaraglimrUkte oturan 
Hacer Hanım isminde bir kadının 
evine giderek alacaklı olduklnn 

20 lirayı istemişlerdir. Hacer H. 
parası olmadığını öyliyerek bun
ları baştan savmak i temiştir. 
Halbuki Fethi ile Mustafa boş 
dönmek istemiyerk para almadan 
gitmiyeceklerini söylemişler ve ara
larında ağız kavgası başlamıştır. 
H cer Hanım bundan sonra 
içeri girmiş ve meseleyi dostu 
Ahmade anletmışbr. Ahmet der
hal yerinden fırlamış ve dışarıya 

çık rnk iki arkadaş bıçe.k saplı

y r k ğır surette yaralamı , 
kaçarken de yakalanmışbr. Y • 
ralılar hastaneye kaldınlmıştır. 
Vaziyetleri tehlikelidir. 

Kµrnaz 
Bir Hırsız 

Dün Beşiktaş tramvay i tas· 
yonu civannda dolaşan polis me
murları Bebeğe gitmekte olan bir 
tramvayın arkasına bir ' adamın 
asılmış olduğunu görerek tram-

Bu Sene 250 
Kıdem Zammı 

Muallim 
Görecek 

Maarif V ckweti liöe ve orta 
mekteplere bir tamim göndererek 
bu sene ağustosta kıdem zammı 
alacak muallimlerin listesini bil
dirmiştir. Bir itirazlan olan mu· 
alJimler fikirlerini Vekalete bildi· 
receklerdir. Bu sene ağustosta 
(250) kadar lise ve ortamektep 
muallimi bir derece terfi edecek· 
tir. Bu seneki terfiler arasınd 
asli maaşı (9) bin kuruşa çıkacak 
4·5 muallim vardır. Ekseriyeti ise 
me leğe yeni girmiş olup maaşı 
(2500) kuruştan ( 3) bin kuruşa 
yükselecekler t şkil etmektedir. 

Belediyenin çtıgı Davaya 
Dun Bakıldı 

Belediye tarafından Milliyet 
gazetesi neşriyat müdllrll Etem 
lnet ve Bürhen Cahit beyler 
aleyhine açılan davaya dün asliye 
ikinci ceza mahkemesinde bakı· 
lacaktı. Suçlulara tebligat yapıla-

madığı için muhakeme (25) hazi· 
rann talik edilmiştir. Mahkemede 
belediyeyi avukat Rahmi Bey 
temsil ediyordu. Belediye Eteın 
izzet ve Bürhan Cahit beylerden 
ayni zamanda yirmi beşer bin 
lir tazminat ta istemektedir. 

vayı durdurmuşlar ve adamı 

indirmişlerdir. Fakat hayretle 
görmOşlerdir ld bu ıcakta adam r 
Ustüste iki kat elbise giymiştir. Ekmek Fiati 

lıtanbul Belediye Riyasetin
den: Haziranın yirminci Çarşamba 

Bu vaziyetten §llphe edilerek 

yapılan tahkikat neticesinde bu 
elbiseİerin Harun isminde bir 

terziy ait olduğu, fakat Nuri 

ismindeki bu adam rafınd n 
ç lınmıt olduğu anl ılmışbr. 

gUnOnden itibaren e. kmek doku~z 
kuruş otuz para ve francal on 
dört buçuk kuruştur. 

' 

1 
100 Altın 

Bir Madamın Gizli Yerle-

'

. rinden Meydana Çıkarıldı 
Dün gümrllk muhafaza m~ 

murlan tarafından çok ayanı 
dikkat bir altın kaçakçılığı hadi-
sesi meydana çıkanlmışbr: 

Romanya vapurile Pireye git• 
mek üzere yolcu aalonuna gelen 
Madam Arhonise isminde bir 
yolcunun vaziyetinden şüpbelenil· 
miş. üzerinde arama yapılmıştır. 
Neticede Madamın üzerinde bir 
ıey bulunamamış, fakat mahrem 
yerlerinden 100 lira kıymetinde 
bulunan altınlar meydana çıka
rılmışbr. Hakkında takibat yapıl· 
maktadır. 

işsizlere iş i ? 
Bir gazete, belediyede i siz· 

lere iş bulmak için bir şube 
açılacağını yazıyordu. Belediye 
reis muavini Hamit Bey, bu 
hususta verilmiş bir karar olma• 
dığını, bntçenin esasen dar bir 
vaziyetle bulunduğunu öylemek· 
tedir. 

iki 
Kaza 

Ortaköyde otur n Ohancs 
iamindo bir çocuk aL"kadaşlariJe 
beraber bir duvann lizerine çıka
rak oynarken dllşerek muhtelif 
yerlerinden ğır surette yaralan· 
mıştır. * Beyoğlunda Yeniçarşıd 
Asım Bey partıınanında otur n 

adam K tina iaminde bir kadın 
merdivenden düşerek muhtelif 
yerlerindeo ağır ıurette yaralan• 
mıtbr. 

Kada tro ahkemesinde 
Adliye müfettişleri kadastro 

mahkemesinin enelik teftişine 
başlamışlardır. 

Haziru 19 

( Giinii~ Tarihi j 
1 

Bir T oplanbda 
Gürültü Çık ı 

Dün, Esnaf Cemiyetleri Merkez 
Bilrosu Jdare heyeti içtimaında bir 
bidiae olmuıtur. Eanaf cemiyetler) 
menf tine ol r k mütlereken tertibi 
dOtOnüJen tenezzüh meselesi görüşü}. 
dütn bir aırnda. Kabzımallar Cemi-
7eti Rebi Kıhnçoğlu Ziya Beyi , 
Manifaturacılar Cemiyeti Umumi 
Kitibi Agah hıet Bey arasında çok 
hararetli bir mOnakaıa olmuştur. 

Fakat aradald anlaşamamezhğiıa 
halledilememesi yüzünden toplantıda 
bir ha,Yli gOrültG ve pabrdı olmu1ı 
nihayd içtim tatil edilmiştir. Esnaf 
Cemiyetleri murakıpliği bu lı5dis 
hakkında tahkikat yapmaktadır • 

Ya.vuz Zongulda ta 
Zonguldak, 18 - Yavuz ve Me• 

cidiye kruvazörleri dün limanımıza 
geldiler. FHo kumandanı Şükrü Bey 
Ue vali rasında mutat ziyaretler 
y pıldr. Bu gece, Türki maden mın~ 
takasında filo erkim ıerefine husuıi 
bir ziyafet nrildi. 

GemUer bugnn l.tanbula dönecek
lcdfr. 

Bir Yol F el ı 
lzmir, 18 - Salibi den gelmekte 

olan yolcu katara karşı yakada 7 
yqlııraodn blr kadını çiğnemlıtir. 
Kadının hayah tehlikededir. 

ah ul Çok yl 
Kastamonu, 18 - Bu aeneki mah .. 

sul, geçen senelere niobetle ç.ok be .. 
reketlidir. Elmnl nn vaziv ti Umit 
vericidir. 

iki Katti Deva ı 
DGn Ağırceza mahkemesinde, 

Topkapıda Mehmet Ağayı oldOren 
Ahsen ve Reıat kardeşlerle Beyoğ· 
lunda Abdullah Efendiyi öldilren 
Mustafanın muhakemelerine devam 
edildi. Birinci dava başka şahitlerin 
çağınlması, ikinci dava da Müddei· 
umuminin iddianamesini ıöylemesl 
için talik edilmittir. 

Y nl 1 tlmUik K nunu 
Yeni ist imlak kanunu belcdiyey 

tebliğ edilmiştir. Belediye istiml&k 
komisyonu yeni kanun üzerinde etfll 
y pmnktadır. Bundan onrakl istim• 
1 k . munıneleleri yeni kanuna gör 
yapılacaktır. 

Ç buk Bozu an Bir Yol 
Bund o Beş sene evvel yapb· 

rılan Yakacık • Maltepe asfalt 
yolu birkaç yerinden bozulmuştur. 
Bu kadar kısa bir zamanda yolun 
harap denecek bir hale geJme i
nin sebeplerini anlamak için 
belediye daimi encümen azalan 

! ve belediye fen heyeti dün yol 
lizer;nde tetkikat yapmışlardır. 
Bozuk kısımlar derhal t mir 
edilecektir. 

Çocuğunu 

Öldürdü 
Adana, 18, (A. A.) - Kadirli ki• 

zaıınm Hardallık köyünden Emin 
lıminde bir kadın gayri mefru olarak 
doturduğu çocufunu botarnk öl• 
dOrmOş ve katil ana yakalanarak 
Aedliyeye teealim oluamuıtur. 

_S_o_n_R_o_s_ta_' n_ı_n_R_e_s_i _li_H_ilc_a_,,.g_e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_la Hasan B. Digor 'Ki : ] 

- Tam rakıya tövbe ede-
di Ha B y, 

Y ge hamm - Aman fendi! bu 
ne haldir lı.aç ündür eyi ıucu da 
gelmez oldu .. 

H&ıan Bey - T erkoN&r keaildi 
hanı ; eyi cu ıu~ bulup 
getirectkl 

Haeao Bey - Akmadığın kııa:ıı• 
yorum da, lıöyle hırr.. bırr diye 
çıkanp biıiml alay ed.itine içe~ 

JO 
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Mecliste 
Dün Yeni Bazı Kanunlar 

K ıbul Edildi 
Ankara 19 (Hususi) - B. M. 

Meclisi dün Milli müdafaa veka
letinin zat işlerinin son tetkik 
mercii encümeni teşkiline, avukat
lık kanununa bazı maddeler tez~ 
yiline, Ziraat Vekaleti kadro 
cetvelinde bazı değişiklik-
ler yapılmasına, İzmir Li· 
man Şirkctinın hükümetçe ida· 
resine, Afyonkarahisar - Antalya 
ve Filyos • Ereğli hattanın inşa
ıına dair kanunlara bir madde 
tezyiline, 1702 ve 1889 numaralı 
kanunların tadiline, Divanı Mu· 
hasebat Kadrosuna ve Yüksek 
Ziraat Enst.tüaü Kanununnn bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanunlar müzakere ve kabul edil
miştir. 

Nebatat ve hayvanat ile mah
sulatının muayene ve temizlenme 
işleri hakkındaki kanun layihası· 
nm dahi birinci maddeıi kabul, · 
diğer maddeleri encümene te\'dİ 
olunmuştur. 

Mü~cakıben ruznameye dahil 
Mer:nurm .Kanununun birinci mad· 
dcsıne aıt tefsir fıkrası ve soy 
adı k~nun layihasınm birinci 
maddesı müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Mecli perşt.mbe glinü topla· 
nacaktır. 

Adliye Yangını 
Bir Suçlu Beş, İkı Suçlu 

Üçer Sene Hapse 
Konulacaklardır 

Resimli Makale 
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a Zevahire Kapılmayınız a 

işler Ve lr .. 1 . TYuz erı 
Blrçoldıu11nn. lıidiHleıin m,.hıycı nl "" içyü:ı:ünii 
hllnıede:ı eırf harlci ••kine baknr"k hüküm yeri· 
rla ve b'ttabi ekHdyet'• bu hUl.münıüııdc aldaın

r•:ı:. Çii .kü t>taeından habnlmly; yoktur. Devlel, 
mil et i .. erin c!f' o'duğu kadar ,alıai n efielelu nı :ı:-

de de bu, böylt>dfr. fjer lılr kt rar \erme: «• 

~------------~ 
ac .. le etıııtyeak teenn . gUaterlr ve o ·•" 
m;lhlyetinl tetkik eder .. k, ınulı11kk<lk ki 

yanılmıı nisbetiıai:ı: uıari hadde dUt • r. Onun 
için ır.avah\re kapılarak hüküın verme} inİ'I.. 

---------------------------Söz 0 n 

isimsiz Adamlar, 

/sinzli Adamlar .. 
A. E 

-

Pöti Pariziyen srazctcıinin ı.abıta 
Yal~'alarııın tahıis ettiği sütunda üç 
satırlık bir haber gördüm. Aynen 
naltlediyoruııı: 

"Dün (Malhersbc) bulvannda Fasla 
bir Arap diter bir Arabı öldürdü, 
h~ıncn yet işen polis tarafından tutul
du. Her ikisinin adı da Mehmet oğlu 
Mehmettir, bakalım zabıta kimin ölüp 
kimin kaldığını aile1erine nasıl anla· 
tacak?., 

Bir ingiliz muharrir!: 
- iptidai miJletleri medeni millet· 

!erden ayıran oatlıca vasıf içlerinde 
bir nuilden fazla yafıyan aile ve isim 
meıvcut olmayı9ıdırrn der 

• Millet meclisinde soy adının 
tesisi için bir kam•n yapılmasına 
llizum görmedük~erini söyliyenler 
oldu: 

- Memleketimizde her ailenin 
bir soy adı vardır. Mevcut olan 
bir şeyi yeniden tesis için kanun 
yapılmasına lüzum var mıdır? de· 
diler. Bu noktai nazara göre 
haklarım teslım etmeli. Filhakika 
Tiirk iptidai bir millet değildir 
ve soy adına sahipdir. Bilhassa 

-= ı aııadolumuzda lakabı • ile amlma-
~-------~-m:ım:1ımam _________________ m: __ ., __ ..... -~-.~ yan yoktur. Fakat asırlardanberi 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Şehinşah Hz. Dün Millet Meclis· nde 
Büyük T ezahuratla Karşılan ılar 

Bugiin Halkevinde Şereflerine Bir Temsil Veriliyor 
( Batlarafı 1 inci sayfada ) milletin bütün miinasebah üze- devri geçirmektedirler. 

yerle~en müessif bir ihmal eseri 
olarak bu soy adlarmdan biri 
bile hUviyet cüzdanlarına yazılmış 
değildir. Bu eksikliği~ mucip ol· 
duğu müşkülata gelınce; buna 
hayatın her safhasında rast geliriı.. 
işte size bir vaka: 

Dün sabah bir dostumun yazıha
nesinde ak saçlı ihtiyar bir hanımla 
tanıştım. Bu hantm, Atmanyadn ölen 
kardeşinin miras itlerile meşgul 
olmak "üzere Berline gidecektir, psa· 
porlunu almıf, biletini almış, mahke
me kararını almış. Fakat tam yola 
çıkacağı sırada hatırına gelmeyen bir 
eksiklikle karşılatmış. Bu eksikliQi 
gören bir dostudur: İzmit, 19 (Hususi) - lstanbul 

Adliye yangını davası dUn bitmiı 
ve karar tefhim edilmiştir. Hu 
karara nazaran yangına sebebiyet 
vermekten suçlu kapıcı Ethem 
beş sene, vazifelerinde ihmalden 
suçlu Mümeyyiz Tevfik Bey ile 
kapıcı Ahmet Uçer sene hapis 
yatacaklardır. Odabaşı Mehmet 
~ğanm suçu görülememiş, berae• 

leşmiş buhranlan izale ederek rinde esasla tesiri olan kuvvetli Bundan sonra her iki memle-
yeni bir devreye girmiştir. bir amildir. ket için kudretli ve müstakil bir ' 
Menafi ve hisleri yekdiğerine bu Arkadaşlar, ~ahıslar gibi mil- devlet halinde ilim ve medeniye-

- Pasaportunuzda ya21lan isim, 
rnalıkeme kararında yar.ıh olan soy 
adına muvafık değildir. orada itiraza 
uğramanızdan korkarım. 

lme karar verilmiştir. 

Yeni Projeler 
Ecnebi Hissedarlar His .. 

5elerine Mukabil Türk 
Malı Alacaklar 

kadar yakan olan iki millet ssır~ Jetler arasmda da her tlirlü siya· tin biitün terakkilerini ve iki~af· 
lardanberi tlirlü anlaşamamazhk- setin kuvvetli müessiri. samımı larım tahakkuk ettirmek aziz 
lan ve türlü nifak ve fesattan emniyet hissi ve yekdiğerine karşı emeldir. 
yekdiğerinden uzak kalmıılardı. sl\ygı. takdir hissidir. Fikir aahasanda ve ülkü yolun-

lranla bir hudut meselesi var- İnsanlar birbirlerini severler da da memleketlerimizin hayat 
dl&' ki, kaç senelik bir reesele ve saydıkları vakit, biitlin mua- ve temayülleri arasında yakınlık 
olduğunu şimdi size rakamla söy- melelerinde bu duygu nasıl ve çok benzerlik vardır. 
lemek müşküldür. Fakat müba!ii- , miiessir olursa milletler de müna- Yeni lranla yeni Türkiyenin 
ğasız ıöyleyebirim ki yliz •eneden- sebetlerinde birbirini sevmek ve münasebetleri sulh noktai naza-
beri sUren bir hudut ihtilafı iki birbirinin saadetini istemek duy- randan bizim memleketimiz için 
devlet arasında her türlü emniyet gusun·a bütün siyasetlerini kurarlar. olduğu kadar komşularımız ve 
hislerini zehirlemi~ bulunuyordu. Bizim kanaat ve imanımız daha uzak komşulanmız için de 

Bu müşkül, nispeten az bir odur ki, lran ve Türk milletlerinin nimet sayılmalıdır. 
zamanda ve daha ihtilaflı birçok yekdiğerlerinin yüksek menfaat- Bu tarihi hüküJtlerin tesiri 

Ankara 19 (Hususi) - Maliye müıkUlit zuhur etmişken iki terini biribirlerinin saadet ve lranla Türkiye arasında, İran ve 
Vekaletinin hazırladığı bir projeye milletin tabii menfaat ve his• kudretinde aramak kanaatini Türkiye münasebatında yeni bir 
nazaran şehrimizdeki şirketlerin lerini idrakteki isabetlerile ve bugünkü nesil ile gelecek nesille- bahtiyarlık devri başlangıcı 
ecnebi memleketlerde bulunan asıl müessir olarak iki milletin re itikat halinde telkin etmiye telakki olunabilir. 
hissedar ve tahvilat hamillerine başında bulunan büyük rei~lerinin muvaffak olursak memleketleri· Türkiye Büyük millet meclisi-
gönderecekleri faiz ve hissenin istikbali. Büyük millet menfaat· miz için saadet devri başlayacak nin bu kadar büyük eserleri ta-
yüzde otuzu kambiyo, yüzde lerini gören irade ve dirayetile demektir. hakkuk ettirmesinden ve bu ka· 
yetmişi de Türk emtiası olarak bu mesele halledilmiş bulunuyor. lktısadf Münasebet dar büyük bir şahsiyeti sinesinde 
gönderilecektir. Proje Vekiller Hudutlarda Asayiş Iran ve Türkiyenin ikhsadi muhabbetle deraguş ctmeai bah-

h d. d'l . . iki milletin, iki dev!etin hem· münasebetleri dahi her iki mem- tiyarhğına nail olmaı;ından dolayı 
eyetine tev ı e ı mışhr. h d t · ı k ·ıı · · b ·k d u u olan mıntakalar ve arnzı- leket için çok menfaat getirecek ge ece nesı er sızı te rı e e· 

Maliye Vekaleti Türk parası- lerinde emqiyet ve asayiş müşkü- h d cektir. 
k · · k d bir faaliyet sa ası ır. 

nın ıymetını orumak için e litı yekdiğerine karşı daima bir lranla Türlciyenin ikhsadi mü- Meclisin Tezahuratl 
yeni bir proje hazırlamıı ve müta· düşünce tevlit ediyordu. nasebetleri iktısadi nolctai nazar- Başvekil Paşa Hz.nin sık sık 
leaları alınmak üzere alakadar Birkaç senedenberi h11dutlar ı d k · · k alkı•lanan ve bravo seslerı'le kar-"" ar an ye diğerımıze ya m ve ., 
Vekaletlere tevdi etmi~tir. Bu civarındaki mıntnkalarda asayişi birçok coğrafi ve tabii sebeplerle şılan~n beyanatlarını miiteakip 
projede bu bahis etrafındaki bozmak isteyen bütiin unsurlar bağlı bulunuyoruz. Cemal Bey - Tekirdağı -, Halit 
muhtelif ka l b" l . ·ı k her iki tarafta gördi.Hcleri ciddi ltimadınuz kuvvetlidir ki, bu Bey - Beyazıt - ve riifekası tara-
tedir. nun ar ır eştırı me - bir siyasetin kudreti karşısında fından Biiyiik Millet Meclisinin 

F d 
nevmit olmuşlardır. yeni hava ve yeni devrin inkişafı 

ranaa an get"rt'l 1. d 'kt· d d h' h .k. izhar ettiği meserret ve memnu· .. ı ı en ma ıye Hudutlar cı"varıodakı· mınta- esnasın a ı ısa en a ı er ı ı f . l h niyP.tin kardeş ran milletme ve 
mu e assııı vekaletin teşkilat kaların yekdiğerini severek ve memleket çok miistefit olacaktır. lran meclisine iblag-ı iç.in bir tak-
kan unu hazırlamak İrin t ... tkı·- h d M l · ··ık·· · 'b 
kat yapmaktadır. ~ " yekdiğerinin u ut \'e arazısı1~keı' illet erimız u u ıtı arile rir verilmiştir. 

B. p l D I hürmet ederek yaşamaları yakın bir \•aziyettedirler ve ayni Bu takriı· de alkı~larla mütte-
ır. ır anta o aodırıcılığı ......::......._:.,_ _____________________________ --::......._ 

.d.~h·~~;: r-;.~~!ıni·~:~7~ •• :~: r [ S r f R /NA N l:; 1' E R i NA N M A ! ' 
hanımefendinin isimlerini ileri 
slirerek ikinci Abdülhamidin sa
raylılarından M hrimenent Hanı
mın 14 bin liralık bir pırlantasını 
cam taklidi ile değiştirmişler 
Ye asıl pırlantayı evvela Emniyet 
Sandığına 500 .iraya rehine koy· 
muşlar, sonra d ı mezada verip 
ıaltırmışlard r. Miic~vher satın 
alandan istirdat edilmiştir. Tahki
kat yapılmaktadır. 

Muharrlrtr Sadri Etem Hey, 1901' hürriyet 4htililinin boı.ıık 
taraflarından, 0 xau'lıı.nki ltıtillkllerlu büyük hayale erıne '< için 
memlekete ynphkları fenalıklardan bohst'dt'rkt'n yazısını şu ib
ret verici cllmlelule blliriyor: 

• (19)8) hıırcketiniu akuyao 111rafı. bouılt çe~niıi, Oanıan
lılık illeti ldl. (<l908) llıtillli, (18i10) den (llJOSI c kadar 11ürcn 
Balkan fayanlarmı, TUrk rnlllatlnden ayrtlıu• eavaşlııırını bir ka
nunun bir nıaddeaile affetml~ti. Fakat tarih bildiği gibi itli
yordu. Tuttujbı yoldun dönmüyordu. (19031 in gafil lhrilllcllcrl: 
"Ya~aaın. lıli «'lyet, ;JJltneın ııdalet, yataaın miiuvat, yaşatın Oı-

manlı'1k., •Ö'l!er'1t' •al11nı hir bUyiik •Ku\dnhaııel Oamaııi0 ye 
çev lrm:ş!Ndi. Haham kulduı, imam kuldu! e lipÜ;!Üyor, paıı .. a 
kukl •• c ıml lu•r>ı•ındıc dn~ •diywdu. 

"(19081 den 09ı8) e kadıor Osmauh kuldahaııaı; indn böyJ,,ce 
"Osmanlı .. oyu•ılarr oynaAd ı . Para ada k rauo7a (2) ıni!yon -düşlü." 

•Muecvı olan l>u Karauo Efendi lıtıh11t ve Terakki fırkaaımn 
en ileri ielcn erkanından, Mcclıel Meb'u• ımın en güzide meb'ua
larandandı. Bllylik harpte devletin lnşe itlcrile ufrntlığı sırada 
kendi lteıecine de iki mllyoıı lira k undndığı aöylenlr.,. 

Ey okuyucu! işte aana tarihin ı .... ra aayfalarıııdan bir yap· 
rak \it) ona: 

iNAN IST INAN'MA.I 

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

1 
Kadın mülahazayı avukahna ıııor• 

tnUf, doğru olduğunu görmÜf, şimdl 

1 
aile lımini kaydettirmek için belediy& 

·ile nllfuı dairesi aruında mekik do-
kumaktadır. 

fakat uzağa gitmeye hacet yok. 
Bizzat benim başıma geldi: 

Berlinde idim. Mevcut param 
bitmişti, ihtiyat akçesi olarak 
cebimde sakladığım çeki tahsil 
etmek üzere Bankaya gittim. 
Hüviyetimi sordular. Pasaportumu 
gösterdim. Şüpheli bir bakışla 
süzdüler. Sonra parayı tediyede 
mazur olduklarım söylediler. F .. zla 
olarak çeki de alıkoydular. 

Bunun sebebi çekin aile is-
mime yazılmış olmasına muku.bil 
pasoportta aile jsmimin knyıtlı 
olmaması idi. Netice o gece Ber
lincle parasız kaldım. Ertesi gün 
ise Konsolçohanenin tevassutunu 
istemek icap etti . 

* Soy adt kanununu çok geçik· 
miş ve çok faydalı bir knnun 
olarak karşılamakta .. herkesin 
müttefik olduğu11a kamım. .............................................................. 
fikan kaliul edildikten sonra ruz
namedeki işlerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Soy Adı Kanunu müzakere 
edilirken kardeş 1rao Meclisinin 
kanu·nu S-6 sene evvel kabul et
tiği söylenmiştir. Şehinşah Hı.. 
Meclisten çıkarken devamla su• 
rette alk1Şlanmışlar ve tekrar 
localarına dönerek meclis azala
rını selamlamışlardır. 

BugUnkU Merasim 
Bugün saat 16 da Ankara 

Halkevinde Iran Şehinıahı Hz.nin 
şereflerine öz soy piyesi temsil 
edilecektir. Öz soyu bugün için 
haurlanmışhr. Bu eser milli ope
ramızın ilk adımı sayılmaktadır. 

Temsil sııat 16 dan itibaren 
Ankara ve lstanbul radyolan 
tarafından neşredilecektir. Öz 
soyun milli danslnı·ım Selma ve 
Azade Selim Sırrı Hanımlar oy• 
nayacaklardır. 



_ ~tMemlelcet Manı:ara.ıı~ 
Eskişehirle An
kara Arasında 
Otobüs Seyahati 

Eskişehir (Hususi) - Eskişe• 
birle- Ankara arasında otobüsler 
iki liraya yalcu taşıyorlar. Sivsri· 
hisara yaklaşırken otobüs demir· 
yolunu kat'ediyor. Karşı tarafta 
beyaz süt gibi birkaç yeni me• 
zardan mürekkep bir abide, 
arkadaşlar konuşuyorlar; bunlar 
daha geçende vukubulan tren ka· 
kazaSJnda şehit düşen 16 vatan· 
daşın kabirleri. 

içimizde vak'anın tahitlen var, 
Yar. O esnadaki fecaati anlat .. 
makla tüketemiyorlar. Harap bir 
köyün içinden geçiyoruz. Bunu 
Yunanlılar yıkmış. Köy halkı da 
harabeyi halile bırakarak köyün 
ıimalindoki tepeciğe yeniden ev
lerini yapmıt:ar. Birkaç çocuk 
manda otlatmakla meşgul. 

Köyün içinden geçerken iblf. 
7ar nineler bile kaçagöçe riayet· 
kir. Hem otobüsl\mU.z.ün nasıl 
koştuğunu görmek istiyorlar. Ve 
hem de yüt\erini bize gösterme
aıek için başlarındaki tülbentle ada· 
makıllı sanp sarmalıyorlar. 

Mahsulatın keyfi yerinde. Son 
J&ğmur onları ölümden _kurtarmış. 
Gerçi boyları bodur. Oyle içine 
insan girerse gözükmiyecek ka· 
dar yüksek buğday kökleri yok. 
Fakat başaklar gilzel ve gürbüz. 
Köylüler bu sene mahsulun yüz
de otuz ve samanın yüzde kırk 
nisbetinde az olacağını söyliyor. 

Bazan da üç çift beygire ko· 
fUlmuı sapanlar, pulluklar, Mısır · 
yeri hazırlamak için halifaaliyet
te. Çayırlar, yağmursuzluktan ku
rumuş, kırlar çorak bir renk bağ· 
lamış. Bir çeıme başında duru
yoruz. Bir köylUye merkebinin 
pek düşkün olduğunu ve sebebi
ni soruyorum. Ot yok, çayır ala· 
madı cevabım veriyor. Nihayet, 
saat birde Sivrihisardayız. Kasa
bada 2000 hane kadar. Evler eski 
listem, sokaklar dar. Şehir çok 
btiyük b"r kaya dağının çıplak 
eteklerine yayılmış ••.. Tek tük asri 
binalara tesadüf olunuyor. 

Şehrin alt _kısmında biraz bağ• 
bk ve bahçelık var Fakat, harice 
satacak kadar değil, kendi ihti .. 
yaçlan olan UzihnU istihsale kafi 
gelecek kadar az. Düzgün yol· 
larda otobüsümüz bir yıldırım 
aüratile ilerliyor. Ufak bir köyde 
yine bir mola veriyoruz köy bak
kah, tfitün fiyatlannın zam gör
düğünden hab~rdar değil. Köylü 
ve halk sigaralarını yolculara 
eski fiattan salıyor, alanlar, 
adamcağızın bu saflığına için için 
gülüyor. Bir bacanın yanında yu· 
va yapan leylekler, çıkan duman· 
dan simsiyah kömür halinde, 
yolumuza devam ediyoruz. Fakat, 
measafe uzun, ovalar geniş. Yü· 
rümekle, koşmakla biteck ıey 
değil. Karşıdan karşıya killi,• be· 
yaz dağ yavruları, kel tepecikler 
birer birer gözümüzün önünden 
resmi geçit yaprak geçiyer. Uzak· 
·~~dan çan sesleri duyuluyor, oto· 
busteu lirken koyunlar tiftik ke· 
çileri ıuraya buraya, kaçışıyor. 
Bir malak tam yolumuzun üstünde 
otluyor. Ezilecek diye koma 
çalan şoförün ytizüne masum bir 
nazra fırlatıyor ve kuyruğunu kal .. 
dırarak oradan savuluyor akşa
mın yedi buçuğunda artık Polat
lıda) ız. Burası çok şirin ve kutu 
ıibi bir kaza merkezi. 

Belediyesi faaliyet halinde. 
Çarşı kaldırımlanm yaptırmakla 

• 

Kemaliyenin İnkişafını Temin f çin 
iki Köprü Yapılacak 

Kemaliye de Kemaliye (Huıust) - Malatya
nıiı 145 kilometre uzaklığında 

olan Kemaliye son senelere ka· 
dar yolsuzluk yüzllden mühmel 
ve metruk vaziyette iken son 
senelerde bu 
noksanlar ta· 
mamlandığından 
seri bir inkişaf 
arzetmeğe baş• 

lamı~tar. Kazanın 
asıl ismi Eğindir. 
İstiklal mücade· 
!esindeki şerefli 
iştirakine bir 

hatır~ Ye bir Kemaligede münakaleyi temin eden Şırzı •hıcıp köp;iisü 
armagan olarak fi• Sandık zeçidinden çok güzel bir manzara 
k~z:anın adı. Kemaliyeye çevril· hayab, yaşamayı, çalışmayı ve 
mıı ve Elazızden aynlarak Ma- aan'atlerini kendi kazalarında da 
latyaya bağlanmıştır. Merkezde ilerletmeğe ve yapmağa çalışır-
1975 kadın 1513 erkek olmak lar. Kemaliyelileri uzak diyarlara 
üzere 3_488 nüfua v~rdır. M~l: götüren sebep muhitin kazanç, 
hakata ıle beraber nufua 20 hını ve toprak darlığıdır. Burada bir 
mütecavizdir. Kazanın lıiç ve dönüm araziye sahip olmak bir 
Aşunka adh iki nahiyesi ve 70 mesele ve bu malikiyet bir ser• 
köyü vardır ve mesahai sathiyesi vettir. Bu vaziyete rağmen ahalisi 
1655 kilometre morabbaındadır. daima serbest hayabnda refahla 
~r k h ' u un aza a alisi okur yazar yaşıyan insanlardır 
ve 3 te ik · · ' tk A dı K • ısı sana ar r. ısmı Kazanın genç kay k 
azamı büytik şehirlerde çalış· Ahmet Şükrü Beyin kaz:1ikt:~ 
ma~ta olan Kemaliyeliler bu diyat ve umumi ilerleyiıindeki 

göze çarpan ve 
etrafını kendine 
yabancı ve uzak 
bırakan yolsuz· 
luğun izalesine 
çalışılmaktadır. 

Fırat lüzerinde 
Ihz ve Şırzı mev .. 
kilerinde iki köpı 

rii de kurulacakbr. Şimdilik Fıratın 
6te kıyısı köylerini kazaya bağlı· 
yan Şırzı köprüsü ahfap ve oldukça 
metin ise de asri ve kirgir köp
rülerin daha btıyük faydalar te
mio edeceği şüphesizdir. 

Fırat kazaya lhç nahiyesi ci• 
varından girip Aşunga nahiyesi 

civarından çıkmaktadır. Ve bu 
ıaretle kaza baştanbaıa değilse 
de kısmen sulanmaktadır. Vaziyet 
böyle olmakla beraber coğrafi 

teşekül yüzünden sulama işlerinde 
Fırattan istifade etmek ıimdilik 

kabil olamamaktadır. Yalnız köp· 
rtilerden uzak mıntakalarda ka· 
yıklarla geliş gidiş temin edil
mektedir. Kayıklar iptidai olup 
nehrin akmbsından istifade eder
ler. şehırlerde gördükleri medeni mesaisi kayde şayandır. 

lzmirde l Eliz_i_z_d_e_ A- sk_e_r_i_P_a_r_k 
Mevsim ihracatı 

fzmir, 18 ( A A. ) - Ticaret 
Odasımn tanzim ettiği bir rapora 
nazaraa mevaim başlanııcından 
mayıs nihayetine kadar ecnebi 
memleketlere vaki ihracabmız 
şudur: 1 milyon 26, 939 kilo pa· 
muk, 151,164 kilo afyon, 2 milyon 
319,755 kilo zeytin yağı. 

Armutluda ~~eyva Hastahklarile 
Mücadele 

Armutlu, (Hususi) - Burada 
meywa ağaçlarında bulunan haa
tahkla da mücadeleye başlanmır 
tar. Ağaçlarım ilaçlamıyan bahçe 
sahipleri ceza görecekleri gibi 
ağaçları da kesilip yaktmlacaktır. 

Kuyruksuz Sıpa 
Armutlu, ( Hususi ) - Bir 

merkep, kuyruksuz ve bacakları 
gayet ince bir yavru doğurmuş, 
fakat bu garip hayvanı herkes 
hayretle seyrettikten ıonra ıahibi 
tarafından kesilmiştir. ................................................ -............ . 
meşgul. Lokantaları pek temiz. 
Yemekler nefiz ve ucuz. Limo
natalar, dondurmalar mebzul, so
kaklar nisbeten tenha, binalar 
yeni. oteller asri, ancak bir kısmı 
kapalı. kazanç vergisi çvk gelmiş, 
ticaret sahasından çekilmiıler. 
Ucuz ve temiz tarafından kalı
valblanmızı ediyor, ve Sivrihisar
dakinin acısını çıkarıyoruz. Yolcu 
fazlaca, kazanç vergisi azca ol· 
duğu için kapanmıyan temizce 
bir otelde misafir kalıyoruz. O 
gün şehrin pazan. Köylüler 
yağ vesaire satmakla meşgul 
Tereyağlan oldukça temiz ve ne
fis. Fiatlar 70 1e 80 arasında. 
Gece tren geliyor. Halk temaşa 
için istasyonda. Sokaklar , t ol 
ve temiz kahvehaneleri lüks lam· 
balarla tenvir edilmiş. istasyon 
çarşıya yüz adım. 

Kasabanın ıuyu da babn sa• 
ylacak kadar güzel ve tatlı. Her 
kahvede bir gramofon. Guya mü• 
temadi çalmak mecburi imiş gibi 
plakların biri lc:aldınlıp diğeriu 

lrnnuyor. Müşteri uğultusundan P.lik 
sesinden konuşmak imkansız .•• işte 
ıizo Polath. 

B.Ş. 

EIAziz (Hususi) - Asker! bahçe burada halkın neı'e ve 
' qence kaynağıdır. Bu park ince bir zevk ile vllcude getirilmiştir. 
Nadide çiçekleri ve ıan'atkirane tarhları ihtiva etmektedir. Park 
Bilhassa akşamları yer bolonamıyacak kadar kalabalık olınaktadır. 
Parkta her akşam bando muzika çalmakta, halkın aıusiki ihtiya-

cına da cevap Yermektedir • 

Taşköprüde Pazar Yeri 

Taşköprii (Hususi) - Kaaabamızın dikkate değer yerlerinden biri 
de pazar yeridir. Her cumartesi gtinü kurulan bu pazarda herkes 

borcunu öder, alacağını da alır, Taşköprü pazar yeri menimine göre 
simalannı değittiren bir yerdir. Yazın erkekler tarlada olduğu için 
pazann ekleri ıabcılan ve alıcılan kadınlardır. Kıım da pazardaki 

kalabalığı erkekler teıkil eder. 

Saçkıran 
Hastalığı 

Saç kıran hastalığı, gerek 
başta ve gerek sakalda muhtelif 
büyüklükte ve şekilde bir takım 
tilyaüz deri tabakalannın hasıl 
olmasıdır. Uzun zaman sirayet 
edici bir hastalık addolunan saç 
kıranın doktor Jakenin fenni icf. 
dialarından sonra tamasla sirayet 
etmediği esası kabul olunmuştur. 

Saçkıranın esas sebebi hAli 
malum değilse de cümlei asabiye
nin sarsılmasını müteakiben. ve 
ya mahiyeti meçhul olmak üzere 
alınan bir yaradan SO:lra ve ruhi 
bir buhran akabinde başgösterdiği 
çok vakidir. Bilhassa altı ile on 
iki yaş arasındaki çocuklarda 
göze çarpar. Kadınlarda sık olur. 
İrsi ve ailevi olanlar da az değildir. 

Saçkıranın daha ziyade cinsi 
vazifelerle alakadar olduğunu gös
teren amiller de az değildir. Me
seli gebe bir kadında saçkıran 
çok görüldüğü gibi hadım yapılan 
bir kadın veya erkeğin de bu ame
liyeyi mOteakıp saçkırana tutul
dukları müşahede edilmiştir. 

Maruf doktorlardan bazdan, 
bu hastalığın irsi veya kisbi frengi 
ile alakası bulunduğunu da iddia 
etmektedirJer. 

Bu hastalığm en iğranç ve 
fena şekli decalvante denilen fazla 
genişlemiı olanıdır ki hemen bii· 
tün başın saçını döker, başı kel• 
leştirir vücuda ve yüze sirayet 
eder. Deri gevşer, çabucak kırış .. 
mak istidadını gösterir. Tırnaklar 
bozulur, çabuk kınlır, sararır. 

Sakalda baş gösteren saçkı· 
ranlar da çoktur. Haatabğın bu 
ıeldini iyi etmek te güçtllı'. 

Hastalığın kirpik ve kaşlara 
sirayeti nadirdir. Fak at olmaz 
değildir. Hastalık hafif olduğu 
takdirde (2) ile alb ay arasında 
eyileşebilir. Fakat nüks ihtimal· 
leri fazladır. (5) ile (10) ay süren 
aaçkıran hastalıkları da görül· 
mektedir. 

Bu hastalığı tedavi için kuv· 
vetli şeyler verilir. Fo a ve ar
senik gibi açık hava şayanı tav• 
aiyedir. Fikir yorgunluğundan 
uzaklaşmak ta Jaıımdır. Ayrıca 
saçları dibinden kestirmek, hergün 
iki defa losyon ve kolonyalarla 
başı friksiyon yapmak icap eder. 
Maamafih bu friksiyonlar alkollü 
maddelerle olduğu kadar iyotlu, 
amonyakh, kloroformlu madde• 
lerle de yapılmak gerektir. Ültra" 
viyole ve rontken tedavileri d• 
tayanı tavsiyedir. 

Birçok ecnebi mekteplerde, 
saçkıranlının mektebe alınmaması 
kaydi kaldırilmıştır. - * 

T ekirdağında 
Ziraat Bankası Buğday 

Piyasasının l\ıazımı 

Vaziyetinde 
Tekirdağ ( Hususi ) - Ziraat 

bankası bu sene köylü elinden 
12 milyon kilo buğday mübayaa 
etmiş ve bunun tahminen 8 milyon 
kilosunu ecnebi memleketlere 
ıatarak sevketmiştir. Sonradan 
tatbika başlanan buğday koruma 
kanunu üzerine fiatlerde dört 
kuruş ve daha fazlaya fırladığın· 
dan şimdi ziraat bankası müba· 
yaat yapamamaktadır. Bununla 
beraber ziraat bankası buğday 
piyasasını nezaret altında bulun
durarak buğdayın kilosunu 3 ku• 
ruı 36 paradan aşağı dütürme
meğe çahımaktadır. 
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Siyaseti Almanların Kavgası 
Susu.ııor Mu? 

Cenevredeki •ilihları bırakma 

koafer1mam Vi91t9dik cl•arında, 
llırad• IRtlu,..llUMlilti p. it .. •l ta
lüp etti. S. ..ld siyui hidi.edea 
....... Aw ..... ltüylk ılawptea 
eYHlki "ittifaklar aiyaaetl .. nia tek
nr c~alandıjı .Sz1erl ortaya at:Jd .. 
$1Jndı Avrupcla iki ayrı mllttefikler 
dmnıintlen baJı.ediliyon 

Hitler Yeni 
lJir Nutuk 
Söyledi 

Geraa (Al•anyada), 18 - Bapekil 
M. Hitler bir 11utuk söyleyerek At· 
manyanın dünya aulhü ve ıoilli kal
ilaama itia uıtrafl-tmı anlatwnıt H 

bilhaua demittir ki : 

Avusturya Ve Almanya Almanları, 
l Niçin Mücadele Ediyorlarmış ? 

. 1 - Franaa, So.,-et Rusya, Tiir
luye, kGçGk itllf devletleri. 

2 - itaı,. ft Al.aap. 
Fakat •ı..111 0 " ...,. ...... yok. 

B• ikl ........ ıqittriM dahU 
detil .. 

Siu bir lama &rannı aıuhaf aza 
e4.. maauma Wr tarihte• kı•aca , ....... ...., 

Ne.a WldfW çell iyi ltlltliti•I• 
ei11an lııarW .-,.. ...... 11tt: 

Alaaap. Frm•J• ..ıclanaak la
tiyor, fakat La,uterenln kendi tara
faaa mı, yok .. Frauaya mı mOttefiklik 
ffecejinl bftmedifi için korkuyordu. 
Almanyanıa o umankt Londra ıefiri, 

İafiliz Hariclyt Nnırila mühim bir 

•••tmı Japb Te aeticedı inıilt«ı• 
realn ~ ~eceli kauatine 
.... Bu h•e-t Al.aayaoın frMıaaya 
..... Wp •çe•-• kifl ıeldi ve 
e,le o1du. Fakat in......_ F •smelr f ... , .... , ranaayı 

.U,.. ~ aıramo
tl11e ••Yafalmt ...... ..._ uı... k. ..._ ...... e ım 

ecti •• fr n ı• iltlhalc etti. 

* o a....... ..... i.sw. .., ... ti 
Msln de ....,_, yahut tilki uykuıu 
•~yor •. Sulluua ••niyet altına alın· 
maıı tçın ittifaklar aiıteminden batka 
çare olmachfım MS,.tiyentere kartı hiç 
ıHini çıkarmıror. O. t.nayı gözün
den vurmak için belli ki puaıde 
bekliyor. 

lnımz diploaaab, lnıciliz futbol· 
C\IMI gibidir. L.rilh fotbolcuıu topu 
.,....._ altp ....._ bela. iadiii &a• 

_...tatil heha ..... tanıf,.. atau
tem hiç beW et.u .,. kaleciyi hep 
pftl avlar. 

lnsiliz dlploaata da biylecfu. fa· 
!icat bO)'llk ._,,..n alınan dersler 
t.Smz •IJuetlmıla ha tanfım ı;uy~ 
.... aıedi 1111 ct..hüı? Hnk::t 

L u ulll '<r-
••atı aceı. .t.eyia. yınıl .. ak ihti
mali ıaliptts. - lt-

M. 8 Lo••a .. 
Zl•••ll 

LoMra, • ~ - Fr .... 11.w· 
d7e Nazan il 88rbaaua Lonclr ı-
llyıreti ~ temmuzda nld olacaklt)'lt lr. 

" - U.lcuk müsavatı iatedijimiz 
.-aa, aiAhlan çoğaltmak lizunıe
leceti cevabını alıyoruz. :ıhıdem ki 
ai11e taarruz etmek iıtemiyoruz ve 
bize tecavüz ediWfıti vakit keodimid 
müdafaa edebilmek içiD lftzurau 
kadar kuvvetli olmak miyonu:; iste
dltinid yapınız, diyeruı.. Diter dev
leUwe karfl '-- ık.utuıuz yoktur • 
Fakat l.iae lra111 tertip eClllen sui
kaııtlara br• k•ili..ni mUWuaya 
mec:'bm.L s.llı iatiyona. Fakat Wae 
taarruz Miline. .ken••bl ...... maaa 
aon iaaı..,.. Jr.d.,. müdafaa 
edec:etiz. " 

Propaır-o Nazırı M. Göbbeb te, 
Hltlercilijin ( 4IO ) ölü ve binlerce 
yaralı Yennek ıar.tile Alman .. ....._ 
tini temin ettitiai, .~•DJ'•Y• oima 
terakkiye ıöttlfıüe-nü. bu ifte büyük 
muvaffakıyetler kazanıldığını, fakat 
münekkitlerin bu muvaffakıyeli çe
kemediklerini ııiylemiıtir. 

* KoW..., 18 iA. A.) - Hit~rciler, 

Hltler ~çliği bayramı münuebetile 
Sar ıençliti lebiae clGn Koblenz 
.,.._ öoünde bir nthnayit ') amıftır. 
( 51,• ) ırenç Hitlerd, ıreçit resmi 
ya pm11hrrdır. 

* Kiel, 18 ( A. A. } - Blrçotu eaki 
Ahau •ü.t...&ek•r1 nbtk asker• 

)erinden olan ( 25,800 ) kiti bir ınüı .. 
tem1eke rrilmayiıi yapmıştır. Sabık 
mWe"'1eke wıUei lıt. Ştti ,un1an 
~mi.stir: 

" Almanyayı mistemlekeeilikten 
heriç tutan Verny muahedesinin 
madduiai reddediyorlll. Müstemlelıte
leriaıizia ._.eaılııa! :iftiyotuz." 

Silahlar Nasıl 
Azaltılıyor ! 

Limoj, 18 ( A.A) - lata edilmekte 
olan dirt mayia t...ayu:s• ile Fren• 
Ada iafa elillmekt• olaa ~ir mayin 
ıemiainin iki torpido muhribinin 
Lehilhn donanmasına ntfhak edecetl 
91)-leniyor. Yalanda altı talıtelbahlr 
.._ eİJNlrit -'lecetdir. 

A.lr.oaık, ( ftatra ... ) il - 107 
metre boyuada ve 1800 toa lıııacmin· 
deki " Grecale • torpido naularibi 
•enize inclirllnüttir· 

..,..,..,. S...i 

ÇOL GİBİ 
bilıt bundan 

'6ylece orta-

Karatlaıan 

bir eYvdki 

U.rpcrlen 

... kahvede, bak
kalda, ecıe.de eöJle.ecek, .ha
brlanacak lair feJ, yala•cılar 
isin aade k M-· w dhıUecl.ı 
lltarct kalac:alr lııuit, taJ,ii bir 
.. , olm1tfhlo 

Her aabahki gib~ babamm 
babvesini ptlren Kevser, onu 
yatağıuın önüade, yerde bulmuştu. 

KoŞ"fUIU, bainfddı ajlqA.lcıh 
" doktor rair'+. Fakat bun
ların hiç biri de fayda vermedi. 

Hekimin hikme.tiace bu bir 
kalp sekte8i idi. Hayk1rıp bize 
•aleameie bile Mluk vermiyen 
IUr kalp sektesi Mli! 

1 
Tıpp hur•n .. me ,._ .. el-

... -. bidm ip. Ws Wr - tk
;iilmek bil .. 11, ıwetıi .... yan. 
illin• reçilmirea bir tt.k adı 

Y•S 
Babam ölmiftii. &Mın yqa-

~ arbk! .... ~ 
- Selli aallm9 ehli, laali vakti 

, ... it birine ,.me11, pzim 
-rık P ımıek ilıMria elMtte, . 

Diyen babam, kendince iau 
emdiae &flllİI yuk.ı kaT11.1muş 
•y:ıiacaığı haWe9 ilatleki menelerin 
korka Te aoaaı ... ki ı,. son fla
lrikaS111cla bissetmit pi gözk:ri 
ap aç1k, adeta yerlerilMlea ujra
llllf bir baWe u ,w ..... 

Bea ömrlimüa ikiaçi ve up· 

Bravnav (Avuaturyada ) 18-
Haymvcr denllen vatanpenerler 
tc,kilib tarafından dün bir nü
mayiı tertip edilmif, taıkilata 
menaup kıt'.lar ıehri muvak
katen i9gal etmiılerdir. Haymver 
teşkilitı reisi ve Bapekil mua
vini prena Starhemberg aokak
larda dolaımı1t ıiddetle alkış
lanmıtlır. Prenı bir nutuk !;

0 

liyerek demiıtir ki: 
" - Avusturya Almanlara .. 

Almanyadaki 'karclefler1 aley· 
hine nilmayiı yapmıya mecbur 
olmaları çok buiodir. 

Fakat Cermenlijin iki tek
linden birini kabul etmek liıım
dır. Birlnciıi Avusturya ıeldi, 
ikinciai de milli bir bolıe.-lk· 
likten batka bir .. y olmıran 
Almanya telı.li. 

Bir. Avuıturyalalar bOtln 
Cermenlik için ujn11yoruz. Hlt .. 
ler dehşetçilltl ftJmanyanın ta
rihinde bir utanç olarak kelıı 
caktır . 

Ccrmenliğin bQtün kuvvetleri 
birle,erek bu hale nihayet ve
rilıne.lidir. 

A\m.anyada ağızları tıkıyan 

tiddetli iatlpdat ortadan kalktıfı 
riln Avuıturya ile Almanya bi
ribirleriae kardeılik ellerinl uza
taca.ldardır .,. 

Pren• St•rlı•mherg ve AvuaturJ• emniyeti 
u•ami_ge nazırı Jen•,..I F•g 

_.....,,,_.,. 

Ha vanada Hidiseler 
Komünistlerle İntizam Taraftarları 

Arasında Çarpışmalar Oldu 
Havana, 18 (A.A.) - Şehir çok Mutaarrızlar mitralyoz.la bir trAm• 

korkunç bl, aün yaı•mıttır. Sol vaya hiicum etmitler ve tramvay, 
fırkalar (A. B. C.) taraftarlarının top- yokut •t•I• bir yoldan, içinde vat-
lanmalarının hine rçmek için bir- man olmadan, dratle inmete bati•· 
lııaf kere ı.ıeum •tlnltln, fakat mıı ve bir boyacı matax•91na slrlp 
toplaab JİDe ılntium tslnde yapalmıı- .Hplanmıttır. 
ar. Nönıaylf yapan (A. B. C.) taraf· Diter teraftan ( A. B. C. ) azalan 
ıtarları yirmi ıbla kiti ıbdarda. Komil- da kombiatlerl tatıyan arabal.n 
ıob&r de ._ nakil va1ıta11 rrrev\ 1akm11lardır. Saat 17 de polla yedi 

ilin etmlıler fakat .,eve ancak bir- ölU, bir çoJ'U kadın olan (48) aıu 
kaç takal ittirak etmiftir. yarala oldutunu bildirmİ.ftir. Dlfer 

GlnOn •• facialı hadla•al fU menbalara göre on iki kadar ölil 
olmuıtur: 

l kara devNinde, nice 61en inaan 
gördiim, nice 611 yt)d lrttthn; 
yine de hiç biri fizerirnde, b.ba-
man o .anlat11maz bir korku ile 
dolu, btiylmfit gözleri kadar unu· 
tulmaz, tesiri gf'çmez bir acı izi 
bırakmadı. 

Ben o gözleri birçok zaman
lar, ağlayarak geçirdiğim .. r .ltir 
recemde prdii111 " kendi ken
dime de : " Ne idi babamın 
pderindeki o korku ? Neden 
pzleri öyle apaçık ıitmifti? ele
dim thu dam. 

* O sabahki bağnıma.ların, evin 
içindeti tetlt ve hıçlarıklarm, 
yata;ınclu çskmauna yardım et
meyi dlflnmecliğimiz ihtiyar ni· 
aemİD i&eriDde nuıl bir tesir 
yaphi... Wç alllayamaclam. 

Ne ,,.kitti bilmem, 'ir aralık 
odasına koıtum, yataiına kapan
dım, boynuna •ar.aldım, bqamı 
yaatığma gömdüm, arsala sarsıla, 
boğula boğula •iladnn. 

Ne sesini çıkarabiliyor, ne ko
luou kımıldahp şöyle hir defacık 
bile saçunı olqayabiliyordu. Söyli
yemedijimiz, fakat muhakkak ki 
ilk çığb1Clar1a hissettiği eşi olmıyan 
bir acı ile ölemediğine yana yana, 
kıpırdayamadan, kalkamadan, gi· 
tip evladına aon bir defa olsun 

Yardır. 

değ_emeden, öylece, içi hia dolu, 
dttı tattan bir kabp gibi bul'Uf\lk 
sapsarı yüzünde hiçbir ııhrap 

kımıldanlfl bile olmadan sade 
giz yatı döküyordu. 

On beş gün aonra onu dört 
yam siyah mupmba örttll8 bir 
seciye içinde eYinden çıkan p 
....,.rlcen de o yine ayni MMizlik, 
ayni barelcetaizlik içinde, fakat 
bir tnrln anlayıfl, bi11i 6le.meden, 
ly1ece, arka iistli yattığı yerde 
ayni ~ yatları dökliyordu. 

lf. 
Kıı.ının ölümO onu dil.iz, kol

ıuz etmifti. Babamın alimi i>u 
zavallı aW vticud&n 800 lapwdama 
kabiliyetini de tlketmiıf, sade 
pzlerine ıonu plmiyen bir ağla
ma vermipi. 

Bntün bunlara rajmen belki 
evinden çıkanlmasaydı daha 
yqardı. 

Evlat acılarının üstüne katılan 
ocak, yuva acısı ondaki son 
yapma kudretini de aldı, ne ha
lamın, ne de babamın öllimii ile 
ölmiyen zavallı ninem Süleyma
niyedeki eve, kocanım evine 
gelişimizin haftasmda can verdi. 

• Allah, babana rahmetini 
ihsan etsin. Gidenlerle gidilmez 
kız&m. Bu evde böyle, dağ başı 
gibi yerde, bütün gün erkekaiz 
oturmana razı değiliz. Hem 

Liıtfen Söyleyiniz 
Ben Me•'ut 
Değil Miyim ? 

İımirin KarfiyakaS!odan bir 
erkek imzaamı taııya bir mektup 
aldım, aerlevhama aynen naklet· 
tiiim suah bana bu okuyucum 
soruyor. Anlatb{pm dinleyiniz: 
-Geçen fÜD bir dolt .ofruanda 

benden bahsedilirken zavallı kelim .. 
sini kullandıklarını işittim, mttteeı 
air oldum, doıtlanmın bana bu 
sıfatı vermelerinin sebebi şudur: 

" EJJi bet yqındayım, on •ene 
evvel kendimden 25 YAf küçük 
bir kızla e•lendim, refikam heaUz 
çocuk ıibi idi; kendisine hem bir 
zevç, hem de bir baba ıefkatile 
baktım, onun Uztilmemesi için ev 
itlerinden bir k11mmı bile ftzerime 
.aldam, zaman oldu yemek pipr
dim, zaman o!da çamqır yıkadım 
•• ~y.at ıtlrlllto.lb, pabrtısıı bir 
su gıbı akıp ıeçti. 

Dostlarimızdan bazılan bizim 
bu huıuıiyetimizi bilirler, bazaa 
bir ıual sordukları veya bir teklif 
yaptıkları zaman cevap vermeden 
evvel refikamm yUzüne baktığımı 
ıörllrler. Ve hissederim, beni bir 
kadın pençeainde esir sanırlar. 
Fakat ıiz aöyleyiniı, madem ki 
rahat, genif, gailesiz bir hayat 
yaııyorum, me.'ut değil miyim?,, 

Bu okuyucumun belki yllz bin 
kişi arasında bile gliç bulunacak 
bir karekter uysaJlığına malik 
<e>lduğundan fOphe etmemek liıım· 
dır, falrat madem ki bu vaziyeti 
keadi8i ihdas etmiştir, hayatın-
dan da memnundur, mes'ut oldu
;una hükmetmek zaruridir; bina· 
en aleyh kendisine: 

- Dostlarımım dedikodu.un
dan müteessir olarak on seneden 
beri te•is etmiş bir vaziyeti de
ğiştirmiye kalkmamanw tavsiye 
ederim, diyeceğim. Madem ki bu 
ıerait altında hayatı ıu gibi akap 
ıeçer görllyol'lunuz, o halde de
vam ediniz. 

• Karşı) akadan ııasilıat oran kadın 
okuyucuma: 

Yazmızdan ~eçinıaizlitin nual bat .. 
ladıj"ını ve nasıl hıkltaf ettltini aola-
1amadım. Maziyi kendi kendini• tah
lil ediniı bunda kendinlae ele t.vec• 
cllh ed~cek bir mea'ullyet hlHesl 
bulamaz mıııntı? Kabahatlerin elc
.. riya kartılıldı oldupnu unutmam•k 
lazım. Buraadakl okuyucuma Yerdltlm 
na1ihatl ıözden ıeçiriniı, onda ken
dinize de tatbik edilecek kıamlar bu
Jaraunuz. Bir müddet ıoar• vaziyetten 
beni haberdar ediniz. 

H :\N Ofl'EYZK 

oğluma da kış luyamette herglin 
buradan inip çıkmak güç ıelecek. 
Oatelik böyle acılı yerde, yeni 
evli insanlarm yaşamuı da doğru 
değildir. Bizim SOleymaniyedeld 
evimize konak yavrulU .derler. 
Koskocaman bir evdir. Ü•t ka· 
tını size hazırlıyoruz. Btiylk an
neni de ahraın hepiniz oraya yer
lefirsiniz. Bura• da kiraya veri
lir, yahut oğlum, n-1 dütiinüne 
öyle yapılır. Acı çıkmıı evde 
otura otura, genç yaıta insana 
illet gelir. Hem bizim ağzımız da 
yanaldır, onun İçin böyle karar
Japardık. 

Bunları babamın ölümünden 
bir hafta sonra kaynanam 9iyli
yordu. Kararlqbrmıtfardı. Klfl 
değil mi idi bu? 11enim dlfün· 
ceme, fikrime ne Htmm vardı? 
Zaten bir kızı, izdivaçta betbaht 
etmeğe en bapça sebep de kim· 
sesizlikle deatek•izliği oluyor. 
Dayanacak bir yakını, güvenecek 
bir parası, veya kazanç kabiliyeti 
olmadı mı, onun fikri, aönlli, isteği 
hemen hiç sorulmayor. 

Kimsesiz ve desteksiz bir kıs 
muhakkak ki, daima eğilmeğe, 
"peki!,, derneğe mahkôm oluyor. 

Benim ise glivenecek bir yerim 
ve hiç bir 4eyim olmadığı gibi, 
üstelik bir de babamın ıözünce. 
iki çocuklu, boynu eğri bir kadıa 
vaziyetinde idim. 

( Arkası var ) 
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Dünya Hadiseleri 

Misli Az 
Bulunan Bir 
Şefkat Ocağı 

Tarilıi M_ lsalıabe--T" ~------ı: ;;. Kari M•lttuplt111 __ 

Viyanada -zamanından evvel 

Dün.11antn en doğan bebeklerin 
küçük hasta- bakılmaları ıçın 
larının bakıl- yeni bir hastahane 

Şeyhin Hatırı Var! Suallerine 
Cevaplar 

d ki 
açılmıştır. Vakit-

' arı ger . d • k 
sız ogan çocu , 

eğer kendisinde küçük bir hayat 
eseri varsa buraya getirilmekte, 
zamansız terk ettiği anne karnı
nın hararet ve hayat şartlarını 
tamamen cemeden bir kavanozun 
içine konulmakta, icabında aun'i 
teneffüs ve beslenme cihazları ile 
yaşatılmaktadır. Çocukların içine 
konuldukları mahfaza hep oto
matik hir ıurette idare edilmekt_. 
dir. Bu hastahanenin Pazar gUn
l"i münhasıran alakadarlardan 
baıka binlerce mütecessiı ziya
retçileri vardır. 

* Her cin• yılanlardan Ye bil
hassa ( Kobra ) lardan ·---. ---ı muhtelif hastalık-Brezı/gada larda kullanılan 

bir gı lan muhtelif •eromlar 
bahçe$İ açı I dı istihsal edildiği 

-

.Os~anlı Tarihinde. Filinca Şey hin 
1 ~ Iltiınasile En Yüksek Memu-

, ~ riyete Çıkanların Sayı sı Pek 
Geniştir 

malümdur. Fakat bu yılanları 
nereden bulmalı? MUşkôlitın önü-

;:J0)çi!;~!n~~n b~r;.:~an~:~::; 1 !///~ 
açılmıştır. Burada her nevi yılan j {{{~1i 

Çovu:ıların boıı, her Jeruişi ogrı 
ayrı gözden g•çirdi ve sonra arka· 
daşlarına döndü: 

üretilmektedir. Bahçenin müdilrü 
.ı 

- Halil Paşa yok, S•.Yhi.,. •/ini 
öpüp dönelim. bir kadındır ve yılanlara o ka· 

dar alışmıştır ki, en tehlikelileri Dilimize keramet diye geçen 
bile elile tutmaktan çekinme- muhayyel bir halet var. Bu ha

yUrlir ve lam agacın · dibine hır
kasını yayar, köylülere fU ıöı.ü 

ıöyler: 

Genç Oıman babasından kendine 
miras kalan bu adamı öldürtmek 
de istiyordu. Halil Paşa. işi ıezdl. 
Ve Şama gitmiyerek lstanb~la 
geldi, o devrin keramet aahipleri 
araımda •n birinci mevkii işgal 
eden Üıküdarlı Mahmut Efendi· 
nin tekkesine girdi: "Ben ıeyhin 
nkerasından biriyim, valilik iste
mem,, deyip bir hücreye kapandı. 
Mahmut Efendi, aadrazamlıktan 

müritliğc geçen Halil Paıayı hi
maye etti, öllimden kurtardı. 

mektedir. 

fran.sanın r~ımi tiyatrosu~da 
şerık sıfatıle çahıan ıan at· 

Barl Belin kirlarm Paris da
hilinde husuıi tem

. vazigeti ne ail vermeleri mem· 
oltıcalc. ? nudur, fakat ha-

riçte boş vakitlerini ticaret ile 
doldurabiJirler. Yalnız her nevi 
ticareti yapabilirler mi, yapcmaz
lar mı, burası ihtilifhdır. 

Bu hadisenin meydana çıkma
•ına birkaç defa lstanbula gelmiı 
olan (Mari Bel) acbep olmUJtur. 
filhakika bu kaduı reımt tiyatro
da şerik olmasına rağmen hariçte 
buauıt bir tiyatronun idaresini 
deruhte etmİf, soranlara: 

- Oynayacak değilim, mesele 
ticaretten ibarettir, cevabını ver
mittir. 

Komedi F ransezin idare mec
lisi meseleyi münakaıe etmiştir. 
Ortaya ıürlilen iddia, Marj Belin 
hariçte bir tiyatroyu idareye 
kal kıt m{lk suretile tahsen mensup 
olduğu müesseseye karşı reka· 
bete geçtiği ve bunun da kanu
nen memnu olduğudur. Maamafih 
benfiz bir karar vrilmemiftir. 

>f 

Rusyamn Harkof ıehri Ali 
mahkemeıi rOıvet aldık-

-A-/-tı_n_ı-•m-11-,·• lan ve devlete ait 
efY•Y• çaldıkları 

idam edildi sabit olduğu ci-

hetle 6 memuru idama ve 20 
memuru da muhtelif hapis ceza
larına mahküm etmiştir: 

- · 1 •••• • •• 1 •••••••• t t ·~ • • ı ;;a ..... 

:=TAKV i M == 
GUa 

30 -
SALI 

19 H•zl ran 934 
Hııur 

45 

1 Reb.•ul ll&S 6 •Haı:tran• IUO 
Arabt 1 Runat -

-- ---Ydrt :Eıan1 Vanti Vakit Eua1 vuat 
-==--Qlln9f 4~ 

Öjl• • 31 

lııladı 8 32 

4 28 

12 14 

16 ı:-ı im.ak 

1:.1 -

2 04 
6 24 

19 4S 

lt 47 

2 07 
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yale inananlara göre ıuya seccade 
ıerip onun iizerinde bir kotra 
aefası ıürmek. dalgaları okııya 
okııya gezip dolaşmak mümkün
dür. Yine o gibilere göre kera
met ehli adamlar için zaman 
mevzuu yoktur, onlar sabah 
kahveallısını Baidatta alırlar, 
öile yemegmı Şamda yerler, 
akıam ıofrasmı Fas çöllerinde 
kurarlar ve gece uykusunu yine 
Bağdat da kestirirler. 

Y almz keramette ve keramete 
taalluk eden hikAyelerde mutlaka 
bir " imiş " bulunur. Çünkü de· 
nizde ıopasını omuzlayıp gezen
leri gören yoktur, işiden var. Göz 
yumup açıncıya kadar bir kıt'adan 
öbiir kıt'aya uçanların fU motor
suz ve pcrv~nesız uçuılarını ıey

redenler de görülmemi~tir. Fakat 
itidenler çoktur! 

Bence kerameti en .iyi tarif 
eden, o halete " keskin zeka ,, 
diyen adamdır. Aynı haleti en iyi 
tezyif eyliyen de bir beklaşi der· 
vişidir. Pek meşhur olduğu üzere 
bu adı bilinmiyen dervİf, bir köye 
gider, uzunca miiddet bir tufeyli 
hayatı geçirmek ister. Köyliiler, 
bir kemerle bir tebere dayanıp 
kendiaini bedava besletmek istiycn 
dervişi kaçırmak için çare ararlar 

- O gelmezae biz gideriz. 
Devrişliğin bir ıartı da alçak 
gönüllü olmaktır! 

lıte kerametin temsili ve tec· 
ıimi olarak en güzel tarifi budur. 
Fakat eski de\'İrlerde keramete 
inanılırdı, birçok adamların böyle 
bir vehmi kudret isnat olunmak 
ylizünden elleri , ayakları öpülürdü. 
Zeki ve insan ruhunu okumıya 
muktedir bir takım entrikacılar da 
halkın fU babl itikadından ve 
keramet ehil tanılmıf adamların 
nüfuzundan muhtelif ıekillerde 
iıtifade ederlerdi. 

Osmanlı tarihinde filin ıey-
1
• 

hin iltimaaile yükıek memuriyet· 
lere çıkanların sayısı pek geniştir. 
Yine böyle tavsıyelerle malikine
ler kurmuf, hazineler düzmliş 
~imıeler de küme kUmedir. Fakat 
keramet ehli bir adamın gölgesi 
altında ölUmden kurtulmamakla 
beraber bu kur:tuluıu da bizzat 
kendinin kerametine hamlolunan 
tek bir vezir vardır ve hikayesi 
de cidden tuhaftır. 

Birinci Sultan Ahmet devrinde 
sadrazamlık yapan Halil Paşadan 
bahsediyoruz. Bu zat, kumanda 
etmekte olduğu ordunun aiJr bir 
inhizama uğramaaı üzerine azle· 
dilmiş ve Şama vali yapılmııtı. 
HenUz yeni tahta çıkmış olan 

Likin onun dUnya devletin· 
den, vezirlik debdebesinden el 
çekmesi öllinı korkusu ile idi. 
Şeyhin ıefa•tile o tehlikeyi savut· 
turduktan ıoora yine ıiyaaet 
entrikalarına girmişti, uzun bir 
uiraımadan aonra bütün rakip
lerini yendi, yeni baştan ıadra
zam oldu. 

Bir mevkii ele geçirmek baıka, 
o mevkie liyak olmak yine baı
kadır. Halil paıa, ik!nci defa 
işgal ettiii ıedaret &andalyasına 
liyakatini. bu aefer de iıbat ede· 
medi, itleri ytızüne gözilne bulaı
tırdı ve •• Tekrar azlohındu. Saray, 
ıimdi işi ciddi tutuyordu, bece
riksiz veziri mutlaka öldürtmek 
iıtiyordu. 

ve ondan ya bir keram~l gösler
me&ini, yahut köyden uz.aklaşma
aım iıtemiy• karar verirler. 

.............................................. ·-············· 

Halil Paşa, azli haberini ımır 
boyunda aldı ve yine eıki çareye 
ba,vurdu, kimseye haber verme
den yola çıktı, aapa yollardan 
l.tanbula geldi, · doğruca Üskti
dardaki tekkeye, şeyhinin yanına 

Bekta~i dervİfİ, kös dinlemit '· 
bir adam. KöylUlerin yaptıklara . 
teklifi aiikunetle dinler · ve .sorar .. 

- Nasıl bir keramet iıtiyor

ıunuz canlar. Söyleyin d~ ıaı-
. terelim. 

Soa Posta • 
iLAN FiATLARI 

ıitti. Fakat dediğimiz aibi aaray 
bu meaelede çok ıinirli idi, ıabık 
Sadrazamı nerede olursa olsun 
buldurmak v• bulunur bulunmaz 

l - Gazetenin esas gozı•ile da öldürmek azminde idi. Bu 
lıir siit&ın.ıın iki satırı lıir f 1 d (santim) sayılır. acbeple dört tara a arayıcı ar a-

2- S•y/asırt• ıör• bir ~•nti- ğıtmıtlardı~ ıözcüler koymutlardı. 
Köy kihyaaı fÖyle bir etrafı

na bakınır, elli metre kadar 
uzaktaki çam ağacını d.erviıe 
gösterir: 

min ili11 fi•lı 1ıınlardm Netekim az bir zaman içinde 
~~~-_.._..._......,. ___ ~~~.··ı onun Üıküdarda ve ıcyh Mahmut 
1~ayfa.1ı~~·fa uyfıt l aayfa Diğer ;Soıı Efendi t•kkeainde bulundumı da 

- Şu •iacı yürfitün, yammı· 
za getirin. 

Derviş, hiç tavrını bozmaz, 
elile "gel., i.şareti verir, ağzile de 
çağırır: 

- Yl\rü mübarek, buyur ıu· 
raya mUbarek! 

Aiaç kımıldamayınca derviş 

1 2 3 ~-5 yerler ıyia a-
-- - - ·- anlatıldı. 
400 250 2 00 100 80 30 Bu tekke, kapitülaayonlarm 
Kraa. l\rş. lüş. Krş. ~ Krş. Krş. 

yarattığı· ıefarethane ve konıoloı· 
3- Bir santimde uostıti 

( 8) kelime vardır. 

14- ince v• kaim gazı /ar 
tutacakları gere ıöre 

•anlimle ölçülür. 

luk kaleleri gibi taarruzu müıkUl 
yerlerdendi. Buna rağmen hUn
kAr, Uç beı çavuş gönderdi, tek
kenin aranıp biranmaaım ve Halil 
P~a, orada İH hemen kafasmın 

Miııerva hıınında Rafet llt:)'e: 
Herhangi bir doktor tavııycıl 

mllmkün değildir. Tanınmış op•• 
ratorlar ve dahiliye milteba1S1ıla• 
rı tayanı tanıyedir. Cerrahpaıa 
hastahanesine mllracaatla en m\lf 
naıip tedavi tarzım aırenmck t• 
mUmkllndlir efendim. .. 

Gedikpaıada tatlı kuyu ıoka ıacll 
.Ali Burhanettin Efendiyeı 

Her fabrika da Nkat mal , .. 
kablllr, ancak bunlann plyaıay• 
nkat damıaaı nrularalC çıkarı)t 
maıı llzımdır. Alırken malın 1,m• 
balajına dikkat edilirH aldanıl• 
maz. Her mah alırken azami d~ 
recede dikkatli olmak ve eaaıft · 
ıurett• muayene etm•k lazımdır .. 

* ~ıvuta karlı oğlu Emin Beye: . 
Mevıubahı mUnakapda ıöı 

alanlar münevver insani ardıri 
S&ylediklerlnin manaaını bilir) rt 
Herhalde ı6ylenilen ıözler sizilf 
telakki ettiğiniz manada olmıya• 
caktır. Hem böyle toplantılard• 
her vatandaıın dUtUndUğUnü ıöy• · 
lemeıi ~ararlı deill, bilakis fay• 
dalıdır. Maamafih bahsettiğiniı 
ıöıler sizin tellkki ettiğiniz ma 
nada aöyleomiı iae Sıvas müddei• 
umumiliğine müracaat ediniz,· 
haklarında takibat yaparlar. Mek• 
tubunuzda ıarlb adres olmadığı 
için biz neıriyat yapmakta ma• 
zuruz efendim. .. 

Bw1ada ipekli kumıat falırika.Jarın• 
da makiniıt ihsan ve Mehmet •ie • 
dilerle Davereci Rukiye, dokum Ql 
Ayşe. Rukiye Hanımlara, lımail vt 
Abdiinahmaıı Efendilere: 

Şikiyetinizi buradan tahlclk 
ve tetkik edip aizg cevap vermek 
imkansazdır. Bunun için bize yaz• 
dıimız mektubun bir auretiul 
mahalli ikbaat teıkilltına itçileı 
ve Milli aanayi b irliklerine tavdi 
ederaeniz tiklyetlnizle alAkadar 

olurlar efendim. 
.. .-ıı t w .. ı t• • •••••••• • •~••t••••••11( 

keıilmesini emretti. Bu çavuıların 
ba~ı, hem ıeyh Mahmdun miirit-

. }erinden, hem de Halil Patanın 
IUtfunu görmUılerdendi. Tekkeye 
girerken ıeyhine hulus çakmak 
ve efendiıine de bir iyilik yap· 
mak iıtiyordu. Öbür çavuşlar, 
Halil Paşayı da pek tanımıyor~ 
lardı, amirlerinin teıhiıine bel 
bafılamıı bulunuyorlardı. 

Saray adamları, .. hu, destur!,, 
tekerlemeaile tekkeye dalmışlardı 
ve Ayin zamanına ra1tgeldiği için 
bütUn derviıleri bir arada bul
muşlardı. Çavuşlann başı , ayin 
ıalonuna airer gimez bir hırkaya 
bl1rUnerek ve iki tarafa sallana .. 
rak edebi, erkanı daireainde zikre 
dalmış olan Halil Paıayı tanıdı, 
hemen bir iıarct verdi, Paıa bu 
işaret \\zerine yUzüoti ekşitti , gö• 
zlinU çarpıttı, salak bir vaziyet 
aldı. 

Çavuşların baıı. her derviıi 
ayrı ayrı ıöıden ıeçirdi ve sonr• 
arkadaflarına döndü: 

- Halil Paıa yok. Şeyhin 
elini öpüp dönelim. 

BUtUn derviıler, aranılan ada· 
· mm' aralarında bulunduğunu bili- • 
yorlardı. Fakat kendiıinin tanın
madığım ıörerek taıırmışlar ve 
bunu ıeyhin kerametine hamlet· 
miilerdi. Bizzat ıeyh iae Halli 
pqaya, yarım aaat ıonra, ,u ıöı· 
lcri ıöyliyordu: 

- Hırka yüz değiıtirmez azi
zim. Seni tanıtmayan benim hah· 
rımd•r. Bununla beraber daha 
sağlam bir köşe ara. Olur ki ya• 
rın hatırımızı nymiyanlarm eline 
dllıerain. M. T 



:ı 
Esnaf ihtikar yapıyor, halk 

aldanıyor! Kabahat kimin? 
Balıkpazarı gibi kalabalık 

bir ticaret merkezinde bir adam 
hana tuzsuz tereyağı diye Mar· 
garin satıyor. Kabahat kimin? 

Sokak satıcıları avazları çık
tıtı kadar bar bar bağmyorlar; 
kafası kızan bunlardan birini 
tokatlıyor. Kabahat kimin? 

Her kötede yara çıplak bir~ 

çocuk, yahut ya11 altmışı ıcçmiş 
goçmiı . bir ihtiyar avuç aÇnu{ 
dileniyor. Sadaka verirseniz dua, 
vermezıeniz beddua edecek! Ka· 
bahat irimin? 

Evlerin önüne süprütn dökü
ltiyor. DUkkan sahipleri, ııcalc · 
havada dükkinlann önl~rini ıula
yacağız diye gelip inenlerin 
n~e~lerini ıslatıyorlar. Kabahat 
kıman? 

. Şurada yirmiye ..ahlan bir mal 
bir adım ötede otuza, iki adım 
ötede de kırka satılıyor. Kaba
hat kimin? 

1'ramvay arabalarının içleri 
temiz dciil; 1irket her seferde 
arabaları ııUpUrmek zahmetine 
katlanmak istemiyor. Kabahat 
kimin? 

Gazetelerde bir yazı çıkıyor: 
blr tamirat bahanesile Terkoı 
ıuyu dört gUn kesilecek, yani 
koıkoca lıtanbul şehri esasen 
ıu sıkıntısı mevcut olan bir mev· 
ıimde dört glin geceli ıUndiizlU 
ıusuı kalacak. Kabahat kimin? 

Nizami sür'atten pek fazla 
ıiden otomobil işlek bir cadde de 
bir .. zavallıya çarpıp eziyor. Bir 
t 0 for otomobilini nizami ıtır' at· 
ten fazla kotturmaya kendinde . 
hak bulabildise kabahat kimin? 

lıtanbul medeni bir ıehirdir. 
Bu tehirde, her medeni ıehirde 
olduğu gibi koskocaman binası, 
birçok amirleri, memurları, ve 
kuvvetli olduğu ıöylencn teıkilt
tile bir belediye vardır. 

Son bir sual soruyorum: 
Belediy~i olan bir şehirde 

yukarda aaydığım şeylerin hepsi 
olu}orıa kabahat kimin"? T~krar 

. ' 
ıoruyorum: 

Kabahat kimin? 
Pazar Ola 

---... ·- ,.;.a ...... ~ • 1 ••••• 1 ............. ·- • 

. Söyle bakayım kocacığım 
hem her zaman sevecek miıin? 

- Her zaman ıevcceğim! 
._ - Y ~ ihtiyarlayıp güzelliiimi 
•aybedersem! 

Ü~· aeııe evvel okketsı üç 
kurutlan Bulgaristana sahlan ta
rihi evrak ne oldu Hasan Bey? . 

- Geriye alıudı, bir medre
sede duruyor. 

- Acaba niçin duruyor? 
- Günün birinde tekrar sa-

Hıkımıırnı, dı>mı•yiıı lıık, 

SwıtL: yok lıavıt ılık; 

1 lr"ları a~ dııılık , 

~c•)ıirfor in~ t>f f'rıdiuıl 

: ~orına) ııı 1lrtık, yiııe~ 
, ~'\dalıır, ~uadi~ •·, 
ı,'amlıca diye diye; 
Uldıım 11arho" ef f.nı)İoı. . . ' 
( ' ıUl<liim . btnı de lıu tep, 
]~H ~Ac~at decliğim hep: 
·Hitoıedinı ı;iiııkU ıebep, 
{ 'pı;lni.m bo'; ,.f~rıdim! 

P. O. H. B. 
L_: 
t ~--..-----------------

- 1'.v .. a ..:r" "·" v. r ıııuteu .. a;ı;,s,, 
konservatuvar binasımn Şehıade
batmda yapılmamasl, Beyoj'lundit 
yapılması için ıarar cdiyormuf .. 
Buna ne du•İn Jiasan Bey? 

tılmak için! 
~ ------ - -

- Müt~hassıı ifİne aklım er
mez dostum.. .Belki çalgı ıeıi 
Beyoğlunda eyi çıkıyordır da, 
Şehz.adebaıında Çlkmayıverir! 

--:..:------~====--===::...:.===~====~=-======~~= 

Bayram Yaptık Sevinçliyiz, 
Küçük Büyük Biz Hepimiz; il 

Dost Devletin Şehinşahı 

Yurdumuza Hoş Geldiniz! ,-
~-----------11-- 1 Sesimi Çıkarmasam 

Fdcral•r .Memnundur etr&f belki, 
Seıimi çıkarmR&aml 1 

... , •.• , 
1 

Götürüyorum 
Hasan Bey umumi bahçelerden 

biriııe gitmitli : 
- Bir sandalye getirin 1 
Dedi: 
- Bir sandalye on kuruştur. 
- Öyle ise dört sandalye 

getirin 1 
l)ört sandalye getirdiler, Ha

aan Bey kırk kuru, verdi; san
dalyeleri aldı, bahçeden çıkıyordu: 

- Sandalyeleri nereye götü· 
rüyoraunuz ? 

- Bir sandalye on kuruıtur, 
dediniz. Ben de ucuz buldum 
diye dört nane aldım; evime 

ııötUröyorum l 
\' 

oımamıttJr 
Oğlu Hasan Beye dedi ki : 
- Baha, bak ye,il bir ker

tenkele var. 
- Dokunma o{rlum, daha 

olmamıt\ır. 

Belli • 

Nişanhydılar, kadın tiımanca, 
erkek çok zayıftı. Hasan Bey 
kadına sordu : 

- Ni,anlımz ne İf görür? 
- İplik tüccarıdır. 
- Belli ı 

Göniil ra:r.ı d~gil ki: 
:-:esimi çıkarrııa,..aml 

Gi)rmeııem t\_ı.;'rileri, 

l >ıy .. cekler gel beri; 
Y aı:amanuı lıiiııeri : 
~es'iını c;·ıkarmuaml . 
K llrllfllllllllffi Ptli~·~. 
:-;:ıiyl~dir, ho~ lıo ıliye; 
Her :r.amtııı bir le\'İ~·e 

Seliimi çıkarrn11"ıım ! 

G ıreceginı hPıı ) ola, 
Verince biraz mola: 
(!atmasam ı;aga .,ola 
Sesimi !:ıkarnıa~am ! 

P. O. H. B. 

Uyuyamıyorum 
Ha•an Bey bir doktora gitti : 
- Geceleri uyuyamıyorum 

doktor~ 

- Bir reçete yazayım, yap· 
hrınıı; r 

Doktor reçeteyi yazdı. Hasan 
Bey aldı çıktı. Bir hafta ıonra 

yine ayni doktora gitti : 

- Geceleri 
doktor. 

uyuyamıyorum, 

- Size bir bir iliç yazdımdı, 
onu yaptırmadınız mı? 

1 1 
- Y aptarC:hm doktor. Eczacı 

Ftk1'8 : benden tam dört lira aldı. Bu · ... ıt--~---------11.ı· yUzden ıecelerl büıbütnn uyuya· 
maz oldum. ~ 

Geç Gelmek 
Haıan Bey birk•s ıece evine 

ıeç, .. geç değil daha doğruıu 
Hhaha karıı gelmitti; karısı : 

- Evden çıkarken neye 
anahtar ahyonuqt dedi, ıabaha 
kartı gelecek değil mialn.. O 
ıaman ben ·de uyanmış olurum. 

Haaan Bey cevap verdi : 
- O zaman kolay amma 

. karıcıinn, ya yarın gece, gece 
yarııından ıonra gelinem, · ıeni 
uyanık bulamain Cla.. · 

'· 

· l,ini Bilir 

Hasiıin biri, cameklnında: 
" YUıde yirmi beş ucuzluk ., 
Y a!.ıh bir matazamn önUnde 

fücceten ölüvermişti. 
Haaan Bey: 

- işini bilir, dedi, o mağaza 
da kcfiulik bez de aatılır ölümün
den 5onra bile iazla para sarfe· 
dilmeıinc göolll razı olmadıfi için 
orada ölmUıtUr. 

'hyfa 7 
=-

Hasan Bey bir dostuna: 
- Ni,anlını gördüm, dedi, bu 

akşam ııaat sekizde seni Kara
köydeki saatin altında bekliye
ceiini ıöyledi. 

Hasan Beyin doslu tam vak .. 
tinde saıttin albna gitti, niıanhsı 

yoktu. Bekledi, niıanlııı gelmedi. 
Hasan Beyi aradı, buldl~: 

- Hani nifanlımı görmütlün, ' 
beni ·bekleyecekti. 

...:... Sana bir niıan yapıp 

aldattım .. 
Ne bir nl1&m hazirandayız 

yahu! 
Bir nisanda, nişanlın seni 

bekliyor, deıem inanıp gitmez· 
din kil 

Bilmukabele 
Hasan Bey ıimdi kolumu 

kaldırıp sana bir yumruk vuracak 
olaam, f aaliyetc geçen hangi ada

lelerdir? 
- Kol ve bacak adaleleri.. 

- ? ? ? ? 
- Tabii bilmukabele ben de 

bir tekme yuracağıml 

iyi Söyle 
Kayınvalde damadına: 
- Kızımın kadrini bilmeliıin, 

dedi, o bir incidir •• 
Haaan Bey damadı dürttü: 
- iyi dinle, dedi, iıtirldyt 

sana lif söylüyor. 

Tuzluk 
Ktiçük hanım aokaia çıkmıtlı, 

Hasan Bey tesadüf et~ : 
- Ne o kUçlik hanım, nereye? 
- Tuz alacağım Hasan Bey .• 
_Desenize ev hanımı ol-

dunuz! 
- Onun için deiil Hasan Bey, 

nitanlım bir tuzluk hediye ettl dı .• 

Daha Fena 
Karımın herfeysindcn m•nı· 

nunum Hasan Bey, yalnız bir tek 
şikayetim var; daima bana, ben .. 
den evvelki kocasından bah-
sediyor.. . 

- . Hiç ıcaini çıkarma azizim, 
ıenden sonraki koc.asından bah
sedecek olsa daha fena ya ! 

• ' • 1 1 ' 1 1 •••• 1 ••••••• , ••• 1 • 1 ... ... . 

- Hasan Bey, yeni r.ıantomu 
bey.enmedin amma; o, Lilyan 
Harvey'in mantoıunun aynıdır. 

- Şunu evvlden ıöyleseydiniı 
ya hanımefendi; meğer kabahat 
mantoda deiil, aizde imiıl 
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- Allah ahtermeain. 
Fafa mbacla bir nefesin 1 

dolafhğım ve btttnn toylerinin 
dilrcn diken olclapnu hiactti. 

Ve bir anda pnç kwn elle
rinden kurtularak yatak odasına 

ıirdi .. yere biı iki valiz devrihnit 
fakat orada lcenarda Mn çanta 
açık duruyordu v• çantanın içer· 
ıinde kızıl uçla bir kadın bqı 
Yardı. 

F af a bir feıı.at kopM"cla. Elile 
pılerini kapl1uak ıerilecli. 

Ta banyo odaama kadar. O
rada fimdl arata lallaaat duran 
Fato~un kollan aramna d ... I. 

İki ı~ laa clehptua bunal
ID&t bir halde bir mlddet biribir
lerine sarılm11 kaldılar .• 

Fafa: 
- Eyvü. mahvolduk •. diyordu 

patada bir bllrt bat ._. ... Bunu 
ae yapacatız. • ime ne mlptHler 
verecek. 

Fatoş dupmüyordu: • Korku
yorum. Garson çağıralım.. alıp 
bu kafayı pttlraün. ,, 

ikisi de 1UUyorfar. Banyo 
odasmda ...,irlerine aarılnııt 
titreşiyor ..... 

V c saat mlltemadiyeD işliyordu. 

* En evvel konuıan yine Fafa 
olmuttu: 

- Fatot ba hafi biz ne ya
palam? 

Öteki F afamn •esile bile 
11çrada: 

- Bir pnon çaiıraca&ız ve 
hu kafayı ahp sltftrm_. .ay. 
liyeceğiı.. alntaJa. _,.ıa, ne 
bileyim b•·· tllatn ıelen yere 
ftrain. 

FatOf.. bir kMik kafadan kur· 
tubnak bu kadar buit .ı zanne
diyor8Uft ?- • lte.ik bq bir 
c:iuyetin ipretldlr •. ıarıon ıelip 
kafayı allp aM•ı wle bite· 
C9k mi? 

- Ya• lllcak •.• Tabii bize 
ele bunu ...... balclatumuzu 
1Gncaklar... a. de baau izah 
ecleriz. 

- IDalUllar - biç?-
- Ay bia ele kati demeye· 

cekter yal.. 
- Neden demesinler ••• 
F •lot flmdiye kadar aklan• 

ptirmediif bu ihtimal ile f eila 
halele ıinirlmmlfti: - F• pka mı ediyouun •. 
Girlyor11111 ki .,.,._iz takaya 
Uç te mlt ..... mil d.ilL .. 

- Ş.b .. ~ 
Fafa acı .cı tlld6t 
- FatOft .... etm.,. lcimin 

Yaziyeti mlllait? Şi•cll ortada 
mftıubaha olu hayatımızclar 
elimiıde ktllik Wr kafa var... Bu 
kffik kafa11 Wr .... kesip bize 
••rmiftir... .... biz bunu poliM 
t..Um edince.. \le onlar bize buaıu 
--.dea bul ...... cliye sorduktan .......... 

F atoı _._zça Fafwn aö D-
ili kesti: z 

- Trealla ~ralllct.n t.ir 
adamm buna 1in ~ --·-aam ve 
llaraalım12.ın bala alchjuu ll"yleriz. 

- Peki H çantayı neden 
kaw .. ti+4i•. 

- H_ı .. ~ a•l-..adııia-

-
Yu.-11 

Suat Suzan 

mız içia... Canım halôlut ta bu 
dejil mi? 

- Berine pleli ... •iı iki 
üç aaat .._ Bu •lddet ıMfında 
yine bu çanta11 llzungelea yere 
teslim etmedik.. 

- Fafa buaua 
baait.. Mlnenerle 
Domonsk7 mi nedir, 
dolqtık. 

- Soma? 

İep&b çok 
ve M&ay& 
iıte onlarla 

- Soma od.tmıu çıkllk giyi· 
mp deiifiyotdak çanta,. 1öntok., 
Ay be ç•nta nedir, diye açtık, 
balrhk ve ~ele kafayı ıCSrünce 
garsonu ~rcbk eleriz.. 

- Çantama itia• oa Wa 
lhrk 1ahut ta lapaetll mlkev· 
.__ n,Uut va••*" eU>iıe
ler ala ı. ifatleyle -....k çok 
kota, el•dt..du... Fakat bir 
.... ut• yui rolmif iki ecnebi 
rt-. ellerine teudllfen ıeçti
iiai w.lia .ıtlkl-' bir Udan ka· 
fasını poU.. tulim etttW.t za
man zanaederim ki bu cinayet 
aydınlanı-=ara kadar polis onlan 
elden bı...-ıı hapseder. 

19·8-934 

Allah esirıeain! 
- Allah ellirıesini yok Fatot. 

biz kafayı tealim edince polis 
tabii k&iıtlarımıu e11alarım111 
arattıracak •e onun içinde kol• 
bet kanla parmakla lekelenmİf 
tayyörilnUz çıkınca •.. 

F atoı telif ara•ında • tar 
y&rü unutmuıtu .• 

- Aman 1arabbf, decll. 
Fafa i>D yedi ya11nda bil 

çocuktu. 
On yedi Y•tmdakl ha. çocuiu 

mllbalaph ve fUUl'SUI lrarkuıu 
içersinde leli: 

- Tabii polis bQ kani el izle 
nin ne ofdutanu ma wacalr, 
bunu ıen nuı1 bbat edeceklİD ? .• 
Bu el kimin eli? 

- Fala hai• k-.u 1dmM 
tutmadı. Biliyorsun eaaHn çante
yı bize veren adamla benim ko
lumu tutmut olmam ihtimali oı.. 
adam bir deji.ldir... Biz _..,.. 
veren adamı trende ve batta bir 
kere pnaeclea trenden ı.likt• 
" ,.._. çıkbktu aonra kom
putlmaam pencer..md• tlrdGk 
onun e8 bana stlrtbuMdL.. 

- Peki .. na kimin • 11-
rlnclD? -

( Arku& Yal) 

Yelli atı _ I · 
Yepyeni Tarzda, 8 0 RSA S 1 

SON POSTA -
Ye yellİ Bir Eser 11 -6-11H .._ ________ ...,."-" ____________ ,,; 
( Orta ıyada yelli keıifJer ) 
Ya?.an: berika iıti)qaf lu,yetı reMi 

Hoy ( 'lıap•aa Aadrew• 
Türkçe,. çevireaı Abmeı Ekrtm 
Buao: lkHl kitaphuıetı 
Sayfa: 68. Rt.U. ve bari'-= 28 
Matbuat h..,.._.., ,.- "kıymetli 

bir arkacı. Mlıııa k·r ıılıtı .\hmei 
Ekrem Bey. 

· l lmi kwlrel ve cibaalarını QOk köklü 
ve özlü membalardan alan Ekrem Bey, 
b uyiik bir wlml .bibi oldup iogİlll· 
oNile millt ktlUlphaaemize muh*-9 ol
dugumuı birçok eaerleri kazandıraoak 
tribi pnmüyor. T.- eUiji ( Mi -. 
deniyetl•ri anabm lalllyatı ) nın lııi· 
rinci kitabı olan bu (Orla Aıyada yeai 
k<' ~iOer) ismindeki e1er hacmen kltçtlk; 
fakat milli tarihimizin ana hatlarına ve 
~imdİ}8kadar ~hol kalan hır ı;ok nok
talar- tBmae itib.rile kıymeti t•i<lden 
;ok bü)ükınr. Orta Aıya çullerinde 
medenı) Ptın ne suretle inkişaf ettiğini 
anlatmakla lıatlıyan bu eaer, l>tı) ıık bir 
milletiu kudret mem......,..oı ortayu çı-

karmak için bir Amerika h~ı( h•)•tİ· 
niu ıarf.Uıii mHainin mahıulünü göıı
termektecür.'l'ahammiil edilmez mütkülit 
ve yorgunluklara btl.uıaııı, Orta \.ı~ a 
~ollerinde bınbir mania ile boguşan bu 
ı .. ye6i, rabat kötemiz4ien taltip ..Ierkt>n 
iki noktada he~ ecan duyuyoıuz. 

Biri, ulu bir miUMia ~ucunekadar 
bize nıeı;hul kalan heybet ve ıevketini 
o.;rennıtok, diğeri de kahraman kişıfle
riD tarih oid.&Uadan MırvMıkları mu
vaffakıyetin parlak ueticelL .. liu eaenle 
yalınz AeyM çölloriııio derin ı.:ırarıoı 
hgro~mekle kalınmıyor. BilbaNa )Jogol 
milletinin hayat ve an'anah okadar can• 
lanıyor ki, okuyanlar bizıat o hayatı 
~ aııyor; dflnya varlığına meydan oku
~ an bu b6Jilk milletin zafer sırlarını da 
ÖJrenm.it oluyor. 

EMrin az zamanda liyık oldugu 
mükafatı göreceğine ve tekrar tekrar 
tabedileceğine eminiz. O zaman \hmet 
Ckrem Bey eaerdeki bazı ilmı ve f eooi 
tabirleri de birer notla tavzih edene .• 
Y aloız mfinevver zümreyi degil, ilmi 
nıabeten noban olan kütleyi de miilfe. 
fit etmi olacaktır. 

llaıllv•I - Holivutun bu lıaftaJa 
mmus olmak üzen tlbnltiı hutuıi 
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andan Yırtma---
le ine Sa ...... 

------
Moda Nanl Dürünülür Ve Nud icat Eclilar ? . --
Fransız Terzisi Sırlarını İfıa Ediyor ! 

Katba ..._.mı #ad Pa• 
riıtir. S ı 'p ye a r••ia yeni 
elhitMigin tekli hep. orada~ 
nlHOr, orada icat edilir ve biltlD 
ciüııya}'.a oradaa Pbıduiliı.. a.. 
franaanan ı.tlaca •net kaynat. 
tarıadaa Wıidir. Mewaia lrtlıa 
•cında dllnyanm d&rt tarafındm 
bilyUk ticaretlıMeluin mfimeull
leri Pttri•e lltlfOrler. Başlıca mo
da mDeueaeterini zjyaret echrler. 
Binlere• yeni elbi... veya model 
alarak ınemle•eta.rhle- d6nerler. 

Fakat son seneler znfında 
bu ticaret te .anmeye deti1'• bile 
••hnıra yk- tutmuştur. Filhakika 
buhranın teıiri ile ecnelti taar
leri _.. ladar p.-. hulama· 

JlllCa Fraw .. ılış • az 
• • Wlbını arq-
.......... " hlmuılardır. 

Şimdi bir tacir elbi• aiuk 
tlzere Pariain blyttk l\lleuellh 
rinden birini ziyarete aitti mi, 

ranmda "' .. '- ... arbclat 
sMtrmektecllr. Bu arbcllltlarm 
hp.I de •faur " ~ı:n pyet 
kunetll birer reuamclll'lar. Mle,.. 
,..nia mubn lrıza.n nblann· 
da Jmi birer elbi• ile tadrin 
hinde ı•Pt rwml 7apmı,.a ~ 
laclildan zaman ba ruıı aıluclau 
her biri ıirdlil elbiaeyl ıilanine 
aaktdmekte va müeueaeden • çak
bla saman derhal bir köteye 
.~ ........ ,.,.. •• ta .... 

Büyük müeueaeleriıa model 
olarak yapbldarı elbiMleria re;
alialerl bizim paramızla (aoo) li· 
radar. Bnylik bir tacir bu elbise-

lerclm v-tl ~ ta. ali& J&lz 
• bla. lira verecektir. Halt.ld 
... ayeda .. ...., 1altlD ........ 
lıKI birkaç l'"'I• Wihelı•• U. 
temin etmektedir. 

Bıa. -er Plwlıte ıllterllea 
modellere ıeliac-. reei=blilli•ı-k
cllm. •c:lilfOruz. ...... ••rl 
m fada DUarıdlhheti ..... . 
b ıliyet ,..... ,.. ....... . 

liklerin tısar •llJlfra· tılr • 
ve eta1cıe1p M UWlld8' Ha 
az'=•blde P..imin ıtt!=lk terzi
lariadea biri 111111& ..,_...._.: 

- Misti.-da ' ; ut ı lltıtık 
bir fey bulmamalı-. Çlmlaft 
dünyada moA Hlll•• y..ı bir 
lef yoltar. y aptaj.umı W' yirmi 
.... _. ...... -~- ılltilılwi 
tetkik ebMk ve bullettirerek 
tekrar ortıaır& atmllktan lbarettlr. 

için? 
---·---

Gizel Nimu.c111 
ft..illlİ&cle ıbet bir •maMI 

ve bu otemobilia lı ıônle .. 
yan çıplak lmlardaln mlt•ldlil 
bir lf'UP aklJon•nm. lb ll'1IP 
otomoliıih •ıRllde _.. • ,ei 
estetik ._. oyunlan Jlllllllahta • 
otomalMI de ajıır Wr Mıa arıan 

umumi ba~.aeriadm bqhyar.&c 
oliylk buhıerlanna tcadar en ca· 
zip J.ıarinde dolatmaktadır. • 

llali:ut reltllmclar, falnlt oto
mollile mi, bu kal- bu. bedii 
d~ öğreten ........... 
ml ? ban bu noktayı tayinden 
iciz kalmaktadır. 
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iTTiBAT ve TBBAB.B.I 

• 
Meclisin, Devresinin ikmali Dolayısile 

Feshi Lizımgeleceği Kararlaşmıştı .• 
ÇGnkD bu proıramda, bundan )arının kapılarını kilitletmiı; anah-
aonra memurlarm bitaraf olaca• tarları meclis zabıt baıkatibine 
jından.. Memleketin muhtaç ol- teslim etmiş, o da bir tarafa 
duğu ıükuna kavuıacağmdan.. çekilmişti. 
matbuata ıerbeaiyet verilecejin- Şu anda lstanbulda iki şayia 
den.. Senelerden beri hilkumete biribirile çarpışını} a bcqla mııtı. 
karşı halkta devam eden Bir kısım halk: 
hoşnutsuzluğun hale edileceğin- - Mtclis, kabineyi iskat et· 
den babaeden Ahmet Muhtar Pa- tikten aonra, kendi kendini tatil 
t•; programınm •onunda, • buzu• etti. 
runda bulunduğu • mecliain yol
auz ve kanunsuz olarak intihap 
edildiğine dair vukubulan pkl
ıetleri hnkOmetln tahkik edece
jilii ı6ylüyordu. 

Bu IOD .azlercle ne sibi bir 
tehdit manam olduğunu, lttihat
plar pekilA anlamışlardı. B&yle 
olmakla beraber memleketin bat
tan bqa bir dinamit sabası haline 
ıetdiiini nuan dikkate almışlar; 
Akin Ye mutedil davranmışlardı. 
Vazi1et o kadar gergin idi ki 
eğer ittihatçı.ar, ellerindeki son 
kuvveti teıkil eden mebuslıtra bir 
ademi İtimat karan verdirerek 
kabineyi düşürmeye kalkıpalar, 
derhal ortalık kanşacak ve ( 31 
mart) tan daha korkunç bir feli
kete sebep olacaklardı. Buna bina· 
endir ki meclisteki ittihat-Terakki 

'grupu reisi Seyit Bey tarafından 
kabinenin lehinde bir nutuk irat 
eclilmif, kabineye ekseriyetle iti· 
lllat karan verilmişti. 

Şana bir hakikat olarak kabul 
etmek llzımgelir ki lttihatçdar 
bu meaelede bOyük bir hüsnU
niyet göstermişler; basımlarını 

mağlüp etmek için mücadeleye 
sirifmek ıu tarafa dursun, bilakis 
kabine lle uyuşmak cihetine bile 
temayül eylemişlerdi. Fak at Ah· 
met Muhtar Paşa Meclisten itimat 
karan alır almaz ittihatçılara 
karıı laufQlletini arbrmlf, aradan 
6ç ıftn geçer geçmez ittihat ve 
Terakki Cemiyetinin mevcucliye .. 
tini ortadan kaldırmak için son 
tedbirleri almıya baılamaştı ... 
Muhtar Paşa, ( 22 temmuz günü ) 
Ayan Meclisine gitmiş, haft bir 
celse aktettirmiş.. ( Halihazırdaki 
Meclia, devresini ikmal ettiği 
cihetle feshi lazımgelir ) şeklinde 
bir karar istihsal etmiıti. Muhtar 
Paşa ile hemfikir olan · Ayan 
azalarının büyllk bir memnuni
yetle verdikleri bu karara yalnız 
- ittihatçı azadan • Ahmet Rıza 
Bey, Besarya Efendi, ( Bulgar ) 
Tilkof Efendi, Hüseyin Hüsnft 
Pap (1), Musa Kazım Efendi (2) 
muhalefet göstermişlerdi. Yine 
Ayan azasından Mahmut Şev-
ket Pqa ise bu karann 
ne lehinde '1e ne d I h' d . e a ey m e 
hır tek söz aCSyleınenu··· k d' . . . ... , en ısme 
hıle ve desıse ile me"'-!Ld . 

ı.uın en ıs-
lıat ederek vaziyeti h&yle k&r-
düğüm haline getiren ittihatcılara 
karşı büyük bir ulüvvücenap gös
termişti. 

Muhtar Paşa iyandan aldığı 
bu karan derhal padişaha arz ile 
tasdik ettirdi. Ertesi lgünü öğle
den sonra da mecliste okuyarak 
meb'usları dağltmıya karar ver· 
mifti. ittihatçılar bu karardan ha
berdar olur olmaz büyük bir te-

(1] ( 31 Mart) Hareke* Ordusu 
kumandanı. 

(2] Sabak ŞeyhüJielim. 

Am•oat .. ilerini ida,. eden 
( lıki]'tar ) cemigetinin rüesası 

essür ve asabiyet göstermişler; 
Ye hatta birçokları meclis bina .. 
ıında bUkftmete karşı mukave-
mete karar vermi~Jerdi. Sabahle
yin erkenden meclis salon ve 

koridorlan ittihatçılarla cJolmu,tu. 
Hemen ekserjsinin cepJtrinde, 
çifte revolverler bulunuyordu. KO"" 
ridorlarda içtima zill~ri çahnmı· 
ya baıladığı zaman herkes heye
can içinde kalmııtı. Bütün itti· 
hatçı meb'uslar derhal aalonda 
toplanmaşlardı. Hatipler birer bi
rer aöz alıyorlar, kürsüye çıkı· 
yorlar; asabiyetten titriyen ıeı· 
lerle: 

- MecHai dajatmıya karar 
veren hükumet; kanunu esasiyi 
payimal ediyor, Nereye gidiyo
ruz? .• Diktatörlüğe mi, yoksa is· 
tibdada mı? .. 

Diye bağırıyorlardı... Nihayet 
Cavit Bey kürsiye gelmiş, selis 
ve pürüzsüz bir lisanla söylediği 
uzun bir nutuktan sonra, arka
daşlap namına hükumeti protesto 
etmişti. 

Fakat İf bununla kalmamıştı. 

Mecliste esen fırtınalı hava 
gittikçe artmış; hllkômet tara
fından gönderilen bir tabur as
ker, ihtiyat olmak üzere Meclis 
binasının etrafını kuşatmıştı. Ar
tık hükumetin her ıeyi göze 
alarak Meclisi dağıtmıya karar 
verdiğine kani olan İttihatçılar 
beyhude olarak çarpışmaktansa, 
mevkiJerini şerefli bir surette 
lerketmeyi daha muvafık gör
müşler; (Medisi feshetmiye teşeb
büs eden kabineyi meşrutiyetin 
esaaatını haleldar etmekle itti
ham ederek kabinenin ıskatına 
ve meıru bir hükümet teşekkW 
edinciye kadar bili mnddet Mec
lisi kapamıya) karar vermitJer; 
neticeyi de hem padişaha hem de 
Muhtar Paşaya bildirmişlerdi. 

Muhtar Paşa, kendisine tebliğ 
edilen bu karara hiç ehemmiyet 
vermemiş; ve derhal telefonu eline 
alarak Meclis reisi Halil Beye: 

- Meb'usanıkiram dağılma• 
mnlar. Şimdi irade.iseniyeyi tebliğ 
etmek lizere meclise geleceğim. 

Demifti. Muhtar Paşanın bu 
IÖzlerine de meb'uslar aldırma
mışlar; Muhtar Paşa meclise gel· 
meden evvel hepai birer tarafa 
dağılmışlardı. Mecliste arbk yap ... 
Iacak hiçbir şey kalmallllfb. Meca 
lia Reisi Halil Bey de mecliı 
içtima aalonu ile encthnen oda-

(Arkası var) 

Bulgar Komitecile
rinin Silahları Alın
makta Berdevam 

Sofya, 18 ( A.A) - BaıvekiJ M. 
Y orfiyef, eaki Petriç vilayetinde çar
pıtmalar olduğu ıı:yiasına tekzip ede
rek silah toplaamaa& itinin memnu
niyet verici bir tekilde devam ettiğini 
en çetin ibtilacıJarın bile kendilikle
rinden teslim olduğunu, yalnız bazı 

reialerio henü:ı tealim olmadıklarmı 

aöylem. ttir. Baıvekilin izahabna aöre 
aym on dördünde Bazloır mıntakaın 

dahilindeki Draguliç köyünde Çar· 
kont denilen yerde bir devriye yedi 
kitilik bir ırrupa te1ad6f etmittir. 
Bunlar teılim olmak emrine itaat 
etmiyerek devriye üzerine ateı aç• 
mıtlıu ve devriyenin mukabele et
meai üzerine aralarından üçü ölmüf, 
üçü teslim olmut ve biri de ormana 
kaçmaya muvaffak olmu9tur. 

Askere 
Çağırılanlar 
Eminönü askerlik şubeslndenı 

1 - 3~7 ve daha evvt=lki doğumlu• 
lardıın heııüı askerlik etmemiı bakaya 
efrat ile 328-329 doğumlu efrat ( jan
darma ve deaıız ) hllriç celp ve eevke 
tabidir. 

2 - İçtima günü 26-6-934 salı 
günüdür. 

3 - Bedel \rerecek olanların 25-6· 
934 akşamına ka lar bedeli naktileri 
kabul cdılecektir. 

ihtiyat Zabitlerinin 
Yoklaması 

Fatih askerlik 'ubeslndena 
İbtiyııt zabitan yoklamalan 1076 

numaralı kanuna tevfikan her sene 1 
Hazirandan 30 Haziaanda nihayet 
bulur. Bu tarihten sonraki mü
racaatlarda nakti ceza alınır. Bu
nun için bizzat veya tahriri olarak 
vakit geçirmeksizin şubemizde mukay
yet bulunan ve kayıt harici kalanlarda 
müracaat etmeleri eoo defa olarak ilan 
olunur. 

Denizyol ları 
IŞL-ETMESl 

Acenteleri ı Karak8y KBprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci MühQrdarzade 

Han TeL 22740 ,...... ~----

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 19 

Haziran 
Sall 20 de Galata rıhtimın
dan kalkacak. Giditte ZonguJ.. 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara iliveten Siirmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3215,, 

Ayvalık Yolu 
BANOIRMA vapu.m 20 

Hazıran 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmınclan kalkacaktır. u3325,. 

Sayfa 9 

Bir Karı Koca Kavgası 
-··-·--··-,------· ı a•w t Baflarafı 1 laei aayfada ) 

Mahmut Nedim Efendi, ev• 
de lrims. olmadığı bir 11rada 
tav an aruına çıkmış, oradan 
btiyiicek bir kutu alarak bah· 
çeye İnmiı bir kenarda 
açtığı bir çukura gömmüştür. 

Fakat polis bu vaziyeti de 
haber almış, bizzat emniyet mli-
dürü Mehmet Ali ve birinci ko
miser Fikri Beyler, yanlarına al· 
dıklan memurlar ile eve gelmiş
ler, Mahmut Nedim efendiye evi 
arayacaklarını ıÖ} lemişlerdir. Mah-
mut Nedim efendi hiç renk ver· 
meden polialeri eve almıştır. Evde 
evveli tavan arası ve diğer yerler 

aranmıf, buralarda bir şey bu
lunmayınca bahçeye inilmiş, işte 

bu sırada Mahmut Nedim efendi 
renkten renge girmiştir. Filhakika 

bahçe aranınca kutu bulunmuş, 
kapağı açılınca da içinden resmi 

cla&eleria mllhilrlerile mühOrleae 
mit boş klğıtlar, reaml dairelerlıt 
mllhlr kopyaları, birçok cüzda&<t 
lar ve diğer evrak çıkmııtar. 

Bu vaziyet karşısında poli• 
meaelenin ciddiyetine derhal 
kanaat getirmiş, ancak Mahmut 
Nedim Efendi iimmi olduğu için 
bu iıte başka kimselerin do 
alakaları olacağı neticesine varıl• 

mıthr. 

Yapılan ilk soruşturmalar ne
ticesinde 926 senesindenberi bu 
mühürlü kağıtlar ile b"rçok aahte 
ve yolsuz işler görüldüğfi anlaf1J .. 
mıştır. Diğer taraftan Mahmut 
Nedim Ef. 8 sene evvel mahalle 
aralarında şişe toplamak suretile 
geçinirken buıüo yüzlerce dönünı 
tarlaya ve lıfüyük bir eve sahip 
olması da nazarıdikkati celbet .. 
mektedir. 

Tahkikata ehemmiyetle d94 
vam ediliyor. 

Sahte Altın Sürücüler 
( Baıtarafı 1 inci 11yf ada ) 

koyulmuşlardır. Bunlar, işi kolay· 
laştırmak için yerli balkı iyi tam· 
yan Aslan isminde bir çocuğu da 
yanlarına almışlardır. iki kafadar, 
Aslana bu sahte altınlardan birini 

vermişler, çocuk bunu kahveci 
Mehmet Ali Ef. ye bir gün için 
8 liraya rehin etmİf ve kendisi 
ortadan kaybolmuştur. Mehmet 
Ali Ef. de rehin müddeti bitince 
bu altını Devrekli Mehmet izzet 

Ef. ye 15 liraya utmışbr. Fakat 
Mehmet l11et Ef. evine gidip bu 
albnlan karısının boynundaki 
altınJar ile mukayese edince da• 
ha ince bulmuı ve jandarmaya 
müracaat etmiftir. Yapılan tetld· 
kat neticesinde bunların altın 
olmayıp alba suyuna babnlmıı 
gfimtlt mec:ldiyeler olduğu anla• 
şılmıı ve araşhrma neticesinde de 
Abclullah ile Enver, üzerlerindeld 
•hte albnlarla birlikte ele q~ 
rilmişlerdir. - lf. 

Takas Kargaşalığı 
f Batbırafı 1 inci 1ayfada ) 

karanm yerecektir. Mehmet Ka
aım Te Fazıl Beylerin avukab 
istenilmiş olan (35) er bin liralık 
kefalet miktannın çok olduğunu 
ileri sllrerek asliye ceza mahke· 
mesine itiraza karar ver:nişlerdir. 
ltiraznamelerini bugtın mahke 
meye vereceklerdir. 

Bir tasrih 
Evvelki gilnldl nn.hamızda 

limon kıralı Oiyamandi efendinin 
bu münaaebetle bir resmi çık• 
mışb. O reaim, Diyamandi efen• 
dinin evvelce mahkemede ahnmıt 
olan resmidir. Binaenaleyh yanın· 
da görülenler bugünkü vaziyetle 
alikadar olmıyan kimselerdir. 

1 Spor . l ( Toplantı, Davetler ') 
._F_utb_ol_,_T_e_n_l_s_. _V_e_A_t-le_t_lz_m_ Altın ordun un Kongresi 

Roma, 18 ( A.A. ) - Avrupa Toplanıyor 
futbol kupası maçlarında Juven· Altlnordu umumi kltlplliln• 
tus takımı T oeplib:er takımını den: Birinci n ikinci reialerimizln 

vukubulan iıtifalan üzerine idare 
( 4 • 2) ve Bolonya takımı Boos· heyeti kararile 22 haziran 934 tarihin• 
kay takımını ( 2 • O ) mağ:up et- mGaadıf cuma a-ünü saat 14 te top-

miştir. laDmaaa mukarrer olan fevkal&de 

* Paria. 18 (A.A.)- Davis ku· 
kası maçlarında Avusturyeh Krav
fort ile Kuist (6/3, 614, 517, 4/6, 
6/3) De Borotra ve Brunyonu 
yenmişlerdir. 

Avuıtralyaoın bire karşı iki 
galibiyeti vardır. (13.000) seyirci 
hazır bulunuyordu. 

* 
Libertilak, (Amerika) 18 -

Jak Medida, 500 yarda merbest 
yüzme dünya rekorunu (6) dakika 
(25) saniyede kırmışlar. Evvelki 
rekor (6) dakika (40) .aniye ile 
Baster Krab'a aitti. 

Muhafız GUçlUler 
Birecik, 18 (A.A.) - Muhabz 

Gllcil bisikletçileri dün saat 15 
te Bireciğe muvasalat etmişler ve 
hararetle karşılanmışlardır. 

Şilt Maçlart 
1.tanbal Fut bol Heyeti Riya

ıetinden : 2216/1934 cuma gtinü 
yapılacak resmi şilt maç.lan Be
fiktq (Şeref) stadında : 

Betiktat • Eyiip saat 9 da tilt 
9lallt llak- Şazi Bey. 

konsreye, yurdumuzla aJikalannı tee. 
dit ettirmit olan azalarımızın tetrif. 
lerini eheıami1etle rica ederiz. 

ttllll KulUbU Azaları 
Davet Edlllyor 

Hllil Spor kulUbD relslltln• 
den: Nizamnamemi.z mucibince ku. 
lübümüziln .cnelik adi kongresi 22 
haziran 934 cuma günü s.ıat 10 da 
C. H. F, Erenlr3y nahiye ocağı salo
nunda toplanacaktır. 

Kulüpte isimleri yazıh azama 
yukanda gösterilen gün ve saatta 
IOtfen ha:ur bulunmaları, mazeret 
ba.cbile gelemeyecek olanların reyle
rini ogün kongrede bulunacak arka
daşlanna im:ıah selahiyetnnme ile 
vermeleri lüzumu bir kere dah:ı teblif 
olunur. 

Vanda Bir Kamyon Kazası 
Van, (Hususi) - Dı} ar.bekir

den Vana gelmekte olan şoför 
Siverekli Mehmet Efendinin kam
yonu Gülli\ mevkiinden geçerken 
devrilmiş, Mehmet Efendi kamyoa 
altında kalmlf, ezilerek ölmüştür. 

Vanda Yol Faaliyeti 
Van, ( Hususi ) - Bu sene 

burada hararetli bir yol faaliyeti 
vardır. 15 mayiata ha mış olan 
JOl inpab &'atı. ileıu~mektedir. 
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Eski Hayata Dönüş .. 
.......... ~ 

" Serbest Kalmam için ikametgah Göster
mem lazımdı.. Ner~yi Gösterecektim ? .. ,, 

-H nm....=.- -..;::t =-a 1 t 1 1 0 1 i l 

- E, ne yapayım canım?. kat bu kararımı ne fekilde tat• 
Param yok ki bir evi tutayım.. bik edeceğimi bilmediğim için 
Yahut bir yerde bir oda kirahya- polise böyle söylemiştim. 
yım da, işte ikametgahım burası· Karakola avdet ettiğimiz za· 
dır; diyeyim. man ben de poliı de, soğuktan 

- Kolayı var onun. donmuıtuk. Fazla olarak fena 
- Nasıl?. halde açtım. Soğuk, açlık ve 
- Eskiden çalııtığın evlerden yorgunluk.. Bunun üçü bir araya 

birinin sahibine bdber gönder. gelince tahammül edilmez bir 
Onunla anlaş. O sana kefil · 11tarap oluyor. Hele buna manevi 
olur... Sen de oraya yerletirsin. bir üzüntü ve ümitsizlik de inzı-
İkametgah gösterirsin. marn edince artık hayat, taşınması 

Bu konuşmanm arkasnu din· imkanı olmıyan bir yük haline 
lcmiye Hizum görmedim. Korido-- geliyor. 
run nihayetine doğru yavaş yavaf Netekim karakola gelip te tek· 
ilerlerken: k - Ben de, ayna haldeyim... rar omiserin karşısına çıkarıldı· 
Demek ki şimdi benden de bir ğım zaman, artık tamamen bitkin 
ikametgah bir kefil istiyecekler.. bir halde idim. Ne bir adım daha 
Pek ala.. Kimi ve nereyi gös· atacak ve ne de bir kelime söy-
tereceğim ?. lemek için ağzımı açacak kudrete 

Dedim... Bu sualim, cevapsız malik değildim. İkametgah scne-
kaJmiya mabkümdu. çünkU bu dinin tanzimi için komiser emir 
meseleyi, şurada konuşan kadın· verdikten sonra, pansiyoncu Ma· 
larm hallettikleri şekilde bitirmek, dam Manniğin çağmlmasım rica 
benim için mümkünsüz görünil· ettim. 
yordu. Şu halde?.. Arbk Madam Mannik, benim 

Bir aralık; tekrar doktorun son ümidim olmuştu. Nihayet bu 
odasma girmeyi, bana okadar iyi mUlevves kadınm kucağına düş· 
kalpli davranan bu adamcağızden müştiim. Onunla anlaşmaktan ve 
bir akıl öğrenmeyi düşündüm. onu kendime bir istinatgah yap· 
Fakat, o müvesvis ve kötü kalpli maktan başka çarem kalmamışta. 
arkadaşının buna başka bir mana Halbuki onunla da para mesele· 
vereceğini düşünerek bu fikirden sinden dolayı aramız açıktı. Ba· 
do vazgeçtim. Hidisatı, kendi kalım bu haris ve menfaatperest 
ıidişine terkettim. kadın beni kabul edecek mi.. 

.. Evinde bir köşe gösterecek mi idi? 

Burada işimiz bitti. Polisle Aradan çok geçmeden Madam 
t krar karakola avdet ediyorduk. Mannik geldi. Tahmin ettiğim 
Sordum. gidi bana karşı fena halde muğ-

- Beni timdi ne yapacak herdi.. Beni görür görmez: 
•ınız?.. - Vay, hanımefendi.. Sizin 

- Hiç... Bir ikametgah a-öa- gibi yüksek metresler de buralara 
tereceksin. Biz de hem ıenden düşerler mi imiş?. Bizim gibi idi 
hem ikametgah sahibinden bir pansiyoncu karılarla görüşmiye 
senet alacağız. Ondan ıonra tenezzül ederler mi imiş?. Buglin 
serbcssin. salonunuz da, pek soğuk .. Galiba, - ..... 

- ikametgah nereyi göstere· 
cekıin?. 

- Henüz karar vermedim, 
polis Efendi. 

Halbuki, karar vermiştim. Fa-
•······················· ~iiiiiiiiiiiiiiiii 

Son Posta 
Yevmi, 'ılyast, Haved iı .,. Halk gnıeteal 

L kı Znbtiye, Çutııfçcşme sokngı, 25 

ISTANBUL 
- "'1ılV 

Gazetemizde çıkan yaıı 
ve rE>simlerin biitlio haldan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr, Kr. Kr 

TÜRKİYE 1400 750 400 lsO .. 
YUNANisTAN 2340 1220 710 270 
ECNcBİ 2700 1400 800 300 

A lıone. ~edeli peşindir. Ad re• 
degıştırmek 25 knru~tur. 

..... 
Gelen evrak · .1 gerı vt1,.ı mez. 

i16nlardan mes'uliyet al r, • • ınmaz. 
v e\ ap ıçın ınekLuplara 10 ku 1 k 

l ·ı~ . . nı~ u 
pu ı avesı ln~ımdır. • 

(

Posta kutusu: 741 lstanbul 
Telgraf : So posta 
Tel fon; 20203 " 

sizin hizmetçi karı tembellik 
etmiş .. Salnmandranızı yakmamıf .. 
Ne kadar · zayıflamışsınız. Gözle
rinizin altı da halka halka olmu~ •. 
Vah, vah, vah.. Sizi hiç böyle 
görmek istemezdim. Acaba beni 
niçin çağırttınız?. Yoksa, aklmıza 
borçlarınız geldi de .. 

Diye bir alay Amiyane sitem· 
lcr etti. 

Çaresiz, bunlara katlandım. 
Ve sonra vaziyeti anlattım.. Ben 
anlatırken madam daha hala 
bnna olan dargınlığını muhafata 
eder gibi görünüyordu. Fakat 
bu vaziyetten kalben büyük bir 
memnuniyet duyduğu hissolunu· 
yordu. 

Nihayet aramızda pazarlık 

başladı: 
- Bak kıztml. Bu iş benim 

için çok ağır ve mes'uliyctlidir. 
Ben bunu kolay kolay kabul 
edemem. Çünkü ikide birde 
benim başım ağrıyacak. ikide 
birde gelip seni benden soracaf,. 
lar. Bir yerde bir vukuat olsa da 
içinde sen bulunsan, yine benim 
yakamı tutacaklar. Ağrısız başı· 
nıa paçavra sarmakta mana ne?. 
Sararım, sararım amma.. Bundan 
ne menfaatim olacak? Onu anla· 
malıyım?. 

- Peki •• Söyle Madam, sana 
ne menfaat tem;o edebilirim. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Evlenme 
Dairesinin 
Kapısında 

.!.~ •. ~. 

- Yahu böyle alayla nereden 
geliyorsun, çok zamandır seni 
göremedimdi, bayağı göreceğim 
gelmiı, işin yoksa bu akşam bize 
gel bol bol laf atarız t ............................................................... 

Dünga llctual HalHrl•rl 1 
1 1 

1937 De Paris 
Bir Sergi 
Açıyor 

Senelerdenberi Pariate 1937 
senesinde beynelmilel büytlk bir 
sergi açılmasl dlişlinülüyordu. 
Sergi açılma tarihi yaklaştığı 
için işe başlamak üzere tahsisat 
istenmiştir. 

iş paraya dayanınca bu muaz• 
zam işten vaz geçmek meyilleri 
baş göstermiştir. 

Şimdi Paristen bildirildiğine 
göre bu iş ıon günlerde yeniden 
canlanmış ve Fransız hükfımeti 
ile Peri• şehri arasında yapılan 
müı.akereler müsbet bir neticeye 
varmıştır. 

Hemen bütün memleketlerin 
iştiraki arzu edilen bu sergi 
aynı zamanda asrımızao sanayi 
aahasandaki bütün yeniliklerini de 
bir arada toplamaya çalışacaktır. 

Sergi için aynlan mıntakada 
birçok binalar vardır. Bunların 
yıkılması kararlaıtmlmıştır. Ay· 
rıca Paris garlarından sergi ma· 
halline kadar tren yolu yapılacak 
mevcut bazı yollar da ihtiyaca 
göro değiştirilecektir. 

Bu muazzam işlerin başlıya· 
bilmesi için lazımgelen parayı 

hükumet ve Paris şehri temin 
edecektir, Bu seneki blltçeden 
şimdilik 15 milyon fransız frank· 
lık tahsisat ayrılmııtır. 

'#-
Dünya pazarlarında buğday 

Dünya pa- fiatleri yükselmek
tedir. Bu fiat ar· 

zarlarında tışının sebebi ku-
_ buğd~y raklık dolayısile 

gukselıgor bazı büyük ihra-

catçı memleketlerde mahsulün 
boı:ulmuı olmasıdır. Dünya buğ
day ihtiyacmın hemen kendi baş
larma büyük bir kısmmı tatmin 
eden Amerika Birleşik hiihfımet
leri, Kanada ve Sovyet Ruıyada 
mahsul azdır. lstihsalatın ihracat 
föyle dursun bu memlekette da
hili sarfiyata bile kafi gelemiye· 
ceği ve yüzde on miktarında 
eski seno stoklarmdan sarfiyat 
için tamamlanacağı tahmin olun
maktadır. 

Arjantin ve Avuıturalyanın 
mahsul vaziyeti henüz belli de
ğildir. Mamafih onlarda ne ka· 
dar fada olursa olsun bu açığı 
kapatacak bir mıktar elde edile
ceği şüphesizdir. 

lıte bu ıebepl• beynelmilel 

Hariran ~ 

Güvercinler Lehinde .• 
Pariste Muazzam Ve Şimdiye Kadar 
Hiç Görülmemiş Bir Nümayiş Yapıldı 

Franıızlar ıo 
askeri muharrir
lerinden biri bil· 
yük muharebe
nin en kanlı bo
ğuımalarına sah
ne teıkil eden 
"Verdun,, fıtilı
kimlannın mtl
cadele esnasında 
oynadıiı rolden 
bahsederken: 

..:... V erdunu " 
bir aUYercin 
kurtarm11br, der. 

Filhakika Al· 
manlar bt1tün 
kvvvetlerileJ bu 
iati~kim manzu
mesine saldırdık• 
farı zaman içle
rinden bir kısma
nı Fransız kısmı• 
küllisinden tecri
de muvaffak ol· 
muşlardı. O za· 
man bu kıaım· 
lar ile ordu kumandanlığı ara· 
ıında teması yalnız güvercinler 
temin etti. Fakat bu kuşların 

sayısı da mahduttu. Kullanıla 
kullamla bitti. En aonuncusunun 
götürdüğü haber şu idi: 

" Düşman sağdan tazyikini 
arttırmaktadır. Zehirli gazın teh· 

didi altindayız, imdat bekliyoruz, 
bu sonuncu gUvercinimizdir . ., 

Bu satırlar yddmm tesiri yaph, 
Fransızlar son bir gayretle ha· 
rekete gelerek istihkamları kur· 
tardılar ve o vakitten sonra gü
vercinin kıymetini daha çok tak· 

Alman Morator
yomu Meselesi 
Panama, 18 (A. A.) - Aralarında 

bir çok ln~lir: bulunan Panama 
kahve mllatahatllerl Alman ithalatının 
men'ini iararla i.t~mekte ve ıon 
Alman moratoryomu yüzünden tak. 
riben (22) milyon aterlln zarar göre
ceklerini bildirmektedirler. Hilkurnot 
bu talebe yanatmamaktadır. 

Hitlerin Cezası 
Müoih, 18 ( A. A. ) - Nasyonal -

aoayaliat hrkaaımn resmi naıirl efkirı 
olan Bayerifer Ançayger gazetesi, 
20 hazirana kadar tatlt olunmuştur. 
M. Hitlerin ltaly•J• hareketi tarihi 
resmi makamlarca gizli tutulduğu 
halde, bu gazete bunu ifta ettiğinden 
dolayı bu aurctle c:ezalandmlmıttır. 

-
..a ,.. 

dir ettiler. Şimdi ıık ıık gllvercin 
besleme lehinde konferanslar 
verirler, yazılar yazarlar ve nü

mayişler yaparlar. Bu nUmayi.
lerin sonuncusu geçen hafta Pötl 

Jurnal gazetesi tarafmdan tertip 
edilmiştir. Ve bu nUmayişlerde 
uçurulan güvercinlerin sayısı yOz 
binleri bulmuştur. Hesap edildi· 
ğine göre bu güvercinlerden yer
lerine gidemiyenlerin sayısı binde 

yarım nisbetindedir. Resmimiz 
Eyfel Kulesinin yananda alınmış• 
tır. Büyük kanat lrokaderonun 
iki bronz kartalından biridir. 

I<.uraklık 
Yüzünden 

Londra 18 (A.A., - Kaç haftadır 
devam eden kuraklık Ye mülhit ••• 
ca.klar yüzünden yer yer ormana 
yangınları oluyor. Krahn Sandriogam 
malikine1indeki ormanlar da yanmııtır, 

Vaterlonun 
Yıldönümünde 

Wellington'un Torunu Öldü 
Londra, 18 (A.A.) - Vaterlo mu• 

harebe&i kahramanı birinci DOk d8 
Vallingtonun toronu maruf Dfik dl 
Vellington 85 yatında olduğu haldf 
kalp tekteııinden ölmüştür. Garip blı 
tesadüftür ki bugün Vııter)o muhare• 
besinin yıldönümüdür. 

BÜ V ··, K 

A YYARE PİYANGOSU 
3.üncü keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

ikramiye 50.000 Liradır. Büyük 
Ayrıca: 10.000, s.ooo, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mükafat vardır. ..................... , 
piyaıalarda buğday fiyatları sağ
lam ve yl\kselmiye doğrudur. 

* Yafadan bildiriliyor: Tel-Aviv 
T•l _ Aoiv sergısı kapandı. 

. . ti• Bu sergide Türkl-ses'::;:r yenin ayrı bir pav• 
yonu olmayişı bay• 

paogonu rağımızı ara)·an 
gözleri müteessir ediyordu. 

Türkiyenin Filistioe ihraç et· 
tiği baıbca mevadı bu sene Bul· 
aar pavyonunda bulmak kabildi.. 

• 
Bu suretle Bulgariıtan bu pazarda 
gittikçe ehemmiyeti artan bir ra• 
kibimiz halini alıyor. 

Bulgar pavyonunu buradaki 
Bulgar konsolosu M. Moiz Şeluz 
idare etmiştir. Burada teıhir edl· 
len mevat bilhassa bizi alakadar 
edici mahiyettedir: 

Tütün - cığara - koza· gül yağı, 
sabun, peynir ve her nevi hububat. 

Bu maddeler Türkiytmin Fili ... 
tine yaptığı ihracatm başlaca ka· 
temlerini teşkil etmektedir. 
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r &IKAYI 
Bu Sü unda Her gün 

Yaznn: lsmeı Hulusi _ __..._, 

Bir Kadın Merdiven 
Çıkıyor 
--<:>---

Meşhur rom ncı Serap Türabi ) - Kusur, nasıl bir · kusur, 
Bey s~n y~zdığı romanının ka- l söyler misiniz? 
bma hır resım yaptırmak istedi. l -Bu resim merdiven çıkan 
Az me bur ressamlardan Cevval değil merdiven inen bir kadını 
Cabi Beye müracaat etti: gösteriyor. Siz de bakın: 

- Romamnım kabma bir Bir ayağı öteki ayağından 
resim yapacaksınız!. bir basamak a~ağıda l 

- Hay bay yapayım! Ressam Cevval Calibi Bey 
- Romanımın ismi "bir kadın az me.şhur ressamdı amma çok 

merdiven çıkıyor,, bu isme uygun :ı:ekiydi. 
reımi arbk siz tayin edersiniz! - Esas itibarile beğendinizse 

Ressam Cevval Cabi Bey ce· bu kusuru da tashih ederimi 
vap vermedi. Serap Türabi Bey - Artık bu resimde tashih 
ressamın cevap vermemeşindeki imkAnı var mıdır? 
aebebi anladı: 

- Yapbğımz resmi beğenir
ıem, size tam on lira veririm! 

On lira özünü duyan ressa• 
mm gözleri birer bronz onar ku
ruşluk kadar açıldı: 

- !atcdiğiniı resmi hu ak-
9nm yapar, y nn size getiririm! 

Ress.am Cevval Cabi B. koşa 
koşa evıne gitti. Kurşun kalemi
ne, kağıda, çini mürekkebine, 
bo)aya sarıldı. 1ki saat bqını 
kaldırmadan uğraştı. "Bir kadın 
merdiven çıkıyor., isimli kitabın 
kabına merdi en çıkan bir kadı
nın resmini yaptı Merdiven bir 
bahçe merdiveni idi. Bir duvara 
clayanmışb. Arkas na dallı budal<
la entari giymiş, saçları kıvırcık 
bir kadın, amma güzel bir kadın 
iki elile merdivenin iki tarafını 
tutmuştu; bir ayağım bir basa
mağa, öbür ayağını öbür basama
fa basmıştı. Yüzü biraz arkaya 
dönnklU. Birisine bakıyor, gU
lllmsiyor gibi idi. 

Ressam Cevval Cabi Bey pek 
•t . meşhur ressamdı, amma iyi 
re11m yapardı. Kendi kendine: 

- Mükemmel, dedi, bunu 
ıneıbur romancı da · muhakkak 
beyenecektir .. 

Uykusu ge!mişti. Yattı, uyudu: 
Rü'yasınd bir tek lira gör

dll. Sonra beş lir gördü, daha 

- Hayır, ayni resmi bir ikinci 
defa yapacağım, bu sefer merdi
ven inen kndın değil, merdiven 
çıkan kadın olacak! 

Sözünü bitirir bitirmez boynu· 
nu büktü. Me.şhur romancı işi 
anladı. 

- On liran1ZJ verebilirim, 
siz de resmi istediğim ıekilde 
~apıp yarın getirirsiniz! 

Cüzdanını açtı, ressamın titre
yen parmaklan arasına on lirayı 
sıkıştırdı. 

Ressam Cevval Cahi arkadaş
lariJe beraber o gece on liranın 
bir köşesinden girdi .. ÖbUr kö e
sinden çıktı, 

* 
- işte efendim, resim istedi-

ğiniz şekilde, kadının bir ayağı 
yukarı basamakta, yani yukarı 
çıktığı belli .. 

Meşhur muharrir Serap Ttirabi 
Bey resme baktı: 

- Evet dedi. Mükemmel ol
mu bir ayağı yukarı basamakta 
" Bir kadın meriven çıkıyor ,, 
romanım için mükemmel bir kap •. 

Cevval Cabi Bey veda edip 
ayrıldı. 

Sokakta hem yürüyor, hem de 
kendi lcendine gülüyordu. Gül-

SON POSTA , 
DABCOViCH YI şureklsı 

Tela 44 708 • 7 • 41220 
Avrupa ... Şark limanlan araamda 
munta1&m _poata. 

Anvers. Rotterdam, Hamburg •e 
Jııkandinavya limanlan hıin yakında 
hareket edecek vapurlan ve dünyanın 
baolıoa limanlannda tranabor demen 

Y kında gelecek vapurle.r 
Gudrun vap. 22-23 Hazirana doğru. 
Tekla vapuru 16 Temmuza doğru. 
Yakında hareket edeoek vapurlar 

Gudrun vavuru 23·25 Hazirana 
doğru. 
TekSa \'ap. 18-20 Temmuza doğru. 

Fazla taf ilat için Galata, Frengyan 
hım umurni aeenteliğine müracaat 
Tel. 44707 8 ·-41220 ............ 

TBEO BEPPEN 
vapur acentah§ı 

P-0lıah Pnlestinc Line of the polish 
'l'ınnsatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia - America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA " Transatlantik vapuru ile 
Jfoslence- İstanbul- Hayfa - Yafa. 

Pirtı arasında muntazam ve lilkı 
azimet vo avdet seferleri 1, 2 ve 
8 üncüsınıf kamaraları vardır. 
Hayla • Y fa- ve Pire icio seferler: 

28 liazıran eaa.t 15 te 
12 Temmuz aaatl5 te 
26 Temmuz saat 15 te 

9 .Ağustos saat 15 te 

DoAru Köstence için seferlen 

25 IJazirno saat 19 da 
!J Hnziran saat 19 da 

23 Haziran saat 19 da 
6 Ağustos eaat 16 da 

20 Agu to saat 16 da 

Seyahat mUddeH ı 
lstanbul - J{östeuco 15 ııaat 
1 tnııbul - Yafa 61 ,. 
.lstnnbul - Hayfa 71 ,. 

Fazla tnf eilflt için Gala tada Froag
) mı hanında umumi accntalıklara 
mürıwrnt. 'L'el. 4-4707 8-41220-Yolcu 
için atlaııtik vnpııru acentasına.. 

Galatn nlıtım caddesi Tol. 40019 ve 
Vogouli - Kok ve Natta. seyahat 
ecentalıklarına müraca t. 

(33) -<mi ............................................................... 
mekte haklı idi. Resim değişme· 
mişti, aynı resimdi. Fakat birinci 
seferde, icadının bir ayağını ö'teki 
ayağından bir basamak aşağıda 
görilp itiraz eden meşhur romancı 
bu sefer, kadının bir ayağını öte• 
ki ayağından bir basamak yukarı
da gördUğü için beğenmiş: 

- Mükemmeli 
Bulmuştu. 

Sayfa 11 

Siyasi Ziyaretler 
Fransada Yine 

Etmiye 

Yogoalavya hariciye nazın 
Jevtitek geçen hafta Fransayı 
ziyaret etti ve ilç Kftn kaldıktan 
sonra memleketine döndil. 

Fransız gazeteleri bu ziyareti 
küçük itilifın diğer iki rUknU olan 
Romanya ile Çekoslovakya nazır· 
ları tarafından daha evvel Parise 
yapılmış olan ziyaretleri tamam

layıcı bir netice olarak gördüler 

ve bu münasebetle küçlik itilafın 
beynelmilel siyasette gittikçe ar .. 
tnn tesirinden ve Balkan itilafını 
vücude getirmekte görl\len rolü~ 
den bahsettiler. 

Bu arada dikkate şayan ola· 
rak fU cümle de sarfedildi: 

- Vakıa Yugoslavya Fransa
nın ltalya ile mevcut mUnasebatını 
baznn şekerrenk bir hale getirmiş 
ise de ıon zamanlarda bu iki 

Biribirini 
Başladı 

Takip 

devletin arası da normallqmiıtir. 
Der(ettiğimiz resim Fransa 

hariciye nazaretinde Yugoslavya 
hariciye nazınnm ıerefine verilen 
ziyafetten sonra alınmııtır. Soldan 
sağa doğru madam Jevtitch, M. 
Bartu, madam Osurki M. Jev• 
titch. 

Amerika Ve Mesai 
Bir~iği 

Vatington, 18 ( A.A ) - Kongre 

Amerikanın beynelmilel mesai birliti· 
ne girmesine karar vermiştir. Fakat 
cümhuriyetçiler bunıı tiddetle muhalif 
imitler, bu karann Amerikayı Akvam 
Cemlyetine yaklatbrmıı olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. · · 

( Son Poıta. ÇUnkll Amerika M111etler 

Cemt1etlnl kurda~tan ıonra bu 

ırlrmemeya karu ~ezmişti. ) 

ceınlyate 

= 

Topçubaşı AbdUlmUmin ağa Vakfı MUteve1liliginden: 
Scmtl ve mahalleai Caddesi Numar~ıı qnsl Ecri miıll 
Tophane Kılıcalipaıa Topçular 324/1 Dllkk&n 16 - 18 

" 326 ; " 18 - 20 
Bıılid~, cinsi n evsafı yaııh dilkk"nlar 19 Haz.İran 1934 tarihinden itibi-

ren 30 Haziran 1934 Cumnrtcıi günü ıaat 14 de kadar 10 gilıı ~il~d~tle 
mliznyede suretile kiraya verilecektir. Talip olanlar l.t'anbu\ Evkaf ~u~urıye• 
tinde Mülhaka krlemine ve yevm ve saati meı.lrQrda da Encümenı ıdarcye 
mür ıcaatları. --

icaret Bankası 
aonra on lira gördü: 

On lira bir ipe asılı idi. Elini 
uzattıkça elinden kaçıyordu. Ug

Mart Bilinçosu 
raşıyor, zıplayor, fakat bir tnrln =-==-=•====::a--==-===A=K=-==T İ F 
yakalıyamıyordu: 

Kan ter, içinde uyandı. Sabah c::. iZAHAT 
olmuş, güneş epeyce yükselmişti. Banknot 
Alelacele kahvaltısını etti, resmi Dahildeki muhabir bankalar 
aldı. SEN EDAT CÜZDANI : 

- Mükenı • el. Vadesine 3 ay kalan 1.536.334.23 
Resmi bir boru ıekliode ııardı, 3 aydan fazla kalan o ()O 

koltuğunun altına sıkıştırdı. Meş· ESHAM ve T AHV1LA T CÜZDANI 
hur romancı Serap Tftrabi Beyin k 9 . Borsada ote olanlar 4.810.00 
•vme gitti. 
~p Ttırabi Bey de daha » » olmıya11lar 143.579.90 

yem 8>' ... llUfb. Ressamın yaptığı AVANSLAR 
resme baktı: Emtia ve vesaik tiz.erine avanslar 

- Nasıl Bejendiniz mi ? Sair mütenevvi avanslar 
- Mükemmel r BORÇLU HESABI CARiLER 
Bu ıöı reısamın kalbini 

0 
Kefalet mukabili krediler 

liraya kavuşm bir inaan heye~ Teminatlı krediler 
canile on defa birbiri arkaaına MUHTELİF BORÇLULAR 
çarpbrdı : ipotek mukabili avanılar 

- Mükemmel amma 1 lıtirakler 
Biraz evvel oıı defa çarpan MENKULLER 

kalp, on lira kaybetmif bir inan 
lıeyecanile yiiz kere birbiri arka· 
ıma çarptı : 

- Ammrı nesi var? 
- Resim güzel, ben de böy· 

re bir ıey isterdim, yalnız ldiçük 
daha doğrusu bftyllk bir kusur 
gözüme çarptı. Oııu taahib etme
m;11iz. 

Makinalar· 
Kasalar 
Tesisat 
Mefruşat 

GA YRt MENKULLER: 
Banka binalara 
Diğer gayri menl"ılMr 

NAZIM HESAPLAR 

533.055,24 
162.353.49 

741.943.29 
395.315.14 

11.400.00 
10.368.41 
59.065.12 
51.619.25 

98.7lH,30 
186.553.19 

T. lirası 
907.486 
83.522 

1.536.334 

Ku. 
59 
52 
23 

238.389 90 

695.408 73 

1.137.258 43 

762.188 
334.333' 
354.394 
132.452 

52' 
31 
41 
78 

285.344 49 

1.262. 732 i8 

1t729.846 29 
-= 

:.================-=========-~== 
PASSiF 

= 
iZAHAT 

SERMAYE: 
iHTiYATLAR 

Fevkallde ihtiyat 
Kanuni ve nizami ihtiyat 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 
CARI HESAPLAR 
TASARRUF MEVDUA Ti 
Vadesiz 
Vadeli 

Bir aya kadar 
Bir aydan bir 
.eneye kadar 
Bir aene Ye bir 
Hneden fazla 
-.adeiler 

TEDiYE EMİRLERi 

948.629.71 

89.182.27 

1225.465.13 

SAİR MUHTELiF ALACAKLILAR 
ITF A T AHSISA Ti 

0.00 
131376.45 

145682.10 
2263277.11 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER VE 
KUPONLAR 
NAZDI HESAPLAR 

T. liraıı Ku. 
1.200.000 00 

131.376 45 

85.276 21 
195.561 50 

1.578.656 62 
2.408.959 21 

39.442. 93 
694.834. 00 
12.710. 02 

120.296. 97 
1262.732. 38 

1.729.846 29 -
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Hu~~rn:;.:ai~:·b:i~~d:d::vkBir adet HASAN TIRAŞ BIÇAGiLE otuz dBfa tıraş olanlar vaı 
O kadar keskin ve tırafı o kadar latiftir ki insan tıraş olurken bu inceliğe ve hafifliğe hayran kalır. Şimdiye kadar piyasada mevcut olan bütün tır&J bıçaklara bu 
mükemmeliyet karşısında şaşırmışlardır. Avrupada daima birinciliği musaddak Hasan markasının bu taraı bıçakları emsaline çok faiktir. · IO adetlik kutusu 50 kuruştur. Hasan 
tıraş sabunu ve sabun kremi sürmek zevkin nihayetidir. Başka marka verirlerse almayır.ız. Taklitlerinden ıakınınız. Hasan Ecza Deposu. 

Fakat iyıce kurulandıktan sonra 
vucudunuzu 

NİVEA 
kremi • yağı 

1 t t uvmağı unutmayınız! Bu sayede 
guneşte yanmak t etı l ık esine 

-~ karşı <korunmuş'olursunuz, 

teniniz taze ve sağlamla~ır. 
Cıldiniz yumuşak ve gergin kalır. 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Katibiumumjliğin_den: 

Mefsuh Türk Oı:aklarmdan Üç yüz liraya kadar alacaklı olan
ların alacakları ödenmek üzere müracaat etmeleri evvelce ilan 
edilmiş idi. Epey zaman geçtiği halde bazı alacakhlarııı henliz mü
racaatta bulunmadıklan anlatılmıştır. Bu miktar alacağı olanların 
An karada Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde l asfiye encümenine 
müracaatları Inzumu tekrar ilAn olunur. 

istanbul Milll Emlak Müdürlüğünden: 
· Muhammen bedel 

Feri köy: Birinci kısım maballeal Baruthane 
caddesinde 6 oda, 2 Sofa, Daraça, Balkon ve 
müştemilata saireyi havi 36, 36/l No. h maa 
bahçe hanenin nısıf hissesi. 

Lira 
1500 peşin para 

veya mübadil 
bonosu ile 

Üsküdar' da : Solak Sinan mahallesi T opbaneH 350 ,. .. 
oğlu ıokağında bahçe ve iki oda ve müştemilib 
aaireyi havi 31 No. lı hanenin 36/48 hissesi. 

Yukarda yazıla mahallerin hizalarmdaki kıymetler üzerinden 
açık arttırma usulile 20 Haziran 1934 Çarşamba günü saat On 
dörtte satılacağı ilan olunur. "B.11 "3862,. 

VAPURCULUK 
°TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

fatanbul Acentalığ'ı 
Uman Han, Telefon: 22925 

İzmir. ve 
Sür'at 

Mersin 
Yolu 

S~DIKZADEv:r.~~:.!2 

Cuma günü aaat 11 ele Sirkeci 

nhbmmdan kalkarak doğru IZMlR, 
Antalya, ' Menine gidecek. Döniltte 
bunlara ilaveten Alanya, Küllük, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

'-mı _____________ , 

BONO 
Mübadil 

Yurtluk 
Hazine 

lat. Bahkpazar 6, Yasil (502) 

Kimyager 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. DilC1-
mum tahlilat. Bahçekapı Emlak ve Ey
tam Bankası karşısında tzzet Bey Han 

~·------1~ (378) 

iSTiFADELi AKAR 
Beyoğlu'nda merkezi bir mevkide ve 

tramvay caddesine bir dakika mesafede 
Ağacami sokak 23 No. h kugir hane 
(8 oda 2 mutbak ve altında bir bap 
diikkioı vardır. } Azimet dolayısile acele 
eatıhk•ır. Ve biiyük bir ganimettir. lati
fade etmek: istıycnler hane tahtındaki 
lrnudııracı Kosti Ef. ye müracaat. (498) 

ll!1 Q 
l/Q K;ye 

4.Sı 

•• 

TAHTA KURULAR 
KORKUNÇ 

birer kabusturlar 
• • • onları FLiT ile öldürünüz. 

Bir tahta kurusunun ısırışı kutt• 
vetl ve aynı zamanda zararlı bl• 
ıztırap verır Tahta kuruları, b~ 
ıaştırıcı ha~tatıkıar• bir evden 
dı~erın• taş.ırıaı. Onlar kolay ke>o 
lay ôıme7 ve bunun için dir ec• 
adi haşaraı öldürücü mayii•• 
tahta kuruıarına karşı teslrıiı 

.~

5
~~ kaıırıar. Bunıarı oldürmek için 

tı.I FLİ1' dorı harfi! F·L -İ·T tedarlll 
ediniz. Siyah kuşaklı ve aeker 
resimli sarı tenekelere dlkkal 
ve onıarı musirren talep edınıı. 

Umumi Depo5L 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 

Alınacak 60 ton kurşun için 9, 12 
ve 15 Haziran 934 tarihinde yapılan 
ilanlarla aleni münakasa usulü tatbik 
olunacağı sehven gösterilmiş o du
ğundan münakasa tarihi olan 2 Tem
muz 934 te kapalı zarfla müracaat 
olunması tavzihan ilan olunur. "3235,. 

1 lstanbul Belediyesi - llinları 
Darülaceze için bir sene zarfında lOzumu olan et, 7000 kilo 

Sabun 18,000 kilo Pirinç ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya k~ 
nulmuttur. Talip olanlar fartname almak üzere Levazım müdUrlllğll• 
ne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de teklif edilecek 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mek• 
tubu ile teklif mektuplarını 21/6/934 Perıembe günü ıaat On bet• 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. "2915,, 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki şubel~ri: - - - - --- --
Galata • lstanbul - izmir 

1) • lst Tütün Giimriigü eposu. . .. 
• Her türlü banka ışı ::} 

Fatih sulh UçUncU hukuk 
mahkemealndenı Kutsiye hanım 
tarafıuden kocası Mehmet efendi nlcy· 
hine sulh teşebbüsü davası ikame edil
miı ve gösterilen adreste mevcut ol
mayıp ikametgAhı meghul oldutu mü
baıiri tarahndan verilen ıehten anlaşıl· 
mış olmakla ilanen tebliğata karar 
verilmit ve yeTintl muhakeme 2·7·93' 
taat onda oldutundan yevm vı vakti 
m11kflrda mahktmede hazır bulunmanı& 
lüzumu ı.blii vt akli takdirde gıyaben 
karar nriteetli iliıa olunw. c1• 

-------

PETROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi.bir ilaçtır. 
Saç dökülmesini ve kepekleri 
durdurur. ..... , .................................................... ... 

Son Po•ta Matbaa91 

Sahibi: Ali fikre• 
N..,iyat lılAdtari: T.W. 


