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Banker 
insull Sıfırı Mı Tüketti? 

On Bin Do1ar Geldiği Doğru Değil 
Tevkifhaneye Girerken 46 Lirası Vardı. Şim-dı· O ı y· 

Müfli B k n arı ıyor 
s an er , ........ . in su il beşinci · ····:··· ........................................... .. 

f::~:~d~eg•~~ Bır Casusluk 
di. Dün sabah 
biraz geççe kalk· 
mış ve kahvaltı• 
mı yaptıktan 

sonra öğleye ka· 
dar kitap oku· 
makla vakit ge· 
çirmiştir. lnsull 
ilk heyecanlı gün· 
lerini geçirmiş 
olduğu için çok 
sakin ve müte
vekkil bir halde 
mukadder akıbe
tini beklemekte
dir. Tevkifhanede 
fnsull'ün en sa
mimi dostu, hiz
metini gören oda• 
cı ve kapıcı Ha· 
san Efendidir. 
Hasan Efendi li· 
s n bilmediği Par • 
halde kendisile a vazıg.tl de ~endisi gibi eırarengiz ıekle 

k ~~nh~u 
pe kolay anlaşmaktadır. in· ' nıüdü U Aziz B • 
ull dün birarahk tevkifh r eym yanına geçe-

1: ane ( Devamı 11 inci sayfada ) 

Garip Bir Vak'a 
8!m~~*·~.~~ ~i~!!!=~~i~~e~r~ur Çıkıyo~ 
yeste civarında Pirano bastahanesind ty k' .. çdgilndenberıdır Trı· 
h J . k d" e e errur e en harik l Ad b. i ıse haber verme te ır. Monaro d k. h . u a e ır 
sünden, ziya huzmeleri fışkırmaktad namBn k d asta hır kadının göğ
mesinden pnrlak bir ziya intişar ed_ır. u a lD uyuduğu zaman me-

k h k' 1 ıyor. 
Birço e ım erle beraber D S b 

fırka kôtibi bu hadise e k r. am ~ ve şehrin sulh hakimi ile 
hayrete düşmüşlerdir. y ya ından şahıt olmuşlar ve pek ziyade 

Yeni Tefrikamız 

Cazip, Canh, Merak u d 
Bir E 

yan ıran 
&erdir. 

Dirilen Mumya 
Tefrikamız yarınki nüshamızda 

nihayet bulmaktadır. Ayni nüshada 

ev ·m 
Kad n 

İsimli son derece heyecan uyan
dmın yeni eser başlıyacak ve 
bu, biten tef riknmızın yerini 
alacaktır. SevdiDim Kadın 
cidden güzeldır. Siz de beğe-

neceksiniz. 

Yarın Bqlıyor 

lngiliz D;nanmas•n· 
dan Mühim Bir Alet 

Çahndı 

l..ondra, ( Husust ) - Deyli 
Ekspres gazetesi bugünkll nüs• 
hasıoda bütün lngiltereyo he· 
yecan veren bir iskandaldan bah· 
setti, Gazetenin öğrendiğine göre 
amirallığın son derece itina ile 
gizli tuttuğu yeni bir alete müte· 
allık planın fotoğrafisi alınarak 
ecnebi devletlerden birine satılmış· 
tır. Amirallık bu meseleden şüphe 
eder etmez derhal tahkikata baş· 
lamışhr. Tahkik komisyonu ilk 
içtimaını amiral gemisinde aktet· 
miş ve çalınan plan ile alakadar 
olan küçük zabiti sorguya çek· 

Radneg /ngiliz Amiral g•rni.tM 
MerkezJ•11 6lr 6akıı 

miştir. Bu sorgu iyi bir netice 
vermemiı olacak ki küçük zabit 
derhal tutulmuı ve ihtilAttan 
menedilmiştir. 

Bukadar ehmmiyet verilen 
planın ne olduğu malüm değildir. 
Fakat kulaktan kulağa akseden 
rivayetlere bakılırsa ilk defa 
olarak Akdeniz manevralannda 
tecrübe edilen bir iletin mevzuu
babs olduğu anlaıılmaktadır. Jıf 

Romanyada Buhran 
Olmıyacakmış 

Bükreş 7 - Romanya telgraf 
ajansı Tataresko kabinesinde pek 
yakında buhran olacağl hakkın· 
daki ecnebi haberlerini tekzip 
etmektedir. 

M. Dukanın katlinde methal-
dar olarak maznun bulunan demir 
muhafız teştilatı azasının divanı· 
harp tarafından beraet ettirilme
leri, adliyenin salahiyeti dahilinde 
bir it olduğundan bu, hükümetin 
vaziyeti nıerindo hiçbir ıuretJe 
mlleaair olamaz. 

Meteliksiz 
Papa, Harp İlin Etti 

Papa 

Neşredilen Bir M~..: 
tupta "Nazi,, Fırkası 
Dinsiz Olmakla itti• 

ham ediliyor 

Almanya Aleyhin· 
de Bir Kitap Ha

zırlıyorlar 

Kolonya, 6 ( Husuıi ) - Hit
]er ile papalık makamı arasında 
bugünden itibaren şiddetli bir 
propaganda muharebesi başlamış 
bulunmaktadır. Filhakika bu ge-
ce sabaha karşı Romadan papa· 
nın imzası ile (Kölnische Çeitung)a 
bütün Alman katoliklerine hita· 
ben yazılmış bir beyanname gel· 
miştir. 

Biti• 

Bu beyanname: ltaatlı çocuk
lanm I 

Hitabı ile bqlamaktadır. lçia
de Almanyada idareyi ele ıeçi
ren nasyonal 10Syalist nazi fırka
sının bugüne kadar yapbjl pro
pagandalarda dinaizlije m8Dtelal 
bir yol tuttuğu .aylenmekte ve 
Alman katoJiklerlaiD bu dinsizlik 
cereyamna kal'fl aldıklan moka 
vemet vaziyeti takdirle yadedil
dikten sonra papalık makalllllllll 

( Devamı 9 uncu .. yfada) 

Bir Kısım Ceyhan Köylüleri Hicrete 
Mecbur Olacaklar Gibi 

Ceyhan, (Hususi) - Abdülha· 
mit zamanında Hazinei Hassanın 
bu havalide tesis ettiği bir çiftlik 
birkaç yi:z parça köye temellük 
iddiasına kalkmlJh· 

O zaman bu köyler bir bayii 
•ıkıntıya uğramıştı. Cümhuriyetin 
ilanı üzerine köylil arazisine sahip 
olacağım ümit etmiş, umran işle
rine koyulmuş, ağaç dikmiye, 
bahçe yapmıya teşebbns etmişti. 
Halbuki Mankit, Mercimek, San
bahçe, Tumlu, Soy~~b, ~~kurka
mıı köylerinin arazısı mıllı emlik 

idaresine intikal ettirilmek istenll
mektedir. Halbuki bu k6ylerdea 
çoğunun ellerinde tapulan •ardar. 
Bu müuasebetle do.n bir ihtiyar 
köylü anlabyordo: 

- Adana valilİ Cemal pap 
zamanında elimizdeki koçanlı 
araziye müdahale edilmeye ~ 
lanıldı. Valiye m&racaat ettik. 
Tapu dairesi: 

" Bunların ellerindeki koçaa
Jann istinat ettiği kayt taıdikll 
değildir. Memur yaktinde taadik 

( Devamı U unca 1&yfada ) 

1 
Alışıklık! .• 

Rejis<Sr - Filimde alacağınız rol hem tehlikeli, hem de pyel 
gUçtUr.. Uçurumlu kayalardan atlıyacaksmız. Nasıl İfİDİZe plir mi? 

- Muvaffakiyetimden emin olabilirainiz. Dendeni& her P U. .. 
,.... kaprWadea scliP ıeçerim. 



Cür 
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Hergün 
Miindericatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

~=--------_,,,. __ ._.. __ _ -. ~--··~~--~-

l n kıl ap Dersleri 
Hikmet Bey Dün De 
Ders· ne Devam Etti 
. Maarif Vekili Hikmet Bey 

d~n sabah Anka r dan gelmiştir. 
Hıkmet Bey dün akşama kadar 
Üniversitede meşgul olduktan 
~onr~ ak~a~ saat ( 17 ,30 ) da 
ınk,lap tarıhı enstıtLsünde dersine 
devam etm ştir. Hikmet Bey dün 
akşam, Londra Konferansını 
tn~ip .. eden devreyi anlatmıştır. 
Dunku derste şehrimizde misafir 
bulunan Romanyalı Üniversite 
taleb~si de hazır bulunmuştur. 

Hıkmet B~y dünkü dersinde 
demiştir ki: 

" - Bu devre aktedilen 
F rnnsız itilafı en mühimdir. Bunda 
birçok sebepler vardır. Bu se
bepler bar.zdir. Mesela bizim 
tarafımızı alalım : Anlaşmak iste
memizde iki mühim sebep 
vardı. Şarkta Ermenistanı saf 
harici çıkarını. hk. Fransızlarla da 
anlaşı~s~k.' Yunan cephesine kuv
vetlerımızı teksif edeb'l kt k. 
O k't b' . ı ece ı 

va ı ızım elimızde · d' f şımen ı· 

·N{ v~ liman yoktu. İstanbul İzmir 
ersm, hep dü~man el" d• 'd·' 

Mer · · k T ın e ı ı. 
t . sını urtarırsak nakliyat nok-
aı nazarından çok k k k 

Cenup vila . azanaca tı • 
b" b b y~tlerınde Fransızlar 6S b .ar e kgırışmiş bulunuyorlardı 
bor· ın S as. erderi vardı. Halbukl 

d
un F urıye 1 e 15 bin askerleri 

var ı. ransız ar Gazia t b' ld k 
1 k. • .. d f n e ı a ı -
arı va ı.., mu a iter d k 
bilmişler, müdafaa ;şan çı a• 
hatta Suriyeye akınlar apıyorlar, 
l d B. l b yapıyor• 
ar ı. maena ey Fransızlar bu 
muh~rebelerden bıkmışlardı. " 
Hıkmet Bey müteakıben (Frank· 

~n Buyon) un Ankaraya gelişini, 
ransızlarla olan müzakereleri 

hnl~t!11ı~, bu müzakerelerin bizim 
~ncı sıyaset noktasından büyük 
~~ :;ter,miz olduğunu izah etmiş
k · 1 met Bey bundan sonra Sa

ar.ya muharebesinin zaferimizle 
netıc:Ienmesinin ne gibi tesirler 
ra~tıgını anlatarak bütün devlet
erın artık biz:mle anlaşmıya ka-

rBar verdiklerini söylemiştir. Vekil 
ey demiştir ki: 

."' - Sakarya muharebesinin 
netıcesi olarak dört muka-
vele aktedilmiştir. 13 T eş-
rinievvelde Knrs muahedesi 
aktedilmiştir. 20 Teşrinievvelde 
Fransızlarla Ankara muahedesi 
yapılmıştır. Bu itılafname misakı 
millinin zımr:en olsun Fransa t 
rafmdnn kabu'ü demektir .P: 
bizim için bü) ük bir muvaff~ki e~ 
oldu. Çünkü Fransa i:e lngilt~re 
a~asında bir münakaşa oldu. fn
gıltcre Fransayı protesto ve itha 
etmiştir. Fakat bu itham sam· ~ 

h k·k- d w ·ıd· ıını ve a ı ı egı ır. Buna mukabil 
Rusy anın en çc.k çekindiği G ' 
dev~e? ~~ansa idi. Ruslar, dah~f-
dekı ıhtılal.erde f ransa w 

ld 
w • parma gı 

o uguna ınanırlardı F k t b 
muahede Rus' k k. a a u 
Bu d T·· k.arı uş ulandırmadı. 

a ur - Rus d U w 

Fransız - 1 . os. ugunun, 
ok k ~gı tere dost.uğundan 

ç O uvv~.llı olduğunu gösterir. 
çüncu muahede 1 T 1 l yaptığım ng ız er e 

muahedeı~ . esirleri~ mübadelesi 

A k 
sıdır. Dordüncüsü de 

n arada kt d'l T" k' a e ı en Okranya -
ur Hyke dostluk muahedesidir. ,, 

d 1 met Bey bu akşam dersine 
evam edecektir. 

Tramvay Meselesi 
• A~k.ara8 (Hususi) - Tramva 

şırketı ıle Nafıa Vek~leti Y d k" i:I arasm-

ş? kı mUzakere safahata çok iyidir. 
ır et murahhası M. Veyi N f 

Vel.fıletinin teklif.ne itilaf . 
8 ıa 

b• k' "f .1 gırane 
ır te .ı ı e mukabele etm · 

ve Pnrise gidip sorı kararı aldık~ 
~an sonra dö ımck üzere lstanbula 
B nreket etm"şt:r. Vali Muhiddin 
bey de N .. f,a Vekaletinin Şirket 

hakkında istediği malümatı lstan· 
uldan Kelirtme:ktedir. 
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SON TELGRAF HABERLERİ 

Gazi Hz. İzmir Yolunda 
Hususi Tren Saat 2,30 Da Eskişehre 
Vasıl Oldu, 4 te Afyona Hareket Etti 

Ankara 8 (Hususi) - R · · H G · · t k d w 1 · · h eısı· z. ne azı ıs asyonuna a ar dogruca zmıre gıdecekleri söy-
cUm ur Gazi Hz. refakatlerinde refakat etmişlerdir. lenmektedir. 
Kılıç Ali, Salih, Nuri Beylerle Eskişehirde lzmir Sevinç içinde 
~~~m P.aşa ve yaverleri olduğu Eskişehir, 8 (Hususi) - Gazi lzmir, 8 (Hususi) - Gazi 
I a . c dün akşam saat 20,25 de Hz. ni hamil hususi tren saat Hz.inin buraya teşrif etmekte 
zm~~- ha~c~et buyurmuşlardır. 2,30da Eskişebre geldi. oldukları haberi büyük bir sevinç 

uşarumleyh hazretlerı· · t G · · ·· • k · · k b d d d ıs as- azıyı gorme ıştiya mı es- uyan ır ı. 
~on a ~· M. Mec:isi Reisi Kazım, liyen kalabalık bir halk kütlesi Halk sabırsızlıkla Büyüle Ga-
h aş~~kıl İsmet ve büyük erkanı- istasyonu doldurmuşlardı. Gazi ziyi beklemekte akın, akın lstas-

ar ~ye reisi Fevzi Paşalar Haze- Hz. uyuyorlardı. yona gitmekte, candan tezahurat 
ratı ıle vekille b' ı . · · kt d l r, me us ar, valı Tren ıstasyonda bır buçuk yapma a ır ar. 
ve kalabalık b' h Ik f ' a·· ··k ' f' . . . b d 10 t . ., . ır a tara ından saat:ik bir tevakkuftan sonra tam uyu mısa ırımızın ura a 
eşy~ ~dı.mışlerdir. saat dörtte Afyona müteveccihen .giin kalacakları, civar kaza ve 

N f' azım ve İsmet Paşalarla hareket etti Gazi Hz. nin Af· kasabalarda tetkikat yapacaklnn 
a ıa ve Hariche V kill · G · · _J'l k d' ~ e erı azı yonda tevakkuf buyurmıyacakları, tahmin \.~ı me te ır. 

Hiç işitilmemiş Bir Adise 
Kırşehir ( H . ) 

köylerd k' • • • ususı - Bazı e e ıııını d k dıramıyan kö . zamanın a al-
k 

ylU. toprağı derince 
azar, etrafını taşla o··re l 

k
. r, çamura 

sıvar ve c ın anbarı ya 
K h. . par. 

ırşe ınn Cemele k.. .. d 
M h t 

w 

1 
oyun en 

. a mu og u Şakirin de böyle 
bır anban varmış So b h d . . · n a ar a 
ıçıne buğday doldurmuş. Üstünü 
k~p~mış. Geçen martın '1:1 nci 
g~nu sab~h erkenden anbarın 
agzım a~tıgı zaman içinden sıcak 
ve acı hır duwamn çıktığını hay· 

retle görünce anbann ağzını ge
nişletmiş, bir saat kadar bekle
miş. Sonra içine inmiş; iner inmez 
de feryat etmeye başlamış: 

- Boğuldum, yamyorml Beni 
kurtarın. 

Şakirin karısı Huriye bu sıra
da anbarın ağzında kocasını bek
liyormuş. Derhal koşmuş; yakın 
komşulardan Mehmetle Raşit is· 
minde iki kardeşi çağırmış. Meh· 
met derhal nnbara atlamış; fakat 
o da Şakirin akibetine uğramış. 

iNAN iS1'ER 

Mehmedi Raşit takip etmiş ve 
a} nihal.. Huriye, bu sefer lsmail ve 

Mustafa isminde diğer iki komşu· 
sunu çağırmış, onlar da anbarın 
içinde bayılmışlar. Nihayet vak'a 
mahalline Ankoğlu Mustafa ye
tişmiş, ip sallandırılarak anbann 
içinde bayılanlar kurtarılmışlarsa 
da bunlardan Şakir ayalblamamış 
ve vefat etmiştir. Anbann, kapalı 
kalmaktan hasıl olan hararetle 
için için yandığı zannedilmektedir. 

"'" 
iNANMAr 

Dün elimize, bir diş doktorunun Almanca bir ilanı yarak yalnız: Alman, Avusturya ve fsviçrelilere ahş, 
geçti. Viyanada doktor Ratz'ın asistanlığında bulunduğu- verişte kolay'ık kösterileceğini haber vermektedir. Bu 
nu söylemekle bnşlıyan bu musevi vatnndnt nltın, porse- ilanı gördükten sonra bu memlekette oturan ve kaın
len, plat n dişler imalinde büyük lir ihtisası o duğunu nan bu ve bunun gibi vatnndrışlarm biz samimiyetlerine 
kayıt ve hernedenso Türk vntnndnşlarım kale bile alnu· artık inanmıyoruz. Sen de ey kari: 

I r • / N Al 

Sözün Kı 
Münderecatlmızın çoklu
gundan dercedilememiş- , 

J tir 

-------------==_... .............. ___.. 
Adapazarında 
Bir Cinayet 

Adapnarı ( Ht susi) - Faik 
efendi isminde bir t.ahveci meş· 
rebi hafif kudın olmakla maruf 
Hati...:enin evine gece şarhoş ola• 
rak girmek istemiş. Gece yarısi 
kapı) ı hızlı, hızlı çalmıya başla
mış. Haticenin dedesi bu kapı 
çalınışına hiddetlenmiş. Tabanca• 
sanı alarak kapıya çıkmış ve Faik 
efendinin üzerine boşaltmıştır • 
Faik efendi de mukabele etmiş; 
bu sırada merak edip pencereden 
başını çıkaran komşu Adem oğlu 
Rıza efendi başından ağır surette 
yaralanmış ve hastahanede vefat 
etnıictir. Faik efendi tutulmuştur. 

Üç Katil Asıldı 
Yozgat, 7 (A. A.) - Bir ka

dını feci surette öldürmüş olan 
katil kıpti Hüseyin bu sabah 
idam edilmiştir. 

Mersin 7 (A.A.) - Tel~i Meh· 
medi taammüden öldürmekten 
suçlu Deli Halil oğlu Mustafa 
hakkındaki ölüm cezası bu sabah 
Yoğurt pazannda infaz edilmiştir. 

İzmir, 8 (Hususi) - lzmirde 
Melek H. isminde bir kadını bo
ğarak öldürmekten suçlu Hüseyin 
dün sabah saat 4,25 te bOkOmet 
önünde asılmıştır. 

Kazalara Mani 
Olmak için 

Ankara 8 (Hususi) - Şehir 
ve kasabalar arasında işliyen 
otomobil, kamyon ve otobt\s gibl 
nakil vasıtalarının kazalarına ma• 
ni olmak için sık 11k mütehassıs• 
lar tarahndan muayenesi, fazla 
yük ve yolcu almamalan, bozuk 
ve köhne olanlann ıeferden men'i 
için Dahiliye Vekaletince bir ni· 
ıamname hazırlanmıştır. 

İnsull Meselesi 
Londra, 7 (Hususi) - M. in• 

suU'ün teslimi için icap eden ev· 
rak imza için Florida'da bulunan 
Amerika Reisicümhuruna tayyare 
ile gönderilecektir. 

Türk hükumetinin evrak te-
kemmül etmedikçe lnsull'U ver
meyeceği söylenmektedir. Vaşing· 
ton avukatları lnsull'Un davalan 
İçin şimdiden hazırlanmaktadır. 

fnsulle alakası olanlar müflis 
bankerin mabkem,.de bazı ifşaatta 
bulunacağından korktukları için 
gelmemesini temin maksndile 
lnsu!l'e istediği kadar para ver
mektedirler. 

Meis'te 
Rum Halk Başka Yere Hic

ret Etmek istiyor: 
Kaş (Hususi) - Meis adasın• 

da evvelce basıl olan kargaşalık-
lara iUiveten yeni bir hidise daha 
olmuştur. Şöyle: 

Geçimleri deniz kaçakçılığı 
olan ltalyan idaresindeki bu 
adanın Rum halkı tarafımızdan 
alınan muhafaza tedbirleri saye
sinde artık kaçakçılık yapamıya· 
cak hale gelmişlerdir. Şimdi 
emelleri başka bir noktaya hic
rettir. Buna, ltalyan idaresinden 
memnun olmadıklarını da ilave 
edebilirsiniz. Nitekim, iki defadır 
ki aleni ve umumi nümayiş icra
sına tevessül etmişlerdir. Bu nü
mayişler zabıta kuvvetleri tara
fından menolunmuştur. Bu arada 
bir İtalyan çavuşun elinden silahı 
alınmıştır. Halk bilhassa belediye 
reisine karşı hüsumct göstermek· 
tedir. ismi Alekerdi olan bu zat 
hakkında halk derin bir düşman-
lık hissi besliyor. _. 

, 



!demleket Manzarası 

licede Düğün 
Nasıl Yapılır? 

Lice ( Hususi ) - Anadolu· 
nun her tarafında düğün adetle
ri de değişir. L"cede de evlenme 
usulleri bambaşkadır. Nişanlı kız 
ve erkek nişanlı kaldıkları müd
det zarfında biribirlerini göre· 
mezler. Erkek nişanlısın mahall~ 
sinden bile geçemez. Eğer şaşı• 
np ta bir gün nişanlısı olan kızın 
mahallesinden geçerse pestia 
çıkanlıncaya kadar dayak } er. 

Dügün tekarrür edinc:e konu
komşu düğün sağdıcı tarafından 
davet o\unur. Güvey sırmalı şal
var ve elbiselerini giyer, sağdıçla 
beraber bütün evleri gezer. Per
şembe gecesi köyün bütün deli· 
kanlıları güvey evinde toplanarak 
Ja.baha kadar O} un oyr.arlar. 
Perşembe günü kız tarafı bir 
takrip ile gUveyi çalarak bir eve 
ıaldar, o zaman bütün delikanlı· 
lar güveyi aramaya çıkarlar ve 
bittabi bir evde bulurlar. Güvey 
bulununca kız tarafı delikanlılara 
mükellef bir ziyafet verir ve bu 
ziyafet mukabilinde gli\·e} i elle
rinden alır. Bu 

0

suretlede düğün 
nilıpyet bulur. 

Uşak' da 
Şeker Fabrikasının 

933 Faaliyeti 
Uşak ( Hususi ) - ·Şeker fab

rikası 933 senesinde 65675 dö
nüm pancar ektirmiş, 97,362,78! 
kilo pancar işlemiş, 9,770,800 kilo 
toz ve 5,480,530 kilo kesme 
ıeker imal etmiştir, Çalışma faa· 
liyeti ı 63 gün sürmüş, 350 si 
kumpanya harici olmak üzere 
1100 memur ve işçi çalışmıştır. 
Bu sene fabrikaya birçok yeni 
tesisat ilih·e edilmektedir. 

Zarada Menenj.t 
Zara (Hususi) - Kasabada 

grip ve menenj;t hastalığı çıkmış, 
Sıhhat idaresi aldığı tetbirlerle 
hastalığın sirayetini men ve tab· 
dit etmiştir. Mektepler birer haf
ta tatil edilmiştir. 

Sıvas Sıhhat müdürO f smail 
ve merkezi kükümet doktoru Ziya 
Beyler bu işle meşgul olmak üze
re kasabamıza gelmişlerdir. 

Zarada Köy kanunu TatbikaU 
Zara (Hususi) - Kaymakam bey 

Köy kanununun tatbiki için ted· 
birler almışbr. İmtihan edilen köy 
kitipler;nden muvaffak olanlar 
işe başlamışlardır. Kaza 13 mınta· 
kaya aynlmıştır. Ş:mdiye kadar 
tescil edilen gizli evlenme vak'a· 
ları yediyüzü bulmuştur. 

Zara Tapu ff.emurlugu 
Zara ( Hususi ) - Şerefiye 

kazasına bağlı 6 köy Zaraya bağ
lanmışbr. Sıvas Tapu memuru 
Şükrü Bey kazamız Tapu Memur
luğuna tayin edilmişt:r. 

l<aşta içtimai Vaziyet 
Kaş, ( Hususi ) - Kazamızda 

her cemi~ etin bir şubesi vardır. 
Ve bu şubelerin muhtelif saha
lardaki faali) etleri her bakımdan 
faydalı olmaktadır. Kasabamız 
civar kasabalardan birçoklarına 
limek olacak vaziyettedir. Türk 
inkılabının her sahadaki semere
leri burada görülmektedir. Oku
yup yazmak bilmiyen tek kişi 
kalmamıştır. Kisve inkılabı te· 
kemmül etmiş, başörtülü, çarşaf 
ve peçe!i kadın kalmamışbr. Din 
adamlan kanunun kabul \•e tarif 
ettiği şekilde geyinmektedir. Ça• 
lışma kıymeti anlaşılmış, çalışnu
yan tek fert kalmamıştır. 

~----------------.-------------------..... ----~ • 
HABERLERi 

Lice e Doktor Aranıyor 
Bu Kasabada Martın Üçüncü Çarşam

bası Meş'um Addedilir 
Lice (Hususi)- -·z. Kimse yan 

Licede bahar gözle bakmaz. 
başladı. Her ta- Kayma kamı mız 
raf zümrüt gibi belediye işlerile 
yemyeşil, küçük bilhassa umu-
büyük bu-ıu··o mun sıhhatini alfi· 
halk boı zaman• kadar eden şey· 
lannı bahçeler lere ehemmi} et 
arasında eğlenti· vermektedir. Ge-
Jerle geçir;yor. k çen sene or-
Eurada bu ayın ku içerisinde 
yirmi birinci çar- yapılan yolculuk 
şambası ( kara ve nakliyat bu 
çarşamba) sayıl· sene ferah ferah 

dığından bugün zaınlmaktadır. Bu 
çab albnda olur· Licenin umumi manzara•ı " Jant/arma kumandanı Razi B. tükranı da üç 
mak kat'iyyen doğru sayılmaz. letafeti doyulmayacak güzel.ik- kazanın başına bela kesilen Şeyh 
Eğer kıra gidilmez de evde otu· lerd~ndir. Fahri olacak herifin gebertilme .. 
rulacak olursa artık bundan sonra Zengin olan Licemiz şimdiye sine bütün varlığile gayret ederek 
(musibet, musibet) üstüne gel:rmiş. kadar bakımsızlık ve geçimsiz- muvaffak olan Vali Faiz Beye 
Kasabamızın kışı ne kadar meşak- lik yüzünden çok geri kalmıştır. medyunuz. Kasabanın yalnız bir 
katli geçerse yazı da bu Gerece Yeni Kaymakam Celal Beyle derdi var. O da doktorsuzluktur. 
eğlenceli ve hoş geçer. Bağ ve geçen sene kazamıza gelen Jan· Ba derdin çaresini de balediye-
bahçe!er şehrin önündeki ıümrüt darma Kumandanı Razi Beylerin miz bütçesine elli lira tahsisat 
ovayı kaplıyarak doğudan, batıya gayretlerile artık berşey yoluna koymakta bulmuş ve gelecek 
doğru uzanarak kasabayı ihata girmiş bulunmaktadır. Asayiş son doktora maaşından fazla ayda 
etmektedir. Burada ilkbaharın derece iyidir. Başına altını koy elli lira vermeyi göze almıştır. 

Edirnede 
Jandarmaları11. 
Bir Müsameresi 

Edime - Jandarma mektebi 
dene sonu münasebetile şehir 
kulübiınde parlak bir müsamere 
vtrmiş ve müsamerede büyük 
Anadolu taarruıunu bir perde 
üzerine akset irilen ziya çizgilerile 
ço'< canlı bir surette göstererek 
mil.I zaferin büyük hatırası taze
lenmiştir. 

lsparta'da imar Faaliyeti 
Isparta - Belediye hükümet 

civarındaki eski evleri istimlak 
etmiş ve yıktumışlır. Eski, ıebir 
parkının civarındaki yerler alın• ,, 
mak suret.le gen.şletilmektedir. 
Yeni yapılan ikinci şehir park.nın 
tanzimi işleri de bir aya kadar 
bitecektir. 

Bitlists Tayinler 
Bitlis (Hususi) - Samsun 

hususi muhasebe memuru Bayram 
Bey şehrimiz mubasebeihususiye 
memur!uğuna, Siirt Evkaf başkati· 
bi Baki Bey de şehrimiz Evkaf 
memurluğuna tayin edilmişlerdir. 

Kayserililer Hemşerilerini Andılar 

Kagserltle Sinan· ilıti/ali ve Sinanın gaptıfı kurşunla cami 
Kayseri ( Hususi ) - Türkiyenin her tarafında ölmez cscrJer 

bırakan büyük T;irk miman $nan Kayserlidir ve burada şimdi kendi 
ismine izafe edilmiş ol'ln şebire beş kilometre mesafedeki Sinan 
köyünde doğmuştur. Bu büyük hemşerinin ölümünlln 346 mcı aen.:si 
mWıasebetile burada da bir ihtifal yapılmıştır. ihtifale iştirak edenler 
Sinanın Kayseriye hediye ettiği şaheserlerden Kurşunlu camide top
lanmışlardır. Burada Maarif Müdürü ile Kayseri tarihi müellifi Kazım 
Nami Bey tarafından birer konferans verilmiş ve koca Sinanın ressam 
Kasım Bey tarafından hakiki büyüklükte yaplan bir resmi teşhir 
edilmiştir. Sinanın burada iki köprüsü ve bir camii ile bir hamamı vardır. 

Resimli Memleket I·Iaberleri 

1- Konya Ereğlisinde mekteplerde okuyan fakir 
ve öksüz çocukları himaye maksadile şimendifer 
müfettişlerinden Ahmet, maarif memuru Fettah, 
tüccar İbrahim Beyler başta olmak üzere himaye 
heyetleri teşkil edilmiştir. Bu heyetler mektepte 
oku:·an fakir yavrulara okuma levazımı ve gıda 
vermektedir. Resimde talebeler yemek yerken 
görülmektedir. 

2 - Karaman Gazipaşa ilkmektebinde başta 
mektep mildürii Remz.i Bey olmak üzere Hililiab-

mer Gençlik dernek kolu teşkil edilmiştir. Kel 
idare heyeti talebelerden Turan, Fethi Efendilerle 
Meliha Hanımdan ve muallim Hamdi ve Ha} ri 
Beylerden teşekkfil etmiştir. Derneğin 65 azası 
vardır. Resim demek idare heyetini göstermek· 
tedir. 

3 - Elizizde Halkevi temsil ıuhesi tarafından 
Faruk Nafiz Beyin Akın piyesi temsil edilmiştir. 
Resim temsile iştirak edenleri temsil kıy af etleri ile 
ıöatermektedir. 

' Berfin Mektubu 

Bitler 
Ne Yapar? 
Bir Alman San'atkarı Ba 

vekile Meydan Okudu 
Berlio, Nisan (Hususi) - Al 

man payitahtında Hitlerden sonr 
bütün memleketin en tamnm 
adamı olan Hans Alber bu .. 
başvekile meydan okumuştur. 

Bu zat Alman sahnesinin v 
Alman filminin en sevilen san'at• 
kirıd r ve Almanyanın (Valaıitino 
IU acdedi.mektedir. 

Başvekile meydan okumasın 
şekli ise, bir yahudi kııı ile e\f"' 
lenmesi olmuştur. Bu kız da sa .. 
natkarclır, adı Hensi Berg dir. 

Birkaç gün evvel Ufa şirketi-
nin müdürü bu tasavvurdan ha• 
berdar olunca Hans Aıberin hay• 
vanat bahçesi civarında evine 
koşmuş: 

- Halkın dilinde Hensi Berg 
ile evleneceğiniz hakkında bir şa .. 
yia vardır. Hensi Berg yahudidir. 
Yahudiler baklanda hUkümetiD 
aldığı vaziyet ise malumdur. Sizio 
bir Yahudi kw ile birlikte 
görünmeniz aahne hayabnıza 

derhal tesir edecektir. Binaenaley 
Matmazel Berge derhal allahaıs· 
marladık, demeniz Jiizımdır.» de
miş •• Bu nasihat karşısında san'at• 
kar tek kelime bile söylemeden 
şirketin müdürünü kapı dışarıya 
atmakla iktifa etmiştir. 

San'atkar ile nişanlısı hemen 
o akşam (Prag)a giderek evlen" 
mişler ve sonra fırtınaya karşı 
koymak ilzere geri dönmüşlerd~r. 

Şirket ıan'atkir ile mukave-
lesini feshetmiştir. San'atkir ya• 
budilerle olan rabıtanın kesil" 
mesinde mevcut mukavelelerin 
nazarıdikkata alınmayacağını bil· 
diği için mahkemeye müracaat 
etmemiştir. 

Biga'da 
Kuzu Et~ 35 Kuruşa 
Biga (Hususi) - Biga'ilaıı 

lstanbula fazla miktarda kes lm.f 
kuzu sevkiyaiı yapılmaktadır. Uu 
kuzuların Kanara tabir edile.O 
salhanelere sevki pek hazin o\. 
maktadır. Biçareler yolda yalnıı 
yürüyemedikleri için salhaneye 
kadar analannın yanında getiril· 
mekte ve orada aaalanndan ayn" 
larak bıçaklanmaktadırlar. Burada 
kuzu eti 35 kuruştur. 

Burdur' da 
Mahkumlar Boş Durmuyor 

Çalışıyorlar 
Burdur, - Vılayet hapisbanC4 

ıinde mahkümlan iş hayatına 
alıştırmak ve hapishaneden çık"' 
bktan sonra da bir iş sahibi ol· 
malanın temin maksadile başta 
müddeiumumimiz olmak üzere 
alakadar makamlann gösterdik· 
leri alaka iyi net:celer vermiştir. 

Kurulan 9 dokuma teıgabmda 
ve üç çorap makinesinde 39 mah• 
küm ça!ışmaktadır. Bir kısımlan 
da marangozhanede çalışıyorlar. 
Bnnların haricinde kalanlar da 
küçük san'atlarda uğraşıyorlar. 
Bütün bu işler yine kendi ara• 
lannda yaptıktan bir şirket ta• 
rafından idare edilmaktedir. 

Bahkesirde Mimar Sinan Ve 
lnönU ihtifalleri 

Balikesir (Hususi) - ikinci 
fnanü zaferi Halkevinde coşkuo 
tezahllratle tes'it edilmiştir. Mi
mar Sinan ihtifali de parlak 
olmqtur. 



• 

et lemi 

Almangadan 
Avusturgaga 

ir Tehdit 
Romada ltıılya ile Avuısturya ve 

Mncaris n arasında üç taraflı olarak 
vücuda getirilen yeni nnla•manan 

l • ' . 1' .. il u erı e an devnm ed:yor. Bi hassa 
Alm oya bu ani şmanın muh
temel neliC'clerini tıı.hmin etmekle 
me9guldür. M. Hitlerin ve partinin 
ra:ıetesi olan "Volkişe Beobahter 
ıa:r.ele 'nden aldığımız aşağıki aa: 
brlar hayli yanı d.klrnttir: 

"Roma paktına işt'rak etmiş olan 
Oç devlet.in iktısadi hayatlarının 
kurulu tarz.ı ve tabi olduk) · . en nıı:am 

e 9erınU m hsusalan tetkik edile-
cek olurs • dabn biday tte aarahatla 
görülüyor ki lu Oç devlet iktisadi 
bay U not kola;lı:ıştırmak için bugün 

ubt Ç oldukları ve bilh.ımıa AYua
turya ve Macaristan için arzu edi
len mütek l:il yardımı kendi başla
nna yalnız olarak yapamaı.lar. Unut
mam:ılı ki Macaristan için bayatı 
lktıaadiyesinin merkez.i sikleti l:uğda 
lıtihsalindedir. y 

Diğer taraftnn bl:iyoruz ki ftaJy 
henüz birka~ ene evvel kazandı;: 
bu dny b rbınden mağrU4' " 'dd' 
Ld B

. 
1 

e ı ıa-
ır. ınaen eyb, bu biraz d 1 kQk i h ava ı ve 

ınet V nkkında nihai bir bük 
ermeden evvel, ür devl•t ildm 

ıs • .. arasın a 
ma) ıs tan evvel al tedi • . 

olun n itilfiflan b ece~ı ıhbar 
A eklemek lazımdır 

vuatun•a t • d 1_ J • • u?u amaı ki şimdiye ka-
ar Kendı ınıo c • i 1 

idi ve b'lh n ıy 8 ıcısı Almanya 
ı asa A 

b şlıca kazan • vusturya halkının 
• bOyük çbınemlaını te~kil eden 

ccn ı · 
har ketleri Al zıyaret ve ıeyahat 
Bu faydalan hmanbyadan ornya akardı. 

' er angi bi 
tin Avu turyaya ta . r memleke-

:r.nuo ed b '!" 
miyeceği şlmdilil· şüphelidi:. ~p ede
)'anın arık yahut k vustur-

:r •pala ol k Al nıaoynya kıırşı 'ttib ara • 
. . ı az etrnek isti • 

ceğı tıc ri ayn ele ait h h ye 
tedbir, liızat Avusturyay er an~i bir 
nıiye mahkQmdur." u gerı tep-

Hitıer Almnnynrn, Roma pakb 
hakkında i tcı böyle du~ - -şunu yor. 

• 
tyam K1rah Perl te 

Pariı, 7 ( A. A.) - Fransız Reist 
cGmhuru ile ıırı 1 5· Kı • K . . • yam ral ve 

ır hçeııne bir öğle ı:iynf et'ı v • 
le d' H- - ermaş-

r ır. ukumd rlara askeri merasim 
fapılmıştır. 

Harici telgra/lal"lnıız hurad", bit. 
miştir. Davmını 8 inci sayfa

mızda bulacakunız. 

A. ilahlar 
Meselesi 
Etrafında 

Paria 7 (A.A.) - SlU.hlan bırakma 
konferansı reisi M. Hc.ıderson, yanın
d milletler cemiyeti 6İl5.hları bırak
ma şube i müdürü M. Agnid~s olduğu 
hald.e. dün akşam Parise gelmiştir. 
H rıcıye n ı.ırı M. Bartu ile görü 
ıecektir. 

M. Bartu dün lngiliz cfirile 
görlişmü~, ve 11az1rlnr m .. cı·.,· 
t 

. • "' ı .. ınce 
asvıp edılen silahlar bah . i F i . ıme at 
ransanın ngıltereyc olan b 

vermişti. ceva ını 

Vaş:ngton, 7 (A.A.) _ Ame .k 
- h.d. M rı an 

muşa l ı , Noruınn D 
d 

aweıe, on ni-
arı a Cene"t.·rede to 1 Thl p anacak olan 

~· ~ an bırakma konferarıoı lGro 
ıçtım~ı~a gitmek için talimat veril-

bme~ı .t.r. Çünkü Amerika hükumeti 
u ırtımaı m-h· ~ ' ... u ım gormeyor. Siltıh-

ları bırakma bahsinde yapıJc;cak bir 
muahedenio müeyyideler faslı • l 1n . t ·ı ıç Q 

gı. ere ı e Fransa arasında basıl 
o.abilecek bir anlacıma hakk d 
1:.

• 
1 

'k ~ ın a, 
ır eş . Amerilta hüku· metl • · d' . • erı, 4ım ı-

den. bıçbır teahhüde girişmiş değil-
lerdır. Amerikan resmi n b r·ı· • ıa n ı ı, 

vaııyet hakkıııda daha sarih bir fik. 
edinebilmek için M. Norman Dave ·ır . sın 

temaslarına ait raporunu bekliyor. 
Cevapta ne var? 

Paris, 7 - Fransnnan Al 
d • t' k'l I • m nyanıo a ış ıra ı c ogilte:-e tarafında t t 
biki tekeffül edilecek bir a Iah~ızJ: : 
m~. mukavelesini _imza edip etmiy~
cegı hakkında lngiltere tarafından 
ııorulao bir suale cevaben fng·liz 
f · 'f h. b' ' se-ırıne oı 8 l ır not verilmiştir. 

Bu notıd Fransa hükumeti temi
natlı bır ıilahsız!auma mukav;leaine 
tar.ıftar oldu~unu bi:dirmekte, fakat 
herşeyden evvel A'manyaya nekndnr 
ord~ .mevcudu ve nekadar silah veriJe
ceğının tasr~hini istemektedir. Frans:ı 
Almllnyaya tekrnr si ah verilmesin~ 
ve Frnnsanın bir lusım si:ahlannı 
bırakma tekl.fine kat'iyen yanaşamaz. .. 
yet:-On~~a, 7 -. Fran •z notaSJ, vaı:i-

.. _ uyük bır değ~4ikUk yapacak 
gorulfiyor. ~ununla berl\l: er F ransanın 
muayyen bır hudut dah·ı· d Al . ı ın e mnn-
ynn!n ııılli~anmıunna muvafakat ede· 
ccğı tabının o~unuyor. 

* Pnriı 7 - M H d F • . ' • en erson ranaa 
Harıcıye Nezaretinde bir müddet 
kn'mıııı - k ,., mutea ıben neşredilen bir 
tebliğde S'lihları Bırakma Konfe
rnnın umumi heyetinin 23 toplanmasına Fran anın mayısta 
etti"i bild'ril • t' muvafakat 

~====-=":==~~~~~===~~:ili~~ • mış ır. 
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A AY"qE;M 
.. Miln~~e. Nec?etin cana sıkıl· Fa 

~f n\/uzündekı çizgilerden an• Yerin ~at kf a?kahalar yanm kaldı, 
ı. Eavaş esle: 'b· "oen ar.ayan Necdet kaplan 
- bemmiyet N gı 1 uzerlerin ı 1 

dedi. Burası kırlık veYnnbe ecde~ kanlı ona nıu~~batl anıışh.k _ki d~li-
N · a ancı bu F l · e e etme ıstedıler 

yer.Y e ~ap?rlarsa yapsınlar. . a cat,daha ilk lıamlede biri Necdt.~ 
Bir ~me lerıne devam ettiler. t.!" n.~aklrırı altmn yuvarlanmışh. 

.. am onlara Yakacı .. 0 taze Otekı onu kurtarmnk i · .. 
t:;b~dundan getirdi. Mü~re, bu ırken ~o!unu Necdetin çı~lik~~; 
hoşlan~ ~r yemeklerinden pek kay b Jıbh açılan parmaklanna 

B' ·lor u. ap r ı, nl f.rıl kukla gibi dön-
R ır aralık komşu masadaki dü, ~?ndü, sonra kaba etlerine 
öum gençleri bir ağızdan şarkı yed gı müthiş bir tekme ile beş 

s. ).lclme~e başladılar. Necdet yine kon adım öteye fırladı, yüzükoyun 
!nır endı. Münirenin miidah l - apandı. 
ıne k•t k a e B' va ı ' almadan atıldı : ıraz ev\·el şirretçe kahkahn· 

. Hişt, çorbacılar, gürültü lar aten kızlar korkularından kah-
clmeyın. ve ocağına kadar kaçmışlardı. 

Biri, biraz fazla içmişe benzi- Necdcti nncak Münire zapte· 
) ordu : debildi. 

- Haydi vire, dedi, burasını Genç kızın ince kolları kucak-
ntm aldın. lar gibi onun ba~ma dolanmı~tı. 

Necdet kı~lurmı~ı olm~ştu : K~hv.eciler de geln işler, fakat 
- Sus, pıs herıf 1 dıye ba- muthış sahnc~e dahil olmıya ce-

ğırdı. saret edemeden yalnız kırılan 
b' Bu sefer l<admlı erkekli hep do ülcn tabaktan, bardakları top-
ırden bir kahkaha fırlattılar. lamıya çalışıyorlardı. 

Ar 
e ada Grev er .. 

İşsizlerle Polis Arasında Şiddetli 
müsademeler Oldu 

Minncapoleı, 7 
( A. A. ) (Birleşik 

Amerilcn ) - Şel• 
vil civarınd itfa• 
iyenin takviye et
ttiği po:is kuvvet
lerile üç bin işsiz 
araaıada iki aaat 
üren iddetli bir 

mücadele olmuştur. fş. 
ai:der, nafıa işleri lda• 
resinin kaldınlmasına 

Jtirnz ediyorlardı. 
fşa'zlcr evvel ıo

knklardaı 

"lo T ekmek htl· 
)'Oruz.., 

Diy 
mi !er, 
binası 

bafırarak geç
ıonra belediye 
•e mahkeme 

civarın toplanınışlardu. 
Polis~e çnrpı;mllar o 
zanum başgfüıtermiştir, 

Belediye binası kapı• 
sınn mitrnlyözler yer
leştirilm: tir. Bu hare
ket, muvakkat bir za• 
man i~in işsizleri Bir Amerikan iısis grapu .,. Razoell 
durdur~uşsa da, dövü; tekrar batla- azalanndıan ve milli sanayi ofisi reisi 
~ıştır. Işsirler, polislerin üzerine taş, M. Gordon şu mülıim beyanatta 
çış ve hntta el erine geçirdikleri bulunmuştur: 
ğl~bcı bomlalar atmışlardır. . - Ceç~n. •ene Amerikada cereyan 

işsizler Belediye binasına alh defa eden. ~idıse ~r medeniyet tarihinin 
hücum etmi~lerse de poliı hep1ıini en buyuk facıasıdır. 
püskürtmüq ve nihayet Belediye • M •• ~ordon b~u münasebetle aanayl 
meydanını Loşııltmıya muvaffak ol- ıdareaınıu hus~aı tahıslardan alınına• 
muştur. Meydand kan lekeleri görü• sından, Amerıka sisteminin yegane 
oüyordu. ve esaıılı unsurlarının yok edilmesin• 

YırmJ lıadar yaralı vardır. Bunlar- d.en fİ~ayet _ etmit ve hükümetlo mali 
dan birkaçı polis ve birisi kadındır. sıyasetıne hucum et& i~tir. 
Yirmi bet ki~i tevkif cdilmitlir. Yine ayni teşekkül azaaından M. * Pick de bu~ün tatbik edilen prensip

lerin Amerikan herici ticaretini 
mahvedeceğini beyan ederek diğer 
devletlerin aralarında 66 mukavele 
ynptıklımnı ve Amerikayı bu muka· 
velelerden hariç bıraktıklarını ifıa 
etmi~tir. 

M:noepolis, 7 ( A. A. ) - ( 13 ) n 
polis olan ( 18) k:ş nin yaralanmasına 
sebep olnn nümayişe iştirak edenlerin 

dedi 3 değil, altı bindir. Eğer iş 
devam etseydi, hükümet memurları 
miili muhafız lı:at'alımna çnğıracak
lardı. E~er bu barek .. t devam ederse 
yine öyle olacaktır. Yarden civannda 
grevcilerle grev yapmayanler arasında 
mücadele olmuş, polis oğlatıcı bom
balarla müdahaleye meclur olmuştur. 
12 bin işç.i gündcl.lderınin arttırıl
mnsını istemektedirler. lodianapo~ia'te 
2500 ipek sanayii işçisi ayni sebepten 
grev yapmıılardır. 

Olab ma maden havzasında da 
mndend!er l:u sababtanberi itsizdirler. 

Ruzveltin lktı dl Siyasetine 
HUcumlar 

Nnyork 7 (A.A.) - Ticaret Odası 

Necdet, şedit bir asabi buhran 
içinde ortada tokatlanacak, yere 
erilecek kimse kalmayınca Milni

renin de yardımile yerine otu,. 
duğu zaman ke:imeler dlş!erinin 
arasından birer kıvılcım gibi çıkı
yordu: 

- Terbiyesiz herifler. Bura11nı 
Gnlnta me} hanesi zannettiler 
galiba! 

Ne kıdar, ne de delikanlılar 
bir daha görünmediler. Kahveci
ler onlan çeşmenin nrkasında, 
kapalı bir köşeye ) erleştirmiş!er-
di. Ve artık sesleri gelmiyordu. 

Şimdi Necdet yt:muşadıkça 
Münire ona yaptığı hareketin ne 
kadar ynkışıksız olduğunu anlat· 
mıya çalışıyordu. 

Necdet: 
- Böyle edepsizliklere taham• 

mUI edemem. Diyordu. imanın 
adeta damarına basıyorlar. 

Münire artık bu bahsi kapat
mak ister gibi • 

- Ne eh,.mmiyeti vardı a ca· 
nım, dedi. Biz de zaten yemek 
yiyip gidecektik. Sinirlenecek ne 
vardı. Ne ise bir az da şu 
tepede görünen küçük kahvede 
oturalım istersen. Orasını da 
methettiler, demin önünden geç• 
miştık hani, Şeker SU) u. 

Necdet kaşlarını çattı: 
- Bir az daha oturalım. Şim• 

di kalkars.ık mana verir teresler! 

Macar Hariciye 
Nazırı 

Romen Nazırına Cevap 
Verdi 

Pette, 7 - Haric'ye Nazın M. 
Kanya, Romanya Hariciye Nazın M. 
T.tü:eskonun, muahedelerin kat'iyen 
değişemiyeceğine dair söylcdiki son 
nutuk münasebetile gıızetelero ıu 
beyanatta bulunmuttur: 

" - Efkinumumiye bu biçim sl>ıt-

Münire sustu. 
Necdetin şimdiye kadar şahit 

olmadığı bu vaziyeti onu yine 
düşündürmeye başlam1şb. 

Necdet ne kadar başkalaş· 
mışb. 

Bövle umumi yerlerde ne ka-
dar sakin, ne kadar uysaldı. Kaç 
defa beraber gezmeye gittilerse 
kimseyi incitt:ği görülmemişti . 

Terbiyesi nezaketi onu böy-
le hareketlerden mennediyordu. 

Halbuki şimdi adeta bir barıt 
fıçısı gibi daima tehlike halinde, 
parlamıya ve patlamağa hazır 
duruyordu. 

Bu hareketler ikinci defadırki 
eğl~ncelerinin fodını kaçırıyor<lu. 
Adadaki vaziyeti henüz unutma-
yan Münire bugünkü hAdiseden 
sonra tauıamile anlamıştı ki Ne~ 
det eski Necdet değildir. 

O kadar im rak ve ince gö· 
rünen genç zabit şimdi adeta 
a]aydan yettşmiş, ömrn kış'anın 
nöbetçi odalannda geçmiş ağır, 
battal bir eski zaman zabiti ol-

muştu. 
Onun ne mfinia hareketleri, 

ne zarif tavurları, ne nükteli 
cümle!eri vardı. Gözlerinde daimn 
parlıyan bir zeka ışıgı göriinürdU. 

Hele düşünce}erindcki temizlik 
onu adeta bir kadın kadar ince 
ve hassas gös~eriyordu. 

Bahar günlerinde çiçekler ve 
kelebeklerle beraber s«;vişen iki 

( Gönül /ş_leri J 
İhtiyatsızlık 
Yapmaktan 
Çekininiz 

Y. N. Tayyar imıasile aidatım 
bir mektupta deniyor ki: 

18 yaşında bir gencim. 16-17 
yaşlarında bir genç kızla sevişi
yoruz. Üç sene evvel annesinin 
arzusu fizerine nişanlandık. Fakat 
valdem bu işe henüz muvafakat 
etmedi. Ayraca da aramızı boz
mak iste) or. Halbuki onu çok 
seviyorum. Aynlacak olursa, ba, 
belki benim için bir hayata mal 
olur. Diğer taraftan lisenin aon 
~mıf.ndayım. Arkadatlanm beni 
ıkaza çalışıyorlar. Siz buna ne 
dersiniz? ne şekilde hareket ede
)im? 

Bu genç bir ihtlyabızlık et
miştir. Hu çağda aile kurulamaz. 
Çünkli onun istinatkihım tqkil 
edecek olan unaurlar ortada 
mevcut değildir. 

• Hanım teyzeciğim; 
929 senesinde kocam heni ht

rakarak gitti. O gOndenbtri ne
reye gitt.ğine dair en ufak bir 
haber bile alamadım. Ben ise 
şimdi ekmeğe muhtaç bir •azİ-
yetteyim. Benimle evlenme iati
yen erkekler var. Fakat kaçan 
kocamın el'an nikihı altında ol
duğum için yeni bir nikib kıyıla
mıyor. Ne yapayım, nereye ml
raracaat edeyim?~ R. F. H. 

Hukuk ınülcemeafn• bir isti
da ile uıüracaat ederek kocanız 
hakkında boşanma dava11 açıDll 
Mabkenıe kocamza, evine tekrar 
dannıek için mnblet verir. Bu 
mühlet zarfında gelmiyecek olur• 
sa boşanma hükml\ verir. Siı. de 
o zaman başka biriaile evlene
bilirsiniz • 

BANlMTEYZB ....•.......... -...... , ___ , ___ ............ -·--
lere f a:r.la kıymet nrmemelldlr. M. 
Titülesko, Triyaaoa maahedul M-
caristana o!dup fibl komADJ•,.. Ü 
kabul ettirilmitlir• eliyor •• Mac.,.18-
tana iktasadi imtiyazlar nrmek ya

dinde bulunuyor. Soaucla ....., 
tehdidi savuruyor. Bu ıibl llaler 
siyasi ve jktısadl yaıfyetl det'ttir .. 
mez. Macar bGkimetl komtularil• 
daima anlaşmak tatDDI mahaf ... 
edecektir. Maearl.ta• nDa JOI_.. 
en emniyetli ufratıdır .. 

gencin ilk anlapna 
hararetle, ne deria 
ile geçmişti. 

baltalan ne 
bir inkıJat 

Münire pJrillaU,..,t clahmt. 
bunlan döşünGrkea Necdet .ıt 
ellerile onun dalgalı saçlarmclaD 
bir bukleyi tutup çekti : 

- Ne düşfnllyonua? 
- Ooof, Necdet ae1ttm. 
- Amma da nıa:dk olduu ha I 

Ne çı~kmldım pylİll MliDire 1 
- Fakat biliyor muıua Necdet. 

o kadar sert hareketlerin var kil 
- Vay küçllk bamm. Ba 

kadar incelmeyin canım. Sa~ 
dan iki tel kopm11f. ne 9br'I' 

Münire WrteJ .a,lemed• 
bozulan saç kımmlanm clanltiJıonlm 

Necdet: 
- Erkek eB yumupk ole-

moz. Tuttuğuna kopal'll'ah. 
Münire acı acı glildl ı 
- Aksini iddia etmem. Fakat 

erkeğin eli tuttuğunu koparmakla 
beraber kalbi ve dili de okşama
s nı, sevmesini unutmaz. Ben hiç 
bir zaman kadını erkekle bir tLt• 
mnmışırndır. Fakat tabiat erkeği 
kadına nazaran daha sert ve kalın 
ynratmakla beraber kalbinden 
şefkati ve hassasiyeti e irgemİf 
deği:dir. Sonra bir insan her ıe:r 
den evvel muhitinin telakkilerine 
ıuymıya mecburdur. Etrafındaki 
insani rın hürriyetini ve hakkım 
tanımalıd r. &lmem, ben böyle 
diışünüyorum. 

(Arkuı •• , 



Dürıga Hadiseleri 

Geçen Bayramı 
Zehir Eden Kaza
ları Hatırlayın 

Londra sokaklarında şimdi her 

ngilizl•r 
Halla tJögl 

ikaz 
Ediyorlar 

köşe bqmda ta· 
bit ve büyük birer 
ıamdık bulundu
rulmaktadır. San· 
dıklara tentllrdi· 

yot, pamuk, oksijen gibi iliçlar 
ve herhangi bir kaza vukuunda 
derhal yapılması icap eden ted· 
birlere yarayacak birçok ecza ve 
malzeme bulunmaktadır. 

Londra belediyesi, bu aandık· 
lan aon zamanda biç te eklik 
olmıyan otomobil kazalanna karp 
koymuıtur. Sandıklar herkes ta
raf mdan serbestçe açılabilir bir 
haldedir. İJiçlardan başka ıan
daklann içinde en yakın garaj, 
eczane, hastane adreslerile bir 
telefon ileti vardır. 

Londralılar bu imdat sandık· 
lannı bir şehir için gece ışık 
Tereli fenerler ve üzerinde rahat• 
p yürünebilecek kaldırımlar ka· 
dar IOzumlu bulmaktadırlar. 

Londra belediyesi bayram gi· 
bi, resmi gln gibi zamanlarda 
caddelerin kalabalığı ve otomobil 
aeyriisef erini düşünerek bu san
dıklara ilaveten ıokaklara bu 
gibi günlerde ıöyle levhalar u
maktadır ı 

"Geçen ııefer bayramımızı t:ehir 
eden kazayı hatırlayınız f ,, 

Hakikaten geçen ıene pas· 
kalya bayramlarında londrada 
birkaç kaza olmuş, İngilizleri 
hayli teessüre düşürmüştü. 

Bütün bu tedbirlerden anlaşıl
dığına gare Londra belediyesi 
kazazede~erin imdadma yetişecek 
büttln tedbirleri hazırladıktan sonra 
kau yapmamasa için balkın his
liyabna da milracaat etmektedir. 

* Fansız edebiyatında yeni 
bir yaygara kopmuştur. 

Fransı~ Li· Bunu sebebi Fran-
•anını /•ti la ıız liıanına gir-

meye baılayan 
d•n .J'!giliz~ lngiliz kelimeleri

KeL ım•le nin bergfin biraz 
daha fazlalaşmasıdır. 

Bu huauşta telişa dnıenler bu 
gidiıle lngiliz kelimelerinin Fran· 
aız lisanım adamakıllı istili ede-
ceğini söylemektedirler. 

Fransızcada spor tabirlerinin 
hemen hemen bepisi İngilizce ol
duğu gibi ameli hayatta kullanı· 
lan lisanın içine birçok lngilizce 
kelime koymak ta F ransada harp
ten sonra çıkan bir moda 
olmuştur. 

Bir gazete bu hususta bir 
misal zikretmekte ve yazı lisanına 
intikal eden f ogilizce tabirlerle 
dolu bir yazıyı kendi sayfasına 
nakletmektedir. Filhakika bir 
atitunluk yazıdaki kelimelerin 
hemen hemen yilıde otuzu lngi
lizcedir. 
-. ....................................... ·-·····-······· 
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Mahalle Çığırtkanları: Haniya Çamaşır Sepetim Var! .• 
Kari Melr.tuplt111 

"Abe Al Bu Sepeti Hanımefendiciğim! •• Yetim Ve Dul 

T e Büle Koy Bura Çamaşırını!.. Maaşlarına 
Abe Ev Hanımı İlaç İçin Kalmadı Be! •• Verirler Mantoya, 

Buyaya Para, Te Giyerler Pasaklı Bir Kat Çamaşır! •• 
1 içeri aokmıya çalışıyordu. Genif, 

• r ....... çiçekli, kırmızı ıalvarı oturduğu 
yerde pof pof yayılmıtt saç ör
güleri topuklanna kadar düş
miiştU. Başını ıalladıkça örgO 
ııçlannda sallanan un teneke 
paralar, boncuklar, şeytan mina· 
releri, gtim6ş halkalar ııkır prkır 
6t6yordu.. bahar yaklaşınca kapa
mzın &nnnden: 

- Haniya çengelsakızı!. Diye 
geçen bu gevrek sesli, kara 
etli Çingeneler de kibarlaşmış.. 
Genç Çingene kansının şalvan 
altından yilkaek topuklu, şık, 
parlak bir iskarpin görlhıtıyor ve 
aert aiyah, güneşten yanmış, de
riainin bir kenan tatlı eamer bir 
renkle göze çapıyor •• 

-Haniga çamaşır sipetim 110.rf .. Haniga cingel ıakızızım var 1 .. tlige 
bağıran çingene kızla,. 

ihtiyar çingene ile konuşur
ken, kızlar dayanamadı, aramıza 
girdiler: - Abe al bu sepeti hanım- millet görtlnmez oldu diyorum .• 

efendiciğim!. Abe çekmezsin İhtiyann bamteline basmışbm: 
sıkıntı.. te büJe koy bura çam aşı· - Of of, llf ofJ dedi.. Abe ni 

- Ne oluraunuı: fU elimize 
baksalar! .. 

rını, sakız gibim kalmazsa, verme oni sen sor bana, ni ben sana Çingeneler bir türlD raza ol• 
mıyorlardı: abe parasırul.. sü)eyeyimf •• Bunca yıldır Suluku· 

Geçenlerde bir misafirlikte lede namusumuzla yaşanz.. Ve• 
idim. Sokak kapısına bitişik odaya lakin böyle kesatlık görmemişiz· 
sepetçi çingenenin gevrek, geve- dir efendiciğim!. Çengelsakızı 

- Abe yasak oldu gOI ytizlU 
k11çük hanımcığım!. Abe olmaz 
ay kaşlı hammcığıml •. 

lek aesi ıeliyordu. Arkadaşa: ıatılmıyor. Bizim Hanımefendi· - Ne olur canım, burada 
kim duyar! •• Şu avcumda birşey• 
ler var mı bak bakahmf 

- Şunları anoan içeri alsa da ceğizlerimiz çuklat mı ve çukulat 
bir fala baktırsak!. dedim. Arka· mı nedir? Hep onlan çeğn~eyip 
dat dışarı çıkb, çingenenin: çiğneyip tllkilrürler. Maşa de- Ben çingeneye göz lpreti 

yaphm.. Sonra ciddi ciddi: - " Abe efend:ciğim olmaz sen, konak kalmadı.. Abe ev 
0 ıenin dediğini. Abe gürUrler be, hanımım illç için arasan, bula-
bu gençliğime kıyarsınız be efen- macakaın bel Sepeti kim ne ya• 

eli .... L d" l" np yakarma par?. Abe ıöylerim amma, bakma 

- Bak bakalım canım.. Kız.. 
cağızlan tlzme dedim •• 

cıgım . ıye ya .. a • .___ . 
lan arasında nihayet razı oldu.. 11.uaurumıza.. Te biile, ~ır donla 

ihtiyar çingene anlaımfb. Giz 
ifaretimden: 

d dib
. d 1 kaldı hanımlanmıı.. venrler man-

karşı uvar ın e güneş enen • · 
.. toya para, verırler buyaya para, • At, birfey at 1 » deyifiml 

kavramıfb •• BunJfuk pumaldarile 
bizim kızlardan birinin elini alda. 

arkadaşım çagırdı: verirler ıapkaya para, abe fiıtanı 
- Ayuş, gel bura be! .• Efen- kaldırsan, çamaşırı puaktaıa ko-

diler bir kayve içirecelderl. dedi. 
Evde deliımen birkaç kız da vardı. 
Çingene kokusunu alınca hepsi 
birden el çırpmıya, zıplamıya bat
ladılar .. iki kara Çingene bqla• 
nnda on sekiz 6rme aaç, anne 
saçların ucundaki boncuklar, tene-
ke para, san altın taklidi pkırt .. 
larla içeri girdiler.. evveli kol• 
tuklara, sandalyelere oturmıya 

cesaret edemediler. 
Biri sepetlerini, öteki çengel 

aakızı ile, maşalanm kapı dibine 
bıraktılar ... 

- Te böyle otururuz diye, 
bir kenara çöktüler •. • 

Arkadaşım: 
- Hoş geldiniz!. Dedi.. Kah

ve şekerli mi, sade mi? .. 
Daha genci, daha kıvrak 

çıkb: 

- Abe boı bulduk efendici· 
ğim.. Te bizim göğnümilz büle
cene geniştir. Şekerli de içeriz. 
şekeraizi de.. Ve likin ıöz tath, 
dil tatlı, teker de tatlı! •• 

Derhal aöze karııhm: 
- Kahveleriniz timdi olur •• 

evveli benimle konuşacakıınız.. 
Sonra bak küçük~ bammlar avuç• 
lanna bakbrmak iıtiyorlarmış, 
onlara bakarsınız! 

Kızlar el çırpıyor: 
- Ne iyi .olur, ne iyi olurl.. 

diye bağırışıyorlardı. Çingenelere 
sordµm: 

- Siz bu aralık lıtanbulda 
pek görünmez oldunuz?. 

lbtiyan ıaıtı: 
- Abe ıen bizi ezelden 

tanının bel. Nereden bildin ıö
rilnmedijimizı7. 

- YanlJf Jmlamaw 'Yam .._ 

Çame11ır ••petıiler olqam •nleri Sıı111kul,g• d6nerler.. la teneke bliiH 
önlerinde gemelc piıirirl•r 

kari.. Hanımefendinin çamaıın ı avcuuna dikkatle bakmağa bqladı: 
olmayınca, ni yapsın bizim fakir - Abe ne deyim una? 0111 
aepetçiğizimizil.. 1 ytlz&ne bir angi kasvet dllfmlqtDr 

- Demek itler kötu aidiyor var aenin aklında bir delikanlı! .. 
bal.. Bu ıaz orada mOtbit bir 

- Abe elbette g6tll giderL. yaygara kopardL ihtiyar çingene 
Bizim millet te bozuldu.. bizim istifini bozmadan devam etti: 
~mtin b.litün ~zlan dana 6ğren- - Amma sana diyeyim ki bu 
diler. Bızde bır GiilüşUn kızı, . . .. 
F atuı vardı. Bey oğlunda dans delikanlı da ıem severl.. Gonül· 
ede ede yoldan çıktı bel.. eltinden martinle vurulmuş gibim 

- Şimdi en karlı meslek dolatırl. T e büle aklı fikri hep 
hangisi ıizde ? sende.. Ben diyeyim birgün, sendi 

- Buyacılık yadişahlık be bir ıenef.. Delikanlı kapanacak 
efendiciğim 1 Te bu kızı yeni dizlerine, ciğerini deşip te bille 
everdim bir buyacılanl. Gül gibim dizlerine kuyverecek!. 
geçinirler. Kız sepet satar, damat Çingene birinin elini bırakm11t 
buya buyar, geçinir gideriz be- &tekininkini yakalamışb: 
yefendiciğiml Yine yaradana bin Ab gü k l kir d - e r aş ı, aı u-
tftkD.r • olsun 1 daldı, sırma ıaçlı hanımağıml.. 

lbtıyar anlatırken, genç kadın Se • d b' · di .... ı 
on ıekiz 6rglllil bN!DI ~llı.Y?'• y mn e var kır .a?gı sev c;:: .. 
lkicle birde açık mavı yemenııın· llzüni ~e ıçın gece ~ 
deD et...,; tapa· iiyü -..;... dil&lb clima dğercijJD piiala-_ 

Dair 
Yetim, mütekait ve dul ma• 

lannın itası için nüfus tezkerele · 
resim ilsakı meseleıi birçok mll 
külita sebep oluyor, kadrol 
esasen dar olan nüfus dairel 
günlük faaliyetleri ve muamele! 
haricinde bir iş olan ve mütek 
bir halde vukubulan bu mllrac 
atlara stir' atle cevap verememe 
ve bittabi zaman kazanmak i 
bazı fuzuli muamelelere . lüz 
göstermektedirler. Ntıfuı tezker 
lerine bu fotgraf ilsakı işin' 
mayısa kadar temdit edilme 
imkanı bulunamaz mı? Bu takdir 
birçok aceze cidden iktibamı gO 
bir mllşklilden kurtarılmıf elaca 
latdır. 

Mütekait: B. Ziya 

Bu Da Bir Fikir 
Ben köylerden boı fiıe topl 

ve rakı f abrikalanıta satar 
geçinirim, mayi llçüleri litrey 
tahvil edildikten sonra kilo hesa b 
nzerine yapılmıı fİşeler ağzın 
kadar dolmuyor, bunun için b 
işelerin kullanılması menedil • 
Bu suretle de milyonlarca şiş 
kullamlamıyacak halde kal 
Yalnız Çanakkale rakı fa brik 
ayda 50 bin ıişe sarfediyor, b 
ıişeler de Avrupadan ıeliyor: 
mevcut fİş~lerin istimalile Av 
paya beyhude para vermiy 
mecbur olmasak iyi olmaz mı 
Hiç olmazsa bu uulü kendi şi 
fabrikamaz inıa ediliııceye kad 
tatbik etmeli) iz. 

Çanak.kalede Boataıı içinde B. A 

Eksik Sigara Paketleri . 
Serkldoryan ılıara paketi~ 

rinden ekseriya on tane aigar 
çıkıyor. Fakat bayiler bu-. 
lnhiur idaresinin kabul etmediği 
bahanesile almıyorlar. Yine böy1-
ahmr alınmaz açılan bir pakette9 
10 tane Iİgara çıktı. içinde ko•" 
trol kAğıch da yoktu. Derhal hısd' 
bulunanlar tarafın~an bir za 
varakası tutularak paket ba1'' 
verildi. Bayi bunu inhisar idareıt 
tine, götürmllş, fakat idare zabal 
varakasmın politc;e tasdikine 18" 
sum görmtlf, polis karakolu da 
her nedense zapb imza edenler 
meydanda olmasına rağmen bun• 
tasdik etmedi. Amelenin bd 
azizliklerinin 6nllne naııl geçİ" 
leeek? 

Mehme\ Sait 

Akşehirde Eski Bir Hamam 
K6yceiizde Givur hama111I 

tamiDfA81 itibarile mevcut ha"' 
mamlann en gilzelidir. Fakat b11 
eaer, bakım11zlık yllzUnden mab
volup gitmektedir. Burasının bif 
yığın toprak haline gelmekted 
kurtanlma11 lhımdır. Bina depO 
halinde de kullamlabilir. 

Akşehin T. 

-------~ ...... ..-: ...... 14 IHraf. ._......... M 

nır. Amma aen ireceksin m~ 
radına!. Efendiciğizime stıleyeyidl 
bir eyam ıonra da her ikini.J' 
diişecek bir yolcuk! .. 

Feryat ve protestolar arasınci' 
s6z bitmiş, kahveler içilmişti, ikiJI 
de odadan çıkıp gittiler.. bu iıd 
Çingene belki sizin kapınızd*' 
da geçmiştir: 

- Haniya çengeeel sakızı vaP 
Haniya çamafll' sepetim v~r! •. 

Diye bajırmıyorlar mı? 1'.f 
.. Kwiileril . . 
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Şimal Kutbunda Buzlar Uzerinde Kalan -ft!~Z:atında Kendi Kendini 
Tevkif Eden 
Bir Katil 

Dünya ın ~n Garip 
Cınai Vak'aaı 

Bllkreı, - Geçende Blkret 
civarında küçllk bir evde oturan 
Mazarkovitb iıminde bir kadın 
6ldürülmüı, fakat cinayet esrar 
Ue dolu olduğu için pohain hayli 
merakını celbetmiıti. 

Bir taraftan matbuat, bir ta
raftan halk katilin bulunamama
ımdan dolayı tikiyete başlayınca 
zabıta işe daha büyük bir ehem
miyet vermiı ve polis müdüriyeti 
katili bulmak tızere en değerli 
memurlarından Povovıki'yi memUJ' 
etmifli. 

Povovski bu aahada tecrübe 
Ahibi bir zabıta memurudur 
muvaffakiyetleri çoktur. Bu i; 
kendiline havale edilince ehem• 
aıiyetle faaliyete geçmiş ve en 
ufa~ ipuçlarma kadar tetkikatım 
tamık ederek katili aramıya ko-
yul!lluştur. ipucu olarak elinde bir 
dUgme vardı. Bu düğme cinayet 
ma~altnde bulunmuştu, ihtimal 
katil esnuında kadınla katil ara
llD~• .cereyan eden bir kav 
neticesınde katilin dügmv • k ga 
düşmüştü. esı opup 

Katil kadını Bldtirmekle kal
mamış, para ve mllcevheratını da 
aşırmışb. Aradan haftalar geçtiği 
halde katil bulunamıyordu 

Birgün polis müdllrtı P~vonki 
yl çağırdı ve timdiye kadar ne 
netice elde ettiğini aotdu. 

Polis memuru, 
- Katili buldum, ce•abım 

verdi. 
- o halde tevkif edip retir

clln mı"? 
- Evet efendim, huzurunuz

da bulunuyor. 
Müdür etrafına bakmıyor. 

Odada kimıe olmadığı için, me
murun litife ettiğini zannediyor 
ve kızıyor. 

Fakat polia memuru k•tilin 
~~ndiai olduğunu, çllnkti dtiimenin 
aendiaine ait olduğunu, ve bir 
ıece uyku emaaıiıda kadım 61-
dllrmOı olmam muhtemel bulun
duğunu 16yliyor. 

Memur tevkif ediliyor •e dok
torlara muayene ettiriliyor. Dok· 
torlar ıu n~ticeye vanyorlar: 

Povovakı o sırada bir tene 
evvel yapılmış .~ir cinayet takiba
b ile meşguldur ve kafası bu-
nunla -meıbudur. Bu cinayetin icra 
tekli, bu vak'anm aynıdır. Polia 
memuru uykusunda vak'ayı ay. 
nen tekrar etmiş, fakat kendiai 
bunun farkına varmamışbr. Bu
nun &zerine poliı tahb tedaviye 
alınmııtır. 

Rusya da 
Din Aleyhinde 

Propaganda 
Paskalya yortulan mUnuebe

tile Sovyet Rusya hilkü.meti din 
aley~inde kuvvetli propaganda 
teş.kilah vücuda getirmiştir. Genç, 
ihhyar ve çocuk 4 milyon kiti 
bu hafta itle meşguldür. So' ak· 
lara din aleyhinde büyük ilanlar 
asılmıştır. BütUn kilise önlerinde 
din aleyhtarlan konferanslar ve
rerek halkı kilise} e girmekten 
men'e çaLımaktadır. Kiliseye gi· 
den komünistlerin elinden veaika
lan alınmaktadır. 

Din aleyhtarlan ıokakJarda nll· 
lllayiı yaparken ellerinde ıu iba
reyi havi levhalar ta11maktadın 
4'Allaha inananiai komnDid top· 
~ncla yapyam•Ztar.• 

Rus Heyetinin Başından Geçenler Gördüklerimiz 
Damal 90 
c.ı in 7 8 )' oşınd• 

lngilterede Yohanıberg .. )1. 
rinde 90 yqmda ihtiyar, 78 ya• 
pnda bir kadınla evlt.nmiftir, 
Dokaanlak ihtiyar yeni karwııa 
tam yirmi )'&flnda iken raıtgelm'lf 
ve o vakittenberi onu unutama
mıştır. Nihayet bu defa 78 ya
tında onunla evlenmiye muvaffü 
olmuştur. 

En Çolc 
Basılan E•r 

•• 

Sovyet Rusya bnkümetl h~~· 
dağıtmak nı.ere Maksim Gorkinin 
eserlerini bir arada basmıy• d 
rar verm"ıtir. Eser 19 milyon 
nüsha basılacak ve haka bedava 
verilecektir. 

• 
Karısını Malıake,,.. 
Eden Bir Hdkim 

Geçen gün Londrada otomobil 
idare eden kadınlardan .bir!• yol 
nizamatına muhaJif h~ekeündeaı 
d 1 poli ... e tewkif edilerek sulh 

o ayı ....,. ·ı . . K dm 
mahkemeaiD• ven mıştir. a 

Hegetl götü.ren vapur 6u t116a/calorı 11ra•ında. Sal /cöşetle madalgon içinde laeget rel.sl Celgrulci& 

hikim olarak kartıaıoda koca~ 
proace Pflrımf. Fakat hlkim 
mutat aoğukkanhlağını muhafaza 
ederek kanamı muhakeme ve onu 
bir ingiliz ceıaJI nakdiye mah• 
kCım etmittir. 

fleg•tlrt 6az tabakaları ora•ında 611• 

lıınılıılrı mevkii gösteren harita 

Ruslar, ıimal denizlerinde fen
ni tetkikat yaptırmakla meşgul
dürler. Bu tetkikab yapan heyet• 
lerden biri geçen şubat aymın 
1~ lln~e Arkanjelden yola çıkmış, 
tınıal denizlerini dolaşarak Sibi 
ya sahillerinde Vıladivostok'a git· 
meye teşebbUa etmişti. Maksat bu 
yoldan nedereceye kadar istifade 
edilebileceğini tesbit · etmekti. Ba 
heyet Çelyuskin isminde bir Rus 

Diprleri arlcadaıları 
ilimimn riyaseti albnda idi. Fakat 
heyeti götüreo vapur Wellen 
burnundan 144 mil uzaktan ve 
kutuplar medannda buzlar ara-
11na 11kııarak bantb. Vapurda
kiler gllç hal ile kendilerini buz
lar llzerine attılar. Yalnız bir kiti 
bu esnada öldO. diğer doksan 
kişi aeyyar bir buz tabakam &ze
rinde kaldılar. 

Vapurdan kAfi derecede er
uk, radyo makinesi ve saire 
çıkardıkJan için telaizle derhal 
vaziyetlerini etrafa bildirdiler. Buz 
tabakası Alaıka yanm adalarına 
doğru ıeyrine devam ederken, 
Ruıya hük6meti bir taraftan 
tayyarelerle, bir taraftan vapur
larla, heyet azasını kurtarmaya 
teşebbüı etti, tayyarecilerden biri 
gilç haWe heyeti buldu. Buz 
tabakası tizerine indi ve bir kaç 

·kişiyi alarak sahile getirdi. Fa~at 
ondan sonra bir daha tayyare ılo 
sefer yapmak milmkiln olmadı. 
Uçmıya teşebbüs eden tayyar-; 
lerin yolda motörleri dondu. Bır 
lıımı kazaya buğııldı. Şimdi heyet 
hili buz tabakaaı &zerinde meç· 

Muhtelif 
Memleketlerde 

Kadınların 
Vaziyeti 

Vororıo/ Ye•I 
Ş.gler An,or 

• 
Gençlik ap11 baJclupna ıdA 

eden doktor Voroaof tim.ti 
c1e, yas Y&fma kadar Y•Pr .. 
ldmaelerin hayat mlaruu tetkikle 
meşguldtır. Bu adamlann nual 
olup ta diğerlerinden fula J•t•· 
dıklarmı bulmak için prkta btf 
ıaeyahate çıkmıfbr. Enela Fili~ 
ne, oradan lraka uğramıfbr. Şim
dide Tahrana geçecektir. Buncı. 
azan BmOrlO iuADlana çolr olc:iu' 
tuna Gj'rcmmİftir. 

• . •---t /lclndl Çagı Heget azasından bır kısmını ~ aran Z l l I 
taggareci Lapid°"lci Sıhhate arar ı m I 

bul akibete doğru gitmektedir. lngilis doktorlarından biri aJrı. 
Maamafih Ruslar bir taraftan ıam üzeri, paıta ve biskGvi He 

heyet azasını kurtarmak için te- birlikte içilen çayın vflcuda Zli-
ıebbllslerine d~vam etmektedirler. rarb olduğunu iddia etmektedir. 

* Mısırda tren yolu üzerinde p 
den bir de•e treni yoldan çıkar
mqbr. 

• 
NeYJOl'lda bir çocuk clefDe

clilmek bere ikeD ı~zleriai aç
mq ye kefeni yırtarak ayaja 

kalkmlfbr· 
il 

Muırda Elezher camiioin bl
ainci aenesini tes'it etmek llzere 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

• 
'"''manyada Nazilerin yaktık

ları kitapların birer nushaaı Mo~ 
kovada teıhir edilmektedir. 



Yazan: Sııat S uza• 
Aşk ve macera romımı 

Genç kadın iki elile birden 
yüzünü kapayarak hınçkınyordu: 

- Aman alJahım sen bana 
merhamet et xavallı ÇarliL 

Seza asabi bir gülüıle kaşla
nm çattı: 

- istirham ederim söyledikleri
me inanınul diye israr etti. I an
iann hepsi doğrudur. Zannettiği
niz gibi birer rüya, birer hayal 
Ye bir hastanın kibuslan değil
dir! Ben o zavallı Çarlii den ha
kikati cğrendlm... Bunlan bana, 
elindeki veaikalarla ispat ederek 
kendisi anlatbl,. 

Seza büyük yolcu npannıan 

genit koltuğunda uzanır gibi 
oturmuştu. 

Başının albnda kllçük kuı tüyll 
bir yasbk vardı. 

Güzel saçlanm beyaz ipek bir 
tül ile bağlamışh. Tülün kenar
lanndan çıkan parlak ve kıvırcık 
aaçlarının arasında da ipek elbi
aeainin danteJJerini karıştıran tatlı 
bir akşam rüzgin dolaşmakta idi. 

l.kenderiyeden girdikleri bu 
muazzam Fransız npuru, onlan 
latanbula doğra g6türmekte idi. 

Gece epeyce ilerlemit oldu
jundan, yolculardan ekaeriai ka
maralarına çekilmiı bulunuyor
lardı. 

Seza iJe Aziz Celalettinden 
başka güvertede daha birkaç 
JOlcu, onlar gibi parlak mehtabın 
altmcla panldatan gümllf clalga
caklan seyretmekte idiler. 

Aziz Cela:ettin gülümsüyordu. 
- Nasıl oluyor da böyle mu

hayyerü'ukul bir (eye inanabi!i
JOrsunuzf dedi. Bir tasavvur edi
niz o zamanki halinizi! Bedevile
rin elinde mahpw kaldığınız e..

nalarda ainirleriniz ne hale ıel
mitti! Sonra oradan kaçışımız. 
Bedevilerin takibi, hUcumu. nmit· 
sizliğimiz. benim yaralanmaklığım, 
J'Ünden güne {eoalaımaklığını, 
uhranın ortumda bulunduğumuz 
o korkunç vaziyet, o tüyJer lir· 
pertici mahzende hiçbir halis 
llmidi olmadan geçen o dehfetli 
g(inler... Bunlan az mı buluyor
ıunuz? Bütün bu şe) ler sizin aibl 
küçücük bir belam ae hallen 
10kmaz, 

Nasıl uibım tarumar ebnez!. •• 
Bütün bu şeyler ince ve nazlı bir 
latanbul hanımının tahammül ede
bilecji tefler mi? ••• " 

- Fakat Aziz Bey •.• 
- Hiç dinlenıem. Söyledikle-

riniz hepsi ualaız ıeı lerdirl Birer 
laa7ll... Birer rlyL .. Muhakkiki 

- Aman yarabbi buna naaıl 
bOkmediyorsunuz? o halde o ada· 
mın, akıl ve hayale sığmayacak 
bir cüret ve israrla beni dtınyanın 
ibliı' acuna kadar takip etmesine 
ne mana •eriyorsunuz? buna 
sadece aşk mı di} eceğiz'/ hiç böy-
le bir sevda görülmüş işitilmiş 
ıeylerdenmidir?... Onun bu ba!i 
kendisinde büyük ve mühim bir 
amn mevcut olduğunu gös!er
mez mi? Beni lstanbulda iken 
takip edişindeki cinnet derecesine 
varan israr nedendi?.. Sonra 
beni bulmak için ta Kabeye ka· ..... -.. ·············-················· .. ··················• 
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tarihini 
bekleyiniz. 

dar onu götüren kuvvet ve cür' eti 
nereden bu!du ?... Bu tebllkeye 
atılmak için 'evdadan, muhab
betten daha mühim bir aebep 
olması lhımdır.• 

-«Hiçte değlll o adamın sizi 
bu kadar büyük ısrarla her yer
de takip etmif olmasım ben pek 
güzel anlıyor Ye o betbahba 
için için bak •eriyorum Hanı
mefendi.• 

Aziz Celitettin cebinden ta
bakasını pkardı, ve genç kanma 
uzatb. 

Gzapze pldiler, •e bir an 
için auatular. 

Sonra genç adam 7avq ve 
tatlı bir ses!e: 

- ccSize böl le ölürcesine lş.k 
olmak zaoneltiğio:z kadar güç 
b!rşey değildir! Giye mırıldand~ 
O zavallı lngiliz okadar İJİ an
lıyorum kil .. • 

Seza asabiyetle başım aalladı: 
- «Bu benim söylediklerime 

bir cevap değil ki Az:z Bey; 
dedi. Siz beni adeta bir kompili
manla susturmak istiyorsunuz!• 

Aziz; genç kadının gözlerinin 
içine baktı. ve hafif bir ttbea· 
sümle: 

- Bana bir kompliman 
demek hakaııJıkhl' hanımefndi 
dedi. Bu seyahatimiz sonuna 
ermeden size çılgıncasına aşık 
olacağımdan eminim. 

Seza güldü \le sabırsız bir 
hareketle: 

- Aman yarabbi dedi. Azjz 
Bey sizinle ciddi konuşmak im· 
kansız bir ıey! 

Aziz Celilettin, Sezanın e~ini 
avucu İ(İDe aldı Te eğilerek bu 
güzel ye küçük eli öptü. 

- Siz barikulide bir kadın-
11nızf diye m:nldandı. 

Gece inanalmıyacak kadar 
güzeldi. Sulana vapurun kenarına 
çarpmuandan tatlı 'te hOf hışıltı

lar yllksellyordu. 
Bir müddet a6k6tten sonra 

genç adam )8'V8f bir aesle: 
- Bu kederli ve feci mace· 

rayı bir an evvel unutmalıs ntz 
han:mfendi diye mınldandı. 
O gfinler:a ahin ıçıa pek 
fena, pek acı günler olduğunu 
pek iyi biliyorum, fakat artık 

unutmak lazım) O zavallı lngiliı 
ıizi harikulide bir aşkla sevmiş! 
Ondan işittiğinizi aöyliyerek bana 
anlatbğınız o inanılmaz ıeyler 
eğer sizin bozulmuş sinirlerinizin 
b.r klbam değilse, mutlaka ~ 
bilisiz adamın dehtetli bir humma 
içinde icat ett:ği hezeyanlardır! 

- Fakat Aziz Bey ... 
- Size bu şeyleri anlattığı 

pce ellerinin aıüthiş bir hararetle 
yandıjım bana söyliyen siz değil
miainiz? Onun o z~man hasta ol
duğuna kendiniz de kanisiniz! 

- Onun hasta olduğu mubak
kakb. Fakat an!attığı şeylerin bir 
nöbetli hastanın hezeyanlan ol· 
madığına ka~iye:ı eminim. Size 
•öyledim ya elinde bu söylediği 
şeyler~n hakikatini ispat eden 
vesikalar vardı... Onun yanında 
gördüğüm Hiyerogliflerle bunlann 
tercümesinin de ası!sız olduğunu 
söyleyemezsiniz yal. Nasıl o!uyor 
da bu şeyler onda bu Uiluyordu? 

- Hanımefendi unutuyorsunuz 
ki bu zavalla adamın iaarıatikııı 
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kolleksiyonerlerinden meşhur 
Cbarly Damson olduğu~lU Cidde
de İJgiliz Konsolosundan öğren· 
miştik. N.çin böyle b:r kolleksi
yonerin yanında Fapirüslerin bu· 
lunmaaı bu kadar fevkalade bir 
ıey olsun. 

- Demek. onun ba yapmıı · 
olduğu kadar tehlikdi ve güç 
bir seyahatte, insanın yanında 
kıymettar bir mumyamn bulunu
ıunu da gayet tabii bir feJ 
olarak mı telikki ediyorsunuz? 

- Kim bilir böyle kolleksi
yonerlerin ifrat dereceıinde ipti
Wan vardir. Belki de bu mum
yayı latanbula gelmeden Mısır
da ahmt ve bir daha 7anm 
dan ayırmak istememiştir. 

- Bilemezsiniz, sizin a3y~e
diklerinizin doğru olmaaım neka· 
dar isterdim. Kqki hintli up• 
ğını bizden ayırmadan evvel bu 
§eyleri e>na sorsa) dık öyle değil mi? 

- O zaman daha çok hasta 
idim hanımefendi bunları diifline
medim. 

Seza timdi başından g~iı 
olan müthiş maceranın batıraaile 
dehşetli surette mOteheyyiçti. Tit· 
riyen ~le: 

- Bana inanınız Aziz Bey, 
diye mınldandı. Ben mumyanın 
yüzünü pek iyi tanıdım diyorum 
size. Çünkn o çehre ben:m kendi 
çebremin bir eşi id~ anlıyor mu
wnuz.7 Adeta benim çehremdi!.. 
Bunda yanılmış olmaklığım im
kinsızdır,.. Sizt: yemin ediyorum 
ki o benim yüzümdll. Ona ba
karken bpkı keneli yfizümll bir 
aynada seyrediyor gibiydiml. 

Aziz Celilettdı kahkaha ile 
güldü. 

( Arba 'ftr) ----
İki Kaza 

40 Kişiyi Dalgalar Aldı 
Oalo 7 ( A.A.) - Aaleıund ci••· 

nnda Taljord'da yalçın bir kaya 
Gzerinde bulunan kırk kitiJI bir dalra 
abp g6tilrmlif tür. 

* Pariı 7 (A.A.) - Yilybafl Mob6S11n 
idare eltili bir tayyare, Barje karar
rihında dGımGt. yanmıı, ta71areci 
kavrulmqtur. 

Çin Ve Mançuri 
Yeni imparatorluk Hak

kında itiraz Yapıldı 
Cenevre 7 (A.A.) - Çin hükume

tinin talebi üzerine Mill~tler Cemiyeti 
Uumumi Kitibi, M.Uet!er Cemiyeti 
Mecliaine, Cemi7et aı.alanaa nı Çin· 
Japon ibtilifıaın in'kişafım takibe 
memur iatifari komiteye kral Çin 
Yuan mecliıl reisi Van-Şing-Veyin 
kurulan Mançuri imparatorlutu mGna
aebetilcı yaplıfl beyanatı teblij' etmiı· 
tir. Van• Şini' - Vey, bu beyanatında, 
aon aafbaa Şan-Şun"da kapanmıı olan 
aoa harbin, uzak tarktald ibtiJiflana 
ehemmiyetini artbrmakt:aa •e oradaki 
beynelmilel rekabetleri inkiıaf ettir
mekten başka bir 1e7e yaramadıjuu 

söylemiştir. 

Latif ve l!IC\imli bir komedi 
SUZAN BANYODA 

Emsalsiz bır artısı 

MAGDA SCHNEIDER 
Kusursuz lıır kouıık 

OTTO WALLBURG 
P••k yı kında: 

SUMER Sinemasında 
( Eski Artistik) 

Bütnn Amerikanın başını döndüren kadın 

MAE WEST 
Pek yakında 

DEGiLiM BEN BiR ME:LEK 
~-------l _______ _.(15502) 

Eski Bir Casasluk\~-n •. f.tan.,n .. e~~~~:ı .. filini-. o·ı •• o ... 

Davasına Dair DAGLARIN Kızı 
Ncı•JOl'k. 2 (A. A.) ffayaa 

ajansı mubal:iriadem 1916 ~nesi 
7umdaıı, Jeney, Siti'de Blak-T om 
nehri Gzeriade ltilif bWTetlerine 
MTkedilecek 300 Yasoa mühimmat 
pallamq .. 100 kadar kimıenin 
ilüp yaralanmalanDa •Mp ohnuttu. 

Bunu itilif kunetlerlnla m&him
mat membalaruu ortadaa kaldarmıya 

· memur aı~aa casustan J•pmıı!adı. 
Bu bidi•en:n Amerikanın harbe 
sirmeal karan Gzeriade büyük bir 
teılri olmuttur. 

Amerika bGklmetl. Ahaanya'dan 
kırk milyon dolar zarar iatemitler, 
fakat dayama ~ aetical olma· 

~ tarihte yapa1aa tahkikat lrlan• 
da'b Larkin isimli birisinin tnkifıle 
Delıcelenmiıti. 

Larkin, hapiabaaNiact. eeumnı 

tamamladıktan eoara 1922 .eaeai.Dcle 
laadut haricine çıkanlmıtb. 

Bu aefer Vorld T e.lel'ram l'azeteıi, 
Larkin'ia Dublin bat konao!oıuaa 

muaaddak bir beyaaatta buluadup 
nu haber almıtbr. 

Larkin, Almanların Amerika har
be ~rmezden evvel Amerika'daki 
faaliyetleri Ye .bilhaaaa Blak-Tom 
bidiıeainden bahaetmiıtir. 

Lark.in, bu bidiaede, fimdi Hit-
ler'in aamiml bir doatu Ye Bitler 
hüktımetiade ua olaa bir tahai1eU 
auçlu töatermektedlr. 

Geçen Kinunuaanide, Larkin, bir 
lntellicea ıeniı memuruna da buna 
benzer bir lıe7uatta buluomuıtu. 

Vatin~onda Larkin'ia be1aaab
DID Amerika tarafından Almaa7adaa 
i.tenilea zarar davasında mühim bır 
rol oynı7abUecetl unnedilmektedw. 

1932 de lakıtay• atnyan bu d~ 
•aam tekrar bqlamak lhtimall •ardır. 

Viyana Kıyamcıları 
iltica Ettikleri Çt.k"standan 

Da Çıkarılacak!ar 
Viyana 7 {A. A.) - iyi haber alan 

bir membaa sare aon Viyana hidiıeleri 
münaaet:etile Çelso.lcwalryaya iltica 
eden ıMyaldemokrat ŞutalMuul tetJd
libmn on Oç azası, aiyad feaat faali
yetinde bulunmak töbmetile hudut 
haricine çıkanlacaklardır. 

Bunlar, kendilerinin SoyYet lııuda
duna paderilm•lerinl istemekte Ye 

orada iyi karıılanacak•enm Amit 
ebniekledirler. 

Çek • Leh 
Düşmanlığı 

V•l'fOY•, 7 (A. A.) - Pat AJ.,...... 
dan • Lebiataa ye Çekoslowalqa 
münaaebatında ...... olaa serpalitla 
devam ettitinl matbuat kaydetmek· 
tedir. Gazeteler, Çek fabrlkalanada 
plıpa LehU ltçileria k6de laaliacle 
ltleriadea ~kanlchldannı J•zıyorlar. 
Teşöy'cle ppdaa bir mitin(te, Çe
koılovakyadakl Leblileria haklannan 
tanınmaaı içio Lehiıtama tqebbiiae 
ririımeal iateailmiştir. 

Rlyoda SOkQn Geri Geldl 
Riyo Da Jaaeyro, 7 (A. A.) - Bahri 

tirketler memwin ve müatabdimin 
grevi bitmiftir. Yana ite batla1a
caklardır. 

Bir lngillz Hava Filosunun 
Seyahati 

Londra, 7 ( A. A. ) - T •1miı p
zeleai, hafta başında Singapurdan bir 
deniz tayyare fılosunun ( 6500 ) kilo
metrclık bir seyahate çıkbA-ını bildir
mektedir. Bu ıeyahat eanaaında bu 
filo Uzak Şarktaki Fransız, Amerikan, 
Portekiz müötemlikeler.iııi &iyaret 
edecektir. 

musik ı li, ş11r1ı:ıh Ye dllnah 
fımioi görmek üıere 

SUMER Sinemasına 
( Eski Artistik ) 

gitmekte tereddüt e&meyini&. 
()yoıy11nlıtr r 

Dilber eamer: NANCY BRO'WH 
GUıel HnfıD ı BETTY STOCKFELD 
(• lk adam ı HAJUlY WELCHlılAN 

lıiveten: SULAR ÇACLARKEM 
Jolle Patfilla'nın elff'ri. Ve FOX 
JURNALDE ; KUçUk be~aa 

karyolaların balosu 
._ _____ _.(15496) 

SON POSTA -lst.aobul 

BORSA Si 
7 -4 • 1934 

Paralar l Sıatıı 1 
kuruş , , .. .,. 144.- ...... 11 

f .t.Ju 120,- J ,.:._ A._ 
20 fr. FrH .. 163.UO 1 p•~.t~ 
~(' llre\ ,11.- 1 Marlc 
2tl fr. Petçlu 117,- 1 alod 
nı dra ..... 24,00 J Peaıl 
:r fr. lawısn 513,- :o 1e, 
U le .. ~.uo :IO G.•v 
l~la 8',- ı ç.no..., 

Çekler a...... &19,- ...... Jt,' 161 
t\n • rorlı 017975 Vl1 ınl 4,31 
Par'• J~,06 lf.• !r~ s,ıstS 
MU,.. 9,~S Be il• 2_0()12 
BrU .ael S,3~ Var,_q .ı;.!Dfl 
Atla• '3,13 Pc.,·e l.ıcd' 
Cue'fl'e ~~92 E.D ıeı 79,'ZBAf 
Sof1a f.4,~71 Be:ırat 34,50 
luMtwda• 1,1710 "60 .... 0•• 1084,Z5 

Klaae &enaUerl 
. I.J"' 

it S-1r. atama) it Aa•lo"•~ ıoov ... 
• ıHAmU.t 10. c rk o y 
• C MU... • ) IOl,- '

1 
' • 

o .... J ...... ıs. ~s.- l.t. 'framrJt 
t; "} lakllJaı A• Sella 1' • . ,:r 

ŞlrkaLI Ha7cl7e 15,hl lul&-. 
tullı; •ı.,17 lia.-ııau 
Aaa..tela•eoY· 25_9) T.- ofo• 

0 ~ IO P. 2t. IS hmHtl 
bh•m ve lahvllll 

Lira 
1133 lkNm'7oll "'511 .... 

llıtlkraıa Tr...., 
l.tlkrııza Dahili 15,25 a. 11111 

Dl:rı;a. M.ıo :.2,50 Oaklidar • 
b.jdat l•tl;> 1 09, O Terko• 

e • D lO.OO E.utrtk 

BORSA HARiCI 
1' ahvUAl • MeakQkJI 

L;"" 
'nrll .,.. 122,0J 
•••• J0,38 

''· • 8,42 
kua • Jl.,:O 
aı-1c11,. 36.JIJ 
i'aolu..t (0.. B. , ~ 
l\.al a b.tlblrl.k a:tu 

' l.ümb11l'46W J 4E,~ 
(A ı..a) .fti,25 
lliaımit) 4ô,!i0 

'".,.~, 
f Va.JI) 
L.c• •~tl'>tr'I,. • 

(Ul.ı. ... :.7e.) 
( ijamlt) armab 
....... • ,7 
(Vahit) • 
lılaau~F• 18tt& J 

• • • ltOJ YI, 
• • • uu 9l 

• \ aJ 1a .._..&U.er, ltaaDa 
rlSrmemlı tlr. 

300 Mahpus Af l.tlyor 
Saragoa, 7 ( A. A. ) - Sara 

bapiabaneaiade ( 300 ) mahpuı a 1 
grevi yapmı,lardır. Kendilerinin a 
dilme:er,ai İ•temektedirler. 

Bu iıımi hatınnıı:da tutunuz : 

SUZAN BANYODa 
ve biliniz ki MAGDA SCHNEI• 
DER ıle OTTO WALLBURGuO 
pek güzel ve muhteşem bır Wwı 

Pek yakında: 

SUMER Sinemasın~ 
( Eski Art istik ) 



tTTIBAT ve t'l'BBAB.KI 
- Ha lıakla mahf uzılar - Nail Dolda1. 

Nasıl Y11ptlı?. 

Dördtncü K'sım No. 54 8 ·•· 9ı4 Nanl ÔlJü? .. 
~=====~z·ya Şakir c::=======================• 

...... h t Ve Terakki Erkinını Öldürecek 

c~''"f8llllJ'911rWIJe) - hl?. Ve, 
~NIDIMttı7 ... 

•itleri izala etmeden evvel. itti. 
T..ıdd Cemiyetioin fa. 

••ld lizli bir tqkillhndaa 
.:s:::.• ... ıt.e!miz llzuadar. 

(31 • Mart) ftk'aamclan elen 
ala cemi1et, yine hayle bir fe
laket ka11;mnda kalmamak için 

eli latanbul latlalanadaki •er1 ala bir kontrol altmda ;; 
~dannıya karar •era4. b1111GD 
~ ele en emiD oldup pç 
1ab1tam. f&YUf, oobqa ve hatta 
Mfer kıyafeliııe koyarak tabut
lara •erlettirmifti. Arkaclq 11fa-

Keşfedilmişti .. 

A .. lf Rw ... fani/ .... Berlt• Knruıü ,..,. .. ••6'..-
...U• zi••/et 

ti!e her dakika efratı.a temuta I DİD ilk cfcfa olarak fstanW "919 
bul~nan bu Zabitler allker arasan- ldllb mtıe..:aleriadea • Hamdi 
daki ccnpulan, dütüniitleri, ef.. baba ümiade bir ut lnaaayd 
kAr Ye lmıa,Glib tetkik ediyor- 328 ıuai 1aaz1raaawa .. _. 
lar. bu t"fkillba ..... da bala- tmc1a, ,o..lk maayeae ... _. 

- (İstaabal alm ..... niai. laruadaa - " Huacli babama 
~1 l.mail Halda Eeye) hile lefldlltma clalail olu lttihatçdar
diriyorlardı... Asker araa.aclaki du • Yanyah Rıza Efeacfi koia
.. Pli ... killttaa maada bir do · nk Hamdi babaya plcli. Şa 
cemiyetin lat..bal aınbbaat Ka- maltmab verdi ı 
l'a Kemal Beyin idare ettiği l9DİI - Bey laabal Bizim arkadat-
.:ıc,a1ta bir "'iabar.t tebekesl 1ardaa Kad."6yll Kemal Bey, kaç 
-.ıll. •cta ~ Nm .... mı pduberi )llz&me gGlfyor; etra
yedelD kalipte oa.ak lwe laer fımcla dlDlp dolqıyorclu. Niba
tubedeW .,. 99 bl.ja cle!ik yet, ajiıadan balda,. ~ 
ltt;hetçdardaa .anıkbpti. e..ıar Mıkncln anlattı. ... lmmhulda ye
da, kendi muhit ve mıntabhnm Dl bir eemiyet t,.ekk&I ediycr
"4'emıdl Wr marabhe altmda .... Ba cemiJetiD hqmda da 
........,..-: ....... 99 P--.ld·s-tf P111a ile ha11 
'- .. .:.,.. ... _L! .IA.A-- bim mebuslar buhmaJ-m ... q. 

umu .. ..,.._e llea ele iMi eemiJete clabil oliar-
a Kemal ...., •aklcwcle ıok laapli 

: Ba ~ba olacaknut. •at ~ bir Dedi... Hamdi bah14 "'tleıbal tf...c1a :eTCU1~. Ba tuheala ND11101maaip merken PICJ( 
a, • ttihat Ye Terakki- ( Ara. nr ) 

DYO 

Papa, Harp ilin Etti 
! ~uafl 1 !-el aaJfada ) 1 paıanda mecmu-- tlJa • 
k~ daima m&uheıret lerizm• in Almanyada yaptıjı 
eclecegı vadolunmaktadar. nayetlerin tafailihnı yazacakbr. 

Haber aldığıma töre ( pa- Mabat • Nazi» fırkuam pa 
pa) 11111 ba tepbbU.Onil, Alman- hk makamına dinen 1adalr 
yada milli bir Alman kilisesi maya ve Jeni bir kille 
ricude ıetlrilmai dllşllncelerl tetel>blaleriadea nzsecmeye 1 

k6rildemiıtir. Ve fimdiki halde lamakbr. Almanyacla mu 
bu teşebbtll te papalıpn nllfu- 11p btolilderia miktul ula 
mnclaa blt•ulr iatemenln bir miktara baliidir. Fakat hlUdlımtll 
makadclimeıd olarak ......... me.ldlDI 0 lraclar ula bir _. 
tedir. tahkim etmit;. mWt uhada • 

Fılhakika papalık makamı len o derece blkiD olla11fba" 
Romada •Beyu Kitap• ilmi al- bu pro~ıanclaya 
tuada bir propaıancla mecmuua Yermeyec:eji bnetle Wdla 
bazırlam•JA bat'•··fbr· Ba ,,.... bilir. - Jf-

Bir Kısım Ceyhan öylüleri Hicre 
Mecbur Olacaklar ibı 

( Bıaetanfa 1 inci •yfaJa ) 
ettlrmemifr cDye ret ce•abı ver
mek lltedl. V aU Pap be istida· 
mıza fi) le bir derkenar yazdı: 

- Halk ·--- ..... ........ o.w .......... tapa-
ı.nm--.. 

Bilnm ..... eBerlmize birer 
hal._ ftrilcl. latikıll mubarebe
ainde birçok eualanmala beraber 
o hulhalar da lnsmea ayi ol-

ilıtilaf 
Bitmedi 

Vapurculuk firketl r.e takdiri 
kıymet kom!ıyanu arasındaki ibti
llf iıcaret Odaaı tarafmclaa tet· 
kik edilmiflir. 

Verilen kararı gare prketm 
vapurlanna kıymet biçen komi9-
JOD lngiliz Loidi tmlfellafD tatD~ 
lam bW tltllliftir. Ba 
g&re; 250 toaa 1riiCllir' olan P
milerden 5-8, 10 bin tondan ya
kan olanlardan 18-25 laterUn ah· 
nacaldır.Mumafilı "puıcdlD Pr
ketl, taWirl 1nymet komi9yoaanaa 

mesaisini ~n bbal etmıclili 
~in mesele ba bnrla halledile-
cek cail ~- Qlaldl tb'et üWM ID,met .. ..,. .... 

lriiran•• .... lflli•' ~~-c1u 
hbı ... 

mutta. Şimdi. 
karplqıyoruı. tapa ~ 
defterler muaaddak dejildı:r. 
yor. Halbuki biz 60-70 'Hlled 
beri •ergi veririz. Vergis" Dİ • 

p.i& ba aruiye, timdi maliJ 
icar tüakkak ettirmek ... imltl 

eladır. Ba wui,et kaqluacla 
.. ,.... ..... ... bicnıt etmesi 
zaruret olaeakbr. 



Givur Mehmet 
Yedi (Aşık) lar Şirketi 

Her hakkı mahfuzdur 
8. 4· 934 

No. 90 Tefrika 

Rahibenin Cevabı .• 
On Beş Gün Sonra Her iki Serteftiş De 

iyi olup çıkmışlardı .. ___ ., __ _ 
- Seuin 

do mü? •. 
gözüne de görün- den geçiriyor, 

kendine: 
sayıyor; kendi 

Hüsnü efendi, dirseğine daya• 
narak vücudünü kaldırdı. Dık· 
katle Givur Mehmede bakb: 

- Eh.. Şöyle böl le baza ıey· 
ler g<Srünüyor •. Ya senin? •• 

Gavur Mehmet, buna ce•ep 
vermedi. Fakat Hllsnll efendi, 
Givur Mehmedin yüzüne dikkatle 
bakmakta devam etli. içinden de: 

- Bu oğlana ne oluyor? •• 
Acaba kaçırıyor mu? .. 

Dedi. 
O akıam yemek getiren genç 

bir ltalyan rahibesi, işini bitir
dikten ıonra, her zamanki gibi 
aeuizce çekilip gidecekti. Fakat 
Givur Mehmedin kendisine bir 
sual sorması üzerine, ellerini uzun 
yenlerinin içine sokarak kapının 

yanında tevakkuf etti: 
- Size ne kadar zahmetler 

verdik, bemıire. 
Genç rahibe gözlerini hafifçe 

amaya kaldırarak titrek ve hafif 
bir sesle cevap verdi: 

- Bunlar, bizim için zahmet 
dejiL. Mukaddes birer hizmettir. 
Şüphesiz ki Cenabıhak bunlann 
mllkifabnı verecektir. 

- Nerelisiniz, bemfire?-
- Toekanahyım. 
- Ne zamandanberi rabibe-

ıiniz ?. 
- Anamın, babamın öldftğtl 

.Undenberi. 
- Burada kaç arkadq11mz? •• 
Rahibe, birdenbire buna ce

vap veremedi. Bir saniye tued
dllt etti. Kııaca : 

- Altı. 

Dedi ve sonra, vazifesinin ha
ricinde olarak bir erkekle konuş
manın glinah olacağını ima eder 
bir hareketle başını ha ifçe eğdi, 
aessiz bir hayal gibi odayı terketti. 

Zaten Gavur Mehmet te bun· 
dan fazla konuşacak değildi. 
Şimdi o, önündeki bakır tastaki 
çorbayı ağır ağır kanştınrken, 
kendilerine hizmete gelen rahibe-
leri birer birer gözlerinin önün-....................................................... _, __ 
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Abone Flatı 
TORKlYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sewıe 2700 Kr. 
750 • 6 Ay 1400 • 
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lSO • 1 • 300 • 

Abone beılPli peşindir. 

Gelen evrak geri verilmez. 
l.lniard•n mes'uUyel •llnm•L 
Cevap için mektuplar<\ (10) kucuştuk 

pul ılavesı IBzımdır. 

Adre• degi~tirilmesi (25) kUl'uıtv. 

Oazctemizdeçık11u ıesım ve yazılana 
biıliıu Luklı:Ln mahfuz ve 

gazetemize aittir. 

- Kızcağız cloğru söyledi. 
Hakikaten altı rahibe var.. o 
halde benim gördüğüm de hayal· 
den başka bir ıey değil. 

Diye ıöyleniyr•du. 

* On beı gün ıüren dikkatli 
bir tedaviden ıonra. iki zabıta 
memurunun yaralanndan eser 
kalmallllfb. iki arkadq, haatane 
kapısma getirilen bir kira araba· 
sına binmişler; doğruca zaptiye 
dairesine gitmişlerdi. Deli Kerim 
Efendi ile Hasan Efendi meser
retlerinden zıp zıp eıçnyorlar: 

- Yahu!. Eğer bir emri bak 
vaki olsaydı, bizi atqlere yaka
caktınız. Ne ise, geçmiı oleun. 

Diye bağınyorlardı. Bu gUriiltti 
arasında, zaptiye müşirinin yaveri 
ser teftişler:n odasına girmiş: 

- hüsnll Efendi • • Mehmet 
Efendi!. Milşir Paıa hazretleri 
acele eizi istiyor. 

Demi.fti •.• iki arkada,, zaptiye 
müşirinin odaana girdikleri zaman, 
Hafız Paşanın çehresinde de bir 
betatet parladığını hiuetmiflerdL 

Hafız Paşa, iki zabıta memu
runu görür görmez. hemen aza
metle ayağa kalkmıı; mutadı 
veçbile ağır ağır söylemeye bq
lamışb: 

- Geçmİf olsun, evlitlar ••• 
Azkalaın, okkanın albna gidiyor
dunuz. Bereket venin işin <Snll 
çabucak alındı da, mesele kapa· 
tıldı. Bir daha zinhar böyle ka
nunauz hareket etmeyin. Her za• 
man bu makamda.. Sözleri alb 
kantar gelen benim gibi koskoca 
bir Müşir paşa bulunmaz. Sonra •• 
Tantuna gidersiniz haaa ••• 

Müşir Paşa, sözlerine bir lih
za fasıla verdi. Mahmuzlannı şa· 
kırdata şakırdata yazıhanesine 

doğru ilerledi. Masanın üzerinde 
duran iki kırmızı nişan mahfaza· 
eım aldı. Mahf azalan &pUi, başı
na koyduktaa sonra, birini Hllsnn 
Efendi) e diğerini de Givur Meh· 
mede uzattı : 

- Hizmetleriniz takdir edildi. 
Efendimiz tarafmdan size birer 
nişan verildi. Hadi bakalım. Bun· 
dan sonra da vazif elerinize dik
katle .devam ediniz. 

Şimdi muhasebeciye emrede
ceğim. Size, birer de maaş 
verilsin. 

Dedi. 
Gavur Mebmetle Hllmll Ef., 

nİfan mahfazalar-ıoı almışlar; az 
çok heyecana kapılmqlardı. Mah
fazaları öpüp baılanna koyduktan 
sonra mütir Papyı eteklemifler; 
kapıdan çıkmak için yavaı yavaı 
geri çekilmişlerdi. 

Zaptiye müşiri, Givur Mehme
de işaret etti:. 

- Sen, biraz kal. 
Dedi. Ve, Hüsnn Efendi kapı

dan çıkar çıkmaz ilive etti: 
- Hadi bakalım evlat .• Senin 

başında devlet kuşu dolaşıyor. 
Efendimiz dün Hacı HBNn Paşayı 
saraya çağırtmıf, seni aordurmut
Paşa da bana haber gönderdi. 

C Arkau nr, 

Haydutun 
Şüphesi 

-Adamcağız paranın yerini 
s6yledi yal Neye işkence etmekte 
devam ediyorsun? 

- Pek çabuk bWbWieıtL 
Bizi aldatmasından korku

yorum. 
-----------····· .............. w ··---

Dünqa lktısat Haberleri 

lngiliz Bütçesi 
31 Milyon Fazla 

1 

Fransız bütçesi bnynk açık-

1
1 O ~nenin lar verirken ln

gilterenin ( 1933-
Rekoru 1934) mali senesi 

hesaplar! bllyük bir fazlalıkla 
kapanmışbr. Londradan bildirildi· 
ğine göre bu bütçe fazlası geçen 
ıene için tam (31, 148,000) lngiliz 
lirasına baliğ olmaktadır. Bizjm 
paramızla (200) milyon liraya 
yaklaşan bu blltçe fazlası lngiliz 
hazinesinin on senedenberi kay· 
dettiği varidat f azlalıj'ın en . bü
yüğüdür. .. 

Beynelmilel ıarap ofilİ muhte-
l:Jaş/ıca Müs- lif memleketlerin 
talısillerin geçen ( 1933) ıe-
ş nesi zarfında yap-

arap tıklan şarap ibra· 
.___l_h_r_ac_a_ı_ı_. catanı tesbit ede-
rek neşretmiştir. 

Bu istatistiğe göre muhtelif 
memleketlerin geçen sene ihraç 
ettikleri şarap miktarı hektolitre 
itibarile şöyledir: 

Almanya 40,200,000 
Ştıi 46, 'i00,000 
İspanya 2,50:!,700,000 
Fransa 7 .3,t00,000 
Yunanistan 682,700,0UO 
Macaristan 190,f>OO,('l()O 
İtalya 8H7,000.000 
Portl'kiz 764,200,000 

Bu istatistikte pyam dikkat 
olan cihet ihracat miktannan o 
memleketin lstihsalitile mütenasip 
olmayışıdır. Filhak!ka dünyanın 
en büyük şarap müstahsili olan 
Fransamn ihracab umumi istih· 
Alinin ancak yüzde birini biraz 
tecavüz etmektedir. Buna mukabil 
Yunanistanın ihracatı jstihaalitanın 

yüzde yirmi beşine, Portekizinki 
ytizde on dördüne, Macaristanınki 
de yllzde beşine varmaktadır. ltaJ
yanın ihracatı istibsalitının yüzde 
ikisi, Almanya ve Şilinin ise yüz
de bir buçuktan biraz fazlasına 
baliğ olmaktadır. 

Jf 
Peşteden Bildiriliyor : Geçen 

Macaristan ıene Macaristamn 
~- k ,,._t.. ~ cenubunda ki Sik-
._..,.,. ~ u unu 1 h · d k. 0 ft . . . os şe rın e ı çı • 
Yetıştır,gor liklerde en iyi 

cins şark tütünü yetiştirmek üzere 
tecrübeler yapılmıştı. Burada istih· 
sal edilen bu tütünleri mütehas
sıslar görmüşler ve tecrübenin 
neticelerini her türlü takdirin fev
kinde olarak iyi bulmllflardır. 
Macar tütnn rejisi bu tecriibeye 

Rusyadaki Talebele; ! 
------··-,----

Mensucat Ustası Olmak İçin Gec 
Gündüzlü Çalışıyorlar 

Rıugaga 6'J•re ltılehlerJM 6lr lcı•nu luırelcetlerinJ•n 61ra 

14olkovadan yazıhyorı 
Kay1eride 7apılacak mensucat 

fabrikaları için .. mtabap " ye
tifmek üzere Rusyaya giden 
TBrk talebe, tahsillerinin ilk 
devresini bitirmiflerdir. 

Dokuyucu, iplikçi, apreci ve 
sair gruplara aynlllllf olan talebe 
Moskovanm Telmikum Fekstil 
gibi muhtelif mllesseselerinde 
1933 senesi ağuatoeundanberi 
çalışmaktadırlar. Her grupun ya• 
nında bir tercüman ve talebenin 
ellerinde Türkçeye tercllme edil· 
mit mensucat ilminin hulisa11D1 
havi birer kitap vardır. 

Nazari tahlil ve tetkik, ameli 
çalışma ile muvazi bir surette 
takip edilmektedir. Mlleuesedeki 
tahsil tamamlanınca talebe, ayn 
ayn fabrikalarda çalqbnlacak· 
lardır. 

iplikçi Ye dokuyucu grupları 
(Mançiıter Sovyetik) e verilecek
lerdir. 

Burada talebe ibtisaslanm 
arttırmak lizere her ıubede staj 
görecekler, hatti men1UCat ma
kinelerinin takıbp bozulmuanı Ye 

. kullanılmasi teklini öğrenecek

lerdir. 
Apredler Molkovada kala

caklar, muhtelif atelye ve labo
ratuvarlarda çahşacıaklardır. Bo
yacılar ise yalnız bir ay için 
lvanova şehrine gideceklerdir. 

(1934) senesi yazında bitecek 
olan tahsil devresinden sonra 
talebe Türkiyeye dönecek ve 
Kayserideki mensucat fabrikala· 
rının tesis işlerine İftirak edecek· 
lerdir. Türk talebenin büyük bir 
gayret ve alaka ile çalıştıkları 
görülmektedir. Hemen hemen 
hepsi büyük bir istidada malik 
olduklarını iıbat etmiflerdir. iç
lerinden bazalan ruaçayı pyanı 
dikkat bir kolaylıkla i>ğrenmiş

lerdir. Talebeyi yetiştirmekle 
meşgul olanlar Türk talebede 
büyük kabiliyetler mtltahede et· 
mitlerdir. 

Bu gidişle bu efendilerin 
Kayseri mensucat fabrikalan 

__. ............. _...____ ••••• ili il •••• ·-····-

tütünlerinin yüzde altmttını en 
yüksek nevi tark tntünfl fiabna 
ıabn almış ve mütebakisine de 
orta mal fiatı teklif etmiştir. Bu 
mllsbet netice karşısınd, külliyetli 
miktarda şark tütünll yetiştirmek 
üzere bu 1ene büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

• 
Viyanadan bildirildiğine g6re 

Avusturga Avusturya keres• 
tesinin Fransaya 

Kereste ithali meselesini 
Satıyor görüşmek üzere 

Viyanaya ~elmiı olan heyetle 
hükümet arasında cereyan eden 
müzakerat mllsbet bir surette 
neticelenmiştir. Fraua Avustur
yadan kereate aabn alacaktır. 

1 
kadroıunda çok ite yarayıcı 
un1Ur olacaklarına ınphe e 

1 
mektedir. 

Talebe hep beraber •• 
yerde ikamet etmektedir. e 
ıehrin orta yerinde ve 
otell-:rden birisidir. 

Buraya her sabah bU1ust 
otoblis gelir •e talebeyi me 
lerine g6tnr6r. Mektepte d 
geç vakitlere kadar devam 
Altı gün iş, bir glln tatil v 
Talebe gecelerini sinemaya, 
roya gitmeye hasrederler. 
günlerinde sergileri, m 
f enn1 müeueseleri ziyaret 
muhtelif konferau dini 
Birçok vakitlerini de spora • 
ler. Kışın Türk talebenin b 
kısmı kayak sporlanna dadan 

Ameli ve nazari dersler • 
mühendisi Şevket Turgut ve 
avini Hüsnü Beylerin idar 
nezaretleri altında Profel6r 
mel, mühendis Alekaandrof 
lvanin tarafından verilmekte 

Adana Bero Reisinin la 
Adana, (Hususi) - Buo 

bhami Bey, baroya ait iki od 
birinin alınması ve bu yW 
baro azasının serzenişine muh 
kalmasından dolayı istif 
rerek çekilmittir. - lf.. 

....... Ö·;~~ar ; .. ;::~ Sulh H ı 
Mahkemeslndenı Salih Naci 
Naile Hanua ve saire ile ta)'l'•ll 
mOttereken mutaaarnf oldu 
Osküdarda Altunizade mahalle 
nki maa bahçe bir bağ bir "• 
nenin izalei ıuyuu hakkında i 
olunan davanın iptidar olunan 
hakemeainde, M. aleyblerden 
köyilnde Gül namı dij'er Yeni 
•okatinda 21-8 No. lu hanede 
k:me Naile Hanıma •önderilen 
vetiyenin mumaileyhanın g6at 
hanede •akin iken yedi sene ~ 
Arnavutluğa gidip nerede bulun 
bilioemediti Ye bu itibarla l 
rlhı meçhul oldutu mubatirin 
hinden anlatılmakla Uioen teb 
icra111oa mahkemece karar yer 
ve muhakemede 9-S-934 tar 
mOaadlf çartamba lfÜnil Hat 
talik edilmit olduğundan muma 
banan yevmil ve vakti mez 
mahkemede labab vilcut etmea 
etmediti ve bir vekil dahi 1611 
mediği takdirde muhakemenin 
yaben icra kıhnacata ilin 
nur. (lS)OS) - lat. Aallre UçUncU H 
Mahkemesinden ı Feyzı Efen 
halen ıkametgiibı meçhul Esma 
aleyhine açtığı boşanma dava 
tahkikab ikmal edilmiş ve şahitler 
lenınio ve dava hüküm derecesine 
digi cihetle usulün 406 cı madde 
tevfikan tebligat ifasına karar veril 
muhhkeme 25 Nisan 934 saat 13 
lik edilmiştir. Beo gün zarfında 
edılerek yevmü muayyende gel 
ğiuiz takdirde gıyal.ıen intaç edil 
ilan olunur. (1 

Zari ı ( 1926 - 1927) Ders yı 

Kaataruonu Lisesinden almıt old 
Diploma postada kayboldu. Ye 
çıkartacağımdaıı eskıainin hükmü 
tur. ( 256 • No.h Abdürrı 
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lnsull Sıfın Mı Tüketti? 
On Bin Dolar Gd°diği Doğru Değil 

( Baıtarafı 1 inci aayf ada ) 

rek kendisile bir saat kadar ba
wal aobbet etmiştir. 

laauU Lgiliz tebaasından ol
duiunc:la ısrar etmektedir. lnaull 
bütla gazeteleri yalandan takip 
etm~kte ve hakkında yazılan ve 
hakikate uymayan bazı mübale-
ph ta.berten olnachakça: T 

- Allah AUala bunlar da ne
reden ~lamt? cli1e sllmelttedir. 

lnauıı Q dun &ğ eye kadar kimse 
ziyaret ebnemif Ye kenclia 
h çbir ?1ektap Ye telıraf ta a:l~ 
mem ıtır. 

Dun de bermutat ecnebi ve 
TBrk gazete ve ajana muhabir ve 
fotoğraf çılan tevkifhane önllnde 
uman zaman toplanmııla" ve 
lnsull'Je temas etmek iatemitlerdir. 
F.akat . müddeiumumi.iğin hiçb:r 
kimse ıle temas etmemesi hakkı~ 
daki karan kat'i olduğu için gö· 
riifmek imk!mm bulamayarak 
d&sm6şterdir. 

Temyiz Llylheeında 
Neler Yar? 

.~ll'iln av.uk~tı. Esat Bey ayın 
ilnacı .~n& ~ır ıstıda ile mücdei· 
amumLı'e _!DUracaat ederek As-
U e uçuncu ceza mabke .. 

a kk'I' h mesımn mue ı ı akkında verd'... k te · t . .. . ıgı aran 
my~ e lıgı ve liy,hasını da ve

recejiai .. ı · . 
bu aatida ıoy emıştı. Mahkemenin 
mad ğ . ~ lemy z kab,liyeti ol· 
Bu ha~ÇID ~eddettiği yazılmışb.. 

' dogru değildi. 
Dün aaba)ı saat (IO)da 

Bey mahkeme eial'.. Esat 
d - (l ) r •g•ne hazır.a-
ıgı 1 .aayf~ temyiz il ıha

ıını •ermıı ve vil&yet 18 b Ybe • 
li .. d (lOı\ • u ase ca-
gıne e / lıra depoz't 

tsdııiJ için temyiz itir~ 0 t0 Y:i 
mUddeti içinde yapılaufbr. anu 
.. ~t B. liyıhnsına, su~a ye

nılıgıne ve mahiyetindeki hukukt 
lnc4:liklere binaen (305);nci mad
denuı .hükümlerini izah edece
tim diye haılamakta ve ba 
davum temyiz kal::iliyeti hakkı d 
azun tetkikler yaptıktan son~a a 
mahkeme karan hakkandaki ti· 
~-:., ~nnı yedi madde halinde 
e ıt etmekte ve aonunda da 
~u kararın beynelmi:eı hukuk ve 

b
anunlara uymad.ğını ai7leyerek 
ozulma11nı istemektedir. 

timdi Ne Otenlc 7 
Eaat Bey bir tarafta da 

Ağırcaa Riyae iae müracaat 
ederek Birinci MDatantiklik t .. 
rafuadaa ..a..kkili hakkında we
rilea teYkif karanD& itiraz etmişti 
Ajlr Cesa relsliii henüz bu tale~ 
laaklaıulaki karanaa müd.deium 
mlliie badirmemiftir. • 

Kanunlara sGre mahkemeler 
tanfmdan verilen hükumıer b;.a 
laafta urf mda temyiz eclileh~ 
&at Be1 OçOncG Ceza m hkemC: 
9İniD branna beş gtin içinde İt:• 
ru- etmiı ve iki n6sha IAyıha-. 
aı ela mahkemeye •ermişt r. 

Mahkeme bu il) ihalardan bi
rflini yann Müddeiumumi.iğe tcv
cll ~~ecck ve Müddeinmumtrik tc 
teb!ı~ tarihinden itibaren bir haf· 
ta ıçınde bu fAyihaya cevap ver
mek hakkını haiz bulunacaktır. 
Mahkemenin YerdJAI Karar 

idari Midir ? 
Halbuki Vekil.er He) eti lnsull' 

::kkAmerıka hükumetine iadesi 
mda kararını vermiı bulun· 

maktad r. Amcr.ka ıefaretbancsi 
latedigı zaman lnaull'n tevkifha· 
nede.o alarak Amcrikaya gchıde
reb lir. Bu vaziyet k..-paanda 
MuddeiumumHiiQI kanaatini öğ
renmek istedik. Ectiaebilcllğimis 
aaalfımat bulbatea tudur ı llab
kemenin verd.ği karar idaridir. 
~*1·iller h~yetiıün Yerdiği karar 
lrat .. dir. idari bir karana tem1ia 
bbtllyeti yoktur. Biaaenaleyla it 
:.:,.. aafbamnı ikmal etmif \e 

yete aeçmiftir. 
YilJet miiracaat qJd ehma 

lnnıll tflfllcl/hoaenlrt ~r•alclrl:lan 
erlta.11ula 

[~u reaım guzet bir fotoğrafi lıile-
11le paruuıklak resmin üz.erine geti• 
nlerek yapılmıttır J 

lnfi!ll'ft Amerika hllldimetine 
teslim edecekt:r. Binaenaleyh 
temyiz hakkı da sukut etmiştir. 

Amerika sefiri geliyor 
f!On tahkik ettiğimize g<Sre 

bugun ~merika sefirinin latanbula 
gclmcsı beklenu..eldedir. Sefır 
burada lnsullf tesel ümü ve iadesi 
işi:e meşgul olacaktır. 

lnsull YaAh Yemekten 
Hotlanmıyor 

f nsull ilk günleri yemeğini 
Sultanahmetteki aşçı Hasan ça• 
vu~tan aldın} crcu. yemekler çok 
yağlı olduğu için tevkifhane mü
dürüne mliracaat ederek: 

- Aman efendim ben ihti· 
yarladım. Çok yağlı yiyemiyorum. 
esasen haf.f )emeğe alışkınım 
~mit ve kendİslne tavsiye edlien 
bır tavukçudan hafif yemekler 
g~tirtilm~ istemiştir: lnsull iki 
gunden her, yemeklerini tavuk
çulardan getirtmektedir. 

lnsun Parasız 
_ Te~kifhaoe nizamnam~s·ne 

gore gıren her mevkufun Ozeri 
aranmakta ve fazla parası ahna• 
rak emanet lcaaaaında muhafaza 
albna ahnmaktactq.. 

lmull tevkifhaneye girdiği gO 
Ozeriade yalnız 46 Tlrlc lir.: 
bu'unmmıtur ş· eli b b · _,, • ım u parasım 
~~amakt•dır. Londradan iste

digı 10 bin dolarlık havale heallz 
feldmemiıtu. ( Lıaull ) e timdil 0 

• ar ancak clostlanldan b · 
t~'ırafla iki kısa mektup gelmi; 
tir. Bunlarda kendiaine selamet 
ve arıyet tememd edilmekt di 
lnaull tevki b .. 11eye girdi.i1.: e _ r. 
d b . ı.. &• gun-
eıı erı ıumae)e mekkp yazma-

~Yal~ z •• ,~kat!an vmiyeti 

b n biidırmışlerdir. l.-ısuD 
en • avukatın 

vermiı d a da beı para 

k d 
efild.r. Eaat Bey şimdi

ye a ar ~oo lir k 
1 rfetti .... ._ .. , a adar pera 

ı~nı Ul8llil le s:uarhk bile 
yapmadagım •01lemiftir. Şu gi n
lerde pari\sa gehnezse b 1 H • • orç arını 
oc.eyemıyece.ktir. 

• Mnflia mi!ycınerin tehrimizde 
ilk gecesini geçircliji Yeni Aydın 
oteline yap~ğı (715) kuruşluk 
borcuna hen uz ödememiştir. F .. 
tura henüz otelin kasallnda c:lur.
maktadır. 

• Atina, 7 (Hasasl) - Benlcer 
luuu'lill buradaki avukab M. 
Bop Bapeki.i ziyaret etmiş, ln
aann kurtanlmam için Tnrkiye 
nezdinde letcbbilste bulunmuım 
iatemiftir. Fakat pzeteler, bik6-
metin b6yle bir harekette balaa
m11acağmı haber Yererek bba
hatüa MiJOt:İI wa,unmua kap-. 
amda olclaPna uber •aiJor. -
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Tokat icra ınemurlutulHlaaa 
Tokadm MtuJs Pulu maballnürden 
yatca sade Ha1dar ee,. eqayri 
maaraf 216 liraya bo~1a Tokadın 
Klrt Puaar karlyeslndea LmaU O All 
O Oaman Efendini• lorcaan temini 
latifaa için tapunun tqrinienel 312 
tarih Ye 135 numarasında namına 
mukanet Kart Pınar kariyesinin Tua 
tqı mnluinde prken Muaa otlu 
Sefer garben Bekir otlu Zekeriya 
cenuben Hacı Miraa oğlu Ômer tarla11 
timalen bark i!e mahdut 2 dönüm 
miktannda ve 150 lira kıymeti mu· 

bammineli bir ve 136 numara11nda Kızıl· 
toprak mnkifnde ıarkan kay yolu 
ıarbea ç.·ıtık fimalen Muaa çavq 
cenuben Dcrvİf oğlu Yusuf tar a'arı 
ile mahdut 6 dönüm mıktarınr·a ve 
200 lira kıymeti ınuhammineli bir ve 
137 numara1ında Gözbafl mevkiinde 
kiin ıarkan Musa Çavuş garben 
Cebel timalen Salih Bey cenuben 
Çalılık ile mahdut 7 ~anüm mikt~r n: 
cfa ve 250 lira kıymeti muhamm1neh 
bir n 138 numaraa1nda köy önün· 
de ıarkan köy yolu garl:eo çalıl.k 
timalen aah'bi ıenet cenuben tehir 
)'ola ile mıııbdut 2 daaüa miktannda 
Ye 100 lira kıymeti muhammineli biı
ve 139 numarasmda harman alh mev
kiinde ıarkan köy yolu garben Musa 
çavuf timalen fıhak otlu Mehmet 
ce-nuben aabibt •Het tarlam ile mah· 
dut 3 dBnüm miktanada Ye 200 lira 
kıymeti mnhammiaeli bir Ye 140 nu
mar&11nda K.:zıltoprak mevkiinde ıar
kan Kayit ot'u Sü!eyman prbea 
Kurkut otlu lamail timalen Salih cenu· 
ben Musa çavuı Ue mahdut 4 dönüm 
mildannda ve 200 lira kıymeti mu• 

ı...hammineli bir v~ 151 aumarannda 
\:Ördük ark&11 mnkiinde ıarkan Dav'-t 
oğlu fİmalen f.hak otlu Mehmet gar
ben Davut of.u H&1an tarlaları ceau· 
ben köy yolıa ile mahdut S d8nüm 
miktar1nda ve lSO lira kıymeti mu· 
hammiaell bir ve 1S2 ııamaraaıacla 
çokur tarla mevkiiode ıarkaa Hacı 
M rza 8'•rben Hacı Mirza otlu Ômer 
timalen Mun pYUf cenuben lıhak 
otlu Mehmet tarlalarile mahdut 2 
dönüm miktarında Ye lSO lira kıymeti 
mubammineU birki cem'an aekia kıt'a 
tarladaki borçlunun hiııeyi pyi~ıınH 
mG:kiyetl arttırmıya konu?muftur bu· 
nun flzerinde gayrimenkul mukellrfl• 
yeti iddia e4enlena 20 pn za f n 

Sayfa iı 

Kocaeu Orman MüdürlüQünden: 
Kocaeli VilAyetind• Gere kazulam Glktepe deYlet ormammdaa ..,.t 

mamal metre millip heaabile lrir aeaecle 328 113 UJID 611 M 3 Kalmu " 
43 M 3 illete eşçanrun beher gayri mamul metre mikibi ka11n 145 kurut 
Köknar 210 kuruı Mete 450 kurut muhammen bedeli Gaerindea talibine ihale 
edilmek üı.ere müzayedeye konulmoıtur. MGzayede ve ihale açık arthrma 
aau'Oe •e 661 • 799 numaralı kanunlar1n abkimı umumiyesi •eçbile 22141934 
tarihine müaadif Pazar günü saat 1S te Kocaeli Yiliyetinde müteıekkit ormaa 
Htıf komisyonu huzurunda icra edilecetinden tal;plerin 3000 lira aermaye 
vaz'ına mali iktidarlarını gösterir Ticaret odası ve1ika11nı ye mabammea 
bedelden •t ğı olmamak ıartile vcreceti bir aenenin bedeli miktannıo yGzde 
7,5 niabetindeki teminah mu ..akkateaini ve bu ifle aj'l'afbj'ına dair Tıcaret 
Odamndan ahnacak ihtiaa• vea·ka11n1 ihale kanununa .. onuncu maddesi ..,. 
bati daireaınde mezkür aaate kadar komisyonuna tevdi e1lemeleri Ye ı•rtaa
me ve mukave'ename aureti muaaddakalannın Ankuada orman lfleri Umum 
Müdürlutu ile latanbul Ye Kocaeli orm- mtldllri,etleriadea ahaabileceil 
ilin olunur. (130) 

Üçüncü Kolordu Kumandanlığından 
1 - lhtiyat zabiti yetişecek kısa hizmet ilerden 328 • 329 doğum

lularla ve bunlarla muamele gi5rea diğer tevellütl6.erde baka

ya ve sair suretlerle çağırılmamıı olanlar muallim olsun veya 
olmasıo ellerine yiıksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlilerin 
ldffesi 1/Mayıa/1934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede
ceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 928 • 929 doğumla ve bunlarla muamele g3rea 
diğer tevellütlü:ürle şimdiye kadar aevlderi tehir edilen baka· 
yalar da dahil mual im olsun veya olma1111 l/Mayıs/933 de, 
orta ehliyetnameyl haiz olanlar llTemmuz/934 de, tam ehli
yetn•m• olanlar da l/Eylül1934 de amdlanna mabam ham
lık kıt'alannda ispata vücut e(ieceklerdir. 

S - Yilksek elali) etnamesi olan doktor, baytar, kimyager, eczacı, 
dişçi 11nıfına aynlmıt olanlar l!lldnci T epiol933 tatbikat mek
teplerine iltihak edeceklerdir. 

.t - Deniz sınıfına ayrılan kısa lıiZmetliler 1~ Tqria/934 do 
Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

S - Hava mııfı mensuplan birind maddeye tabidir. 
6 - Sevke tAbi olan bu Efendilerin nilfus cilzdanlan, mektep ,.. 

hadelnar.ıeleri ile ehliyetname suretlerini yanlanna al=elan 
lhımd r. "736,, "1521., 

-cra daireaine l:i!dirmeleri lbımdar. 
Aksi halde bu haklan sakıt o'acaktır 
Bedeli ihale peşin tellaliye ye maaa-

rifi mGıteriaine ait o'up 14141934 
eamarteai ~nil nat 10 da dairede 
icra kı'ınacak bedeli hatti lbik'nl 

bulmadıta ta~• 15 ,On •oue 
29/41934 ,._,,ana aaat 10 da ikinci 
arttırmJp konulacakbr talip olanlana 
faala ...ıomat almak Utiyealerı. 
J izde yedi 1 a ;uk depo akça~arUe 
d"lrev'" mürac11'ltla"1 il:trı o•u ur. 



SON POSTA 

HASAN ÖZLO U N LA RI Maballebl, Pire, Çor)1a, tattı ve 
nefasetine ve lezzetine payan yoktur. 

Pirinç,yulaf, ar;>a, nişas~a, mıaır, mercimek, bezelye, irmik, çavdar özlü unlannı Ye türlü nev"lerini havi olup çocukların hayat arkadaşıdır. Dünyada mevcut beıleyici ve mugaddi gıdaların en fevkind 
Tabii mev;ddı gtditiyesi l::ol, vitamini çok ve kalorisi yüksek olan bu mükemmel fülü unlarla çocuklar az zaman zarfında çal:uk çaluk nt>şvünfma lu 'ur ve büyürler, çabuk yürürler, çabuk diş çık• 
Çelik kollara, uhhatli vücude, kanlı Ye tombul yanaklara malik olurlar. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi; çorba, püre, tatlı, paısla.arın lezzetine ve nefasetine doyum olmaz. ti 
markasına dikkat. 

·•.'I. . .., - ..,. • •· L .... 

Galata'da Karaköyde meşhur 

EKSELSİOR 
Büvük Elbise fabrikasında 

• 

ısmarlama kostümler 

2 3 1
/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambalann 

En müntahap çeşitletı 

Tediyatta Te~h : at 

/ ~ ZENGiN OLMANIZ iÇiN 
2,1/2 ı :ra ile 200.000 lira kazanabilirsiniz 

Son günlerden istifadeye koşunuz 

la blyllk ikramiyesi 200.000 Ura olan 
Büyük Tayyare Piyangosunun 6 ncı keşidesi için bir .bilet alınız 
ve taliinizi tecrübe ediniz. Keşide günü 11 Nisandır. !Sütün 
Piyango gişeler.nde satılmaktadır. 

Tayyare Piyangosu aerbaylllfil 

(15436)~ 

Muhterem Hanımefendiler: 
Yünlü, ipekli ve pamuklu kumaşlarınızı mübayaa etmezden evvel 

REKABET 
( Sabık Or Konkur) 

Beyoğlu İstiklal caddesi 246/248 mağazıJ.arını ziyaret ediniı. 

Kadın Dikiş Atölyesi D!k.ka~ işç" lik, m.utedil fiyatlar 
Bırıncı derece mahır makastarlar 

(15457)~" 

YAVRUNUN GECESİ~ 
Bu akşam Beyoğlu'nda 

•• 
Yeni T U R K Eski L O N D R A 

lokanta ve birahanesinde tertip edilen YAVRUNUN GECESi memleketi
mizin bir çok güzıde bestekiir, muganni ve wugıuıuıyelerıle wusıkişinaslarının 

aıüftehıren iştiraklerile büyuk bir ziyafeti mu:.4ikiye verılf c~ktir. 

~---------------·(15459)--

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
"10 ,. adet Elektrik motörü pazarlıkla satın almacaktır. Talip

lerin tartları öğrendikten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 
teminatlarilc birlikte 16/4/934 Pazartesi günü saat 15 te Galata'da 
Alım. Sabm KoQyeauna miiracaatlan. "1571" 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
f stanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Karadeniz Yolu 
DUMLUPINAR 8tt:: 
Pazar ı1nı saat 20 de Galata 
nhbmındaa kalkacali. Gidift• 
Zonguldak, fnebolu, Ayancık; Sam-
11Un, Ünye, Ordu, Gire.on, Tirt.bolu, 
Görele, Trabzon ve Rize'ye. Dönütte 
bunlara Uiveten, Of, SGrmene 
Ye Pulathaneye ujnyacakbr. 

Ademi iktidar ve 
bel gevtekliğine 

karşı en müessir deva SERYOIN 
haplandır. Deposu, İstanbul'da Sırke
cide Ali Rıza Merkez eczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi
lir. lzmirde Irgat pazarındaki, Trab
zonda Yeni Ferah ecıau.elerinde bu-
lunur. (15176) 

Tashih - 7 • 4 • 34 tarihli 
Son Posta gazetesinin on ikinci 
sayfasında yazılı İstanbul Ziraat 
Bankasına ait ilanın üçüncü sa
tırındaki kıymeti mubammene 
miktan ( 4645) lira olarak yazıl
mış ise de aslı ( 3645 ) lira oldu· 
ğundan tashih olunur. __ ,........ . ..... ..-.-------

Son Posta Matbaası 
Sabioi: Ali Ekrem 
Hqri1at Müdürl ı Halil Lata 

RADYOLiN 
Şu taze ve gürbüz çehrede 
en canlı, en revnaklı uzuv 
şüphesiz ağız ve dişlerdir. 

Çünkü; 

RADYOLiN 
Dişleri nadide cevherler 

g:bi parla'ır; renk, 
zerafet verir. 

Yaratılıştan güzel o• ıallam dişler 
bile RADYO L 1 N'ln gordımından 

müstağni kalmazlar, RADYOLln'/e 
temizlenen aiı:ılar mikrop, laaıtalılc 

görmez, daima taz•, daima acıu, 

daima 'ttefiı olan h maca11 : 

Dişlerin Ahıhayatıdır 1 

TURK GAYRi MUBADilLER CEMiYETiNIN 
mutat altı aylık kongresi to;>lanacağından mu'rnyyet azanın Nisanın 26 
Pc:rşembe günü saat 14 de 1stanbul'da llalkevine taşrıfieri mercudıır. 
(lf>.183) Türk Gayrimübadiller Cemiyeti Heisi M. HUsn 

1119.................., 
DABCOViCH va ŞUrel<Ası 

TeJ: 44708 • 7 • 41220 
Avrur a ve Ş1.ırk limanlan arasında 
muntazam posta. 

Yakında Burgaz için hareket 
edPcek vapurlar. 
Slesvlg vap. limanımızda 

Anvere, Rotterdam, Hamburg ve 
Iekandinavya lit11anlan için yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
bnı,lıca limanlarında transbor demena 
Slesvlg vap. 5 Ni11aua <loğru. 

Fazla W.feilô.t için Galata, Freogyan 
han umumi acentelığine müracaat 
Tel. 44707,8 • 412::?0 ............ 

TBEO REPPEN 
vapur acentahaı 

Polish . Palesline Line of the polish 
Tı-ansatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia - America Linc. 
15.000 tonluk 

"POLONiA,, 
Tran-tlantlk vapuru ile 

Köstence-lstanbul- Hayfa - Yafa
Pire arasında muntazam ve lüks 
azimet e avdet seferleri 1, 2 ve 
3üncü sınıf kamaraları vardır. 
Hayfa - Yala - ve Pire için seferler: 

6 Nisan saat 15 ts 
19 Nisan saat 15 te 
8 .Mayıs saat 15 &e 

17 Mayıs saat 15 t.e 
31 Mayıı saat 16 te 

Dolru KGstence için seferlen 
16 Nisan saat 19 da 
29 Nisan saat 19 da 
13 Mayıs ıaat 19 ela 
27 Mayıı ıaat 19 da 
10 Haziran saat 19 da 

Seyahat mUddeU ı 
lstanbul - Köstence 16 saat 
latanbul - Yafa 61 ,. 
letanbul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freog
yan hamnda umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220. Y c,lcu 
için atlantik npuru acentasıoL 
Galata nhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vegonli • Kok ve Natta ıeyahat 
acentalık.larına müracaat. 

~------· (15184)--

lstanbul birinci lflls Memur

ıuıundan: Tahtakalede haraççı ha
nında mevcut bir müflise ait bazı ak
aamı noksan elektrik ceryanı motoru 

şehri halin on birinci çarşamba günü 
saat 13 de açık arthrma ile satılacağına 

dan talip olanların mezkllr saatte orada 
hazır bulnomalan ilin olwıar. (15487) 

Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy K8priJ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarz• 

Han Tel. 22740 
~...... 411 .. ~ 

Bartın Yolu 
BURSA vaN~;:09 

Pazartesi 19 da Sirk 
rıhtımından kalkacaktır. (15 

İskenderiye Yol 
IZMIR vapuru 10 

Nisan 
Sah 11 de Galata nhtınıdl' 
dan kalkacak. Doğru iz~ 
Pire, lskendcriye'ye gid, 
ve dönecektir. •• rs9111 

Tokat icra Memurıuıund• 
Tokadın Sotukpınar mahalleaht 
Yatcı sade Haydar Bey zeY 

Saliha Hanıma ez ~ayri maaraf 
liraya borçlu T okaduı Akdetirlll 

mahallesinden Yüzbqı zade • 
veffa Mahir Ef. mabtumu Haca 
Ef. nin borcunun temlaıl iatifua 

tapaDua temmas 933 tarih " 
numaraanda namına mukayyet 
alacakh namına ipotekli olup 
çenilmeal talep olunan Tokadaa 
detirmeo maballeainde mab 
kiin: Canibi yemini ve arkası Te 
zade Haıan Efendi boca ye 

hane ve bahçesi Y eaari ince 
nde Seyit Mehmet Efendi .er 
hane ve bahçeıi cephesi cadde 
mahdut SOO zira miktannda Ye 1 ..ıJ. 
lira kıymeti muhamminell hane ~ 
bahçenin milkiyeti artbrmıya ko~ 
muttur bunun üzerinde gayri meD 

mükellefiyeti iddia edenlerin 20 ~ 
zarfında icra daireaine bildirlllelj 
lizımdıı- aksi halde bu haklan ,,,,. 
olacaktır. Bedeli ihale peıin deU 

ve masarifi mütteriıine ait 
14-4-934 Cumartesi günü saat 10 

dairede icra kılınacak bedeli b• 
layıkını bulmadığı takdirde tS 
8>nra 29°4-934 pazar gü~ü saat ıt 
ikinci arttırmaya konulacaktır. 1'. 
olanlann fazla malnmat almak 
yenlerin yüzde yedi buçuk 
akçe1erile daireye mGracaatlatl 
oluıau. 


