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Yaıı ltlcıl telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Ordu • • 
Fransızlara Göre Almanla- Bir Meb'usun Tetkikleri 

S•JA hl · • y' 1 Köylüyü Zenginleştirmek 
rın ı a anma_ışı ama~dır •için Neler Yapılmalıdır? 

On Sınıf Asker Gizli Bir Şekilde 
Silih Altına Çağırılmış 

Na.l kd'•laruada11 bir M!/rez• 6ir geçit ,.,,,.,,.,, ... 
Takriben 'biı aenı ıYvel bir Fransız i•oti Yı ba müddet zsrbnda da Alman- ............................................................. . 

g:ıet~ai Alm~nynnın h~y.a . ıilAhl~iına yaaan hakikaten slalilandığına dair dil· E k • U l , :.~tnı ıhemmıyet nrdıgını,. hatta .Ya: lerdı birçok rinyetlır dolaıtı, bu riva- • · S 1 fl esap QF 
1 o~. memltketle.ı:_~e. mub.tıhf fabn~~- yetlerae tabii az çok hakikat hi11eal A k ~ 
.•r ~ucude getlrdıgını yazmııtı. Saydıgı l k · · ranır •n tıimler araaında T" k' d dı mevcut o aca tır, fakat dtrtceıı nedır, · v 
Yakı!' ıtir Alman f~ır ıye •b. varlı.:. bilinemez, yalıuz en oöhretlilerindeo 
T .. k' ırmaıı ır. ara .. b" f . b 'l"hl · · · 

ur ıytdt tayyare ile poıta nakliyatı ır ranıız g~z~~~·~ ~. aı a anm~ ııının 
Yer>mıya, hatta tayyare taairatı ile artık olup bıttıgını eoylemoktedır. Bu 
ugr~şmaya teveısül etmiıti. Fakat bu Oaıettnin ıöylediklerini aşağıya geçi-
f~brıka, yıllar nr ki İiten çekil- receğiz, faka' okuyucularımııa geçen 
dı. İı;mi cismi işidilmez oldu. Biz 1tnı ileriye ıörülUn rivayetlerdeki mu· 
buna. bakarak hükmf'ttik ki Franıız ga- balağay.ı .hatırl~tarak ih!!Y&tla telAklri 
setcııınhı iddiaları büııbiltlin aııılıız ol· etmelerını tavi!ıye edectilZ. 
ına1a bile ehemmiyetli ıurette müba· .... 
lığalıdır. " - Ben korku nedir, bilmem. 

Bununla beraber aradan on iki ay ( Devamı 8 inci yüzde ) 

. Kebandaki Altın Damarı 
Oldukça Zengindir 

Keban: EIA· 
ıh:de (Huıuıi)
Maden mUhendi· 
ıi M. Zimmer ve 
Altın Arama lı· 
leri MUdürU Hldl 
Bey bir aydan 
beri Kebandaki 
madenler üzerinde 
tetkikat yapmak· 
tadarlar. 

Evvelce Keban· 
da maden işle
tilmittir ve bu 
devirden kalma 
ihtiyarlar !oti· ::__:..-..--..--"=-~ 
dai malümd:~rmll Ş11r'lct"akı 11t•tl•nl•rd• yni •çıl•11 lcııgaler 
rağmen maae!' da~arla1 nın zen· l.ı.rn =-lruru zam.nla çök.ttıtllnll, 
iİn olduiunu ıiöyiene~.tedirler, dm:1n1Jır 1 :;ıitlen yollarm kapan• 
Miihendiıler bu üiaÜ )~~ 1 ~ • ~~- dıtmı ıörmllılerdir. 
ıniıler, evyelce aç.tan kuyu• ( DeTamı 9 uncu sayfada ) • 

Hazinenin 18 Milyon 
Alacalı Meydana Çıktı 

Malig• V•lıili Fu.ı Be. 
Yeni teıkil edilen Haılne 

Muhakemat MOdUrlUiU 1337 , .. 
nesinde ihda1 edilen eakl Defter• 
darlık Muhakemat MndUrlUiUn
den denaldıtı dosyaları tama· 
m•n tetkik etmiı ve ~ takip edi· 
lecekleri ayırmtttir. Altı ay evvel 
Muhakemat Müdürlüğünde ( 15) 
biu doaya bulunuyordu. 

fstanbulda milli hUkömet 
• ( Devamı ~ uncu ta~ fada ) 

Kurak Yerlerdeki Köylerin Başka 
Taraflara Taşınması İleri Sürülüyor 

Ankara, (Huıuıt) - ilk mek• 1 
tubumda bir meb'uı Beyin keadi t .. _ )-
intihap dalrealnde köylllnlln bu· ..L. 
glnkü vaziyeti etrafındaki tetkik· - ~'"""'1_,,V.,...,_,,,..-.~ ... · 
(erinden bahsetmiıtlm. Meb'ua i 
bu tetklklerbıden ıu neticeyi çı• 
karıyordur Köylümüz bugUn bors
ludur. lktıaadl Ulklly• çabuk var-
mak için köylüyO borçtan kur• 
t rmak aerektlr. 

Meb'uı Bey köylUnUn borçtan 
naııl kurtarılabileceğini de, yine 
tetkiklerine dayanmak suretile 
töyle anlabyorı 

" - Köyll\ borçtan naaıl kur· 
\ulur? Evveli bunu tetkik edelim: 

Köyltı e•velA deYlete borçlu· 
dur. Bu borç arul vergisi, 1ayım 
verıiıJ. yol verılıl il• muhtelif hayır 
cımlyetlerlne taahhütlerden lba· 
rettir. Kuraklık ve bazı Hnelerde 
mabıulibn değerini bulamamaaı 

dolayııile ıenelerdenberl biriken 
hu bakava ver~iler buıUn köylil· 
... adeyemfyec•fl kadar kabar
mqbr. EvYelA bunların kökünden 
tadiyHİ llzımdır. ikinci bir ted• 
bir olarak vergilerin köylUnlln 
tediye edebileceği bir hadde do-

Köglül•rin p•zarda alııHr/ıi 
tUrülmeaine zaruret vardır. Mesela 
aayım verglıi çok, pek ço1<tur. 
Koyunun yüz kuruşa kad, -'tıl· 
dıit bir yerde &enede e.li kuruş 
vergi almak ve bu vergiyi tahiil 
edebilmek ıçin klylOnfta ytinftn• 
den yatak yapacaj'J, sOtO iJe ge
çineceği biricik geçim vasıtası 
olan koyununu mezada çıkarmak 
icap ediyor. 

( Devamı 9 uncu ıayfada ) 

Yunan Hükiimeti 250 
Tayyare Ismarladı 

Atına, ,10 (Husuıl) - Burada çılcan ve bitaraf bir dahili ılyaset 
atiden Anekaartltoı gazetesinin verdiği malümata göre, Yunan 
hükümetl, hava kuvntlerinln takviye&l için 250 tayyare ısmarlamııur. 
Bu tayyareler kıaa bir zamanda teslim alınacaktır. Yine bu gazetenin 
bir haberine göre, ayraca 3 torpido muhribi de ısmarlamak kararı 
verilmiıtlr. TorpitolRrm nerede yapılacağı henilz belli değildir. - A .. V. 

Alaturka Musiki Giderken .. 1 

Rakı - . Ah kardotim HD ıittikten ıonra artık benim yüzüme 
kimae bakabilecek mi acaba ? 



ay a 

(Halkın S~si] 
lktısat 
işlerinde 
Bilgimiz 

Son aylar içinde ihracatımız bir 
hayli artlı. Bu vaziyet, iktisadi 
işlerdeki bilgimizin yerinde oldu• 
ğunu ispat etm~k noktasından 

mühimdir. Bu hususta halkın 
mutalf>al!JDl da ouraya yazıyoruz: 

Salih B. (Gal'lta Topçular caddeıi32)
Her devirde para en mühim rolü oy
nar. Hele Umumi harpten sonra büt
çeleri zı:ıyıfJııyan milletler içia hariçten 
para sokmak varlıklarını idame etmek 
için çok liiz ımdır. Şimdi her millet 
harice aatıı yaparak memleketine para 
aokmak için adeta müaabakaya girmiş 
bulunuyor. Siyasette ve harpte kazan
dığımız gibi bu ıktlsat işinde de mu· 
vaffak olacağımm son istatistikler 
pekala göstermektedir. Son bir hafta
da yarım mİl)'OnJuk yapatJ, tiftik, 
(10626) tonluk arpa Ye (550t) tonluk 
buğday ııatmışız. Yumurta Ye diğer 
kuru meyva ibracabmızda bu sene 
diğ-er senelere niabetle yüzde beı 
yüz niabetinde bir ihraç fazlalıtı var
mıf. Bu habere aevjnmemek memkGn 
detildir. 

Jf. 
Nuri Bey ( Fener Balat caddem 

121) - lıtikfll %afer.inden sonra bi:ıeı 
u - Türkll"r harbı kazanırlar. 

Fakat iktısat savaşını kaybederler. 
Onlar ikbaat ve ticareti bilınu'er, 
diyorlardı. 

11 ıenellk tecrGbe, Türkün sanı 
meydanında olduğu gibi, yetil maaa 
etrafında konufmaaını Ye g,alebe çal
maaını bilen biT millet olduğuna 
dünyaya glisterdi. Son ha haftahk 
ihracat istatiatiflmiz de biSyle aöyli
yen1er :n göz· erini kamatbracak kadar 
parlaktır. 

Sıddık Bey (Küçü.kpazt.r Çeşme 
sokağı 48) - Son hafta içinde Aoa
doludan ve Trakyadan Jataobula ge• 
len (6925) ton butdaydan (5502) tunu 
Avrupaya sat:lmııtır. Yumurtanın san
dığı (46) liJ'dya çıkmıttır. Tiftiğin 

ki!osu (110) kuruıu bulmuıtur. Elde 
stok mal bile knlmamıttır. Şu iktıaadl 
kalkınmamıı Cllmhuriyetin fU toprağa 
nasıl canlılık verdiğini gösteriyor. 

Bir Çocuk 
Uçurumdan Yuvarlanarak 

Fena Halde Yaralandı 
Anadolu kavağında oturan 

Gemlikli Ahmet ağanın 12 ya
tındaki yeğeni Ali dağda keçi 
aramakta iken bir uçurumdan 
atağı dOterek vücudunun muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralan· 
mııtar. Etfal hastahanesine kaldı· 
rılan Alinin hayatından limit 
keailmiftir. 

Hapishaneyi Teftif 
Tabibi adli Enver Beyle MUd

deiumumtlik llAmat ıefi lsmail 
Hakla Bey dUn hapiıhaneyi teftiı 
etmiılerdlr. 

Bir Hırsızhk 
Tarabyada oturaa Hızır adla 

bir rençbcr bahçivan Şaban Efen• 
dinin evinden öteberi çaldığından 
yakalanmııhr. 

SON POSTA 

Kudurmuş Bir Kurt Köpeği 
Osmanbeyde Dokuz Kişiyi Birden 

Isırıp Kuduz Aşıladı 
Bundan birkaç gün evvel Pangalbda, Osman· 

beyde bir apartımanın köpeği ayni yerde oturan 
dokuz ldtiyi ısırmııtar. Köpek kudurmut olduğundan 
ısırılan kimseler derhal tedavi için kuduz hastane
sine sevkedilmiıler n muhakkak bir facianın lSnfine 

bilinmeyen sebeplerden dolayı kudurarak bir ma• 
haileyi altnst etmiıtir. 

Son zamanlarda ıehrimizde, köpek be11lemek 
merakı çok artmıştır. Hemen bUttln aparbmanların 
birçok katlarında birer köpek vardır. 

geçilmiıtir. 

Isıran köpek kocaman bir kurt köpeğidir. 
Osmanbey civarında oturan bazı kimseler bele

diyeye müracaat ederek, bu köpek beslemek vaı:i• 
yetinin bir yola konmasını lstemye karar vermişlerdir. Apartımanda beslenen bir ev köpeği olduğu halde 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kumkapıda Istavri isminde. 
iki babkçı arasında 50 kuruıluk · 
bir fanile yüzünden kavga çıkmış 
Hıfzı bıçağını çekerek latavriyl 
fena halde yaralamııtır. 

Jf Dolapderede Takfor ismin· 
de biri bir alacak yüzünden Pa· 
nayot adında birhıJ bıçaklamıfhr. 

Jf. Nober, Vahram, Artin, 
Mustafa, Kegork adlı bet kumar
baz Samatyada tramvay cadde· 
sinde F aiğin kahvesinde kumar 
oynarlarken cllrmn meıhut halinde 
yakalanmıılardır. 

~elediye Zabıtası 
Yeni Talimatname Yılba
ıında T atoik Edilecek 

Yeni yapılacak belediye zabı
tası talimatnamesi için evvelce 
bir proje hazırlanmıştı. Bu proje 

Uzerinde belediyede hususi bir 
encllmen tetkikat yapıyordu .. 
Şehir mec!isi azalan yeniden 
intihap olunduğu için, bu encü .. 
menin de yeniden ıeçilmesi lazım 
gelmektedir. Belediye riyaseti 
yakında yeni komisyonu inti· 
hap edecektir. Belediye zabı· 
taıı talimatnamesinin sene baıına 
kadar hazırlanarak, kanunusani· 
den itibaren tatbike başlanmaın 
için çalııılmaktadır. 

Ticaret Oda&ı da Belediyeye 
bir tezkere gllndererek, talimat• 
namede, lktıaadi hayata dair olan 
faslın ne gibi hllklimleri ihtiva 
edeceğine dair mutaleasını bil· 
ml~tir. 

Belediyenin Deniz Te,kilAtı 
Belediye Seyrisefer idarHI 

kara nakil vasıtalarından Belediye 
resimlerini tahsil ettiği halde 
deniz nakil vasıtalarından liyı1'lle 
tahsil edememektedir. 

Belediye deniz nakil vasıta• 
larmdan da alınacak resmi zama• 
mnda ve tamamen tahıil etmek 
için, yeni bir deniz teıkilib 
yapllllfbr. 

Bir Polis Amiri 
Kan unsuz f ş Yaptığı için 

Sorguya Çekilecek 
- Dahillye Vekdletinin gönder

dlğl bir tamime uyarak polis, 
kadınlara lAf atanlarla. •e sarkın· 
tıhk yapanlarla mücadeleye devam 
etmektedir. Sivil memurlar han1D1· 
lann fazla bulunduğu yerlerde 
ve bilhassa tramvay duraklannda 
bu gibi tecavlWeri tesbit etmekte 
ve suçluları yakalamaktadırlar. 

Yalnız bu gibi suçlarda mfttcca
vizlerin ceza görmeleri için şika· 
yetçi hanımların tikayetname 
vermeleri lazımdır. ŞlkAyetname 

verilmeyen suçlular hakkında sulh 
mahkemeleri takibat yapamıyor
lar. Dün Sultanahmat Sulh İkinci 
ceza mahkemesinde Beyazıt tram· 
vay tevakkuf mahallinde Müzeyyen 
isminde bir hanıma laf atmaktan 
suçlu Mehmet efendi isminde 
birisinin muhakemeaiae bakıldı. 

Evrakta Müzeyyen hanımin a<Iresi 
bulunmadığı gibi ifadesi de yok• 
tu. Mahkeme, şikAyetname veril .. 
mediğl için Mehmet efendi hak· 
kında takibat yapılamayacağına, 
Mehmet efendiyi mevcutlu olarak 
mahkemeye gönderen ve davacı 
hanımın adresile ifadeıinl almayan 
Beyazıt merkezindeki alikadar 
polis imlrl hakkında kanuni ta• 
ldbat yapılmasına karar verdi. 

Fırıncılar Mahkemede 
Eskiden miktarı ne olursa 

olıun Belediye cezalarına Galata
daki Sulh Ceza Hlkimi bakardı. 
Yeni bir kanun ile beı liraya 
kadar olan cezaların Belediye 
Amirleri tarafından •erilebileceğl 
kabul edildiği Jçin Belediye ce:za• 
larına bakan mahkeme şimdi beı 
liradan fazla para cezalarına 
bakmaktadır. Son zamanlarda 
bu mahkemeye verilen esnaf 
ara11nda fırıncılarla değirmenciler 
ekseriyeti teıkil etmektedir. Mah
keme hergtln kırk elli ceza dav .. 
11Da bakmaktadır. 

Ağaçlar 
Çiçek Açtı 

İstanbulda havalar bir ayaan• 
heri çok iyi devam ediyordu. 
Bütlln yaz devam eden inatçı 

kuraklıktan ıonra fasılalarla ya
ğan yağmurlar davarlara bol ve 
taze ot yctiıtirmiıtir. Havaların 
böyle ilkbahar ılıklığıyle devam 
etmesi birçok semtlt.rde erik 
ağaçlanm da aldatmlfbr. Beykoz 
ve Paıababçe taraflannda erik 
ağaçları bembeyaz çiçek açllllfbr. 

Ticaret Odaları 
Bu Sene Fevkalade Bir 

Kongre Toplanacak 
Üç senede bir toplanmakta 

olan ticar.,t odaları kongrell bu 
yıl f evkalide olarak toplanacaktır. 
Her sene nisan sonlarına doğru 

Aukarada ticaret odalan mu· 
rahhaalannıa iflirakile açalak ka.-
~n k 4 nonevvel o al rm a op-
lanması takarrür etmlıtir. 

Aldığa malumata göre, bu 
toplantıda ticaret odalarına ve
rilecek yeni tekil görllf ülece~ 
tadilata uğratılması lUzumlu ga. 
rUlen odalar nizamnameaJ karar
laştırılacaktır. Bu hususta bazı .... 
lanan proje ilo iç ticaret umum 
mlldllrll lsmail Hakkı Bey m•ı
gul olmaktadır. 

Ticaret, sanayi Ye maden 
mlldürlUklerlnin liğvındanberl bl· 
rer büro halinde muvakkaten ça· 
lıımakta olan bu teşkilita Yeri
lecek yeni vecbede fevkalido 
kongre de taayyün edecektir. 

Yeni Ahnan Vapurlar 
Vapurculuk ılrketinln Lolt 

Tiryestino kumpany111ile, yeni 
vapur almak hususunda mutabık 
kaldığmı yazmııtık. 

Aldığımız malumata göre; sa
tm alma keyfiyetinin uzamasına 
meydan veren kleriag meeeleıi 

halledilmek lı:eredir. Yeni gemi
ler kıaa bir ı:amanda limanımıza 
ıelecoktir. 

l 
ikinci tetrln 11 

Güniin Tarihi 

Bir Tren Yolda 
Çıktı .• 

Enelki sabah Ankaradan kalk 
yolcu treni, gece yarııından ıo 

Derbent civarında yoldan çıkmıf 
Tren.in 1olcular1 aktarma auref 
batka bir ıkatara ahnmışlar, aktar 
treni diba akıam 6 da Haydarpafl 
gelmiftir. 

Yoldan çıkan tren dOn tek 
hatta konulmuıtur. Pek hafif saY11 
turulan bu kaza hakkında tabki 
yapılmaktadır. 

Bu kazada yalnıı diğer tren 
bat memu.rları hafifçe yaralanmıotı 

Yabancı Dil imtihanı 
ÜniYersitede yabancı dil mektebi 

devam etmek istemeyen ve 
ecnebi dHini hakkile bildiğini idd 
edem talebenin imtihanı dün yap 
mı ıtır. · 

Be' Senelik Program 
lktuat Veklletince hazırlanma 

olan 5 aenelik deniz ticaret progra 
ıon kat'i ,eklini almıştır. 

llAçlare Narh 
Ecza ve illç fiyatlarına narh k 

nulmaaı iç.in Sihhlye Vek.i.letlnin •• 
dili karar Gzerine bir narh kom:s 
nuaun toplanmAaı tekarrilr etml 
Bukomisyon ayıa 17 sinde Ankera 
topl&11Bc:aktır. 

7 Buçuk Yll Hapis 
Geçen eeae Beıiktatta do 

Kencr Hanımı lSldClren maranj 
HGaeyiniıı mubakemHi dftn A 
Ceza mahkeme1inde bitirildi. M• 
keme Hlaeyui (15) .seneye mahk 
ettf, fakat J&fına g6re bu mOd 
(7,S) aene7e indirildi. 

Hastanede ÖldU 
EVYelki a1ln Beyoj'lunda bir a 

hmaum orta katından aokata diişer 
kafa tam kırılan f..tefan ismin 
çocuk din ha•tan6de lSlmflıtftr. 

Balıktan Zehirlenmiş 
Maarif İdaresi baıbademesi Mı 

mat Efendi Ye aileıi enelki ak 
bayat torik balı~ı yiyerek ze biri• 
•itlu, fakat derhal tedni edller 
lmrtanl...Pardv. 

B r r er n ··vm - fit 
E,ref, Haa3n ve Mu•a adlı 

kafadar sarhoı~ukla Akaarayda Ak 
rayda Alinin kahvealnda kavga 
tutufarak biribirini fena halJe dö 
mfit1eıdir. Kavga esnaaında kahven 
bOtQn camları hmlmııtır. 

Azllı Bir Haydut imha Eell 
Ankara, 10 (A.A.) - Anh hır 

lardan Kara Haydar otlu Alo, Yoı 
dıa Deli Hasaıı köyOnde jandarm 
tarafından müsademe Ue imha e 
•ittir. Diğer Uç arkadaıı, biri yar 
olarak kaçmıtlardır. 

Şehir Meclisind 
Toplantı 

iatanbul umumi aecliıi dGn ~I 
dea ıonra toplandı. DllnkD. toplantı 
g8r0tnlen meaeleler arumda b. 
vtrıilerinin kaç taksitte ödene~ 
hakkında lktıaat encümeninden gele 
mazbata Yardı. Mallye vekaleti 19 
aeashtdeu itibaren lstanbulda 
nrgllerlnin iki takaitie adeume . 
istiyordu. Belediye mecliıi İatanb 
dakl iktııadi vaziyeti naı:an dikka 
alarak, buna lmkln olmadıft, eıki 
gibi yine dört hluitt6 3denmesi. •. 
rureti bulunduğuna karar •ermıf 
Ve bu karar belediye riyaaet mak 
tarafından nkllete bildirilecektir. 

Meclis Sah gUDQ tekrar topla 
.km. 

Son Po•ta 'nın Resı_·m_l_l_Hı_l_k_a_y_e_•ı_· : ______ ... __ R_a_z_a_r_O_la_H._a_sa._n_B_._D_ı_Y_o_,._~_i _: __..] 

- Cuma gfinft terziler To
llatbyanda toplanaaıflar Hun 
~ uey •• 

HaM11 B. - Ne iyi .. ,. yalnız 

bu it W. Cuma1a mtmlıaıır 
ka.__ da.. 

DO 

Her Cuma, her pazar, daha 
lylal herıUn Mbahta11 ak.tama ka· 
dar bir rerdo tQDJuıalar ... 

BunUD fayduı nodir Ha
lan Bey? 

lLıuu B. - Buuda.n faydH.iı ııt.ı 

bilir ki dostum? Terziler bir Y 
toplanınca kadınlar teni bulamt 
.lar, elbise ctiktiremiyecek.ler, erk 
de maıraftan kurtulacaklar .. 
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il ikinci teırin 

,Her .. 
un . ... ~ 

M~,ı~aıımı~ın cektu-
l1111an Jer_~tlilırMmiı· 
tir. 

Silahlar 
Me•elesl 

M. Makdonald Ortaya 
Yeni Bir Fikir Attı 
Londra, 10 (A. A.) - Baıv .. 

kil M. Makdonald dUn akıam 
Londra Belediye lordu tarafından 
verilen bir ziyafette bir nutuk 
ıöyliyorek dıt siyaHtten ve silAh· 
ları bırakma meaeleainden bah•· 
etmiı ve "bizim keneli tecrtl· 
bemlz göstermittir ki, zihinlerin 
ıimdiki halinde, silahları bı· 
rakma teıebbUsU, ailihlarm ek· 
ıilmeaine veyahut evrensel güvenin 
artırılma11na barııın berkittirilme
ıine yarayacak bir çare değildir.,, 
demiıtlr. 

M. Makdonald, bundan ıonra 
emniyeti temin için evrensel bir 
u:ı:laıma yapalmaıını istemiştir, 

M. Venizelosu 
~Öldürmek 
l•tigenler .• 
' Atına, 10 (Hususi) - HUkfı· 

met gantelerinden bazıları M. 
Venizeloıun siyaai hayattan çeki· 
leceğini yazdılar. Fakat Liberal 
fırkaaı idare heyeti bu haberi bir 
beyanname ile tekzip etti. Beyan· 
namede deniliyor ki: 

" M. V enizeloıu öldürmek is· 
teyen Kara Tan aş ve ' arkadatla· 
rmm muhakemeal bu ayın 26 aında 
Japılacak, muhakeme esnasında 
bizzat M. Venizelos da buluna· 
caktır. ,, 

Mahkeme de suikast ıahhil 
olarak 250 kiıl dinliyecektir. 

A. V. 

Teati Olunan Telgraflar 
Ankara 10 - Memleketimiz· 

den ayrılııı mUnaaebetile Yunan 
Hariciye Nazırı M. Maksimoala 
Hariciye Vekilimiz araıında ve 
Sovyet lhtUAlinin yıldönUmU mil• 
nase betile de Sovyet Hariciye 

Komiseri ile Hariciye Vekilimh: .ıra• 
: amda samimi telgrafi&ır teati 
~lunmuıtur. · 

Arif Oruç Bulg·ariatı..na 
Döndü 

Sofyadan bildJrlliyorı 
Geçen ıene Gorgf yef hUkfı· 

lbetl tarafından BulgarisLndan 
çıkarıla11 Arif Oruç Paristen tek• 
rar Sofyaya gelmiştir. ArU Oru• 
oun Sofyada ikamet edecejl 
anlaşılmaktadır. 

tramvay Şirketinin iade 
Edeceği Para 

: Trallivay Şirketinin fazla alınan 
bilet ücretlerinden iade etmeıl 
lizım gelen 2 milyon kUsur iirayı 
dun akıam hUkümete taıllm ~t· 
mesi icap ediyordu. 

Fakat şirket hu ;t•ray1 v.rruly.a 
mecbur olmadığı şek1lnde dc\'let 
Şurasına açtığı davama neticesini 
beklediif için 2 milyon lirayı 
hükumete iade tmemlıtir. 

Dün lzmirde Büyük 
Tezahurat Yapıldı 

lzmir, ıo (A. A.) - Hilalialı· 
mer haftaıı mtlnaaebetile bugUn 
ıaat 1 O da Cumhuriyet meydanın· 
da Gazi heykeli önünde bUyllk 
bir tezahürat yapılmııbr. 

Bir Deniz F aciaıı 
Pariı, 10 (A.A.)- Galiç iılmli 

bir Amerikan gaz vapurunda 
Meksika körfezi açıklarında bir 
infilak olwuı iki milyon litre 
petrol ile bütün eşya mahvol· 
muş, en beş kiti de ağır ımrette 
)'aralanmııtll'. 

SON POSTA 

Resimli Makale il ilk Ve Son Nefesler Arasında.. il 
Gams\z, kaderıiı gUdletl 

mizde hayat bize gUl yüz· 
lü bir kız gibi gülfimser gö· 
rünUr. Dertli demlerimizde ise 
hayat, ıert bakııh, kirli suratla 
bir dağ adamından daha 
korkunçtur. Fakat ıuna da inan• 
malıyız ki para, bayati güldür
mek için her zaman vasıtalık 
edemiyor. Nice milyonerler va,. 
dır ki hayatları, göz yaıı ve 

hıçkırık araaında geçer. lık ne• 
festen ıon nefese kadar geçen 
müddet • ki buna " hayat ,, 
diyoruz • fote bu zaman içinde 
ıırhmızdaki hayat yUklle en dik 
yamaçlara bile tırmanmak kud· 
retini kendi • mizde kudret bul• 
mamn ıırrını elde edebilmeliyiz. 
Alt tarafı vız gelir. 

• 

• 
SON TELGRAF HABlı7lLERI 

Türk - Yuna.o Ticaret Anlaşması 
Y unanistan.a İhraç Edilec~ Türk Malları Beş Grupa 

Ayrıldı, Bedelleri Muhtelif Şekillerde Ödenecek 
Ankara, lO(A. A.) - Türk rından huıual tak~ı karııhğı olarak ödenecektir. 

ve Yunan heyeti murahhasları olarak kabul edilecektir. Yunanlıtana, muayyen ve TUrk 
arasında birkaç gUndenberl mll· ÜçUncU 2rup mallarımız be·· lstihsalat ve 11anayllnl m\lteessir 
zakeıre edilmekte olan Türle:· Yu- delleri mukabilinde, husuıi takas etmeyen maddeler için tarife 
nan ticaret anlatm .. ı Hariciye bedeHle Yanan malı ithal edile- tenziJ.ih yapllmııhr. 
Vekaletinde imzalanmıştır. bilecek olan pamuk ve ytındUr. TUtUn Sab9ları Serbeat 

Yeni anlaımaya nazarına Türkiye Yiyecek maddeleri dördüncü Ankara, 10 (A. A.) - TUtUn 
ihracatı beş gurupa aynlmııtır: grupa girmekte ve yumurtadan 'H üzilm itinde Tllrk • Yunan 
Birinci gurupta canlı bayvaalar pastırmaya kadar baılıca yiyecek çalııma ve hedef birliği hakkın· 
ve taze balıklar vardır ki, Yuna• maddelerini ihtlva eden bu grup- dakl mUıterek tebliğin bazı tUc· 
nlstana vaki lhracabmwn yarısın· tan ihracatımızın bedelleri, Yuna- carlarca ve bllha1111a tUttin ihraca· 
dan biraz faılaıını teıkil eder. nlıtanın ecnebi memleketlerde tının bir elden idare edileceği 

Bunların yara bedell•rl serbHt alacağı olup, bize devredeceği ıeklinde tefsir edildiği lşitilmiıtlr. 
döviz olarak verilecek ve geriye paraya mukabil Cümhuriyet Mer• Böyle bir tefsire mahal yoktur. 
kalan yarısı içinse Yunan mala kez Bankamızca derhal ve ihracı Şimdiye kadar mükerreren ve 
mUbayaaamda kullanılacak bono müteakip tesviye edilecek bulun• en salAhiyetH şekilde söylenmlt 
verilecektir. maktadır. olduğu veçhile ne tUtün ne UzUm 

ikinci gurupa maden kHmUrtl Beıincl grupta mUtebakl diğer ne de herhangi bir mahsulümüz 
ve tuzlu ve konserve balıklar mallarımız bulunmakta ve bunlara için lnhiıar şe~ndev bir •ldon 

· k dl B l b d Jl · in · u d k k ihraç mevzuubahıa deglldJr. gırme te r. un arın e e erın ait bedellerın y z • ır ının bono TütU i 
1 

b hl 1 
Yarııı, Yunanlıtanın ecnebi mem• d 25 i · tr' i n Ç n mevzuu a ı o an yüz e nın ıpart t, yani ki' t ı 

1 1 leketlerdeki alacağından göste· eümhurJyet Merkez Bankamızca, ıe ıfn tsa ıcıt lvel alıcı p yasa u 
receğl karşılığa mukabil olarak k' k men aa ve a ep er ne uygun ve 
derhal Cümhuriyet Merkez Ban• ihracı mUtea ıp na ten ve Yuna• piyaaaların müsaadeleri lmkAna 
kamııea tenlye olunacak ve niıtanm ecnebi memleketlerde ile mhtenaip bir kıymetlendirme 
ıerl kalan yarııı ise mllba· göıtermit olduğu karıılık mukabili ·ve lıtikrar tesis etme maksadı~ 
yaa olunacak Yunan malla· ve yüzde 35 ise serbest döviz dan ibaret olduj'u anlaıılıyor, 

Mihailofu 
Kaçıranlar 

Sofya, 11 Komiteci 
baıı lvan Mlhallofu Türklyeye 
kaçıranların dıvanıharpta muhake
meleri bitlrllmlı, hudut yUzbaoısı 
Tuıef 4 ıene hapis •e 80 bin leva 
para cezaaına, doktor Parparof 
Uç ıene hapla, 60 bin leva para 
cezaıına mahkum edilmlılerdir. 

gul olan encümen mesaiıine de· 
vam etmektedir ve it ancak bu 
ayın sonuna dotru bitecektir. 

1 
Adıyamanda 

Sabık Hakim Rıza Beyi 
Öldürdüler 

Malatya, 11 (Husuıi) - Bir 
altın kaçakçılıtı işinden fhtiaaa 
mahkemesinde muhakeme edil
mekte olan 1abık Adıyaman hAklml 
Rıza Bay Adıyamaada öldUrUl· 
müıtUr. 

Pek zengin olan Rıza Beyin 
köydeki geçimsizliğine kurban 
gittiği tahmin edilmektedir. 

Kırklarelinin Kurtuluıu 
Kırklareli, 1 O - Kurtuluıu· 

muzun on ikinci yıldönUmU bUyUk 
tezahürat ile kutlulandı. 

Sayfa 3 

~----------------------~ Sözün Kı a ı 

Hanımlar, 
Düşünmüşler, Taşın
mışlar, Affetmişler .. 

Jt-lf-
Aııl adı belli olmayan, otu• yaş· 

larında, açık gözlB bir adam, baıka 
baıka takma iıimlerle Uç hanıma, 

nilcihla almak için, söz nrmiı. Ha
nımJarm evlerini, dükklnlarını sattı
rarak paraları aldıktan sonra ortadan 
kaybolmuı... Hanımlar da ritmişler, 

adliyeye oikiy•t etmişler, fakat ken· 
dilerine arzuhali• mflracaa.t etmeleri 
ıöylenince onlar da bir daha ıröriln· 
memiıler .. 

Bu hikayeyi Soo Poltada okudu
tunuz vakit, belki hammların niçin 
bir daha görünmediklerini kendi ken• 
dinize sormuşsunuzdur. Öyle ya, ağız. 
dan tikiyet ettikten sonra bunu ki 
ğıtla da bildirmekten niçin çekinmeli? 

Hanımlar acaba aldanmıt olduk· 
larını re.men yazmaktan mı sıkıldılar? 
Elbette deti!, çünkü insan aldandığını 
Hin •tmekten sıkılaa, bu kadar dolan
dırıcılara kartı hiç dava eden olmazdı. 
Benim fikrimce, hanımların bir daha 
görönmemelerinin Hbebi baıkadır. 

* Habeıiatanın gOzel bir bikayHl 
vardır: 

Genç bir çoltan birırOn kırda 
koyunlarını otlahrken Oç srOzel kıza 
rut a-ellr. Allabıo, kartıııına çıkardıA"ı 
bu nimetten idifade etmek iıtlyerek 
hemen kızlara aıkını blldirir. Kıalar 
gülerler ve: 

- Senin aıkını ııeve Hve tanmz, 
derler, fakat bir ıarhmı• Yar, bizim 
Dçümüzil de... Nikahla alacaksın. 

EA-er birimizi, yahut ikimld aldıktan 
sonra velev bir tanemiı.l yolda 
bırakırsan, Oçfimllz bir olup seni 
öldüreceğiz. 

Çoban pazarlığa razı olur. Fakat 
kızların birini.. nikahla aldıktan ıonra 
füekileri de almaya kudretl yetmez. 
O nkit kızların llçG de bir olurlar, 
çobanı öldürürler. 

Vak'ayı tabii Habeşistan impara
toru Menelik Hz. haber ahr, kızların 
OçQnll de huzuruna getirir ve onlara 
ıöyle hitap eder: 

- Çobanın .. Nikahla alamadığı iki 
kızın haklarını ben de teslinı ederim. 
Onlar fÖyle kenara çekilııinler .• 
Onlar çekildikten sonra, karıısında 
kalan ilçfincil kıza: 

- Fakat sen ki, dtr, renç bir kı
zın dOnyada ea bilyOk arzuıu kocaya 
varmak nimetine o çobanın aayeslnde 
nail oldun. O delikanlıya nasıl kıydın? 
Ötekiler öldilrmek iıtedlkleri vakit 
Hn onu kurtaracaktın. Onun için 
Hn de öldürillme~e llyılıaın 

* Sonpoatanın yazdıjtına A'8re, yalnts 
ağı•dan ılkiyetçi hanımların her GçU 
de elliyi afmıılar. VAkıi elliyi aımıı 
olmak, herhangi bir hanım için ihti· 
xarhk aa71lamazea da, elliyi aıtıktan
•onra otuz yaıında bir adama var• 
mak, o yaılar da bulunan herhanım 
için çok bOyOk bir arzu olH gerektir. 
Habeıistan imparatoru "Genç bir 
kısın dOnyada •n bnynk arı:usu koca .. 
ya Yarmaktır,, demiı. Genç kısJar için 
lSyle olunca elUyi aımıı blr hanım 
için de kocaya varmak böylk bir 
arzu olma. mı? 

Otuı yatında, ilç iaimll, açlk g6:d0 
adam her kim oluraa olaun, o hanlm• 
laran bu bOyOk arr.ularıaı yerin• 
sretirememiose de, her Oçllne dı o 
bOylllc ar•unun büyük Omldial nrmit• 
Hem, bu Clmit ne kadar kuvyetJi 
olacak ki hanımlar evl•rJnl n dök. 
kanlarını bile satmıolar. 

Benim fikrimce, haauaların tlka
yetlerinl arzıbale yazmaktan vaz-
geçmeleri itt• o bOyllk arzunun 
bilyilk (\midini yaıamıt olmala-
rıadan ileri 1relmiıtir: oıı,anmüıler, 
taıınmıılar, ke1Jdllerlne o ümitli gOn· 
leri yaıatmıı olan adamı affetmitler, 
habeş kızı gibi hak111.lık etmemitler 
Zaten htr Oçil de birden aldatıJmıt 
olduklan için, blribirlerlni kıaka~mak 
için sebep te kalmamıf. Ktma da olu, 
ümitle yaıamak, bir ule bir dilkkdna 
detmn mi? 

r 
/STER iNAN iSTER iNANMA! 

Fakat ... Otuz yatındaki o zat ya 
" aldanıp ta hanımlardan birini niklhla 

almıt olaaydı? 

• Son Posta ,. nın foto muhabiri bir dlr•Omethut ı •oara artık ıDtçtllerln ikideblrde " bi•im ılltOmO:zde 
te1bit etti ve bizde buau bOUln belagatile okuyucu• su yoktur. ,. V•ya " bir.im .Otümllz boruk delildir. ,, 
larımıaa 1röıterdlk. Bu hlleyl ııözlerimizle gördükten ıeklindeki iddlalarma: 

/SFER /NAN iSTER INANMAJ '\..., ______________________________________________________________________ __, 

----
Bir Kuyu Kazası 

Bostancıda Mehmet Beyin tar• 
lasmdaki kuyunun duvarlarını 
yapmakta olan Çerkeıll Mehmet 
oğlu Ahmet koyduğu latamn kı· 
rılmaıile kuyuva dUımuı ve öl• 
mUıtUr. 



, ... !« Manzarası~ 
Za/ramboluda 
Bulgur 
Nasıl Yapılır ? 

Zafranbo:u ( Huaust ) - Zaf· 
ranboluda bulgur her y•rde oı:
duju gibi, buğdaydan değil de 
kaphcadan yapıhr. 
Kap·ıca önce kalburdaıa elenip 
adamakılh temizlendikten aonra, 
kalburun 0.t ve albada zayıf 
kısmı hayvanlara verilmek lzere 
atılarak orta yerinde kalan dol
pn kıamı ocakta au dolu kayna
makta olan kazana konur.. Bir 
haylı kaynadıktan sonra kaplıca
nın ~ kabuğu tamamen aevşer. 

lfle ondan aoora da kaplıca bir 
ldtfeye konur.. Kftfede soyunun 
tamamen stızDlmeslne kadar bek· 
letillr. Su adamakıllı ıfizüldil ve 
soğudu mu kaplıca kllf e.den alı
narak temiz örtülere ıerilir, ku
rmnak üzere gln• buakıhr. 
Kuruduktan sonra tekrar kalbur
dan geçirilip tap ... pisliği ikinci 
bir defa daha a) ıkfandıktan sonra 
çuval ara doldurulup değirmene 

gönderilir • 
Değirmende bulgur çıkarmak 

için a; rı tertibatı hah bir derecei 
ayar vardır. Bu ayan bulduktan 
sonra bulgur değirmene verilir .• 
Unu ile berabe.r bulgur değir-
mendea tam dört kısım olarak 
çıkar: 

l • Un, 2 • ince dolmalık. 3 • 
Ke,keldik:, 4 .. Pilivbk. 

Bulgurao clenceleri d~ğirmea
de ayrılmaz, eve geldiği zaman 
kadınlar tarafındaa 11areü mahauaa 
ıwııHerle elek ve kalburdan geçi
rilerek. yekdiğerindea aynı.. a.l
P" .,.. Mit wnn ... ,..ıara 
yalmaç yaprhr. 

• Zafranboluda tarbaaıL da pek 
meşhurdur. Köylilerill ıı.. uD.h 
mutlaka sofrafannda tarhana 
çorhas1ı bulunur. Buadaa lStiirll de 
kiylerde: ccKöylüaiia pilavı bul
gu a~ ubah kaJıyelİ taôaoa 
çorbaı.dır,, denilir-

Köylüler çok sevdikleri tar
hanayı ıöyie yaparlar: 

Mese'i. bet kilo yo~uıdun 
dört aoia.u dört clomata dörder 
parçe edilerek içine atılır_ Y o-. 
gurt bir tarh.ya doldwuhlr. Tw
bada ycğurt bir ııece kaJır lll}'ll 

tamamen slizü...llr... Ertesi gUo 

bir hamur teknaiae lauu)aaan 
yogu:rtla mütenasip un k,.- bta 
un yogurtla yurruhrr ve bir kaba 
al mr, bu kaba biP- miktarda 
mayalı hamur ilave edil~. Hamur 
şay~t yaı. ve bava çok lillCalua 
un iki gönde. taha ... ur eder 
çıkardı ır YOi t...4 " ha•• Mğaka 
tahammftr edfrıceye kadar yirmi· 
den yirmi iki güne kadar kapf a 
kalır .. Tamamen tahammür eÔın· 
ce bulunduiu kaptan warak teoo 
miı 6rlü!ere ıerilf p aiinette hır ... 
kılar, günqte rulubeü bilitmaaı 
çıkbktan aonra uğ-.. - halini 
ahr bo Hfer de ince elekten Pfi· 
rilfp dcmatea soğan n nane efe-
gin yüzü de kalır ve tarhanadan 
ayrılır ve teluar gliuqe Hrilerek 
gDoefle tamameıa rutubeti zail 
oluncaya kadar beldeUlir. 

Mtlı• .. EM• 

Nallıhanda Bir Sersari kurtaan 
Kazası 

Nallıhan, ( HLWWi ) - Davut 
oğlu köyünden Ömer ağa tarla· 
sıoda çift sürerken ~lml bir 
adam taFafından mavzerle yara
lanmrft r. Ömer ağa teda Yi afttna 
aFmmrf, meç.hol adamm tahkikine 
b_şJamnı~ır. 

• 
MEMLEKE LERl 

lzmitte Pirinç Mahsulü 
Evvelce Bataklık Olan Arazi Şimdi lzmito 

Milyon Lira Irat Bırakmaktadır 
Yarım 

lzmit ( Haau
ıi) - Dört bet 
senedeobwl ekil· 
mekte bulu
nan pirinç mahoo 
sulU bu sene her 
ıeneye nazaran 
Uç dört misli 
fazla ekilmit ve 
havaların da sı• 
cak gitmeıl, mah· 
suliln hem dol· 
gun ve hem de 
fazla miktarda 
istihsaline yardım 
etmiştir. 

Paylar ovaıı, 
Vezir çiftliği, 
MHhmut paıa ve 
Baıiskele çift· 
Jfklerinde on bin dönUm pirinç 
ekilmittir. Beher d6nnm Yasatt 
olarak 400 • 450 kilo çıkarmııtır. 
Yapılan tahminlere g&re lstihaa· 
lit bq milyon kilodan fazladır. 

Pirinç kabuklu iken çeltik 
iımini taıır vo sonra fabrikada 
kabuğu kırılarak pirinç olur. 

Bet milyon kilodan fula olan 
çeltiğin harmanı İçin muhtelif 
yerlerde harman makiaeai iki ay 
geceli, gtlndUzJil çalıımıt ve her 
gün iki bia amele ifl•111iftir. Ya· 
pılan hesaba güre 140 bio amele 

Yeni Seçilen Belediye 
Reis Ve Azaları 
Gemlik belediye reialiğiae 

Eıref, Owhugazi belediye reisU· 
ğı.e Mu.tala, Bitlis beı.diye 
reiMfiıo Sabri, Gldlll belediye 
reWijine Arifp Beypaun belediye 
r~ Dana. zade Şülmt, 
a:ıaWdma da F uıJ, llacit, Şlkrl, 
l-llHyin Vehbi, Fazıl, Nuri, 
Ahmet, Sabri. H. Meluaet, Muam
mer, Muzaffer, l lm.,in, Halda, 
RDa, Hayri, Eşrd, Sa ...... 0.le
dly• Reialiği.e L.hisarlar Batm~ 
diirii Nuif, Daim Encümen aza.. 

lıklanaa Sarı Alamet zade Rıza, 
Zi&ti ude Şe.ket, Laz ıade 
Rahmi, Y ozpt Belediye ReiıJi. 
ğille Anp oğlu Abdurrahman, 
Menifon Belediye Reisliğine Ahır 
zaına• zade Hamdi Yozgat Be
lediye azahfdanna Nazım Sadet· 
tin, Mustafa, arabacı Yakup, 
bakkaf ŞftkrO, Celil, Kar&Iı Yu
suf, Şeklp, lbrahim, attar Hacı 
Beyler aeçilmiflerdir. 

Çağhyan ceridin ihtiyaçları 
Maraı (Hususi) - Maraım gU· 

zel köylerinden birisi de Çağlayan 
Cerittil-. Köyde köy kanunu tat· 
bik edil .. ktedir ve Dk olarak 
köy postam t.,killtı burada ya
pdınıtbr. K6ytht bir mektebe tfd· 
detle iLtiyacı Yardır. Bundan 
başka mühim bir yol ihtiyacı da 
hhıledilmektedir. Kllytl viliyete 
bağlayan yol pek bozuktur. Köy 
sandığı faldr olduiu için yolun 
koyal tarafo.Oan yapılmasına İm• 
kin ıörttlmemektedir. Köyde 
frenıi tedaviai de tatbik edilme
mektedir. Halbuki burada frengi 
teda•İsine fiddetli bir ihtiyaç 
varciır. 

Afyonda Bir Muallimin Nakli 
Afyon, (Huauıi) - Ll11emlz 

muaLlim1erinden Rept Oğuz B. 
Antalya Ji ... ine tayin edilmlt Ye 

yeni vazifesine baılamak Uzere 
buradan hareket etmittir. Tale
be:eri Reıat Oğuz Beye parlak 
•iurlama yapmıılardu. 

Daoiakele çiftliği civarında pirinç harmanı 
harman aonuna kadar yevmiye 
almııtır. 

Gerek zUna Ye gerek çiftlik 
aahiplerl çok memnundur. · A2 
miktarda eken civar köylüler, 
borçlarını ödemiılerdir ve gelecek 
sene daha fazla ekeceklerini mem• 
nunlyetle aöylemektedirler. Çeltl· 
ihl beher kiloau 7 kuruıtur. 

lzmitte deniz INnannda bulu· 
aan pirinç fabrikası mtıdOrU bu 
seneki mahıuJUn çok yllkıak ol· 
duğunu ve Bombay pirincini her 
huauta geride baraktığını ve geçen 

tene Ye clalaa 
f evnlkl ıenelae 

alıbetle randma· 
nm yarıdan fazla 
olduğunu ve iz· 

mit pirincinin piya
sada iyi tutuldu· 
ğunu söylemek 
tedir. Pirinç tar· 

lalan ıehre 3 ki· 
lometre meaafe· 
dedir. Ekilen tar
lalann yanımdan 
fazlan evvelce 
hiçbir fıe yaramı 
yan v6 tamamen 
lllma yatağı bu· 
lunaa batakhklar-
dar. Fakat pirince 

elveriıll bulun doğundan ve ziraat 
dairesinin daimi kontrolu altında 
eaki vazjyetten ÇJkarak ııtma 
mikrobunun bannmasma artık 
yer bırakmıyacak bir ıekll 

almıtbr. 
lzmltte pirinç, ilk olarak Feoo 

aane çiftliği aahibl " halen Ko
caeli mebuılanndan bulunan Ali 
Bey tarafından ekllmlttir. 

Ali Beyin bet altı MDe ••••iki 
bu teşebbUsU, buglln lzmlte bu 
yüzden yarım milyon liraya yakın 
bi:r yardım kaynajı olmuftm. 

Zile Muallimleri Bir Arada 

Zile, (Huıusi) - Zilede muallimler zaman uman bir araya to~laaıp 
tealekt hasbıhaller yapmakta, çocuk terbiyeaiıae ait t~Ube Ye mtiba· 

), rmdan yekdiğerinin istifade etmelerini temin etmektedirler. Muallim· 
le ln bu toplanıflan meslekleri için çok faydalı olmaktadır. Muallim
ler u bir toplanıştan llOIU'a aldırdJğımız resmini dercediyoruz. 

Ada pazarında 
Elektrik İhtilafı Tetkik 

Ediliyor 
Adapazarı (Hususi) - Burada 

elektrik iti Türk Ticaret Bankası 
ile Belediyenin imtiyazı alhndadır. 
Her abone elektrik alacağı zaman 
muteber bir kefil göstermek Ye 

bir miktar depozito vermek mec· 
buriyetindedir. Elektriğin kllovab 
20 kuru9tur. . Her abone ayda 
12,5 kilovat ıarfuıa mecburdur. 
Daha az cereyan aarfettiğl tak· 

dirde de bu . parayı behemehal 
ödeyecektir. 

Elektrik iti Banka ile Belediye 
araıında zuhur eden bir ibtillftan 

dolayı hakeme havale edJimiı 
bulunmaktadır. Fakat heniz b ... 

kem heyeti tetkikatını bltirmlı 

deiildir. 
Hakem 

hallettikten 
lerinin de 
ıartlannıa 
maktadır. 

heyeti bu ihtllifı 
ıonra elektrik fiat• 
dUıeceğl ve abone 
haflftetilecetl umal-

1 
Erzurum Hattı 

Güzergahı Tayin Edecek 
Heyet Tetkikat Yapıyor 

Nikaar, ( Huaml ) - Erzurum 
hattının gtızerglhını tayin eden 
heyet buraya gelmifllr. Enorum 
hattının Amuya, &baa, Nikıar 
ve Repdiye kazalanndaıı geçerek 
Gomnıhane, Bayburt yolu ile 
Erzuruma ulqmuı muhtemeldir. 
Tokatla Turhal aruı da tlmen· 
diferle bağlanacaktır. 

Tren Nikaudan geçince bu· 
rada btıyllk bir inkitaf başlaya· 
cak, bilhaua ıeker pancarı zer' ... 
yab halk için çok latlfadell ola· 
caktır. 

Kelkit Çayından istifade 
Tokat (Huaaal) - Tokat Be· 

lediyesi Kelkit çayında tetkikat 
yaptırmaktadır. Mnhendlıler çay· 
da mUruruza -nanla bozulmut bir 
çok kanal ajtzlan bulmuılar ve 
bundan Tokat, Niksar ve civarı· 
nın bu çayla sulandığım anlamıı· 
lardır. Tokat Belediyesi çaydan 
yine ıulama itlerin de istifade 
edilmHini ve çay kenarında mey· 
ya l>ahçelerl teaiai itini tetkik 
ettirmektedir. 

Maarif işleri 

JJeş Sınıflı 
Köy 
Mektepleri 

Memnuniyetle öğreniyoruı. W 
Maarif Vekaleti gelecek 
itibaren k6y mekteplerini de tald 
devreli IJkmektep haline getir .. 
cek, beı 11nrfh yapacaktır. 

Esasen evvelce de bq muflı 
olaa köy mektepleri irili maallhıl 
bolonamama11 ve köy ~ocajaa .. 
betincl mnıfa kadar mektebe de
vam edememesi ynzimden fts · • 
nıfa lndirilmlıtl. Tekral' bet 91nılrt 
çıkanlmaıı dUfOnftlmekle, kill 
muallim bulunacağı •e lı6y çocalro
lannıo ııkı tedbirlerle devam etti
rileceği anlafılıyor. Bu, •Yİnilttelr 
bir karardıl'. 

K6y mektebinde devam meer 
aeleli en hafta dfttlnftlecek bh' 
ittir. Köy çocuğu on iki on ~ 
ya11na geldi mi., ebe11eyni tarafın· 
dan çiftin, hizmetin baıına, f•lrtt 
ise eYine, 6rtft ahına çekiliyor. 
Kanuni takibat iae uzun .Urüyor. 

KlSy mektebinin mualllm me-e 
selesi de ayni derecede mühim
dir. Kasabada bir muallim, llzeoo 
rioe aldığı yalnız bir mnıhn ohJS 
kırk çocuğile bata çıkamukan 

köy mektebinde bir muallime U.Ç 
amdın bUtlin tedriaatı, mektebi• 
idare lfleri, k~y hizmetleri veri
liyor. Hem de çoculdam11 ay.ı 
program ve ayni derecede yetiı
tirmek ıartlle ..• 

Bazı bllyükçe köylerde bugüıa 
de bet llDlfh köy melrlepLed 
vardır. Fakat Jahm. iki _..n;.. 
lldir. MuaWmla biri ıubealle be
rabv bi:rlncl ve ikinci mtrfı, 
4flerl de llçlllld, d& 'L=f'ı. b ... 
ılnci sınıfı üzerine ahyor. Idarf' 
itleri de fazla olarak blrial der
uhte ediyor. Mektebin talebesi 
kaç olursa ohun bu b5Jie •. 

Eğer yeniden ihdas edilecek 
bet ıınıflı köy mektepleri da 
böyle iki muallimle idare edile
celue bundan fazla bir fayda 
beklenemez. iki muallimll bet 
11Dıflı bir köy mektebinde lrasaba 
1ılbl beş sınıftı ilkmektep progra• 
mının tatbikine imkan yoktur. Her 
mektebi olan köye sınıfı kadar mtıt 
allim vermiye lmkin yoksa, yahut 
muallim verildiği takdirde kırk 
elli çocuğu olan bir kay için 
bunun fazla masraf olacağı dtışil
nWUrse tam devreli mektep 
açılan ve kafi derecede mnalli• 
verilen köy mektebine civar mek-
tepılz köylerin çucuklanda devam 
ettirilmek auretile çocuk adedini 
temin etmek mümkUndlir. Köy 
çocuğu mlUehammildir. Bir saat· 
ilk mesafelerden berglba mektebe 
de••• eder. 

Bet ıınıfb k6y mektepleri, 
kız ve erkek köy çocukları tama 
men ve beşinci sınıfa kadar 
mutlaka devam ettirildiği ve en 
az d6rt muallimle idare edildiği 
takdirde köy mektebinin verimi 
artacak köyOn içtimai ve harst 
yBlrttli;i bUyftk inkılibın seyrile 
mtıvazi gidecektir. - R. O 

Beypazarmda Su 1 şi 
Beypazarı, ( Huıusl ) - Yeni 

belediye heyetinin ıu tıini bu 
sen• halletmesi kararla~ıff .r. 
8a bma.ta ihzari faaliyet baflr 
mafbr. Sa yollan tamiri it.ın.ı 
edimektedir. 

GemUkte Define Arayım1ar 
Gemlik ( Hasasl )- Gemliğin 

T eraane mevkimde iki kiti tarr 
fıadan altın aramak için bir' 
mliracaat yapılmıı, mr aaade 
verilmif, Malmüdürönün nezaı \1 
albnda define araml•t fakat 
bir ıey bulunamamıfUI'. 

1 



lngiltere 
Ve Silah 
Ticareti 

iki glln avwel lagntencle Anm 
KamarHında, if ıl fırkata, tarafından 
Yerilen blr takr1' O.erine çok ıiddetli 
mlnakatalar oldu. Neticede hOkame
tin ve muhafazaklr fJrkanın itirazları 
....... .... takrir reddedildi. lfçi fır
ka• bu takrir ile .. nu i•tlyordu: 

" B. ... ldl eHlb yan11nıa •n mil• 
W.. aebebl, huausi ellerde bulunan 
tilah ticaretidir. ÇGnkl ail&la fabrlka
clları, •atıf yaparak yilkıek kazançlar 
elde etmek için dil•yanın her tara
fıada vızır vızır propas&Dda 1apıyor
ı.... Eter iatikbalde bir harp çıkacak 
oluraa busıun biricik müe11~ Ye mG
Hbbibi •ilih fabrlkacılandır. itte bwaa 
meydan vermemek için aillb fabrika· 
ları hllkumetin eline geçmeli, ailila 
lmallb dnlet iobiaarı altuaa alınma• 
lıdır.,. 

ftçi fırkHının bu takriri, Anm 
kamaraıında bomba gibi patlattı ve 
IDuhafazaklr fırka tarafından atetli 
itirazlar anruldu. Çtınkl lnıtlterede 
•ilih ticaretine yatırılan aermaye mil• 
Y.rlarca inırıllz liruını bulmaktadır. 
Da JGzden lnıriltereye hariçten her 
Hae mUyoalar girmektedir. Sillh 
tieantinin kaldırılmaaı neticeal ola
rak, ba iıe yabnlu aermlye battal 
olaeak, •er ••ne hariçten SİN• •ll
)'01ıluın da arclı kHileeektlr. 

Bununla beraber ıuraaı da mullak
kak ki, ailih tlcaretinla ilıa edllmed 
•btakbel b~ barba enıel olamaz. 
ÇGaa bugfla llup sebebi oluall 
düa bll'çok mhzalu nrda ki ud 
blllllarıa oıtadaa kaldualm .. lizım
d.,. - • 

Amerika Elçileri 
Vaşingtonda 

Vatingtoa, 10 ( A. A.) - Ecnebi 
••ıaleketlerle olan tlearetia 1reniıle
Dıeai J.aldnada RelaicGmhur· ile g6-
rGımek ve dl ladGkleriai bi dir " 

eenu 1 A.Ur dald e 
tona geleceklerdir. 

Amerika.na Çlndeki Hfiri M. 
Nelıon Jonıon ile Rusyadakl Jenerıtl 
konsolosu timdiden buraya 19lmi1· 
lerdlr. 

lepanya Mecllslnde 

.. 
lladrit, 10 ( A. A.) - Parla•eato 

PaDJol ll08yaJiat hrka11 lideri M. 
Larp Kaballero'aun tefrit muunl1e
tinl• kald1'ı1maaına karar vermlttlr. 

Mo.64 
. 11-11-934 

- Ben mftnakaıadan o kadar 1 
hoılanmam. Fikirlerim kendime 
)'eter. 

Rasim Cemal Bey 11kıl11111b. 
S6nük bir nale: 
- Siz bilininlz, dlyebllcU. 
Köprtlye gelmiflerdi. 
Leyli Ok çıkanlar araıına 

..tnımak için ayağa kalkb. Ar• 
kadaıının nlfanhıını bqlle 
1elAmladı ve yürildD. 

içine bir fOpbe dlımlfttl. \ 
(Ayten) in bu aabah g6rUnm .. 

yltfni bir butalaktaa bqka ıeye 
veriyordu. 

Ra•m Cemal Beyin halleri n 
. lalmdılan biraz IAttildl ı&rilnll
yordu. 

O ıtın 6fleye kadar hep (Ay· 
ten) de:n bir haber beldiyerek 
çalaıtı. 

Evlerinde telefon oı.a merak· 
tan kurtulacakb. 

Her halde bu akıam bir polta 
evvelki vapurla dönüp F e11eryo
luna kadar gitmek llzımdı. 

Ôğ'eden ~onra işlerine yeni 
ltafhyordu ki telefon aantrahnda)d 
Muıevi laza ona uzaktan ltaret 
•ttı. 

T 

aaata 'll•IB&rLAB 
Macaristan j 
Ve Avusturya 
Anlaşması 

Almanya Ve Sar 

Viyana, 10 (A. A.) - Macar 
Baıveklll M. Gömb6fln AYUllurw 
ya devlet adamlarlle 7apbp t .. 
maslarda genel aiyaaa (umumi 
alyaaet) ile lktıudl itlerin g&rll
ınldllğU ileri aürUlmektedlr. 

Gazeteler artık iki lı&Jdimet 
arasında tam bir yakınlığua ua 
manı geldiğini yazıyorlar. Şu hal
de Macar Baı•ekllinln Rom• ve 
Viyana aeyabatleri lta11a • Aft9a 
turya -Macaristan mlnllellni kay. 
vetlendirmiıtlr. 

Yeni Kabine 
Franıada Parlamentodan 

Disiplinli Hareket lstiyacek 
Paria, 10 ( A.A ) - Kabille itle. 

den aonra, Baıvekil M. FJanden tua. 
fından çizilm·t olaa prosranu tauk• 
kak ettirmek için bir toplantı J•P.. 
•ıttır. 

Mali1e Naıırıaın, 1enl muarlf 
ihtiyarı bahsinde parlameatoaua 
teıebbila hakkını tahdide mlaait ola .. 
cak metinleri tetkike memur edil· 
ınHI gBıterlyor ki, hDkOmet, parla
m•ntodan dotnJdail dotruya kendf ıf .. 
nin bir dlsipll• Grneji r&ltermeaisıl 
istemek arzuıundadsr. 

HDkümet be1aanameai, naz.ırlar 
meelisi•in aab gGnkG toplantwnda 
kat'ileeeccıktlr. 

Pariı, 10 ( A.A. ) - Y eal kabine, 
Ayan Y• mebaaan meeHaleri tuafın .. 
dan da iyi karflla•lld\ttır. 

M. Dumerge 8allıllk 
Pula, 10 ( A.A ) - Asa•••• •lı.. 

tarı iç baçak milyona ballj o1aa 
eaki mulaaripler birlij'i ile Parla Be
lediye Meellal aabık Baıweldl M. 
Dumerge batlılıkltrını bildiren birer 
mektup g8ndermlılerdlr. 

Küba da 

Hanna, ıo ( A.} - Bir-. 
kım aakert mllfrezefer, kenefi.. 
lerlne ait eldutu halde, baza 
vicdansız hakimler tarafından 
ecnebi ılrketlere peıkeı çekil· 
miı olan araziden kö1llilerl 
bl~blr emir almakawlı çıkarmıya 
kalkqmıılardır. Beş yl\z kadar 
ıllihlı k6ylll, topraklarım tiddetle 
mlldalaa ediyorlar, 

......... Cahil 

Telefona çafnyordu. 
Leyli bunun ( Ayten ) oldu-

ğundan biç ıtıphe etmi~relc 
koıtu. 

Hatta kim oldutunu anlama
dan kendlai baıladı: 

- Naaılaın Aytea, ... var. 
Fakat bir erkek 1e1İ ona ce

Yap Yerdi: 
- Allo. Leyli Hanıma lıtiyo-

rum efendim. 
Genç kız ba teli derlaal tamda. 
Raıim Cemal BeydL 
Leyli bugla oalanla bir 

fevkalldelik oldujaaa aatea 
hluetmiftl. 

Raıim Cemal bey harhalde 
taze bir ha•adia •erecekti. 

- Buyurua efendim, be.U.. 
Delikanlınna madeallefen aeti 

koautmıya bafladı: 
- Leyli Hanım, 'batla lise 

birçok ıeyler llyUyeaektlm. Bana 
fırsat Yermediaiz. Çok rica ede
rim. Ba akfam blru erken çıkı
nız. Arnavutk6y0ne kadar kllçOk 
bir otomobB 1eyahatl yapalım. 
Bu yanm ıaatlik yolculuk bu 
mOhlm ha'fadialerl anlatmafa 

Büyük Merkezlerdeki Alman Elçileri 
Arka Arkaya T •ıebbüılerdeBulundular 

Pari1, 10 (A.A.) - Loadr-. Brik· 
...ı n Romadakl Alman ıefirlerl 
tarafıadu lariltere, Belçika " ltalJ• 
blkimetltari aadtnd• 7ap.&aa hf9b
bG.terden aonra Pariateki Alman 
sefiri M. Roland K3ster, din 1abah 
hırrlelye nezaretinde M. LavaU ziyaret 
etmif Ye k .. diaine Sar huıa11na 
mDteallik olarak Milletler cemiyeti 
tarahndaa aba•lf olu kararlan Berlin 
hlkt•etlaia •• auretle aala•lf ol. 
dutu halduada ••limat ver•İftİI'• 

Ditw tuaftaa M. Lnal, Frauuı• 
Berlln aeftri M. PoaeJi de kani •t,l!alt 
" anar De aetar iki ••-1eketl all· 
bdar edea bltaa adi •e1eleleri 
tetkik etmif'erdlr. 

Suda bir amele 
mahallea 

Hu .. aJ-- d., Sar ....... herlad• 
Fran1&ya rey Yermemek için yapılan 
tehditlere 4alr bir takla srizli doaya
lar 1akalaD1p Milletler C.mJyetine 
nrilditini bildiriyor. 

[Son Posta: Şimdiki halde MU .. 
Jetler Cemiyetinin ldareai albnda 
bulunan Sar mıntakasında yakında 
umumi rey toplanacaktır. 811 rey 
toplanma11 netieelinde bu mıntaku111 
Almanyaya Yeya Franaaya iltihak 
edecetl belli olacaktır. MGhim bir 
k3mGr ve ıana7i mıntakası olan bu 
ktçilk yer, Avrupanın baıiaa pek 
hlynk dertle• açmak vaslyetiade ol
datu için rer Yerme mueleai çok 
mtıbim alyaai bir hidiaedlr.] 

Sulbü Bozan l Almanya Ve 
Suikastler Milletler Cemiyeti 

Fransa Ayan Meclisinde Tekrar Dönmeıi lhtlma• 
Bir Karar Verildi linden Bahsediliyor 

Pariı, 10 (A.A)- Ayan mec- Londra, 10 ( A. A.t) - Deylt 
llıi hariciye encflmenl, 1U1hu boz• Telgraf gazetesi, Alman deYlet 

~..., .. 5-il. ~ ~ blJ" 
........ .._. .. F .. 

a• bldırl i t&; ,...... &entrOp'1111, Alma~ .... t_. 
hlk6metinin diğer ~eri• Yr· rar Milletler Cemiyetine .ır-
llkte çabımak mecbmlıetiade ol- meal için çareler araclıfı llltl-
duğuna dair bir karar lllNtl malini ileri ıürilyor ve diyor ldı 
kabul etmiftir. .. Çlnkft lillla lanmak meıelul 

Almanya • Fran.. Almanya için çok ıılanbh oluyor.,. 
Pariı, ıo (A.A.) - Almanya ile Almanyanın Albnlar1 

Fraaaa uaııacla .. mrlk reaimlerlne Beril•, 10 (A.A.) - Deylet Baka-
ait 1apılu ualat.. hurin imzalan· 1U1111 altıa ihti7at akpıl 4, '786,• 
mııtır. mark ekaUmlftir. 
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Wfidlr. Slsl dartte baakanm 
öntınde beldiyebllir miyim. 

Leyli ıllflnmtb. 
Herhalde bi .... y Yardı. Acaba 

( Ayten ) le danldılar da aralarım 
bulmak için kendlaiaden rica mı 
edecekti. 

Bir aada karar Yermek lbımdJ. 
- Ruf• Cemal beyefendi, 

dedi. 8a ı&y!eyec:eJderhtiz (Ayten) 
için mi? 

- Tabii. 
- Bea de ha •kt•m erkıa 

çıkıp oaa prmefe aldecektim. 
Rulm Ceaal Bey heyecaDb 

f6rlbllyordu: 
- Yok, yok, dedL Beai g&r

mecla oaa gitmeyiniz. 
Leyli blsblltlD ıtphelere bo-

tulmllfbl. 
Ne yarch. Ne oluyordu. Her 

hald' aralanacla bir patırdı olmuı 
slhi plalyordu. 

..... ,. çizmek lbmdı. 
Derhal bir çare buldu • 
- Ralm Cemal be1elendl, 

dedi. Bel.... tekil clotru 
değil Ben bu alqam dört oa bet 
Yaparile cllaec:eti•· Siz de ona 
yetlım•i• çalqınız. Vapurda 
g8rtlı&rlz. Sonra bea (Ayten) e 
giderim. 

Bu teklife mikrofondan ıu 
ceYap ıeldi: 

- Madem ki 3yle ı.tfyor111-
llft. Yapanla buhlıalun. 

Leyla yerine phliti aımen 

f 
kat'ı aur~tte kaaaat getirmittl. 1 
Her halde aralarında bir vak'a 
geçmittL Ve Rulm Cemal bey 
kendini affettirmek için Leyllnua 
araya ıirmeslni ietlyordu. 

Bqka ae olabilirdL 
Fakat ( Aytea ) Diçba Hilal 

çıkarmıyordu. latuo yalaalannda
kl merkezden telefon edebWrdL 

Acaba dıpn çıkamıyacak ka-
dar hubraa mı geçirmiftL 

BiltllD bu ihtimalleri çözmek 
lçla alqamı beklemek llzımdı. 

~ 

Dört onb8f Yapuru pek kala• 
bahk değildi. 

lıkele ilıtünde tesadOf ettik· 
leri için wapora beraber tirdiler. 

Rasim Cemal Bey ralaatça 
konapbilmelerl için arka ıalona 
geçmelerini teklif etti, seçtiler. 

Bir k&ıedeki muaya kartıhkh 
oturdular • 

Leyli ılalr içinde idi. (Ayten)ln 
hayatına alt bo ilk mOhim hidlaa 
ODU alt llt etmifü. 

Daha oturur oturmaz ı6ze 
bqhyu o oldL 

- Rica ederiİıi Ruha Cemal 
Bey merakta çatlıyorum. Ne 
olch. Ne Yar. (Ayten) de bir ha• 
ber YvmedL 

O hirdeabJre bot bulanarak 
sordu ı 

- Bir haber vermecll mi? 
- Hayır. 
- Sin ... ...,. anlataaita 

Gönül lıleri 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

İzmirde Şevke& imzalı mektup ıa· 
hibine: 

Ofluml •• Ejer bana gönder
dliln mektup tamimi lae, seni 
tebrik ederim ..• Yirmi bir yaıın"' 
daun. bir kazancm nr. Bu 
Jap kadar qk nedir bllmiyor
SWJ, fimdl, komşu kızını ıevmiye 
batlaamıpm. Tıpkı, qk kitapla• 
rmda ve romanlardaki temiz aık· 
lar gibL •• Blltnn bu aaydıjın şey• 
ler, bugtba ehemmiyetli meziyet· 
lerdencllr. Şimdi ben de aana ga• 
yet aamimi bir surette cevap ve
reyim. Bu it,· öyle yazdığın gibi .. 
kendini yemekle, erim erim eri
melde hallolmaz. Pencereden u
IAmla,_.k, iıantlv yollamak da 
aeaia ıfbJ bir 2ence yalafmaz. 
Ne olur, ae olmaz.. dedikoducu 
2Gzl• Hnin bu aafiyane iıaretle
rial prl\r ve aevpini dile dlkfll
rllr. Yapılacak yegine çare ıudur: 
Senin kadar ıaf oldup anlatılan 
bo kw ream• 1.tetlraiıa. Madem• 
ki kllçüktlir; alpnla11ır11n. Eier 
bu safiyetinlzi muhafaıa edern
aiz, ikiais de muut olurıunuz. J,. 
te slze ea kolay ve nuib bir 
DUibat.,. 

* Okunmayacak kadar karı§lk imalı 
mektubu 1abnibine: 

Sevdiiinfz kız aize infial g& .. 
termekte, çok haklıdır. Çtınkll 

bir kıza kartı hiuiyatını söylemek 
için diğer bir kızı tavlit etmek 

dojru deiildir. Yapacatınız tek 
bir hareket Yardır. Sevııllinize 

bir mektup yazınız: ( Ben, temiz 
ruhlu, fakat sıkılgan bir ıenç 

olduğum için hislerimi ıiıe ıöy• 
feyem.U... Maksadım~ a1ze ddcll 
Y• u•iml bir surette eJbni uzat
makbr. Bunu laoı glrdlltlnlk 
takdirde, r ... ea alzl lateyecejlm 
ve mabaduma u kadar haliaaae 
elcluiuna ela buuala llpat ecle
cellm.) deyhaiı. Ba IDWtçeline 

laanbthllz, aradaki Yabut aDla .. 
•• ,. kaldınr. 

HA.NIMTEYZB 

Leyll abtnııhkla deHbllhnıa 
g6ılerinla lçiBe bakıyonhl. 

Bu heyeean Ye bu ılalrla 
)'ktbade çizdltl hatlara dikkat 
eden Raalm Cemal Bey rtlllmaeclls 

- Sizi clalaa se91mll ,armell 
için biraz ıinlrleacllrmek ika-.. 
Bllıenls tlmcB okadar •• 

Leyllnıa ince katlan cllldldl. 
YOzlnln birdenbire aldıtı ıeldl 
Raıim Cemal Beye li1ord111111 
bitirmek cesaretini •eremedi. 

Genç kız hakaret dolu bir 
balatla: 

- Rica ederim ehacHm, bahtl 
kaybetmeyelim. ( Aytea ) lçia bile 
diklerlnlzi ı6yleylnil. 

Rasim Cemal Be1 kendini 
topladı. 

Bu htıleı ini makine Kfbl idare 
etmeyi bllea ıenç kwn karp
ımda tedbirli olmak lhımdı. 

Vapur saraybumunu d6n6yor
du. Leyllnm bekleyen Ye gittikçe 
eğarlefH bakıılan albnda Raalm 
Cemal Bey daha samimi olmak· 
tan baıka çare bulamadı. 

O dakikada belki de ıamimt 
idJ. Hayab macera dolu insan• 

farın hazan ıahiden aamiml ol· 
duklan da glrllmtlftür. 

Rasim Cemal Bey terbiyeh bir 
tavurla maıaya eğ lerek b. bir 

2ünlik maammauaa eararma ç&z• 
meie bqlachı 

( Arkuı var) 



Dünga f/ô.diseleri 

Ölüm Cezasını 
Sevmiyen 
Memleketler .• 

ispanyada ötedenberi öltlm ce· 

~
ispanyada :ıası yoktur, bir 

. . mabkfim müebbe· 
enı hır ka- dea kalmak Uzere 

· nun çıktı hapishaneye gön· 
derılir, orada, harici alemden 
ayırt edilmiı olmaaı kafi görlllür, 
kendi ecelile ölmeıi beklenir. 

Fakat son ihtilAl ispanya mec· 
· lisini bu ananeden ayrıhp ölftnı 
cezasını kabul etmeye aevketmit· 
tir. Yalnız öHlm cezaıı ancak bu 
bir sene içinde verilebilecek, bu 
müddetin h:tamında kendiliğinden 
kalkacaktır. 

Bu münasebetle Fransız gaze
teleri evvelce memleketinde çok 
mühim roller oynadıktan sonra 
Fransaya çekllmiı olan bir lspan
yol diplomatman ıözlerinl kayde· 

·diyor. Gazeteciler bu diplomata 
ıormuılar: 

- Memleketinizin bugUnktl 
vaziyeti hakkında ne diltllnü· 
yoraUnUz? 

Diplomat düştlnmeden ceTap 
vermif: 

- Siz·n maruf muharrirleri· 
nlzden birinin hir feryadı vardır. 
Ara ııra habrıma gelir, blllrsl .. 
niz ya : 

"Ah, Cumhuriyet lmpaartorluk 
zamanında ne tallı idi,, demişti. 

• 
Beş on gUn evvel ölen Frantız 

Bir kanaat- devlet adamı (Pu· 
kd l k vankare) zengin 

r ı değildi, vakıa so· 
nümunesi nelerce evvel avu· 

katlık ettiği zaman epice kazan
mıştı. Fakat eline geçen paranın 

hepsini de devlet işine geçince 
harcetmittl. Son zamanlarda sı· 
kınbdaydı. Dostları bunu haber 
alınca parlamentoya müracaat 
ettiler. ParlAmento vatanına elli 
ıene mtıddetle meb'usluk, nazır• 
lık, Baıvekillik, ReiıicUmburluk 
etmft olan bu adama hiç mUna· 
kaıaıız, kaydıhayat ıartile mUhim 
bir tahsisat bağladı. Fakat ara
dan birçok aylar geçtiği halde 
( Puvankare ) bu tahsisatı alma
mıştı, aıkıntı içinde amma yine 
kendi parasile geçiniyordu. Ge
çenlerde dostlarından birisi Ma· 
liye Nezaretine giderek bu talı· 
siaat itinin ne olduğunu ıormuı. 

Şu ceva hı almııtır: 
- « Alakador maaf cUzdenı 

almak için müracaatta bulunma
dığından kendiıine bir şey veril
menıiftir, tahsisatı emrine amade 
olarak durmaktadır. » 

* "' Moskova'da da muhtf'şem 
bir dans sarayı açılmışt• r. 

_R_u_s_g_a_d_a_b_i_r_,, Bu sarayda hem 
d l bir dans me!~tebi 

ans sladray hem de halkın 
açı ı danset mesi iç n 

muhtelıf ıalonlar bu 'un~cakbr. 

Bunu içindir ki mlieaseseye 
( Dansing ) yer:ne ( Dans sarayı ) 
ismi verilmiştir. Şurasını da söy
leyelim: Bu dans sarayına gire
bilmek için frak şarthr. 
·- . · - · • • • • 1 , • • t • 1 1 • 1 ' 1 • • • ' • • -. • • • 
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Baremataları Arasında 
--....-~~~~~~~~~-

Saray Ve Eski Haremlerin Sadık 
Hizmetkarları Şimdi Ne Yapıyorlar? 

-
Geçmiş Devirlerin Dönmiyecek Olan Rehavetli Yaşayışının 
Hayaline Dalarak Ömürlerini Gamsız Geçirmiye Çalışıyorlar 
g---

t • 

l çine 13 kitinin aığındığl köşk: Harem ağaları yürdu 
Beşiktaıtakl tramvay garajının azlaı var. Ben ihtiyarladım, he· 

yanıbaımdakl ıokağa sapıp biraz yetten çekildim. Yurdun merkezi 
ilerlediniz mi; ıolunuza yirmi adım Divanyolunda Arifin kıraathane· 
ötede Has fırına çıkan bir döne- sinin içindedir, amma timdi ora• 
meç gelir. Bu yolun solundaki bi
rinci evde Uç Harem ağası otur
maktadır. 

Harem ağaları menfeatine bir 
tenezzUh veya balo tertip edilmek 
istendiği kulağımıza çalındığı za· 
man hem bunu tahkik etmek, 
hem de Harem ağalarının vazf· 
yetlerini öğrenmek merakını duy· 
duk. Onların en kesif bulunduk· 
ları ıemt, Beıiktaıtır. Sorup ao• 
ruşturduk. Has fırın köıesinde 
eskiden toplandıkları bir kahve· 
hane vardı. Bir müddettenberl 
oraya devam etmiyorlarmaş. Kah
veci sağlık verdi; evl bulduk. 

·Yaşı, kendi cinıinden olanlar 

gibi pek belli olmamakla beraber 
herhalde altmışlık olduğunu tah
min ettiğimiz bir Harem ağası 

kapıyı açtı. 
- " Son Posta ,,dan geliyo· 

ruz; sizinle biraz görüşmek iatiyo· 
ruz. 

ihtiyar Harem atasının kalın 
dudakları araıından bembeyaz 
dişleri göründi.1. Ucu kıvrık kola
lı yakasını, enseden ilikli yapma 
boyunbağını elile düzeltti. Gözleri 
hayretle açılarak: 

- Buyurun, dedi, fakat bir 
yanlışlık olmasın. Biıim gazeteler· 
le i9imiz yok tal 

Sonra itizar etti: Kendisi ye-
mek pişiriyor; bizim muhaveremi• 
zi itilerek yanımıza gelen iki si• 
yahi arkadaşı da ona yardım edi· 
yorlarmıf. Bunun için kendisi ka· 
dar )'aşlı red ingotunu yanımızda 

g:ymeğe mecbur kaldığını ıöyledi: 
- Ne yapalım? Evde kadın 

~·ok ki, yemeğimizi pişirıin. En 
sonunda iş başa düıHi. 

- O lur şeyler ağa, isminizi 
sorabilir miyiz? 
· - Sadettiıı ağa. Yusuf izzet· 

tin efe~dbin baş ağası. 
- Kuzum Sadettin ağa. Men· 

fa·ıtinize bir tenezzüh veya balo 
veri eceğ:ni duyduk. Onun için 
ziyaret ediyoruz. 

-
Etem ağıının vazifesi su taşıyup 

küpleri doldurmak mıt 
da kimaeyi bulamauınız. 

- Canım ağacığım. Öğren-
mek istediğim şeyleri ıen de 
bilirsin. 

- Bilirim amma, ekıik malu· 
mat olmHın, diye Uzlilüyorum. 

yorlar. Paramız yok. :Yapacağımız 
maarafı kurtaramamaktan kor
kuyoruı. 

- latanbulda ne kadar ha
remafaıı var? 

- On Uç, 011 dört aene ev
Yel bizim yurdu kurduğumuz 
zaman ( 180 ) kJıi kadardık. Bu
gün koca Istanbulda topu topu 
{55) kiş' kaldık. 

- Ötekiler ne oldu? 
- Kimi öldü; kimi Hicaza, 

Basraya, Tunusa gitti. 
- Bizim matbaalarda çabıan 

bir Be,ım Ata vardı. O ıimdl 
nerede? 

- Muhtelit malıkemelerde 
odacı idi. Mısır kralının hizmetine 
girdi. 

- Peki amma, bu gidenler 
Mııır, Hicaz ve Tunuı sarayla• 
nnda kendilerine naaıl it bula
bilirler? 

-· Orada bizden evvel yerleı· 
mlş karde1jlerlmiz var. Onların 
delAletile it buluyorlar. 

- Siz de gitmek niyetinde 
misiniz? 

- Ne gezer? Yaılılara it yok. 
Genç adam istiyorlar. Bizler, 
burada ömrllmüzü geçireceğiz. 

- lstanbulda kalan ( 55) ha· 
remağası ne it yapıyorlar? 

- içimizden dokuzu ihtiyar, 
maluldür. Bunlar yurdun nekahet-
hanesinde yatıp kalkarlar. Üıt 
tarafrnın içinde muallim var, 
bakkal var, dairelerde oduı 
olanlar var. Düıe kalka geçini
yoruz. 

Şimdi evdeki diğer iki harem
ağHı da aöze karıtmıfb. T eaadtı
fen eve beyaz bir adam geldi. 
Sadettin Ağa onu: 

- Bizim çocuğumuz; diye tak· 
dim etti, yurdumuzun mutemedi. 

O da lafa karıştı. Söyledikleriae 
göre, taavün sandıklarının aeraıa· 
yeıi yedi aekiz bin liradan iba
reıtmlı. Sandığan baılıca geliri, 
yurt a~alarının aylık taMhhütleri 
lmiı. Bu da 25 kuruıtan bir Hr«
ya kadar değlıiyormuf. Yani 
ayda ( 20-25 ) lira kadar birıey. 
tik ıenelerde hariçten harem 
ağalarım ıaven bazı hayır ıabip· 
lerinin teberruları oluyormllJ. 
Şimdi böyle yardımlar da kalma· 
mıf. Sandık sermayesi, yarıyarıya 
inmiş. lstanbulda kalan 55 harem 

- Evveii söyleyin bakalım; 

b "zlm evi nasıl buldunuz? 
Anlattık. Sözümüz bitince ce• 

vap verdi: 

En gençleri olan 78 lik Amber ağa iııe aite veri~l~rl idare edermit 

- İyi amma, (Harem ağaları 
taavün yurdu) var. Reisi Gözte· 
pcde oturur, eski ağalardan Tah· 
sin efendidir. Şimdi muallimlik 
yapıyor. Muhasebecisi Muhittin 
efendi KadıköyUnde bakkaldır. 

Başkatibi Mesut Efendi Nişan
taşında ikamet eder. Yurt idare 
heytstlnin bunlardan baıka dokuz 

Yanındaki haremağalarından 

genci gülerek: 
- O bilir, hepimizin ağabey• 

aidir o, dedi. 
Sadettin Ağanın da çeneleri 

açddı: 
- V allahl gazeteci bey, dedi. 

Bir müsamere vermek istedik; 
hala da iıtemiyor değiliz. Amma 
eski tanıdıklardan hele zengin 
olanlar timdi ytizUmUze bile bakım· 

ağaıı arasında zengin diye l ıar
makla göıterilebilecek olanlaı da 
yokmuı ki... Suadiyede oturan 
eski sarayın eski «hafgulam» ı 
Mukbil ağa var amma o da ancak 
kendi yağile kanulabllfyormuı. 

Harem ağalarının gözleri 
sulandı. 

- Birglln, dediler, ıandıiın 
ıermayeıi sıfırı tilkettfml, neka• 
hathanedekl malfıl ve ihtiyar 

Kari Mektupları 

Mecidiye Köyü 
llkmektebi 

Bize gönderilen bir mekt 
göre Şlılide, Mecidiye köyü 
mektep blna11, sıhhat nokta 
dan bir an evvel değlıtirilıD 
lazımgelen bir vaziyettedir. 
bina, İfgal 11enelerinde ecnebile 
himayeıi albnda teıekkUl ed 
( Madam Raıel ) in Men'ites• 
cemiyetine merkez yapılmıt 

T abminen 18 kadem uzunluk, 
kadem genitlik ve 6 metre yU 
seklikte olan bu ahıap ve küç 
binanın metaneti tesbit edil 
Ye bu ite elveriıll olmadığı f 
ve · sıhhat heyetleri tarafınd 
teıbıt edilmİf, bunun üzerine k 
pek tedavi mahllf ittihaz edilı• 
Sonradan belediyeye geçen 
bina, Maarif idaresince ilkmekt 
ittihaz edilndttir. Şimdi bura 
( 300) e yakın çocuk okumak 
ve Şitli clvarlle Mecidiye k6 
Sakızağacı, Zenclrllkuyu semti 
rinin Ukmektep ihtiyacını gld 
mektedJr. Alt katta iki dershan 
vardır. T enefflla ve yemekhanel 
yoktur. 

Bu vaziyette talebeler ço 
sıkıtak oturmaktadırlar. Beb 
talebeye bir metre mik'abı hav 
ve yer lıabet etmek lizımkı 
bunun talebe baıııia onda bf 
bile dtıımiyor. Mevcut lkl, 1 
abteatane de sıhhi ve terbiye esa 
!arına göre yapıJmıı değildi 
Mektebin ISnttnde terkos ve el~ 
trik geçtiği halde henUz mekte 
bunlardan iıtifade etmiyor. MeW' 
tebin mecraaı yoktur ve çlrk 
hUyökdere ıoseal herine akmak
tadır. Halbuki mecranın aktıl' 
cadde kenarındaki hendek albll' 
dan, köye ve likör f abrika1ıD• 
giden terkos ıuyunun boruları 
dötelidlr. Sınıfların takribi mot
cudu ise ıu ra a gO ı
lebilir. 

1 - iki ıubede 80 • 90 
2 - 60- 70 
3 - 60· 70 
4 - 40 
5 ·- 40- 50 

2so 
Maarif idaresinin ehemmiyeti• 

nazarı dikkatine arzedilmektedtr. 

""k~;d~;i~;i;l~~~·h;ll~~·· ~i~~ .. ak'?J 
Bu nekahatbaneden de bah .. 

11ettiler: AbdUlhamidin ku:lar ağa~ 
Salt ağa, ur.un müddet baata 
yatmııt,. Son zamanlarında paratl 
bitti. Yurt, onu haataneye kal
dırttı; tedavi lkretiol verdi. Ne 
çare ki bUtiln bu yardımlar fayda 
vermemiı, Salt ağa bir gtln ebe• 
dly•n gözlerini yummuı. Salt ağa• 
nın Çamlıcada bağlar altında 8 
odalı bir köıkU vardı. Ağa, 61-
meden evvel kendisi gibi ihtiyar" 
lıyacak Ye hHtalanacak heşerlle 
rlnl dtişUndü. Hem onlara yardını 
etmtı, hem de yurda borcunu 
ödemlı olmak için bu kötkU 
yurda ferat etti. Yurtta, Salt 
ağanm ıon arzusu veçhile, bu 
klSfkü çahıamıyacak kadar alil 
ve ihtiyar kalan harem ağaları 
için nekahathane haline getirdi. 

Sad•ttln ağa ıunları ilave 
etti: 

- «Nekahathanede bulunan 
dokuz kardeılmlz orada bedava 
yatıp kalkarlar. Sandıktan kendi• 
lerine her ay Oçer beıer lira cep 
harçlığı verilir. Kııın odun kömilr• 
1erlai, kavurmalarını, fasulye no
hut aibl erzaklarını aandık temiD 
eder. Yazın da nekahathane el• 
varındA yaı Hbze yetiıtirillr. 
Hemen blltlln harem ağalarının 
sonunda gideceği yer orasıdır.,, 

Artak ayrılıyorduk. Evdekl 
genç harem ağaıı arkamızdan 
seslendi: 

- Belki işinize yarar bizim d• 
bir "Zaro ağamız,, var: 127 ya" 
ımda, daha da çok yaııyacak 
görllnllyor. lıteraeniz onu da 
ziyaret edin.!,, 



İl'inci e~ra 

Q. DÜNYA MATBUATINDA ~ 
ORDU K LE R 1 M'I 
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Felaketten 
Korunmak ~ 

Sı GAPRE T,••t •• 
Mümkün :_« ·. o.?, ı ıı un 

D ld '\...., '~C:~ Kıratının 
ı.!!! u! ··• t>ARWı~, "' ~ Kızı 

;,~:;.J.~:-:JZ. CHARL -~~~:: , ', Veslburgde 
hiçbir Franaı•ın ;"',:\fh,· .. ··,:,. Mtıtr Duk· btltlln 
bulunmayııı •6.. -:~]{ <::.,.: dönyanın en zenıin 
batb, Fraa1ada MELBOV'lNE. ·· .. '· tinin fabrlkalanna ma• 
da .can aıkıntı11 uyandırdı, halkı bu likolmalda mtlıtehlrdir. Milyonlarını& 
••ra kabıın sebebini arqhrmıya aayuı birkaç yll"".t\ bulur, ıimcllld 
H•ketti. Bu mlnaaebetle tetkikat Ja• 
paa bir gaıeteel diyor ki: 

- Lagiltere ile A•uatralya araaında 
bir yarıı yapılacatı uzun a7lardan 
HHI billalyordu. Bqhca yabaau 
fabrikıdar bu Hferi baıarablleoek 
kabiliyette tanare yapmı1a lluırlaaı· 
)'orlardı, bu arada blsim Blerle alstemi 
btr maldaemis de Yarda. Bu maldaeyi 
daha 18 •J hvel ben kendim ılrdtlm. 
Vakıa heni• blt•emiıti, fakat ıok 
raloadı. Yalaı• oadan sonra tar-lalD• 
lanmaal lçla it daha sıkı tutulacak 

b ~ - .......... .., ........ ~ ... 
rllte leraeıae çok .... aa 101mı, anç_alı 
birkaç uçuı yapılabildi, ve bu UMll•• 
rın birisinde de tayyar•nin tekerlek• 
leri kırıldı. 

faabet oldu, diyeeefim, çGakG bu 
ta11ue bu yanıı baıarablleoek kabl• 
ll7ette detildi, muhakkak bir fellkete 
ll:arıı sidecektL 

Tekaikte komıulanmı•dan ı.•rl 
detillz, fakat oıalaran haroket latita • 
••na mallk buluamı7oruı, Javaı it 
sfSrtlroru1." 

Anlattaldarına ıBre Fra,...ıarıa b 
tayyareaine bfnHelc olan Claal, .. , 
belert baflaıaadu enel 1Hiafai. 
riya 1lrml1t aıluatı ile ., ..... 
o il• de ta11areala tellerleW..ı.I 
larmııtır· fi•di ı 

- it hu baele4ı, hreket Yeraba 
fuah k rar1• ta1cfı, dtmelltecllr. 

!' •< 

~e teli bir drill ..ardır. Adı 
Dort. Dlk'tflr. Ba gaç ı.. 

ıelecek ay (22) mel Y•flll• ~ 
ca'kbı, 1lılerce, hattı hlnleree 
talibi Yardıi, fakat bu t-allplerla 
laerıeydea enel milyonlanlll dl
tllaaekte olmalan ihtimalim ak· 
baa ı•tlrdlal için heallz lçlerJ..
dea lalçblrhal ıevmımlftir. 

~ 
lngiliı Mek-

, teplerinde 
Ders Verildi 

Iaılliı ıazeteleri, 
İngiltere Ue Avuıtu• 
ralya ara1ında yapı· 

laatayyare ... naabakaaınan lngiliz 
mekteplerinde çok bOytlk bir 
alaka uyandırdıtını yazıyorlar. 
Milaabakada haftalarca eVYel bq
layan bu allka yarıı ,anı yak· 
lapnca o kadar artmııhr ld, de
jil teneffllı ıalonlannda deralaa· 
nelerde blle çocuklann mBnakaıa 
mevzuu olmuıtur. 
· Inıillz hocaları, hu umumi 
konuıma mevzuunu ortadan kal
dırmayınca çocuklar için faydah 
bir hale getirmeyi dlfOnmOıler 
ve bir bllıl mlisabakail açmıtlardır. 
Bu bilgi müıabaka11 mot6r ve 
tayyare hakkında umumi mllta· 
lealar Ue yanf& lftirak edın 
her tayyarenin huıual 't'aııflanna 
alt •al6mat ihtiva ıtmiıtir. Mil· 
ıabakayı en iyi yapanlara muh· 
telif mlkAfatlar verilmiftir. 

lnılllz gazeteleri bu yar•ı 1&• 

Jealnde lngiliı çocuklar~nm tay
yareciliie Hl\İp olduklanoı ya· 
ııyorlar. 

Yakanda rumlal alrdtıilah 
latlabet, •Pi. IJmanda da bir 
oto.loblldlr. :Ai•aayüıa tld karı 
ar•acla itler, bu kGylerdın blrlll 
bir rı6lln · kıaanadadar, Meldıl de 
a&lln Ote tarafı•~ 30 kilometre 
ıoare gılın bir ormaıun içindedir. 
latlmbotuo albada tıkerleklerl 
Yardır, 1611 bir ıeml laallncle 
geçtikten ıonra 30 kllo•ıtrellk 
IOAJI ela bir otoaobll .. ldlade 
kateder. 

Her Derste Birinci 
Çıkan, Talebe 

Rekor Kıran Talebe 
Lonclranın ameli laayat meJı.. 

teplerhadea birinde okuyan bu 
talebe, tam yedi ıınıdeabıri 
mekteptın bir glln bile geri kal
••mlf, fazla oJarak laer dın 
aaatiade, daklka11 daldkaııa haıar 
buluamuıtur. Hertfordıklr bllil 
komiteal bu intizamına mOkAfat 
olarak çocuta gllzıl bir ko~aol 
aaatl hediye etmiıtir. 

Pantlleoaua aatınde MaıJI 
(Polacarı)aln cuue merali.ı 
yapılarken, ı. .. , bul1111aalana ua-
11ncla n claJtpaa topla• yok ld 
JI•• Fraa11dana t-anın... cleYlet 
acla•lanadaa Tardlıu idi. ZU.... 
oclerece metgull Jd alaym laar .. 
kete batlackpmn farkında bUe 
olaadı. Yanıada bir arkadqı 
varda, kolunu dtırttl ı 

- Neredeıln? 
Tardieu hemen cevap verdi: 

- 1894 ..... ı.d •• 

Hakikaten o tarihte Koador1e 
U..ılnd• talebe bulundujU zama .. 
habrhyord'll. Blltiıtlaaa laer der1i 
blrlad olarak bltlrmlıtl. Mlki
fatlann datablma •eraaiml 1apı• 
hrkea, mltımadlyen oaun ad! 
okunuyordu. K&rallye çakıyor, 
blzıat maarif nazırmın elinden, 
natala• laedlyeyi alıyordu. Bu 
...auır fimcll ıu tabutma için~ ,.. 
ta Pcaôt• klL 

Haftanın Hangi Günü iyidir ? 

Fransız Piyangosu Çekiş 
Tarihini Değişt!rdi 

.. Hemen lıerkeaia hayatında 
uğurlu aandıiı aayılı bil'ıGntl 
vardır. Yeni bir ite baılıyaoak 
mı, yeni bir me.Iei• adım ata• 
cak mı ogllnOn ı•lmealnl bekler, 
oıln baılanacak itin muvaffal ı 
yetle biteceiine k'aidir • ., 

Bu cDmlelerl Fruaamn ailli 
plyanıo teıklllti mOdlrl allyle
mlıtir. Bu sat plyanıoda kuua
mıyanlardan ıelea ılklyet mek• 
tuplarmı okuyup taaaif ederken 
laemen hepılnde m&fterek bir 
cllmle oldujuaa cllkkat etmlıtlr. 
Bu mlıterek camlı: 

- Biliyorum, kaıan••Jlll· 
mıa ıebebi plyanıoaua lıep Sah 
ılnlerl çekilmekte ol•uıdır. Bu
gln bana hep uj'unuı gelir,, 
.. kllndedir. 

Plyaako mldtlrlyeti bu cim
leye bakarak, herkeıla uprlu 
ıayacaiı ayrı ayn günler bulwa
dutµau dnınnmOt ve bundan 
ıonra piyangoyu değlılk aUaler
de çekmlyı karar Yermiıtlr. Me
ıell ilk plyanıo Pazarteai gtlal, 

lldnclal Salı glal, tlçlnclıall ç... 
pmba Jln8 çekilecek, ve bu, 
bu ıılallde deiifecektlt'. 

Plya11go mldllriyetl bu aiye
de aabfın artacajını tlmlt etmek
tedir. 

Buaua haricinde piyango mtl
dOrlyetl bilet alanlar ara11ada 
bir anket yapımtr yllzde dokun 
dokuzunun ktiçtlk lkramiyelı~ 
kaldırarak bOyllklerln çoialtılma• 
ıına taraftar olduğunu görmlttlr. 

Alıp Verecek Yok, 
Hesap Tamamdır! 

Birı..1 ... ••nl PariMe latl ltqa 
.,.,itan bir ada• • Sen • aehrlala 
iki luJlamı blrleıtıiren klSprllerdea 
birinin korkuh•tu lzerine çakmıı ve 
keadlal dereye at••• 

latilaar et•ek la~ditin• aaldp 
ol•arıaız, bu takdirde yumudık, 

J••••r• llnm slr••ısdllr. Hayır, 
adam bllalda adam akıllı ylımeye 

koJ11l•11fo He• kulac ahyormuft laem 
d• klprllİla la.rinde topluu U.a 
nkarak ltlr ,.,ıu alSyleniyor•q. 

Derk•• nlaile pkm11t oradu 
kotarak k8prlnln laerlae. plmif •• 
Wka cllaerek k•~lc blr aatak slr• 
le•ltı 

- Haaı•efendder, Be1efeadiler; 
Araaıra tlJatrop, aln••ara, .... 

•uhaaer• stder .. •k. avuı dolUA 

para •ulr8ialz. lpı. kaldıfl için, q 
sininde Jh•• malaareti •aaterm.i 
auretile birkaç pua lıruanmak iat.,9 
b~ biçareye bir... metelik Yer9A 
iatemea mlalala? 

Hasıl' bulunaıılu derhal elleriDI 
ceplerlae atarak birer llılfer metellli 
wermiıler, fakat tam o aıracla 
bir korne sesi l1itilmi1t bir oto•obil 
çıka•el•lf, Bu; hldiaeden laaberQ 
edile• aılalü11 arabaaıdır. OtomobUcle 
bulunan polis balıı:mıt ki mldalliııle 
için Hbep yok. Ada•a J•klquak: 

- Pollai aebepma Jer• raba._ 
ettlals. Ctuaı C ?:1. ) fruktır, y~ 
d••İf. • 

Ve adamıa elinde tuttuta ku"-'lıt 
lfladen paralan ahp AJ•lfo Tı.w8 
buna derlen Ta• C 17 ) fruk•fo 

Tayfun Ne De•ekttr, Gözil•ÜZÜn Önünde 

Geçealerde Japoayaaın •llH• bir kla•aaı U..abeye çeYirea ta,,._~ 
uauD uzadı1a balaaet•iıtik. Ja,.aptlan plıa soa poata hldİHJ• ait reaiml#i 
de l'•tirdL Bir tH•slni 7ukar11a lroyu1oruL Bu neimcle denilen yolcu katu
lar~nı •• altılat olan telpaf dlrelderiai rarlyorauau. y abu• ıaraaını <.a kay. 
declelim: Japoa1a tamire bafla•ıftır, 1d.,,.aa kadar barak.idea •••r MI• 
kalmıyac11lsttr. 

• 
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Fraıisızlara Göre, Alma 
larınSilihlanm ası Tama 

Ev Tavukları Bahsi Hararetli idi •. On Sınıf Asker Gizli 
Bir Şekilde Silah 
Altına Çağırılmıı 

Zendost mizaç mabeyn eki· 
birinden, ylikaek hafiyelerden, 
Zaptiye Nezareti ve Poliı Müdtt· 
riyoti erkanından, alay beylerin· 
den zabıta mllfettişlerinden, Hr• 
komiserlerden merhabalaşmadığı, 
canciğer olmadıiı yok. 

Boz sakoaundald kukuleteyl 
ıallandıra sallandıra, feainl baııp 
latediği pqanuı. beyin odasıaa 
dahyor; yauına çökliyor. 

Ne aenll benli göriipne... Cı
ıara!ar, kahveler, ıerb .. tler ••• Oda 
halvet olunca, daha doğruıu et
tirilince, hemen dize diz, kafa 
kafaya gelme... Zira Arabın ku
lajı sağır. 

Gelıln kancık llkırdıaa. 
Ev tavuklan içinde, gizliden 

gizliye kimlerin akaatada bulun
duğu ?. . Naııl, ne yolda ele ıeçl
rlleccğl, nereye dOtUrnlec:eği? ••• 
Piyasaya yeni çıkanlar arasında 
kimlerin diıe dokunur olduğu? 

Mahut evlerden hangisinde 
bulunduğu?.. Boylan boıları, et• 
lerl butları, yaılarl hatları ... 

Çekilip kapatılanlar; t6vbekAr 
olup kocaya varanlar, baakıaını 
kandırıp işini becerenler; tövbe
sini bozup ylnelkUrkçll dükkAn.ına 
dl>nenler .•• 

Herif, lstanbul içindeki zanaat 
ehli havatinin ıimsarı .•• 

Dediğimiz ıarsılmaı, yıkılmaı 
kütüklere bel dayadıktaıa sonra 
kimden pena edecek? 

Arap Abdullah, omuzunda sal
dırma, kemerinde altı patlar, çiz.o 
mesinde usturpa, Derallyenin Is· 
tanbul yakaaı kaldırımlarının azılı 
bir canavarı keailmfttl. EY sahip
lerinin, sermayelerin baıbeliaı vo 
umacısı olmuıtu. 

iti gilcll, aaydığımız evlerin 
araaanda mekik dokumaktı. 

Kapıya asılıp, kendine mah· 
sus tarzile, tokmak varsa tokmağı 
yoksa, kuıağındaki çekeceği, ua
turpanın sapını, tabancanın kab
zaıını, iki kerre değil, yalnız bir 
kerre, aıkı bir vuruıla vurur. 

Derhal evin içi birbirine girer. 
Hep, paldır . ktıldtır aetfrtirler; 
kapıdan karıılarlar. Koltuklarına 
perler, yukarı alırlar. 

Derhal. içki ıofralan kurulur. 
En fingirdek yosmalar kadeh do
laıtınr. Sazlar çalınır; ıarkılar 
okunur; rakslar edilir. 

Yalnız kendisi olsa öpüp bat
" }arına koysunlar... Yanında mut· 

laka birkaç ihvanı da Tar. 
Hep birlikte yerler içerler; yan 

gelip eğlenirler; cepten beı para 
çıkarmadan sabaha kadar keyf 
sllrerler. 

Arabın, batta Macuncudakl 
olmak ilzere, bu dediğimiz evlerin 
her birinde, peylediği bir doıtu 
var. ö., lesi ki içlerinden en glzeli, 
en nadidesi. 

Arap geldi mi, değil ufak tefttk 
iı, iki elikanda olia dakika11nda 
koıacak. Mecliste bulunanlan, 
engel olanları; ne yapıp, ne edip 
mutlaka atlatacak. 

Haddine mi bunu yapma11n? .• 
O ande, .,.. içi allak bullak. 
Nekadar eam çerçeve, ayna kon• 
ıol, sandalye masa, tabak çanak 
varsa hepsi alt llst. 

Abdullahın okadar ıakası yok 
ki aftosuııu karşısmda görünce, 
e•in içini barmaa çorman ediyor. 
Komple olmuş, kapıları killtlenmit 
nekadar oda varsa bir bir aırab· 

.,.; tekmeleri vuruyor, kapılan 

~~~~~---~~~~~ 

arkaaına deviriyor. 
- Nerede benim kısrak? ..• 

Kimin yanında kitnlyor?:. lklıııinl 
de temizliyeceğim !) diyerek dalı
yor içeri. 

Odadaki, hangi Bey, hangi 
Paıa zade, hangi mlraıyedi olursa 
olsun onca milsavi •.• Haıpayı ko· 
lundan yakaladı mı, ıille tokat, 
ses çıkaran oldu mu da, ıııaldır· 
ma tabanca, ortalığı ten yüzllno 

bana ıönder 1 
Aleksan ıelince, bir kumaada 

dahaı 
- Ortalığın haline bakaana. 

fi 
Sıçan Ayşenin udlle bu it ıit• 
mez. Çabuk Sulukuleye fırla. zur
nacı Y akomiyi getir... Beyler 
aaz Jıtiyorsanız ıöyleyin, bu ka• 
tmn yorulmasını dOştınmeyla, Lon
caya kadar bas11a; bir takım 
bulıun. 

çeviriyor. Tombul miraıyedi, Arap Ab-
Buralsra uğramak niyetini ku· dullah ismini duyunca akım kakına 

ran zendoıtan için, en evvel gö- kanıtırmakta haklı ml, değil mi? 
zetilecek nokta, bir yolunu bulup KAtibin ortaya attıiı balgam, 
Yeıiltulumbadaki kahvelerde, Arap evvel& keyfini iyice kaçırtmq iae 
Abdullahın veya ona ılSzU ıeçer de serde gençlik, ateılilik Tarı 
hampalarından birile tanıtmak, toyluk ta cabası. 
ahbapbğa glriımek. Sonra bu iti - Bizim kitibl de adam ıa• 
göze almaktı. Ve illi feli... nıyordum, halbuki bir ıartalık 

Mlldavfmlerln hepıf, Arabın herifmiı. Yuf onun ervahına •• 
ve maiyetinin adeta hlmaye1ine Arap Aptullah dediği de kim 
girmekle can atarlardL Tanışıklık oluyor? .. lıtediği kadar tabancam 
kaynaştıktan ıııonra tehlikenin önll saldırması, usturpaıı olıun, çık• 
aılnmlı:ı olur, haraçgUzar h .. rif ve- d k ö i Al•811•a••• •eaf ae•· 7 , sın a arııma g rey m onu.. ,,.1 •1,,1111 g•ml• •tllgor 
ya emri alhndakilerdeo bir!ı., eve Çakıya bUe lüzum yok. kafaıım 
vakltll vakitsiz dliştüğll ve orta· koltuiumun altına kıshrıp Uç ( Baıtarafı 1 inol Jlzde ) 
lığı soıa durdurduğu esnalarda, yumruk ineyim, Hacı Fııfışa yer- lktlkar meYkliae geçer geçmeı 

- Vay yiğitim sen ml geldin? de kulaç attırmazaam bana Vehbi Almanyaya emniyeti için ihtiyacı 
bizi çiğneyip geçme, hiç değilse demeılnler !... diye mJrıldanıyor, o)an ailAhları vereceğim Ye AYrll-

t ı il · · ı Raife 1 pada bit kimıe yerinden kımıl· 
yarım saa o sun mec sımıı t•n• danmıya ceaaret edemeJecektir.,, 
lendir l diye ftnD kestirilir, yaılı· .. - .. - ......................... ~ •• ~.~-~!~.!.~....... Bu cUmleyl 1931 HD•lnde 
lar arkasını ıııvar, gençler ellerine ti' ' Adolf Hitler ıöylemfttl. Bir mlld· 
varır, Unutulmıyacak hatıralar det ıonra iktidar meYkilne geçti 

- Koca toıun, senin gibi bırakacak emaalıiz bir film ve saylendiği zaman herkeıe d il 
mert oğlu mertlere kul, köleyiz!. DEMı!'RHANE Mu··o·u·n·u" Açmaaı ıfbl g&Gnen iddialan 
dilleri döklllllr, araya alınırdı. birer hakikat oldu. 

Meclise karışırdı amma o da Harp fabrikalan kapılannı aç-
alta kalmak istemez, evin içini Oynıyan: GABY MORLA Y blar, yUz binlerce lplze 1f verdl-
çınlatmıya baılardı: Pek yakında J.er. Slr'atle t..ıa eclil- depoma 

- Esma Hanım, buralı ol!.. E ınema ında ~·m im at o uru u. ullanma 
Karıyı asıl adıyJa çağırmayınca iıte *' 1 , 1 ıekillerl değlımiı olan eakl 
böyle duymaz. Ulan Kambur, sa• kıtlalarda tekrar acemi efra-

st lü s ı · i Pek yakında 
Fitnat Hanım nerede?.. Yani • na suy yorum. en n ıı o varsa L .. U. 8 N A N M E L 1· K E S ·ı dın ıarkı aealerl ı-tdllcll 
Leylek Fitnat?.. Tayyare meydaalannm Ayıaı iM 

Biri içeri ıtrer ılrmeı, emri F E R A H birkaç ay içinde {100) dea (300) • 
dayardı : çıkarddı. Hulha Almanyamn tU. 

- Uıak Aleklilan kodoıunu Siaemuında ._ __ .. rar ailllılanma11 hemen hema 
tamam oldu. 

69-• Şehzadebafı H i L A L Sineması 4m-• 
Menimin iki harikulAde fllml birden ı 

Birinci film z o M B i . (YAŞIYAN OLOLER) 
Dehıet ve heyecan do)a btlylk ftlm 

lkiacl film KAN L 1 KAFES 
Bu film vahıi hayyanlar içinde geçea •• flmdiye kadar bu 

mevzuda yapılan filmlerin ea hakiki Ye heyecanlıaadır. 

Sinemamı~ miıdüriyeti: Bu haftaki programına muhterem müdavimlerinin 
' g~ıterdiği te•eccö.h •• rağbete teıekktlrler eder n 7er bulamayıp 

dönm•k mecburiyetinde kalan yttzlerce mütterilerine de aynca be7am 
itiıar ader. 

Perşembe gönünden itibaren 
-- (DÜŞMAN ELiNDE ESiR) n (UNUTULMUŞ SENf'ONI) -

3 ıtınde 1 P E K •• M E L E K Sinemalarında 

KRALiÇE KRiSTiN mm1ıı1 
14.000 kiti g6rm0f Ye GRET A GARBO'aun 

Buıtlne kadar yaphf1 •• gllzel Her oldutuau mtlttefikan taıdllc etmiıtir. 

. 
_...Bugün T O R K Sinemasında~ 

Hlııl ve muauam bir ıaheser ı 

BORA 
Sovyet prodllkılyonunun en mükemmel fUml 

Oynıyan yıldızlar: M01kon operasının emıalıiz ıaıı'atk&r artiıtltıla 
TARASSOYA·JAAOY·ÇAREY·ÇUVELEF 

İlbeten: İki kısımlık renkli komik ve Ekler Jurnal dünya haberleri. 

,_.- Bu hafta S A R A Y sinemasmda 
1 _ MULEN RUJ 

1 Oynıyan : C O N S T A N C K B E N N • T T 
Şar.kılar • Danalar· 200 mUzlkhol artiıti • Mühim mef'&u • Güzel mudld. 

~ lııveten : Renkll SILL Y SENFONi ve FOX JURNAL ._.. 

Şimdi Sanayi .. hlrlerbıde fab
rlkalarua bacalan aylardanb.I 
g&p bir yaDIJD a&rthıllfl YV

meJdedln 
• 

* .. Da mukaddimedea IODl'a 

ıbe bu alllhlanma itinin bqlıca 
vuıflarmı anlatayım, ve yeni bir 
uul çıkıncaya kadar harp 
meydammn kırallçeal olarak 
kalan piyadeden ı6ze bqlıyayım. 

"Berllo,, , "Kolonya,, ve "KG• 
nlııbera,. glbl biiyflk merkezlerde 
•• blltlha diğer Alma .. birlerla
de alqam olunca, ıokaklar yep
Jenl Onlformalarımn içinde henO• 
uyuıull görOnen genç aıkerlerle 
dolar. Bunlar (Rayhı•er)ln yeal 
acemi efradıdır, O Rayıhıverba 
ki Versay muahedeal mucibince 
kadrOIU yia bia kifida ibaret 
olacaktı Te bu 100 bin kiti de 
on iki sene hizmeti deruhte eden 
ıönUllDlerden almacaktı • 

* Halbuki 12 senelik hizmet 
taahhüdl çoktan maziye kanımıı 
ve buaun yerine ıeçea ıeneden 
itibar.. 18 ayhk hizmet kaim 
ohnaflur. Fakat talim müddetleri 
kifl derecede çabuk olmuyordu. 
Netice ( Rayhfver ) mlretteba
b••"-blr mfali artmıf olma11cm. 

Şimdi mllrettebabmn aayım 
( 250,000) dlr. Bu miktar birkaç 
haftaya kadar (300,000) e çıkan• 
lacaktır. Bu mak .. tla buglnlerde 
(35,000) zabit hizmete çağınlmıttır. 
Bu miktara (12) aenelik hizmeti 

bitirdikleri için terhlı edilen 80,000 

l neferle mülizf m apuletlnl 
takaa (l0,000) pncl de 
etmek llzımdır. 

* Fakat hesap henllz 
(Amele tııkllit) ismi 
ıeçen sene vücuda getlrilmit ola 
lataatua (500,000) aft'cuclu Tardır 
Bira· r r 
fotograflar bu efradı omuzlarmd 
kazma ktlrekle ifçl olarak göster· 
mlılerdir. Fakat timdi blraJ 
Almanyanın ıoselerlnde dolaşmıı, 
bu efradın kuma ktıreji atarak 
omulanu birer ttıfek k•ydalı
lannı, bellerinde birer bomba 
taııdıklarını ı~rllrsDnDz. 

* 
Mamafih bu miktar detifr 

cektlr. Zira birkaç hafta enel 
ltsizlen it bulmak TffİIHll• 
lıllribaet fabrikalarda çahıan 18 
ile 28 yaı araaında bulunaa 
ıençlerla hizmetlerinden çakanl
malannı ve yerlerine 7qlılann 
alınmaıw ımretmfttlı. lnaanl bir 
dttıttnce deyeblllrslnlz. Hakikat ta 
bu, oa 11mfın ıizll ıurette silah 
altma alınmua demektir. Çllnkll 
fabrikalardan çakanlan bu geap 
ler (it merkezi) deallea kamplara 
ahnmaktadırlar. Oralarda nazari 
ve ameli talim ,Orecelderdlr. 
Aakerllp bam hale plecelP 
lerdlr. 

Almuyacla bir anıfıa 400,000 
kiti aetirdliiai babrlanamz b• 
on mmfua 4,000,000 asker demek 
oldupu bUlnlalz. Da miktardaa 
aile abiplerinl, mecburen çift 
iflerlade kullanılacak olan 1,500,oot 
tahmin ebek, geriye yine 2,500,000 
kalır. Ordwaun bupden yanna 
içine alacağı yeai bir kunettlr. 

Mlımaflh bu miktara da Nr 
zllerin sivil ordusunda bulund 
bir milyonu ve 250,000 1 geçen 
poliı kıtaahnı illve etmek icap 
eder. Y ekiinu arhk siz bulunuz! 

* Tealihata gelince: Alman or'" 
dusu çok isabetli yeni ıiateoı 
ayna ile mUcehhez tüfeklere de 
maliktir. Ayrıca btomatiklerl val"' 
dır. Bunlarda tanklara karfl 
S milimetreliik çeliii delecek 
kurşunlar kullanılmaktadu. Bunuo 
haricinde 8 kiloluk mitralyözler 
ye 3,S tantlmllk toplar mevcuttur • 
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Dikkate Şayan Bir Mektup .• 
Papa• Löyula Arkasındaki Cüppeyi Fırlath Ve 

Hemen Kağıda Kaleme Sarıldı .• 

Rahip LöyulA, aağ elini ya•aı 
yavaı yukarı kaldırdı. Kıvırcık 
aakalmı parmaklarımn araıına 

aldı. Birkaç aanlye dllşllnceye 
daldı ve ıonra hafif bir Hale 
mırıldandı: 

- Pek ili Madam.. Şartının 
kabul ediyorum. Fransuva, kral 
olarak kalacaktır. Fakat Şarlken 
aleyhine, en kUçUk bir harekette 
bulunmayacaktır. Bunun için aöıı 
veriyorsunuz, değil mi? ..• 

- Ben hayatta kaldıkça 
Fransuvayı Şarlken aleyhinde biç 
bir harekette bulundurmıyacatJ· 
ma.. Dinim, asaletim ve ıerefim 
Uzerine yemin edl yorum. 

Papaz Löyüll derhal cOpp.., 
ıini giyJi. Kıraliçenin kar111ına 
dikildi: 

- Haımetmeapl Diz çökllnOz. 
•İzi takdis edeyim. 

Dcdı. 

* Henüz aradan yar\m ıaat 
geçmemiıtf... Papaı Löyula, Baı 
piakopoaluk dairesinde, kendlalne 
tahıis edilen odaya girdi. Arka· 
ıındaki cübbeyi fırlatb, bir tarafa 
attı. Yazı masasının önüne otura· 
tak şu mektubu yazmaya baıladı: 

Haımetmaap1. •. 
Şimdi Luvr sarayından gell• 

yorum ve derhal aize neticeyi bil· 
diriyorum. Tamamlle mUsterlb 
olunuz. Fransuva, dfılerl ve br
nakları çıkarılmıı.. elleri ve ayak· 
ları en kuvvetli ıencfrlerle bağ· 

lanmıı, Aciz bir aalan haline ge
tirilmi9Ur .•. Artık Romada durmak 
bir fayda temin etmez. Türklerin,• 
hergUn adım adım ilerlediklerine 
dair haber alıyorum. 

Ya, Macariatana geliniz; ordu
ların baıına eçiniz.. veyahut 
(Madrit)e gidiniz, imdat gönderi• 
niz. .. Çok korkuyrum ki Türk •i· 
pahilerinin atları, (Tuna)dan au 
içecek .. Türklerin altın aylı tuğları 
(Bodin) aarayının llıtüne temev• 
vUç edecektir. 

Hemen (Rab) bin inayet Ye 
merhameti. aizin ve ordularmızın 
llzerinde olsun. 

LöyQll 

(R•hlp) ve (kadın) 
Tur k ordusunun latan buldan 

hareketini haber alan rahip Lö
yula, Madride haber aöndermfı, 
Sarlkeni Romaya davet etmiıtL 
fdakaadı; bu harta imparatoru 
Türkler aleyhine teıvik etmek .• 
cowkun bir sel gibi anupamn or
taaına yürüyen Türk orduaunu 
durdurarak, istilaya maruz kalan 
hariatiyan beldelerini tahlia ey• 
lem ekti. 

Şarlken, bu korkunç haberi, 
hu mutaa11ıp rahipten daha ev• 
Yel almııtı. Fakat gelen orduyu 
karşılayecak kadar kendine gll• 
venemediğl için ıaıırmıı, kal
nıııtı. 

(Cihan fmperatorluğu)nu haya· 
linde parlak bir gaye olarak ya
ıatan bu hartı hükUmdar, ıimdl
ye kadar kendisini Tnrkler aley
hine te:şvik edenlere daima beyanı 
memnuniyet ediyordu. Fakat tim
di.. bUyUk bir heybetle ilerliyen 
bu muaızam TUrk orduaunun kar
ıısma çıkmaya cesaret etmek fU 
tarafa dursun; batta neticenin 
kesbedeceği korkunç tekilden 
tltrhordu. 

Bu endlıe ile mu.ztarlp olan 
Şarlken, rahip LöyO.linın daveti 
Uzerine derhal Romaya gelmif .• 
papazın aözlerinl bUyOk bir dik
katle dinledikten ıonra, ıu ceYa• 
bı vermiıtf: 

- Muhterem pederi.. Maale
aef tunu arzedeylm ki, bu tanı• 
yelerloizl icra edecek bir mevki· 
de değilim. lıpanyadakl ordularımı 
Macaristan ve Almanyaya geçire• 
rek Tllrkferle harbe girlttli'im 
takdirde, arkadan Franıızlarda 
bana hücum edecekler.. ve iki 
ateı arasında buton •arhfımı er~ 
teceklerdlr. BA huıua ıu Hnada 
Almanya ve A vuıturyadakl din· 
siz ve mllrtet protestanların bize 
a-fzlice ne bUyilk husumet bHle· 
diklerini de biliyoraunuz. Bunlara 
ıüvenmek, pek bllylk aafderun• 
luk olur. 

- Şu halde Macariıtanı kay• 
bedecekslniz, haımetmaap ..• 

- Ne yapayım, monsinyör?. 
Kıra) Löfye haber gönderdim. 
Son nefeıine kadar lmUdafaada 
bulunmasını tavsıye ettim. 

- pek alA amma, bu klfi 
delil ki ..• 

- Bunu, ben de bllflf yorum 
muhterem peder. Fakat ortada bir 
F ranaa varken, benim için Mad
rltten kımıldamanın imkan ve lh· 
timaU yoktur ... Siz de takdir eder· 
ainlz ki; F ranıuya, ne (Pavl) mağ
lubiyetini ve ne de Madrittekl esa
ret hayatının elem ve meıakkatl• 
nl henüz unutmamıştır. Şu anda 
Franıa orduJarmın da hareket 
emri almadıklarını ne ile temin 
edersiniz?. 

Bu aon ıöz, mUteassıp papazı 
çıldırtmıya kifi gelmfıtf. Derhal 
yerinden fırlamıı: 

- Hayır!.. bu, olmıyacaktır 
haımetmeapf .• Siz, (Pavi) de kor• 
kak danandınız. Fakat, Paris de 
benim nekadar cesurane hareket 
ettiğimi göreceksiniz. Ben, timdi 
gidip (Papa) dan Franıuva için 
bir afaroz emri alacaiım. Ve 
bununla her lıi yoluna koyacağım. 

Diye baiırmııtı. .. 
Ralilp Löyfıla, dediğini yap· 

mııtı. Yukarıki fasılda arzettiğl· 

miz veçhfle ( Paris ) e gelmlı .. 
Valde kıraliçe ile yaptığı mtına· 
kaıada, nihayet Fransayı felce 
uğratmııtı. Fakat, bu vaılyet de 
onun makıadını temine kAfi gel· 
miyordu. O, TUrk orduıunu oldu· 
fu yerde durdurmak için mutlaka 
Şarlkenl harekete getirmeyi dütll
nUyordu. Halbuki Şarlken, yine 
H11izce Madrld• dönerek badiaa
ta intizar ediyor .. Ancak, eniıteal 
olan Macaristan kıralı Luinin 
gençliiine ve emsalsiz kahraman
lıjıoa gilveniyordu. 

Likin rahip LöyülA, bUıbOtiln 
başka tllrltl diltUnUyor, Şarlkenl, 
mutlaka Türlderlo çarpııtırmak 
isteyordu. lıte timdi, onu korku· 
tan Fransayı haraketaiz bırakmak 
için valde kıraliçeyi tehdit •• 
ikna etmiıtl. Bu meHleyl daha 
kuvvetli eaaalara raptetmek için, 
baıka teıebbilalere de girlımııtl. 
Nitekim, Şarlkeoe yazdıfı mek· 
tubu henuz ikmal etmltti ki, kapı 
vurulmuı, kapıdan içeri Haaizce 
bir kadın girmlıti. 

( Arka1ı Yar ) 

Müzik Ve 
Vahşi Hayvan //, 

f(Hmine bakarak anlayınız!. 
···--··················································-· .. 

1935 Brük•el 
Sergisi 

Beynelmilel panayır ve sergiler 
Bütün mem- her yıl, her mem· 
lelcetler iı- lekette açılmakta-
/ k d dır. Bu arada 

t ra • •cek BrUkselde de .her 
Hne beynelmilel bir tergi açılır. 
Fakat önUmUzdekf 1935 senHf 
için BrUkaelde açılacak olan bey• 
nelmilel aergl, Belçikadan gelen 
haberlere göre, ıimdiye kadar 
misli az a-örUlmUı bir derecede 
m\ikemmel ve bllyilk olacaktır. 
Hemen bUtOn memleketlerin re•· 
men lıtirak etmeıi temin edilmiı 
olan bu aergiye tertip heyetJ 
" 1935 Brllkael Alemıilmul Ya 
beynelmilel aerglıi ,, iıminl ver
mekle Herin bUyllklUğU ve ıO
mulO hakkında bir fikir vermek 
lıtemittir. Sergi için l 25 hektarlık 
bir aaha tahsis edilmiştir. Bu 
yerin ortasında bulunan on yedi 
hektar kadar bir koruluk ve 
park ırerginln umumi manzaraaını 
çok hoş bir hale sokmaktadır. 
Bu vUı'at ıimdfye kadar görUI· 
memiıtlr. Şimdi sergi heyeti bu 
aahayı tanzim etmek için bOyUk 
bir faaliyet 1arfetmektedir. 

lf-
fnhisarlar Umum MUdUrlUğO 
spa,,,a iatihbarat daira. 

Cezayir ainden aldıiımız 
Tütünü malumata ılSre, 

ispanya tUtUn in• 
__ A_ı_ıy'!"'o_,. _ _. hisar idarHi Fran• 
aa He aktettiğl son ticaret anlaş
ması mucibince bu sene mahıu· 
lUnden iki mllyon kiloya kadar 
Cezair tUtUnU almak için müra
caat etmiştir. 

Bu tütünler iki partide tealim 
edilecektir. Şayet tDtiln fena çıkar 
veya herhangi bir sebepten dolayı 
tHlfm edilmez iae lld ay zarhnda 
tekrar Cezalre iade olunacaktır. 
Dermeyan edilen ıeralt aynı oluraa 
tllttlnll lıpanyol Yapurlarile nakl· 
etmeji taahhllt edecek mllteahhit 
tercih edilecektir. 

Kredi mektupları - Esham Ye 
tabvil!t - Cari hesaplar küoadı
Kaaa ican n bilQmum banka 
muamelatı: 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

Sermayesi 30.000.000 frank 

İdare merkezi 
ISTANBUL 

TlirTciyetleki ııı6eleri: 
lıtanbul, Galata, İzmir, Adana, 
Samsun, Menin. 
Yıınanistontlaki ıııbel!Jrl: 

Selioik, Kavala, Atioa, Pire. 

ikinci ~ırin 1~ _, 

BİBAYI 
•• lltllllda Bergin 

-.____________ Yazan: Firdevs lsmall 

GÜZEL 
«Aılıim Nejat, talllm varmıı: 

güzel Fatma bu sene de kocaıı 
ve çocuğUe ayni köıktelerf.» 

Nefeai bir dakika durdu, mek· 
tubu yazmaktan vazgeçerek dil· 
ıllnmlye başladı. Geçen Hne her 
ikfıl do gllzel F atmaya kur edi· 
yorlardı. Fakat o, hiç farkında 
olmamıı gibi gayet nazik ve 
terbiyeli muamele ediyor, yalnız 

altı yedi yaımda aarııın bir bebe
ğe benzlyen gOzel kızına, genç 
adamların göaterdiği allkadan 
memnun glSrünUyordu. 

Fatma hemen hemen her za· 
man yalnızdı; kendinden epeyce 
yaıh olan kocaıı (Fatonun ıöyle· 
diğine göre bir gazeteci idi) 
evine gelebildiği haftanın bir iki 
günllaü de odaaında yazılarile 

uğraşarak geçiriyordu. Pek ağır 
pek ciddi olan koc111 beyazlan• 
mıı saçlarile kariaından yirmi yaş 
daha bUyUk görlinUyordu; buna 
rağmen biribirlerini Hvdiklerl 
aıikArdı. 

Genç kadın aabahtan akıama 
kadar bUtnn vaktini pilajda geçi· 
rlyor, gruba doğru rahat, aakin, 
ktıçUk kızının arkadaıları Nejat'la 
Rıfkıdan ayrılarak evine dlSnll· 
yordu. Ona, Rıfkı 0 GUzel Fatma,, 
diyordu. 

Rıfkı bu aene bir kaç glla için 
aayfiyeye geldltl halde Nejada 
mektup yazarken buton yazı 
orada geçirmeye karar YerdL 
Çünkll o, gllzel Fatmayı H'ri
yordu. Ve . bu sevgi ile 
derin bir aaadet duyuyor, o 
samana kadar renkah:, hareket•I• 

geçen günlerine acıyordu. O, 
meıhur bir ıalr olabUmek için 
çahımıı, fakat, maaleaef ancak 
bir lisede edebiyat mualllml ola• 
bllmittl. Sonra o, tarifi gaynkabU 
aık yaratabilecek eurareagiz ka• 
dınJarı tebayyUl ederdi.Bu .zamana 
kadar tanıdığı kadınların birini 
beğenme yordu. 

Bu sene Fatma ll• ilk teıa· 
dUflerl pek tuhaf oldu. Rıfkı 
mektepli bir çocuk tavrile genç 
kadının karıııına geçmlı ıafdl
line: 

- Beni tanıdınıı llll? Diye 
mütemadiyen ıoruyordu. O göz• 
lerlni açarak, kaılarını kaldırarak 

"elbette,, derken ıeTlnclnden 161 
bebekleri tltreyordu. Ufak tefek 

olan gllzel Fatma o ılı• çıplak 
ayaklarile, kııa elbfıHile Rıfkıya 

daha gllzel, daha genç görtlndl. 
O gllnden itibaren her gla bg. 

luıtular. Kadın as konuıu7ord11. 
Rıfkı kıaa, kHlk cllmlelerla kea• 

dinden, hayabndan, hUlyalarındaıa 
bahHdtyordu. Rıfl" Huizce dl... 
leyen gUzel Fatmaya "bilmem a .. 
)adınız mı?" Dediği zaman o, 
10.1el ıözlerfnl daha fazla açıyor, 
ince kalkık kaılannı daha fazla 
kaldırıyor, •Hlal her ııamaadaa 
dalaa fazla tatlılaıbnyor Yeı 

- Elbette diyordu. 
Rıfkı, gllzel Fatmayı Hvlyor

ve laer akıam ayrıldıklan zaman 
bir klmH F atmaaan ıözlerlne 
baba deri.al •ıık oldujıınu aa• 
lardı. Iıte Rıflu da bunu anladıj1 
için mea'ut idi. Fatma çok sa• 
bırlı bir kadındı. Genç adam ona 
HYif ainden babaetmeye ceaaret 
edemiyordu. Bu kadın aadakat 
içia yaradılmııta. Acaba kendi de 
oaun kocasına karıı olan aada
katına halel getirmek için yara· 
dılmlf bir ıeytan Dll idi? lıt• bu 

FATMA 
dUtUnceninln verdiği vf edan asr 
bile belki de gllzel F atonun belr 
)ediği itirafı o, günden gUne tel 
hir ediyordu. 

Sonbaharın yaklaıtıtını babtl: 
veren bulutlu bir gOnde Rı~ 
sözlerinin ta yllrekten ıeldl~ 
göıteren sıcak, derin bir aetl' 
ona sıkından bahaederken, i~ 
Fatma genç adamın elini tutt' 
yalvarır gibi: 

- Suı Rıfkı yeter biraz JI 
ben anlatayım. dedi. Bilmem beti 
anlayacak mısın? On beş seol 
evvel beni çıhgınca ıeven bi 
evlendim. Birkaç sene aonı' 
onu, Edibi tanıdım... Evet, b~ 
anlıyor musun? Onu Hvdi.., 
Benliğimi aaran aşkı beni çılgın' 
döndürdü. O zaman aıkın ölmi' 
yeceğine kandım ve kocaJllf 
bırakarak ona kaçbm. ŞI_. 
dl aeklz Hnedlr onunla yat' 
yorum. Çok iyi geçiniriz. Fakat 
bir zamanlar sönmiyecetfnl zall' 
nettlğim aıktan eaer yok.. Sakd 
bir ıey •öyleme Rıfkı.. Ben kO' 
cama hlyanet ettim. Fakat Edibi 
edemem, anlıyor muaun bilmeJD? 
Bana bir ı•y söyleme. Y ant 
buradan bir daha ıelmemd 
Ozere aynhyorum. ÇUnkU bu8' 
lllzum hisaediyorum. Burad .. 
aenden ayrılmata mecburum. 

yalvarır albl bakan ,ar 
!erinden aon kelimeleri a&ylerk .. 
yaılar boıandı. 

- itte bukadar Rıfkı, yet.ı 
artık. Allaha ıamarladık. 

GOzel Fato arkaaına dönlll 
bakmadan Rıfkıdan uzaklaıtı. 
l(lttl. Ve birçok qldar aibl ' 
aşk t a b5yle bitti. ........................................................ -""' 
Akıam Yemeğin" 
de De Milli Elbisl 

Lnodranın Arlıtokrul ilem iol 
ı ıenaup binbaıı Davldaoa Holt' 
ı ~n ıeçenlerde danıh bir akta" 
yemeii vermiıtir. Bu yemekti 
davetlilerden bir kıamı, frak y.
rlae milli lıkoç elbiHai ile baııt 
bulunmuılardır. Bu mUnaaebetll 
ziyafete milli lskoç çalaıları d• 
getirilmifti. 



l_...__ __ &r_sa_aa _______ _,r ( 
Hafta içinde 

Öz TUrkçeyle l A91)gıD Bir Bog" anın Hücu-
D••••• -

---

1mundan as 1 Kurtulunur 
eler Doyduk ? 

O.sat •*•111..0._..i giid ı aJlli 1evifeyl nlha,el cm ,_ .. 
gi ... h 1 •• ·~· Lı I'-- . : •• 1nl" .... 19Jıı ve geril.,W. clrr'p Pı 
aıt cfttyduklanmızı koyamacht. b 
.Aıağt.dakl 1atıdar:da .lstanbul on •t gllndenberl takfp etwr. 
PJ1UUlDID umumi vaziyetini ......._ Pe'l-1 e gtlnll .. , ı 
ps ilrilud. tatarlıen e\l'ftlki Y•lretim ... Polath ma•• 
1 ) • milim •aktel\enm U 
... Gnll 

At,.... - Aı,oa piyasuı oa 
.. , sladen kıi uki vmiJetinl 
ımıhafaza. ebaektıaü. Yani İnhi.
ar ld.uı maı almamakta. plJ,a• 
•mndakl depoz.itçile..de ise büyük 
bir hareket ıöri.ilmemektedir. Maa· 
mafih evvelki hafta içinde yil'mi 
ancık kadar muhtelif orta Ana
delu mallarınıa kilosu 52S, ile 550 
l..ruı araıında ıatıldığı duyu}. 
ımııtur. 

Di;e. tarafta 1.1.iw td .. ..
Iİnin piyaaaya çıkarak mal ala
cağı yolundaki ıayialar da bili 
devam etmektedir. Bilhaua 
bu hafta inhilU' thı-Ianmda 
görnlen &a,lıl faaliyet bu 
mllesaesenin llraç et.-k Oz8"' 
iki 6ç yliz Antbkhk İJk p•tl 
hazırladığı kanaalini yerdiiiıuh 
lnhisarın aatılmıı ola• bu mallac 
yerine yine piyasacı- afym ubn. 
alacağı llmldi fİJ8aac:la. luvvet· 
lenaıittir. Şu kadar IH bu huıuıta 
reaml biç bir haber yoktur v• 
Ye plyaıa gev,ektir. Bu Telile ile 
bir noktaya dokunmak istiyoruz: 

Almanya kliringl bu memle
ketin tiftik, yapağı, fındık, yu
murta veıaire gibi birçok malla
hQa lyl bir mahreç ve dolayısile 
yllkaek ye ıağlam bir piyasa 
kazandırdı. 

1ıbbt mbtabzarat fabrik•lliliııiiia"l 
aabiptir. Bunlann kuJlaa I'' 
afyon miktarı iıe büyilk biıt yekia 
teşkil eder. Acaba dünya~ 
llne dahil olmalarına rapea 
Almanya kimya maddelm .._.., 
kalarınm ticaret aolaf1111191D8' fmaap.. 
lacak bir ıartla afyo f •• ...... 
mebal Tnrkiyeden •'Ilı B · ! ı 
elde edilemez mi ? 

Tiftik - Tif~ 1r, ... 
temadiyen aağlam .. r il 

bamlelerlıa ilerlemaktedir. on 
bet gt1n içinde z .. ; 'n• eksik 
e>lmıyan Alm ;a •tic~ 
ıinde biıpls ll1lıır' 

fiatlar ~ ..... 119 rra 
diğer lyr tiftikfuimia. i'çla cr. 103 
kurup kadar yDll•lmi• Piyasa 
ayni vaziyette denm dnefttedlr-

Almanya alıtlan b119ladığı 
gtlndenberl bu wwwııalıhte glSn· 
derilen tiftik miktarı 25 bin baJ,. 
yaya yaklaımııtır. Fiatlar da Wl. 
baıına 30.40 kwı11 Wa~ Jlikıel
mlttir. Bu valiıyet• piy'Mamı*1a 
bUyllk parti Wacle. tiftiTc pek az 
kalmııbr. l.ı•• Ja•nbul ve 
Anadolu ıtoklara &iı and• •ak 
here- ........ kala.. tiftill. 
........ •-2t ..... 
•• t8m P.,... aai(am ve ittıihalıd.... 

• -'Ya,..P piy .... 
,,,..._ ,........... &ltfp 

.-......... Bu p(yau ela, ayu 

.... r ........ , •'ati Ye. •ili• 
Mr tanda ,.._lmahıMiı. Aı.
dofo mall'1rrıına kilClllU ı.t,feli.,.. 
ia ıw.. r.Maı iMıfmatt.r .. Pl,a· 
-- .. - •• talep ... •!dlt-
t-ııda11, fMtJBı tdked .... .... 
En nmr 'te Kan tibf nd .,.,.. 
,.._imizdea de i.toldarırı lataa• 

• ...... ilM.n. imldKıı .... 
mJftfr. 

Mufla bat - Batdaf' piyiaa 

oN fi.ta 5, OD bq Ç& ..... 

U.pld,.1111 4.375 ve kırk ç..-. 
d ... w.nn -. ~875 kunıt etnfm. 
ela idi. 

Alrpa- Almanya up11 pll
mifw. ltaıy .. n gelen dd -
klıç,Dk talep piyasada ihracat lçht 
bir canlılılt uyandıramamııtır. 
Gelen mallar yerli aarfiyab için 
fdloıu 3,375 kuruşa kadar aabl• 
mal:tadır. 

Fımır.- Fındık piya .... on 
!teş gftn evvel bildirdiğimiz sevi· 
Jeyf mul\afan etmektedir. Son 
iki hafta zarfında kil0tu 44 - 44 
kuruı uaanda piyaaamızdan -
OD bet V8COD kadar mal Utıi
Bnffır. Şu k..rar ki geçen çal'* 
ıamf>a • ~mbe gtlnleri 
flambıa-gdan gelm fiatlar biraz 
kınls alduiunıd'an ( 42,5 kurut ) 
m•mele dıum• .. ı, olmamııtır. 
Fwdlw Jina ..ı.- gibi Waıl 
İılMD 44 kuru,tur. Bu - .... 
gün içinde Karadenizde de .. ,. 
satııl r olmuı, yalıa.z Gireı r.. 
iki vapura beı bilt •· r c--1 
mal yilklenmiıtir. n, 1 ara 
Ye bekleyici biıs ' ' ' A, ................ ·-···----------···· 
AD PAZ RI 

Tid: Tıcaret Bankası 

:F. L 

$tdwlm: 
IR BARTHI. BILECtic, BiGA 

BOW, BOıOY~ BURSA; DOzc.., 
l5K.İŞilWI, HEN 1UC, iZ~ UM. 
waML, Ktl'rAm A, IRJDUKNU;. 

& SUMf!. ."""' G.-...tr.TA, GEJM!k,. 
...... Gllrl&,. ~ 
ırrm·tt. 6d'Mf\. ........ 

...... .a. ..... 
Telı :1:18a e.._ _...: ....... .,.._,. 

Tahlııl ene Mır - ıkraz muamelesi 
yapar-Havale ve mtıvduat kabul eder. 

l\levdua fa zleri müdiriyetce 
görti ılenek t\ıslıit edilir. 

Komlsyci1 ve Ucaret. kısmı 
ll• nıevi tk:•et emtıaaı eatııına 

•ıMR edler. • 
Tel. 234123 

ITIMADI MiLLi 
,,.,....,. JcwU :frn..ulır. 

'i& ... 97 

Bilmecegl 
Arar~en 

0...h•iı t .... • Tlrlcçe 
Wlme..a.I .......... bllm•y• 
cMI ;w. blis ••iniz? M ·;waunuL 
,._..._ .... aeaia ,- lıllemly•• 

cılaı-.? 0.- için IMa •JllJe:rf& 
.._...ı.ri illa ••tta bBmer• plıf&D 
• ' a. ... •uet• &aaılır baad•u, 
.... ..... pluudaa bw tek ah-
,_.._ lJIMııyonam. Bil••ceJi bu• 
&.,or, d'8rtlemelerla lçluia• konul
•••• gerek olan de1i•leri lroyayorum. 

.. iwt ,.,..._ ._. i 'z ;•uml 
.. H,iwte itina ....... 111111· ,..... ................ .., ... 
ili .. .maç p&yo.. o.dim ,. ..... ..,.,..., ... ,. ' 

* Ş.... alyleyba ld bu .. eeı.na 
&lliame•it blçimiDf ele ,apaa beaim. 
Silinmem· t biçımiai lrilia.... silh 
cl&tlemelerln içleri clo• o&.rü :ra• 
pan•; bclyleee ,..pa1aa wı.ec-ın 
cleJia ,uleri ~ .... Wr ..- fize
rim. Altına bot gCSzlere konulacak 
deyimlerin aold.. ...., ,......... 
appya ne demiye geldiklerini yaza
r-. a. it te Mı • ..-teye basıl· 
_. -. "**W isl-i deyimlerle 
dolu olanı da ertHİ gln bir sin 
•celd bilmecenin billnmit biçimi 
•rak Jra:t:eteye baabrmak için JaH• 
._ın glSzOnde aaldarıml 

$a Yar ki erteai gGnli o bilmeceyi 
,.....mın gözünden çıkaramam, 

Ç9.M a-CSzde aakl nmıf o dej'ln çok 'il ıceı. vardır ki gazeteye konul
..... ._. verilecek bilinmİf bilme
cenin &..c"•I oldutuau ayırabilmek 
... ecep ~ilmekten dalla rGç olur. 

* .... 'D iL• ile utraf&ll deferll 
oı..,ucul~ herkHten ince bilme
fflfi. araya-. lilmeceyl bilen benim .. 
E .. w •tr ... ıazetede bilmeeenin 
bilin... biçimi 11kmazaa anlayın kl 
yap.._ bllmeceJi ben de bilemedim! 

l.sm•f H•ltbl 

6a Tll ... ç•yle Bllm•cemlz 
27JWJ934 Ta ... ı Bilmece ... 

BugUnkU Blrmec• 
.. dlrt kltelerl •tatıda raaılı 

• 1' 1 ıelea lı Tlrkçe kelimelerle 
•I t Bu aayede he• •akit C9 ·._, lem de 41 Tlrkçe kelim .. 

.. 'ı oluraunua.J 
123 .. 5& 

Solda• ..... 
ı - T9"elllf 
2 - Aı karaalık • bir bari 
3 - Artma 
• - intikam, kia, nefret 
5 - Kamer 
6 - ifade 
Yukandan qafı ı 
ı - Muta· S.i• 
2 - Glç - Alfabeala ıoadaa Wr 

.... ıld harfi 
5 - Uıa• blaldı laa7na 
4-Mlçteml ........ 
S - l(oaalan caiaa lpb ._ ..... 

Fı • ... 
p..,. ... .... , ..... ..... 
hawlHzcle, Hen
da,. lmncle llir 
k&, ..... Be 
k&,.. ...... 
lapmyap.kak 
gidip _.tdlklut 
için olacak, -. 

ta 1anılam. 
pek mv.W.dır· 
lar. F abt fran· 

Nda boiay. im· 
dırmak aaretite 

yapılan kanla 1.
panyal ealenca
lerl 1aaak ol• 
duğu için, Hendaye balla meral:• l lan mul alt Ye U.ttl clelik Wr 
hlanm filen izale edemnls. Baaa it •ın lçiae ılrmelı .ntile llay
mukabil ıenenin muayyen glnle-1 Yanlann hOcamundan J.adirerinl 
rinde, azgın bir boğadan na11l korumakhs. 
tahaffuz edileceifnf tecrtl&e ef· Yukardald reıtmde l>u falim-
mek ıure&ile ei}eairlu. Baldult- lerl ıöır&yoraunuz. 

,.. ...... ,..., .. , 
........ Hua-*u - Aa.bıf temyjs 

mahieme11 Miiddeiummnil9l'in<h11 Rıfat 

Jiğr daiına hinvdlhtn haYB Jmkuh ha. 
kılllllia wtil&<Wi his -- ., .... 9ir. 
Muharrir bu 176 ııa.ıfahk e1e1iııcl8 
bütün hanoıl'arla adnye ve hakut~a
larımızı alakadar eden birçok hrnr 
meaelelerini ~ Mm..,._ 
Tayy... Oemi)ıeti. muf11tin• ..... 
çıkanlmıtt... Fiad 200 kuruttur. 

BoDPoıta 

fatanbul BORSASf 
10·ft·'IU4 

cma.u 
b19J ......... 

.._ • 1•11 OJldıll 

"-'• ·..,. 
artllılıNl lıı'D&l 
.,... 1.\5!1 
Cnwnw ..... .... ...... 
A......_ 1117.0 

... 
vı,... 

•mn .... 
v.._.. 
Pepe ..... 
Bmip .. 
llaekOYe 

~ 
18,99 
4,2441 
a,8136 
1,9718 
c.-
4,1378 

7D,4l 
M,a 

1098.00 

ESHAM .. TAHVılAT 

TDrkrer - Danlı Jraymalamla· 
nndau Sait Tal&t Bey, " Umman ve 
ır..a dlllliııi Mllillli.,.n ~ TlıriJıaW' " 
İıİIDlİ çok f&)l90& dikkat bir eur D ... 
retmiıtir. Büyük Eriinı Harbiye nır 
riyatından olan hu kitap, Türklerin 
muhtııriil •niıılınd.n b...utlıeriai, 
dürüıt bir liıanla anlatmaktadır. Tav-
ıiye ederiz. Llım \ Llma 

ı. au•.(Naaa) ıo,- Boaon\I tı,7~ 
Halkevl - Eskitehir Halkevi taP • (Ha.llel ıa,- lHl .. tlkran e1, 

nhdaa. . ,J' ( l ı ... .... • ll!lıı- ........... 8.\50 
._..__. D. H &ad ..,Jan O..a-'• ....._.... Dep.e •• 00.-
0tlllfmrfYef Baymm 1a11• c6ıü'..,. • .._ ..,... lllllp 14.\70 
gİD' mlludwı ...... plmnfb ....... M 1 t; .... .,. ., a '28 a,_ ....... _ DMi19e Vek.MMi .. , t,17 Ret&. ı.21 
maiauaa uıwa •üdiiıılüiü tanııfıpden .-.r....,y. 27179' Tr.....,. •-

• ............ ~ 
aycla ~ir çıiıwılaa bu lnymetli Herlb. ,..._, • .., .... 45.,11 a..tu • 10~ 
Ağuıtoa Carilıli 8 inci eayıın, iv n cht ~ o.. T. 00.- Terkoe CIJCll 
haft ..le..~ rrotttn tefeTrlitltile -~Az. aunnn-ıu ~T-A • Tswwweç ~ p K&.r.1•--

Fo .. lıul .... & .... - MiatlD ..... .. • ..,_ • • • ....., -
atı-• .... feloiı.&i•len tenbwdep .._.... Ol oo .. • • nu .,.. 
çıkaıılmağa MtJ,anaa bu fotoiraf. n ..... .., r.- ...,... -.-
yazı mecmuaamm 9' 11oi ayın dl VJi-· T....._ llP9 
mıftlr. Br ..,... lala .,,.. .. ... UW.V•tr ..... ) 
k&ail m.-. t "'iltl ... 1t15P- m_.,~U~l\ol L 
m•ldedır. !QiDie hirgek ufew lruruı .Jruruı 
ıeaimltr ftl'dır. Kuihdmiu ta911İJe Tlrlıı aRaa • (llaallJ ..,. 
edms. ... • ... ..._. •• 

...._ - Dd 1 \c Y~M il .._. ı. • • oı.waa _, 
fmjm .... bir9\w le ı. r.-l.... ._ • - "- ......,illa ala 

- -~ • .... -- (Clm.._._t) -muama •7 _.. •Jlıll -.. •• 8 , .. ..._L)ı • _.,. -
pJri •mt yuıfarla intfıar tmıiftlr; IW.a 1ı1etıw.&ı1c ..... flla•lt _. • 

bdaut ve ncaret - Yübek \C'=hurl• .. J 4'51 = : = 
tıa..M. ff Tie•ıe* mektebi tanfındy .,.. _. t> .._. ...... 
•ıredifea. iu meomnanın f nci MJllJ' u-------------· 
-~ ymıllrla 11km"*1r. 

Olldl - Allk•• IWlınl_. Yeni Fnulsız Kabine• 
mert-il t.alm•• çak ... llU Ve Parla Bo,.... 
aylak 1DCmn•ın 21 inci ..,.., Parla. ıa (A.A.) _ Ealaa• &on.-. 
•t11Acll, edebi, ilmi yuılarla lntl- J••i mlftarel• kalıineırlni iyi kat-
pr etmlttfr. Bu uyıcla Otmfnnf. .. amıtbr. E ı ı ı aWeı Nm ea&amda 
ıeffa Onuacu yıh:UJnllmlbdln A.. ioft911 Wır Jl'ae•- .. ,... Ndill 
l:arada kutlulanma• ladlandald •illl .... " .... Ilı 1 n .... t -

tahllit. k&çlk bir kitap halinde •• 6 .._ ba.... ... ... d. 1g s,. 
.... • I ... y..ıı.ftt& .......... •ıtfta. llıunmr r.rr.. 
---------------ı tl1tm•.t ı.err.. &aa ...... a .ttı 

ı.:,,,, ... ,,.. 13 •• 

feJ .... ..... ................ , . ........... ... ,.. ..... ,,,.,. 

muamer.ferct. Muedll'r Rntle •tı-
J&ta ... ,. •• , •• ,. INıtI-••l••p 

FrMk ..._ YDbefllr 
lH'M. • {jAı.A.) - Ym Ftua• 

•ehfariai• .,.. im '==, Fw •=h-· kıt•• ...... llaa .. m 
,.. ait ... ........ p .... Jt ..... ...... .....,.l/JI ..... ... 
,.kaelerek 76 11/16 .... k -..ıptt. 
eclilmlttia. 

Af Jlllda llllar itleri 
Afyon (Huauai) - Halkm 

bln•a1ma ub tarafmcla g:ıye 
1Gzel bir temail aaloaa lap edi
mektedir. 

Sol:akhıı• ....... eli ~ 
t.efediyenfn çatıfma• devam et
mek--. r illzlin.WU bir 
bOytil& W.. ,.artun'erak bu.:..wann 
dhliıiil temia _. riıtlL 



12 · Sayfa 

1 Emlik ve Eytam Bankası iliinlara 1 

Samsunda Satılık Bina 
Samıunda Hacı Hatun mahallesinde Mecidiye sokağında altında 

on Uç mağazayı havi 33-39, 32-38. 66-68 ve 11-15 No. lu bina 
aatılmak llıere aıatıaaki ıeraitle artırmaya konulmuıtur: 

1.- Müzayede (kapalı zarf) uıulU iledir. , . 
2. - Satıı bedeJi def' aten Ye peıinen ödenecektir. 
3.- Mnıayedcye girmek için 1200 lira teminat verilecektir. 
4.- ihale 3/12/1934 Pazarteıi günü ıaat ikide Ankara'da 

idare Mecliaimizce yapılacaktır. 
5. - Talipler bir Ura mukabllinde alacakları ıartnameyl teklif 

mektupları ile birlikte ve orada yazılı ıekilde o gün saat on bire 
kadar ıubemize vereceklerdir. 

6.- Bu bapta daha fazla tafıilit almak iatiyenleı Şubemize 
müracaat edebilirler. 

* * fst. Asliye ikinci Hukuk mahkemesinden: 
... 

Emlak ve Eytam Bankaıınm Hamdi Daniı ve Şiılide Harman 
ıokağında 8 No. lı hanede mukim Benadeftl Keller efentii aleyhine 
açtıiı alacak davası doıya11 Adliye Sarayı yanıınında yanmıt ve 
lıtanbul Aıliye mahkemeleri ikinci yenileme btıroıunca yenileme 
muamelesi bilikmal doıyaıının mahkememize te•dli Dzerine 27-10-934 
tarihinde yapılan duruımada mUddeialeyhlerden Benadefti Keller 
efendiye gönderilen davetiye evvelki ikametıahından çıktıiı ve 
hali hazır ikamctgihının m•çhul bulunduğu meıruhatile bili tebllğ 
iade edllıniı olma1ına mebni mumaileyhe uaulen mıddel mah
ıuıasına t•YEikan illnen tebliğat ifa11na ve yirmi gün müddet 
tayinine ve tluruımanın da 28-11-34 Çarıamba aaat onOç buçuğa 
bırakılmasına mhkemece karar verilmiı ve· bu bapta davetiye Ya• 
rakası da mahkeme divanhane1ine aıılmıı olduiundan mumaileyhin 
mezkur gün Ve Hatta mahkemede bulunlDHI veya vekil göndermetl 
akıi halde gıyabında muhakeme yapılacaği malumu bulunmak ve 
teblij' makamına kaim olmak Uıere keyfiyet hukuk uıulQ muhakeme
leri kanununun 141 inci madde1l mucibince ilan olunur. [568] 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, lıviçre, Avusturya, Maca· 

· riatan, Çekoslovakya, Yugosluya, 
Lehistan, Romaııya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Ceaıahiri .Müttehideai, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Te Kolumbiyada 
A filyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda cadde&i Karakö v 

Palas ( Telef. 26·U 12181415 ) • 
Şehir dahllindekl •centelerı 

1stanbulda: Alalemciyao hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : lıtiklil 
caddeai 'l'elef.104•.Kampiyo daireai 
Borsada Telef. 1718. 

İZMiRDE ŞUBE 

,. Dr. ibrahim Zati ~ 
Catalotlu : Mahmudiye caddui 

Çatalçetme ıokatı No S 
Hergün ötleden ıonra haıtalaranı 
kabul eder. 

Son Post• M•tbaası 

Sahibi: Ali Ekr•• 

Netriyat Mlldürlı Tahiw 

ÖKSÜRÜK 
Her mevsimde &'Örlllen, lnaanı 
rahabız eden hatta uyutmayan 

ökıUrük sebebi ve menıel 
ne olursa olıun 

PEKTORiN 
ile hemen ıeçer. 

Kutusu 35 kuruıtur 
BEŞiR KEMAL • 

MAHMUT CEVAT 
Ecuneıl : Sirkeci 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner B•nk Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmir 
Deposu : lst. Tütün Gümrüğü 

_. Her türlü banka işi lf-

SON POSTA ikinci teırin 11 

Bir tıraş bıçağı ile yüz defa tıraı 

olduğuna andedenler çoktur 

Tıraş Bıçağı 
Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraı bıçaklara 
arasında •n mükemmel •e en foYkalAde olduğu 
tahakkuk etmiıtir. Piyasada mevcut tıraı bıçaklarını 
ıaıırtmııtır. Hasan Tıraı bıçaiının 1-2-3-4 numaralı 
gay•t ke1kin ve husaa tarafları vardır ki her 
bir tarafile llakal on defa braı olmak kabildir. 
Bu heaapla bet kuruıluk bir adet Haaan taraş 
bıçağı ile · kırk defa ve ıılak bardak ile bilen dikte 
yüz defa tıraı yapılmak mümkündür ki dönyanın 

hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Ha1an bıçağı 
iıtediğinir: halde baıka marka verirlerse aldan• 
mayınız. Taklitlerinden sakınınız. Fiah 1 adedl 5 
kuruştur. 10 adedi 45 kuruıtur. Hasan ecza 
deposu: Iıtanbul - Beyoğlu. 

.DAcA 
--:-~BIRiKTiQEN 

RA~T-~D~Q 
MOBiLYA, KAR~OLA ve SANDALYA 

Alacaksanız lstanbulda Rıza Paşa yokuşunda 66 No. lı 

la. ••llre m•hkemesl 1 inci 
hukuk d•lreslnden: Müddei La· 
ıapelo Fettel ve şiirekiın vekili avu-
kat K. l..askaridis ef. tarafından Pan• 
&altuia Bileıikoi sokağında 84 No. da 
111ukim Karnik: Melkonyan efendi aley-ASRA} M Q BİLYA Matazaıını uğramatlan almayınız. 

Tel. 23407, AHMET FEVZi 

Denizyol ları 
Jf L 1TM1 Sl 

A•••hlerl ı Karalcly Klprnaıı 
Tel. 61H2 - llrk .. ı Mthlular:ncle 

HH T .ı. 2!14G 
........ 4111 ..... 

iskenderiye Yolu 
EGE vapuru 13 İkinci teırin 

SALI 11 de Portıaide ka-
dar. "7601,, 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zi·rkin 
ORKESTRASI KONSERi 

hiH ıkaıne olunan iflas davaeındao 
dolayı tıııtir kılınan davetiyenin 
ikametıahı hazırı meçhul bulu-
ıaan nınmaileyh Karnik Melkou• 
yan Ef.ye H. U. M. K. n 141 oi 
maddesi mucibince ili.nen tebliğine ve 
eari tahkikatın 20-11-984 tarihine mtt· 
aaeif Salı günü saat 18 buçukta icrasına 
karar verilmiş olduğundan mumaileyh 
yevm ve nlcti ~eılr.fır~a .!11abkenı•?}' 
gelaediği veya bır vekıl iondermedıgl 
takdirde hakkında gıyaben tahkikata 
devam olunacağı mahkeme divanhane· 
ıiıae talik edilen davetiyenin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilia 
oluuı.u. (4683) 


