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Cenevredeki 



[Halkın Sesi) 
Yugoslav yanın 
Teşebbüsü 
Ve Halkımız 

Mareilya fo.cıası münasehetile 
Yugoalavyanın Milletler Cemi· 
yeti nezdinde yapbğı teşebbll

eüu halkımız araaında huıl 
ettiği intJbaı dlin, biz, ıöyle 
tesbit ettik: 

İbrahim Bey (Tercüman; Sultanah
ınet Park kıraathaneaı) - AYrupa aul· 
hu nun temel taılarından biriıi olan 
Yugoılavya kıra1ına yapılan ıuikast 
muele.i Ak\•am cemiyetine akHtti
riJmek iıteniyor. Bu cemiyetin kuru
luş hikmeti sulhu korumak olduğuna 
iÖre cemiyete bundan iyi bir menu 
olamaz. EA-er bu auikaıtte herhangi 
b."r dev'etin herhangi bir tekilde par
mats varaa cemiyet biltün otoritHini 
ku lanarak o pnrmaj'ı kırmalıdır. 

* Ferhat Bey (Dıvanyolu Klodfarer 
coddesi 25) - Yugoalnyş, hakümeti
nin, kırallorıaa knıı yapılan auikaatin 
siyasi mesullerini aramak için Millet
ler Cemiyetine bir nota verdijini 
okuduk. 

Yugoslavya bllkômeti Macariata• 
nın bu auikastte auç ortağı olduğunu 
ileri sOrüyor ve Avrupa sulhunu boz• 
ms.k için yapılan bu au'ikaadin faiJ!e
rl ar.., aında !::ulunan Macar hGkumetl 
h ki ında ceza verilmesini istiyor. 
ObGr tardtan da Macar BaşnklU 
kendilerini temize çık rmak için A· 
j ana vuıt aile cevaplar Yeriyor. Bu 
ite çabuk hakılsııı. Bizi AYrupa efki· 
rı umumiyeai nezdinde lekelemek Ye 
bin aenelik urlıtımız.ı ortadan kal
dırmak için propaganda yapmak ia
tlyorlar, diyor. Çekoalonkya ile Ro· 
maııya bOkumeti de YuııoalaYyanın 
notasına yardım edici ıekilde cemi
yete kAtıt yollamıtla.r. MiJ'etlew c ... 
miyeti bu iti ehemmiyetle. tetkik et
meli ve bu gibi hadiaelerin tekerril
rDne lmkia bırakmamalıdır. .. 

Fuat Bey ( Sirkeci Sanoıktar ma
halleııi) - Yugoılavya k1ralına yazık 
oldu. Adamcal}'ız dOnya ıulbunll kuv
Yetl•ndfrmek içJn kotarkeo zalim bir 
kurtun kendisini aldı götGrdO. Şimdi 
hOkumeti Milletler Cemiyetine nıfira
caat ederek kırahn kanını dava etmi9 
ve bu cin ııyete Macarların da milza
haret ettiklerini ilel'I ıfl.rmGıtllr. Ben 
By!e diyebilirim ki Milletler Cemiyeti 
kurulaLdanberi mfihim bir rol yapmıt 
değildir. Meael& kendi haıı araıuıda 
bulunan Çinle Japonyanın l:oğazlaıma• 
11ına mani olamadı. Şimdi bu cemiyet 
Tilrkiye ve Ruaya gibi kuvntli dnlala 
lerl de içine aldı. Söz geçirebilecek 
Yaziyete geldi. Yugoalavyaaın davaaıaı 
tetkik etmeU ve ıuçlu bir millet Ye 
devlet veyahut herbaagi bir t•fekkOJ 
bulurıa icap eden ıeyi yapmalı •• 

Aykırı Eir iş 
Son zamanlarda kArgir olarak 

ruhsatiye1i alınan bazı binalana 
bilaahare tam beton olarak yapıJ
dığı anfatılmı~ır. 

Beton İDfaat ayrı fenni hesap
lara İ•' 1 at e tiğindeo, Belediye 
şubeler,, ınşaatı çok sıkı kontrol 
edecekler, projeye göre hareket 
etmiyt:n İnfaat aahlpJerf ceulaıı
dırılacaklardar. 

i 1 A Belgra.ttaki Afyon E LE 
Giiniin Tarihi 

Kalp Para Yapanlar 
Adliyede Sorgularına Başlandı, 
Suçlulardan Biri Tevkif Edildi 

Toplantısı 
Yugoalavya ile yapılan Afyon mu .. 

kaveleıindeki ba.ıı bikilmlerin iateni
len biçimde detittirilmeai için Bel· 
gratta bir toplantı olaeatını baba. 
Yermittik. Bu toplantıya memleketi
mb namına uyuıturucu madJ eler 
lnhfaarı mGdürG Ali Sami, idare mecliai 
reial Habipzade Ziya ve iktısat bakan
lığı mOıavirlerinde. Hulki Beyltl' 
ittirak edeceklerdir. Heyet ayın birin· 
de yola çıkacaktır. 

Son zamanlarda piyasada sahte bet ye on ku
ruşlukların çoğalması poliain dikkatini çektiği için 
çok uyanık bulunuyor ve Bergamalı Halil Jsmlnde 
birisi üzerinde şllphelerl toplanıyordu. Hüseyin Avni 
ismini de kullanan bu kurnaz adam bunun f arkma 
varmış ve derhal Lıtanbuldao uzaklatmıştır. Nihayet 
bir gUn polis Samur Sabri Efendi iıminde biriainl 
sahte para sürerken yakalamıf, bu parayı nereden 
aldığını öğrenmiş ve geçen Çarşamba günü de 
Tophanede Hac mimi mahallesinde Zehra Hanımın 
evini araştırmıştır. Bu araştırmada evin bodrumunda 
sahte beş ve on kuruşlukların baskı makinelerini 

ve birçok pullar bulmUJlur. Halil de Berpmadan 
dönmnı bulunduğu için o da araştırma eınaamda 
evde yakalau.mııtır. Bunlarm bir de Zehra adlı 
arkadaıları Yardır. Suçlular Perıembe glloD Müddei• 
umumiliğe verilmiıler ve yedinci mllatantik te sorgu
lannı yaphktan sonra Samur Sabri He Zebranın 
gayrimevkuf ve Halilin de mevkuf olarak tahkikat• 
larının devamına karar 'fermittir. Halil kendiıile 
görüıenlere suçunu föyle anlatmıştır: 

" - Ben beş seno evvel Anadoluda yeni yapılan 
hatlarda çalışıyordum. Az çok makineden anlanm. 
Orada bir iki makine buldum. Bunları tidil ederek 
para makinesi haline gelİ:'"dim. Çalışıyordum." 

LAatlk • Deri 
Lbtik·deri rekabeti iti, Çarfamba 

gOnü toplanacak olan Oda meclisindo 
koDUfulacakbr. Ayrı bir komisyonun 
aylarca süren tetkiklerden sonra ha• 
zırladığı rnpor, kunduracılan olduğu 
kadar llatikçileri de memnun etme
mjıtlr. Oda mec.liaia.in rapor üzerinde 
del}itikllkler yapacağı umulmaktadır. 

Yeni Soy Adları 
Soy adı takma hususunda bOyOk 

bir faaliyet görülmektedir. Birçok 

Aç Kalmış 
Sabıkalı Bir Hırsız Sekiz 

Aya Mahkum Oldu 
Sultanahmet Sulh Ikinciceza 

mahkemesi, dUn Ahmet i11mi11de 
bir hırsızlık suçlusu hakkında 8 
ay hapis cezası hllkmetmiıtir. 
Ahmet Küçllkpnarda Rızanın ve 
Kalafatyerinde Meciedin araba
larıtıı çalarak satmıı ve ayni 
günde de Kabatı:ıı iskelesinde 
Ahmet Bey ismindeki bir zatin 
bet çuval kömürünü atırmııtır. 
Hakim •on sözü suçluya verdi ve: 

- BunJan yaptın mı? Doğru 
a6yle, dedi. 

Suçlu - Evet.. Aç kaldım, 
yapbm. Mahkemenizin adaletine 
ve vicdanınıza aığınıyorum, ceya
bını verdi. Suçlu zaten evvelce de 
bir hırsızlıktan dolayı beş sene 
8 ay hapiıte yatmıştır. Hakim bu 
itiraftan sonra yukarıdaki htk
münU vermittir. 

Şaka Derken .. 
Bir Delik an h Arkadaıına 

Çakı Sapladı 
Evelki ak~am Topanede bir 

bidi•e olmUf, bir kunduracı hiç 
ıebep yokken arkadaşım bıçak· 
lamıthr. HAdise şudur: . 

Topanede oturan Ahmet adJı 
bir kunduracı, evelki gDn Tahsin 
adlı bir arkadaşı • ile beraber 
dükkanda rakı içmeye başlamııhr. 
Bir aralık Tahsin meze doğradığı 
knçük çakıyı Ahmede göıtererek 
"bunu bacağına aaplarsam ne 
olur demJıtir. Ahmet te bundan 
bir ıey çıkmıyacağı, kUçtik bir 
çakının kan bile akıtamayacağmı 
ıöylemiftir. 

Bunan üzerine T ahain çakıyı 
Yar kuYvetile Ahmedin kalçasına j 
saplamıştır. Ahmet arkadaşının 
bu fena takasına kızmış ve polise 
giderek ı:kAyet etm:ıtir. 

Ahmet tedavi altına alınmıı, 
Tahain yakalanarak tahkikata 
bqlanmıfbr. 

JKullanılmış 
]flet 
Sürülügormuş ! 

Son zamanlarda haZJ satıcı
ların piyasaya kulfandmıı jilet 
sürdllkleri Jçin hraş olanların 
yüzlerinde çıbanlar çıkbğı ileri 
sürülerek Belediyeye bir şikayet 
yapılmı9hr. Zabıtai Belediye me
murları bandrolsuz ve açık aab
lan ji.etleri kontrol edeceklerdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ilyaa adında bir llltl\ncll çıra· 
ğı Taksimde bir apartımana ga• 
zete götiirmekte iken merdiven
lerden dliterek muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanmıştır. 

Jf Şoför Mehmedin idareli~ 
deki otomobil Nişaotaşında vali 
konağı caddesinae Osman adlı 
bir çocuğa çarparak yaralamııbr. 

lf Üsküdarlı Mustafa Efendi 
isminde birisi, eYvelki akıam 
Taksimde bir gazinoda içki içer
ken istediği ıarkı çalınmadığı 
için garsonlara tabak fırlatmıı 
ve yakalanmıştır .. 

Kötu Böcef<ler 
Ekime lcötillük veren böcek· 

lere karıı koymak için, Ziraat 
bakanlığınca yapılan uğraşmalar 
iyi bitimlere Yarmaktadır. 

Portakal ağaçlarına tııUıen 
haıerelerln öldilrlilmesl için epey 
zamandanberi devam eden ça· 
lışmalar, çok verimli ne-
ticelere ulaımıştır. Bundan 
başka, Burıada ve ıehrimizdeld 
Dutluklarda çok dokunaklı zararı 
görülen bir çeıit haıereye de iyi~ 
den iyiye kartı lconmuıtur. Bu iki 
vilayette, bir yıl içinde 461,808 
ağaç ilaçlanmifbr. 

Bunlardan baıka son yirmi 
dört saatte ıebrimiıde · birkaç 
hırsızlık olmuftur. 

1 Lı·manda re•mf dairelerde memurlar 9lmdiden 
•oy adlanoı almıt1 ardır. Sultanahmet 

1 1 Sulh Ceaa mabkemeal mübatirlerine 
hracat Fazlalığı ılerl Vlll'ıncaya kadar soy adlarını teablt 

Haylı Çolalttı etmiılerdir: Hakim Salahaddin Hulüai 
Bey Demirellf, KAtip Nadir Bey Özer, 

Son zamanlarda ihracat iıle- Mehmet Ali Bey Eroğlu, Fe..-ziye Ha· 
rinln eski yıllardan kat kat can- nım Gllnli, MUbatir Hü11nn efendi da 
laoması fizerine limandaki çalış- Erdoğan adlnrını almıtlardır. 
malar da epeyce artmııtır. Papahğın TUrklye Ve 

Öğrendiğimize gare, Uman Yunanistan MUmesslll 
şirketi eldeki va11talarile, yllkl~ Vatikao, 24 ( A. A. ) - Papalık 

töresinin Türkiye ve Yunanist o de· 
me ve boşaltma lateklerlnJ gUç• legelitine Bulgariatandaki delege Mon 
itikle karştlayabilir bir hale gel- . aeny8r Roncalli tayin oluomu~tur. 
miftir. ş·rket romorklSrlerinln, Is- llkmektep Kadrosu 
tekleri başa baı yerine getireme- Maarif mUdllrlGğU ilk tedrlat 

meleri yüzünden, dııardan romor- muallimlerine ait yaptığı dördflocG 
kör ldralanmqbr. kadroyu tasdik edilmek Ozere Maarif 

Yeni Uman idaresi, işe baı· bakaalıfına g8ndermiıtir. Bu son 
Jadıktan sont'a, bu İf iyice glSz• kadroda (SO) k•dar muallim muhte-

lif yerlere tayin edilm•ktedir. 
den geçirilecek, yeniden 1 O ka-
dar romorkar alınacakbr. Patlayıcı Maddeler 

Dayak Mı Atmış? 
Bir Polis Komi•eri Mah
kemede Sorguya ·Çekildi 

Küçfikpazar komiserlerinden 
Nedim Bey, Fazıl, Hareleo1, An· 
dirya ve latavrl isminde dört ki
fiyi dövdUğü iddiaılle suçlu ola• 
rak dün Asliye ÜçüncD Ceza 
mahkemesinde sorguya çekiJdL 
Şahitler dinlendi Şahit AbdOrrah
man Bey: 

11 
- Ben o gUn oradan geçi• 

yordum. Bekçiler Oç gfıiyl ıDrUk
liyerek karakola getirdiler, içeriye 
soktular. Sonra pencereden bun· 
ların tokatlandıklarını g~rdUm. ,. 
dedi. Muhakeme. bqka ıahltlerlo 
çağınlması için talik edildL 

Gazi Köproso 
Gazi köprOsO projesi, Nafıa 

vekiletinin direktifi dahilinde 
kat'ı ıeklini almııtır. Proje bg. 
günlerde taıdik edilmek 0.ı:ere 
Ankaraya gönderilecektir. Yeni 
aene baıında. Gazi köprlllftnDa 
milnakaaaya koom .. ı umulu7or. 

Yamet •• patlayıcı maddeler bak. 
lıındakl talimatname tatbik edllmi7• 
baılanmıftır. Bundan ıoua 87,S kilo
luk ölçO aletlerile benzin aatmak için 
açılacak dClkkinlara mü1aado cdilmi• 
Jecektir. 

MeYeut benzin 1ahcıl11n hakkın· 
da da tellmatnamede buı hGkGnıler 

Yardır. 

Maarif MUfettlşlerl 
Maarif Bakanlığı umumi mflfet

titlerlnden Bedri Bey Ankaraya git• 
mittir. Bat mGfettiş Selim S:rrı Bey 
de Ankarada.o tehrimize gelmiıtir. 

Petrol 
Kaçakçılığı 

Yanhı beyanname ll• bam petrol 
yerine 1af petrol getirerek 81 bin 
lirahlr gil•rftk kaçakçılıtı yapıldıfı 

iddiadle " Neft aanayi ,, tirketi eley• 
hine açılan davaya dfln .. lcizinci 
İhhaaa mahkemesinde baılandı. 

Suçlu olarak dornımaya glrea 
ılrket mlldOrU Yeıua Ef. nin aorguau 
yapılda, Yeıu• Efendi, buna imkb 
olmadıtuu, mallann 1rllmrGkçe Ye 
kimyakerlikçe kontroldan geçirildij"inl 
anlatb. MGddeiumumi ıahitlerln çatı
rılmalarını latedL Mahkeme de k4tıt. 
)arın gözden geçirllm eal için duru ... 
maJJ 11ah glıılne baraktı. 

j,_ ... _' _o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_•ı_·m_l_i_Hı_ik_a-="'y:...e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_la_R_as_a,_n_B_. _D_ig_o_r __ IG_ı_· ._· _I 

- H .. aan Bey... Ga:ıetedo 
okudum Ünlveraite bahçeaiode 
bir rasathane ya pılıyormUf .• 

.•. Bu raaathane 
i.. Jarayacak mı ? 

acaba çok 1 ... Bundan en çok klmler lati- l Huan B. - Çok ite yaraya- ı 
f ad• edecek ?,. cak dostum.. Ve çok kişi latif ad• 

edecek r •• 

..• Btitlln hammlu dtlrbti ılerle 
her nlia"'h havanın nuıl olacağına 
bakacak ve •D• ıöre ıiyiaecekler •• 
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Öz Dille 

Yazımızı 
Nasıl 
Yazmalıyız? 

Gazetelerin bat yazıcıları bir
kaç gilndenberi yazılarmı öz dille 
yazıyorlar. Bat yazıların yerinrlo 
artık yabancı aözler görmüyoruz. 
Kendi öz dilimizin kaynakların· 
dan bulunup alınan sözlerin tatlı 
bir akıtla ınralandığını gördlikçe 
içimiz açıhyor, kıvanç (iftihar) du· 
'yuyuruz. Kaç gilndllr ben de bu· 
rada «Son Posta» okuyucularına 
öz dilimizin zenginliğini göster
miye çalışıyorum. 

inancınıza güvenerek söyUye• 
ylm: ilk yazımda biraz akaar gibi 
oldum. Öz TUrkçe ıözlerl bilme
diğim için biraz gllçlük çektim. 
Fakat ikinci, UçUncü yazımda 
artık elim ahımıştı. Öz ıözlorin 
birçoklarını belleyiverdlm ve ya• 
bancı ıözlerle dolu eski Türkçeyi, 
daha doğruau Oımanlıcayı dur· 
bat.verdim ( mağlup ettim). 

Burada aöylemek lıtodlğim 
ıey ıudur: 

Öı Türkçe yazmak, O.ıımanlı· 
cayı öz dile çevirmek aemok de
ğildir. Y aıacı arkadaılardan bir 
Jklsinin böyle yaptıklarını anlıyo
ruz. Bize kalasa öz TUrkçenin, 
ehlez (zayıf) Osmanhcadan haıka 
bir kuruluşu ve yapıhıı olmak 
gerektir. Sapasağlam bir dile ka
vuşurken onun kendi özünden 
doğan ya pasını endelemek ( ihmal 
etmek) çok kötil olur. 

Oşartmadan (muba!ağa etmeden) 
ıöyliyelim ki dilimizin gUzelliğl 
ve zenginliği çok yerindedir. 
Önümdeki tarama dergisini karıı· 
brırken ne çeıltll öz sözler görü· 
yorum. Size de bir ikiıfnl göıte
reylm. ( irgelemek ) öz Türkçedir 
ve kulağa çarpııı çok tatlıdır. Bu 

- söz ( hüenümuamele etmek ) de· 
mekmlı. lrelemek ıözll de birin· 

· cisinin terıioe olarak ( suimuamıtle 
etmek ) tir. BugUne ıellnceyedok 
öz dilde ( te§ebbüı etmek ) karıılı

. tının n• olduğunu bilmiyorduk, 
: değil mi? Kalıkmak (te,bbü.ıı etmek) 
~ domekmiı. Şu ite kalıkbm (teıtb· 
: büı ettim ) gibi. 
~: GörlllUyor ki dllimb:ln zengin· 
· llğine ve güzelliğine diyecek yok. 

Ancak öz dilde yazarken kulağa 
- daha tatlı gelen •özleri aeçmeli 

•• hele eıkiden ( inta ) denilen 
yazı yap11mı ıözönUnde tutma• 

:· byız. Bu ite uygunluk göıterlraek 
. öz yazı çabuk can bulmuı olur. 
.· 
';· .-. Marsilya Faciası 

Cenevrede 
Cenevre 24 - Yugoslavyanin 

Marsllya faciası mUnasebetilı Mil· 
!etler Cemiyetine verip Macarlı
tanı kıımen fttiham edici nota 
hakkında lnglliz siyasi mehafUinin 
Londradan akseden kanaatleri 
fudur: 

Yugoslavya noteıı, temenni 
olunduğundan daha ziyade esrarla 
bir ed§. tatımaktadır. Bu notada 
hiçbir memleketin iıminin geçme• 
mesi arzuya değer görlllmekte 
idi. Maama lh Yugosiavya hUku· 
meti, bazı tethitçi unsurların 
faaliyeti hakkında beynelmilel 
tahkikat yapılmasını isteyecek 
olursa, lngiltere hükumeti, bu 
talebe müzaheret göıterecoktlr. 
Milletler Cemiyetinin bu nota 
muhtovlyatmı lkincikinun içinde, 
yahut Birinciklnundan evvel ol• 
mamak fartlyle fevkalide bir 
toplantıda tetkik etmHI mürec· 
cah görülmektedir. 

Marsilya Faciası Ve İtalya 
Roma, 24 (A.A.) - Marsilya 

fadaaı hakkında Milletler Cenıi· 
yetine Yugoslavya tarafından ve
rilen notanın Macariatan tarafın
dan derhal ıörllıUlm esi hakkın· 
daki tek:ife ltalya açıkça muza· 
herete karar vermittir. 

Y alovanın Planı 
Yalovanm planını yapmak 

tızere şehrimize Jar. Ruaye iımin
de bir Fransız şehircilik mütohu· 
ıısı gelmiştir. 

.. 

·soN 'FELG '.AF HABERLERİ 
•• 

··yük O derimize TA-
•• TURK Soy Adı Verildi 

~~~~~~~---.~~~~~~~-

Ankara, 24 (Huıust) - Mec· verilmesi Jçln verdikleri takrir verilmittir. 
llıln bugUnkü içtimaı saygılı teza· okunmuştur. BaıvekU Paıa tak· Bundan sonra da meclis Pazar• 
hurata meydan vermlıtir. İçtimada rlrlerini izah etmiıler ve bu lza· teai gUnU toplanmak üzere içti· 
Başvekil Paıa da dahil oldugu hatlara esnasmda sık ıık alkıt· 
halde hUtUn vekUler hazar bulun• lanmışlardır. Hundan sonra kanun mama nihayet vermiştir. 
muş, ruznamodold kanun liyiha· IAyihası madde madde okunmuş, Diğer Soy Adlar1 
ları müzakere edildikten aonra ve yine aJkııJuJa kabul edilmiştir. Hakimiyeti Milliye baıyazıcııı 
Baıvekil Patanın ve arkadaıJa- Kabul olunan kanun IAyibaaına Falih Rıfkı Bey (Atay), Kemal 
rman RelıiC'llmhurumuz Gazi göre ( Kemal ) öz adlı Cumhur Turan Bey de Unal ıözlerini ıoy 
Hı. ne "Ata TllrfC,, ıoy adanan Reisimize " Ata Türk " ıoy adı adı olarak soçmitlerdlr. 

Fırtına Ve 
Kazalar 

Atina, 24 - Fırtına ve sellu· 
don boğulanlardan 7 kitinin 
cesedi hulunmuıtur. Boğulanlar 
araamda Divanı Muha11ebatm ve 
Ziraat Nezaretinin memurları da 
vardır. 

Nazırlar meclisi 1ellere kartı 
tedbir almak için 50 milyon drah· 
mi tahsisat vermittir. HUkfımet 
aellerden mUteeasir olanların 
iaıesini temin etmektedir. 

Bursa 24 (Husuıi) - Uluda· 
ğa çok miktarda kar yağmak· 
tadır. 

Bolu 24 (Huıuıl) - Yüksek
lere kar düımüştUr. Yağmur, fır· 
tına ve soğuk devam etmektedir. 

( 9 nou sayfamızda fırtına hakkında 
taflilat vardır.) 

Ortamekteplerde 
Mezuniyet imtihanları 

Kaldırıldı 
Ankara, 24 - Orta mektep• 

lerde mezuniyet imtihanları kal
dmlmıştır. Buna mukabil her sene 
ikisi tahriri, 3ll tifahi olmak üzere 
beı imtihan yapılacak, hu imti· 
hanlarda alınacak numaranın va• 
satiıi ile srnıf geçme iıl tayin 
edilecektir. 

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

~Musiki 
Fransa Ve Sovyetler 

Pariı, 25 ( Hususi ) - Hariciye 
Nezareti Franıa ile Soryet Rusya 
arasında askeri ittifak hahrlerini tek· 
zip eimiıtir. Yapılan fey iki devlet 
e.raıında e.ekeri yardım temin eden 
bir anlafmadır. 

(' B• luısu•ta b•ılncl •agf ada 
taj.tlat vardır.) 

Edirne 
Bugün Kurtuluş Yıldönü

miinii Kutlu1uyor 
Edirne 25 (Hususi) - Edirne 

bugün kurtuluıuoun yıldönümünü 
kutlulamaktadır. Daha ıabahm 
alaca karanlığanda sokaklar te· 
zahurata fttirak edecek olan 
halkla dolmuştur. 

Dün akşamki trenle lstanbul· 
dan meb'uılardan, Üniveraite ve 
yüksek mektepJilerdon mUteıekkil 
250 kişi gelmittir. Şehir baştan 
bata donanmııtır. 

Cadd~ler mülhakattan ve civar 
vilAyetlerden bayrama ittlrak 
için gelenlerle doludur. Edirneliler 
bilyUk bir heyecan içindedirler. 

Adliye Vekili lstanbulda 
Ankara, (Hurillıt) - Adliye 

Vekili ŞUkrli Saracoğlu B. latan· 
bula hareket etmiştir. 

Kongresi 
Y ann öğleden sonra Ankara• 

da Maarif Vekatetinde bir musiki 
kongresi toplanacağı haber veril· 
mektedir • . 

Kongreye şehrimizden Nimet 
Vahit Hanımla Ha1&n Ferit ve 
Cemal Reılt Beyler gitmlılerdir. 

EdirneBulgar Konıoloıluğu 
Sofyadan bildiriliyor: 
Bulgarların Edirne konsolosu 

K. Todorof azledilmlı, yerine 
avukat Dimitrof Penkof tayin 
olunmuıtur. 

·Yunanistanda Ka-
bine Buhranı Mı? 

Atina 24 ( Huıusi ) - Dün
den beri kısmi bir kabine buhrana 
batlamıştır. İstifa eden Maliye 
nazırı M. Soverdoıun yerine, Mlllt 
iktısat nazırı M. Pesmazoğlunun 
geçeceği ıöyleniyor. Bundan bat· 
ka Bahriye nu.ırı M. Haci Kiryo• 
kosun zabitan kadrosu tertibinden 
muğber olarak istifa ettiği ve 
Harbiye nazın Jeneral Kondilisin 
de çekileceği f&yi olmuttur. A.V 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
Şu Kadıköy ıu kumpanyallna kar4ı ortaya ablan 

tlkiyetlerin ndı arkası kHiJmiyor. itte kumpanyanın 
yeni bir marifeti daha: . 

" Geçenlerde abonelerinden tekrar baç almıt
Sular ç21murlu geldl~i için 1aatler bozulmuf. Saatler 
ho•ulduğu için de kum.panya her eyde harcanan ıuyun 

' iN 

metre mik'abını tayin edememit ye abonelerin huap
lanna ıönlOnden kopaa mlkt•rda metre mlk'abı ıu 
yazmıf, o miktarda para iıtemit ve almıf .. 

Bu ıu haracını lıtemeyenlui de ıularıaı keemekle 
tehdit etmit ve onlardan adeta e1kiden •fidyeinecat ,, 
dediğimiz "kurtuluı paraeı,, ıeklinde para almıf. ,, 

ST R. iN NllA.I 
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Soz .. 

Uludağa Kaç Defa 

Çıkılır? .... 
Cuma gDnkO fırtına ile l:ıt birden- / 

bire bastırınca, bizim mahallede her
keı kahYcye kapandı. Artık: gelecek 
bahara kadar ıürecek olan, kıf lakır
dıları batla -:'. ı. Maball•lilcrden biri 
duymuı, bu yılda kar ya~ınca, Uluda
ğa çıkmak için gene bir l.ervan ha
:l.lrlanacakmıf. Bunu haber veren, zat 
UJudağın gQzelJiklerlnJ, orada görülen 
maDzaraların n• kadar nefis olduğunu 
llyle bir anlattı ki, hepimiıln atzı-
mızın suyu aktı. Az daha hep birden 
kalkacak hemen Uludağ• 1ritmek 
ilzere yola çıkacaktık. Bizim isteQ"i
mizi sı~ren zat: 

- Ben timdiye kadar Uludağ• bir 
defa çıktım amma, o da yaz meni-
mlnde idi. Bu yıl kar yatınca intallah 
hep birlikte a-ideri~ Ben de o ıüzel 
manzarayı tekrar l'lSrUrüm. 

.. Diye ılizOntl bitirdi. Öteden biri 
hemen: 

- Sakın ha, aea gitme!.. diye 
baj'ırmau Ozerine, herkes ylbilne 
baktıı 

- Neden? 
- Durunuı1 ıl:ıe ıebebinl aala• 

tayım. 

... 
Geçen yıl, (gilz) içinde Uludağına 

ben de çıktım. Otele kadar otomobille 
gittik. Oradan dağın tepe1ine kadar 
yaya çıkmak içlu otelden bir kılavuz 
almak JAzım. Bu kılavuz hem yolları 
iyi blHyor, hem de çok hoı söylilyor. 
Yolda adamın cam sıkılmıyor. O gün 
bizim kervanda bir de genç bir ha
nımefendi vardı. Bursaya, romatizma 
aQ'rılarını iyi etmek için, kaplıcaya 
gelmİf1 Burı;adaki otelden kervan 
hazırland ığını duyunca haline bakma· 
mıf, o da kervana karıtmıf. Hanımın 
zorla yQrildDğilnll gfüen, kılavuz: 

- Aman hanımefendi, dedi, ıizin 
ağrılarınız iyi olunca bir daha Bur1aya 
gelmeyiniz. Romatizma ile Uludağına 
çıktıktan sonra, ya romatizmalarınız 
geçince biz size U'udağdan daha 
yDkaek dağı nereden buluruz? 

Yolda böyle gilzeJ ı6zler •8ylete 
söyleıe dağın tepe1ine vardık.Tepede 
demirden bir 1andık içinde bir defter 
var. Tepeye çıkabilmit olanlar o 
deftere imza ediyorlar. Yol arkadat
ları hep imzalanmıı:ı koyduk. Yalnız 
kılavuz imza etmedi. 

- Ayol, dedik, alı:in her gelitiniz
de imza koymıya herkHteo ziyade 
hakkınız var! 

- Onun Hbeblni ıiı:e döniltte 
anlatırım. Şimdilik hele tekrar yola 
dOzülelim, çlnkil akıam yaklaııyor. 

Diye cevap verdi. DöoGıte, yolu· 
muz biraı düzletinc• anlatmıya baf
ladı. 

* Vaktlle lstanbuJ paditahlarından 
biri, Bur1aya gelir. Uludaga çıkmak 
iıter fakat, rahatını bozmadan ken• 
diıini datın tepHine çıkaracak bir 
vuıta bulamaz. Nihayet kendiıinin 
yapamadıgı bir iti yapmıt olan bat• 
kalarına mflkifat vermek iıter. Bur• 
1ada her kim Uludağın tepeıine çık• 
mıı İH gelsin, diye mGnadller çıke• 

rır. Birçok Bunalılar paditahın huıu• 
runa gelirler. Paditah ilk relen ada
ma sor!lr: 

- Uludağın tepealne kaç kere 
çıktın? 

- Bir defa çıktım efendım. 
Padi~ah yanındaki vezirine em• 

nder: 
- Bu adama Oç yüı Ura veriniz! 
Sırada ikinci olan Bursalı, bir 

defaya Uç yllz lira verildiğini duyunca, 
iki kat almak ilmidile, iki defa çık
tığını ı8yler. Bunun üzerine padl~ah ı 

- Bu işi ln1an Ömründe bir defa 
yapar: iki defa yapmak olmaz. Bu 
adama da üç yilz değnek vurunuz!.. 
Emrini verir. 

Tatlı <lilli kılavuzumuz illve ett:: 
- Ben, dedi, timdi)• kadar en 

azdan üç yOz defa Uludağın tepe•ine 
çıktım. Üç yüz kerre Oç yO:ı deynek 
n• edeceğini •İıı heaap ediniz. Onun 
için deftere birinciden ıonra bir daha 
imzamı koymadım. 

* Ben de okuyucularıma haber veri-
yorum. Aralarında, Uludağına önceden 
çıkmtf olanlar vana, bu yıl kıtın 
kurulacak kervana ya katılmasınlar, 
ya kntılırlaraa deftere imzalarını 

koymasınlar. 
...... ' •• 1. 1 1' .......... ._..._.... •••••• ·~ 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahatsızlıklarına 

AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 
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Ege Mıntakası 
Tütün Rekoltesi rmutlu 

öglerinde 
on .Posta 

Armutlu, ( Hususi ) - Soğan· 
çayırı köyU iki saat mesafede ve 
deniz yüz.ünden 250 metre yUk· 
sekte kurulmuştur. YUz evlidir. 
Köye Mecidiye köyU de denilmek· 
ted:r. Köyde kahvehane yoktur. 
Ahalisi çok çalışkandır. 

Köyfin etrafında gayet güıel 
menba suları vardır ve bu köy 
ıuları He anılmaktadır. Köy Ar· 
mutlunun mesiresi halindedir. 
Köylüler şeker ihtiyaçlarmı dut 
pekmezi yapmak ıuretile kartıla· 
maktadırlar. Köyftn bataklığı yok
tur. Civarındaki bUyük ormanlar· 
dan odun keamek ve kömlir yak
mak yasak edilmiıtir. Bunun için 
köylnler bu sene biraz yakacak 
aıkıntısı çekmektedirler. Mamafih 
bu sene köylliye baltalık verile· 
teği umulmaktadır. 

İsparta Halıları 
Damga Vurma f ıi İyi 

Neticeler Verdi 
J.parta; 24 (A. A.) - J6 ma

yıs 934denberi 22X 28 bDyüklU
ğUndeki Isparta hahlarına yapı· 
lan ıoğuk damga ifl iyi neticeler 
Yermektedir. 

Ticaret odaıı tarafmdan pek 
yerinde olan bu kuran kuzeyinde 
evrensel bir nam taııyan bu kalite 
halıların gerek yapılmasında ve 
gerekse malzemesinde mDhim 
değltikler olmuı ve bu foruma 
sistemi ulusal ihracat malımızı 
uçurumdan kuı tarmııtır. BugUne 
kadar 25 bin metre murabbaı 
hala gözden 1ıeçirelerek damga• 
lanmııhr. 

Halıcılar birliğinin yaptığı btı· 
~Uk bir toplantıda bu lı Uzerinde 
daha esaslı konuşmalar olmuı ve 
halı yapanlar bu kuralın ölmez 
bir şekilde ıürmesi için söıbirliği 
etmişlerdir. 

Bolu, 24 (A. A.) - Hilil'ah· 
mer Bola merkezi halkevi salo~ 

nunda cemiyet menfaatine bir 
balo vermiştir. Bu bnlpya 300 
kişi iştirak etmiştir. Balo samimi 
ve neş'eli bir hava içinde geç· 
miştir. 

Bartın Belediye Meclisi 
Bartın, ( Hususi ) - Belediye 

Meclisi, toplatılarına başlamıttır. 
ilk toplantıda birinci ve ikinci 
reislikler seçimi yapılmııtır. Birin• 
el reisliğe lncealemdar oğlu Faik, 
iklııci reisliğe de Ünyeli Sezal 
beyler aeçilmiflerdir. Bütçe Ye 
muhtelif lfler enctlmenlerl de 
teıkil olunduktan ıonra, bir yıl· 
lık meaal ve icraat raporu okun
muı, kat'ı hesap cetvelleri tetkik 
için alt olduğu encümene havale 
ediJmiıtir. 

Bartmda Fırka Kongreleri 
Bartın (Hususi) - Fırka kon

grelerine baılanmışhr. Merkez 
ocak ve nahiye kongreleri yapıl· 

mıı, nahiye heyetine dava vekili 
Ziya, mOtekait AH Rıza, Pqa 
Mehmet oğlu Sabri, Marangoz 
oğlu Ali Rıza, ve mütekait Raci 
Reyler aeçilmiılerdlr. 

Köylerin ocak ve nahiye kon· 
greleri de bltır.ek üzeredir. 

Kaza kongreıi 21 Kanunuevvel 
934 Cuma günU yapılacak, diğer 
hlltnn kaza kongreleri de bit tik· 
ten sonra vilayet kongresi top
lan ıcakhr. 

Atçada Kooperatif işleri 
Nahiyede Gayet Güzel Bir Kooperatif Binası Yaptırıldı 

Ortaklara Büyük Kolaylıklar Gösteriliyor 
Nazilll, (Hu· Kooperatif fa-

ıusi) - Aydın aliyette bulun· 
demir yolu iıze· duğu mllddet zar• 
rinde, Nazilli ka· fanda Ziraat Ban· 
zasına bağh (At· kasından 71762 
ça) nahiyesi ıiral lira borç almış, 
kredi kooparati· bunun 50282 Ura· 
fine alt binanın ımı ödeyerek 
açıima merasimi 21480 lira borcu 
yapılmıftır. Atça kalmııtır. Ortak· 
her gün bir par• ların yüzde onları 
ça daha güzel- olarak 9605 lira· 
leımekte ve çok lık ta tevdiat var-
ltinalı bir plan dır. Bu suretle 
dairesinde yeni mütedavil sermaye 
yeni binalarla 20877 lirayı bul· 
ıUılenmektedir. maktadır. Atça Ko· 

Atça nahiyesi, op~ratifi çalıthğı 
Nazilli kauaına mOddetçe dalma 
onhir kilometre Atça kooperatifinin yeni bina11 hesabını kirla kapa 
mesafede, (1200) haneli ve (4000) gibi az bir para ile maledilmesl mıt ve safi klrı 1494 lirayı bul· 
nufuslu güzel bir kasabadır. blltUn ortaklan memnun etmiştir. muıtur.Son zamanda yaptınlan bina 

Yalnız merkez kasabanın ıe· Kooperatifin ortaklara Ye ortak- da kooperatifin bntnn ihtiyacını 
nevi bir milyon kilodan fazla Iarın Kooperatife kartı bağlılığı- karııhyacak bllyllklilktedi.r. Bu 
pamuk, yUz elll bin kiloya yakın mn derece11i aşağıdaki rakamlarla bina iki katlı ve ve Uçer yUz kiti 
inc:r, hetyllz altmq bin kiloluk pek gUzel anlatılmaktadır. alacak iki 1alonla dört odayı 
zeytin istihaalatı vardır. Nazilll Ziraat Bankaıına bağlı havidir. ilk •e ikinci keıfe göre 

Burada Oç tane pamuk ve on iki kooperatifin beı:nciıl ola· bu binanın dört bet bin liraya 
zeytin yağı fabrikasile, beı sınıflı rak 931 ıenesi Ma:; ıs sonunda meydana geleceği anlatılmış ise 
bir Ukmektep, bir de zirai kredi l~e baıhyan bu kooperatif bugün de kooperatif idarecilerinin gerek 
kooperatifi vardır. Yeniden yapıl· ortak adedini 215 taahbUdat azami tasarrufla hareket etmeleri 
makta olan belediye binasile, yab miktarını 29.750, adi aermayeslnl ve gerek kir bakiyesinden hisse-
mektebi binası hakikaten öğUnU· 11.272, ihtiyat sermayesini 1671 lerine düşen parayı bu uğura 
lecek birer eaer olacaktır. liraya ulaıtırmııtır. vermeleri binanın iki bin liraya 

Atça kooperatifi ortakların ve Kooperatif Uç buçuk sene zar• çıkmsıına saik olmuıtur. Koope-
bilhassa idare Mecllal heyetile fında ortaklarına 120,986 lira ratif, ortaklarının mahıulleriol 
Kooperatif Reisi Ali ve Mndnrü lkrazatta bulunmuı, bunun 78,233 depo etmek auretlle ••bt flatlarmı 
Ahmet Beylerin bllyllk yardımla• lirasını tahsil ederek, ortaklarda çiftçi lehine idare etmekle de 
rile meydana gelmiştir. Ctımhu• 4:l,753 lira alacağı kalmışhr. Bu ortaklarını memnun etmektedir. 
riyetimi.zln onuncu yıldönilmllnde alacağına karşılık, pamuk kozası Nitekim bu sene pamuk ko-
temeli atılan ve 11 inci yıldönü· ve zeytin depo etmiı bu suretle zasının en yilksek fiab 9 kuruı 
mtlnde açılma merasimi yapılan de alacağın yllzde yetmif betini olduğa halde lCooperatif mallan• 
Kooperatif binasınıo iki bin lira aynen tahsil etmiı bulunmuştur. nm kilosu 10 kuruıtan satılmııtır. 

Ödemişte 
Pirinç Tecrübe Ekimi 
Müsbet Netice Verdi 
Ôdemit ( Hususi) - Beydağı 

nahiyesine bağlı Karaman kayOn• 

de bu sene tecrftbe lçla pirinç 

ekilmiı ve mahsul (3500) kilo 
olmuıtur. Pirinci kabuğundan 
ayırmak ve temizlemek için zUrra 

Manisaya götnrmnı ve orada 
fabrikada temizlettikten sonra 

tekrar şimendif erle ödemişe getir• 
mit ve kilosu ( 16 ) kuruş on 
paraya satılmııtır. Bu fiyat yapı· 
lan emeği korumamaktadır. Bu· • 

nun için gelecek seneye pirinç 
okmlyeceklerdir. istihsal edilen 
pirinç ayni tosya pirinci gibidir. 

Piıerken suya dayanmakta hamur 
olmamaktadır. 

O demi şte HilAliah mer 
Müsameresi 

Ôdemiı, (Hususi) - HilAliah
mer cemiyeti Ôdemlt ıubeai Halk 
sinemasında bir mlisamere hazır
lıınmııbr. Biletler aahşa çıkanl· 

mıştır. C6mert ve fedakar halkı· 
mız kapıfmaktadı.r. 

Onyede Bir Kaza 
Ünye ( Huıuai ) - RumeJI mtl· 

badlllerinden 14 yatında Mustafa 

oğlu Mehmet bulduğu metruk bir 
top mermlaini demircilere nt• 
maya g6tfirllrkeu elinden dnıtır
nıtif, dfttllnce mermi patlamıı ve 

çocuk bir ayağını tamamile kay
betmiıtir. 

T arsusta Hamiyet Müsabakası 

Fabrikatör Şadi Bey tarafından giydirilen yanular 

Tarsus, (Hususi) - Mensucat fabrikası sahibi Şadi Bey burada 
100 fakir ve yetim yavruyu tepeden hmağa giyindirmiıtir. Bunlara 
elbise, kundura, çorap ve kasket Yerilmiıtir. Bu çocuklar Tarauıun 
Duatepe mektebi ile diğer mekteplerinde okumaktadırlar. 

Diğer fabrikatör lbrahlm Beyin de 150 talebe giydireceği Ye Şadi 
Beyin yeniden 50 talebeye elblae ve ayakkabı vereceği anlaıılmqhr. 

Merzifon Panayiri 
Merzifon, (Hususi) - Bu ha· 

valide her HDe kurulan panayır
lardan Havza panay111 açılmq •• 
çok güzel olmuştur. Merzifon pa
nayırında da iddialı gnreı mllsa• 
bakaları yapılmııbr. Bata ıtıre
ıenlerden KöprülUlll pehlivanla 
Kolaylı HUıeyln pehlivandan g ... 
lip gelen HDaeyln pehlivan bir taa 
almııbr. 

Kırkagaçta Avcılar KulUbU 
Kırkağaç, (Huıusl) - 80 kip. 

lik bir avcı kafileıi fırkaya m&ra• 
caat ederek bir avcı1ar kultibll 
teıkllf için muzaheret rica etmit
ler ve bir istida ile de Kayma• 
kambğa müracaat eylemişlerdir. 
Bina tedarik edilir edilmez avcılar 
kulUbn faaliyete baılayacakbr. 

Sima vda Ortamektep 
Simav ( Huıuai ) - Sekiz Hne 

evvel açılan ve 6 ıene Husual 
Muhaıebe bütçeılnden ikmal 
mektebi _ olarak idare edilen tam 
tqkilitlı mektebimiz geçen derı 
aeneıl baıında Mtıdllr Hayri Beyin 
gayretile Ortamektebe tahYil 
edilmlt •• umumi blltçeye aba
mııb. 

Fakat bu 1ene Ortaınoktep 
kadroıunun darlığı dolayısile tek• 
rar ikmal mektebi olarak bıra• 
kılmııtır. 

Halk bu mektebe çok rağbet 
etmekte ve Ilkmektebi bitiren 
btıtnn yavrular tahllUerinl bırak
mıyarak buraya devam etm0kte
dirler. 

Bu Yı I Noksan 
TDrk Ofis tarafından netre

dilen bir rekolte tahmini ced
veline aıre 

Ege mmtaka· 

sının bu sene

ki tutun re· 

kolteai 1933 
senesine kı· 

yasla yüzde Tü k f' 1 ti r o .• n şare 

yirmi bet noksandır. 
1933 senesinde bu mıntaka• 

da 16.853 ton tütün elde edil• 
miıken J 934 ıenesinde ancalı 
13510 ton mahsul alınacağı tah
min olu11muıt11.r. 

Azalıt bilhaasa Akhisar, 
Ödemif, Tire, Balıkesir, Kuşada .. 
ıı mmtakasmdadır. Umumi aza• 
Iııa rağmen Ayvalık civnrındakJ 
Altunovada geçen yıl 149 ton 
tütün yetişmitken bu yd 630 
ton mal abnacaiı tesbit ediJ. 
mittir. 

Tilrk Ofis lımir ıubesi pala .. 
mutlarımız hakkında dikknttll 
bir rapor yapmıtbr. Bunun mU• 
hlm yerlerini aşağıya yazıyoruz ı 

Memleketimizin l 934 aened 
palamut rekolteai Çanakkale 10 
bin ton ve iktisadi mmtaka 35 
bin ton olmak Oze: e 45 bin ton 
tahmin edilmiıtlr. 1933 senesin
den devrolunan eıkl ıtok 6 .. 7 
bin ton kadardır. Fakat bunun 
bDyUk bir kısmı çok uzak m .. 
hallerde Ye aıağı ne•ilerde11 
olduğundan plyaıaya lndirileme
mektedir. Bu ıeneki palamut 
mabaulü toplama ve kuruma 
menlmlnde yağmur 1ağmadığuı· 

dan geçen ıeneye nazaran nevl 
iUbarlle çok iyidir. Memkleketlml· 
zin normal palamut rekoltesi 45 
bin tondur. 

Çanakkalenfn palamut rekol• 
lesi 10 • 25 bin ton arasında 
tahalnf etmektedir. 

Son beı ıene ıarfmdaki pa• 
lamut ihracabmız normal bir 
ıekilde devam etmit ve 20 bin 
tonla 38 bin ton arasında bulun· 
muştur. Yalnız fiatler aeneden 
seneye dllşmUıtl\r. 

Bu seneki palamudun dahil 
fiatlerl geçen seneye nisbetlo 
yilzde 1 O • 15 fazladır. Yani ge• 
çen ıene vasati f iat tonu 30 lira 
iken bu ıene vasati fiat tonu 
33 - 35 liraya çıkmıştır. 

Geçen sene palamut Hatları• 
nın düşük olmasında ba§lıca se• 
bep ihracat tacirleri arasındaki 
rekabettir. Geçen 11eneki dDşük 
fiatlara alışmıı olduğundan bu 
seneki fiatları yöksek bulmakta 
ve ılparit vermek için fiyatların 
inmesini bekliyorlar. 

Bu sene Avrupada palamut: 
fiatlan &ocak yllzde 10 yükseldi 
ise de Almanya ve Hollanda 
limanları için vapur kumpanya• 
ları navlunlanna ton baıına 5 - 6 
albn ıilln zam yapbklarındaa 
bu memleketler henllı: mal alma• 
mıtlardır. Yapılan zam malın 
kıymetine nu.aran yllzde 6 • 7 
fazlalık wUcude 1ıetlrmektedir. 

Palamudun baılıca ihraç edil• 
diğl memleketler Amerika logl(. 
tere, Almanya, Hollanda, ltal~·a, 
Fransa, Yugoılavya, Çekoslov:-ık• 
ya, Romanya, Bulaaristan ve 
Mısırdır. Eski mllıterimiz blaa 
ve menede vasati 8-1 O bin ton 
mal alan Sovyet Ruaya beş alb 
ıenedenberl memleketimizden 
palamut almamaktadır. iki sene 
evveline kadar senede bir iki 
ton palamut hillisası satın dan 
mezkur memleket bunu da kes
miftir. iki ıeneden beri meı Je
ketimizden palamut hlllasası al
mamaktadır. 



( SiJ14set Alemi) aaBıc:ı TILGBArLAB 
Erkek için 

( ) Gön il 

Öz Dille 

Acun 
Düzenliğin in 
Yolları 

Acıut•al 81,Jeıa en kaygulu ılaJe
rfni Y•ryor. Yıllard·r lon•lıtın caaını 
burnuna ••tirmit olan lSkonoml '(lkti
aat) sılnatraını bir yana atalım, ,ı.dl 
,.ar.t• taH (dert~ •erea yol ~·ı 
itler ·ur. 

1 - Maraily 4a ifl••eD kanlı ka
tUlnk UlHlar Kurultayıada (Milletler 
Cemiyetinde) •6rUtllmeye bsılaaciı. 

2 - S r it1 de unutnl•amak gne'k. 
3 - Lon rada Deniz aaYaf f'mi

lenah:a aaa1tıl•a•ı koau,mabn da 
••rJnlepaif buhıauyor. 
' Da.laaluı da nr, fakat ita safd,k· 
larımıı ae11au Nrpup saraaliyıcak 

~..ıtt-a.r. 
iyi biliyoruı ki bilUln alusJar ltarıf 

J •ulh ) iltlyo!'. Kimse de, hattl 
V•raay aatlaıaaaaaı ( •ualııldealal ~ 

e
arçalamak l•t.)'9n Al•aaya t.ile 
a.•p •• .... , istekll• ıdefildır. 
akat •-••la l.eraber bant •.t~ 

9'avgsana 6nilne &'eçmeye Jetlıemeıı. 
')vukarıdıı uydığımııı: barııı bozucu 
bleri l.ıtidp dOıcene sokmak için tav• 
ralc (ılr'atll) ylrllmek gerektir. 
l Uluslar kurultayı Marıflya katilli· 
ıııntın ••~luHllU bulm•lı. 

Sar itinde de FranH ile Alma•ya 
eıruım•lı• bar 91 ••nemletecek enrel• 
lerl ortadan kaldırmalıdırlar. 

Acun düzenliti için bafka yol 
pktur. - Jfo ----

İngiltere Ve 
Japonya Arasında .. 

Karıılıklı Bir Anlaınıa 
iç.in Görüıülüyormuı 
Loallr-. 24 (A.A.) - JapOlllar ile 

Jogilizler arasında Çia n Maa,url 
•ulbu ve iki memleketin mUıterek 
menf aatlarını korumak makıadile bir 
.. alra•ele akti için al•abreJer yapıl• 
dıft •IJleamektedlr. 

Deaia lronuı•alarıaıa batl••rıcın• 

~
aaberl Japonlar Londra ile Tokro 
raaında kabil oldutu kadar renlı 
ir yakınlaımanıa HHını aramakta• 

dırlu. 
V, EvvelA iki m~mleket arasıada bir 
~caret muabetl .. i 1ap1Jauı iti bir 
~arafa ltırakll•ııttr. Çlakl IMl.ı&aa 
•ita •J eneJ bu bapta )'apdaa miza• 
İr.ereler bot• çıkmııtı. Bu iti telctar 
ele alaamak bu111wada Ud taraf 
(aalaımıflardaı. 

Sovget 
Ru•gada 

Moıkon 24(A.A.) - MDdafaa ko
miıerlitiade 80 Gyeli bir ukert ıGra 
kurul•uıtur. Ş6raya mlldafaa koml· 
ıeri M. Voroti of rlyaaet edecektir. 

SUih Ticareti 
Loıulra 24 (A.A.) - Huıuıi •lllh 

'apımt hakluadaki tahkikat bet blta
·raf 'aaatea mlrekkiap bir komite,. 
yerllecektir. M. Makcloaald bu bu• 
ıustald karan seleoek hafta nre
celrtlr. 

Almanya Ve 
Amerikasız 
Barış Olmaz 1 

Londr•, 24 ( A;,A , - Oh .\tam 
Olukov'da 16• a<Jyliyen Bııpekil 
MuaYini M. 8alclvin, A••l'ilna•z, 
Alaanyasız ve J.po•JNtZ \dptr 
•alr:it koll.ırtlf Wr INtrıe 4MtWti __. 
ya konm yacatraı wlylellRftw. 

M. Bal4Yin cle.ittir iri: 
411 

- Eaelr,ı ftrkaı naa, kolle'Uif 
t.u f aiıte•i•dea yJ.na olan p\f "11 

clurmadan. ileı-l••••i •• , laeak wdır. 
••• kal...., W:,le t.lr wilteln \iç h 
~ br yol 4 .. tiJdw. Zira A•eı'tb, ıatu
lar 'Bh-litide daha iye -1macıı rfW 
AlaMlya ~le Japoaya da H fmılikh• 
çMllaqJ .... tr .. Kollektif lı>arıt .. ~ 
•t•e., 4'u eç •1baia cJıtııtda •irlt"le
miyecetiae inandıfım gibi, lngiltwealn 
bu ıiteme katılıp kablmıyawtın• 
,. ... .._ ___ k WManrj 1>it terhh 
lfhaae, ben, n•dial, yllt adtaı.la ... 
ı .. •u&t-ça, Amerik•1t1t1 ae ,yap~ 
6trenmedea, acan yilı.Dade Wçblr 
O lırenin orllus•nu kuıatmak ~in, 
111,;liz de•&Dmaaıaın kolla.ılmHıaa 
raa•tamııı-. 

Ulualar BirJitiae ancedea firip te 
ç'kilmiı olanları yeniden aokaata 
çahımaktall a-eri dorrnarnalı te •lda 
birinde, ~~1'amn -da ri't ... ı ~. 
Birlljin tamaalaaaoatını ammalı,....,, 

Stllh lma11tuac1a da ı3• açan it 
Baldm, bu 'w'a 'tllualqtmhnawile 11-
acun ailiblanal• aı:altdatııile-tiaf, 

- de .,_.,.. ••ha 7alnnlıaftmlaoatmı 
ve ltoıuk .Wea itlen ke..- ~ak 
biricik dejru yolua aıln bir kontrol 
oliutunu aByle•iıtlr. 
Uluıu 'Koruma de1fmind• M. Bald· 

'f'I• 1öyh alfle•lıltfr : 

" Koru•anı-. IJkert gözetMek 
içi• ... rekli o)dutunıa inandttımız 
Jfibi, bunu yetecek bir kerteye ge· 

tiaw•llJia." 

r ip 
Fransızlar ile Al•anlar 

Çahımıya Başladıtu 
Ro•a N (A.~) - Sar •a4e•Mtl 

mluk.........._ .... ~ ft'aaMz •e 
Alman •ltelaalMlan it• .,... ... .,. 
lardw. 

Oç1er1t..atuı.-ıa..... NeW. 
Al•••J'9•• Su ......... .... '*"" 
letlDIJ• ••M• Okhia laaWilai ..._ 
zlp •talt'lr· · 

Danata• Ol9ft an.. 
Daaalı, 2' (A. A.)- Daaais A,.a 

Reiıi M. ltnınll' latifa etmiftlr. Ye
rlae yakın.la difer biri aeçilecektir kl 
buaua ti•diki Rela vekili M. Gra11• 
olacatı •llJlenmeldedir. 

Siye.il ınabafile vare M. RaYfDII 
Danslı Nazi fıl'baı Rebi M. Forllhl' 
ile •N•••"" flkH .. zı ............ 
aaıı:hklar ÜHrlae f•tifa etmiftir. 

ltalyanın NUtuau 
Roma, 24 ( A.A. ) - Sob tntulaa 

fıtatiatlklere g6n. ltalyanın sı ilk 
T 8fl'İD tarihinde alna ••11•• 43,057.,000 
dlr. 

a,11 
lençlerl11llll' 
No.78 

iS- 11 - 934 
Şimdi ltltan bu beklediif 

ı•Jlerln zeYkial tatmak içia k•· 
dblni zorlaclıfı halde kalbinin 
kablmıt aibl ç8ztUeme4i1lni, 16z

l•İllİD donmuf gibi ~anlanamadı
j'ını ıtrllyorclu. 

V • anlıyerdu ki bu kademe 
kadea., ıe1aiı.ce Ye daima taze 

thnlUerle akıp ıtdea yıllar hlıaet
tfrmeden etleri, kemtlderile bera

ber nılıunu ela qmclınnıttL Saa
det diye umduğu ve lleklediil 

8urh•n Cehit 

ıeyler ayaklarının altında aflrllal· 
yordu. Fakat blitlln bu Yarlıldar 
o, temelleri Mllhllrdar gazinoawı
da atılan muhayyel qk 7uvaauu 

biürmiye kili değildi. 

Bunu hfaedtyordu. 

Uzviy•tuu tahrip eden mika· 
delenin ruhuna da zedeledijlnl 
timdi anlıyordu. 

Reılt hakla idi. 

Onu ylllardanberl btl7llk ar 

/Fransız Harbiye Na'Zırının E,,vlen':;ed. , 
.ı aşı ıve ır . 

AteQIİ Bir Nutku Hemen herglln bu ı~rgu ile 
'lf karıılaıırım, benden kestırme bir 

Dedi Ki: "Yeni Bır Harp Medeniyeti 
Kökünder Süpürür!,, 

P•i•, 24 (A.~) - Me~· ... n 'M -
tı.i Hal'bfye bltçeım· lc:ab•ll etmlıtır. 
Rtt ilı:al •hyar at fırkas •ın ılÖ'll 
ıreç•l' az ları11dan o an ıbl ç• rapir
torl M. Artebo demııtir ki: 

" - Ahn n Ba.tvekili. M. H t er'in 
Veraay mu hedeı·nı tatbik ettifine 
-inanmak, su.ha fena h'zmette :bulvn
mak o ur. Yeni Alm nya Sof!yet 
lluayaya 4ı:at'tı tabii d1, .. 11ıan•ı, 
'tlvvell L•biıltabı aoan da J"'f>O'l1 yı 
ıryaklanclmnak fıtemıttir. Fakat 
ancak Franea ile Sovyet -Ruayaam 
birleımeai temin eililm ftir kı, oulhu 
<fil 1rn, ı1atlam bir 'hale ı•t'rebllir. 
Bta ~ettı. ~•rupa 11rlh•au lttihr
ı,:.,e ifiltü~~ 18,_. .scwy.ıt 
Ruaya .il• ~rans , hilrrt)'.etlerin k-0rt1• 
dla'k ııte~ılt:I' ve bu iki memleket ...-•&. 'bi:r IWllle.fftla .,.,.ııctatı t!a 
i~r ediı.aea. Ne ftlifak, ae <tle •· 
ken anlqma kelimeaini k11llaaıyor••· 
Fallra't •cmu 8iyebilirım ki Almı;:,: 
ile herhangi bir mu:haa •• hal 
çok kuvvetli Ye m\ikem•el tecbiz 
• ilmiı olan ltua ordU1unun yardımı 
tike '°811t1n 'edilıniştir.,, 

a.la De 8iytw Ki 
Ordu encümeni rei91 Mir81ay ıF8'ri 

aoğukkanlıhğı elden ltırak•alDak 
lizırll)'ltllfltin1 a8y1emit ve tle•İftİr ki: 

"- Fakat l'fratp lJeva~taı tmaliatle 
AlllMl\ly .... • •nfettiti de-.ee rpyret 
karıııında levazı111 J•pmak ve talakl
Dlll~ 9'ttcuda getirmek için lcabeden 
kadroye \re •ö&haalhttlan ltopl!1'1Dak 
lk md r. FH•a •blb ıitrtiyot. Falillt 
Franaanın ı:ayıf olatHı Jtariri bir IMV~ 
davet olur.,, 

Ma~ıra 8are 
ffal'b'fye Nil.un Jetıeral 1'tloren d•· 

mi"fti r ı&d: 
'' Sulhu iıtersen harbi hazırla, de· 

-~..-.F..a..t ......... ~ 
........... H .. L ""° .....,._ .... ~ 'telllılit ..... ..... ,,,)'e ~ ""-ita ._...._ 
........... hfildir ft lft's ,.,. içlnft 
ı.u pata tG~•ecektir. 

Ancak fevka1'ch a\ya\ bizi 111ee\ur 
edene We•elik ~en 1lyrılaeatı%. 

ı• z hıubtye ıııazın JeneNl Morrn 
~.mdikl askerlik miiddetial det't1tr
mck fikrin· e detilim. Fakat mOtehas· 
ıııları artt racağım. Mllkemme1 bir 
mOhendia ve zabit teıkillttMız •nır. 

Harp yapmıı olan eaki muhıtriphll' 
tekrar bir harp görmek niyetiade de
ğildirler. Fakal harbin fecaylini tatma
mıı olan renç nesillerin in&frit nta11-
perverlilde1'f biziiil tilaı'llrıf okt ... • 
muztlan daha •Oth.. bir felAkete 
ae'bep olabilir, •• bu Avrupa mede
niyetini ortachrb ldt1chralJllir. ,, 

..,.neral Moren hftth ••••• 
yftk1elen alkıtlar arHında lllzlerhai 
ıöyle bitirmiotir: 

" - Milıt MNa'f..,.. ft .wil.aaaa 
bana dftten tf'hirh Miİl'B olalıiuis 1ok 
etfldi harebt edeeeğiıh. FilılNt ayni .. 
zama'ftda bir feJ.1~ 'O)Mt 'llİİlfl lçia d• 
biltiln gayretimi urfodecej'im. Baıka 
..................... 

1 lr•t _ . ...,. .............. . 
~ ........... ,.. .... iMie:· 

li•hı 'batla •ii'allll'IDCla derin Mr 'tHir 
yapmıı Ye •o.,..lntl..._ 'tUtaaaz 'ia 
Mlfrit aat ceealta •arme'l'akadar t;i. 
th ·•·la\oın fitltlelli a l11tları ara
'81nda je erd ~oreıı ldwslc1en inmlfdr. 

De iz Silihları işinde 
Japonya Uysal~aşıyor 
a.-w., H ( Ar. A. ) - J.-aya 

l'.1~1 leı ~·- ba .... valah .. M. ........ ....... ~ 
günG olup bitecek bir gi,...me itin ..._ ~ .. _.... ••1""ıntcl;ta hl11h 
alin iltı ~,..ıail~r. 

Japea&Mıa tJ•qııak -'bWan tııl 
ıörnı•• japoa 8fititia11e W.<'ak .... 

Londra, 24 ( A. A. J - Jyonlarıa 
dt'.nlz aiilhlar nı azaltma ~Gtmeho. 
nnch etaba uynl .... 'mMıl .. .tal'I o1a'lt1-
leeek atbl giSrhGfor. Ja~ .......... 
lıa.sı Amir-al y...,.•ote, ~ 'ft 
Japon bakımlannı mlathracak Wt 
dtlfOi'lcei~rl oldufunu RlSyter Ajani'ına 
ftJherlil~ 

M. v ......... tl.~inıMı1• 

km vefaama, lnanetlae laamlar
mak için salqtıil haWe Iıa,ab 
daba ••ddt ılr• Reıit tam ltlr 
aıker sadakati ile ona ltaat M

mlf, aatlu, tmitletle hjlu•ıı 
aılanı diyar tli1ar lquııaı allrtk
lemifti. 

Falr•t onıın bu fmnb, t'ehb 
sevr:ll hofDn etiaden ae bek
liyebillrdi. Leyli bu çlirtlyen •e 
tiikenen benliğiıade oaa tatbra· 

cak hlr yudum ha1at \almadıj11u 
hissediyordu. 

Doktor OM • 116ylwalıtl: 

- Açık hava, kırlar ve 
dailar ••• 

Toprata, tabtate dtlnt!f. Atkın 
bu hayatta pri daha kunetlidlr. 

oHhafuna ortaya ,ı1c .... ek hte'M ..... 
neak delitifth' 'ki: 

•-T&lmlB .:y~ ...... 
tarı nice kE rıılıyacal'anı daha lteılire
mem. Bir de bu dOflnoelerimbı çıkar 
olup olmad t1a1 anlamak için I.;J[ili• 
OWMtaklta~ '(lfr«ra'Mı .. ıo'lle) btt cil'ha 
konuımalıyı-..,. 

Londra, 4 ( A.A. ) - lngillzlerle 
Amerilrabların r46nkil taplUllNulan 
aonra, deniz itleri sı3rilı•elerlnin yeni 
Mt )Uf!& 1'irecefi chı'nftu 'titifae 
artıyor. Bu ~' .Japonhıha ._ 
•yaal bir gidft kıtaaa'iUUaı .. tıamali: 
umudu ile, 'ln,l!tzletle 1\m,rikalılar 
.tah pek da~caltlar!rt. 

atnerr.c-.... wrr •ftiftc:ı 
~·~ 4' ( M} - A"Ml'llla 

Fakat... ona y..,.t.._k ~n 4-,-. 
.ak liaım ~jil mi? 

L-ertt ~ b-, clat ..-. k&, 
bayAb yabancı \'lefllili. 'Çocuktuita 
çittliğia o göz alabllcllıne uzayan 
ça.&.rlarmda ve me..ım mevalm 

mor, aal"ı ve yeaıyetıll .renkler alaa 
.._.nı.,. ret .. ti. 

ftusrt\n yine cwı1a İ31\eC.kd. 

Hem de çJdlğı 8'bL 
ıf. 

Melek Hamm artık hli' plge 
gibi Leyllnın izimle ~idiyordu. 
Mademki o k&ı'V vermiıtL Çift
liğe döneceklerdi. annesi ona: 

- Ya Refltl 

Demek lıtedl. 

nyı istiyenleri görUrUm, dtııUn· 
celerine ıaaanm. 

Bu lı llç bakımdan görlilebilir. 
Birincisi: Doktorluk, 
Ikincis: ev idaresine kabiliyet. 
'OçUncftsO: Yuvay• yllrtıtmiye 

yetecek paradır. 
Doktorlar, 20 yaıını geçen 

her erkeğe, vücudünde yaratılııtan 
'bir eksiklik yoba evlenme mil· 
Hadeai verirler. Fakat it bununla 
bitmu, 20 y•tmı geçen erkeğla 
•• idal'..ıae kabiliyeti olmak il· 
btadtr. 8akal'llDIZ ftir gHÇ 20 yl 
30 ıu ttukiluıttıır. fakat el'an ço• 
cuktur, kendisine ev te.tlm •dl· 
lemez, bunun akıl de vardır. 
Daha yirmisine .girmemi,tir, fakat 
pmlı ve geçlrmiı bir adamın 
tecrlihelerioe maliktir. Bu da 
ohluktan ıoua it Oçllacli balama 
gelir, o da para qine aittir. 
Filhakika bir adam bu ilk iki 
ıarta haiz ol1a bile tıçtınctısftne 
malik olmadıkça evlenme çağma 

girmif ıayılamaz. 

Bunun içindir ki: 
- Erkek için evlenme )'•il 

k•çhr, teklinde bir ıorgu ile 
karıılaıılda mı, mutlika keıtirme 
bir cevap isteniliyorsa: 

- Yoktur, 20 ıinden 70 ılne 
kadM' cleiiflr. demek kabllclir, 

* Şitlid.e A.yha:a, H: 28 iıuetl 
mektup ltr.hibine; 

Aanentzl haldı g&ilyoru~ 
bu sadece kızda bulunmaB1nı i .. 
tMijıi e•aef ttelr.ü••d•illr. O.t 
tanfılHla •la heldtıma, .lbet .. 
ODUll gkll ile evleaecek ftğ-illl
ai&. Y •lnıı ne acelHiz Mir, anla• 
mıyorum. Bir taraftan kazancınız 
.tdtr, ite taraftan d• JAfllHK 

kiçaktir. BekleleDk •• ekır? 
HANIMTEYZB 

Fra- " UlttlatllR 
V..o~•, 24 ~ IA. ~ - L•hiltaalia 

P_.. IS.,.. ~ WkiDtellncleta 
alchtı emir izeriae Fraua Hariciye 
N•ueü nezdl•d• basa t .. ebblaattl 
bu'ıuamqtur. Ba t ... bblaler, Franıa
la'tfll fab'ab't a'ae1• laa\:kıttaa ta'\blk 
~fi .ar,temt.a ~ıwe hlrdw. 

,..._...., M ~--d• ~ IAhll 
............ \:tacht. • ....;~ Ni;:t.w'wi. ___ , IM,_1•111••~c;;;-.-••11~ 
e)Ne Naaın Sil' Coa Sillloa'an d..n. 
9iJlbtar1111 azaltma konutmalarınıe 
~nl b ........... ita Anm kamara• 
1118'Cla •atledifl ıautlm IMıt••it " 
~. Amertba phwma .rtaklıtnna 
lnıı:umund.. ehemmiyetle balaedere11 
hdaf~ ki: 

" -.. Ba ıa.....-ıer, lnrillz " 
Amerika murabbaa heyetleri araııa• 
daki aıkı doat1atu meydana YUI'• 

tltqttıt. 

Leylhın -t>uh:ittia razt.rl kap.
an- gitJi ol!a. Y.mm bit na ıoluk 
dtrdaktlnnatlı d&\titA: 

,,_ Gidel;m amre! 
Ba nnp ihtiyar balna ba 

bahsi tazelemek cesaretini ver
meyecek kadar atırdı. 

Y aıllardmheri ikt thtfy'ar kadım 
,.....ak için -çalışan bu gene 
.e.tut fimdi blflln usarelini ver
•lt t>lr mey+a *111e1 gibi kendi
._ ltakılmali:, itina ~' 
lhtiy•a gös\eratltli. 

Ve Melek Hanım yalnız dok
torların telklni ile değfl, gözleri 
&nllnde bu hayal ıibi dolatan bu 
kıymetn vlicudun kendisinden ~ek· 

ledigl ıefkati duyarak ona ba
kıyordu. 

( Arka• var) 



Dünya Hadiseleri j ....,__ __ __..,_ 

Düııganın 
Başzna Bir iş 

Daha Çıkıyor 
Dünya nüfusu un artı,ı, bUtUn 

Bu, nıif us milletler için orta· 
ya mühim bir mea· 

meselesidı'r ele koymakta ve 

birçok il mler bu mesele ile mef· 
gul olmaktadadırlar. Bu arada 
Almım mütehassıı alim!erinden 
Henniğin de şayanı dikkat etüt• 
leri vardır. 

Bu zata göre dUnyatJa her 
gtin 50 bio çocuk doğmaktadır. 
Bu miktar ıenede 18 milyonu bu· 
luyor. 1930 da yapılmıı bir umu• 
mi nUfus tahmini, bUUln dUnya 
nUfuıunun 2 milyarı bulduğunu 
göatermlştir. 

Halbuki 19 uncu asrın başlan• 
gıcında buna benzer yapılan tak· 
rlbi bir heııap büUlo dünyada bir 
mHyar insan mevcut bulunduğunu 
teıblt etmişti. Bu esaslara göre 
yapılan başka sayımlardan anla· 
tılıyor ki (ı750)nin senede dUn
yanm umum nüfusu sekiz milyarı 
bulacaktır. Halbuki bugünkü şe
rait altında bizim ihtiyar küre 6 
milyardan fazla in&anı barındıra· 
maz. Şu halde, 200 seneye kadar 
dUnyamn karıııında bir de fazla 
nilfuı muoleai çıkacaktır. 

* Çin ülkesinin Fuklyen Yilaye· 

Garip lidetll \ yetinde Hvveian 
bir Çin hıimli bir aahil 

. ıehrl vardır. Bu· 
ft!hrı rada, asırlardan· 

beri mevcut bir adete göre ço

cuğu olmıyan kadınlar kocalarile 
beraber oturamazlar. Kısır kadın
lar, Çin Adetleri mucibince ıene• 
nin yedinci ayının ancak yedinci 
gOnü kocalarile görilşebUirler. Bu 
tehirde öyle kadınlar vardır kl 
ömürlerini elemli bir yalnızlık 

içinde geçirirler. Hvveian gençliği 
geçmiş senelerde, bu barbar Adete 
kartı birçok defalar layan bayra· 
ğım kaldırmışlardır. HattA bun
dan on bet sene evvel, bu feci 
Adetin devrilmesini temin edici 
büyük bir hareket görllldtl. Fakat 
ıehrin ihtiyarlan, mutaa111p idare 
memurlannın yardımı ile bu lıyanı 
çabuk bastırdılar. Bu kötll adeti 
protesto etmek Uzere geçenlerde 
dokuz Çinll kız, aralarında garip 
bir ıurette antlaştılar: Dokuzu 
da ayni ıekllde glyindller ve bir 
gece 1ahllde toplandılar. Ellerini 

·ve ayaklarını birlbirine bağladılar 
\le denizden kendilerini ayıran 

yüksek duvarı atlayarak denize 
d .. ldılar. Erteıi 1abab, &ahilin 
kayahklaru.da delik deşik olan 
ceseUerinf kayıkçılar buldu ve 
bunun Uzerine Merkezi Çin icra 
k \, mite si, bu feci adeti ortadan 
kaldırmıya karar verdi. Fakat bu 
karar, hali bir karar halindedir. 

Amerikanı!l Teksas vilAyetln

Haliç · Nasıl Doluyor? .. . -
Eyüp He Halıcıoğlunun Arası Dolunca, 

Istanbul Bir Göl Kazanacaktır! .. 
Halici Dolduranlardan Dört Şey: ''Çöp, Yağmur 

Kağıthane· Deresi .. ,, Suları, Toprak V o 

Zavallı Haliçten iki göriiııUıı Eyüp önleri n Kalafatgılar sahili 
Uzun zaman söylendi, yazıldı, o hüzUnln hallle Haliç çıkar. Sa· rutmaktan baıka çare kalmayacak 

çizildi. Sebepleri! arandı, tarandı, hilde birçok eıki, köhne vapurlar ki, o zaman "Corne d'or,, diye 
baklldı, ketfedJidf, ıoruldu, ıoruı· vardır. Bu vapurlardan bazıları beynelmilel olan Haliç, buradan 
turuldu, dertler dinlendi, de9lldi, aenelerdenberl burada yatarlar· ti SütlUceye kadar iyi bir oto-
ha buııUn, ha yarın, ha daha öbllr ve bazılarım da bekçiler bekler. mobil yarıı yeri yahut bir ıtad· 
glln oluyor, olacak, yapılıyor, Eski bir gemici, bu aahilde bir yom, bir Vellefendl çayırı gibi, 
yapılacak, baılanıyor, ba9lana• kahve açmış. lıçl öğ-le paydosla• at yanılarına elverişli bİr yer ola-
cak dendi ve nihayet... rında buraya doluyor. cak. Belki de burada latanbulun 

Hayır, bilmece slSylemiyorum, Kah•ecl Rıza Relı maksadımı yegAne muntazam mahallelerinden 
maıal da anlatmıyorum •• O ka· anlayınca yUzUme dikkatle baktu birini yapacaklar. Alay ettiğimi 
dar ciddiyim ki, yllzUmü iÖrae• - Ha oni ne yapacan? DedJ. aanma 1 Bu böyledir. Şu Mey• 
nlz, gtilmekten vazgeçersiniz. Ma· Yaı:acan mu?. vahoı, Y emlıi glSrUyor muıun?. 
sal olıa idi: 110nlar ermfı mura.. Sonra bana ıunları anlatb: Söz aramızda Halicin ölllmUne 
dına .•. ,, deyip keserdim. Fakat - Halicin en derin yeri bu bunlar 1ebep olacaklar. 
benim anlatmak lıtediğlm "He· taraflarıdır. Tabii Karaköy köp• Bir kere her sabah burada ve 
llcln vaziyeti,, dlr. Onun ma· rUallnUn arkaıını heaaba katmı.. Y emitt• ne kadar ıllprllntll, U:ıüm 
cerasının da bir masaldan farkı yorum. En geç buralan dolacak. yaprağı ve dallan, küfelerden 
ne?. Desenize.. Yağmur yağdı mı, maazallah yu- çıkan otlar, çilrllk meyvalar, 

BUttın yukarda aaydığım me- karalardan çamurlu bir ıu geliyor kağıtlar varsa, hepsi Halice dö-
aelelerde yalnız bir ıey yapılmadı. ki, ıorma .. Hepıi de buraya akı• kültiyor. Belediye bunu birkaç 
O da Halicin aaıl alakadarların· yor. BUtUn Tepebaıanın, Şiıhane• defa menettL Fakat çöp atacak 
dan aoruıturmak... Ben bunu nln, Dairenin çamurları hep bu- bir yer yok ki .• Geçenlerde T eldr· 

yaptım ve cUnlediklerimi çok 
dikkate ıayan buldum. 

"" Kalafatçılarda 30 senedenberl 
çalııan Süleyman Efendi, beni 
sahile kadar getirdi; 

- Şu pisliği görilyorsunuz yal 
Sıebzevattan tutun da, meyvaya, 
ete kadar hepsi burada .. Bir kere 
herglin ıUpürUlen Karaköy, Köprü 
Emlnönli göbrelerl, zavallı bizim 
Halice akar. iskelelerin, vapurla· 
rın, Balıkhanenio, Meyvahcşun 
gübreleri de tamamlandı mı, bütün 
bu alay sakin saki.1 ti Sütlüceye 
kadar ıürUklenir.. Bir kere hesap 
et, bu kar31ular kaç senedenberi 
hep bu gübreleri yutar.. Ben 
burada otuz ıenedenberi iş görü-

Halicin ihtiyar bekoiıi: Uııkapaıu köpriilU 

1 
rada.. Böyle olur da, bu deniz 1 
naııl dolmaz? Ben buralannı eı
kldenberl de bilirim. Nah, ıu 
kenarda bllyük bir kaya vardı. 
Yukarıdan gelen biltUn yağmur 
sulan hep bu kayanın Uzerine 
dökUlUyord~. Kaya yavaş yavq 
kaymaya başladı. Bir .ene Sam
suna sefer edip döndüğüm za.: 
man, kayayı göremedim. Bizim 
reislerden biri, geceleyin kayanın 
gürültü ile k&ybolduğunu söyledi. 

- Peki, buraların dolması, 
Unkapanı köprUıUne tesir edi· 
yor mu? 

_,,. 

dağından mey•a yüklü bir taka 
geldi, sabile yanaıtı, ynkUnll 
boşalttı, gitmek latedJ, ne gezer. 
Ta çamura 1aplanmııtı Gtinlerce 
uğuıblarJda, kurtarabildiler. Sana 
bir ıey söyliyeyim mi?. Hallcl 
kurtaracak yegine ıey, rıhtımdır.,, 

* Geçenl~rde Eyübe gltmiıtim. 
Belki siz de bilirsiniz. lake) e ya• 
nında bahçeli bir kahve vardır. 
Orada bir münasebetle bu meı· 
eleyi iki eski Eyüplü mUtekaido 
sordum. Biri 320 kaptanlarından 
biri, ihtiyar elile karıı Halıcıoğlu 

taraflarındaki toprak sahayı 
gösterdi: 

D · de kain Hous• 
ıinynnın ton tehri, dünya- rllm. Hani bu HaJlç benim beşi· 

yegane kuş nın yegane kut ğim gibidir. Yirmi Beı &ene evvel 

- Etmez olur mu Beyim, el· 
batte.. Bir kero açılmak la21m• 
geldiği zaman gUç açılıyor. Ça
murlar EU dubalarını b1rakmıyor, 
sonra 1ahil tarafında dubaların 
dipleri çamurun teıirile kambur· 

- 30 sene ev\•el bu toprak 
yoktu. Yani anlayacağınız toprak 
denize doğru genişliyor. Buraalle 
ora araıındaki mesafeyi aörllyor
ıunuz. Haliç vapurları en ziyade 
buradan korkar. Maazallah yanı• 
lıp ta muayy an noktadan biraz 
kenaTa gelseler. derhal çamura 
saplanırlar. Eh, ömrümüz var1a, 
belki görliriiz. Birglln gelecek 
EyUp i!e kartı taraf arbk adam .. 
akıllı birleıecek ve Sütlilce, Ki· 
ğıtha~e tarafı bir Göl biline al
recek. Evet o zaman buradan kar-

laııyor. ,, 
._h_a_s_t_a_n_es_i_, hastanesine malik ıu gördüğün çamurlu ıahil epeyce 

oimakla iftihar duyar. Bu hasta· yüksekti. Kenarlarında taşlar falan Meyvahoı kabzımailarından 
neyi Madam Marjory Shear lı· vardı. Fakat au toprağı yedikçe, birinin yanında çalııan bir arka· 
minde bir kadın tesia etmiıtir. yedi, yuttukça yuttu, böylece daw an!attı: 

Dünyanın en modern hasta- deniz içeri aktı, toprak kzydı. _ Beş &ene aonra Halicin 
neleri kac.ar konforludur. Ame- inan olıun ki, on seneye varmaz, temizlenme1i, taranmaH artık ıu· 
liyat edilen kuşlar, tabii insanlar Haliçten kayık bile geçiremeyiz.,, ya dü1er .. Neden?. Diye hayret 
g bi klorofor.nla uyutulur. Hatta lf etme .. Çün!dl Haliç artık bir ba• 
bu hastanede,- sesleri bozulmuş Azapkaçıyı geçin, biraz yU· taklık haimı alacak, o zaman da 
kuşların sesleri dahi tedavi edil· rliyün, Kaıımpaıaya doğru giden lıtanbuhı bi1· aıtma derdidir ıa ... 

-= 

Kari Mektupları 

Nıksardan 
iki Temenni 

1 - Kazamuda 3 seneden beri 
eczane yoktur. Ka11abanm 7 bin 
nüfusu vardır. Bir eczaneyi mü• 
kem melen f dare ede bilir. Bir 
eczane ihtiyacı da çok fazladır. 
Burada bir .eczane teslai için 
alAkadarlann nazarı dikkatini 
celbetmenlz rica olunur. 

2 - Kazanın dıt yollarla bir· 
leıen ana caddeıi pek bozuktur. 
Belediyemiz çok çalışkandır ve 
kasabanın baılıca ihtiyaçlarını 
karıılamıya uğraımaktadır. Bu · 
meyanda bu bozuk caddeyi de 
tamir ettlrmeslol rica ederim. 

Nikaıı.r: A. Ziver 

r 1 

] Cevaplarımız 

Sivaıta Zeynel uıtaya: 
Eğer iftiraya uğradınızıa mtif· 

teri hakkında Ceza mahkemesinde 
bir dava açablliralaiz. 

• Pangaltıda Oımanbeydt Erslncaıılı 
Bekir efendiye : • 
· lhbarmıı çok milhimdir. Bir 
lıtida ile Dahlllye VekAletine 
müracaat ediniz, alAkadarlar hak
kında derhal takibat yaparlaJ' 
efendim. 

• Tarıuıta terzi Ahmet Efendiye. 
Yazıp gönderdiğiniz beyit 

Ziya Paıanındır efendim. 

"" Kiliste Süreyya Efendiye ı 
Bahsettiğiniz mecmualarıb 

hepıl lstanbulda Ankara cadde· 
ıindedlr. Flatları 7,5 ve 10 ku• 
ruıtur efendim. 

"" Bir nakllrat ıirketi hakkında mek• 
tup gönderen komisyoncu Oıman 
Fehmi Beye ı 

Sarih adresinizi gönderme• 
dikçe mektubunuzun nazarı dik· 
kate alınması mUmkUn değUdir 

efendim. 

lf· 
Adapazan Karakamış köyünden 

İbrahim Ağaya: 
Çalıştığınız günlere alt yevmi• 

yelerinizi vermediklerinde dolayı 
ıulb mahkemesine gidip hakkınızı 
arayabilininiz. Çalıştığınızı ve 
yevmiyenizl almadığınızı ispat 
ederaenlz hakkınızı ahraınıı 
efendim. 

11ya da, bir kara yolu olacak. 
- Slzco Halicin dolmaıına 

7egine aebep nedir?. 
- Bakımsızlık.. Kayıtsızhlı •• 

Bir kere Halice çöp atılmasını 
ıiddetle menetmelidir. Sonra rıh• 
tımla değllse bile taıla 
kumla ıahili kuşatmak lizım. 
Yağmur ıularının Halice dökül• 
meıine mani olmahdır. Kağıthane 
deresi üzerinde çamurun ve top• 
rağın akınlarına mini olmall<Jır. 

ihtiyar mütekait elile, Kağıt• 
hane ve Sütlüce önlerindeki kil· 
çük toprak kabarcıklarını göı· 

terdi: 
- Iıte bunlar hep dereden 

kopup gelen topraklar. Vapur 
artık Sütlllceden ileri gidem .. 
oldu. Bir glln görecekainiz ki, 
Eyllbe de uğrayamayacak. Her• 
gUn penceremin öntinden şöyle 
bakanın da, ıöyle dti~tinllrüm : 

11Hey Yarabbim!. Sen bize 
böyle güzel bir deniz verdin de 
kıymetini bilmiyoruz.. Hiç olmaz• 
aa, ben yaıarken bu denizciğin 
ölümtinll gösterme. ,, 

ihtiyar mütekait iliYe etti: 
- Gün olmaz ki, ıu yakınla• 

rımızda bir mavnanın, bir motö• 
rlln, bir takanın pervanesi çamu .. 
ra ıaplanmaaın. Habrlayorsunuz 
ya, geçen aene itte ıu bogazcıkta 
bir mavna batmııtı da, vapurlar 
geçememiıti. , , >f:. ------"m=e=k""'te"""d==i:::.:ır•=------------Lyoldan sola aapın. Kartınıza, yine racak. Bir kere bu bataklığı ku• 

~~~~~~-1.-~~--~--=------1~~~.___~~____L~~~~~~ 



25 ikinci teşrin SON POSTA 

Q. DUN~ MATBUATINDA ~ 
O DUKLERIMI 

SulhHakikatenTehlikedeMi? Bir Ihtililin Sonunda Mü-
l ·ı· G / l ·i-frk·· d A kifatAlanla:rVeCezalılar ngz lZ aze e erz U um arın vam t.p••J• o .. ı.ı h••k .. ,.,. idare ıilih taııdığı için 15 aene hapRe mah· 

kum edilmittir. 
u~ ı~ l y 4 giderek, bndiıini ıon ihtilili butır- İdam edilenlerin fütesi bunların 

haricindedir. K.amarasln _Ja so·ey 'edı·g"'ı· AT.utku Çok mecliıi reiıi yeni Baıvekili görmiye 

makta göıterdiii muvaffakıyetten do-

'/l lana lı Bulurııor 'ar 1 =~· j;~:;ek 1~=~~ı~:"b~~~~~.r~88~ı:: ·····p-;;;;;·; ... iii;·~·;;~·i .. ii~-i~ .. ·-
' V.l ~ ~ Lj iıtılmak lıere banka namına Baıve- manın Yolu 

kile bir milyon peçetalık bir çek ver- Jngilterede 
Btıytık mlltankenin yıldön~

mllnde, Londra'da ötedenberl 
yapılmakta olan meraaimde, bu 
sene bizzat kıral da bulundu, 
arkasında rr :ueıal Uniformaaı, 
uzun konçlu ~ izme vardı, bu Onl
forma Ue çizmeyi bllylk muharebe 
esnaamda askerlerini ziyaret 
etmek tlzere Fransaya ıeçerek 
harp cephe1ine gittiil zaman 
giymiftl. Şimdi tekrar kullanı· 

1 
mittir. Bu parlUllll kimlere Ye ne niıbette Miıtr Ronkvich 
dağıtıldığını göateren liıte ilerde ba-

. ıılaca.ldır. Şimdilik ceza görenlerin ad- adını taııyan 
ları ilin edilmiıtir. Bu huıuıta neıre- bir mllhendia 

Mütareke günti Londrada yapılan merulme bir baktı 
yordu. ' lnrllfz guetelerlnln de, lnıillz 

Kıral aaraydan yaya çıkmııtı, 
lslmaiz askerin mezanna kadar 
yllrtlyerek aitmiıtl Ye orada bir 
iki dakika aaHiz kalarak dnınn
dtıkten aonra kabrin 6nllne Flandr 
çiçeklerinden yapılmıı bir çelenk 
koymuıtu. 

milletinin de aynı derecede ehem• 
mlyetle l(llzllne çarptL 

Karal bu nutkunda, d8nya 
ahvali dolayıalla hnkümetln andfte 
duyduğunu ıaklamak latemediğinl 
aöylllyordu. lnglltere'de kıralın 
a6yledlii nutuklan doirudan 
dojruya hlk6mat yazar, fakat 
kıral O.erinde tadilit yapmak 
hakkını haizdir, bununla beraber 
bu hakkı hiç kullanmaz. Onun 
içindir ki, hükümet ya11a dahi 
kırahn ağıı ile aöylenen bu ıözler 
fazla ıöze çarpmıı, harp telike
ainln zannedildiğinden yakın olup 
olmadığı dDılbıceıinl doğurmuıtur. 

Kıral iıimıiz a1kerin meıanna çelenk 
lı:oyuyorl 

Ia,UU sazetelerl, meraalmde 
kırahn bizzat buluamut olmaaıa
daıa lngiliz milletinin ıonauz bir 
kıvanç duyduğunu ehemmiyetle 
yazdılar, çllnkll herıeyden eyvel 
kırahn sıhhatte bulunduğunu 
ıöaterir, dediler. Fakat merasim .. 
den az sonra kıralın Avam ka· 
maraıında ıöylediği bir nutuk 

Bir Çatı Altında Üç Kıral Üç Kıraliçe 
Dünyanın Bütün Hükümdar Aileleri Londrada 

T oplanmıga Baıladılar 

Bu dakikada İngiliz 11.rayıada yıııyanlardan: İıtgiliı kıral •• kıraliçe11Di takiben lneo n Norveç kırıllan ile kıraliçeleri .• 

Buıün ikinci Teırin ayınının (25) inci günüdür. Dön 
gün ıonra Londrada loıiltere Kıralının oğlu Dük do Ken* 
ile Pren1eı Marina nın düğünleri yapılacaktır. Bu mün&1e• 
betle dünyanın hemen bütöu hülı:ümılar aileleri İngiliz Kıral 
ve lı:ıraliçeainin misafirleri olarak şimdiden Londrada top
lanmıı bulunmaktadırlar. 

Maamafih bu düğiln yalnız hökümılar aileleri arasında 
t11'it edile<:ek değildir. Bilakiı istenilen ıeyi, lnıiliı Kıral 
hanedanına bu derece aadık olan hı&lkında, ıarayda duyu· 
lacak Kıvanca yakından it&irak etmeleri, tam düğüni ol
mua bile gelin ilı güveyin geçişlerini görmeleridir. Bunun 
için düiün alayının 1araydan çıkıp kili1eye giderken Lon
dranın baılıca caddelerinden geçf!ctk lı:adar uzun bir yol 

lakip etmcıioe, dönüıte de bir batka yoldan gelmesine karar 
nrilmiıtir. 

Düğün alayının batında Kıral ile K~raliçe bulunacak
lardır. Hükumdar ail11i kırem renginde eekiz atla çeki· 
len ıJbn yaldızlı meruim arabaları ile ıaraydan çıkacak 
•e e1ki milli elbiıelerini 19ymiı mullafıa alayı ile muhat 

olarak kilisı 11 aidecelitir. Kııal ve kırali9eyi ıaray e.rklni 
ile aileleri •fradı takip edecektir. • 

Kıral ile kırahçeyi kııa me1&fe ilı PrenıH Marina n 
aile1i, keza muhafız alayı ile çeneli olarak takıp edecek
lerdir. Bundan ıonra güvey Dük dö Kent gelecektir. Do
kun yaaıotla •aiyeti zabitleri ve ağabeyi Veliaht bu
lunacaktır. 

Kili•• meraıiminden ıonra bu '1ıyda laafif, değiıildik 
olacak, yani bu defa yeai nliler ayal arabanın içinde 
döntcelı:lerdir. 

İngiliz radyolan ıimdidea *enib•* almıılardır, meruimi 
ın kiçük teferrtiatına kadar nefredeceklerdir. Fakat dün-
7anm her tarafında lnfiliı mlıtemreleri nr ve acanun 
bir tarafı gecıeyken öbür tarafı gündüzdür. Binaenal~yh 
radyoy• bir kı11m İngiliz müıtemerelerinin ıectye teıadüf 
etmeıi dolayiıiyle iıit .. memeleri ihtimali •ardır. 

lagiliz radyolan bunu da dtiıüamötlerdir. Meruim H· 

uuında naklettikleri 1eıleri pamofoaa. alaoaklar, bwbç .. , 
aoma tekrar edacekludir. 

dilen liıteye göre: bir glln lüz-
1 - Univereite talebe1inden Alakoo metçiafı kal-

ihtilll beyannamelerini dağıttıtı n po- mıt ve her de-
lili talakir ettifi itin 3 aenı hıpN fa bir yenisini 
mahkum edilmi\tiı. tecrtibe etmek 

2 - Garoia adında bir köylll, elin-
de ıilih bulunduğu ioin IO aene & a h metinden 
hapH mahkum edilmiıfü. kurtulmak için 

3 - lıfendelino adında bir genç de elektrikle ltleyen makineden bir 
bir tramny itoilini greve teıvik etti- hizmetçi yapmııbr. Bu sun'I adam 
tinden 12 aene bapiı yatacaktır. evi alipllrmekte Ye bulaııkları 

4 - Karony adında bir işçi yaıak yıkamaktadır. 1 

jlngilterede Su
vare Elbiselerini 
Basitleştirdiler, 

U cuzlaştırdılar .. 
lnailterede bu menimin baı• 

langıcındanberi, auvare elbiıele
rlnln baaltleştlrllmeaine Ye ucuz• 

laıbnlmaıına doiJ"u, gitUkçe artan 
kunetli bir cereyaa aartılmeye 
bqlamııtar. Taammllm eden moda, 
muhtelif renklerde, fakat tercihan 
aiyah ile llclvert ipekten bir 
eteklik llzerinde emprime ipekten 
çiçekli bir blüzdur. Bu elbiae
lerln fiatına ıelince. tamamen 
Glçll ile yapılmak ıartlle 20 ili 
30 Ttırk llraaulır. 

mıfuz gazeteleri ayni zamanda 
Franaız moduından aynlarAlc 
lnglllzlere mabıua bir moda ya :ı
mak fikirlerinin tatbik aahaaına 
pdltlai kayddedlyorlar. 

Bugün Damladır, Y arın j 
Koca Bir Deniz Olabilir! 

A1manlar bl
yllk muharebede 
blyllk kahraman
lık ıöaterdiktan 
aonra llatnn bir 
dDtman karı•••n· 
da harp ede ede 
batan Em de 
kru vaz&rilnlln 
yerine 10n aistem 
yeni bir Emden 
yaptılar. Bu Em
den ıeçen hafta 

ceaubl Afrika 
1 1 e Hindistan 
aularında 8 ayhk bir dOnya aeya
hatine çıkb. 

Hareketi aular~nda (Vilhelm .. 
bafen) limanının rıhtımına on 
binlerce halk toplanmııtı. amiral 
Scbulz reminin g~verteainden bu 

halka karıı ateılı bir nutuk 
aöyledi, bu nutkunda bilba11a: 

- Almanların aönmey•n de
nizcilik ruhundan b•haedlyordu. 

lnıillz ıazeteleri bu hadlaeyi 
ulabrlarken Almaalann küçnk 

donanmuı hakkında (minyatür) 
kelimeaini kullandılar, fakat bu 
kelimeye yine kendilerinden iti ru 
edenler oldu. Söylenen ıudur: i. 

- Bugtin da.mladır. yarın 
koca bir deniz olabilir. Mamaııfih 
lnıilizler bugün AlmanyAnın 

denizden ziyade havaya ehemm!· 
yet verdiii, çünkil bava aillhım 

daha ucuz, daha kolay netice 

alacak mahiyette bulduğu nok· 
tuıada yekdiğerile mlitteh.ttirlv. 
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Tombul, Sağ Salim Yakayı ıyırmıştı •• 
Kapının tokmağım yakaladığı 1 

zaman bir oh çekti. 
Taşlıkta kartılayaıı Nabi ilo 

Sezaiye: 
Bütün gün Çırpıcı keyfi, ga

vuruna rakı, domuzuna güref, 
Lanıada an:zorot, gece yar11ma 
kadar yine. atabey (ya l içki) ! .. 
Haydi püften ıeyler deyip lımn
ları ıeç. Ya, banimki olacak 
klifırin yllrei• ok gibi ıaplanan 
gözleri, 8lfm tiikcten ı<Szleri ... 
Hasılı bitiğim bitik !.. Derken 
duvara tutua.uyordu. 

Kambur: 
- Bi1111hha vel'Afiye geldin ya 

aslanım, hemen valdeciğine mUjde 
koıturayım. ÜztıntüıUnden aabahı 
eabahladı! diyerek bir solukta 
yukarıyı boyladı. 

Onun da asıl makaadı malU,m. 
Bayle sabahları, hentiz uya• 

nıldığl ııralarda, bir bahane bu
lup yulcarı damlamak ; kapı ara• 
lığından, dekolte gömlekli hatunu 
arözetlemek. 

SuJu, Tombulun etetine ya· 
pıımıı: 

- Kuzum Vehbi Beyciğim, bir 
çift lif söyle, meraktan çat• 
ladım gittim. Senioklıl han
gisi idi ? O arabada sağda 

oturanı mı. ıolda oturanı 
mı? .. Sağdaki iki katlı ekmPk ka· 
dayıfı mı yoksa soldaki kayınakh 
tavuk göğsü mil? .• diye tebeJJeı 
olurken, Vehbi: 

- Ulan sandık mı kaldıracak
ıın, acelen ne? Şimdi çeneni tut, 
sonra anlatırım sulu herlfl diyerek 
göğsitne bir omuz vurup yere 

yıkmış, doğru odasına dalıp elbf· 
ıeaife yatağa kendini atıvermlıti. 

Öğleye kadar delikıiz bir 
uyku çekti. 

Evdekiler yemekten henttz 
kalkmıılardı. Sokak kopısıDln 
tokma(ı öyle bir vuruluyor ki o 
devrin tnblrile, tntar ağaıı aeı.. 
bu kadar olur. 

M~l•k liuı•. yanucufu •I 
ı•ll• döndüğü, içerici. mıııl llUfll 
uyuchiu için, kalbi re.Juat... .. F abt 
bu bitba kapı çalan da k,lm? 

Kafe1i bir-. ı.-.,., kaldwc:h; 
baıını uzattı. Zıpzıp ııpbyordu. 

- Perv.ercljim, MaluaUl'eci-
ilmt.. Ayol kardeıler koşsanıza, 
apğıya baksanaza!. Kaptelaki, din 
gelen o yakıflklı haneade bey 
değil mi? 

ilci bardak, UstUıte. peıacvey,• 
ıaldırdilar. Poner Hanım, çıjlıiı 
k<>par-th: 

- Vallahi n o; Tahain Beyt 
Mahmur• Hanım da haykardl: 
- Ta koodisl; Boıu.L. 
Tue du4 •ka1111da dekolte 

g~k b11bm~a bu. eemn•. 
y&taiıa ilz•riacMki g.celik lteh.ça
ıııaı he.men oauwaa ....... HM
maldara Uçu .llrdu &thY,uak; 
merdivendea ·~ k...., U.fb. 

Atçı Gllailm kadın: 

- Saka. ~la ı~uau• "•· 
Yarın iki d<Snilm getirf.. Derken, 
K.mbur Nabi de, aptesaııedeaa: 

- Hödllk herif, bu ile kapt 
ç-1ış. Bqka Istanbul yok! diye 
dükUk ıibi öterken, ienç kadın, 
baıında eleği, omuzlarında bohça, 
gUiıü kollan çıplıık, bacaklan 
çorapsız, kapıyı araladı. 

Boş bulunmuş gihi, birdenbire 
(ayl) diye ıuh bir haykırıtla yana 
çekildı. Göya kaçmıya, vUcudüall 
gizlemeye çah11yor, halbuki baımı 
<>muzlarmı kaparken, kırım kırım 

odaya girdi. 
Melek Hanım 

çıldıracak dere• 

ce aevlnç lçlode, 

dört aalla kan• 
dini yukarı atmıı .. 

h. Ne çırpınıı: 
-Perv&rclğim, Mahmurecl· 

ğfm, ayol hakikaten ay parçası 
gibi bir erkek; hem do boylu 
boslu daha da deUkanh, billahi 
otuzunda bile yok; taı çatlasa, 
26 - 27isinden fazla değil .• 

Yardakların ikisi de şakra• 
yorlardı: 

- Sakalım yok ki ıöztım 
dinlenecek Bolst:1 Tahıin Bey 
dedikten sonra 6teal •ar mı? Bu· 
gllne bugtın, Istanbulda onun 
eline ıu dökecek vkejl göltv de 
gUreyim. 

~~~--~~=- -Benim diyen çıkma da al

Pe.ucenden çoraplut dışuı :P'ırlattı 
yOl'du. 

- Amaa. yabancı aandım da 
yünğim lıop ettL Kusura bak
mayan, bir dakika .. odaya b .. 
yurun 16~Dm t diyordu. 

Bolaea Tahaia et. bedavua.a 
g.ı.iyor. Ba em lçlade, ae kat-
m•li hfr çiçek buJvadutuaa zaten 
önden agih. 

Çırpıcıya ıiderkon, arabaya 
bindikleri esnada, eve göz de 
kaydır1DJŞ< Kafolia · eal jındaa 
nasal ışıldadıjını ı&ünce, gözleri 
kaaaımı• Kipli kadıdan dullu~ 
h.._.p11z 1991inllği de cabası. 

Onun aklıma çbW oynamum 
da kimin oynuın ? 

nını karıılayayun. Akaaray gü
zeli diyecekaea, ıakal aalnvip 

beşaretluo donda. Bey oyununda 
saliıbori!er &iymtı kara~ze btD"" 
zedi. 

- Onun sakalııiın kumralhğına 
bakma. Baıtan aıaia boya. Bo
yamaıın da bir gör, kurmanço 
olup ortaya çıkmazsa ben arabım. 

- Defterbaneli Göztı Glhel 
Ibrahim bey desene, yakınlarda 
gördUnilz mli bihne~ ha Hint 
horozu, ha o... Derial kemiğine 
yapışmıı, canlı cenazeye dönmOı. 
Mnsteki midir, nedir? .. 

TepM ... şebi• 

n,atrGNltda 

alt9Rm Hat IO d• 

Macram an Jen 
Komedi 3 perde 

1 S.tlangıç 

Eski Fransuı TlyatrCMunda 
Akıam aaat 20 de 

BU BiR RÜYA 
Operet 3 perde 

Yazan r Selma MuMar 

Kongreden bir g3rüoüı 
latanbul Matbuat Cemiyeti dön ve kabul olunduktan ıonra bll· 

uat 14 te cemiyetin yeni blnaaa yüklere tazim teJgraflan çekil· 
olan Ankara caddealnde ikdam mesi, nizamnamenin öz Türkçe 
yurdundaki daJrede 1enelik top- yazılmall kararlaıtırıldı. Müteakı· 
lantısuıı yaptı. Toplantıda eYYell ben aeçmede Hakkı Tank Bey 
idare heyeti raporu okundu ve reisliğe, Ahmet Şükrll Bey ikinci 
maddeler lb:erinde milzakerelu reisliğe aynldı. Katibi umumi, 
eereyan etti. Neticede bir bina idare heyeti, bayaiyet divanı ve 
saha alınman kuarlatbrİlch. tenvUn ıandığına azA intihabı da 
Bundan ıonra teaYtin ıandığma önllmllzdeki Pertembe gftnUne 
yeni bir azl ıeçlJdi Ye azlam bırakıldı. 

DBnktı toplanbdan ıonra Ce-
algorta1ı işi konuşuldu. Cemiyeün mlyet, yeni blnaımda aziya bir 
bu senelik beaap •niyeti tetkik çay ziyafeti ve konael' YerdL 

Ege Köylüsüne Müjde 
( Baotarafı 1 inol ytlzde ) 

önllmllzdeki kongrede bu husus• 
lar bahse mevzu olabilir." 

Fırka ret.imiz köylü borçlan 
hakkındaki sorguma ıu ce•abı 
twdi: 

- Büyl\klerimiz. TOrk mil .. 
tahıillnln vo köylnnlln ltac'\ekllı 

iktısadf vaziyetini çok yakın bir 
alAka ile takip ediyorlar. Sizin 
delaletinizle Ege mlistabsJline 
müjdelerim ki, Ziraat bankasına 
olan borçlarının uzun vadelerle 
taksitlere bağlanması bilylttderi
miz tarafından kabul edilmiştir. 

deki yaz menimin dotru mtı .. 
tahsil daha ferahhyacakbr. 

Mtıatabsill kooperatiflettirerelr 
normal verimler almak lıtiyoruz, 
mllmklu olu kooperatifleımeği 
böttln iktıaat uuurJan arasında 
tatbik etmek isteriz. Fakat bu, 
~ t.w DmaD wmal ç'!"'tfıı ferdi 
sermaye meYCudiyetlerife tezat 
teıkil edemez,,. 

F uka reisimiz, bu mahsul sene• 
ede Üzihn ft Lıcir piyasalarının 
üattin açJlt; •• atıhtmc:ha lılldi
metçe aJıa- t.._.-U. fırka 
kanalila Ankaraya iletilmeahae 
bayllk IU faalyetı. çal!pğı için 
ortadaki nziyette onun b8yDi 
bir hissesi vardır, Bu itibarladll' ki 
haklı bir sevinç duyuyordu. 

1 ah.in Beyim.iz. •akit geçir
nwden, a&cajt llcatıaa Fındıklıya 
d••lam•t. ID bahaoe1l de bul· 
mutlu: 

A. Atl1H1,.. 
~· Pek yakında ~... '>=====:c::ıı:===---=======-==--==-=-==-==-.... ..;:.::..:==:.:.:_ 

• Çiftçilere j Venizelo~ 

Mtııtah.tfin hakkını korumak, 
one layı'*: olduğu yq&yıfl, yik1ek· 
lij'i 'f'ermek en ileri daTalanam• 
cian biridir. Girecebmiz, himilı-

Bunca zamandır topladığı en 
eski, en nadide şarkılann deke
rinl kaybetmlı. Dlindenberl aklı 
b8flada dejilmi .. Olabilir a. acele 
ile evden çıkarlarken belki orada 
unutm114tur. Ona soracak. 

OKRA 1 N Al. Gü~B•ı~1!'!.d. ı Sui~~~!i ı ind J6zd• ı 

Bolses Tahıin, tatlığa girince 
kapıyı aiper ederek odayı gh· 
ten &kar fJlm fıkırdayaa Melek 
Hanımı o Mide ıörir gi)rmez, 
kiJ~ak dilini; yutlllut. k•dioi kay,
hetmitti 

- Ortahk Mr • iClılca; IJI: 
taraf mı) dl elmasım1 Derkea lo
lma bir. çimdik attı. Glul cl,.J. 
kabk•mu. bıbnaya çahıırktm 
BoJsea, ıl~ii arkada, J'lqa yıllf8 

Sovyet Prodüksiyonunun 
~--. bir harikası !. .• ~•ı--' 

Şehzade başı 

HİLAL Sineması 
Mevıimin iki şahea.ri : 

l.İİBS VAPUR 
YOLCDLIJU 
T okmlil TOrkçe ıözlU, tukıh 

Aynca: BORA 
Buyuk Rus filmi 

casuı.,.. IÇyl&lal glsteren 
biricik film 

Hakik t ve 
yqanmıf bir enr 

BEN BiR CASUSTUM 
( iKi YOZLÜ KADIN) 

CONRAD VEIDT = HERBERT MARSHALL • MADELEINE KAROLL 
Heyecan dolu bir taheaer... Fransızca aözlU 

-----. Yeniden açılan ..----.. 
BtiY:irll BllPERY At OTBLi 

Beyoğlu, lngiliz aefareti yanında 6 - 8 No. 
Temiz ve HaJiç'e bakan odalar • &usffl: salonla~ • Banyo 

daireleri - Teshinat .. Mut4Hlll ftyatlar. (5028) 

140 hin balya pamuk lstibıal V enizeloı ta hazır bulunacaktır. 
edllmiftii'. Halbuki gelecek yd M. Venizelos'un gelip gelmlycceği 
dokuma fabrikaları lıteylnce (200) henüz malflm değildir. Maznun• 
bin balya kadar pamuğa ihtiyaç lardan bazılarının çok ehemml-
baaıl olacakbr. ihraç için de bii: y,etli iffa-atta bulwıacaldarı ve bu 
miktar pamuk lazım olduğuna yiizden bazl v.okuatıa zuhur ecfe. 
göre ~lecek yıl i•tlbaali ( a06 ) cafi sö.ylenmekt.dig. Bu aebeple 
bin balyay;a çıkarmak lco.e ede- ldlkilmet sıiı muhafaza tedbirleri 
cektir. Adana çatçisl bunu ke&.> allmfbr, Pire zabıtası yaya ..., 
tirdi2"1 için toprağa fazla toiomı llilYari jandarma kunetlerile •• 
atmak için fimdidmr luwrhp s· aakori kıt'alarla tak•fYe edilmiıtlr. 
rişmiştir. KlyJa gel9cek: plt ..... A. v. 
hm satmak lçiD' hariçten .-arı ·::;· ==·::--::·:::·--:·::··:::·-=·=:·::· =·::--::·:-:::""=::·-::-:""::-;.: 
ltelilemiyec• malım topraktan 
aökeı sökmez balyuıoı yapacak == T AKV iM -= 
ve dqarıdaki mtiıterloin vereceği ... PAZAR ıc. •• 
paradan daha eri bir para ile so 25 2 ncl TqRIN ft4' 13' - -Arabi Rumi 

16 Şaban IIH 12 2 el T•trla UH --
Vakit Esa"nf VHat Vakit lsanf Vaıa -

kendi fabrikalarımıza utacaktır. 
Diğ-er taraftan pamult tol:kımlan 
da imah ediliyor. Ta.aldarıaıza 
•• clokuma f abrikalanmıza daha 
uysıun gelen kJevlaadi pamuk 
tohumu köylilye 1iin4iide11 dağı- Glbı .. 
tılmaktaclar. iki yıl aonm köJ}ll Öil• 

2 14 6 59 Akpın 12 - 16 44 
7 16 12 00 Yatıı 1 16 1& 21 

hep bu cin• pamuktan yetiştire- bdadı 
cektlr. Bu yıl Buraada tohum 

9 ·~ 14 30 ı.... ı:ı 29 5 14 

lalah latuyonu çlftlijjnde y.etitt yeti ıu olacakhr: Yerli ham mad-
thilen pamlik 45 kurJıwa aabldığı 
halda; köylUntin Y,•rliı pamuğµ 36 delerin yerli fabrikalarda har-
kuruftan fazlaya müşteri bulaı
mamqhr. ı<ıs,ın bwıu gllrilnce 
lalah iıtaıyonundan iyi cina RB· 
muk lstemiye bapamıtbr. 

Yeni fabrikaların iılemesl, dl· 
ğer yerli ham maddeleııln hem 
iatihsalini, hem de kıymetlerini 
çoğaltacakbr. Sanayi programımı
zın tatbikattaki batlıca huaual• 

canmaıı. 

Bu bir huıuaiyettir. Çünkü 
bugl\n yer yliztinda sanayici olan 
birçok memleketler fabrikalarına 
lib.ım olan ham maddeleri hariç
ten gctirmlye mecburdurlar. Biz 
ise dışardan bir tek bam madde 
alacak değiliz. - lf. 
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Yusuf lzzettinin Ölümü Birçok 
Vermişti •• Dedikodulara Meydan 

Feryatlarile kendilerini parça• 1 ~ 1 
byorlar(b. Veliahtm yeni yaveri 
Fuat Bey ile, ( Bey ) (1] lerden 
Hafız Hakkı ve Emin Beyler 
harem dairesine koşmuılar, hay• 
kıran, bağıran, saçını baıını yolan 
kadınların araaından ıeçmiıler •• 
Yusuf izzettin Eefendinio yatak 
odaaına girmişlerdi. Velihat, lake 
karyolasının içinde gözleri kapalı 
olduj"u halde arka Uıtn yatıyor •• 
göğallne kadar HrtOlll bulunan 
yorganın OıtOndekf sol kolunun 
oynak yerinden kıpkızıl bir kan 
boıanıyordu. Vaziyet, tahkikat 

çıkarılırsa, Almanlara fena mua
mele edecek. Belki de dUşman.· 
larla der.bal aulha girecek bir 
vaziyet ihdas eylejecek... Şayd 
tahta çıkarılmasa da sarayların 
birinde hapaolunaa, o da iyi bir 
netice vermlyecek. Çnnkn hakanı 
sabık Abdülhamit, henUz Beyler· 
beyi sarayında mahpus iken ikinci 
bir padiıahı ve yahut bir padişah 
namzedini de hapsetmek, tarihte 
görnlmemlt bir hidiae rilcude 
getirecek. Şu halde. iki cepheden 
de fayda memul olmayan bu 
mecnun veliahtı • Sultan Murat 
fibi, birçok dedikodulara sebep 
olacak tekilde • 7qatmaktanA, 
•llcudOnn ortadan kaldırmak, 
uygun gelecek ... 

icrasına mllsait değildi. 
Yaver Fuat Bey: 
- Etf al hastanealne otomobil 

gitsin.. Doktorlardan kim •araa 
getirtin. 

Dedikten aonra eline geçirdiği 
bir bezle veliahtın aol kolunun 
pazusuna sımııkı bağlamış; fazla 
kan kaybetmesinin önOne geçınlt
ti. Bu sırada Hafız Hakkı Beyin 
göıllne; yatağın 1&ğ tarafında, 
baş yastığı ile yatak araaıoda, 
siyah uph adi bir uıturanın ncu 
llitmiftl. Bu usturayı çekip al
mışlar, açıp bakmıılar •• Vellahdln 
kolundaki korkunç yaranın, bu· 
nuola yapıldıiını anlamıılardı. 

Veliaht vefat etmemlıtl. An· 
cak, fazla kan kaybettiği için 
b ygın bir halde idi. Kolunun 
bağlanma11 hiç bir fayda verme
mltti. Kan mlltemadlyen akıyor, 
kalbi gittikçe daha ağır çarpı• 

yordu. Köşk ile hastanenin arası, 
az yol değildi. Hastanede bulunan 
Operatör Rcıif Bey, ancak yirmi 
dakika sonra gelebilmişti. 

Doktor Raif Bey, Veliahdin 
yaraaını muayene ettikten sonra ı 

- Damarlar, tamamile kesil· 
mit·· Kurtarılmak imkanı yok. 
Mamafih bir ıırınia tecrUbeal 
yapacağım. 

Demişti. Fakat yapılan bUtUn 
mUdavnta rağmen Veliaht Yusuf 
izzettin Efendi ancak beı on 
dakika daha yaşadıktan sonra 
derin bir ıUkfınet içinde vefat 
etm"ıti. 

Bir Vellahdin bu ıekllde ölümll, 
biç ıtıphesiz ki pek ehemmiyetli 
ve tarihi bir hidiıe idi. Fakat 
bu feci badiae baıka bir zamanda 
olsaydı, ibtimalki daha ıllkftnetle 

telikki edilirdi. Halbuki timdi 
I~ değişmişti. Birdenbire her tarafta 
bir velvele huıule gelmitti ..• Re .. 
mi tahkikat ve neıredllen rapor
lar, efkAra ıUkünet Yermiyor, ha· 
diıenin lehinde ve aleyhinde bir 
çok ıözler deveran ediyordu. 
Veliahtla temasa mezun olanların 
iddialarına nazaran Yuauf izzettin 
Efendinin aon zamanlarda cinnet 
buhranlan arttıkça artmıf •• HattA, 
daire mildlirO Osman Bey (2) ile 
diğer bir kaç zatin yamnda: 

- Artık yaşama"k iıtemiyorum. 
Diye ıöylenmeye baf)amıf ... 

Tabiidir ki bu hal muhitine eodit• 
vermlı.. Makas, ustura, bıçak, 
rovelver gibi ıeylerin ortadan 
kaldırılması için bareıo dairesine 

[1) Şehzadelerin (mütJabip) lik vazi_. 
fesini ifa edenlere (Bey) denilirdi. 

[2] Adliye Nazın İbrahim Beyia 
biraderi. 

Sultan Muradın oğlu ıehzade 
Salihattiıı Ef. 

haber gönderilmlf.. hattl brqtan 
ıonra ustura ve mak&1lara dikkat 
etmeıi için berber başıya bile 
emir verilmiş... Fakat Veliaht bu 
ölün.O kafaaına okadar yerleftir
mişld, ölllmllnden bir gftn evvel, 
valdeıinin Akaaraydakl kabrini 
ziyarete gitmiı.. Orada namu 
kılmış.. Uzun uzun dua etmit·· 
sonra da: 

- Artık CSmrUm a:ıalda. Ben 
6leceğim. Şayet öll\nem, tabutu
mu bayrağa aarsınlar. 
Demiı ... 

Bu hadiseyi menfi ıavfyeden 
görenlerin, ve hatta görllt ve 
düılinÜjler"nl buııüne kadar da 
intikal ettirenlerin iddia ve fikir
lerine bakılırsa; Yusuf izzettin 
Efendf ölmemİf.. öldürUlmUştllr: 

Bunun sebebine gelince: ·Veliaht, 
Almanlara şiddetle aleyhtardır. 
Hatta bu harba sebebiyet veren 
Almanların taraf tarı olduğu için 
de birçok def al ar Enver pqaya 
çatmıştır. ihtiyar padiph Yefat 
ettiği takdirde, veliaht tahta 

Karışık 
( Bıatarafı 1 inci aayf ada) 

Bey bu ödeme emrinin kanuni 
müddeti geçtikten sonra lklncl 
Ticaret mahkemesine gitmiı ve 
932 • 232 numaralı bir dosya lle 
bir bacz.iihtiyati karara almıı ve 
Papazyan Efendide bulu an ala· 
cağıma kartı haciz koydurmuı Ye 
yedinci icra vHıtasile yine o 
Puzant Ef. ye borcunu üç gllode 
ödemesi için tebligat yapılmıı. 
Papaıyan Efendi alacaklı Cemil 
Beyle hariçte uyuımuf ve benim 
borcum olan 3420 lirayı kendiliae 
aaymıt •e ı~ra da beraberce 
icraya gelerek ( 127 ) lira tahsil 

Bu Jddlayı ileri allrenler, delll
ler de göateriyorlardı. Meaell, bu 
bidlseden bir hafta evvel, vellab· 
dm yaveri Hüsnn paıa zade Tah· 
shl beyin diğer bir zat ile tebdil 
edilmesini manalı ııZSrilyorlardı. 
Bu kadar dikkat Ye ihtimama 
rağmen velf ahtıo, uaturayı nereden 
bulduğuna akıl erdiremiyorlardı. 
Sonra da, baılıca bir nokta 11z .. 
rinde duruyorlar; iki glln evvel 
veliahb ziyaret eden Doktor 
Bahaeddin Şakir beyin ıözlerinden 
manalar çıkarıyorlar: 

- Mecnun bir adamın bu ka· 
dar ince dUıünmeıd mOmknnıOz· 
el&-. Kolun damarları, uatura Be 
k..Umlı.. Uatura kapanmaf.. Y .... 
tık altına sokulmuştur. Kendi 
hayatına kasdeden bir adam, ar• 
tık uılurayı kapamayı, bihusus 
1&ğ elinde bulunan usturayı bir• 
takım klllfetler ihtiyar ederek 
yastığın ut tarafına yerleştirmeyi 
dl\tllnmez .• Kaldırır yere atıverir. 

1 Arkaaı var) 

Bir iddia 
1 

harcı •ermiıler. Bu suretle de 
ben borçtan kurtulmufum. Bundan 
sonra ayın yirmi birinci gUnU 
Cemli Bey ikinci Ticaret mahke
mesine müracaat ederek : 

- Senedin lilzumu var. Yerine 
aal nı koyacağım, dcmlı, a11I 
ıenedl almıt ve yerine bir suret 
koymut ve perşembe günü de 
haciz muameleıinin fekki yapılır· 
keo tesadüfen avukatım bu iıe 
vikd olmuş ve beni telefonla 
çağırmııtır. Derhal icraya koı· 
tum. V az.iyeti öğrenince de MOd-
delumumtliğe tikAyet ettim. 5980 
numara ile bir dosya açıldı. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Karadeniı kış giiııleri hep bö:yle coıkun olur 

Ortahjı blr baylı kanıbran 1 kiSprtı.One yaklqayordu. ,, 
son fırtına. dıt denizlerde epeyce Yine &u Baab 
ziyanlar yapmıı •e oldukça ıll- Evvelld gece 7afan flddetlJ 
rekll geçmiftir. yağmurdan Topanede, Bqiktaşta, 

Fırtınanın tiddetl yhUnden Kuımpapda, Tlltlln Gllmrüğllnde 
Cuma gtlnU Bllyllkderede demir- bazı dUkkin Ye evleri au baamııbr. 
llyen Nilüfer, lıtiklll, Yelkenci, Ek•rea Te Gecikti 
SOrmene, Diyon, Progre vapurları, Dllnkü eluprea, Balııariatan' da 
hava durulduğu için dlln Karade- yağan yapurlann teslrlle bozu-
nize açılmıılardır. lan bir k6prll yllzllnden ıehrimlze 

Tan, lzmir, Ctımhurlyet, Gt\l• 8,S aaat gecikme ile gelmiştir. 
cemal ve Konya vapurları henüz Verilen malümata göre Bulgar.it· 
Karadenlzde poıtalannı yapmak· tanda yağmur oldukça ehemmi· 
tadırlar. Gelen haberlere glSre, yetil :zararlar yapmlf, birçok 
havanın ve denizin azgınlığı azal- köyleri sular baamışbr. 
dağı için gemiler yollarına de•am 
etmektedirler. Cumhuriyet vapuru 
bugUn limanımıza gelecektir. 

Imroz adası civannda karaya 
oturan Heluan Yapuru, bllytık çaht
malardan sonra kurtanlabllmlıtir. 
Heluao, dtın aabah Çanaklcaleye 
Yarmlf, oradan da limanımıza 
gelmlftlr. Gemiyi ytızdllren, yar• 
dımcı vapurlar da beraber dön
maflerdJr. 

Öğrendiğimize g6re, fırtına 
sarasında Buraa vapuru bllyOk 
tehlike geçirmiştir. Ereğliden 
kalkan bu Yapur, blraı 10nra 
müthit bir fırtınaya yakalanmış, 
fakat derhal geri döollp batma 
tehlikealnden kurtulmu~. 
"Keradenla,, in .Uvarlal -•er 

anl•bror? 
Cuma gUnkU fırtına, birçok 

denizcilerin. söylediklerine, göre, 
Karadeniıde rastlanan fırtınaların 
bUyllkleriodeubiridir. 

Havanın azgınlığına rağmen, 

yoluna deYam ederek evYelisl 
akıam limanımıza gelen Karade· 
niz vapuru slivarisi Hlisnü Bey 
dlin bir muharririmlıe ıunları 

anlatmıştır: 
11

- Birkaç gündür bozuk gi· 
den havalar, gemimiz Zoguldaktan 
kalktıktan sonra fiddetini arttırdı. 
Kefkeo önlerinde, yağmur çok
laıtı, önümüıli görmez olduk. Sa· 
hile yakmladık. Ve Karaburunu 
gördükten aonra, boğaz yo:unu 
tutabıldik. Dalgalar burun üstlln· 
den aııyor, 1erpintileri kaptan 

Topl•ntı, Davetler ) 
H•lkevlnde Heykeltratllk 

Dersi eri 
Helkevlndenı 
1 - Paraaız olarak heykeltraşbk 

dersleri v~rilecektir.' Kadın erkek iste
yen herkeı yazılabılir. 

t - Birinci tiyatro kurslarına da 
talebe alınacaktır. Bu kurslarda da 
derıler parasızdır. Yazılacak kadın n 
erkeklerin orta mektebi bitirmiş olmuı 
prttır. 

Bu kunlara yazılmak iateyenJerin 
aktamları aaat 16 dan 21 e kadet Gül
hane parkı içindeki Alaykö~kü idare 
memurluğumuza başvurmalan rica 
olunur. 

GUlhane MUaamereleri 
Yıllardanberi her ders aenesi eına· 

ıında muntazaman yapılmakta olan 
Gülbane tıbbi müsamereleri 2S-2 Teş.• 
934 Pazar gününden itıbaran açılacaktır. 

Müsamerede hazır bulunmak ve 
kıymetli vak'a ve teblığlerini bildirmek 
üzere bütün mealekdaşların her onbeı 
günde bir Paı.ar günleri aaat 4,30-6,80 
da gülhane müsamere aalonunu şeref· 
lendırmelı>rİ rioa olunur. 

Hlmayel Etfal Balosu 
B. M. M. Başkanı Kazım Paoanıo 

himayeaınde Ankarada, Ankara Palaa
ta 6 Birincikinun l'erşembe günü Hi
mayei Etial Cemiyeti tarafından biı 
balo verilecektir. Balo unun mükemme
liyeti için şimdiden hazırlıklara başlan• 
mıştır. Bılet er, bir bey iki hanım için 
6, bir bey bir hanım için 5, yalnız biı 

bey için 3 liradır. 
lçklDUtm•nlar1nın Toplantısı 

6 Bıı ıncıki\nun Perşembe günü top
lanacagı bıldırılen Yeşil Hılal cemiyeti 
yılın toplllntııı, yer meseleıindeo 29 
İkinc:iteşrıu Perşembe günü yapılacaktır. 

Cemıyet, azanın ve içki düşmanla
rınıo a~ni gün saat 16 da HalkEıvİ kon
ferans aaloııunda buluumalarını rica 
etmektedır. 

Istanbul Ziraat Bankası Satış I<om:syonundan: 
Su a Semti Maball•Iİ Sokatı EmlAk Cinıi H s.eıi hiHeye göre mu-

No. 11 No. aı bammen kıymeti 
1639 Fener Tahtaminare K&prtıbatı 42 Kigir hane 9/120 153 T. L 
2071 Eytıp Nişancı Ma.tafa pqa Değirmen 70 Araa metreıi 70 Tamamı 50 ,, 
2769 Paıababçe Patabahçe Klliae 93 E. 20 Y. ,, 87,25 ,. 88 ,, 
277 t Üsküdar Kuzguncuk Ayçiçetl 9 ,, 54,50 ,, 32 ,, 
2772 Paıabahçe Paıababçe Klliae \ ,, 198,50 114 50 ,, 
2791 Aksaray KAtlp K&1ım BoıtaD 179 ,, 29 Tamamı 88 ,, 
2921 Boğaziçi Y enlmaballe Aziziye ~9 ,, 40,50 112 20 ,. 
1473 Aksaray Tülbentçi Sepetçi 60 Kargir hane 1 / lO 240 ,, 
3113 Üsküdar Yenimahalle Fıstıkh bayıt 67 Arsa metreai 85 Tama. ı 102 ,, 

Yukarda evaafı yazılı gayrimenkullerden 1639 numaradan 2921 numaraya kadar olan ar 19/11/934 atışında ı uş. ri b in adıklar rı..ıan 
bir hafta mllddetle aatıtı uzahlarak ihaleleri 26/11/934 pazarte1i ye diğerleri 20/11/934 aatışmda müşteri buımadıkı.ıaan iha eı;İ 27/11/934 

Hlı giinll ıaat on dörttedir. 
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Han Odasında!? .• 
Şövalye ile Antuvan Yan yana iki Yatakta Yanık 

latıraplarile Yatmakta idiler .. 

Etrafını yalayan alevlerden 
kıpkızıl bir hale ıelen koca kule, 
bir pelte yığim afbl ıallanıyord1L 
Manutınn duvan bUylk bir .... 
rlltn ile yıkılmıf, kllilenin aYlu1a 
toz duman içiade kalmlfb.. Ba 
duman, yavq yavq ııynldıtı 
zaman, bllttha ajızlardu derla 
ltir heyecan içinde fU 16zler 
bopnmııtı: 

- lıte dokuzuncum. •• 

mlfti. Ne lıe.. heWı hot olıun 
amma, az kalıın bizim de bqımızı 
yiyecekti. Eter bir ,aniye ıecik· 
mit olıaydılr. •• 

Aatuvanın bir anda boj'azı 
dlpmlendl. &izini bitiremedi. 
Yerinden ııçrach. Kadit ıibl 
vllcudu; yorıandan fırladı. 

- Eyvah.. mahvoldum. 
Diye b•jırdı... Ş6valye, Antu

YUUI birdenbire çıldırdığına 
hnkmettl. Y orıaaa 1anlarak doi
ruldu: 

En Zevkli 

- Hanımefendiler, beyefendi
I.rl Şimdi programımızın çok hiul 
Ye zevkli numaralarından birini 
16receklio;ır. Bu ı•nç kadın diş
leri aruına bir parça teker ko
yacak ve arılan da onu llrklltme
den ıelip ıekerl yiyecek!. Bu 
9'azifeyl yapacak olan Yarn, çık· 
110, kendlline oa bin lira vere-
cetlml. • 

Kalabalık arumdan bir Hl -
Ben, ben yapacatım. Ben ıekerl 
ıenç kadının aizındaa almayı 
tecrlb• edecetlm, amma aralanı 

Çan kuleıinin kapı11ndan iki 
kiti fırlallllfb. Bnlardan hlrinln 
omuzunda, dokuzuncu rahibe 
Yardı. Fakat bu iki adam, birkaç 
adım yllrllr ylrtımez, ayakta du
ramıyacak derecede aallanmıya 
batlamıılar.. Artık lneanhk kud
retini ıon Yarbtına kadar ıarfet
tikleri için yere dlfmlfler, ve 
bayılııJıtlardı. 

- Ne ot.yonun AntuYaa?. 
Diye IOrdu... Aatuvaa ellerini 

ylzllnde ıezclirlyor. Atlar af bl 
bir ıe.ıe ılSylenlyordu. 

dıtanya ç~karınl. ···-·····-······"-·---·------·····----
.1 Spor 1 

.. 
- Yolcu, Yolunda Gerek •• 

- Amaaan.. aman, aman, 
amaan... YOzllmlla derileri, atete 
tutulmuı çingene davulu albl ıe
rllmie. Nasılsınız, azlı Ş&volyem?. 

Yattığı yerden batını kaldıran 
Antuvan, Şövalyenin yatbiı yen 
bakıyor ve bu ıuall ıoruyordu. 
Ş6valye cevap verdi: 

- Biraz batım ajnyor. Benim 
de yl\zümUn, ellerim derileri fena 
halde sızlıyor. 

- ·Ah, naııl ıızlama1111, aziz 
ŞISvalyem.. Pariateki DiYinyer 
lokantumda, tombul Madam Gre
pvann harlı ateıte kızartbğa 
bıldırcınlara d6ndük. Tama men 
bir keklik lazartmua olmadıjı
.... ha)'l'et ediyorum. 

- E, ona da çok bir .. , 
kalmalDlfb: Aatuvan. 
" - Eyi, bot amma, acaba 
auedeyiz Ş6Yalyem... Şa oclama 
tlaYarlanna, tavanlanaa.. Jatbp 
•ız fU yumupk yataklarla ltle
aeli yorıanlara bakıhrA, bv 
halde birinci 11aıftan bir w 
oduındayıL 

- Demindenberl ben de oau 
dlflnllyorum. Fakat burayı bir 
han odaaına da benzetemiyorum. 
Bakıana duYarlarda armalar var. 
Sen, kalkıp etrafı f6ylece bir 
dolaııver1ene Antuvan. 

- Ah, pek muhterem Ş&val· 
yeclğim.. bllyllk bir hicap Ue 
.Oylemek mecburiyetindeyim' ki: 

ilk defa olarak bu emrinize 
itaat edemiyeceiim. 

- Niçin? •• 
- ÇllnkO .•• 
- Evet ... 
- S6ylemek lmklm yok kL •• 
- Neden? •• YokA, altma mı 

kaçırdın. 
- Ondan daha lıteter.. Daha 

klltahca bir vaziyet. .• 
- Ne ıibi?. 
- Na11l ıöyliyeylm bilmem ld .• 

Haacılar, beal tamam ıoymutlar .• 
Yataia, 6yle yatırmıtfar. Adem 
"abamızın Cennetten çıkbğı ıibi 
tamam çıralçıplak bir haldeyim. 

- Do;ruaunu ialeraen, ben de 
ISyleyim, Antuvaa. 

- AJDI zamanda Ylcık Yıcık 
J•i içindeyim. 

- Tıpkı benim gibi. 
- Acaba, zaval:ı rahibeler, 

•• oldular?.. Hele o, en ıona 
kalaL.. Kurtulmaktan bDıbtlttln 
lmlclini ke1mittl. Kuc"ltıma al• 
daiım z man, ö:nm haline •1- 1 

- Ah daha ne olAn, ŞISvalyem, 
mahvoldum... Domuz kanlana 
damlan ketke bqlarına yıkılay
dL Bu ite burnumuzu ıokmak 
nereden aklımıza aeldl., ab klflr 
ıeytaa, ah •.• 

- Canım, ne oluyo11un Aa
tuvan ? •• 

- Daka ne olmıyayım, Ş&
valyem .• Size mahvoldum diyorum. 
Mahvoldum... BlltllD Yarhgımı 

gaylp ettim. Hayabmda yeglne 
iftihar ettiğim, en kıymetli bir 
hazinemi kaybetmitim •• 

- Antuvaa, deli mi oluyor1ua •• 
Neyini kaybetmlpia? •• Yolua. •••• 

- Bıyıklarımı, Ş6Yalyem.. Bı
yıklarımı... S6yle•ek illedliinla 
teJ kadar kıymettar olan, o nun.. 
o sarif ••••• 

ıŞavalye, Aatuvamn ylztlne 
dikkatle bakmıı.. Olltllte aleYler 
araaıadan ıeçerken o uzu •• bl
çlmllz bıyıklann klmllea kana
larak Jlzlala cuca•lak kaldıpu 
ıarar ıarmez arbk kendini tuta
ma•lfo· Gir bir kahkaha baımıfb. 

O anda kapa açılmıı; içeriye, 
lranaakarıtık ıekllde ldlllbh ve 
kawklu bir takım batfar man
mıftı. 

Antu•an, y•rıaaıaa ..... 1ıa 
ıanaarak: 

- Tllrlderl.. 

1 

Diye homurdandı. Ş6valye, ' 
tamamen ıaklt kaldı... Kapıda 1, 

ıörllnenlerin ara11nda, fııılb ile 1
' 

kısa bir muhavere ıeçti. içlerin· 
den biri ayrılarak koşa kota bir 
yere &itti. Sırma baıhklıklı, ipek 
entarili biri de içeri girdi. Bir 
Şöyalyenin, bir de Aatuyaaın yl
zllne bakarak bir takim ıualler 
ıoruyor .. Tabiidir ki bu ıöıderi 
ikim d~ ılamadıkları için hiçbir 
cevap a.amıyordu. 

Blrdenb;re uzaktan karma• 
kantık ayak s _ ... eri duyuldu. Bu 
ıHler, •tar •iır du3 uluyortlu. NI· 
hayet kapının lnündekiler bir 
kenara çekildiler. Ellerini çapralt 
olarak omuz hqlar•na keyarek, 
yerlere kadar eiildiler. Şövaly ... 
nin 16zleri, hayretle açıldı. Kapı• 
nin 6niinde durarak mütebeulm 
nazarlarla kendiıine bakan ada• 
mıa, Sadrazam lbrablm Pqa ol
dapnu tanıdı. Fakat o da yor
ıamnı, çır~ıplak olıa o•uı bar 
lann• kadar çekerek kayıt11z ltir 
ta~ur aldı. 

lbrahim Pata yavq yayq 
içeri ı:rdi, Şövalyenin yatatına 
dojru lierledi. MCiniı ft Akla 
bir ıelle: 

- M&ıy6l •• Gene IİZ haa? ••• 
(Ark&1ı var) 

Nizama Uygun Ohnıyan 
Futatar 

Deaizclllk Federaayonu nlaamt 
olmayan yarıı tekaelerlaln, mGaaba· 
kalara ittlrak ettirilme•••inl karu
laıtırmıthr. 

lzmir At Yarı,ıarı 
lzmlr, 24 ( A.A ) - Cuma flal 

deYam edilen at Jarıılarıada birin• 
cilikleri Ahmet Atanın Ceylanı, 
Akif Beyin Beklrı, Kemal Beyin al 
DerYifl, Akif Beyin Gazbadalyanı 
al anılardır. 

Llk Maçlar1 
bmlr 24 ( A.A ) - Cuma glnl 

ilk maçlarında lzmlr•por, TGrkaporu 
1-J, Alta1 Karııyakayı 1-2 yenmit
lerdir. 

1 Emlik ve Eytam •nkası illnlan 1 

Samsunda Satılık Bina 
Samıunda Hacı Hatun maballeıinde Mecidiye aokajıada albnda 

on üç matazayı havi 33-39, 32·38. 66-68 ve 11-15 No. b bina 
•atılmak üzere apj'ıdald ıeraltle arttırmaya konulmuftm : 

1. - Mllzayede ( kapah zarf ) uaull iledir. 
2. - Satıı bedeli def' aten •• pefinea 6deaecektir. 
3. - Mllzayedeye ıirmek için 1200 lira teminat verilecektir. 
4. - ihale 3/12/1934 Pazarteai ıllall aaat ikide Aakara'da 

idare Medilimizce yapıfacaktar. 
5. - ~aliple~n bir lira mukablllncle alacakları fU'bıameyl tekili 

mektuplan de birlikte Ye orada yazılı tekilde o ıtın Aat on bire 
kadar 111bemlze vereceklerdir. 

6. - Bu bapta daha fazla tafsilit almak iıtlyenler Şubemize 

mllracaat edebilirler. 

"" .. 
Taksitle Satılık Arsa 

Eaaı No. 11 

829 

810 

611 

Ve Tarla 
MeYldl •e ne.ı 1 .. ı.at 

Divanyolunda Ttlrbe kUf111Dda Doıtluk yurdu ~ 
arASından aynlma 22 harita No. h 280 metro 
murabbaı ana. 
Bakırk&yde Çırpıcı •• Veli Efendide 47 harita 
No. b 1 hektar 6337 metro murabbaı arazi. 
Bakırköy de Çırpıcı Ye Veli Efendide 48 harita 
No. lı 1 hektar 4615 metro murabbaı arazi. 

150 

ıao 

Yukarda yazılı araa Ue tarlalar pazarhkla •• Mlda tabitle 
11tılacakbr. Alıcılann 28/11/1934 Çartamba ıtlall ıaat onda Şube-
mize mllracaatları. (598) 

1 lstanbul Beledlyesl lllınlan 1 
1 - Galatada Bankalar cadde1inde ray deilftlrme ltfain acele 

bitlrllmeal için 26 lklnd teırin 934 Pazarteal aababından itibaren 
10 ıtın mtlddetle Beyotlundan ıellp Galata ve daha ileri gitmek 
Jıteyen arabalara Şlıhane yokuıundan itibaren kapahlmıftır. 

2 - lıtanbuldan ıelecek arabalar Bankalar caddeliDclen 
tramvayların arkaaından ıitmek tartile ıeçeblllrler. 

3 - Bankalar caddesindeki yan ıokaklara Apmak Ye raa 
ıokaklardan caddeye çıkmak yaıaktır. (8036) 



11 Sayfa 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
bileti alınız. 

Geç6D YıJbaıında 
Piyango taliliıl 

kazaod.tı. parayı 
evine b&yle g6tü...
m0ftil. 

Bu tam (S0.000) 
liralık bir Hnet• 
ti •.• 

Borç tenet Kazaıı 
No. 

Cinai 

3662 Gebıo 

73 

150 

1 
154 

1 

1 

1 

1 

156 

159 

160 

1 

1 

ı 

ı 

: 

1 

1 

1 

J 

: 

J 

ı 

ı 

ı 

Tarla 

ı 

Batı 

BaiJeri 
Tarla 

• • 

1 

1 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Sebze boıtam 

Tarla 

171/172 ı Tarla 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 ı 

1 

ı 

1 

ı 

1 

1 

1 

Bağyerl 

Tarla 

. . 

Metre Mevkii Muhammen 
kıymeti 

lncirlicede kadı 35 6429 
köşk O 

3674 Memit O. çeşmesinde 

2755 Naz1r çeşmeai 
ıısmda 

2755 Örende 
J 837 Kalfakuyuunda 

kar-

1378 Yazı meydanında 

27 55 Y arıtyolunda 

3674 Yazıda 

1837 Yazı meydanında 

7348 Boatanpınarıda 

367 4 Hey bellde 

11022 Kafkalada 

12400 Mezarlık yam 

2755 Kafkalada 

3215 T qçılarda 

27 55 Filingirde 

918 Filiagirde 
• 

1837 Karateprakta 

1837 KUftepede 

1837 G6ldo 

1837 Aiılderede 

1837 Gölde 

2526 Maoaıtırda 

25718 

SON 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

12345678 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıeJeri aıajıda y .. 
zılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu aa· 
yede hem vakit geçirmiı. Hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
miı .)lur.sunuz J 

1 
:--:._,.__.4 5 6 7 8 

2 
3:1-·......-mt· 

4 
5·1--1~ 

6 -~ı--ı~. 

7 _........,l~P--tı 

8 

So'dan aağa: 
1 - Is• r p - ha•na 
2 - Scylemok 
3 - Umumi 

ismi 

Gebzenln Muatafapaıa mahallesinden 
Nevres Nuri Ef. 
Gebzenio Muataf apaşa maballeaindeıa 
Mehmet Cemil Efendi 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli 

Lira 
Betlktaı : Teıvlklye mahallesinin Ahmet Efendi 

aokajında eaki 19 ve yeni 39 No. h 
hanenin Oçte bir hiaeıL 

400 pefİn para 
ile 

Be1otlu ı Pangalb maballeıinin Kaya sokağında 
eıkl 33 Ye yeni 27 No. h hanenin yan 
biueıi. 

938 
" " 

Y eaikapı ı Kitlp Ka•ım mabalJeıinJn Y ah •oka· 
tında eakl 5 •• yeni 7 No. lı hane
nin tamamı. 

825 " " 

Akuray ı Koakada Kı:ııltaı maballealnin Çukur 
çeşme ıokağında eski 3 No. h dllk· 
kinın tamamı. 

400 ,, 
" 

Botaziçl ı Boyacıköy eakl Sekixlncl Ye yeni Yu- 1500 ,, ,, 
nus ağa aokağında 13 No. h hanenin 
tamamı. 

Yukarıdaki mallar hizalarındald kıymetler Uzerinden 9/ 12/934 
Pazar gUnll aaat 14 de açık arttırma auretile satılacaktır. istekli
lerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk niıbetindeki pey akç~ 
ler:iJe müracaatları. "M,, (7857) 

4 - Zehir - gcranın arka tarafı 
S - Harf.erin yerleri detiı·nce, 

ayni - cereyan 
7 - K nıer • ıı .nnmıt bir ıeyia 

hali 
8 - Korkmak hi11i 
Yukarıd n aıafı ı 

1 - Kaybetmek 

2 - T6rp0 - •onana b"r k r•tl
rilince Tamı 1.ıddı 

5 - Harflerin yerleri detitiace 
ekmek yapılan teJ 

4 - Mef'u Onfih edah • zayıf 

ası 

S - Eleme aleti - içilen mayi 
6 - B ı na n harfi getiri ince 

rntubet - ortaa na b harfi 
getirilince rutubet 

7 - Baıına • harfi setir ilince 
baana- mulaarebe 

8- Nan 
~- -... -.. · .... ------~· .. ·--

Tashih: 1 taobul dôrdtiocü ıcra da· 
ireaioin 93411229 numaralı dosyasına 
ait ve gaze,~mizin 21-22-23 T.ıani ta• 
rıhlonnde çıkan ilanda ihale tarihi 
27-11-34 ae.la günü olacak ikon ıehven 
26-11-34 Salı yazılmıştır. Tashih olunur. 

dan: 
Hududu 

Şarkan kah•eci Ali Bey tarlaa •e ıimalen nalbant Ahmet Oıta 
ve garben bahçıvan Ali ap tarlua •• cenuben yol 
Şarkan aan lbrabim otlu Ahmet fimalen beae dayı tarlaıı 
garben kaya oıJu Seyit cenuben dere 

Gebzenin Sultan Orhan maballeainden 
hafidi Mehmet ağa 

Şarkan hacı lalAm otlu Balri •• Muıtafa dere ve pmalen yol 
ve garben hacı Ali hafız Şerife E. •• tatar Huan Ye 
•ahibi aenet cenuben Mustafa ç. 

ı 

Gebz.eain GOzeller mahalluindea bek· 
mezcinin Üzeyir ağa 

ı 

. . 

. • 

ı 

. . 
ı 

Gebzenln gftzeller mahallealnden 
Halim Ef. karısı Zahide hanım 
Darıcadan Kerim ata karı11 Ayıe 
hanım 

Geb:ıenin tuzla kary~ıinden bahz 
oilu Mustafa 

1 ı 

ı 1 ı 

Darıcanın islim mabeUeıinden Ali 
011man karıu Zeynep hanım 

ı 

• • 

1 

1 

ı 

1 

• • 

• 
• • 

1 

1 

• • 

• • 

1 

1 

1 

1 

1 

ı 

Gebzenin Tuzla karyeıindeo Kava
la mübadili Ali aia . . 

Berber Ahmet Ye hacı lbrabim n Ha.eyla Ye kllrt lbrahim 
Şark- tfmendifer yolu fimalen aemerd O.maa prben yol 
ceauben Nahide ve Oıman mllfrez tarla•ı 
Şarkan tarik ıimalen Ahmet Seyit Efendi garben Oaman 
Nahide ve Uzeyir ve Is mail ve cenu ben Muhtar Efendi tarlası 
Şarkan Osman ve Nahide ıimalen Mehmet ağa garben lamail 
cenuben Hllaeyin Bey tarlasa. 
Şarkan yol ıimalen yol garben bacı kara Hllseyln tarlali 
cenuben hamamcı Ali eğa tarlaa 
Şarkan Uzeyir ve Oıman ve Nahide mllfrez tarlası ıimalea 
Nahide ve Oıman mOFrez tarlası garben yazı merası cenubea 
lımail Efendi müfrez tarlası. 
Şarkan Saip Efendinin tarla11 timalen Ye cenuben AYte hatun\ 
garben bacı Mehmet Efendinin tarlaıı 
Şarkan kara Mehmet elyevtım ıimyen oğlu kolye tarlaa1 timalea 
tarik garben pamuk oğlu Ömer cenuben aahlbl senet Halda 
tutluğu 

Şarkan Şakir oğlu Mehmet garben Ye fimalen Dimltrl cenubea 
nikeli ve manavul tarlası 
Şarkan Yuvandan metruk zeytinlik Ş. bllaıtan metruk zeytinlik 
lle piraıkii ispiriden metruk inginarlik garben bataklık ve hane 
bahçesi C. ispiri haae ve araası ve mezarlık caddesi. 
Şarkan ŞükrU tarhsı ıimalen panayut cenuben aümela garben 
yol ile mahdut 
Şarkan eyri beyun oğlu (amali Yereıeai tarla11 ıimalen kapudan 
yanke veresesi garbe.ı Ahmet oğlu Nuri cenaben TaıHman yola 
Şarkan sarı Mehmet elyevllm Ali ıimalen vuilald garbea aahlbl 
ae et cenuben yol 
Şarkan aarı Mehmet vereaeai Ali ıimalen yol G. barelem tarla• 
cenuben aabibi senet 
Şarkan lbrabim •ereaeai ıimalen yol ıarben bçin otla cocuk
lan kapudan aneati oğlu yurgi •• cenuben yol 
Ş'tkan lbrahim ağa vereaeıi Nuri pmalen boyacı tarluı garbea 
aimitçi oğlu vasil cenuban yol 
Şarkan karabacak Akifb"ğ' ıimalen cenuben baamaa otla pan
deli garben yol 
Şarkan karabacak Akif ıimalen yol ıarben babacan akli cenuben 

yol 
Şarkan baba detrinin Yereseleri ıimalen karabacak Akif bajl 
garben taıçı nikola cenuben Ali Oıman bağı 
Şarkan ma1iye hazinesi tarla11 ı:malen yol ve garben maliye ha
zinesi anası C. Nabi Ahmet 
Şarkan Nebi Ahmet ve maliye hazine araau Ş. yol Ye Nebi 
Ahmet tarl aı ve Zekeriya C. Zekeriya T. 

Gebze Ziraat Bankaıma borç~arı 11 ödemiyen baladald medyun1arın lf'm·!tatlan 5-12-934 tarihinden ltibar~n 20-1-935 tarihinde muvakkat ihalesi Ye on beı glln aonra d• 
•2-935 tarihinde kat'i ibaleıi icra edilmek tizere açık artbrma ile satılığa çıkanlmııtır Tal.plerio lialakamıza müracaatları ilin olunur. (7997) 



.... 

• ilyon rca ınsan 

P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti va dır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
262 adeı milli sancak Ye ııhbiye fonlarl nllmuneleri üı;erlnden 

açık münakasaya konulmuıtur. Ml1nakaaa 4 Birinci Kanun 934 
Salı günü 1aat on dörtte Galatada Karamuıtafapaıa sokağında 
lıtanbul limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mllteıekkll Komlıyonda 
yapılacağından taliplerin ıartnamelerinl alSrmek Uzere Ankarada 
Hudut ve Sahiller Sıhhat' Umum MUdUrlUğil Ayniyat Muhasipliği 
ile meıkfır Merkez Baıtablpllğine muracaatları. (7634) 

-
Çölde kaybolanlar 

Çoban Yaldızı 

ile yollarını bulurlar 

ve bedeflerine va1ıl 

olurlar 

iŞ IANKASI 
kumbaraıı 

da lılerinl bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı günlerde 
'mdada koıan, yol 

gösteren odur. 

TAKSİM 
Sarp Agop Hastanesi 
~.eccanf muayene günleri 

Dr. V. Kasapyan B. Sah, Cu na 
Sertabip. D 'lıilıye mii tehaasııı 10·12 
Dr. Ethem Vassaf B.Pa:ıartul,Pert••b• 
Asabiye ve ukliye mütehıtHııı 9·10 
Dr. Menera B. Per,embe 
Hnriciye miltehaa 1s1 10-12 
Dr. Kenen Hasan B. P&ısar, Sah 
Hontgen mütehusııı 10·12 

,--------------, Her akşam 

·NOVOTNi'da 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

Doktor 

HOR ORU • 
1 

Eminönü Valide kıraathaneai yanında. 
~ Tel : 24131 + (4520) .-

~.-; ... ._ ............. 
Denizyol ları 

IfLITMISl 
Aeeateolerl ı KaralıtJ1 KtJp,l~afı 
Tel. '1H2 - llrk 'lel MlllılDrdarnde 

Haa Tel. !2740 ......... ... ..... 
iskenderiye Yolu 

KARADENiZ vapuru 27 lldnci 
teırln SALI gUnü 11 de Port• 
aaide kadar. "8001,, , ______________ , 

······························································ 
Son Poata Matbaası 

Sahibi: AH Ekrem 
Netriyat MildürUı Tahir 

Buton dünyada fevkalAcle rağbet 

AiMON 
Pil eri ve 

Cep f nere 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
haı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. ismine dikkat buyurulması 

• 
PARiS MODASI 
lılemeli iç çamaıırlar. 

Hanımlar ; Kendiniz için gömlek ve komblnezonlar1nızı 
çiçekler ve motlfelerle aUsleylnlz. 

Zevciniz için, gömleklerlne markalar ltleylnlz. 

En birinci nevi ve renkleri solmaz 

PAR İS 
KONTONLARl · dır. 

Hatırlayınız ki = 

c . B PARADIR. 
Galataıaray, No. 204 Nlkolaldl Eftl 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

E·mniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup yeminli Uç ehlivukuf tarafından 
tamamına 345 lira kıymet takdir edilen ÜıkUdar Merdiven köyün• 
de Tekke ıokağında E. S, 6 Y. 8 No. b maabahçe bir bap1 hane 
aatııa vazedilmiı olduğundan 31-12-1934 tarihine mUsadif Pazartesi 
g\inO aaat l4 ten l6 ya kadar dairede birinci arthrması lcr 

edilecektir. Arttırma bedeıli kıymeti muhamminenin % 75 ini 
bulduğu takdirde mUıteriıi Uzerinde bırakılacaktır. Akai tak· 
dirde en son arttıranın taahhUdU baki kalmak üzere arttırma 
15 ııUn müddetle tecdit edilerek 15- 1· 1935 tarihine mUsadif 
Sah gllnU ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya· 
palacak ikinci açık arttırmasında arthrma bedeli kıymeti muham• 
minenin ~- 15 ini bulmadığı takdirde satıı 2280 No. la kanun ah· 
klmına tevfikan geri bırakılır. Satıı peıindir. Arttırmaya iıtirak 
etmek lıtiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçeai veya milli bir bankamn teminat mektubunu hAmil bulunmaları 
liıımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diier alikadaranın vt: irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanoı ve 
buıuıile faiz ve maaarife dair olan iddialarını evrakı müıbitelerl 
ile birlikte illn tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeltri la1ımdır.Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
aabit olnuyanlar aatıf bedelinin paylaşmuından hariç . kalırlar mü· 
teraklm vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak iıtiyenler 10 • 12 • 934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu· 
rulacak arttırma ıartnamesi ile 934·ı478 No. lı doıyaya mlira· 
caatla mezkur doıyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin 
olunur. (8000) 

ASİPİROL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilicıdır.ıı,.~;:k:;.da SALiH NECATİ e(474:)1 


