
Bir Adam Rüşvet 
Verirken Yakalandı 

MUdd . "l'k tUıvet •ı~~umı ı dün Albert Koben adlı bir Suryell hakkında 
kararı "•ıdıgı ve ıübhell vaziyetlerde görUldUiU lddlasile bir tevkif 
Albert K hııtır. Bu karan icab ettiren hadiHnin tafsilata şudur: 

... 0 enin babasının ismi Jozeftir. Yunan tabasmdandır. Anası 
( Dnamı 11 inci 1Uzde ) 

Musiki San'atkarlarının 

111 .. 11cı .-. '•tlıirl•• te,,ı• Mr hld• 
(Yuı•ı 11 inel .. yfaaıısdadır} 

···························· 
AtetUrkUn D~;;; .. G;·;;;;~;;;; 

Dua Atatürk Beyotlunda bir 
gezinti yapmışlar ve bu arada 
birkaç mağazaya uğramııla~dır. 

Grip Hastalığı 
Fazlalaşh 

Son günlerde havaların bir açıb 
bir kapaması ve ıthratsız git· 
meıi, ortaya yine grip hastalığım 
çıkarmııtar. Denilebilir ki grip 
ıalgın halindedir. Hastalığa tutul· 
mamak için bir ihtiyat tedbiri 
olarak ıunlar yapılmalıdır: 

Bir bardak sıcak ıuya ( 20 ) 
damla kadar tentlrdiyot damlata· 
rak sabah akşam gargare, gece 
ıokaklarda dolaımamak, sıcaktan 
soğuğa ihtiyatlı çıkmak; haata 
ziyareti yapmamak, kuranda kal· 
mamak IAzımdır. Rahatsızlık du
yulur duyulmaz da liakel Uç gün 
odadan çıkmamak ve bir doktor 
çağırtmak doğru olur. 

Altın Bolluğu Sıkıntı 
Vermişi 

Nevyork 26 (A. A.) - Ardı 
arası kesilmiyen altın ithalatı, 
devlet idaresini şaşırtmaktadır. 
Bir kısmının ihraç edilmesi için 
çabfllmaktadır. ----

Bir Cinayet 
Arkadaşını 15 Yerinden 

Yaralamış 
Nazilli (Husuıi) - Birkaç gün 

evvel Maatavza yolunda bir ciml· 
yet olmu,, şehirden köylerine git· 
mekte olan iki arkadaıtan deli 
Anenin Mustafa, bir kavga ne
ticeıinde Yeniceli bekci Hasanı 
15 yerinden bıçakla yaralıyarak 
öldilrmUttUr. Hasanın bet çocuğu 
kimıeslz kalmıı, katti yakalan· 
mııtır. -lf ----

Avusturyada Nazi Ve 
f(omUni•t Propagandası 

Viyana, 26 ( A.A ) - Son zaman· 
larda, Avuıturya'ya fazla miktarda 
Hitlerci ve komUniat riaaleler 1rirmlt 
ve aatıtılmıt oldujundan bakan· 
lar heyeti bu tlrlü propasr.udalarla 
allkadar olanları tiddetli cnalara 
carpbr••r• karar ••naiftir. 

İdare iıleri telef~ ·u: 20203 Fiah 5 koruı 
:::> 

Av11I ve Salalıaddlrc lta.toa•d•lıl 11ataklarııula ( Ao•I baıı .arılı olaıadır) 
Cuma gUnll llk maçlan yapı· kü ıpor ıayfamızda anlattık. 

brken gllnllıı mllblm maçı olan Bunlardan Nihad yaralarını sar• 
Galatasaray • Vefa mUsabakaım• dırmıı ve evin• altmlıtir. 
da, Galataaaraylı Uç oyuncunun Kaleci Aml Alman haıtane· 
sakatlandıtını esefle öğrendik. Bu sinde, ayalı kırılan Salahad· 
hadisenin nasıl olduğunu da dlln· ( Devamı 8 nol yliıde ) · 

m • 

ÖZ TÜRKCE 
Geçende karı ,. "" Y okıa, birlbirile 

koca itlerine bakan Kol Kırılsa, Yen anıa,m•ft nice karı 
Altıncı Hakni (Hu- kocalar var. Bd 
kuk mahkemHi) ı • d K ı tQn evliler, bualara 
8n8ndo iki kadın, çın e a ıa... benzHelordi, Tan 
kocalarının UıtUne rıya ııtandık. evlerin 
ıald ır dılar' bir atız'°e':"'lc_e_p_a-ta""'!!k'"!!'l-ad"!"'ı!!"'la-r.--i-çi-y-at_a_ıa'""k-ya_r_a...,1hlarla dolardı. 

He_Ie bir tanHi kecaaını öyle dövdO Karılık, kocalıkta dayağa yer 
kı adamcağı•, yediQ'l dayaktan bayıldı. verenler, bu mutlu birletmenin tadını 
'?Uçlllkle ayılttılar. erememit zavalhlardır. EYii bir kadın, 

Nedendir bilmem, koeaaından da· kocuını berıeyden önce tatlı dili, 
rak yiyen ~adına herku acır da, lfGler yüzile kendine batlamalıdır. 
karısından dayak yiyen kocaya herkH Dayaklı, ne kadın evine batlana· 
gü!•!·~~cak, böyle aüpe1rllndDz, bunca bilir, ne de koca el altnıda tutula· 
kıtı ıçınde karıdan dayak yiyea erke-d bilir. 1'0 e acımamak elden ıelmiyor. Hert•Y bir yana amma, hiç 

Evll~lk, gUndllzleri çifte hırlama, r•celerı çifte horlamadır derler. Bu olmazsa, bu kirli çamatırlarımızı 
bil n böyle ortaya ıermeatk. •• 

b
•?.z;l 

1 
t. 11

1 
.e•liler için detil, ancak Kol kırılaa, yen içinde kalı&... bat 

oy e crı çın aaylenmiı oJıa gerekt·ır. 1 k .• d k 1 ..... , yanı a ıap a ıçın e a ..... - ........ 
""' 

Arkadaşımız Halil Liitfiyi Ölümle 
T ehdid Davasına Dün Bakıldı 

S•çlu Şı vlı.et ıohldl•rlıt •bleriıti 41•l•rk•ıt .. 
Alemdar oteli sahibini öldUr- çundan dolayı dUn Ağırceza 

dUğUnden dolayı 12 buçuk aene mahkemesinde mevkuf en mu ha· 
hapıe mahkum olan ve bunun kemeıl yapıldı. 
yedi buçuk aeneainl ikmal ettiti 11Şevket ,, in ıuçu, pollsce ya· 
cihetle af kanununun iJinlle çı· pılan cllrmUmeıhu~a naıaran, ı~-
kan Şe•ket iıminde birinin yeni zetemiıln aabiblerınden Bay Hahl 
bir " lldtırm•i• teıebblla ,. au• ( DeYamı ıı inoi Jiizd• ) 



(Halkın Se~ı)1 

Cumanın 
Esef Edilecek 
Maçı 

Cuma günkü lik maçlarında, Ga• 
laıuarayJa Vefa &&kımlan mao 
7aparken Galatuaraydaıı 60 
0111ncuhUD aakatlanmaıı. maal
Hef, bir emrinlci4ir. Biz, bu 
ıriitun1arda, defeatla bu kötft 
alııkanlıktan ıilı:i\yei ettik. Halk 
ta ıiHyetçi, fakat nziyet bir 
türlü düzelmiyor. Bu mün11e
bet.le, dün, bir defa da okurları. 
mızın fıkirlerini aldık. Biıe ıuıı
ları aöylediler: 

Bay Faik ( Beykoz Y alıköy 148) -
Oç 1aralı Yar. Biriainin dizleri zode
lenmit. Biriıinin a7atı kırılmıı, 
OçilncüsünGn do kafa11 patlamıı. Haı· 

tanelere kaldırılmıılar. Ayaklar alçıya 
• ·ınmıı, baı ıarılmı§.. Ben bu haberi 
Jrazetede .. Kan glSYdeyi ... n baılıfının 
alında görllnce savat 1aha1ma ald 
hlrtey zanaettim. Meter çarp·ıaaJar 
Şarktaki Japoalarla Moasollar detil, 
Fener ıtadında Galataauaylılarla 

Vefalılar imlf. Çocuklar ıi:ıe ae olu
yor? Bacatıaı ayatıaı kırdıtınız, batı 
aı parçaladıtınız kimdir? Apı •ille
tin aynı ıehrin, belki a7aı mahalle 
u mektebin adamları detU miıiaiz? 
DOayanan dlSrt tarafından brze haber· 
ler •eliyor. Fakat hiçbir milletin 
oyuacu1arı b8yle haf, ıBz patlatmaz
Jar. Bu, kaçıacı oluyor. 

Sia de pekli& billyoraunus, ıtadlar 
muharebe yeri dejU, ora•, •tlenee 
reridfr. Kırmızı renkli •t;ucey: de rlz 
blae ılsterdiaiL Artık bl7ia; tds•.,ml
lG•h kal.adı. Spor 7•rieri e.bbe 
laarblitinden çıkarılmnu biz meraklı 
Hyirdlerl bir ...... tribhlerde •lSre
mlrecekliais .• 

• Ba1 Nuri ( Uıküdar Irı.ıklı 18 ) -
laaaaıa, 1poramH ad• makıllı bl.r tea
aike muhtaç dlyealere laak Hrecetl 
ı•liyor. Dla yiaı f •aer stadında 
NiluHha disi 9k•ı" S..l•ha1Wiaia 
•yatı lcrrılmıı, A•nl bııtındaı 7ara
lanınıf. Bunlar ıedyeltrle bl'da1telert 
kalclınlaııtar. Haaem bu l.t-<:nh bdi· 
Hler kartıııada hiç birtcJ 7olunuı 
fibi oyuaa denm ettirmiftJr. Y etiı•if, 
faal hayata firmit bir Türk ıencinin 
luıaıaı dllkmek, oau bayat •• faaliyet 
•akkından uzak bulundur&cak bir 
malOliyete •Hketmek .. demektir? 
Eter her oyuada b87le iç beı 
kurban HrecekHlr bla fatbol falan 
lıtemeyiz. Spor lthnlzia bU ~ali, yola 
10kulma11 samanı arbk ttlmit •• 
reçmiye batlamııtır. Koca Cum.:;rlyet 
llke1iade baıtanbaıa r.aa)ıt lalküm 
ılrer Ye bir yurdda,ın burnu bile 
kanamazken ıehir ortaa.ada müae•• 
•erlerin blribirlerfnl remeleriae akıl 
erdiremiyoruz. 

Okonomi Muesseseleri 
Ôkonoml Bakanlıj'ına bağlı 

mfteueHlerin lıleyif •aılyetlnt kon
trol etmek Uıere ,ehrimlzt; gelen 
bakanhk muralnb ve mlifettiıleri 
teftlflerini bitirmiıler, raporlarım 
bazırlam11e bqlamıflardll'. Ahnan 
•muml netice, bu c:lalrelerin nor
mal yaz.iyette bulonduklanm r&t
termiftlr. 

Garib Bir Tecavüz 
Bir Delikanlı, Gene Bir Kadının Gö

Kolonya Sıkarak Zedeledi 
•e zunu, 

Enılld gtln k~prll tızerinde bir aarkmtıhk ı.t- fıılayeyi kadının yDıOne dolru çe•frerelc 11kmıfbr. 
diıeai olmuı, bir gene. bir kadının 16zUno kolonya Fıakıyedın çıkan lapirtolu kolonya Bayan Zebranın 
ııkarak ı:edelemittir. iddia ve tahkikata g6ro hl· gözllnlln lçJne gitmiıtir. Fena halde canı yanan Ba· 
diae töylo oJmuıtur: · :ran Zehra feryad etmlye baılamıt ve Nezihi de 

Nezihi adla blrial enelkl gltn eline geçlrdljl k le ı F k u-•k t f d 
köçftk kolonya fııkıyesinl kolonya Ue doldurduktu açtDJya oyu muıtur. a at OaJ ara ın an yaka-

lanarak pollıe tealim edilmlı, Bayan Zehra da ted ... 
aonra 10kata ııkmıı •• yolda birkaç gene kıza .ı albna alınmııtır. 
kolonya fııkırtırak ldSprllye kadar gelmiıtir. NezihJ Sandalda Bir TecavUz 
köprOye geldikten ıonra arkasını ldSprl\alln demir 
parmaklıA'ına dayamıı ve :yfno önünden aeçen kadıa Şadiye ilminde bir gene kadın Uç gln •••el 

k J • ıece 1aat (21,5) da karııya geçmek için Ka11mpa-
Ye ız arakolonya fııkırtmaya baılamııtır. ıadan Ali oğlu Muıtafanın aandalına binmiıtfr. 

Kadınlardan bir kaçı Neıihiye ihtar etmişler, iddia ettiğine glSre, Mustafa sandalda Şadiyeye te-
fakat d~Iikanh aJdını etmemittir. Nihayet Nezihi cavüz etmiı Ye polis tarafından yakalanarak dftn 
denizo bakarak gcçmgkte olan Bayan Zehra adlı mllddeiumumillic g~nderilmiftir. Muıtafanın tahkika 
M•;:ıc bir kadın kendi 5n0ne geldiği Strnda elindeki tile dördUncft mUstantik mef pi olmaktadır. 

- --- -------------
Kaçakçılık Mı ? Kültür Biberci Mehmed 
lhtiıaı Mahkemesi Bir Müfettişleri 
Davayı Vazife Harici 

Gördü Arasında 
Dftn gllmrUkteki aekb:incl lhb· 

1aı Mahkemealnde bir kaçakçılık 
da' •ıına bakı1mıft:ır. Kontenjan 
barfr.i makine idhall •uçundan 
baklannda takibat 7apılma11 la
tenea Bay Kadri Nuri, Sadık, 
Htie Nazmi Ye Onkimyanın dtln 
du111fmalan 1apılm1fhr. llatiaaa 
mabkomeıl bu iti ıallhiyetl ha
ricinde görmnı •e dayanın Aaliye 
ceza mahkemuiıae ıönderilmeıiae 
karar Yermiftlr. 

24 Saatin 
Hadiseleri . -

Mustafa adlı bfriıl Tophanede 
bir fınndan ekmek almakta olan 
Anna Adlı bir kadının bir lira1101 
kapıb kaçarken tutulmuıtur. 

~ Sabri adlı biriai Beyoğlun
d• Galibdede caddesinde re1Am 
Ma micialn dllkklnını aoyarken 
&lir müeıhud halinde yakalanmııhr. 

Jf- Sabıkah Şnkrll Fentırde 
Y ovanın ahırlarından koıum ta• 
kımlarım çalarak kaçarken yaka· 
J.nmıtllr. 

>#- Şoför Şerifin idaresindeki 
2123 No b otomobil Harbiyeden 
geçerken 60 yaşında Aıiye adlı 

bir kadına çarparak yaralamııbr. 
Bayan Asiye tedavi altına almmıf, 
toför Şerif yakalanmııhr. 

lf. Polis komiaerlerlnden bay 
HOseyln Alinin karıl& bayan 
Fatma Sirkecide tramvayda ba· 
yılmıf, tedavi altına ilhnmııbr. 
KUltUr Bakanı Ankarada 

Bir mtiddettenberi ıehrimizde tef
titler yapmakta olan Knltnr Bakanı 
Bay Abidin Ôzmen dOn akıam An
karaya d6amGıtlr. Kültar Bakanile 
birlikte, orta tedriıat umumi müdüri 
Bay HaND A·ide Aakaraya aitmİftİI'. 

Aldığımız malftmata 18re, 
KnltUr Bakanlığı umumi teftiı 
heyetinde bazı değişiklikler yapı· 
Iacaktır. Birkaç umumi mllftettit 
yeni vazifelere tayin edilecek, 
bunların yerine, Uıclerde muYaf· 
fakiyetle uzun zamandır tedrlaatta 
bulunan muaJllmlerden bazı zevat 
seçilecektir. Şimdi teftiı heyeti 
reisi bulunan bay Aml de baıka 
bir Yazifeye getirilecek Ye buraya 
bir baı mUf attiı reisi tayin edile
cektir. 

Muallimlerin Mesken Bedelleri 
Dk tedrisat muaOiml.-infn me .. 

ken bedeUerl birkaç aeae evnl 
kaldırılmııb. Fakat kaldınlmadan 
e•velld aoa yıla ald mesken be· 
dellerl bau aebeblerden dolayı Ye
rllememiftl. latanbul maarif mll
dllrlllğll, verllmiyen bu mesken 
bedeilerhıi ödemek Jçln yeni yıl 
blldçesine tabaisat koymak husu-
ıunda daimi encllmenle temasa 
geçmiıtir. Yapılan heaablara glSre 
ıenede (70) bin lira kadar bir tahai
•at konduğu takdirde, &ç ıenede, 
muallimlerin alalacakları bulunan 
mesken bedelleri ISdenmlı ola-
caktır. 

Eli Taşh Kadın 
Beyoğlunda Kaledıbinde Ha

cıali ıokağanda oturan Şevkiye 
adlı bir kadın bu alacak yllzün· 
den çıkan kavga neticesinde llya 
adlı birini tat.la batından yara• 
lamıştır. 

Yurddaşr 
Hesabını biliyorsan, yannı düvünU
yorsıın mutlaka bankada bir tasarruf 
huabın olmalıdır. 

M.LHT.C. 

Evini Kaçak Et Depoau 
Haline Koymuı 

Po!la memurlan Şehzadeba· 
tında Biberci Mehmedin eYinde 
kaçak et kuildiğinden ıtıbhelen
mit Ye bir aratbrma yapmııbr. 
ilk araıtırmada evde 350 kilo 
kaçak et bulunmuştur. Buna 
rağmen Mehmedin ıGbbeU yazJ
yeti deYam etmlt Ye bu ay içinde 
muhtelif zamanlarda eYinde tekru 
llç araftll'IDa yapılmlfbr. Blrind
ainde 200, lkind.inde 60, Dçlhı
ctlsilnde de 150 kilo et yakalan· 
mıthr. Biberci Mebmed mahke
me7e Yeril.mittir. 

Bir Otomobil 
Devrildi 

EvYelki gece Sanyer 1&rtla· 
nnda bir kaza olmuı bir otomobil 
devrilmif bir adam yaralanmııbr. 
Hidise töyle olmaıturı 

Y eniköyde oturan Pa.U, Dl· 
mitrl, Y orgi te T anq adh d6rt 
adam evvelki gece aya çıkmıya 
karar vermifler ve Mehmed adlı 
bir ıoförlln otomobilini tutarak 
yola çıkmışlardır. Otomobil Sarı
yeri geçtikten ıonra Manakoa 
denilen bir tepeye çıkarken 
an~zın boıulmuı •• geriye 
doğru bir hendeğin içine dDıerek 
devrilmiftlr. Avcılardan yalnız 
Pa•ll hafif surette yaralaDmlf 
diğerlerine birıey olmamııbr. 

Haliç, Şirketi Hayriye Ve 
Akay ldarelerl 

DUnktı gazetelerden biri Haliç, 
Şirketlbayriye Ye Akay idareleri
nin Belediye tarafından 1atın 
alınarak lfletileceğinl yazıyordu. 
Yaptığımız tahkikata g6re, bu 
huauıta Yerilmiı bir karar yoktur. 

Rdncl klnun 'I1 

Giniin Tarihi 

Kereste Takasın· 
daki Yolsuzluk 
iki Buçuk Milyonluk 
Aykırı lı Yapılmış 

Kereıte taka11 lzerindo yapıı.' 
7olıuduğun tabkikatile utraıan t.., 
kik •eyeti bir buçuk Hnelik çaİJf .... 
larına ald fedekeyJ temamlamıfl6 
Euakın birer .ureti lahİlarlar, Ziraat 
Yi Ôkonoml bakanlıklarile İhtitıf 
aabkemHlne verilecektir. 

Komiıyon, korHte takuında yap .. 
lan yolıuzluğun kıymet itibarile ild 
buçuk milyon lirayı lulduğunu tublt 
etmiı Ye (42) kiti hakkında hklb•I 
yapı im aıını iıtemiıtir. Bu l~ te, ihr•• 
edilen gereıtelere kıymet b"çmelJ 
lzere Ticaret odaıında 1eçilen komi .. 
yonun Ye bu komisyon ekıperlnin de 
ihmal ve vazifeyi ıuifıtimal ıeklir.de 

•eauliyetleri bulundutu 8ne ıUrUl
mGıtür. 

Verilen malümata glJre, fuW 
kıymet biçilme ve mevhum kerealolerl 
••r•ıt aibl glilterme yolile 7apald 
yolıuzluk itinde ekiıperin allkaaı d• 
8'8rülmektedir. Bu zatın, Hıl ekıpd 

olan Bay HDHJiD. Remzinia imzaajDI 
taklid ederek fazla kıymet takdlt' 
etmekten ıuçludur. 

Milyonluk Menfaat 
Tahkikatın bntladıj'ı ııralarda v .. 

Daniıtana kaçmaya muvaffak olaa 
Hırlıto Ninldia'in bu itte bir mU. 
yon liradan fazla menfaat temİll 

ettiti Ueri ıGrGlmelde, ayrıca Baf 
Mebmed Kbımla Bay Yuıuf Ziyan• 
(SO), bin kere1te Gzerine mnhu• 
faturalar tanzim ettikleri, Hırlıto N .. 
aldiali Armantko •• Vehbi Cemil 
Huiri'ala bu faturalara iıtinad• 
muamele yaptırdıkları neticeaine ., .. ' 
nl•ıfbr. Bualardan Vehbi Cemil ele: 
Suriyeye kaçmıı bulunmaktadır. Taltel 
ldk laeyetinla mea'ul glSrdüiü (42) kl
ara1ında takaa komiıyoau azaları il~ 

( 8 ) orman memuru, ( 10 ) muaye• 
memuru da bulunmaktadır. ' 

Otrenditimize göre, ıuçlu ıörtU .. 
memarlarıa yazl~etleri altkadar ~ 
kaalıklarea tedkik edilecektir. · 

Ankara Japon Elçl•lnln 
Kızı Nltanlandı 4 

Londra, 26 (A. A.) - Japonya 
BtıyUk Elçisinin oğlu Bay ltlro 
Mat•odeira ile Jine japonyama 
yeni Ankara BUytik Elçiıinl~ 
kızı Bayan TokukaYa nlıanlaıa
mıılardır. 

Amballj Sergl•I 
TGrkofiain açtığı ambalaj nUm..,. 

neleri Hrgiıi dün akıam kapanmıtbr. 
Serıidekl nümuneler bugün Ankar .. 
ya s8nderileeektir. 

Sersiyi dOn Vali n Belediye Re. 
tal Bay Muhiddin Oıtündat ile Belee 
diye lktıaat itleri mlldürQ Bay Aaı• 
S6re17a gezmitlerdlr. 

iki Esrarcı 
Yakalandı 

Sabahaddin ve Hasan adlı 
iki esrarkeş KadıköyUnde earar 
çekerlerken ctirmümeıhud halinde J 

rakalanmlflardır. Her ikiıinla 
lzerlerinde bir mikdar esrar buıt 

lanmuftur • 

. __ S_o_n_R_os_t_a_'n_ın_R_e_s_im_lı_· R_ik_ô.g_es_i_: ________ R_a_z_ar_O_la_R_a_sa __ n_B_. _D_ig_o_r_IG_ı_· ._· _j 

- Yakında eti dokuz kurut 

fazla11na alacıkıııı Hun B. 1 

... Peki amma, bu HYmc.n 
neye ?.. Dokuz kurut fazla, Mnia 
ceblae rirmiyecek ki ı .. 

H. B. Malim a, &oyunu, l Eh··· 
ıığm biz ııetirdfthnia l~ID.. olmuı 1 

' 
Getirtmekle 

:e:= ------.u· 
Hasan B. - Elbet parma ı.ı.d 

da yalarızl Bal tutaıı parma*' yaaar 
da, et tutan parmak yalam .ız mı 1 



inci klnun 

Hersrün 
Köylünün 
Gözü 
Açılmıştır 

k ~nadoluda köy köy dolaşarak 
öylüye, hasad mevsiminde mah· 

b~l almak üzere borc para veren 
ır .~•cir asalatıyor: 

tlfr - Ben bu yıl yapağı ve 
o· ık aatışından çok ziyan ettim. 
u:~kce~ılniz kl bu yıl yapağı ve 
kö lild ıyl para etti. Fakat ben 

Y en topladıiım malı piyasa· 
}'a vaktinden önce çıkardım 
llcuıken • 
ıonra f' sattım. Halbuki bir ay 
bir ıatlar fırladı. Eğer ben bu 
kadayı 1bıldııeydlm bet bin lira 

ar azla k 
itini k P~ra azanacaktım.,, 

ıözüne çoJ ıyl bilen bu adam 
.. ıun arı da ekledi: 

lıin I~ ~!. Y~parsm. Bilgimiz kıt. 
B • 1i•nı keatiremiyoruz.,, 

h en, bllınlere aorub akıl da· 
\'~,~~nın lyllikleıini anlattım ve 

•• ır arılık töyle dedim: 
da - Gelecek yıl daha açıkgöz 

v0nırbn .kazancın ekıilmez.,, 
Yayı ' •nım bu ı~ılerlmden, 
tu na basılmış bir sihirbaz ku· 

8~, ilbi yerinden fırladı \le: 
bağ d Ne aöylUyorsunuz, diye 
ıçıldr 1

• köylüniln gözU öyle 
tlftt M ~ 

1
klk gelecek yıl } apağısım, 

icar gın olay kolay elinden çı· 
100 rnaykacakhr. Biz tacirler bir az 
ca M ra ~Y köy dolaşma ya çıka· 
Pa~ız, •

1 
köylilden ıimdlden pefİn 

•lrn a 1 e buğday, tiftik, yapağı 
Re aya savaıacağız. Fakat köylü, 
dU ç:n Yıl malın iyi para ettiğini 
lı f nerek mahsulnntı ucuza kap
lornııyacak. Parası olmayan köy· 
lll naz edecek, parası olanlar da 
lb:he satışa hiç yanaşmıyacak, 
"ık aut toplandığı vakit aatışa 
• aracak 
lbll Bu t~~'ır Anadolu kaylUıile 
fo teyasııtlar arasında ahı verit 
"rnıuıunu böyle çizdikten ıonra 

'l\\nu töyle bitirdi : 

SON POSTA 

Resimli Makale a ileriye Giderken il 

Y.rminci asr n ortalar.oda yaflYOruz. Hııı:lı sritmek, 
fakat hiç stlrçmemek, bu urın köklettirditl biricik mu· 
vaffakiyet ıartıdır. BurGo dGnya beıeriyetln elinde bir 
oyuncaktır. Aacak klinat denen in.an oyuncatını, avu· 

cumuzda 11teditimiz gibi evirib ç .. \İrebilmek iç:n ü kü 
yolunda bOtlin hızımızla koımamııı: gere.ktir: Öyle 
lae firenlui çözelim vı ileri! Marf.•• Marıl .• dıyelım • 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Dış işleri Bakanı Şehrimizde 
~~~~~~~----.~~~~~~~-

Bay Tevfik Rüşdü Aras: "Kıral Borisin Komşuları 
Hakkındaki Niyet Ve Tasavvurları Malumdur,, Diyor 
Dış itleri Bakanımız Bay Tev· 

ffk RUıtU Aras bu aabahki trenle 
ıehrimize gelmlıtir. lıtasyonda 
Rlyaaeticumhur umumi kAtlbi Bay 
Hasan Rıza, Seryaver Bay CelAI, 
Vali Bay Muhiddin Üstündağ, 
Polis mildilrU ile doıtlan tarafın• 
dan karşılanmıı ve doğru Park 
oteline gitmiştir. Bay Te•fik 
RDştO Aras gazetecilere vukubg. 
lan beyanabnda Balkanlar muka
renetinin mUsaid bir surette t~ 
kAmülU bahsinde nikbinlik göa-

termiı, ılSzü Bulgaristandakl ıon 
hadiselere naklederek Bulgar ga• 
zetelerinln yapılan tebeddüllerin 
Kıral Borlıln ızhar ettiği arzu 
üzerine yapılmıı olduğuna dair 
teminat vermiı olmalarına nazarı 
dikkati celbetmiı ve demiıtir ki ı 

11 
- Bu hal, iyi bir hllkUm 

Yermek için kafidir. Zira kıral, 
Borialn komıuJarı hakkındaki 
niyet Te tasavvurları malumdur.,, 

Hariciye Bakanı, aözDnün so
nunda önllmüzdekl Balkan anlaş• 
ması konferansının Mayıs ayında 

BUkreşte toplanacağını beyan 
etmiştir. 

Sof ya, 26 ( A. A.) - Türkiye 
Dıı lılerl Bakanı Bay T e•fik 
RüıdU Ara1, Sofya istaayonundan 
geçerken Dıı itleri Bakam Bay 
Botolof ile Dıı itleri Bakanlığı 

genel katibi ve ytıksek memurları, 
TUrklye ve Yunanistan orta elçi· 
lerl ve Yugoslav maalahatgllzan 
tarafından aelamlanmııtır. 

iki Bakan, tren durduiu mUd· 
detçe görUımüılerdir. 

flld~- Köylümüz, eski köylü de· 
takır. Gözü çok açıldı. Çllnkll 
tçin~en gırtlağına kadar borc 
~ak .e idi. Bundan ötUrO hasad 
C>l tınde altmış kuruı edecek 
lh~n Y•pağısım, paraya olan geniı 
te 

1Y~cı yüzünden yirmi kuruşa 

~;~ı:;,;ı~::;:.·\!:c:·•·;;:ıı°:~!~ Türkün Yapıcı Tutankamonun Ka- Fırtına Büyük 
1'u!tır. Hattı bir kısmı borctan l • d M k b '7 l T T J •ııe ~lmuştur. Bunun içindir ki Meziyet erı rısın an e tu : Larar ar ver I 
•• rın k gidişini daha iyi kavrıyor Londra, 26 (A.A.) - Taymlı Oğlunu Bana Gönder, Mı- Varıova, 27 (A.A.) - Boriı-
lcap~çı gözlere kolay kolay mal gazetesi bir makalede Türkiye law' da mlithiı bir fırtına olmuıtur. 

Parmıyor.» Cumuriyetinln on birinci yıldönll· sıra Hükümdar Yapayım P t 1 d 
ita raıını köylUnUn sırtından .Ld k d. k. Alman Asarı Atika EnstitUsU e ro ma enlerinde 20 kule yıkıl· 
.o .. :

1
anan bu tacirin anlattıg" ı •tt m!l:ıü kayae ere ıyor ı: mış, fabrikalar, evler, yoJlar ve 

.. e u ,.- " Bu 11 seneden her biri bütUn tarafından Boğazköydo yapılan f 
dur b' zerinde derinden derine sahalarda pek mühim değişiklikler hafriyatta çok mühim eserler bu· tele on hatları haaara uğramıştır. 

Sayfa 

Söz" Kı 

Seyyahlar için 

Klavuz Mektebi 

91 

.. -
Vaktile, dGnya timdiki gibi ~Uğürt 

detilken, yabancı •eyyahlara ptk de 
ehemmiyet verilmez.dl Şimdi ailA"ilrt
lük bata gelince, her ülke baıka 
ülkelere mOmkGn oldutu kadar çok 
mal •atmayı düıDndlj-11 •ırada, kendl 
ay~klarile para getirecek yabancı 
seyyahları kenditine çekmek için de 
çareler arıyor. 

En •on gelen haberlere göre, 
Yunanlı komtularırnız, kendilerinin 
antika ülkelerine daha ziyade seyyah 
çekmek gayeaile seyyahlar için kılavuz 
mektebi açmak çaresini bulmuılar. 

Berekehersin ki, Yunani•tan kii
çük bir i\lke, sonra da orada ynln•z 
eski iki medeniyetin Htr'eri bulunu· 
yor. Bununla beraber birkaç ay içeri
•İnde iki medeniyet arkaolojiainl, yeni 
bir uluıun oUukça sıOrDltlllü tarihini 
Öğrenmeye mecbur olacak klavuz 
talebeye inHn yine acıyor. .. 

Fakat beni Hıl dGtGndClren eey, 
bizim Turlng klubfln komıu memle
kette o mektebin kurulduğunu haber 
ah.ı ca, burada da •r, sreç onun gibi 
bir mekteb açmağa karar vereceğidir • 

Öyle olunca, biıı;im topraklarımıza 
gelecek Hyyahlara bu topraklar in• 
rinde gelib geçen eaki medeniyetlerin 
uerlerini iyice anlatabilmek için, 
kılavuz talebeye o medeniyetlerden 
hepı'nin tarihini, erkeoloji•ini öğret
mek lizım olacak. 

Bilmem, bizim topraklarımızda 

gelmiı reçmiı medeniyetleri ıtmdiye 
kadar hiç aaydınız mı? l.teraeniz, 
şimdi benim aklıma ıelenlerl birlikte 
sayal•m: 

1 Sumer, 2 Aıuri, 3 Kildani, 4 
Mıaır, S Huri, 6 Eti, 7 Mitani, 8 Aka 
E1i, 9 Frikya, 10 Lidya, 11 Ere, ti 
BUytlk lakender zamanındaki E•ki 
Yunan, 13 Bizan., 14 Selçuk, 15 O•
manlı medeniyetleri. 

Bntnn bu medeniyetlerin tarihini, 
cotrafyHına, erkeoloji•lnl l>trenmete 
mecbur olacak kılavuıı; talebenin vay 
haline! 

Vakıa, diyebillrsinla ki: 
- Bu mektebte klavuduk 3jn· 

necek talebeler sonradan. en ıı;iyade 
vapurlara dolarak kafilelerle srelen 
Hyyahlara memleketi ve antikalarını 
göstereceklerdir. O Hyyablar da kea• 
dilerine ne s3yleniJirH dinlerler, yahud 
dinler gibi görOnGrler. Onları doldur
mak, her türlü bilsriyl yutturmak ko· 
lay olur. 

SözDnDz dotru. Memlekete en çok 
relen, en ziyade para bırakabilecek 
olan seyyahlar da öyle kafilelerle ge
lenlerdir. Fakat klavuzların hizmet 
edecekleri Hyyahlar yalnız onlardan 
ibaret detil. Yukanda birlikte uydı· 
fl'ımız o e.kl medeniyetlerden her 
birinin mGtehasaı• ilimleri var, ya bu 
Alimler de kitabları okuduktan •onra, 
mütehasaı~ oldukları eakl tarihin 
eserlerini aazlerile görmek için buraya 
gelirlerle? 

* )'ığı~ hdU~Unmek gerek olan bir · · ti 11 • 1 ldö U U lunrnaktadır. Bu meyanda Tiltan· MUnakalit durmuştur. Zayiat 
köy(u" .akı katle doludur. Çünkü getirmış r. ınc yı n m ' 500.000 zeloti tahmin edllmektedı·r. Bayle Allm •eyyahlardan biri, bOtfln 

nUn d l k k I sınai proa-ramı bilhassa dikkati kamonun gene yaşta dul kalan tnrihini <inceden epeyce öj'renmiı ol· 
lığa k ar 1 tan urtu up var· calib olmuştur. Hu program, zevcesinin Eti Hükümdarı Şuppi· Samsun :l6 (A.A.) - Yukar· duğu kilçDk bir tehirde antika bir 
lllkuı a\luşması, yurdun bUyUk Türkün yapıcı meziyetlere malik lullumaşa yazdığı bir mektub da larda soğuk ve kar fırtınaları kaleyi görmiye srider. Şehre varınca 
kolay~re kavuşmasını tezleştirir, olduğunu göstermektedir.,, bulunmuştur. Bu mektubda "Üğ· devam ediyor. Bu tarafların un yanına bir de kılavuıı: alır. Klavuz ~u 
•e\lınr:işyteırıdr.eg~enr.un içindir ki çok Orman Kanunu lunu bana gönder onunla evle- ihtiyacını temin eden Çeltik bo- Alım adamı da 6teki seyyahlar gıbl 

M huk.. d gv azında ki büyük Un fabrikaları sanarak, hergDa •Öylediği slSzlerl o_na 
Ankara 26 - Orman mille- neyim, ısıra um ar yapayım,, da tekrar etmiy• baılar. Fakat ilım 

B d ·ı kt dlr don yüzünden iıleyememektedlr. ı 1 atmış Mı?. hossısı Orman kanunu için hazır· enı me e • adam adım .batında kı avuzun yan 1
•-

1< Jadıcrı proJ·eyi bir raporla Ziraat Sıhhat ŞOrası Yugoslavyadaki Türk larını çıkartır. Kılnuz l!kia, herı~y!n 
aş 26 ( A ) 6 26 s hb t n E daha dotru•unu öğrendıtin• eevınır. 

aerntcil' . .A - Meia adası bakanlığına vermiştir. Projeye na· Ankara - ı a f rası mlaki Yanlıılar çotaldıkce Bfkelenir•ı: de, 
den 8 k[1 tarafından aahıllerimiz- zaran mevcut taahhUdler devam Şubatın 23 Onde toplanacaktır. _ Ankara, 26 _ Maliye Bakan• alncağı do'gunca parayı dDıDnerek, 
leneke z on mil açıkta yüzlerce etmek üzere Ormanlar devlet ta• gekı'len kur'a ile General Besim 1 - y I d T bir muddet •es çıkarmaz, amma en " b l k ıgı ugos avya a ürk tebaaıının k 
ile birçokkz n ve bbenzin varil!eri rafmdan iş!etilecek, kalt'iyykat ıı ı mer, General Mazlum, Kilisli bıraktıkları emlake mukabil veri- •on~dBe k~~=~. ııı;;;~, görDyorum ki 
rtıg· e t 1. ereste ulunarak gUm- bir kontrola tabi tutu aca , mu· Ş d k 1 l le k ı d · · eı 1 d k 1 d' ·ı Bay Rif at üra an çı arı mış ar- ce para arm ne suretle tesviye bu kaleyi Hn ben en ıyı tanıyouun. 
t~rin Uz=· ~ ilmiştir. Teneke- hafaıa teşkilatı ldu~ı·et ek ırılo- dır. Fakat bunların yeniden Şü· edileceğini tedklk etmek üzere b. Ôyle)'H beni ne diye yanına çat rdın? 
ı-,eft S.ndik:t o en kala benzin cek, cezai mUeyy c er onu a· raya memur edilmeleri bakanlık· komİs) on teşkil edilmesini Başb~~ Alim •eyyah : 
~larak Yazılıd Kmar aıı TDrkçe caktır. 1 h bl tan iıtenllmiıtir. kanlıktan lstemittir. - Otlum, der, bu kaleaiaBtarlh~e 
•ereate•idı'r •ar. ,•reateler Anupa Meclisi Umumi nti a arı tk· T çok mOhim bir yeri vardır. ea u 
evvelki f · un arın on beı gUn Ankara 26 _ iç itleri bakam Sovyet Başbakanlık l ren Çarpıştı farihi yaıı:mak içia ıimdiy• Akadakr 

h ırtana d b t l Ô V 26 (A birçok kitablar tedkik ettim. nca 
bıu teme} bi a a mış o maaı vi'ayetlere yaptığı tebliğde Mec· Müsteşarı ldü arşova, .A.) - lwov ya- kendi kitabımı çıkarmaıı:dan lJnce 
duğu tabın· r \lapura alt bulun· llıi umumi intihablarım 88) lav Moako•a 25 - Sovyet Baıba· kınında bulunan Sinovodzok ia- kalenin her y· n•nı kendi rifıı:Oml• 

ın edllmektedı'r. d ·· ı d " tasyonunda ı'kı· t ı ı k 1 ttırmak 
B ıeçimini takibe en gun er e ya· V l i . . ren çarmııtır. rörerek yazı arım a artı P 

uğd;ıy f şİ pılmasrnı emretmiştir. Saylav ıo- kanlık birinci mUstetan a er yen lkısı ağır olmak lb.ere 16 yaralı iatedim. s~ni yanıma aldıtım . ~u 
Ank l k Koylenef fücceten ölmUştUr. varc'ır. kalenin taf. lit nı bana lJtretmen ıçın 

Liı rnlls~:a,~ 26 - Ziraat bakan· ç~i~m~i~8~Ş~u~b~at~t~a~y~a~p~ı~a~c~a~h~r·~=~=~~~;;::;;;:;:=:============~=~==::::;;=:;:;:;:::::;~ deQ-ildir.. Buraya ae inceye kadar 
teıki.d~ ı"ın rbı Bay Atıf buğday "" ==-:;:: yalnızlıktAD canım •ıkılmıfb. f~unı 
l .• ugu kU k r I N Is TE R I N A N ' Y• lnız bat•na yolculukta ~n zıya~• acağını, kadr ~ fc ·ilde ka- JS TER N A M A / • kan fey, k rt •anda kendıaine •oz 
kuf edilmedi; · ~ üzerinde tevnk- aöyryecek bir adam bulama .. a1 •· ~ır. 
rul he r gını, tahkikatla meı- Ben de •eni kart•mda •ÖZ cıımi 
Iİn• d)'e ın d<.ha 15 gliıı mesai· Ankar da bir tiyatro trupu kuran Bay Rııtid Riza, ., - Bunlar bu hareketlerile Lenden evv~I . 

'" evam d h Jk k l t hh"dl dini yebilecek bir adam bu.unaua 
larda n k e eceğini, buğday• kendisin en birkaç artiatin an•ızıa ayrılm~ına ra{t~cn a a arıı o an aa u erini lta'e almıım•tl r, temail- dive almıthml 
bilah o san olub olmadıS?-ının tem•il:erioe devam etme!.tcdir. Ratid Rıza, Habıbe de rolleri oldutu ilin edi.<liği halde bunu unutub 

F
are ani ltılacağını söylemiş l ·. Molla denmekle töhret:ı Bnyan Halide ve arkadatların n çitnemitlerdir. Bu hareketi batka bir memlekette 
ransanın Teess iirü temsil ııı..,amı an• zın istantıula kaçmaları hakkında yapsalardı tiyatro hayatından ebediyen diıkalirye 

Frahla h"kü a l . t" edilirlerdi. ,, 
M •unları li y cmış ır: 

ada • u meti a.rmara 
t 1 s . ve cıvarındaki }'er sarsm-

a arı-:ıdıın mü Jl°d huk- r . eve 1 tcessür!er;ni 
u:ne ımızo bildirmi:,.1;. 

ISTElf iNANMA! /NAN ısr• 

* Sev ·alıları. kılavuz mektebin~• 
öğreti' ccek en 70r İf, ı.eyyahl ra soıı: 
söylemt"si ıi b lme't deği', ı r l~rı!'da 
ilimltri bu un ,,... onl rın söyl ye• 
ceklerl teyleri, lırm • e ) •~'ıt çık~,_ 
dıkları v.ıkit kızmadıtn dıaleıneaıal 
bi!melctir. 
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t Memlelurt Man~ara••l. 
Armudluda 
Soğuksu 
Köyü 

Armudlu (Husuıl) - Soğukıu 
köyü buraya bir saat mesafede 
Ye deniz yUzUnden 200 metre 
yukarıdadır. Bu köyün bir adı da 
Selimiyedir. 60 evli olan bu köy, 
diğer dağ köyleri gibi 1877 yılın· 
daki Rus lıarb iodon gelen iÖÇ

meolerle • kurulmuıtur. Köyün 
ahalisi çok çalışkandır. Rençber· 
Uk ve kömlirclllükle geçinmekt~ 
diri r. Köyllo araziıi çok bereket· 
fidir, herkesin llçer, beşer koyunu 
ve keçisi olduğu iibi, 50 ıer, 
100 er bq hayvanı olanlar da 
vardır. Bu bey:vanlarm yününden 
•• kllından tezgAhlerda kumaf 
dokumak auretile olbiıe ihtiyaç· 
Jnrım d~ teınln etmiı olurlar. 

Köyde klraı, dut ve erik 
ağaçlan çoktur. Evler çam v 
m91e ağaçlanndan yapılmııhr Ye 

birer katlıdır. Üzerleri kiremittir. 
Hu •YİD 6n0ndo bir de ıamanhk 
Tardır, kayde dnkkAn yoktur. 

K6yllller, eve aid olan gaı, 
tuz gibi ihtiyaclannı k11abadan 
temin ederler. Köylln etrafı bol 
ormanlarla çonelidJr. Halk, avcı· 
lığa fazla meraklıdır; kıım bu 
ormanlarda vahşi hayYan a vana 
çıkarlar. 

Yazın durmadan çalııan So
ğuksu köylüleri, senenin muayyen 
zamanlannda gezmiye giderler. 
Her evin önünde bllyUk büyük 
meşe ağacları vardır. KöylU, yazın 
ııcak günlerinde bu ağaclarin 
dibinde gölgelenir; istirahat eder. 
Köyden ( 15 ) dakika mesnfedo 
(Narlı çayın denilen bir yer vardır 
ki bJJhaSAJa Hıdrellezde pek fazla 
rağbet bulut. 

Burada bulunan meıe ağac
lannın bir dalını bile kimse ke
ıemez. Köylln ortaaında bir cami 
••rdır. Her evin önUnde bir pı· 
nar vardır. KöylO yaz mevsiminin 
en 111cak günlerinde, bu pınar· 
larm ıayesinde buz gibi eoğuk, 
eyi memba ıuyu içer. Hakikaten 
ıoğuk ıu köyU.. Köyde mekteb 
vardır. Fakat muallim yoktur. 

Muşta Aşçı Kalmadı 
Muı, (Huıuıi) - Viliiyetlmlz

de ıkl lokanta vardı. Bunlardan 
bit tanesi geçenlerde dOk· 
kAnını kapayarak memleketi olan 
Si:rde gitti. Antebli olan diğerJ 
iıe resmi bir vazife aldı. Bu 
vaziyet karşısında bekar memur· 
larm evlerinde yemek plılrmek 
için erzak aldıkla rı g6r1Hmekte vo 
evli arkadaşlarına bu vaziyetten 
daima tikayet etmektedirler. .............................................................. 

-
&ADUCQ MK M 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSINIZ 
F~KaT: 

o~ta 
DAKİ f>İR. İL.Ô.N 

BüTÜN ÜLKEYİ HER c;.UN DOLAŞIR 

• 
MEML 1 KET HABEllLERI 

Ceyhanda Kana·zasyon 
Tesisatı Vücuda Getiriliyor 
Ceyhan, (Hu· yurd olan Ceyhan 

ıuıt) - Buranın da bu vatandq· 
Yumurtalık ve laruı her yandan 
Kırmıt adında i rahatı için uğra· 
iki nahiye mer- 11lmaktadır. M .. 
kezi vardır. Şim· •eli bugünkü çı· 
diye kader geniı kılmayacak dere-
alamı it olan co olan çamurlar· 
kasabamızda te- dan Ceyhanın ta· 
lefon işleri ba- mamilo kurtulma11 
ıardamamışh. için yoldan ıon-

GtJdJği gUn· ra ırmaktan daha 
denberi kasaba· yüksekte bulunan 
mııJn ooardması Oeyhanda yeni yapılarla 11\i!lenmiı bir ıoku kasabamıza bir 
huıuıundald iyi lılerln .tinUnde ko- bulmuı ve bu akçe bankaya Ja· ı IAğam teıkllAtJ yapılacakbr. Bura 
ıan Vali Bay Hayri ÔztUrk bu tmlmıtbr. Köylerfmtzdo eaaılı bir ç~uklarının hUkOmette •olan lıle· 
çok mUhlm iti de kökllnden bl- ıekllde köy yasasının tatbikine rıni kolay. h

1 
al~e1tmbclr)erl Jçln de 

O iki k devlet çevrım erıo araya toP'" tirmeye uğraşmaktadır. BugUne baılanmııtır. n . öy yazganı lıyacak bir hnkömet konağına da 
kadar köylere, nebiye merkede- köyler arasında makıne gibi . it- lbtfyac yardır. Bu da en &nden 
rlne u1anacak telefoa itleri için lemektedirler. Hayri ÔıtllrkUn kay dUtUnDlecek ve yapılması lbım 
Bay Hayri Öztürknn derleylb iıleril• yakından allkalanmaktadır. ıolecek yonlliklerdendir. 
topladığı akçenin bepıl dört bini Etrafile beraber 40600 Ttırke Vamık Faik Utur 

Çorluda 
inkişaf 

Çorlu (Huauıi) - Memleketi· 
mizlo Avrupa yolu üstünde bu· 
lunan Çorlu Trakyanın eskiden· 
beri ehemmiyetli bir köıesl olarak 
tanınmıştır. Yerli yabancı birçok 
yolcuların uğrağı bulunan Çorlu 
son yıllar içinde çok inkişaf et• 
mfı ve bu sene yerleştirilen g6ç· 
menlerle kaza nüfusu çoğalmııbr. 
Tabii olarak nüfus kesafetiyle 
buradaki iktısadt canlılık ta o nİI'" 
bette artmııtır. Kazanın bir ha· 
rilası yapılmakta Ye yeni yapılar 
haritaya g6re tauılm edilmekte· 
dir. 

Çorlu hUkümet konağının hl· 
raz harab ve ihtiyaca kAfl ıel
medl~I görUldfiğllnden bu aene 
kazada yeni bir kfikümet konağı· 
nın yapılması dllıOnülmektedir. 
Malkara hllkfimet konağı da ilk· 
baharda tamir edilecektir. 

Karamandan 
Haberler 

Karaman, (Huıuat) - Kaaaba 
ile köyler arasındaki bUtUn yollar 
yapılmııtır: Kaymakam yol yapıl· 
ması iılerlnde bfiyllk bir titizlik 
gö&termektedir. Kasabadn Cuma• 
dan baıka borgUn pazar kurul· 
mıya baılanılmııtır. Köylnler bu 
pazarlarda ıattıkları kömürlerin 
btlediye kontrolu altında satılma• 
sını iatemektedirler. ÇUokO bazı 
açıkgöz mUtevasııtlar köylüden 
kömOrü okka ile almakta ve ıa· 
tarken kilo Ue satmaktadırlar. 

Kıt buralarda biraz zararlı 
olmuı, tipi yUzUnden baıı yollar 
kapnnmıfbr. 

Belediye numarataj lılnt bitir· 
mek Uxeredir, bUtün ıokaklara 
ad konmuştur. 

Bigada Bir Müsamere 
Biga ( Husust ) - lkmalmek· 

tebi mualUm ve talebeleri tara· 
fm<lan sinema binumda bir 
müsamere verilmiş, mavi yıldırım 

pi} esi temail edilmiştir. Talebe 
ve muallimler bu müsamerelerin· 
de çok muvaffak olmuşlardır. 

Bigahlarm Yardımı 
Biga ( Hususi ) - Marmara 

adasile civarındaki köylerde zel· 
ıelede zarar görenler için bura 
halkı tarafından 100 hasırla bir 
miktar yiyecek temin edilmi9 ve 
mahalline aönderilerek daiıtıl· 
mıftır. 

Diyarıbekirdeki Sesli Sinema 

Diyarıbekirde ııeıU ılnema 

Dlyarbekir ( Huıus1 ) - Her Dk zamanlarda aeall ainemaya 
sene DJyarbeklre birkaç tiyatro merak eden halk timdi nedenao 
kampanyası geldiği halde her bu raibeti aı.altmııbr. Zabit yurdu 
nedense bu aeno hiçbir kumpanya ılneması diğer eglence yerlerin· 
gelmemiştir. GOndiiz it ve il\çle· den daha ucuzdur. 

rile meıgul olan halk gece bedii Sesli sinemanın duhuliyesi on beı 
zevkini okııyacak bir eğlence kuruş gibi cUı'I bir paradan lba· 
aramak v• muvakkat bir zaman rettir. Bedii zevkıni tatmin etmek 
için olsun kafaamı dinlendirmek lstiyen halkın bu ucuzluğa rağmen 
imkanından mahrumdur, Burada sinemaya gitmeylb kahveleri tercih 
mükemmel bir auU sinema var- etmesindeki manayf anlamak 
d mümklin olamamaktadır. ır. 

iyi Bir İş 
lzmirde İane Toplamaktan 

Vazgeçildi 
lı.mlr (Huauai) - C. H. F. 

Başkanı Bay Avni Doğan çok 
verimli ve faydalı bir i~ baıar· 
mıştır. Birçok hayır cemiyetleri· 
mlz tarafından aenenin muayyen 
zamanfannda müsamere, balo ve 
sair ıebeblerle toplanan lanelerlu 

bazı kimseleri belki usandırdığı 
dllf UnUlerek muhtelif cemiyetlerin 

toplıyacaA-ı lanelerden 11rfmazar 
edilmfttir. 

Buna mukabll ihracat meval· 
minin en verimli ayları olan bl· 
rincl ye ikinci teırlnde, lzmirin 
hamiyetli tüccarlarının C. H. F. 
yardım kolu emrine terkettiil 
birleştlrllmlıtir. Bu ıuretlo top
lanan para 60.000 liradır. 

Bu paranın blSlllmUnde HIIAll· 
abmer, Hlmayeletfal, Veremlo 

Mncadele Cemiyetleri hisselerile 
birlikte Ege mmtakau mokteb· 
)erinde okuyan Yarlıksız çocuk· 
ların yemek, ldtab ve elbise pa· 
ranla da vardır. Bu aenekl HUAll· 
ahmer balosu bile davoUyo ile 
olacaktır. 

Gaziantebde 
Yağmurlar Dindi, Soğuk· 

lar Başladı 
Gaılanteb (Husuıt) - Bay· 

ramdanberi ıehrlmlı ve civarına 
yağmakta olan bol yağmular dlln 
kesilmfı, havalar açılmıştır. GU1Un 
baflangıcındanberl ıehrlmb:e ya· 
ğan yağmurlar altmıı ıantimet· 
reyi geçmiştir. 

Bu yağmurların tesiri ile bir· 
çok kaynakların suları artmış, Al· 
leben derealno bnytık ıel gelmiı· 
tir. Bu yağmurlar, ayni zamanda 
iki yüzden fula duvarın çökmo-
11fne ıebeb olmuı ve bu yU.zden 
bazı kazalar da vukua gelmlıtir. 
Bu meyanda Nezibll lbrahlmln 
alb yaııodakl oğlu Sadeddfnin 
başına helA ç6kerek ölUmUnQ 

mucib olduğu gibi bir sokaktan 
geçmekte bulunan Gazlanteb ga· 
ı;eteal Neşriyat MUdUrO Bay AU 

Önlerin ayağı da o esnada yıkı· 
)an bir duvarın taşlarından ya· 
ralanmışbr. 

Daha yıkılacak birçok duvar· 
Jar vardır. Belediyenin yıkhrma 
itile uAreoacaAı Umid olunmak· 
tad1r. · 

Bankacılık Haberleri 

lngilterede 
Banka Kazancı 
Çoğaldı 

1934 Yılanda lnglllz Bankala• 
rının Kazançları I 

lngiltcrenin 5 bllyUk bankll 
1934 yılı içinde diğer yıllard•• 
daha çok kazanmıglardır. 

Midland bankın safi kazaocl 
1929 danberl en yllkaek olanıdıt•l 
Natiooal Provincial ile Westmlol' 
bankalarmın kazancı ise ıon tlf 
yılın en yfik eğidir. Barclays t• 
Uoyds bankaları da dahil olmak 
Ozere beı büyük bankanın safi 
kazancı &§ağıda gösterilmiştir. 

1934 1933 
Yılının safi Yılına göt• 

kaz.ancı artma 
logiliı. 1... logıliz L. 

Midland 2.292.217 25.371 
Westminıter 1.524.880 59.9~S 

Nati~oal Pro- 1643.760 40.'.i36 
vlncıal • 
Barcla71 J.708.174 103.495 
Lloydıı L6Sl.S06 212.684 

Verilen temettiller eaklsi gibi
dir. W eatmiıter bankHında yapl' 
lan yenlllklerden biri de, 1931 d• 
plaımanlardaki değerden düımr 
nin 6ntıne geçmek için yaradılmlf 
olub o kurundanberi husual 
bir he.sahta tutulan 1.820. 151 
lngiliz lirasının ihtiyat akçesin• 
geçfrllmiı olmas dır. Her bef 
bankanın safi kazancı muamele 
vergis, kontenjanlar içfn B ) nld 
mikdarlar, muntazam ve meşkuk 
borclar çıktıktan sonra beıab 
olunmuıtur. 
lsvlçre Bankalarının Vaziyeti 

Dllnya savaşı içinde lsv;çreye 
kaçan sermayeler yüzünden inkf• 
9af eden bankalar büyük banka 
meselelerini gerekle ~irmiş idi. 
Fakat lsviçre sanayiini de fena 
halde baltalayan dllnya luhra" 
nından dolayı birçok bankalar 
·re hatta «Calsse federa le de 
prete et depots» ancak hU. 
kdmetin Ye tlçfincU ıahıslana 
yardımlle faaliyetlerine devalll 
edebilmişler ve bu brı l de 
lfletmeden biriktirmeyi ve para 
kaldırmayı gereklendirmiştir. HO
kümet bankalara daima yardıDI 
etmif Ye 11on zamanda da bunları 
kontrol etmek ve sermayeleri il• 
ikrazları arasındaki mlinasebatl 
teabit etmek üzere geçen~crdt 

Meclise bir kanun IAylhası ver• 
mittir. Yakında da bloke kredilet 
için bir kararname hazırlanacaktır. 

Fran dakllere Gelince .• 
Fransada küçük bankalar krl• 

neticesi yavaş yavaş ortadan 
kalkmaktadır. Dört büyük banka 
lıc para bozgunluk ve intizam• 
sızlığına rağmen kendilerini mu• 
hafaza edebilmişler ve Bank d6 
Franım muhafazakar politiiu.s. "' 
kuYveUi nakit 1=ara m•vcuc.u sa• 
yesinde de tutunabilmişlerd. r. 

Bankalar üzerindeki depre yoll 
Şubat 934 denberi dağtlnıış \'6 o 
zamandanberi de mevduat k ı mell 
emniyeti :ı geri dönmesinden lnı· 
men de I. gl!lz lirasının son lrnruıı"' 
lardaki düşmeıinden dolayı \ ğal
mııtır. Fransız banka sistemi va• 
zifesiui İ) i görmüş ve hükfıı •. e tiP 
müdahalelerine dayanab •. ı .ış tlt 
diyebiliriz. 

Belçlkad 1 e •• 

Belçikada HUkünıet Brnk.a" 
Iarın teşkil&bnı tekrar yen lt:ştır• 

miş ve bu maksatla ticare La.n: 
katarın ı ano~m bankalard. • (ış 
)ere 5ermaye yatıran banka 'a d · ~) 
ayırmıştır. Bundan başka lı ku" 
met lhrac edilen bazı kı} nH .JerJ 
Ulusal Banltaqın taahhüdü .. aı ,da 
lıkontolu alarak garanti etnı .~tir. 
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El U Ve ngiltere 
zafılırsa.. Londra, 26 (A.A.) - Valvnl lh· lngilterede Evler Çöktü, Ağaclar "Bir genele sevişiyoruz. Fakat 

. Dao buradn ita·yanın mnstemleke tilafı üzerine Habeıistana aç1k bir D ·ıd• H T f K l arada aıılması, karlı dağlar ka• 

Bana Darıldı 

•ıy~I UT' aözgelitl ederken dedik kb ııempati glSsteren efkarı umumiye evrı ı, er ara arış 1 dar güç olan engeller olduğu için 
- talyanın mllstemlekecilik ıi· Somali'de Franın:ılarla olan hadiseye L ki 

yaaa •nda f zdtği yo.un istikameti karı• daha ciddi bir vaziyet takın- ondrn,26 (A.A.} i mb; de dllrllıt olmıya karar 
Hebeti tana gidiyor.,, mııtır. ''DiEkonomist,,, ıunları ya11yor: - Bilyilk Britaaya verdik. Şimdi, artık biribirimizl 

8 OT1ı d d adalarında tiddetll k l · l lk" d d ğ 
d . ua .. n ah açık konuı biliriz n •1Yann, Habeıiıtan, uluslar crn • ço yı an ayan ı er orta 1) az. 

,, .. '-• f tl d lılr kaaırna e mek• S ,; ••Eı ti zası sıfatile aiyasi men aa ar an e evgimlz, bir kardeı sevgiılnl 
"' i · bUkQ tedir. 8 zı yerlerde 

H b-: aer talya günün blrind cak ulua 1 mevcudiyeti ve • geçmiyor. 
a tf ııt l l ı.11. dil rOzglrın hızı, saat· nın vah a~a e atncak olursa, Afrika· tinin aeviyeainl a e umum nya O, gUzel bir eser hazırlamışb. 

eöUerind!' kor~ıınl~ında ve kızg~n aev:yesine ytl~ıeltirse istifade ede.. :e d~ mili bulmak- Baıtırmastnı ı6yledlm. Para11 yok· 

kaQ gövdeyi ızı .. ct~ ıya~et opaca t, bllecektir. '' Birçok tarafa muı. ÖdOnr vermek iıtedim. Kabul 
V go ur cektır. ,, Almenyanın H beş Elçlsl w-

• tece :t r bu ıav 1 kıyameti p~tlak Berlin, 26 ( A.A. ) - Santlago kar ve dolu yağ· dmedi. Ben ikimizin niyetine bir 
olurıa •onunda kim kE":sa- elçiıi Baron Fon Şön Adisababa el- mıtbr. DOn aabab tayyare bileti almıştım. Dedim ki: 

acak •e k' d 1 fırtına baılamı~t r. k ıunu ını yıkılacaktır? Bu aor- çiliğine tayin c ı mişUr. ., - Biletimize ikramiye çı ın· 
11 cevabını Onlü bir Frans1:1 Par's, 26 - Franaanın Hebeıistan- BugDn de devam ca bastırırıln. 

t'•ııcıaının H b etmektedir. 
ter M' nkzındnn nrelim. Pi- dan tazminat iıteyccaği, a eşista- Benim bu ıözUme gllldll ve: 

i 1
11

• adındaki bu yazıcı, siya• ı da bunu yueceği bildiriliyor. Memleket için- _ Bizde 
0 

talih nerede? diye 
lam,' erınd ki bilgisi ve tok yazt- K K v de fırtına, ağacları 
Fra epoy almııtır. Ro ada 3Z3, 1Ş e kBkUnden ııökmü~, hayıflandı. Halbuki son çekilişte 
o lllt. u itaJya •rn•:nda yapılan Fırtına Haberlerı· telgraf direklerini bueumize ikramiye çıktı ve ı,ıni 

• e lekecil"k 1 devirmİf, elektrik x d" h 'nl Ö d , 8 .. d 1 an aımaaından so:ırn gursün ıye epıı ona g n el'* 
• ı,tı bir d tellerini koparmıı, b 

•fiyt~ fa~ a aı .... ğı, 1ukarı ıöylo Nnyor1• 26 A.A) - Bir Nor· dlm. Fakat sevdiğim erkek, u uyor: At evlerin bacalarını 
" 1 veç gcmlainin çarpması neticeatnde b h lugilterede bir fırtına manzarası hareketime çok kızdı ve: - tnl- O t 1 k R'k . uçurmuı, a ç o . . . 1 d . • a ,,-, nı 1 em c ec ı sıyaaa· batan Amerikan Mobayk ·npurundan .,.itlerini devlrmiıtlr. kalmıı olan bır~ın te vıye gltmit· 1 1 f-! 1 d di uı .. ,· "lhir tilrktn Habeıt.tanı ve Habeı• ,. 1 d - zzet ne 111m e oyna ın, yo 

"' • kaptan ile birlikte (12) kiti kaybo~- Londra civarında kar yaA-mııtır. er ir. b d d k 
tuf .. ,.. ç •ayma alıd r. E1ter topuna, 1 15 b 1 Son dak'ıkada haber verildı' 11ra·n... ana arıldı. Ne zaman ır me • 

"fS • muıtur. ki tayfa da çarpıtma eena- Şark ve tim al kontluklarında da o 11 " 
ffab 

100 
v tayyarelerine güvenib de k gör, bu 1Dbah rüzgar D vonda saatte tub yazmıyor. TeyzeclX-ım.. Çok 

eı t ki ısında exilmiftir. Şimdiye kadar (10) ar yağmııtır. 90 m·ıı b'ır hız'a esmekte idi. Buranın 5• 
tir opra arı içine doJudi:r:gin ce1ed bu'unmuıtur. "ft•pıtma esna- Birkaç balıkçı gemisi fırtınanın b k 1 b ak sevdiğim irJn bu dargınlık beni 
b.lil ete kalloııru baı:na pDakGllU ...-u Giddetinden limenlara bar•nmıolar ve pazar yerinde ir u U ç maı, ? 
CGnk-Oı ıı bllyDtonn aarmıı olur. aında b~rçok yolcular kendilerini bir an btiyilk tehlikelerle karıılatmıı· etraftaki dQkklnlara zarar vermittir, harab ediyor. Ne yapayım ., 
ok Habeılil r, aari orduları daha denize atmıfhr. laua da hiçbir zayiat olmamıthr. İhtiyar balakçılar bu kadar tiddetll !. Deniz 
~op Ykllar tepeliyecck nrlıktadır. * imdada koşanlar arasında bir bir fırtına hatırla dı\clarım ıöyle· Kızım!. Sevgide, hakikl sev-
lr 1 • arıı mızrak, UlfeR'• kartı ok Kapmay 26 ( Amerika ) - Tayya• doktorla bir haatabakıcının fedakAr· mektedirl r. gide b6yle dargınlıklar gelib ge-

a an bu kara derili insanlar yer reler tarafındıın idare cdlJen sahil lıkları kayda değer. Bunlar, 80 mil Son Posta ı Bir mil 1850 metre d F k d'ğl k 
ı.n n • yılı fırtı '"' ·ıdıı:. d h 1 n • hlld ld ,. .. L t anın aan·ıyede çici ir. a at sen HY ı n er e-u. ..,... uhafızı gemiler, donmuı (S) cese ı:ı a esen r :ıgura rağmen, aa en o u6 una gore, ur ın 

00 d lya nu da unutma.malıdır ki bulmaılardır.l 10 mil ötede bulunan Şetlnnd adale· h ızı 30 metreden fazladır ki bu, kor• ğin lzzetinefıini heaaba katma-
tiıt okuzuncu asrın sonlarında Habe- 1'- rından birinde yaralı bil' n~iy tte kunc bir badi edir.] mıısm. Anlaşılıyor ki o delikaola 
Caa ntıa yaptığı sa1dırışta canı çıkar• • paraca senden aıağıdır. Bu ae-

it ll~HnkQ .Habe iatan da tıbkı o glln· ter çayıaın tagması, bir buçuk mllyar e os ova ya a ransız - a yan beble, seni çok HYmetinc ratmen 
8 uıa tepelcnmlo n yllz i'•rl et mitti• ukı ( Amerika ) 26 - Koldn• ç k J k d 1 . F it J 

llbeııatandır.,, dolarlık zarar vermitlir. S } A J gtıcenmiı. Fakat çok llznlme, ga-
lt.ıFran iZ yazıc 11, yazısını bitirirken (2S) kiti boğulmuı (18,000) kiıt de ıyasa Bir Cinayeti n aşma·sı recekain ki yakın vakitte tekrar 

Yaya glSı oçıklığı salıtı veriyor. tehlike alhndadır. p Perl._ 26 (A. A.) _ Dıt itleri b•· barışacaksınız. Şunu da haber ve-
rag, 26 (A. A.) - Burada oturun -. i ki b b b' ·ı * * Alman muhaciri mObendiı Formia kanı bay Laval mebuann meclleinin, ırey m ne yapı yapı ır 81 6 

Romanyado Din Nevyork 26 ( A.A , - Kor, ya ııt Almanl r tarafından 6ldOrUlmG t ve buober toplonmıt olan dıt itleri, bayatı kurmanın imkanlarını ara~-
Anla amamezhğı yavq erimektedir. Havalar daha az katiller kaçmıttır, Çekoslovak m t· milstemlekeler n bahriye komisyon• dırmalı ve bulmalısınız. ÇünkU 

... tiddetlidir. Fakat Mi11siaipi, imal buah bu cinayetten "Ok müteea irdir, larında, Franennın Habe demiryolu boşuboı:nna uzayan sevgı'lerln 
• 

0 t\kre , 26 (A. A.) - Tranıllvanya Y or-•lr f delta61nda su baamıı olan arazide Bazılan diyorlar ki. Stütgart ra 'yo hlsı1elerinin ekseriy t:ne sahih oldu• lık -e bedbahtlıktrr 
Llrıı 1 t"r"fınd n Bıııbakan ver"ılen b ' (LS.000) k' · · i ~: b •- f t ··d11 n b ı F · ıonu ayrı " • ~ .. .. u.uaan ıtının emn ye... a- • asyonu mu ur u unan ormıs, ğunu söylemiş, Roma anlatmaları TEYZE 

mabzarda deniliyor ki: kında endi9eler vardır. uçan tayyare moUSrlerinl hııva dalga· hakkında da genit iz.abat vererek 
•• "TranaUvanya, katolik kiliıcainin Amerka'da bu hafta içinde 8len• ları vasıl aile durduracak yeni bir demiııtir ki: Amerika Adalet Divanına 
'«•ın ferin say aı, (000) tahmin ediliyor, kqifle mcıguldü ve bu suretle Alman " F t hhOdl · 1 

ı " Vati a ile olan anlnm a· d f h b" - raaaa, na erın 1apmıt Girmek Üzere ı --. 10 il 1 1 milli mil a aosının mil im il' eırrına i 1111tı feahini temin etmedikçe, Rumen yon ŞS Z d ve ta1yadan kat'I ibr a1mıştır. 
art d Vaıington, 26 (A. A) - ft B kanı vAkıf bulunuyor u. .............................................................. Vaıinglon, 26 (A.A.) - HükQma-

05 oks kiliııcai rahat edemlyecektir." A "k d . d'k Yapılan tahkikat, katillerin cina· t•ın ar'"usu nzerı'ne ayan, 37 reye 
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Giderken ilave etti: 
r: - Muh kkak bekliyoruz .. Ma· 
liret kabul olunmuyor... Eğer, 
k artnı Şinasi hakkında menfi 
.:.:~nn varsa, baıka zamana 
mı a... Sen, bu toplantıda bulun
d ya 111 cbursun... Senin ıerefi e 
d~~et edildiğimiz için, bizi de 
~ glllUnc me kide kalmlyalım. 

d hice gittikten sonr oda ın
a a Yalnız kalan Beyhan, bap 
irıya ağrıya dti n u d Beb un yor u. 

ahı . 
1 

lcenin s6yledikleri, beyni· 

belk~ç b~ uğulduyordu. Behice. 
nt kt lıydı, belki çok makul, 

bebt 
1 •ôyleınişti; bulduğu se-

0 er de belki çok akla yakındt. 
nun bir s6 n b' di 11lakt z , ır tek s5zU, • 
~'~~uvazenesini şaşırhyorduı 

t çıkar? Evlenecek olduk-
n onra ... 

Acaba Harun Şinaal ile bera• 
ber olub B hl 
Gaııı, e ce, Türkan, Cevad 
1_ • hatta Hılkat, buna mı 
l'li.cırar vernıiolerdi? 

Onun r 1 
• • 1 ' e yını a madan, buna, 

na ıl ka ·. d rar ~erebılırlerdJ? Bu 
avet, bilhassa bu maksatla mı 

dyapılıyordu? Beyhnn, tuzağa ma 
ftşOrlUUyordu 1 

Beyhanı, zorla mı raaı ede
cekler • vola 11etircceklerdi? Bu, 

nasıl olurdu? Onu, b:elerine, ar
mJanna rağmen, d5nemiyeceğl 
bir yola mı saptıracak; ona, bo· 
yun eydlrmek için ortaya, oUphdi 
bir ıvaziyetml çıkaracaklardı? 

Acaba, onu, vlenmeye mec• 
bur etmek için mi apartmana 

parhmana çağrayorlardı? 
Behice; sonu budur, bu işin! .. 

demlfti. Bunu, türlü tOrlU ma
nalara çekmek kabildi! 

Beyhan, gidecek midi?. 
Bunu, kendi de bilmiyordul 

- 17 -
Her çıngırak sesindo, Harun 

Şinaıi, kapıya koşuyordu, Tekrar 
odaya girdiği %aman, ıobanın 
kal'flsına koltukta uyuklar gibi 
oturan Cevad Galib, ıoruyordu: 

- Kim? 
Harun Şinasi, ıeal titreyerek 

c:evab veriyordu: 
- Bakk lıo çırağı .. 
- Yukarı kattakileri ara· 

yorlar. 
Cevad Galib, onun cevabla-

rm hep baıını sallıyor: 
_ Sinirlenme... Daha erken .. 
Diyordu. 
Harun Şin ıi, kapı~a k'! mak· 

tan yorulmuftu. kendini bır kol· 
tuğa attı ı 

- Eh, ne yapayım... Gelirse 

getir ••• 
Cev d Galib, onun lıy nım 

görünce, içinden : 
- Eyi bir alAmet ••• Bu, eyi 

alam•ttir. Böyle böyle kurtulur· 
un, diyordu. 

Oda kapısı, yavaıça açılmıştı, 
içeri sessizce Eftik dudu girdi. 
Harun Şinasi, doğrulmuştu : 

_ Ne haber, Eftik 1 
Eftik, dudaklannı büzerek 

bakıyordu: 
- Daha bir ıey anlayamadım. 
- Neden? Ayşeyi görmedin mi? 

- GördOm. 
- Bcyhanda bir hazırlık yok 

mu lmit? 
lhf yar kadın, Omldsiz Umld iz 

yutkundu: 
- Daha pijamasfle otu. u· 

yormuı 1 
Harun Şinaıl, bağırdı : 

Cevad, duyuyor musun 1 
- Duyuyorum ! 
- Peki, ne diyorsun 1 
- Daha erken, diyorum. Son 

dakikaya kadar bekleyelim • 
Harun Şinasi, hiddetle ayağa 

kalkmıştı: 

- Senin bu soğukkanlılığına 
öyle tutuluyorum ki.. Kan kuru· 
tuyorsun .. 

Cevad Galib, hiç istifini boz· 
muyordu: 

-TetAp, heyecana dUşer em, 
vaziyet dei!şecek mi? 

Harun Şinasi, durdu; katla-

rını çatarak baktı ve kapıyı 
§lddetle açtı, kıracak gibi kapa· 
yıb çıktı. 

Cevad Galib, onun arkaımdan 
kıs kıs gDldü : 

- Bu da iyi alamet.. Bu 
hiddet, insana, bir karar verdi· 
re bilir. 

Ayakta şaşkın aşkın duran 
Eftik duduya sordu: 

- Sen, ne fikirdesin Eftik 
dudu? 

Eftik, Cevad Galibe yaklaştı 
ve sesini alçaltarak fısıldadı : 

- Açık açık öylemey kork
tum.. Sokağa çıkrnıya pek niyeti 
yokmuı galiba! 

Cevad Galib, ellerini ko!tu· 
ğun kenarlarına vurdu: 

- Ben de o fikirdeyim, Eftik. 
içini çekerek iliive etti : 
- Bununla beraber, kat'ı bir 

şey öyleyemem.. Belli olnıaı; 
çUnkU, kadındır 1 

- Eftik dudu da, batıralarm 
mı, yoksa tecrübelerin mi nkınile 
geldiği pek belli olmıyan bir 
teessürle göğUs geçirmişti: 

·- Çok doğru söy:ü. orsunuz. 
Harun Şinasi, y mek odasına 

geçmi~tl; son ek iklerini tnmam
lamak, diizeltmeye uğratan gar
son Vasile çattı: 

- Senin işin hiilii mı, b'tmedl? 
Vasil, hiddete hürmet edecek 

kadnr tecrübe sahlbidi, gülümsedi: 
- Küçijk bir nal,san olmasan 

istiyorum. 

Harun Şinasi, homurdandı: 
- Küçük bir noksan olurıa, 

ne çıkar? 
Evet ••• Asıl boşluk dolmayınca, 

bütnn tamam hazırlıkların ne kıy· 
meti, ne ehemmiyeti vardı? 

Kapı, çalınmıştı. Harun Şinaaf 
yerinden kımıldanmadı. EfUk, 
demin haber getirmittli yanm 
saat evvel evde pijama ile dola-
şan bir ıenc kıı, yarım 1aa~n 
içinde giyinir, ıllslenlr de ıokaga 
çıkabilir miydi? 

Kapı, açıldı. Sofa, ince, ıon 
kadın sesleri; gevrek, kavrak kah
kahalarla doldu. 

Harun Şinası, ıesleri ve kab-
kahaaları tanımııtı: 

- Behice, Türkln, Hilkat gel· 
diler! Vakit erken, di} e, Cevad, 
bili avunsun, bakalım. lstanbul
dan, iı gilç sahibi olanlar, geldiler. 

Sesler ve kahkahalar, sofadan, 
yan odaya geçmişti; Harun Şinasi. 
misafirlerini ıHrmek, ağır!amak 
istemiyordu. Artık, onların . ytlz
lerine bakmaya utanıyor gıb}~l. 
Becerikaizliğioe, muhakkak, ıçın 

f çin aülüyorlardı. . . . -
Günlerce, limıd ıçınde yaıa 

mıştı. Ümide dü,mekte, kendinde 
hak görüyordu. Bunda yanılmıt 
olmak Harun Şinasiyi çald1rtmıfb. 
Hakkı~a taarruz edilmiı bir ada
mın isyanile çırpınıyordu: 

_ Ha\•ır 0 , bukadar nezaket-
•İz olamaz... Kalbıiz, inaafsıE. 
merhametsiz olabllir, fakat oeza· 
ketai& olamaz! 

4 Ark•e1 Yal' t 
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Dünga Hadiseleri 

Gelen Gideni 
Aratır 
Derler! 

Frıınsamn bUyUk tiyatroların• 

Af:idür il• dan birui, beı 
muharrirl•r yıl evvel Alman• 

cadan tercüme 
arasında b;r edilen bir opereti 
konu1mcı. oynamıya baıla· 

mıJtı. ilk günlerde bazı ıazetc• 
ci!erin tahminine göre bu operetin 
ıUrekU bir mu yaffakıyet kazan• 
ması ihtimali yoktu. Fakat bu 
tahminin aksine olarak halk bu 
opereti o derece tuttu ~. tiyat
ro tam .C yıl müddetle J 500 kU· 
ıur defa ayni opereti oynadı ve 
nihayet bu yıl içinde yerine bir 
başkaa . nı ikame etti. Fransız ga• 
:zetelerinin anlattıklarına göre sıah· 
ne dekorlıırma avuç dolusu para 
ıarfedilmiş olmasına rağmen bu 
operet tutmamııtır. Salon yan 
boş gibidir. Bu vaziyet kar1111nda 
operetin muharriri geçen gOn 
tiyatronun müdilrünU bularak 
llanm az yapılma1ından tikiiyet 
etmiı: 

- Gazetelere o kadar küç&k 
ilAn veri}orsunuz ki, halkın el'ao 
eski opereti oynadığınızı ı:annet· 
med ihtimalinden korkuyorum 
dem~ ' 

Mudur ise içini çekmiş: 
- Keıke 6yle zannebeydl de 

gelseydi, yine para kazanırdık, 
cevabını vermiı! 

~ 

Geçenlerde Alman hükume· 
tinin Amerikadan yUz bu .....------Fransa Ame- k a d a r tayyare 

rlkadan m o t ö r O aldığı 
taggar• ıöyJendiif zaman, 

alamaz mı? bu haber Fransa~ 
-----• gazetelerinde hem 
endişe, hem de hayret uyandır· 
mışh, endişe edili} ordu, çUnkll 
haber Almanyanın sJlahlanma itine 
hız verdı~lni gösteriyordu. Diğer 
taraftan yine aynı haber hayret 
uyandırıyordu, çünkO Almanyanın 
bu muazzam fen ku•vetine ve 
teıkilatma rağmen Amerikadan 
motör aalın alması garlb ııörünU· 
yordu. Bu noktadaki hayret elin 
devam etmekle beraber timdi 
ortaya Franı.z hükümetinin de 
Amerikadan motör satın alına11 
meselesi çıkmı,hr. Fr.ınaız gaze
teleri bu te§ebbüsü fena karıı· 
lamakta: 

- Bütün dünya, Franrnnın 
kerdi motör.erinc itimadı olmadığı 
düşllnce&İni verecektir, demek
t ed rler. 

Son Posta 
Ynml, elyHI, H .. edie W• Halle ıaaeteel 

Eıki Zabtiye, Çatalçtome ıokaiı, aa 
l8TANBUL 

-
Gaatt~miıJ_e (ıl<an yazı 
n re11mlcran bütün baklan 
mahfuı ve gaıetemiıt ai&tir. 
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-------
- Suphane 
Başkası Yok 

Men T ahayyere! .• . 
Dedik, İnsanı 

Yahu 
Zorla K.ötü 

Bu Maldan 

• 

Kullanılmıo elbi11cilere giden kapı 
K1rmızı elma gibi yamakları 

Uzerlne, kozadaa yeni çıkmıı pa• 
mukJar tulturulmuı gibi, bembe
yaz nkab, yuvarlak yüzüyle gUlen 
bu eski çarıı eınafı, camları 
parçalanmıı, barab pencereli 
kubbelere bakarak içini çekiyordu: 

Çarşının en i~lek tarafı: Beyaııd kapısı 
ııçrayorum. O zamanlar ben aşa· 
&"ıda çalııırdım. Ne gUnU idi? 
Hatırlamıyorum, birdenbire çar~ı· 
aın allıodan bani o gavur çanla· 
rına, papaa dualarına benzer bir 
gUrUltU baıladı. Gitgide, bUyUdU, 
büyUdU, biiyildO ve yer g~k lllr• 
ıılmıya başJ ~dı.IAm~nlAUah, esnaf 
dUkkinlarından fırladı, halk biri• 
birine karııtı, ana, baba gUnU .• 
Kaçan kaçana .. Bağrııan, çağrışan 
bir!birlnl ezen.. Kaçanlar 1arsın
tıdan yerlere yuvarlanıyor. Ka· 
dınlar gözleri yerlerinden fırlamıı 
haykırıııyorlar. Bir panik, bir 
kıyamettir gidiyor. Derken efen· 
dim, Çadırcılara çıkan kapanan 

Etme Be! .. 
-

Kapalı9arşı l9lnde bir ahınrlı 
hoınutıuzluk, geçlmılzllk •ar. 
Sonra o ıürO ıUrü, alıcılar da 
tilkendf. HUdabiJir yal. 30 aene 
evvel bu meydan adam almazdı. 
Buharadan, IY emenden, Adenden, 
Kafk&1tan, Urumellnden hergtln 
tUmen tnmen tUccar ıellrdl, top 
top kumaılar kaldırırlardı. Eınaf 
parakende mal 1atmaiı bir çeıld 
kötlllOk ıa yar, esnaf namusunu 
1ıözetirdl. Öyle on metre, on bet 
metre ıey vermezdi. Urumelfnden 
tUccar geldi mi, on top, yirmi top 
birden kaldırdı. Cumaları esnaf 
yerleri yiniıt burada toplanırlar, 
çarıı içinde Hrke9lik edenleri, 
nizam ve intizam bozanları ceza· 
landırırdı. 
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Kari Mektubları 
- ı. 

Kı~larımızı Yüksek 
Tahsile Teşvik 

Etmeliyiz 
Kayserideki okuyucularımız· 

dan Bayan Ayte Gübgut Kay11ri 
ve Ulua ga1etelerinde kadınların 
ıaylavlığı için bir makale yaı· 
mııtı . Okuyucumuz bize de bir 
makale göndermittir. Çok uzun 
olduğu için yerimizin darhğı dO" 
la}uile neırine imkan bulamadı· 
ğımız bu yazıda okuyucumuı 
bllhaasa ıunları ı5ylemektedir: 

"TUrk kadının baılıcn ' e bi
rinci vazlfe.I şübhe yok ki ne•· 
lln ' çoğalmaama hizmet etmek, 
en mühim borcu da evladlarını 
yurda ve cemiyete faydalı olarak 
yetlıtirmektlr. 8ir Ulusun çocuk .. 
larını yetittiren analardır. An• 
kucatı terbiye ocağıdır. Her Ulu• 
daima yetlıen nesil, vatanperver 
ve bilgiJI yetiştirmek hıter. Bunun 
için gelecek anaların milli v• 
fikri terbiyelerine bUtUn kuvvet 
ve kudretle çalıımak gerektir. 
Bu da, kızlarımızı okutmak yllk" 
1ek tahsile teıvik etmekle olur. 
Ben, kız evlAd için yllkıek tah• 
ıll göıtermenfn IUzumsulutunu 
6ne ıUrenlere tlddetle muarızım. 
Bu vaziyet, bir kııım ıstidad ye 
sek6ların ıönllb gidişine meydan 
vermekten baıka bJrıey değildir. 
içtimai heyet bir şimendifere ben· 
ıerae, onun lokomotifi de yUk· 
aek mekteb)erdir.,, 

Eskişehirde Soba Boruları 
Burada ıoba boruları ekseri· 

yetle sokağa akar, fakat yUkıek· 
ten damlar. Bunları öteye beriye 
bulaımadan yere iletecek hiçbir 
tedbir ahnmaaına IUzum görülme· 
miıtir. Soba boruaunun · yaptığı 

lekeyi çıkarmak ta imkAnsızdır. 
Belediye bu i&lerin bir yere 

bulaımadan yere akıdılması mec
buriyetini koyaa çok isabetli bir 
hareket olacaktır. 

Eaklıet- lr : Ali lhun 

- HUda bilir, bu Çarıdyu
kebir, Beniademden beri ola gelen 
her türlü feyt görmUf geçirmiştir. 
Hey evlAdım, biz buraya esnaf 
girdiğimiz zaman, ıenin çamurun 
daha yapılmamıştı. Bu kubbeler 
o zamanlar tertemizdi, sıvaları 
dökUlmemiıti, ıular akmıyordu. 

Daha hiçbir yeri b6ylecone efen• 
dime ıöylfyeylm, çatlayıb ayrıl· 
mamıştı. Gelin gibi, konduğu 
yerde telli duvağile oturuyordu, 
kırk sene ben bu çarşıda kocadık· 
ca, oda kocadı. Ben ihtiyarladıkça 
o da ihtiyarladı amma, ben ölU.,. 
ıem, onun daha çıkacak canı yok, 
çok yaşar. 

Dükkanının duvarı ıııaa, para· 
ıızsa hat vurur, Hnaf araamda 
fıl ıörllltırdU, Doğumlarda, dil· 
iünlerde esnaf hediyeler alır 

gönderir, hastalara bakılır, dUı· C Cevabler J 
mUıler korunurdu. O zamanlar biz ~-------------

Ccvah:r bedeslen:nin bir kapı• 
ı:ndan vurub öteki kapııından 

çıktıktan sonra doğru yolu tarma• 
nın, varacağınız yer, dört direkli 
bir meydandır. Eski el basm&11 
hılumbalar heli burada, Uzerl 
b:r karıı toz tutmuş ıularile 
beklerı durur. Bu kliçük dört yol 
ağzı; eski kapalı ç<:rfınrn en ka· 
lab~ lık, en civcivli yeri idL 
BGtiln tUlbendciler burada dizi dizi 
Uzeri küçUk halılarla dö~eli pey
keler hala duruyor. ihtiyar esnaf· 
tan bazıları halA bağdaı kurarak 
oturuyor, çubuk tüttiirOyor, kahve 
höpilrdeliyorlar. 

Bana tarif ettikleri en e1kl 
esnafı, l!eyaııda çıkan yol baıın· 
daki Uılbc~ci Ali Recebin dnkki· 
111nda buldum. Dedim ya, yanak· 
ları al a), sakalı pamuk l':bi, 
gtibeii bir bayii hörmttlice •. Çok 
ıörmUı, çok geçirmfı. 40 sene 
kapahçarıının güneşsiz havuı 
içinde yaınmış, timdi bir kenara 
çekilmiı, lhtlyarlığmı ııeçiriyor. 

Bay Ali, 6nUndeki kahve fin· 
canını ağıma aötllrerek uzun bir 
nefeı çekti : 

- Geçen ıeJzelede evde idim, 
bereket ki Cuma idi. Ya mazalJah 
bir başka glln olsaydı, eh 1eyreyle 
sen çırıının halini.. Halkın zelzele
den ne hale geleceğini ben bilirim. 

- 31 O zelıeleainl gördün de· 
fil mi baba? 

- AmRn Allah, o ne haldi, 
ıimdi bile aklıma geldikçe: 

• - Uf anam!,, Diye yerimden 

lçiı;ıde her yoksulun bir cevher 
kaybettiği Bede.tan kapııl 

O.tllndeld han gllUUUrl.. dedi, 
yıkıldı. 

Bay AH, tombul elini ıöbeAi 
Ozerine h&1brarak gilldU: 

- Hey gidi gOnler heyi. Ben 
de korkudan ıoluğu nerede aldım 
bilir misin, Beyazıd meydanında. 

Sabahları Kapahçarfı, kırık 
camlı pencerelerindeıı ıızan ince 
ıııklar, dümanlı, ıerin ha, aaı 
içinde esner gibi oluyor. Karıı 
dükkanların b:rinde ne tuhaf alıt 
veriş var. Kınalan parça parça 
dökUJmUt ıakalile, kahve rengi 
ıalvarlı lhtiyrr, oturduğu peyke: 

.den doğrulmadan müşteriaine 
çıkıfıyor: 

- Supbane men t•hayyerel.. 
Yahu, bu maldan baıkaaı yok ' 
dedik, ıabah ıabah insanı kötD 
etme: bel. 

Karııdan çiçek hozuiu yOzll 
bir ihtiyar aealeniyor: 

- Hacı Ef edi, Hnin Fidanı 
zadenin mevlidi ıerifi ne gUn? 

Bay Ali, küçük, ılıman clile 
1akahnı föyle bir ııvazladı: 

- Efendim, dedi. Bizim çarıı 
40 ıene evvelkine göre çok de
ilıti. Bir kerem, esnaf arasında 

ptr eınaftan çok korkardık. Y aı
lılar geçtikçe ayağa kalkar, el 
bailardık. Ramazanlarda beraber 
teravihe gider, bayramlarda el 
«Sperdik. 

ihtiyar adam, eski camları birer 
birer önüne çıkarıyor, bardak 
oldutunu görilnce iç çekiyordu. 

- Bak, dedi. Sana lttlhadçı• 
lar zamanandakl tuhaf bir ıeyl 
anlatayım; O zamanlar esnaf ara• 
ıına bir ikilik dUtmUıtU. lttlhad· 
çıları çekemiyenler, ltilifçıları 
baımedemiyenJer vardı. Bir ba· 
kanın, herkes alııveriıte iken 
ortaltkta bir gUrültü, bir "yuha!.., 
dır baılar, esnaf dUkkAnlarmdan 
uarar, bilen bilmiyen avazı çıklıj'ı 
kadar "~ uha!,, diye haykırırdı. Bu 
"yuha! .. ,, lar beı dakika içinde 
koca çarşı içine yayılıverirdf. 

Bay Ali; bu babıi nedtnH 
kapamak isted:: 

- Her ne iH, geçelim. 
ihtiyar adam cebinden, havlu 

kadar genif, renkli bir mendil 
çıkararak, birdenbire hapıırıverdl. 

- Bir de aana Kapalıçarıının 
iki derdinden bahıedeyiaı: Biri 
tamir iti.. MaaıaUah, Allah 
bUyUillnden, vukuundan uzak 
tuta.. Bir gün fU çarıının bir 
tarafının " gOmbUr, gümbür " 
yıkıldıiını görürsen, ıaıma.. A 
efendim, ölüme noden çare bu· 
lamadalar?. Şu benim paalanan 
yUretiml tamir edebiliyorlar mı, 
damarlarımı temlzleyeblliyorlar 
mı, kanımı tazeleyeblJiyorlar mı? 

Göztepede Mustafa Çi1ıııeci oğluua; 
Biletenize bir ıey çıkıp çıkma· 

dığım Fransız Konsoloshanesln .. 
den lSğrenebilluiniz, TUrk Tay• 
yare Piyangosu varken Franıız 

piyangosu oynamak doğru değil
dir Ye yasaktır. 

---·· ..... ·-··-············ .. ··-······ .. ··········---
Hayır, değil mi?. O halde ölnme 
çare yok. HUdanm verdiği can da 
eski ışatler gibi duruverir. Bu 
bizim çarşı cana benzemez, duvarı 
yenilenir, kubbe temizlenir, olur 
biter. Evelallah, belediyemiz bu 
iti yapacak amma, ne zaman?. 

Hem inan olıun, gelecek kıt 
bu ııUmbUrtU patlak verecek. O 
ÖrUcillerin, tlıtll ile Kürkçlller 
koltukçular bana pek 1ağlam rıt .. 
rllnmlyor. 

ihtiyar adam; bu ıırada bot 
kah•e fincanını almıya gelen kah" 
vecinin tepsiıiodekl bir bardak 
ıuyu kapta ı 

- Ve minol mil kolin 1•1'111 
hay!.. Bugünlerde çok ıu lçiyoru .. 
amma, hemen Allah naıardaP 

ıaklaaınl .• 
Ağzını renkli mendilile ıil•t

ken bana döndn: 
- ikinci derd, bekci d.rdt. 

Bizim buradaki bekcller seneler 
denberl kapalıçarııda çalışıyorlar• 
Eh hallerindu bin ınkür .. Fakat 
galiba, bunları değiıtirecekler de, 
yeni baıtan bekc:ller koyacaklar" 
mııl. Kuzum allah nıkma, biz bu, 
hallerini bilmediğimiz adaınlar• 
malımızı naaıl teslim ederiz? .• - -1< 
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Politikacı Gözünde Kanun, Asker Gözünde Kanun 

General Veyg~;;d Bir Gdzeleci~e 
Ders Veriyor ! 

Fransada Dedikodu Uyandıran Bir Hadise! 
Franıanın b" 

ıl Baı' uyllk Erklnıhubiye• 
• ıı:anı G. l d 68 yaı·na eJ . ne~a Veygan 

t•kilec k '· rniı~ı. lstirr hat kll1e1iue 
çilnıe .e tı, yerıne en deterliıinin H• 

rlı ııne çalıt• l ıyordu. O ıırada Pa• 
R'•ıetelerinden birinde ı 
- Zaf•r'n aı· 1 . d elde k 

1 
' " ım uın eıa ıon olarak 

r. •n b d ı· G d birkaç l u •ter ı eneral an 
kanuni )' ıb· daha iıtifade edilmHİ l9ln 
facatı '.r ~ol buiunub bulunamı• 
kabul fıkrı ortaya atıldı, fakat 
-.allfe .Y~ıQ g~rmedi ve Generahn 
den b~ını halefine devredecetl gln• 
ıu fıkır rOn evvel yine e ıaıetede 

ra çıktı· 
1 

- Ge 1 ıiıadeki nera V eyrand, yarın daire· 
ba-.uluıs hduıuıi evraknu toplıyacak 
çatı a olduracak, ıora bir hamal 

racalctır ÇO k haldı • n tı artık bir emfrbere 
çlhık~ yoktur, bir takıi getirtecektir, 
halck artık dairenin otomobiline 
Çİlıt ' .Yoktur n te kalld maaıı ilt r•· 
)etJ=~~•ce~i. l~in ihtimal uzak vill-

li • bırıaıne çekilecektir. 
'•t albuki htlkumet iıt11eydi, kanuna 
t•r:~n bu Generalı bir mBddet daha 
billrdı,e tutmak için bir fırlat bula· 

.. 
dtwaGerıeral var.ifHinl devretti, daire· 
llll1ab •y~ılıyordu, bu gazeteala bir 
G •rrırt r•ldi, mOllkat iıtedl, fakat 

•ll•ra): 

General Veygand bir tankta 
bir mOl&katı çıktı. ŞG7le baılıyordu: 

- "Generalım mademki, tekaOde 
1evkinhı için karar nrilmi9tir. 

General ıözümG ke1ti: 
- Hayır, böyle bir karar nril· 

memittir. Ortada bir kanun vardır. 
O tatbik edllmittlr. 

- Fakat mUzeyyel bir fıkra ll&ve1i 
ile hizmetinizden iıtifadeye davam 
edilebilirdi. 

- Hayır, kanun tatbik edilmek 

için yapılır, herkeı için ıiyandır. 
Ve J eneral bu mukaddemeden 

ıonra laUkbale aid taaaYYurlarını 
anlnth, çok okuyacatJnı H çok 
ıeyyahat edecetlni ıöyledi. .. 

Bu hldiıenin ilk kıımında rol 
oynayan ıiyaıettir, ikinci kıımında 

da, kanunu kanun olarak bilen 
a1kerdir. 

, ... - Söyliyeceti bir ıeyi ohnadıtı 
b;, ~l>ı ile iktifa elti. Fakat erte.i gOn 
~ka gazetede Generahn uzun 

-=----=-==-::;;:-;;<==--=====-==-==-===--======-=-=~===== 

lngilterede Kar, Franaada Güneıl 

Sessizce Olup Biten 
Bir Toplantı! 

Şartr' da iki Zıd T eıkilit Karıı Karııya 

G Franıada bir nttmayiş 
ta eçelllerde ln•ilt•rede •'Gene ~a- FraHIZ ıautelerine •öre bunu bakild 
Pa:~;r-.erler,. lle komüalıtler (Hayd bir 7aylım atetl takib etti. Bereket 
dit . 4• birer toplanta 7apblar, yek• nr1in kaza birkaç kitinia yaralan• ., •••• ıa· ~ huhaad 

1 
1 ın e tiddetll tenkidlerde maıfndan ibaret kaldı. 

••beL• u 1
'• •e alhay•t hiç'bir bidl117e f raHıa ıaseteleriae •öre ln,.ilte

r•d• haya 'biru daha ıotuk, Franaa• 
da bira• daha aıcaktır. 

UIJet ••r d lıyaralc k' .ille en bayr~klannı ıal• 
Jerini çe ıhb rittiler. iki toplaab 
ile 11 n araıınd• 100 metre •Haf• 

pollı lll•ınuru •ardı. 

* Franrnın Ş t ( ar ' •illyetlnde de 
kırenclik) te9killtı bi taraftan, 
0rnlniıll~rle t1f • ' . . 

teıkil . . n, rıt ıoıyalııtlerın 
\..,, ftanettılderı rnllttehid cebbe 3te 

Y
u L' ayrı eyrı birer toplaatı 
Ptna. lıted'l H -•ç k 1 er. ilkumet toplantının 

t . th olm " ı ına muvafakat etmedi. 
ıc ı •raf ta l.U .. k b' 1 

lı d 
yu ır ·r t'ya tro ıa o-

un d 1 ld ._, er 11 ılar ve betendikleri 
• ~.ııd. ate r t ı· 
d ' I f 1 • Cf ı nutuklar ıöyle• 

Fı ker. Evveli h 'ç bir hldi .. çıkmadı. 
at 'k' l 1 tu f dı-tı!ıb da rcnclik 

te k' · ' ' l atın D Par:aten relen kıamı 
dönmek Ozere otomobilieriae bin .!ik
lcri &aman Lir rovelYer patladı ve 

Amerikada Haydütluk . . 
Azahyormuı 

Amerikanan muhtelif tehirle· 
rinde zabıta teıkilibnın oldukça 
kuvvetli olmuına ratm•n 6tedea
beri ıık ıık haydudluk yak'alan 
ekıilmedlii malümdur. 

Mamafilı bu memleketten ıon 
gelen haberler• nazaran bu ka· 
bil vakalarm ıeçen seneye naza• 
ran azalmış olduju anlatılmak• 
tadır. 

Artık 
Harb 

Mevzii 
Olamaz I 

Boğuşma Mutlaka Umumi 
Olacak! 

Muhtelif devlet zümreleri aruında 
muhtelif anlaşmalar yapılma11 ıiyaei 
muharrirleri yekdiğerine hazan uygun 
hazan zıd birçok miltalaalaı 1trdine 
ıevketti. Bunlano arasında "Mareney,,in 
söylediği 9udur: 

Möey6 J.,itvinoff ıulbun böliinmez 
bir kül olduğunu söyledi, Franııı Ba· 
kanı da bu formülü pek beğenili. 

Eeki zamanlarda bir ihtilif çıktı mı 
bunun mahalli kalmasına çalışılırdı, 
ekseriyetle de muvaffak olunurdu. Ne 
Ruı • Japon, ne İtalyan • Türk ne de 
Balkan muharebeleri etrafa ıirayet 
etmedi. Eğer oimdi ( Cenevredt )de or• 
taya atılan eietem kemale gelecek o)urea 
yekdiğerine girdili çıktılı okadar çok 
kıuıılıkh garantiler vücuda gelecekdir 
ki, mesel& Boğazlarda nya TunaJa 
patlak verecek bir hldiaeoin . bü~ttn 
devletleri birlikte ıürilklememt11ne ım· 
kb olmiyaoaktır. Artık menil harb 
olamu. Tehlike umumtıindedir. 

, "~Ueabak•J• Kazan•n Reelm 

Franaa mllli plyanıo mOdüriyetl 

.l\i ah Memurunun Ônünc!en Mahkeme Reis nin 
Önüne Geçen f ir Genci ................................................. 

Zararla Aç1 lan Bir Ev 
Birkaç glln evvel, Pariste 

14 ncU cez.a mahkemeshin buzu• 
runa çıkan :ıar;f, temiz Y• iti· 
nah geylnmiı bir maznun ender 
olarak görülmüştilr. Tıbkı dOğOn 
evinden çıkmııa benziyordu. Ha
kikaten de öyleydi. 

Möıyö Rene Puvantll 1933 yı· 
lında bir arkadaıını yaralamakla 
maznun olarak o gün öğle lizeri 
mahkemeye davet edilmişti, hal· 
buki tesadüfün garabetine bakı
nız, o ıabah da evleniyordu. Bi· 
enaleyh belediye daireıinde, ak· 
tin altma imzasını adar atmaz, 
yeni zevcesi ve davetlileri ile bir· 
likte mnhkemenin yolunu tuttu. 
Pırıl pırıl parlıyan Luıtrln ııkar· 
pinleri vardı. Zevcesi de beyaz 
gelin elbiseleri içindeydi, davetli• 
ler de hep toplantıya yaraşacak 
ıekillie geyinmitlerdl. 

Hakim, hayret 11erl ıöıterln· 
ce maznun, kendisini mahkeme 
ve belediye reiılerlnin ayni ıün• 
de davet etmelerlndekl ıarabeU 
anlattı, reis gnlümaedl: 

- Mahkeme bu tuadUfO el· 
bette nazarı dikkate alacaktır, 
teminatını Yerdi. 

Fakat cOrl\m meydandaydı • 
Maznun 4000 frank para ce:zaaı 

Bir Milyon Dolarınız 

Hırsızlara 
Okuyan 

ı 

ile bir 
edildi. 

Madam Puvantll 
hafta bapae mahkum 

Olıaydı Ne Yapardınız ? 

Meydan 
FirAkıllı ! 

çekdlğim gibi, 
derin, rahat, kay• 
guıuz bir uyku· 
ya dalardım. ÇOı 
kllı 

F arzedlnl.z 
ki, bulundu• 
ğunuz mem• 
lokette ban• 
ka yoktur •• 
elinize bir mil· 
yon dolar gel· 
miıtlr, çalınma 
tehllkeılne ma· 
ruzdur, ne ya· 
parıanınız? 

tr f' H· - Bir mil· 
yon kiğıd dolar. 
albna çevrildimi 
1785 pavnd ağır· 
lıtında bir külçe 
yapar, tekerl~k 
haline sıetirlldl 
mi kutru(4) met
reyi, kalanlığı da 
(3) inçi bulur, 
yerinden kaldml• 

l ( 

jf' () ı -1 / I! "\) 

Bu ıorguyu 
bir Amerika 
mecmuaaı oku· 
yucularına ıor-

muf, yüzbinlerce 

J 

ceYab almıf, bu cevabların lçhıde 
de, en ziyade ıunu beğenmiıtlr: 

- Albna tabYil ederdim, bu 
altını da erittirlr, tek bir parça 
blline getirtir, kapımın ~nllne 
blrakır •e çalınmasından korkml
yarak, yorganı baıımdan aıafıya 

mail imkinı yok· 
tur. Meaerkl Yinçli bir kamyon 

• . t'l ' ile bir dUzlln• amele getir ı •· 
Amerikalı okuyucunun yapbjı 

bu heaabı bizim rakkamlarımıza 
çeviriraek kendimizi takriben 1340 
kilo aiırlıiJnda muazzam bir te· 
kerletin ~arıısında buluruz. 

Japonlar Hükümdarlarına 
Fazla Hürmetkar dırlar! .. 

Bir japonu, hükUmdanndan 
hllrmetaizlikle, hatta likaydane 
bahıedllmeıi kadar incitecek hiç 
bir ıey taıavvur edilemez. 

Geçenlerde (Pekin) de lngilizce 
olarak neıredilen bir Çin ga. eteai 
Japon imparatorundan bahıe
derken adını büyük harfle yaz· 
mayı unutmuıtu. Matbaaıı bomba 
ile yıkılmak tehdidino uğradı . 

··;f"t~r:;i:: .. ·ı;~;:i;·;··k· .. ~~·;i;;:···i~ı;···ı;ı;·· 
müaabaka açın .ıtı. Yuka rd ıt bu mil· 
• bııkayı k11zan~ n reımi rödl;·oraunııı. 

a1tında ya:ı ıı yoktur, neyi temıil 

ediyor, meydanda dır. 

Neşriyatını tatil etmiye mecbnr 

kaldı. 
Bu milli hiı dolayisiledir kl, 

Ja!"onyada hükümdarına h~karot 
edenler için ton derece ııddetll 
bir kanun 'ardır. Mamafıh bu 
kanun liizurr.suzqur, denilebilir. 

Çünkü şlmdye kadar bir Jap~n 
imparatorunu t:ıhkir değ l tenkıd 
ede.n bir tek Jaı on bile çıkma· 
m ş . u: Ve Japon) ada eiki Japo~ 
hükümdarları.n ı tarih ni dahı 
te.t'k ~d edecek tek bir eıer meY. 
cud dea.ldlr. 
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Taş Gerdanlık Pek Yakışıyordu 

Cuma Günkü Müessif Maç 

G latasaraylı Avni Ve 
alibaddin Hastanedeler 

Geçen tefrikalar1n hUlasasıı 
35 rı ene evvel, bir ıeker bay· 
rn ım güofl, vüzeradan va pn• 
dio ha çatkınlardan AtA Paşa· 
nıu konağındaıri harem kabul 
ıalonu. İçinde omuz omuza 
kndın misafirler ... Paşanın ha• 
remi hammefendi ile ablası 
ortanca hammefendi, baı kana
pede, yan yana oturuyorlar, 
gclen1 ri derecelerine göre, 
hürmetkar, lakayd, eoğuk lkar
oılıyorlar... Do at koşturacak 

d recede büyük aalonun ıü ü, 
siyneti tarifsizdir; kalemklr 
l~lori, mobleleri, cicibicilerl 
fevkalAdedir... Herkes kımape• 
fere, JcoJtulclara, sandalyelere 
ıırasiyle oturmUf. nende vü
kelA •e vüzera familyalarf. 
sonra paıa ve bey aileleri, 
yerdeki erkan minderlerinde 
cavalacoz takım ... Ata Pq nın 
b remi 40, 45 liktir. Şi m n, 
beyu, boyluca, haaıh 1 kışı)c. 
hca bir hatundur. 

Yine o k6rolası merak rahat 
" rmiyor; salondaki stmalarm da 
bir en tnntaneıini çek diyor. 

Ati Paıanın hanımefendi 40 • 
.CS ilk. Boyluca, etine do!gun. 
Şlımnnın boynuzu, kulağı mı 
olur? Açıkçası ılşmao. 

Sanya boyadığı saçlannın &n
lerfnl maşalamıf, kıYırmıı, kabart
mıı; kihklllleri öyle taımıı ki 
alnı g6rünmD} or, kaı!annı kap b
yor, gözlerinin bile içine giriyor. 
GeJgelcllm kulak yanları, en e 
tarafları, Ovey ana elile, zeytin· 
y gın bulanarak çiti yapılıb da 
aıkı ıkı taranmış, sonra ç ke 

çeke örlllmliş mahalle kızlan saçı 
gibi g rgin mi gergin, dızbl mi 
dızbl... 

Ba ında, yarım ar m boyda, 
y na yıkık, hazinedar ustalarkArl 
hotoz. Hotozun sol kıvrımının Uı· 
tOnd , kuyu fındığı kadar incfli 
bir iğne; okağa at, beı yllz albnı 
al... Sağ kıvrımının kenarında, 
manda gözU kadar bir zllmrllt 
iğne dahn; bunu da sokağa at, 
bin altını cebe koy. 

Çehr top, yanaklar yahn~ 
gerdnn gabgabh; kaşlar seyrek, 
glSz kapakları kirpiksiz, kirpik 
kenarlan kırmızı; sUrmeU olduğu 
b ide yine kızıl; ( iki gömlek fazla
sına bıcılgan derler) yanaklar, bu• 
run çil11 •• 

Bu klrpiksizlik. ve çillilllc, 
görenlerin içine: ( Mkmetlne ur
b n olayım, Yahudi mJ bu ? ) 
d dirliyol'. 

Çntlak dudaklı, uclan gemli, 
bUyUkce ağzının içinde, Dıt çene
alnde, dişçi Hayde yapısı, boydan 
boya altın, bir eıra vidalı diş ... 
Ku!aklan ufarak ve güzel; kuzu 
ke tanesi bliyUkiUğfindekJ tek taı 
küpeleri taşıyamıyacak kadar 
narin.. Çenesinin sol yanında, 
kılları kıvrık bir et beni. 

Boynu hiç yok; amma ne 
derece yolc, omuzlar kulaklıum 
altından baılemıı; göğüs te öne 
doğru birdenbire bombeletmit
Sımsıkı korse, ne var ne yok 
öyle bir yukarı taıırmıı ki baıını 
ğıe burnu memelerine doku

uac k. 
Sıra taı gerdanlık, et kat

m rleri arasında nabedid olmuı. 
Y olnız radan, ortadaki P ru 
pırlanta ( ce! ) der gibi baıım 
,,le rrnada. · 

Şiıman dedik; binaenaleyh 
b ı, bökfir t?rama. Göğüsle kal• 
çalar bir hizada, karın ise klln• 
bet k dar. D:van durma vaziye• 
tine ge.irse ( niçin durmasın 

.. tura çıkıyor a ), ko~lan kavuı· 

Ati paşanın hanımel en dinin 
10 ııene evvelki reımi 

mayacak: dokus aylık hamiledea 
farksız o!acak •.• 

ZUmrildlD, incili, firuz U bile
ziklerin boğduğu kollan tombul 
tuyaUz ve beyaz. Damla yakut, 
gök yakut, elmas yll%liklerle dolu 
p rm ki ra yumuk yumuk. Güve!"" 
cinlere b nzeyen elled pamuk 
gibl. 

Boyuna, kalıbına ırağmen ayak
larındaki atlu iskarpinleri kUçlik 
mil kUçUk 35 ;numara diye yemin 
etsen başından f)kmek çevirmeye 

lüzum yoktur; yeminin ç rpmaz. 
Akça pakça, etli budlu, anha 

minhf. yakışıklı hatun değil mi? 
Elblsesint. gelelim: 
Ömer Efendi mağazasının 

( sJ:-ln anlıyacnğmız şimdiki, 
Oro:ıdibakın ) , karşı kC:Sşesindeki 
Niıan'ın dlikklnından kestirilmiş, 

Galatasarayın cümle kapısı karıı
sındaki terzi Efijenlye diktfrilmif 
olan fiıtanı, ağır mal kumaıtan, 
bol tenteneye, tUle, garnitüre 
boğulmuş son moda bir tuva• 
letti i bntta yaıına göre f :daca 
gene h rclydi. 

G6ğsilnlln beyzi dekoltesinde 
makas :ıdyadece kaçmış, kollar 
diraeklue kadar kualblmış, kor
ajın omuz:. başları, belin yanlan 

dantel anglezler, boncuklu hare· 
lar, kadife volanlarla donatılmııtı. 

Etek kloı ve uzundu. Altında 
kolalı ·~ etekliği bulunduğu için 
kabarık duruyor, yllrlirken hıtır 

hııır ediyor, baıka bir halivet 
veriyordu. 

Elbisenin Ustünde de mücev
her eksik değil Kalbin üstüne 
g len yerde, bir bayrağı zUmrUt 

öbllr bayrağı yakutlu, teferruab 
elmaalı, Armai Osmant modelinde 
bir boroş... Beyı:t dekoltenin e 
söbU noktasında, kanatlan yakut, 
a.limrUd, firuzeden, Dit tarafı pır• 
lantadan bir tavus kuşu. 

Sol kolun altmda, korsajı etek· 
liğe bitiştiren mahallin az tinllode 
ramazan mahyalarındald çift 
ka)ığı pek andıran... iğne mi 
desem, boroş mu desem, bir ce
vahir ..• Tam miltenazınnda, yani 
imdilerde apandisit noktası de· 
diğimiı o netameli noktada bnı· 
ka bir cevahir; bu da boroş olaa 
gerek. 

Naııl tarif edeyim ?.. Hani 
riyaziyed bir namütenahi itareti 
vardır, ona benzer bir tekil. 

Üstünde, iç içe geçmlt Uç çenber; 
çenberlerln ortasında mini mini 
kuılar. 

Hanımefendinin ablaları or
tanca Hanımefendi, yaşca da, 
gl5sterişce de hemşiresinden hayli 
geçkin gözUkUrdU. O, kendini 
daima kUçU1tür, f aramızdaki fark 
tam iki buçuk yaı, hattA iki yıl 
iki aydır 1 ) iddiasını güder, kar
deıi de kafa sallarıa da hakikat
te dokuz, on yaş bUyUktU. De· 
mek 50, 55 ilk oluyor. 

Ortanca Hanım, hemşiresi 
kadar eU yllzU dfizgftn, göze çar
pıcı değildi. Knçnğn nekadar 
duru beyaz ve kumralsa bu oka
dar smer, daha doğrusu habe
ılmsl idi. Boyu daha uzunca, 
•llcudu daha nahlfceydJ. 

Bunları yan yana g8renler 
ye kim olduklrınnı· bilmiyenler 
yeknazarda kardeı olmaları ihti
malini hatıra getirmezler, ya iki 
elti, ya gelin görUmce, ya iki 
dDnUr veyahud iki ortak sanırlar
dı. Hemoire olduklarını duyan• 
lar da herhalde analan başka, 
biri odalıktan doğmuştur zannma 
dUıer, içi fecuz olanlar, bllyUk 
mutlaka arab halayıktan olmuş· 
tur fikrine zahib olurdu. 

Hatunun kirli karalığını ıöyle
dlk. Teui bu levlnde olanın saçı 
ne renkte olacak? Tabii siyah, 
hem de öylesine ki yağız at kuy• 
ruğu gibi siyah ... 

( Arkası var ) 

( Baştarafı l inci yüzde ) gerek yenilmek ayni derecf4fe 

din de Şişli Sağlık Yurdunda şereflidir. Ve bunu, böyle belle· 
yatmaktadır. Bu mUnasebetJe ala· mek zaruridir. Bu zarureti 11"' 

kadar teşkflAtın fikrini öğrenmek lamıyanlara, biz bunu belletııı•k 
için litanbul mıntakası ikinci reisi tertibatını alacağız. 
Bay Fethi Tahsine mUracaat ettik. Nitekim bir zamanlar yfıı' 
Bay Fethi Tah11inin bize söyledik- çı{:rığından çıkan maçları, maııoI 
leri şunlardır: şekline, bu tertibat sayesiodt 

" - Cur.ıa gUnkU maçda ben sokabildik. Nizami merhalelerdeOı 
yoktum. Fakat ertesi giln esefli derecelerden geçmek şartile, br 
hftdiseyl öğrendim. Biz teşkilAtcı· talı kimselerln cezalendırılac~ 
Iar için böyle bir neticenin arzu ları muhnkkaktır. Fakat bu, yal' 
cdilemiyeceğinl elbette takdir nız tcıkilata aid bir hizmet dl' 
edersiniz. Bir arkadaşını ölnm ğildir. Bunun dışında klUbl.,, 
biline getirmek iatiyen bir sporcu düşen bir vazife vardırki o dJ. 

azalarını, bu ruhl halete göre b•· 
tasavvur edilebilir mi? Bir sporcun- zırlamaktır. 
un hareket;, yaptığı ıeyin sağlam Son aözı MUtee ir ve mOle' 
bir dimağ mahsulü olduğunu cssifiz. Vazifemizi yapacağız fi 
gösterecek feydir. O ıey, bu hatalıların cezasını vereceğiz. f.-
nevi delillere malik olmak ge- kat kuliiblerden de yukarda kar 
rektir. dettiğim yardımı yapmalanoı ~ 

Arkadaı çiğneyen •• ezen rarla rica ediyoruz. 
adamın baraketi, şllbhe yoktur .. ~..,,...,,,.....,,..,._.... =·""""'---·~__.,,,, 
kl ağlam dimağlı bir adamın -----8-0
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barcı değildir. Orada hatalı 
var mıdır ? ve ne dere-
ceye kadardır? Buna ılmdlden fstanbul 1 BORSASI 
hllkmedilemez. Üç kişinin yara.. 26 • ı · 1935 
lnnması, ortada batalı olduğunu 
açıkça gösterir. Fakat bu cihet ÇEKLER 
aarabatla anlaşılmak için hak& kuruı 

Londra 620,-
min raporu, saha komiserlerlmi· Nn • ,ork o,7858 

zln mllfahedelerinln öğrenilmesi Pıırtı ı:ı,o.ıs 

P i f b 1 Mtllao 9,SO 
IAzımdır. azartes gDnO ut o Brnk .. ı 3,4065 
heyetinin mutad toplanhsı vardır. Atlaa 63,9712 

Hakemin raporu ogUn bebeme- Cenew. 2,4541 
Sof7a 67,tt2~ 

hal heyete v rllmiş olacaktır.I Sa- Amıterdaaa 11170 

ba komiseri, Bay Necmeddin 

Pr•• 
Vlyaq 
Madrll 
Berllıı 

Varıo•• 
P .. te 
BUkret 
Bclgrat 
Moıko .. 

Eskişehir icra ve lflfts me• Atamandı. Onun da mllıahadesi ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 

it Baak.(Nama) Oo, 
Llr• murluğundan: 25 Nisan 928 günle- alınır. Bunlar kafi gelmezse, teıkt-

meoind ifldslurına karar verilen Eski- labn maçta bulunan diğer znlarınm 
şehirde Karspazarlı zade Hüseyin müşahedelerine mUracaat edilir 
Hüsnü, lsmail Hakkı ve MUnibin bu 

ve hakikat böylec , mevcud taa· 
gUn k dar jfias iıi gerek alacaklılann 
toplanmasından ve gerekse bazı ııebeb- mOl, nizamname ve beynelmilel 
lerden ötürü sonlandırılamamıştır. Mtil- esaslar dairesinde meydana çıka-
lislerin icra tetkik merciine şikAyetleri rılır ve çıkarılacaktır. Bu maç 
üzerine merci tarafından 14-11-934 gün- mfin&1ebetlle değil, fakat bil vesi· 
lem eli verilen karardan iflnıı ivinin le kaydetmek istiyorum ki son 
eimiyekadar gereği gibi yapılmadığı zamanda, takımlanmız arasında 
anlaşılmıo n iıin gereği gibi yUrütül- gittikce göze çarpan bir meyil 
meııi lıususu memurluğumuza havale 
edilmiştir. İşin eonlandınlmaııı ve mer- var: Maçlar, ıporculuğun centll· 
ciin yukarda adı geçen kararının yerine mence olan ruhi mahiyetinden 
getirilmesi ioin dairemiz, icra ve ma. uzaldaııyor. Daha doğrusu hiç 
kanununa ait ye 13307 sayılı karama- kimse sporda yenilmeyi hazm~ 
menin 56 moı maddesi mucibince ata- demiyor. Halbuki gerek yenmek, 
caklıları f evkalide bir toplanmaya çağır- n=-=~~,,.-....,., .. ,,..,, ....,.,_,,,..,.,,,,,. __ ,.,...,. ... _ ... 
mağa Inzum germüıtilr. Toplanmada 
ill8a idaresini teşkil eden a vatın ih
malleri görülürae bunların tebdilleri 
hakkında. bir karar verilmek ciheti gö
Tü~ülec11ktir. Toplanma 9-2-935 Cumar
tesi günü şaat 14 te Eski ebir icra da
iresinde yapılacektır. Bu toplanma mil· 
zakore nisabı hasıl olmaması yUzUnden 
mümkün olmazsa tasfiyeye dairewiıe 
devam olunacaktır. Karnrlnştınlan gün
de müflis Karapazarlı zade Hüseyin 
Hüenü va İsmail Hakkı ve Mıinibin 
bütün alacaklılarının veya mllmeseille· 
rinin toplanmıya iıtirak etmeleri ilıin 
olunur. 

Bergama icra emurlu§un-
danı Ber~amada mukim Nevrekoplu 

RUıtem~in lıtanlulda Sirkecide Bal· 

kan otelinde mukim iken tegayyQp 

ettiği anlatılan Bulsr1tr tebaaaından 

Petko Kola zimmetinde noter aeae
dina mDıtenlden alacağı olaa 262 

Slnlrll olanlar ... 
Kederli bulunanlar ... 
Pek yakında 

•• SUMER Sinemasında 
gösterilecek otan 

KAHKAHA KRALI 
HAROLD LLOYD'un 

En son Fransızca komedisi 

KEDİ AVAÖI 
filmini g3rdl1kleri vakit tednl bula
cak ve bDtUn kederleri dağılacaktır. 

1
KIYAMET CüNLERi' 

(1914 • 1918 harbi ) 
Harp aa~elerlnde çekilmit 

haklkt bir fllm. 

n (HAmlie) 10,
" (Mlle11" ) 97,-

0ımaıili Hauk. 2;\50 
S !lalli • ıs,

Şlrkell Ha1rl7e J6,
Hı.llı 0,17 
Anadolu "60V. 76,-

• H 60 P. 28,
Anado'u H IOOV. 45,6' 
Şark D. Y. 00,
lı • Tramn1 30,'50 
Oıklldar 111 ı ı,-
Terkoı 19, 
HauKul 27,-
Telefoa 13 J5 

Bom on ti ıi,60 
1933 fıtlkran 97, 
lıUıauı Dahili ~,25 
DDıunu Mu. 00, .... 
Batdat terUp ı 47,sD 

" • u 47,sO 
Reji ,,20 
Tramnt 00 .... 
Rıhtım J4,50 
OıkUdar 111 tO-.<,_.. 
Terko• tOOD 
MmrKr.Po.1885 US,_. 
• • • l 9JJ 93,0'J 
• • • ıvu oo,oO 

El ktrU. -,...-

MESKUKAT [•j 
Kuruş ----Ttlrlt &ttuu e'o (Ha it) 

fnK• • 1047 (R•J•t) 
l?r. • 80 (Vahit) 
Rııa • JOS, laca bqlblıllla alla• 

ecldlre 42,00 (COmburlT•l) '~ 
6a:ıknot (Oa. B.) 2CO (Hım"t) arıaab ~ 

ı-Ka~l_u_b_•""'."tlbtr""""".'""l_k_a_ıtı_11-ı (R•tat) • SJ~j 
\ CUıabı.alıot} 46SD tVablt) • 530 
(Aalı) 4625 t•ı Bor.a harlct 

.......................................................... ;r.' 

""""' lll"1d SıhirTiyatroıct 

ımıııııı ıı ıı ı 

IJll 
111111111 

Tepebaıı Şebtt 

Tiyatroıunda 

Bu akoam sııe.t 20 dl!I 

INSANLl9' 
KOMEDiSi 

4 perde 
Yazan • Balı.alı 

, .. -,,_~---"""""'-
Eakl Fransız tiyatrosunda 

Du akıam ınat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazanı Ekrem Retld 
Besteliyen ı C•mal R•ıl4 

liraoıa temini iıtif.aıı aımnıada borç

luya aid olup Gç.OncG 1ah11 ııfatile 

nkili aTukat Halük nezdinde eman .. 
ten mevcut biri faizi alınmıf, diteri 

faizi alınmamıı yll.r.er liralık iki adet 

hazine bonoıu haczedilmlı olmasına 

binaen icra ve iflas kanununun 103 ün
cD maddeai hilkmDne tevfikan borf• 

lunun bir diyeceği varta tarihi ilb

dan itibaren ıs ~n zarfında Bergama 

icra dairesine mOracaati l0zuml1 borç-

1 KI MSESİ .Z 
( Eski Bikes Romanı ) , 

H E C T O R M A L O T'un methur romanı 
Sinemaya ahnmı, çok gUzel 
ve çok hlsal bir macerad1r. 

! luya ilanen teblit olunur. (235) 
Bu Perşembe akşamı S AR A Y Sinemasmda 



İT İBAD ve TE AKKI 
S inci kısım No. 180 

Nt1sıl Doidu ? .• 
Na•ıl Yaşadı? •• Mer hakkı mahfuzdur. 

~~~~~~~:::> 27 • 1 • 93> 

Er 
Naııl ÔldiJ? 

"illi Z'ya ~ekir "4::=========================:1~ 

Bir 
i Gön -ııü Ordusu Sağda Solda 
Şeyler Yapmak istiyordu .. 

Ba •ulh muabodoıl, ( 1918. 1334 
•en · b Ba uı aziramn J inci ~nü ) 
bu tunıda imza edilmiı.. Arbk 

nııntakadnki harb harekdtına 
~~~ katiycde hitam ,·erilec~ğl 
n nda herkese bir z n v ita• 
u 'nıat ge:nıiıtl. Fakat, kar&rgfihı 

UO>f fik . d 
4 0 ' rın en vazgeçmemişti. 
le ncU kolorduyu ( Iran ) ve Kaf· 
k 

11 lılaın orduıunu da (Bakfi) isti· 
•nıetfnd lı . ti 8. • arekete geçirmış-

1;~bu ıraz ıonra, ( Şark ordulan 
\'aı'f ) unvanını alan bu kuvvetin 
d 

1 
tal, tundan ibaretti: • Cenub

li:: itlen lngiliılerin lraa dahi· 
Bu ' Uerilemealne mani olmr.k •• 
(B h lllıksadla (Rumya Gölü) He 
le a rıhazer) arasındaki 1ahayı 
'P•nıak. S ( d lnıiJ" . • onra da, Baida ) ı 

6 ıılerın elinden almak içla 

111
1~_cı orduya muaYenette bulun• 
l.tt. •• 

lcı ~ilhakika o ııralarda 4 bin 
d '~~ı~ bir lngilia kuyvetlnin lran 

4 
a ılındeki (Zencan) a geldiği; • 
Uncu kolordunun 6nllnden ka· 

l~:alc . (Dilman) a çeki~en 4 • 5 
d.. pıyade, Uç bölDk ıUvarl, 
:~t toptan mllrekkeb ermeni 
1. uıunun lngiliıderle birleşmek 
, ted.ğf: (Van), (Bitlis) ve bavaliıl 
~cnilerinden mUteşekkil bir gö
l> G ordusunun da (Antranik 
"llfa) denilen bir aergerdenin 
d:~•ndasında olarak (Hoy) a 
, ftu yUrUmeye teşebbfüı ettiği 
fJ tı l§ılnıakta idi... 12 ncl fırka 
k e lllıamiye ve ihtiyat ıUverl 
tı \l\lvetieri, (24 Haziranda) (An· 
l'~anik ) ordusuna hUcum etmiş; 

tlc ve mUslümanlara karı: er. 
~did Luıumet hislerile hareket 
' en bu kuvyeti temamile ezmlı •e P · 1 · · 4 ~ 

1 
er.şan ey emııtı... OncU 

k~·0r.du da Azerbaycan dahilfnde
t buynk ermeni çetelerini dağı· 

1 
•ra~ ( 20 Haz.iranda ) ( Rumye) 

1 e~rıne glrmiı, oradaki ermeni· 
~;ı (Salnkale) istikametine pU,. 
f t'tUvermiıli. 10 uncu Kafkas 
ırkası iıe ( Nahcı\'an • Culfer ) 

!~111.e (Tebriz) e doğru hareket 
ınışti. 

l<afkas islim ordusuna gelin· c,. b 
k' u ordu da 36 111cı fırkadan 
fır kııım kuvvet ve tekmll 15incl 
ırka ile kuvvctlenc!lrilmiı.. niha

}'et (21 Eylul 334-1918 de)(BakU) 
hhr·şehtrinl işgal eylemiıU. 
t (Baku) nOn l1gali1 gerek lı· 
anbulda ve gerek Anadoluda 

"leh attı milttefik memleketler 
Payt&btlarında • aUrekli zafer 
~enlik eri tevlld etmifti. Iıtanbul• 
b akJ karargahı umumi, büyllk 

Bir ia9e merkezinde nıika il• ekmek ve erzak ttnü 
Yukua ıelmlıtl. Bunlırdan birin- manda ( ittihat Ye terekld tarihi) 
cisi, Beylerbeyi aarayında malabuı nln ıon Ye korkunc fa1lıaa da, 
bulunan ( HAkana 11bılc, Sultan meı'um bir baılansrıc yaradıyordu. 
AbdUlhamid) la Tefatı idi. .. Ab- Bu lSltım hldlseıi, lttihadcılara 
dUlhamid, Uç buçuk gtla ıUren pek fazla bir ıztırab ve telif nr· 
kııa bir bastahktan sonra, (1918- mitti. ÇUnkU, en çok korktukları, 
1334 senesi Şubatının 10 nuncu en çok çekindikleri Ye en çok 
Pazar gnnn tam ıaat 3 a 7 da· aevmediklerl bir şabıiyetle karıı 
kika geçe) bu fani hayata ebe- karı.va gelmf9lud1. Bu da, (Altıncı 
diyen veda etmiıtf. Sultan Mehmed) unvanile Oımanlı 

Abdüllıamidin vefatı, halk talıt ve saltanatına ıahJb olan 
arasında bir hayb dedikoduya (Vahdeddin) di. 

8 bebiyct vermlı; her hadiaeden Meırutiyet UAnının birinci gU· 
bir mana çıkarmıık lıteyenler, bu nUnden itibaren Ittihadcılara diş 
aabık hUkOmdarm vefatını da gıcırdatan Vahdeddin, daha tahta 
ittihadcıl rın gizli bir uikaadine çıktığın n a:tmcı gUnO, kendini 
alfetmişlerdi. Halbuki - o ıUnden g6atermiştl... Vahdec!dinin tahta 
bugOne kadar, daha hilA bazıları cllliisu, ramazanın 24 llncU gllnOne 
tarafından beslenen • bu ı:an Ye teaadUf etmiıti. Alb a{ln aonra, 
zehab, hakikate katiyen muvdık Dol~~ahçe aararmda .bayram 
değildi. [ 1] tebnkı me~aal~I ıcra edılecektl. 

A d t k lb b k Hükumet rıcala Ye diğer huzuru 
ra an a r en eı ay a· 1 il 

d tikt lk" 1 hid" mutad o an zeyat e patrikler de 
ar g ç en sonra IDC ıae 1 ı 1 dl H k blrib 
k ı . dl B b•d· dd saraya ge mıf er . er H lr-Yu ua ge mıt . u a ııe ma 1 . h 

. . • ' . lerıle görUıUyor, er tarafta 
ve manev1 mahiyeti ıtiban)e b1rln· k bil "lt"f ti hö tl 
ciıinden çok daha mUhlmdi... Pa· mllte a . . ı ı a aFr kaye b rme er 

di h ( B 1 l S it M h d 
teati edıliyordu. a t u arada 

şa , eı ne u an e me iv· • k d Ermeni patr gının aı ın Y• argın 
Reşad ) uzun ıamandanberl me- bl b il b · kG kil ı 
aune Ye ıeker haatalığından muz• r çe re e ır fıye çe dm 1 
t "bdi y ı r ti 

1 
olduğu nazarıdikkato çarpıyor u ••• 

arı. . apı an • a~e ıya ar, fy Nihayet, merasim başlamıştı. Teırl· 
netıceler vermemııdı. Uzun sene· clb" b k dl 

d b · k' k . fat aırası mu ınce er eı pa • 
ler en eri ıç ı ullanan padııahın "dl k • k 

d k ıabın ISnllne gı yor, uça vpme 
Yllcu u~ artı •~n zamanlarda ıuretile tebrik vaz:ifeslni ifa et· 
hailalıgın ve lhtıyarlığın ağırlı- tikten ıonra, Huizc• geri çekili· 
ğına da tahammül edemiyecek yordu. 
bir bale gelmiıdl... Nihayet ıid- ( Arkaıı 'YU 

detli bir humma baılamıı, ıeker 
hastalığı birdenbire artmlf .. (1918· 
1334 ıeneıl T emmuıunun 3 OncU 
Çarşamba a1lnU saat 7 yl 5 geçe) 
( Beşinci Sultan Mehmed ) gözle-
rini hayat Ye ıaltanata karıı ebe· 
diyen kapamııtı. 

Bu hAdise; Osmanlı tarihinde, 
1&dece bir padiıah deYrinln ka· 
panmaıı ye bir diğerinin açılma· 
ımdao ibaret kalmıyor; aynıza· 

~ ........ -------
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SELANfK BANKASI 
Tesııı tarihi 1888 

• İdare merkezi 
fst3nbul (Galata ) 

Türkigecleki şu heleri: 
:t;i;nbul, ( Galata, Yenicamf ) ; 
İzmir, Mersin. 
Yunanistondaki şubeleri: 

Seifinik, Atina, Pire. 
.r •evine içinde idi. En•er Pa· 

ı:Y• bir macera kahraman: telik· 

t 
1 edenler bile bu fikirlerini bJr (1] Da huıusda mufassal mal6mat 
araf almak için: ( Son Poıta ) nevriyatıodan, a bırakmıclar: ] · 

• ••' nevi banka muamell'>ı 
.i).... • • • J • • 

T [ Abdülhamidin ıon gllnleri eaerıne 
}' - Eh.. artık bu muYaffakı· müracaat 

t'~ bUWn eski hatalan unu~ -----~~·~~~~~~~~~~;;;;;;~~~~~~~~~~~, 
bUrdu... Demişlerdi... Fakat; -..-ı-------·a-~u-~ y u·· K 
~ •evine ve ıUrur da, uzun 

:t ~em:v; netice pek alui zuhur TAYYARE Pl.YANGOSU ~ış.. hcsnbsıı vo kitabsız ola• 
ta11: "b 
1 k 1 tıyar edilen bunca fedakir· 
ı • (B.ıkU zaferi) nin bütün kıy· 
~et ve m hiyetini (hiç) deroce- t8. incı· tertip 4. üncü çekiı 11. Şubat. 1935 dedır. 
•ıne indirevermişti. 

Aakori •• '!'.
1 
•• 1 ahval lıu Büyük ikramiye 25.0QOHradır. 

ltnerkez.~e cereyan ederken, Ayrıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 
at b 'd 1 il ve 20.000 liralık mllkif at vardır. an u. a da mühimce faıı a e 

birlbirini talcib eden iki hadiae 

I 

= 

Yeni oy adları 
Okurlarımız Ayni ismi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı· 

Etmelidirler 

Üatad Bay Tabir Nadi "Ozan· 
öıgU,; soyadım seçmiştir. "Ozan,, 
öz dilimi:r.de 0 tair., demektir. 
"öıgtı,,de .. bizzat, binnefia,. ma
nalarına ıelmektedir. "Ozanöz• 
gU., de "bizzat ve neY'i ıahıma 
mUnha111 ıair,, demektir. 

lf 

Gazlanteb'de 
Gadanteb, (Hususi) - Uae 

mUdilrll bay HütmU Uğur, Baı· 
muavin felsefe mnallimi bay Hay
dar Ünlllsoy, muavin riyaziye 
muallimi bay Halil Ôz:den, riya• 
zlye muallimi bay Faik Dağın, 
bay Bekir Özek, edebiyat muol· 
llmi bay Ömer Asım Akaoy, 
TUrkce muallimi bay Said Gök· 
çe, Franıızca muallimi bay Sü
reyya Oıkay, Fransızca muallim 
Yeldli bay Muzaffer Akalar, bay 
Safi Serim, kimya muallimi bay 
Kemal Bayram, fizik muallimi 
bay Ihsan Akılın, beden terbiye· 
ıl muallimi bay Kemal Erdem, 
katib bay Cevdet Alckılıç, kur• 
tuluı mektebinden Baımuallim 
bay Şakir Sabri Yük~el, muallim· 
ferden Bayan Raife Özen, Bayan 
Yıldız Ünal, Bayan NigAr TUzUn, 
Bayan Hayriye GUJ, Bayan Ihsan 
Özkan, bay Kemal Ertem, bay 
Mchmed Erol Tuzun ıoyadlannı 
almışlardır. 

Biga da 
Biga, (Hususi) - Kaymakam 

bay Ali Rıza Ttızgen, malmUdUrU 
bay Mahmud Onat, jandarma 
yUzbaıııı bay Celfıl Yazan, tahri
rat katibi bay Abdullah Emre, 
mahkeme reisi bay Hüseyin Kazım 
Suda, mahkeme azalarından bay 
Ömer Lütfi Tek'a, bay HllsnO 
Karacoğlu, mUstantik bay Hidayet 
Ertem, icra memuru bay Suad 
TllrkoA"lu, sandık emini bay Halim 
Erden, mahkeme başkatibi Iımall, 
kardeıleri arzıhalcı bay Muhace• 
riddlo, zabıt kltibi bay Hidayet 
Öner, ılraat baak memuru bay 
Emin Poıat, nüfus memuru bay 
lamall Özcan, polis komiıeri bay 
Veysel Acarol, tapu memuru 
bay Edhem Gakçen, varidat 
memuru bay Iımail Ye oğlu 

nüfus kltibl bay Sami Yılmaz, 
poliı memuru bay Tevfik Ören, 
nllfuı memur refiki bay St1leyman 
Ural, ~arldat kAtibl bay lbrabim 
Sokullu, zabıt katibi bay Nail 
Artun, muhaıebe katibi bay Sa· 
dettin Sanlı, Ziraat Bank memur 
muavini bay Enver Posacı, va"idat 
katibı bay Mahmud Coıkun, zabıt 
katibi bay Hamdi Altan, icra ka
tibi bay Iımail Canakay, Ziraat 
Bank muhasibi bay Remzi Erdo
ğan, varidat kitibl bay Cemil 
Boz, Ziraat Bank muakkibi bay 
Fahir Dlindar, poliı memuru bay 
Hamdi Ôıer, sabık hlklmlerden 
bay Şnket Ye Ailesi AydD:t, ttk· 
cardan bay Ahmed Ortak, maliyo 
odacısı bay Mehmed Ergon, arzu
halci bay Hüseyin Sırra GUagör 
ıoyadlarını almışlardır. 

iz mitte 
bmlt - Emtaacı Said o~lu 

bay Hayri Bayaal, lzmlt mUıtab, 
kem mevki iatihkam bölUk gedikli 
kllçllk zabit bay Ali Özb n ıoJ
adlarmı almıilardı. 

Alanya da 
Alanya (Hususi) - Aıkerlllı 

tuh• Ra. bay Rifat Sönmez, A .. 
kerlik ıube katibi bay Kadri 

GUicn, icra memuru bay Kadri 
Yalçın, Ziraat bank memuru bay 

Sabri Sanlı, Ziraat bank memuru 
bay M. Adil Bulat, Maarif me• 

muru bay MilnUr Atuk, Sahil iiıh~ 
hıye memuru bay Ali Barııkan er, 
Muallim bay Hazım Gönene, Mue 

•ilim bay Kemal Öztürk, Beledi, 
ye azaıı bay Fuat Salur, lnhi11r 
memuru bay Sıtkı GUr, Ormaq . 
muamelat m. bay Halil Uğur, 

Mahkeme uıbıt kAtibl bay Fahri 
Uğuz:, Mahkeme zabıt kAUbi ba1 
H. Avni Y enlacun, Mahkeme za• 

bıt katibi HOıeyin Issı, Sıhhıt 
memuru Mudafa Asım Sezer, 
Ebe bayan Münevver Ünal, 
karakol kumandan bay Sait Çetlo 
ıoyadım almıılerdir. 

Akşehir' de 
Akıehir ( Husuıl) - 1-Iallm 

Zade bay Mustafa Hamdi Gö
meç, Akşehir bankası muhasebe• 
elsi bay HU&eyin Cahid ve kaf4 
defi bay lbrabtm Şen oğlu, Cu• 
murlyet Milddeiumumt kitibi bay 
Galib Perçin, Ak Ağa oğlu bay 
Halid Nusret Aksoy, Köse Ah• 
med Zade Hacı bay Hakkı, 
Jıtanbulda mukim bay Ahmod 
Ata, bay CelAl, bay Hali , bay 
Mitat, Ragıb ve bay Zeki Köse
oğlu, Akşehir bankası tahsildarı 
bay Halil lbrahim iplikçi, Akşe
hir bankası kavaıı bay Ahmed 
Çamurluoğlu, Hacı Yahya oğlu 
kltabcı bay Yahya Zekat ve kar• 

deıl bay Ahmed Ati Ya\'UZe 

Serdar Zade bay Osman Oğuz, 
Aktehlr bankaıı veznedarı bay 

Mahmud Celil Çetin, berber 
bay Hliseyin, Hüsnü Özalp, mu• 

allfm bay Ömer Faruk Acar, 

Akıehlr poata telgraf çevlrgt>nl 
bay lbrahlm Agah Aky lçın, 
posta memurlarından bay Nuri 

Biliin, bay lsmail Çetin, mlibaşlr 
bay Salih Geçid ıoyadlarmı al

mıılardır. 
~ .- . ~ .... 
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ESMER GÜL 
Muhllrrirı: A. R. 'l'efrıka No. : 11 

Ölüm Korkusu .. 
Bir inilti Duyuldu: - Allah Sizden Razı Olıun, 
Beni liu Kara Bacaklı Heriflerden Kurtardınız! .. 

Diye baiırdı. 
Üçü birden, yine Langa boa• 

taalan tarafına koşmıya baıladı· 
lar. Bostanların arasındaki aapa 
yollarda, bir baylı koıtular. Takib 
edilmediklerine kanaat getirdik· 
ten sonra durdular. 

Ahmed, ıeniı lalr nefoı aldı: 
- Amma yorulmuıuz. 

Diye homurdanch. Zehir Ali, 
kuıafmın aratındaki tütün kHo· 
ıNnl çıkardı. Kıaa çubuğuna bir 
tutam tütün but.. 

- Ne o, Deli Veli.. Setin 
eıkmıyor. 

Diye mırıldandı. -
Deli Veli, kalbinin en derin 

1erlnden kopan bir ( Aaah .•. ) 
çekti. V • ıonra; inlltlye benzer 
bir sealez 

- AH.. Ahmedl.. Allah sizden 
ruı olıun. Beni bu aktam, ıu 
kara bacaklı heriflerin e:inde ko
madan11, bilirıiniz, aaa... Ben, 
eYelallab onların betine, &ekizlne 
l»tll demezdim amma, ne ça• re kL .•. 

1 Zeblr Alinin öfke taıan Hal, 
Deli Velinin ıözUnU kHti z 

· - Gene o kara kancığın sö
zllnll söyliyeckıin, deiil mi? .•• 
Bana bak DeH VelL .• Sana doıtça 
bir aöz söylemek fıterlm. Iıter 
tut.. Iıter tutma... Şunu eyi bil 
ld, bu kara Hnin baıına bUyUk 
blr lı açacak. Kendini biraz 
topla ... 

Deli Veli, acı bir kahkaha 
baıta : 

- Baııma açacağı lı, gönlü
me açtığı yaradan bOyllk olamu, 
a, adam, bırak be Zehir AH .• 
Atan ölUmU arpadan olıun .• 
Korktuğun ölllm mu ?.. Eh 
bhim gibi herifler caminin 

11«\rsliıUnden dUoUp to ölmez )a? •• 
Mahbusdan mı çekiniyonun? .• 
Dünya bana zından olduktan 
sonra, ney)eyfm ben o dllnyayı? •• 

Ahmed sordu: 

- E, pek iyi Veli .. Ne olacak 
bu iıin sonu ? .. 

- O kadar derinini dUşUn· 
seydim, adıma Deli Veli demez· 
lerdi, hey herif.,. 

Deli Veli birdenbire ayağa 
kalktı. iki ellerlnl kalçalarına 
dayadı. Yıldızların ıfığında hafifce 
görfinen orkadaılarmın yüıtine 
baktı. Elile szka sıka alnını ıavadı: 

- Şimdi bu lifları bırakın 
arkadaşlar... Size bir daha söyli· 
yorum. Allah, : ikinizden de razı 

• e!ıun. Sizl de darda komasın. 
Hadi kalın hoılukla ... 

Dedi .•. · De!I Velinin, gizli bir 
ııtırabla titreyen bu sözlerine, iki 
arkadat birden itiraz elli ı 

- Nere ye deli Veli?. 
- Artık, onun orasını alllb, 

bilir. 

- Hele biraz daha oturda, 
kahveci Al:nin kabveaine gideriz. 
Zaten sabaha ne kalô? .• 

- Varın siz gidin .• ben gelir, 
eiıi bulurum. 

Pençe Ahmet, yerinden fırla
dı. Deli Veli;l kolundan yakala· 
dı: 

ilk ediyorsu11. Gene o renai bo
zuk karının arkasından sOrtecek• 
ıln, değil mi? .• 

Deli Veli, omuzlarını Hraan 
acı bir kahkaha kopardı: 

- Onu damda koyacak de
ğilim af... Hem de, ben aebeb 
olduktan ıonra ..• 

- Öyle iH, hep beraber ..• 
- Hayır.. Sizin bu ıece bana 

yapbianız iyilik, yetti de, arttı 
bile ... 

Zehir Ali kalktı. Deli Velinin 
elldrlnden yakaladı: 

- Bunca zaman bir arada 
tuz, ekmek yedik.. Birbirimize, 
kardeş; dedik ... Eğer kendi ba§ına 
it tutaraan, ıart olsun ki, kardeı· 
lik hakkını helll etmem. 

Deli Veli, derin derin içini 
çekti: 

- Ali, yavrum.. iyi ıöylersln 
amma •. Ne yapayım, bir kere glSnUI 
dUtdU bu kadına.. Ben bunu 
ıevlyorum. 

- Sev ••• 
- Bunu orada bırakmak, HV• 

giye yakıımadığı gibi merdli§'e 
de ıığmaz, 

- Bu da doğru. 
- Öyle IH, alakoman beni ••• 
- Peki, nereye gideceksin •• 

ne yapacaksın .. 
- Doğruca, T omftJk önftne .•• 
- Hey Allahım •• --. re~ek-

ten deli lmltıin, Veli. 
Ahmed ıöı:e lc:arııtı; 
- Veli.. ıı•l bizi dinle.. auat 

orada bir iki gün yatmakla l4h· 
na turyuıu gibi ekıimez... Zaten, 
~yle de, böyle de tana hayın 
yok. lyfıi mi, bırak, birkaç glln, 
orada kalsın. Şu gUrUltQ örtül• 
sUn, bacılıın. Ondan sonra aaııl 
olsa bir yolunu buluruza anu 
oradan çeker, alırız. 

Zehir Ali, daha kurnaz dav· 
randı: 

- Veli .• Gel Ahmedin söıbU 
tul Zaten bu akşam senin ba
şında bir belA dolaııyor. Şimdi 
gidib oradaki heriflere sırnaıır· 
san hem kendi baıına, hem de 
karının baıına it açarsın. Sabah 
ol , hayır ola; derler. Biraı söz 
c:linle. 

Diye, Deli Velinin en zayıf 
damarına bnstı. 

Deli Veli, gözlerini karanlık· 
lar içinde gezdirdi. Baıını mUt~ 
vekkilane önllne eydli 

- Pek ali .• sözünüzU tutuyo
rum. 

Dedi. 
( Arkuı nr) 
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OSMANLI BANKAS 
TÜRK ANON;M ŞiRKEl 1 

1'ES1S TATilHt: 186S 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz liraıı 

Türkiyeniıı baılıca oehirlerila 
Pıırie, Marailya, Nie,L.ondra n 
Maııı;eetor'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 

Iran, Filistin n Yunanistan'da 

Şubderi, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistau'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

- Deli Veli .• Sen, aahi deli· ""----------•' 

Banka 
Soyguncuları 

"A ...,,.r ·k,.. rı kAri kıtHi rii,, 

Memur - Pardon, buıtın t .. 
diye gifemiz kapalıdır, yarın 
geliniz! .• 

Amerikanın 
Megva 
Rekoltesi 

Amerikanın bu yıl yetlıtir--
Jla gıl mekte olduğu mey· 

valar hakkında e•kisind•n 
yapılan oranlama· 

fada ların sonunda el• 
de edilen durum ıudur: 

Pasifik kıyılarının fındık re• 
koltesl bir ay önceki umulmıya 
göre fazladır. lstihsalAt Kalifor-
niyaoın 35,500 ve Oregonun da 
2,900 ton olmak tlzere 38,700 
tondur. Geç&n yıl bu mlkdar 
32,400 ton idi. 

incir rekolteıl oldukça eyi 
olup 1933 ıeneıinln l 7,000 ve 
1932 ve 1931 senelerinin 15,450 
tonlarına karşı 17, 700 tondur. 

1933 yılında ilzllm rekoltesi 
177,300 tondu. Bu yıl rekolte 
çok a:ıdır ancak 140 bin toa 
olarak oranlanılmaktadır. 

Bu yılki portakal rekoltHI 
ıeçen yılın 49,141,000 kutuıuna 
kartı 53, 700,000 kutudur. Man
dalina rekoltesi ise geçen yılın 
1O,193,000 kutusuna karıı 

13,400,000 kutu olacaktır. 

* Zirai Kooperatifler Birliği Ar· 
A . tin hn· jantin hububat 
rıan rekolteaini kurak· 

bubat rekol· lık dolayıslle ge· 
tesl bozuk çen yıla nlsbeten 

% 30 eksik olmaııoı ve stokla· 
rın tilkenmit bulunmasını ileri 
sllrerek buğday, mısır ve keten 
tohumu lizerindekl resmi narhın 
indirilmesini hükfimetten lst~ 
miıtir. .. 

Bedin, 26 (A. A.) - Devlet 
Alman anın bankasının bilAn· 

g çosu, altın ve dö-
altın viz ihtiyatında az 

mevcudu bir fazlalık ve 
mütedavil banknot miktarında 
ı 34 milyon \•e ren ten marklar da 
lıe 9,000,000 luk bir noksan göı· 
termittfr. 

Altın kar9ılığı yllzdo 2,44 
olarak te1b:t edilmittir. 
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• lzmir Gazete Müvezzilerı 
Arasındaki Cinayet 

-#-. 
Katil Hasanın Terbiyeli Ve Sakin 

Bir insan Olduğu Söy]eniyor 
lzmlr, 25 (Hu· 

ıuıt) - Bundan 

bir müddet en•I 
küçük Kardiçell 

hanının korido
r.unda umum ga· 

•eteler bayii Bay 
Hamdi Beldrlu 

yazıhanHI 6Dlln

de Haaaa adın• 

da ıenc bir ıa· 
sete mUYezıll, 

arkadaıı T evfftl 
bıçakla yarala· 

yarak öldUrmu,. 
ttl. Afır Ceza 

mab k e me ıfn dı 
bu davaya d .. 

vam edilmekte-

dir. Suçlu Hasan +" , 

gazete ıatanlar Evnltt alınmıı bir remıidtn [X] Katil Batu, [)( ><J 
araııada terbi· maktul Tevfik, [X X X] ıahid Yatar 
yeal ye ıokulganbtJle tanınmııb. vermek llzere ıauteler b.yll 88' 
Mahkemenin ıon celaeılnde hl· Hamdi Bekirla yaııbaneılne ıi"' 
diaenin en caab ıahldl olan yorduk. 
gazete müvezzii Y aıarın ıözlerl Yılda ıtme raıtlamıpak bep-
ehemmlyetli görllldO. Y aıar hl- al de kllrdlerin, Haaanın yoluo11 
dlaeyl ı5yle anlatıyor: beklediklerini ve onu &ldllrecek-

- Ben aabahlari Karantinada lerinl a5ylilyorlardı. Haaanla be' 
ıazete ıatanm. Karantinada lr:a· raberce Kardiçell hanına bayi• t 
rakol karıııında berber Bay beaab vermek llıere gittik. H.., 
irfanın dUklcAnında bir ıaıetem ıab dalrHlne ılrdlifmlı ıamao 
vardı. Onu almıya gittim. Haaan Haaanı 
arkamdan yetlıerek şlkAyet etti ı - Selim, arkadaılarL. 

- Sabahleyin Alaancak ıl· Dedi. O eınada maktul TeYllk 
mendifer lıtasyonunda Feyzullah kardeıl F eyzl ve diğer kardetl 
ile yer kavıa11 ettik. Feyzullah HUseyin, Hasaoın ilzerlne bllculll 
beni öldiirecekmlt! ettiler. 

Haıanla birlikte Karantina Feyzullah bir demir parçasil• 
karakoluna ıittik. Hldiaeyi Ko- Hasanın batına Yurarak albn• 
mlaer Bay Avniye anlatbk. Hasan aldı. Ben araya glrmlıtim. Beni 
Komlaere dedi ki : de başımdan yaraladılar. Bundall 

- Bu akıam benim yolumu ıonrasıoı ıörmedim. 
keseceklermlı. Müdahale edilme· Dinlenen diler ıahldler, Hr 
sini rica ederim. sanın mUdafaaloefı için bu ftl 

Komiser, adı geçen F eyzullahı yaphtını söyltlyorlardı.Muhakem•• 
göz bapılnde bulunduracağını diğer iki ıahldin dlnlenmeıi lçlo 
vadetmiıtl. Karakoldan çıkarak geri gllnlerden birine bırakıldı. 
otobüsle konağa indik. Hesab A. B. 

İngiltere de 
Muhafazakar Parti 
ikiye Mi Ayrılıyor? 

Londra, 26 (A.A.) - Muha· 
fazakAr parti liderlerinden Bay 
Ç6rçllin oğlu Bay Rudolfun meb
usluğa namzedliğinl koyması, mu· 
hafazakar parti Rrasınd3ki ikiliği 
artırmıştır. Babası Bay Çörçll ıöy• 
lediği bir nutukda, oğluna karşı 
muhafazaklr reisler tarafından 
alınmıı olan vaziyete fena halde 
kızmııtır. 

Bay Göring 
Lehistan Cümhur Reia:nin 

Davetini Kabul Etti 
Berlin, 26 (A. A.) - Alman 

istihbarat bUrosun<lan: Pruıya 
ba~bakam Ge.ıeral Göring, P': 
lonya ReiiicUmhurunun Bılalevı
za' da bir av davetini kabul •t· 
miıtir. Bu ava,. Almanyanın 
Varıova elçiıi, Po ony~nın BerHn 
e!çiıi ve VarfO\ adakı ecnebi 
elçiler do dave ~lid :r. 

Fran•• Ve Hazine Bonolın-ı 
Par~s. 26 ( A. A. ) - Meb'u• 

180 meclisinde hazine bonolarmın 
çoialtılmaaı hakkındaki proje 
(122) muhalife karşı (450) reyle 
kabul cdilm:ıtir. Radikal ıot:'ya· 
listler n:uhalefette kaJmışlardlr. 

Ma.lyo Bakanı Enflasyon teh· 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 
Güzel bir muhtıra 

• 
Tanınmış kalemlerin 
Seçme yazıları 

• .Kültiir, aıhhat, ev, ilim, ııpor, 
aan'at bahiıleri, faydalı bilgiler 
ve aradıeınlı heroey ... 

1935 
MATBUAT ALMANAÖI 

( H•r kitabcıd11 bulunur. 1 
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likoııi olmadığını, tedavüldeki 
kAğld paraom çoğaltılmıyacağıoı 

söylemiştir. 
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Bir Adam Rüşvet 
Verirken 
( Baıtarafı 1 inci ytbde ) 

da Arab katollktir. Marya lımln
de bir de metresi vardır. IBeyoğ
lunda bir apartmanda otur· 
IDaldadır. Komşularından Tiryan• 
dafilya ile dost olmuştu.r Bir 
iUn Tiryandafilyay ıöyle birıey 
ıöyler: 

- Ben Atinadakl TUrk Kon• 
•olosluğuna müracaat ettim Türk 
~~hliyetine geçmek iıtedlm,. fakat 
ırtnrlU muvaffak olamadım. 

ı5 }Muhatabı bu iti yapacağım 
d Y er ve iddia edildiğine göre 

e evvelA kendisinden takib 
masrafı olarak elli lira alır. Bu 
~ureUe dostlukları ilerler ve Al· 
T~rt Kohen artık her sırrını 
ıryandafll 

Bir .. Yaya açmıya başlar. 
gun de kendi11:ne ıöyle bir 

tey söyler: 

B - yakında bir gemi alıyorum. 
u genı· · 

1lıd .. ıoıo otuz: bin lirasını ta· 

b ıgını bir lngiliz: kadını verecek, 
eı b' 

• d ın lirasını da ben temin 
ece"'· 

1 ilm. Alınca da seni geminin 
centeıi 

le d yaparım Ye Amerikaya 
a ar da töyle bir gider gezeriz. 

•on~raian birkaç ay geçtikten 
esaira . lbert Kohen çok müte
da hır vaziyette tekrar doıtuna 

Ger, d<SrdUncU defa anlatır ve: 

du - Ah Tiryandafilya mah-Yol
bııı lfl. Alaca§'ım Ingiliı gemisi 
~· geldi. 

illiz IDadamlle beraber ge-

Yakalandı 
mlye gezmiye tltmfıtlk. Orada 
lnglliz Konsoloıu tesadnf etti. 
Madama aleyhimde bazı ıeyler 
ı6ylemlı, iılmlz bozuldu. Bana 
kadına karıı tekrar ltlmad Ye
recek bir ıey taniye et, der. 
Bu ıırıula cebinden bir çek çıka• 
rır Tiryandafilyaya uzatır. Bunun 
bir ıuretinin taklid edilmeainl ve 
kendisine de bir itlmad mektubu 
yazılmasına ister. lTiryandafilya 
bu teklifi reddeder. Aradan bir
kaç gün geçtikten sonra tekrar 
Tiryandafilyaya gelir ve bir demir 
desteresi isteyerek götürür ve Uç 
günden sonra iade eder. Tiryan• 
dafilya geçen gUn Beyoğlu 

Polis Merkezine müracaat ederek 
bildiklerini anlatır ve bu adamdan 
ıliphe ettiğini de ıöyler. Poliı 
Albert Koheni yakalar. Sorguya 
çeker. isticvap biraz da uzar. Ni· 
hayet Albert Kohen polise şöyle 
bir teklif yapar: 

- Sizo (200) lira vereyim be· 
nl 1erbest bırakınız. Fakat bu 
paranın evvelA yllzde onunu ve· 
rfrim. Çıkınca da hepsini getirJ· 
rim. 

Poliı bu teklifi kabul eder 
gibj görünür ve kendisini sorgu· 
ya çeken memura para verirken 

do cUrmümeşhud halinde yakalar. 
Tahkikata müddeiumumi muavin· 

lerinden Bay Şefik Orbey el 
koymuıtur. 

On iki Adalılar Derdli 
de11 I ( 8-ıtarafı 1 lacl yGıde ) 
tGJG talya aleyhinde hayli gUrUl· 
''- bir ıalhnayiı ta yapılmıı, bu
Pr t lleticeıl olarak ltalyan elçfıl 

0 
••toda bile bulunmuştur. 
8i k hat1 ~ aç gUn ene) ltalya seya· 

l'ej ." en dönen Atlna belediye 
Di:• 1 Bay I<ociyaa, burada Kaza 
•Gıa~:a a.dındakl ltalyan enıtltU• 
Sal bır konferaı veriyordu. 
d Onda on iki 1.da mUltecilerln• 

en do b' 
ledi ırçok gençler vardı. Be· 
de/~ reisi ltalyanın terakkilerin· 
len 1 absederken on iki adalı 
ha~ edırl •ya~a kalktılar ve ıöylo 

•• r ar: 

•da~- Senin, Italyanın on iki 
Yolc a 1

1tlediği zulümden haberin 
lbu » 

Bunun ti . 
llu altn zenne konferans ıalo-
konf at oldu ve Belediye reiıl 
F aka~ransını keıenk dışarı çıktı. 
lcntteai •okakta kalabalak bir halk 

toplannu~tı. 
Beledi 

•ııstitllna:• relıi Bay Kodyaı 
h.ı1aıı h 1'apııından çıkarken 
dı. Bu Ucuaa ve hakaretine u~a

..........___ arada binaya dinamit fitek· 

lerl de atıldı. 
Bu hadise Uzerine ltalya elçiıl, 

Baıbakan Bay Çaldarisin nezdine 
giderek, asayişi temin hususunda 
ciddi bir tedbir alınmadığını ileri 
ıUrdU ve hükumeti proteıto etti. 

Temin edildiğine göre, Başba· 
kan Çaldaris, bu protestoya cevab 
olarak, Italya hükumetinin on iki 
ada Rumlarına karşı reva gördüğü 
hareketten jiklyette bulunmuştur. 

Şimdi bütün gazeteler on iki 
adadaki isyan hareketi hakkında 
gelen haberlerle doludur. Diğer 
taraftan gerek hükümet taraftarı 
ve gerek muhalif gazeteler, 
ltalyaya karıı cemilekir sözler 
ıöylemiş olan Alfna Belediye 
Reisine hücum ediyolar. - A. V. 

ltalyanın Tekzibi 

Roma, 22 (A.A) - Stefanl 
Ajanıı, yabancı matbuatın Kalim
nos adasında karışıklıklar oldu
ğu:ıa, bunun ltalyan bab~iyeainin 
müdahalesini Ye örfi ıdarenJn 
ilanını icab ettirdiğine dair Yer
dikleri haberleri tekzib etmek· 
tedir. 

[ 
Beledlyesl lllnları 1 

Benzin Alınacak 
1 - lataabu) Beledi eal için + 15 derecel hararette .aldett 

lzaflyeıl O 7 4~ k d Y k 80 l>l en aı 60 bin litre benzin 
11111935 'tarih" ad ar olan en çok h n, zarf uauWe •kıiltmey• 
1'on 1 ın en itibaren apa 

u muıtur. 
2 - B b . . U • den muhammen bedeli 1 Q2 u enzının aza mi maktar serın 

00 liradır. 
3 - Şartname bedelsiz olarak Jeyaıım mUdllrlOğtlnden alınır. 
4 

- Muvakkat teminat 1440 liradan ibarettir. dlf p 
S 5 "hl • mllta a· - Eksiltmeye sekte olanlar 2811 /93 tarı n • hile 

larteıl gUnU ıaat 15 e kadar ıartnamede ya.zıh olduiu yeç 
teklif rnektupl~rını Iıtanbul Belediveal bina1ında toplanan Daimi 
E " u121,. ncumene Y•rmelidir 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

'\ 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört k6ıelerl aıağıda ya• 

ıdı manalara ge!en 6z TUrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa· 
yede hem vakit geçlrmif, hem 
de 6z Türkçe kelimeleri 6ğren• 
mlı olursunuz: 1 

1 
2 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan aaQa: 

1 - Bahadir 
2 - Şeref • bir nota • erkek t 
s - s hil 
4 - Çifti 
6 - Ced 
7 ~ Kanun • hallı 
8 - Lilub • iımi alet liblkuı 

Yukardan aşa§ı: 
1 - Çartaf - sonuna bir K retl

rilince Yarın zıddı 
2 - Batına bir Y getiriline• taraf 

- yek 
3 - Pislik • hu nklt içllea ıey 
4 - Zayıf - dem 
5 - Kelime 
6 - Sahih - laim 
7 - Bir nota - arıu 
8 - Bir nota - bal yapan bGcek 

Arkadaşımız Halil Liitfiyi Ölümle 
T ehdid Davasına Dün Bakıldı 
( Beıtarah t inci yUıde ] 

Lrıtflyl 6Inmle tehdid ederek pa• 
ra istemektir. 

Zabıta, cOrmllmeıhud eına11n• 
da, gerek Şevketin, gerek hidl
aede muhbir vaziyetinde olan 
Şevketin arkadaıı Abdullahın el· 
!erinde birer yeni 1abn alınmıı 
bıçak bulmuı, dnn, bu bıçaklar 
da Ağır ceza mahkemesine ge
tirilmiıtir. 

Suçlu Şevket, maznun meYldlne 
oturur oturmaz davacı sırasında 
oturan Bay Halil Liitfiye bağırmıı: 

- Sen bu davadan vaıgeç, 
ıenln iç.in iyi olmayacak!.. 

Demiıtir. 
Mahkeme Reisi Bay Suad, jan• 

darma muhafazasında olan ıuç• 
(uya, yaptığı· hareketin doğru 
olmadığını, kendisi için muvafık 
olamayacağını ihtar etmek mec• 
buriyetinde kalmıştır. 

Bundan ıonra §ahidler çağrıl .. 
mış ve suçlunun kız kardeşi Bayan 
Makbule şahadet mevkline gelmlı· 
tir. Reis, oahidlik edib etmemekte 
muhtar olduğunu ıöyleyince Bayan 
Makbule ıahidlik edeceğini bildir
miş ve Şefket ile Bay Halil Liitfl 
araaındakl Tak'ayı bilmediğini " 
yalnız hadiseyi sonradan işittiğini 
söylemekle iktifa etmiıtir. 

Bunun Oz:erine Bay Halil Liitfl, 
Şevketin, kız kardeşini do tebdid 
elmiş olduğunu, bu cihetin kendi
ıinden ıorulmasını riyasetten iste• 
miı, Bay Halil Lütfinin bu talebi 
Uz.erine suçlu Şevket, yine bulun
duğu maznun mevlriindea baj-ır
mııbr: 

- OtUJ' oraya ıen, ona ka
. rıımal.. 

ŞeYketin bu ikinci hareketi 
üzerine reiı kendisine ikinci bir 
ihtarda bulunmıya mecbur olmuı· 
tur. Netice olarak ta: 

- Bu hareketini bir daha 
?EZ 

tekrar edersen seni dııarı çık~ 
rırım!. derniıtir. 

Bundan ıonra diğer 1ahidler1 
A•ukat lımall Aglh, matba• 
acı Midha~ suçlunun eniotetl 
ııhhlye şoförll lımall, Şltll 
Polis mevkii UçUncll komi• 
seri Nazmi, Tüccardan T evfl\s 
Yılmaz, Şekerci Faik, Mezbaha 
kitibl Refet, Komslyoncu Hasan, 
gazetemiz ıahiblerinden Selim 
Ragıb, Hayat Ansiklopedisi mu• 
lıarriri M. Zekeriya, Şişli poliılertn 
den Asım ve Hikmet dinlendller. 

Bu ıahidlerden zabıta memur• 
ları, suçlu Şevketle ilk zamaııda 
mUıtereken harekete karar ver· 
dikleri Abdullahm, bu işi zabıta• 
ya haber verdiğini, bunun Uzerin• 
Bay Halil Liitfinio evinde tertibat 
alınarak Şevketle arkadaıı: 

- Telgraf var!, 

Diyerek açılan kapıdan içeri 
daldıklarını, içeride bıçaklarla bay 
Halil Lütfinin ilzerine atıldıkları 
ıırada evde saklanan _lki sivil 
memur tarafından yakalnndıkla• 
rım, ellerindeld bıçakların almdı<o 
ğını anlattılar • 

Diğer tahidler de, Şevketin 
muhtelif zamanlarda kendilerin• 
müracaat ederek para istediğini 
ve aldığını, ıahidlerden sıhhiye 
ıoförü lımeil, ŞeYkete iki gec~ 
Son Posta matbaası civarında 
dolaıırken raatgeldiğlnl ve ka• 
yınblraderl olması itibarile oto
mobiline alarak erine ~ötUrd&t 
tunu anlatb. 

Bu ıahidlerden aonra BaJ 
Halli Lütfi yeniden bazı ıahldlerll 
celbini lıtedi. Mahkeme bunlaru 
celbini kabul etti. Bundan baıka 
cUrüm ileti olan bıçaklan satan 
adamın zabıtaca bulunarak mah• 
kemeye getirilmesi kararJaıtı Ye 
muhakeme 14 ıubata bırakıldı. 

ww PRS 

Havplman 

Diyor Ki: 
Bana işkence Ettiler, Fena ( Toplantı, Davetler ) } 

Nöbetci 
Eczaneler 

Posta Ve Telgraf Memur· 
Halde Dövdüler ları Arasında 

lıtanbul Posta ve Telg.af me
murlan cemiyetinin kongreıl ge
çen hafta yapılmııtı. Fakat yapılan 
tikayet Ozerlne aeçimln uıulıOzlQğlt 
bildirilditinden bu cuma tekrar edilmit 
ve yeni aeçim yapılmııtır. Neticede 
reiılit• Neı'et, •ekillite Refik, umumi 
kit bllte Hasan, Yeznedarlıta Ratld 
muhuebeciliğe Klxım, azalıklara da 
A11m Ye Ekrem acçilmitlerdir, 

Flemington, 26 (A. A.) - KU· 
çUk Lindbergl kaçırmaktan ıuçlu 
Havptman dün sorguya çekildiği 
vakit ıunları aöylemiştir: 

"- Tevkif edildiğim gOn ile 
erteıi gUn kaburgalarıma vurarak 
beni döğdüler. If ademde imi~ 
yanlışları yaptırdılar vo benı 

a Çeken benden latenileni ıorguy ' 
apmazsam bir dakika olaun 

~yutulmıyacağımı söyledi.,, 

Tekrar bir ıorguya çekildiği 
ıaman Havptman dedi ki: 

11 _ Bir dereceye kadar haki

kati aöyledim.,, 

Havptman Lindbergln çocuju· 

hiçbir vakit görmediğini Ye 
nu M h" 
fidye paraamın ödendi •• m~zar ıa 
adım bile atmadatım bır kve 
daha ıöylemlıtir. ----
Musiki San'atkar
larının Toplantısı 

Tefllt heyetine de Bebcet, Rqld. 
ye irfan aeçilmitlerdir. 

Askerllk Daveti 
Fırka Aakerllk DalrHi Reialitla• 

deaı 1 - 935 Şubat celbinde iki H• 

ne hizmete tabi latibklm •• muha
bere aınıflarıaa ayrılmıı olan (316 ill 
327) bakaya11 Ue (328) doğumlulardan 
reri kalanlar ile (329) dotumlular 
aillb altına alıaacattadaa alikadar
ların menaub oldukları Aakerlik Şu
belerİD• müracaat etmeleri. il - Top
lan_. rGnGnGn 24/Şubat/935 oldufu 
•• ~deli •akdi vereceklerin 23/Şu
bat 955 aktamıaa kadu bedellerlnla 
kabul eclllebllecetl. 8 - Bilctmle 
1oldama ka~aldannın 1Gbeleriae 
•lracaatlan. 4 - Yukanda dGrt 
•addede MYke tabi olduktan bUdlrl
lea •Ilı elleflerta ta,ıa edllea 
slalerde ılbeleriae mlracaat etmelerL 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceate1eri c KaraldSy K8pr0baıı 
Tel. 42362 • Sirkeci MOhlrdanade 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıun· 
lardır: 

latanbul tarafı: Şehıadebaşında H 

(İbrahim Halil), Fatihte (A. ]{emal). 
Akıarayda (Ziya Nuri), Topkapıda 
(Nazım), Samatyada (Rıdvan)'. Def· ~ 
terdarda (A.ıif), Eyübde (H.ıkmet), 
Cibalide (Necati Ahwed), Gedıkpaşa
da (Aaadoryan), Çemberlitaşt~. (Sı~ ı , 
Raeım), Eminönünde ( Hüımu Ha~
dar) Balnrköytinde Hathoyuoda (Hı
lil).' Beyoğlu tarafu G&lataıar~~da 
(Galatasaray) Yükeekkaldırımda(\ ıno-

, (Hilil) ~işlide kopulo) Fındıklıda • '• 
(Şişli), Kaeımpaşada (Merkez), Halıoı-
oğlunda (Halk). Kadıköy tarafı: Mu· 
nldotlıane oaddeıinde (Leon Çubuk· 
luyan), Ku,diUnde (Hulusi o~?1an). 
Üsküdar tarafı: Yeniçeımed• (~ttıhad), 
Büyükadada (Halk) eozanelen. 

Her akşam 

NOVOTNi'd• 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

--------

Musiki .-'atklrlan eemlyetl 
kongresi dQn öiledea ıonra ce
miyetin Galataaaraydald biaa11n• 
da toplanm1Jlır. Bu toplubda 
nizamnamenin bazı maddelerinin 
değiıUrilmeai k~rarl~mıı, .ye
ni sene için hır f aalıyet proıeıl 
bazırlanma11 muvafık görtllmUıtlir. 
Yapılan Hçimde yeni idare he
yetine B. AH Rıfat, B. Muhar, 

._ __ _.Han Tel 227404111 ... _ 11 .... -~ Or. ihsan Sami 

B. Zeki, B. Emin, B. Hikmet, ' 
B. Bllrhaa, B. Necati, B. CeYdot, 
•eçilmlılerdlr. 

lskenderiye Yolu 
KARADENiZ Yapuru 29 ikinci 
KAnun SALI günU ıaat 11 de 
la1'enderiye'1e kadar. ..386., 

OasfJBGK ŞURUBU 
Öklürük ve nefes darlığı, .b?ğmıH'k 
ve kızamık öbüruklera ıtm pe 
teairli ilaçtır. Her eczanede ~ •. Pl'7.& 

-., depolarında bulunur.• (6402) 4111 



SON POSTA ikinci klnuD ~ 
~~-:c~-==-~:----=-==============================--

Sayfa. 

ASİ PİR OL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarinm kat~i ilat;ıdır. Ba~::::;:da SALll:I NECATİ ec;;;; 
1 1 :...----

M l DE ve BARSAKLARI BOŞAL TIR, KABIZLIK, HAZIMSIZLIK, MIDE EKŞiLiK ve YANMA· MAZON MEYV A TUZU LARINDA, HAMiLE kadınların gasyanmda faydalı ve zararsız bir Hacdır. M Az ON iı:nı ~· 
Markasına dikkat. Deposu: Mazon ve BOTTON ecza deposu, iş Bankası arkaamda No. t2 <7 11J 

DOKTOR OBFANIDIS 
Zthrevi ve cikl hutalıklara mUteha11ı11. Tokatlayan Oteli karıı11oda Suterazi 

ıokatı No. 5 Nil Apartımana 2 aei kata nakletmiıtlr. Telef. 43734 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup ehliYukuf tarafından tama• 
mana [ 37 42] lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde BUyUkdere ma· 
halle.inde (borç senedinde Iakanavi Tapu kayıt suretinde !ıpanya 
ıpj(ağında eakl 12 mükerrer yeni 14 No. b ahıap bir evin tamamı 
açık arttırmaya Yazedllmit olduiundan 27-2-935 tarihine müaadif 
Çarıamba gllnft saat 14 ten 16 ya kadar aairede birinci artbrmaaı icra 
edllecıktlr. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin ~9 75 ini bul
dutu takdirde mUıterisi Ozerinde bırakılacaktır. Alcsi · tak
dirde en ıoa arttıranın taahbtıdn baki kalmak Uzere arttırma 
IS glln müddetle temdit edilerek 14-3-935 tarihin• mUsadif Per4embe 
,Ootı saat 14 ten t 6 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında artbrma bedeli ~ıymeti muhamminenin % 75 ini 
bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. h kanun ahklmına tevfikan 
ı•ri bırakılır. Satıı peıindir arthrmıya iıtirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhamminenin % 1,5 nlıbetinde pey akçesi veya milli bir 
·bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 
·tapu ıicilli ile aablt olmıyan ipotekli . alacaklarda diier alikadaranın 
Ye irtifak hakkı aahlplerinin bu haklarını ye huıuıile faiz ve ma· 
urtfe dair olan iddialarını evrakı müıbitelerl ile birlikte ilin tari
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildir· 
melerl llzımdır. Akıl takdirde hakları tapu ıicilli ile sabit olmıyan
l'1 ıatıı bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar müterakim vergi, 
~DYiriye, tanziflyeden mUteYelHt belediye rUıumu ve Yalnf borçları 
~rçluya aittir. Daha fazla malümat almak lstiyenler 2·2-935 teri• 
·hlıuhn itibaren herkHin ıörebilmeai için dairede açık bulundurulacak 
attttrma f&J'tnameıl He 934/1670 No.h dosyaya mUracaatla mezkur 
dotyada mevaıt veealld a6rebilecekleri ilin olunur. (385) 

MÜJDE 
Zabıta memurlarına 
mahaua 200 metrelik 

mH · feyi göaterir 
kuYYette 

DAiMON 
Ceb Fenerleri 

gelmittir. Her yerde 
1526 numara taht nda 
arayınız ve tak ıitle
r;nden sakın •nı z, 

umumi deposu : 
iatanbul, Tahtakale No. 10 

G 
BONO---, 

badil. Yurtluk, Hazine J 
kpazar 6 lıtanbu~, Vasll 

e., ve dif 
aQralarına 

en teelrll 
illcdar. 

Her 
eczanede 
vardır. 

letanbul Asllya Birinci Hu· 
kuk Mahkemesinden ı Holantae 
Bank Üni N. V. Bankasına merhun ve 
ntılmuı mukarrer 63 adet Üsküdar 
Ye Kadıköy ı;u fİrketi Hhamile 11890 
adet Şark detirmenlerl Tilrk Anonim 
tirketi eshamı 28/1/935 tarihine mO· 
ıadif PaıartHi günQ sat 10,30 lstan
bul esham ve tahYillt Bornıında sa• 
tılacak talip olanların muayyen glln 
•e saatte mahallinde hazır bulunma-
ları ili.o olunur. (7417)D 

Holantse 

Ban k - o n i N. v. 

iSTANBU&. ŞUBESi 

Galata : Karaköy Pa••• Meydancık ı Ala•emcl Ha" 

... r türlü Banka muameıeıert. Kasalar icarı. 

UMUMi MODDALOK c AMSTERDAM 

şube' er ı : Amsterdam. Buanos Alres, Hayf'a. 

İstanbul, Alo de .Janeiro, Santos. Sao Pauıo. 

iktisat Vekaletinden: 
Muğla Vilayetinin Fethiye kazaıının lnJuca köyünde kilo olllP 

Şlmalen Yürllkini tepesi ile Bozdağı tepesi beyninde hattı mnst .. 
kim, garben mezkur tepe ile Dlkmn tepesi beyninde bulunan hattl 
müstakim, Cenuben meıkur tepe ile K•ya Gedi§'i tepesinden bil
murur Otlak tepeıi beyninde hattı mUnkeıir, Şarkan mezkur tep• 
ile Ynrnk ini beyninde bulunan hatta müstakim ile mahdut hektat 
aaha dahilinde KuıkaYak namile maruf bulunan mekıuf krom ma• 
denin lıledilmeıi mekıufen ihale kılınacaktır. Taliplerin ihale nur 
kavele ve şartnamesine dercedllccek hususi f&rtlarla teminat akçetl 
miktarını anlamak Uzere Ankarada lktıaat VekAletl Maadin Umuı:O 

MildUrlUA'll taharri ruhaatnamelerl ve imtiyazlar MlldürlUğUne müraca•1 

eylemeleri ve tekliflerini kapalı zarf içerlıindo nihayet 1935 aeneti 
Martının Otuz birinci gllnU ıaat On bete kadar Ankarada lktiıat 
V ekaletl Maadfn Umum MUdUrlOğUne tevdi eylemeleri 11111 
olunur. "8759,, 

Çorlu icra MemurluOundan : 
Açık arttırmaya konan gayri menkulun ne oldutu ı Tahtani it oda bil 

mutfak ve bir avlıyı ve bir ahırı mliıtemll hane 
Gayri menkulün bulundutu yer ı Çorlunun Camii atik m•• 

hallesinde satı Şerif, Solu Nesibe, Arkası lbrahim, önO yol ile mahdut 
Takdir olunan kıymet : 650 lira kıymet konmuftUt• 
Arttırman ın yapılacati yer gUn saat : 2 Mart 935 Cumartesi ıaat 

14-16 da Çorlu icra dair~ 
ainde, 

1 - Arttırma ıartnamul faıla malUmat 
935 tarihinden itibaren açıkhr. 

almak iıtiyenler için 1 Şubat 

2 - Arttırmaya girmek için yukarıda yazılı kıymetin Y. 7,IS alıbetind• 
pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

8 - İpotek sahibi alacaklılarla diA-er alilkadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin ~ayri menkul üzerindeki haklarını huıuıile faiz Yt masraf• 
dair olan iddialarını iobu illn tarihinden itibaren yirmi gGn i9ind• 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetlmize bildirmeleri icap ed.,. 
Akıl halde hakları tapu siclllle ubit olmadıkça aatıı bedelinin paylaı• 
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iıtirak edenler arttırma ıartnamHlni oku• 
muı n lüzumlu malumatı almıt ve bunları tamamen kabul etmit ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa batırıldıktan ıonra ell 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedell muhammeıı kıymeti• 
yüzde yetmit betini bulmaz veya satıı isteyenin alacatına rGchıuıı 
olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o rayrl menkul U• 
temin edllmit olacaklarının mecmuundan faılaya çıkma11a '"en çok 
arttıranın teahhOdQ baki kalmak üzere arttırma on bot gOn daha temdit 
olunarak on beıincl gOnO ayni ıaatte yapılacak arttırmada yine ayni 
nlıbet ye mikdarda o1mak ıartile en çok vi en son arttır.ına ihal• 
edilir. 88yle bir bedel elde edilmeue ihale yapılmaz ve 2!:!80 numara• 
h kanun hUkttmlerl tatbik edllmek üzere satıf geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale edilen kimse derhal nya Yerilen mDh
let içinde parayı vermene ihAle kararı fasholun arak kendisinden evvel 
an yüksek teklifte bulunan kimH arzetmlt olduğu bedelle almata rnZ1 

olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bet gOn mOddetl• 
arttırmaya çıkarılıp en çol< arttırana ihale edilir. iki ihale araaındakl fark 
Ye geçen günler için yüzde beıten hesap edilecek faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hOkme hacet kalmaksıa ı zın memuriyotimizee alıcıdan tahıil olunur. 

Mezkur hane 2 Mart 935 Cumartesi günü Çorlu icra Momurlutu oda· 
ıında utılacatı ilin olunur. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul AcentalıA'ı 
Liman Han, T elefom aaeaa 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR vapuru ~7 

K. unı 

PAZAR 
fil"O ıaat 20 de Galata rıbbmından 
kalkaeak. Gldlıtea Zonıuldak, f ne
bolu, A7anoılc, Samıun, Ünye,Ordu, 
GlrHu•, Vakfıkebir, Trabzon Ye 

RlHJ• dönOıte Of ve Zoni'uldak 
lıkelelerhae utrayarak avdet ede
cektir. 

---~ 

Kerdetlerlml Arıyorum 
Uınuwi seferberlikte Uııturumca· 

nın Azılı köyünden hicrr t ettik. J{ı• 
kardeşlerim Kırklnrelinin Üsküb kar• 
yeıinde iııkiln edildiler. Bunlardan Fat• 
ma Ekşisuderosi köyünden DemirİCll 
llatice i ıe Kurudere köyünden Meb· 
medin karısıdır. Babamızın adı Oınet, 
.anamızın adı H abibedir. Kendilerind•" 
hiçbir haber alamamaktayım. Tanıyall" 
ların veya nerede bulunduklarını bile.il" 
lerln bana bildirmelerini dilerim. 

latanbul Kumkapı Nıtancaaında TUlbentcl 

huaameddlıo mahallesinde cami kar9111nd•"
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nde Sıdıka 
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Son Poate Metbaaaı 

lahlbi: Ali Ekre• 

Netri1at MCldllrQı TUlı 
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