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Hatayın istiklili 
tasdik edildi 

1 ORDUMUZ KUVVETLİDİR 
Meclisin yiğit Orduya 

Dün Cenevrede Türkiye ile 
Fransa arasında iki muahede 

ile üç metin imzalandı 

takdirleri saygı 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve 
Top, tüfek, tayyare, ve harp 
gemileri guTtta yapılacak 

R.üştü Aras Fransız Hariciye Nazırı Delbusla birlikte bir askeri Dün Mecliste hatipler Ordumuz hakkında takdirlerini izhar ettHer, 
tayyare ile Parise gitti. Hatavın davasının halli sevinçle karşılandı Müdafaa Vekili alkışlarla karşılanan mühim bir nutuk söyledi ·-·--.... • J ···-.. ··· -···· .. •• .. ·······-···· ... ........ -, Ankara 29 (Hususi) - J.Ieclis, bugile l p 

oa... • il I B a ş v e k ı· ı l ~!:~~!~:~ ~:7n:~.:ü:=:~~:ini ;; ! 
reyle mevcudun ittifakile kabul etmii· 

P 
• .tir. Bugünkü toplantıda Ziraat Vekaleti 

a rtl g ru d Unda bütçesi görüşllldükten ve vckmn iz~hatı 
dinlendikten sonra Milli Müdl!faa butçe
sinin müzakeresine geçilmiştir. 

I• z a hat vere c 8 k Müdafaa V~kilinin nutku 
Kürsüye çıkan Milli Müdafaa Vekili 

~ürekli alkışlarla karşılaşan aşağıdaki 
Ankara, 29 (Hususi) - Meclis putku söylemiştir: 

pazartesi toplantısında bazı mülhak cSayın arkadaşlar, bütün milletlerin 
bütçelerle fevkalade tahsisat Jayi - ordularını kuvvetlendirmek için hara
hasını görüşecektir. retle çalıştıkları günlerde bulunuyoruz. 

Başvekil, beklenen siyasi nut • Bu gidişe göre cihanda büyük kanşıklık
kunu, meclis yaz tatiline karar ver· Iarın zuhur etmiyeceğini kimse iddia e
meden evvel son toplantılarda ya- demez ve bunun ne kadar yakın veya 
pacaktır. İsmet İnönü daha evvel, uzak olduğu da tahmin olunamaz. İşte 

L Devamı 3 üncü sayfada) öyle buhranlı bir zamanda hazırlıksız 
Güzel Antakyadan bir görünüf J bulunacak olan milletlerin vay haline. 

~enevre 29 (Hususi) - Bugün öğle- altına alan Türkiye - Fransa itilAfı Mil- Memnuniyetle söyliyebilirim ki, biz bu Milli Müdafaa Vekili Kciı"!m Ôzalp 
k sonra toplanan Milletler Cemiyeti Jetler Cemiyeti başkitabet dairesinde im- s • 8 k • ı • ,hususta basiretle davranmq ve başkala- İşte onun bu yüksek görüşü sayesin-

~:;; ~:~~ ::~::. h==== 1~:~ za;::;,::· ve IU!lfı, Türkiye ıwnıno u r 1 y e a ş v e 1 1 ~:~~~::ı~~~;,ş~:~'.ş bulunuyoruz (Bra- ~::~ ~ha~ut;;;.~:~.~=i~r;,~;:.;;;,rrı;:~'. 
'la tasvib ettikten sonra, bu içtima Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Araa, h • • d t' Büyük Şefimiz Atatürk milletlerin bu- netle takip etmekteyiz (alkışlar). Bir ta 

Vresine nihayet vermiştir. Hariciye Siyasi Müsteşarı Menemenci- ş e r 1m1 z e n g e ç 1 günkü silahlanma yoluna gi"CCeklerini raftan da hazırlıklarımıza devam ediya. 
~ lconsey esnasında Fransa hariciye na- oğlu Numan Rifat ve Riyaseticumhur daha evvelden sezerek, ordamuzun kuv- ıuz. 
d rı. Delbos, İngiltere hariciye nazırı E- Umumi Katibi Hasan Soyak ile Fransa p • i • vetlendirilmesi işleriyle, bi!diğiniz gibi, Arkadaşlar, 936,37 normal büt~eleri a-
t~~ . Sovyct Rusya haricıyc komiseri namına Hariciye Nazırı Delbos, Vieont ar 1 s e g ttı b_izzat meşgul olmuşlardır. (B,.avo ıesle- rasında 3,5 milyon lira kadar bir fark 
~l 1~~f ve diğer murahaslar Sancak me- ve Ponsot imzalamışlardır. n, alkışlar) . (Devamı 7 inci sayfada) 
d ~ının iyi bir surette hailedilmiş ol- Resmi lisan Türkçe 
leUğ~ndan dolayı memnuniyetlerini söy- Dil meselesine gelince resnıi lisan ola-
tllışlerdir. .rnk türkçeye bir tefevvük verilmek su-
lc Tiirk - Fraıısız itilafı .retile ve her iki lisanın kabulü ile neti-

Ba onseyin toplantısından t\'vel, sabah celenmiştir. 
~at . ıo da, Hatayın tamamiı mülkiyetini Cenevre 29 (A.A.) - Anadolu Ajan-
\te~~. eden Türkiye - Fran~a muahedesi sının hususi muhabiri bildiriyor: 
~c Suriye hududlarmı kefalet (f>evam~. 3 üncü sayfada) 

ispanya da bulunan ecnebi 
R"önüllüler geri çağrılacak 

ltalya hiikfımet tayyarelerinin iki harp gemisini 
bombardıman etmel~rini protesto etti 

~ C:nevre 29 (Hususi) - Milletler büsü memnuniyetle kaydederek umu
d ~~1Yeti konseyi İspanyadaki müca - mi sulh için çok tehlikeli olan bir va
h~ eye iştirak eden ecneM bütün mu • ziyetten kurtulmaK: ve ademi müdaha· 
ttı~~lplerin geri alınmasına dair ademi le siyasetini tarnamile tatbik etmek i-
~ale komitesince yapılan teşeb • (Devamı 7 inci sayfada) 

ilkmekteplerde karneler dağıtıldı 

B. Cemil Merdani, Hatay 
meselesinin halledilme

sinden memnun 

B. Cemil Me1'dam 
(Yazısı 3 üncü ıayfada) 

Adliye tarihinde 
görülmiyen vak'a 

Mahkeme reisi, gazetecilerin 
not tutmasına mani oluyor 

İstanbul mahkemelerinden birinde, 
dün öğle üstü bir duruşma sıraaında, 
şimdiye kadar vukuunu hatırlamadığı
mız bir hadise olmuştur. 

(Devamı 3 üncü sayfada.) 

Galatasaray 
Lisesinde leglimeccant 
Talebe okutturulacak 

Karısını almak için 
kardeşini boğan adam 

Facia Manisa da oldu, kardeş katili ve ona yardım 
eden kadın derhal yakalandılar 

Manisa (Hususi) - Manisaya bağ- Osman gittikten bir müddet sonra. 
lı İlyascılar köyünde tüyler ürpertici erkek kardeşi Abdullahla karısı Fatma 
bir cinayet olmuş, karısı ile erkek kar· uyuşup anlaşmışlar, yarü ağyara sez • 
deşi birli~ ol~ra~, ~ulakları ağır }şiten dirmeden, gizli gizli buluşmağa ve karı 
zavallı bır koyluyu, gece, yptagında. koca gibi yaşama"a başlamışlardır. 
kuşakla boğarak öldürmüşlerdir. An -

0
• • • 

latıldığına göre hadise şöyle olmuştur: ~u ~a~, t~T?~m ı~~ ~~ne, yanı Osman 
Osman isminde bir köylü, iki sene ~·azıfesını bıtırıp .k~yune dönünceye 

kadar evvel, köyünden ayrılmış, karı • Kadar de\·am etmıştır. 
sı Fatma yalnız kalmıştır. (Deı'amı 5 ind sayfada) 

Güreşler suya düştü 
Amerikalı Koma Dinarlı ile güreşmek üzere Bursaya 
ıiderken Dinarlı " Benden evvel Süleyman, Arif ve 

Mülayimle güreısinl ,, diyor! 

• ;t 

.. 

Ankara, 29 (Husu.st) - Meclisin bu 
günkü toplantısında Izmir meb'usu Ha-
san Alinin teklifi üzerine leyli mecca ·· Dinarlı Mehmedin gazetemize gönderdiği telgraf 

Ckteplerde imtihanlar buşlam1§, ilk mekteplerde ise karneler dün dağıtılmıştır. arasına Galatasaray lisesi de ilave edil· bir safhaya girse b ir çıkmaza, bir karı- güreşlerin kopardığı patırdılar, yarat· 
Aı nt talebenin okutturulacağı mektepler Güreş işlerimiz, ne zaman hararetli 1 Geçen festivaller esnasında yapılan 

Resmimiz karnelerirıi alan i lk mektep t alebelerini gösteriyor mi.ştir. şıklık bataklıiına saplanıp kalıyor. (Devamı 5 inci sayfada) 
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Her gün ' Sözün Kısası Resimli Makale: X Henri Forda göre ciddi adam X 
Kontenjanın-kal dırı iması 
İktısadi hayatımızı 
Normalleşlirmeğe doğru 
Bir adımdır 

- Yazan: Muhittin Birgen -
C elfil Bayar, İktisat Ve"Kaleti büt

çesinin müzakeresı esnasında 

uzun bir nutuk söyledi. Bu nutkun göre
bildiğimiz kısımları, memleketin umumi 
iktisadiyatını alakadar eden tirçok iş
lere ve birçok bahislere dokunuyor. Bun
ların hepsi, ayrı ayrı tetkik ve tahlile 
mevzu teı::kil edecek şeylerdir. Bu aradaı 

~ . 
memleket iktisadiyatının daimi hareketi 
ile alakadar olan bir mesele var ki, bil
hassa dikkat.? değer mahiyettedir: Kon
tenjan rtjimirıin kaldırılması. 

Celal Bayann sözlerinden ı nhyoruz 
ki kontenjan rejimi, artık kalkmak üze
redir. Zaten G. İ. R. rejJrıi ~ıkarıhrken 
de İktisat Vekaleti bunun kontenjanı 
kalclırmıya doğru bir adım 1eşkil cttiği
ııi söylemiş \'C b"r müddet sonra konten
jan usulünün büsbütün beı taraf edile
c~i vadinde bulunmuştu. Şu halde, ya
kın haftnlarda kontenjan usulünün büs
bütün kaldırılmış olduğunu göreceğiz 

demektir. 

* 

Meşhur otomobil fabrikatörü Henri Ford müşterek bir 
işe girişmeyi konuşmak üzere zengin bir komisyoncunun 
dairesine gitmişti, ona, mevzuu bahsolan işi her noktadan 
faydalı gördüğünü anlatacaktı. 

Komisyoncuya ~nu söyledi: Teklifinizi kabul etmiştim, 
fakat bu dakikada caydım. Çünkü sizi iş başmda sigara içer
ken görüyorum. İş başında sigara içen adamın ciddi bir 
adam olamıyacağı ise bence muhakkaktır. 

(...__s_o_:z __ A_~_R_A_S_D _N_D_A_) 
·----------------------------· Lehistanın 

HEH GüN BiR FIKRA 
Musikişinas olmalı 
isterken 

Görmeyen 
Hocamız 

E. Talu 
biJlill 1: e ugün, Galatasaray mekte 

yetiştirmiş olduğu zevattan ts
tanbulda bulunanlar, mektep binasın~ 

··ter~ munis sakfı altında toplanarak muş 
hatıraların tatlı yadi ile tören yapıyorlar· 

. l{af" Evvelsi gece de Ankaradakıler de, 
. d gene piç lokantasının genış salonun a ·u 

böyle bir aile toplantısı yapmış, scvgı 
mekteplerinin samimi havasını yaşatırııŞ" 
lardı. J1l 

Bu her iki toplantıda bulunanlar 
kalblerinde bir damla zehir .. Bir ukde 
vardır: Birkaç Galatasaraylı nesline ::.1'_0r 
zevkini aşılamış, o mukadde-> irfan oca~" 
TIID manevi nimetlerine maddi sıhhatıfl 
kıymetini katmış, senelerce, rıe~e ka)"~a; 
ğı olan temiz varlığını genç talcbcsiJl 
bezletmekten haz duymuş muhtereın hO"' 
camız Bay Faik'in aralarında buluJ1Jll8" 

ması! .. ·de 
Galatasarayın gelmiş geçmiş guZl . 

muallimleri içerisinde onun J;:ıdar sc"1" 

leni olmamıştır. 
Spor kelimesinin bizce meçhul bultJil" 

Celal Bayann dediği gibi, kcntenjan 
rejimi, büyük buhranın ılk devrinde, 
memleketin iktisadi emniyct:ni korumak 
rnaksadilc ortaya atılmış bir t•suldü. Ta
kasla, kleringle ve saireyle birl.:ştiği za
man bu rejim, birçok fenaltktara sebep 
oluyor, ezcümle sun'i bir hayat pahalı
lığı vücuda getiriyordu. Fakat, çok fena 
ve ağır iktisat şartlan içinde, ehvenişer 
olarak müracaat edilen bu tedbirle, İk
tisat Vekaleti, bir taraftan 'fürkiyenin 
beynelmilel mübadele muvazenesini ve 
bununla birlikte paranın kıymetini koru
mak ve bir taraftan da kontenjanı bir 
nevi perde olarak kullanıp bunun arka
sında Türkiyede bazı sanayi teşebbüsle
rinin tesisi ve yahut inkişafı imkanlarını 
genişletmek g;bi iki büyük maksat göze
tiyordu. Bugün bu rejimi kaldırmıya ka
ıar verirken de, anladığımıza göre, va
ziyeti, bu iki maksad bakımından. şu su
retle mütalea ediyor: 

Eski Reisicumhuru 
Aktörlük yapıyor Mektup yazdırırken 

Ömer Seyf eddinin askerliği zama-
nında emirberi bir gün kendisine: 

- Sizden bir §ey istiyeceğim. 
Dedi. 

Başvekil olan adam 

duğu, jimnastiğin günah, beden ter~i~~ 
sinin ayıb sayıldığı bir deviıde, Lat~ 
lerin~ cSağlam dimağ ancak sağlam vtl" 
cudda bulunur> düsturunu bizde de ırıe\"" 
kil fiile koyan Faik Hoca, yarım asra yal'" 
:&aşan devamlı ve azimkar mesaisile k.~r~ 

' duğu temelin üzerinde yetişen kavi Tor 
gençliğini görebilmekten bugün ınall· 
rumdur. 

Talihin bu gibi hazin cilw:1eri nadir 
değildir. Lakin yüzlerce, bin!erce insall• 
bu anda isterlerdi ki Bay Faık bir istisll~ 
teşkil etsin; ve talih rüyet kabiliyeti01 

onun, gençlig-e, Türk gençliğin~ saygı ,,e 

Bir zamanlar Lehistan reisicumhu -
ru olan dünyaca meşhur piyanist Pa -
derefski işi artık aktörlüğe dökmüş bu 
lunuyor. Son günlerde çevirdiği Mun
layt Sonata filminde, piyanosunu hay
ranlarına dinletmektedir. Filmde rol 
icabı, bazı sür'atli sahnelerde kendisi
nin yerine geçen benzerini pek çok 
kimseler ayıramamaktadırlar. Haki -
katen Paderefski'ye çok benzeyen bu 
aktörün yegane ayrılış noktası - o 
da erbabınca anlaşılan - piyanoyu ça

Ömer Seyfeddin sordu: 
- Ne istiyeceksin? 
- Memleketteki karıma bir mek-

tııp göndereceğim de siz yazarsanız. 
- Yazayım, haydi başlar . 

Ömer Seyfeddin kağıdı kalemi ha-
zırladı. Emirberi söyledi: 

- Yazınız beyim! 
- Yazıyorum. 

Emirber söyledi. O yazdı. 
Mektup bitmişti: 
- Mektubu bir kere acına okuya-

yım mı? 

- Okuyun beyim. 
Ömer Seyfeddin mektubu okudu. 
- Bir eksik var beyim, onu da koy-

sanız, mektupların da sonunda hani 
bir şey yazarlar. 

- Söyle de yazayım. 
- Mektubumdaki imld yanlı§ları 

Evvela, görüyor ki dünya piyasası kal
kınmış, memleket mahsulünü artırmış 

ve mahsul de yeniden para ctmeğe baş
lamış olduğu için, Türkiye, lıarice daha 
kolaylıkla para tediye edebilecek bir va
ziyete gelmiştir. Bundan başka, hariçle 
mütekabil tediye usullerimiz, te<liye mu
VC)Zcnemizi bozmıyacak bir takım ahka

lış tarzıdır. 
Resimde hakiki Paderefski 

için kusurumun aff ini dilerim. Evvelki gün istifasını veren ve İn • 
(x) işa- «----------------• giltere tarihine, monarşiyi kurtaran 

ma tabidir. Bu ahkam mevcut oldukça, retlisi olandır. ----·---·------ bir adam olarak geçen Başvekil Bald· -------
kontenjanın kalkması yüzlind<'ıı tediye Sokaklarda vin siyasete sırf arzu ve iradesile atıl-
muvazenemizin bozulması tehlikesi yok
tur. Mademki, ihracatımızın kıymet ye-

Gözleriniz elô. mı? Fı l l mıştır. Kam.briç üniversitesinde okur-
iÇI ar a ken, siyasetle kat'iyen alakadar olmaz-

Bir Alman doktoru ortaya ela göz
kfınu yükselmiştir, şu halde ithnlatımı-
zın da kıymet yck(ınu artabilir: binaen- lüleri heyecana düşüren bir haber at-

Do/aşan kadınlar mış makinelerden ae hoşlanmazmış. 
Daha ziyade, amcalaı:ı gibi artist, ve 
yahut o vakitler, pek iyi piyano çaldı -
ğından maruf bir piyanist olmak 
istemiş. Hatta Kuzeni kipling gibi mu
harrirliğe bile temayül göstermiş. Bir 
aralık ta papazlığa heves etmiş. 

aleyh, tediyeye ait ahkamı muhafaza et- mıştır: Ela gözlüler diğerlerine nazaran 
mek şartile, kontenjanı kaldırrmıkta, ya- daha az yaşarlarmış, ve bir eıa göı:lü- Amerikada, iş-

.. h t 55 mazmıs çileri terfih cemi· ni ithalat imkanlarını genislet.r.ıek ve ko- nun aya ı yaşını aş ·• · 
- yeti azasından ol-

laylaştırmakta beis yoktur. Bundan evvel bir doktor daha göz 
kl d mıyan yan! işsiz -

2 - Kontl'nJ'an perde.si altıııda tc>sis ve ren erile hayatın uzunluğu arasın a ler, kendilerinin 
ınkişaf imkanları artınlmak matlup olan bir nisbet kurmak istemiş, fakat tezini hallerine bir çare 
sanayie gelince, hükümet burı1cırın he- ilmi bir surette izah edemediği için na- b u lunmamasını 
nüz himayeye muhtac olanlanm gümrük zariyelet:i reddedilmişti. Halbuki bu protesto maksadi· 

nis~~tl~~i~i _::ırtı~mak yolil~ temin et- doktorun fikirleri bir çok sigorta şir - le büyük bir yü • 
ınegı dl,l§unuyor, bwıwıla ];ıerabe.r - bu-) ketle,ri tarabndan benimsenJllişlir. Şim ı1iyüf yapmışlar. 
n~ sır~ b~~ t4.~ olarak. sö~liyo~ - 1 di bazı şirketlerin talepnamelerinde: diı'. Bir got pıo • 
mumkündur ki İktısat Veki'rletı bn hıma- s· t d"l şahsın .. .. .. "} testo şekilleri ara 
venin nisbetin. b" ·t--l"l t t l ıgor a e ı en gozunun rengı smda, izadan bır· ., ı ıraz mu l':"U' u sun. d" b" ha .. _, . 1 .. Dahilde tesis edil..,,,.;.. olan sa."1avi şube- ıye ır n.e varmış ve go~erı e a o-

..... "9 .ı · ı ı 5 5 kadar A QJ!ya kaçı resimde gör-

Lakin bunların hiç biri olamar/.ış, 
tüccar bir ailenin yegane oğlu oldu -
ğundan ticarete atılmış, fakat ticaretten 
hoşlanmamış ve eben büyük bir si
yaiet adamı olacağım, İngiltere hü
kUınetinin başına geçeceğim• diyerek 
çalışmış, çabalaJJllf ve hakikaten de 
lngiltere tarihinin en maruf şahsiyet • 
lerinden biri olmuştur • 

lerinin, tedricen maliyet f;atlannı dil- ank adir~ azamıtel;:.1_,_: yadi~ına la y.._ .. düğünüz gibi fı.-w. 
mirmeleri ve bzanıoı -'-L-tl-'··ı· ıru·çült- ca ye ilAA.l e yor rmış. ,.. r k -'- ı 
,-- .. - ıı:.-u. • larla sokaklarda T Taıısız . auınıarı 'Ue 
meleri zamanı gelmiştir. Bunt: İktisat ~ J la dı b 

Garı·p ı"sı·mıı· ~,·lm 1er "0 aşmış r r, u l...!!"'r"~ Vekileti pek güzel farkedehilir. Binaen- p tı şekil alib uyan. na ::l'c-&. 

··ı-sevgi ile bakmağa alışmış bulunan go 
!erinden almamış olsun. 

Galatasarayın çok kıymetli ve vefa" 
'tar evladı Şükrü Kaya, hepinıizin duY
gularımıza tercüman olarak, geçen spot 
bayramında hocaya bir mektup ya~~ 
onun salahiyetli sözlerini radyoda işıt 
mek arzusunu izhar etmişti. 

Bay Faik verdiği cevapta: '··· Tfı~ı.l~ 
rnar ömrümün en bahtiyar bir saniyesııı 
yaşarken, ne bedbahtım ki, görmüyor bı.l" 
lunuyorum... Onun için mcktubunuııı 
yalnız dinledim, ve inledim. Bu alil spot" 
cuyu lutfcn hatırladığınızdan dolayı siı_e 
sükranlarımı sunar ve emi!'lerinizi yerl" 
ne getirmekten beni alıkoyan gormeıneı~ 
liğimden dolayı bahtıma isyan edip, sı.l" 
sarım!> 1 

Hayır, hocam; ne isyan et. ne de so5
• 

Bugün, evet, eserini görmemek ve göte" 
memek gibi ağır bir elem~ giriftarsıll' 
Fakat duyuyorsun... ı 

Ve senin o faziletkar ruhur., memlelt~$ 
millet ve vazife aşkile çarpan tcrteJlll .. 
kalbin, şu saniyede yurdun her taraf~ 
dan sana teveccüh eden yü7Jerce Gal9 

1 
saraylının candan sevgilcnnden, hü:Jll~ 
ve. tevkir duygularından şüphesiz k1 J:ı 
berdardır. d .. 

V 1 . .. bb'' K ol ıJ ara, azız murc ı.... urmu~ ~;p 

ğun temelin sağlamlığı ile hi5sede~e~eı 
fahrü gurur, bilirim ki senin indll1 

rüyet hassasından daha kıymet] idir. r* 

Gözlerinin ~nen !eri, yarattığın sP
0 

cu gençliğin gönlünde alev olmU§ 
yor. Bu, senin en büyük tesellin 
midir? 

.ıe,ıı, bahsedilen bima~ ~ o kadar Vak'a Amenbda cereyan ediyor: dınnış, kadınların Fransız Jr.admlan vaziyetlerlnclen çok 

.-i§ tutmaması mümkündür. Fakat, bu Amerikalılardan birinin Call! sine- resımleri 1 bütün fikiyetcidirler. Kendilerine medeni hak- 1 _ hmlrin nüfusu ile ı.uın111111 
himaye nisbeti ne olursa olsun, her halde maya gitmek istemiş. Telefon defte • dünya gazetele • lamı biri miisteenp (YUiyetnalDe twnzim fusu arun)daJd fark ne hflal'limıl 
kontenjan ve memnu liste usulierine ni9- rmde bulduğu en yakın sinemalardan rine geçmiştir. etmek] bfç biri ftrilmemektedir. 2 _ Kqıt yer:,ilzOnde hangi' 
beUe gene ehvendir. birine telefon ederek, cbu gece ne oy- _l'ramada evli bir pdın bankaya para edilmiflk! * nuyor! .• • diye sormuş_ , . ıef ka mış bile ya~ w eter muhakkak S-Jılatbaa maJdnesl kAIJdm 

Celil Bayaruı çok muvaffak;ytle idare Sinemada telefonu alan zat, o ak • ve (çat ... ) dıye te. onu p~ ·· yabnnak ..._ Jmeasmm resmi blr bir iead oJnnm ~ 
etmif olduğu bu siyasetin bugGn, ~Qnten- şamki filmin ismini söylemiş: Hidise polise aksetmiş. Nıhayet me· izin wsikW!I! eneli notere tm:i1 et - kaç yıl aonra Jqtnr 
jan rejiminin kaldınlması imkinJanm - Senin üzerine vazife değii.!.. sele anlaşılmış ve bir hayli eğlence. tirdikten IOnl'a gifeye ihraz etmek mec- ;cewb'lan 
vermlf oldulu valdasını burada memnu- Sinema merak!.ısl zat hiddetlenmiş mevzuu olmuş. 1 buriyetinde bahuımaktadır. (.DiftJci IUGl1eritl cetJCablcın) 
niyetle kaydederken şu mü~azaJan da 1 _ Şiyociyı. fehri ltalyada 'lhıl .... 
kaydetmeli unutmıyalun: r . :!5 ~ 

ıeı\:;.ı:ı==~ İSTER iNAN iSTER iNANMA! ~y~dı!:"' ... ,.,.... ... 
girmek demek olmayıp bu hlttkamette Umanda seyrüsefer i§leri ile alikadar bir daire, limanda köşküne misafir kabul edilmemeal için emir vermiftlr. 
yeni bir adımıdır. Serbest reiime varmak Biz alakadar dairenin bu t.amiınfne bakarak bazılarmm • ifliyen vapur kaptanlarından bazılarının sefer esnasında 
için bu adıma, diğer yeni adımJann ta- her yolcu gibi yolculann aramda oturmayı kenctileri için 
kip etmesi llzımdır. yanlanna nilsaftr 'kabul etmekte olduklarını görmüş, bu küçük l{örmüş olabileceklerine lnam,aruz. fabi ey 

B - Kontenjan rejimlnh) kaldırılma- halin bir kazaya .a.p olabileceğini dijşüıımİif ve kaptan okuyucu ıen: 

llDJ mümkün .kılan sebeblel', bic taraftan ı s TER ı NAN l s TER ı N AN .\f A f 
-lumJlatımazın miktarca çoğalmuı w 

'""""- 5 inci •1/fadlal 

muralan ile baflıyan flir Yahya 
lindir. 

3 - Bugün Almanyamn iJh8k 
emelini taşıdığı Dantzig serbelt 
nüfusu 200.000 dir. Burası 1119 
terbeat f8blr haline Jr.cJmmJttlJr 



Balkan Antantı mümessilleri 
dün Cenevrede toplandılar 

~·uriye Başvekili 
Şehrimizden geçti 
Parise gitti 

d (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Adliye tarihin e Suriye Başvekili Cemil Merdam ile 
Görülmiyen vak,a refikası, beraberlerinde hariciye vezi -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ri Sadullah Cabiri, İskenderun mali • 

Sayfa 3 

e 
e F elemenkte intihabatı 

faşistler kaybettiler 
Yazan: Selim Ragıp E mttç 

lll~C~re 29 (A.A.) Balkan A~:antı samblesinin içtimaı münasebe.tile , B al
~ lıtnessilleri arasında yapılan muza • kan Antantı programına dahil muhtelif 
detatı rnüteakıp neşredilen bir tebliğ- meseleleri tetkik etmişler, hükumetle· 

Hadisenin olduğu yer, asliye ıkin· ye müdürü Hasan Cebbare ve müşa • 
ci ceza salonudur. Bu mahkemede bakı· vir olarak Dr. Necip Ermenazi ile avu
lan «İğneli fıçı» isimli bir broşürden kat Rızkullah Selim olduğu hald~ dün 
dolayı müddeiumumilikçe açılmış bir Şamdan Toros ekespre~ie şehrimize fR\ ikkat edilecek olursa görülür ki 
davada, dünkü celse, sonuna yaklaş • gelmi~ ve akşam saat J O da Parise ha· lbJI parlmanter memleketlerde sık 
mış, müddeiumumilikçe bazı istekler .~ reket etmişlerdir. sık vukua gelen kabine buhranları şaya-

deniyor ki: rinin bu hususlarda tam mutabakat 
a Balkan Antantı mümessilleri olan nazarlarını ve sıkı itimatiarının teş • 
& • l>olitis_ Antonesko, Rüştü Aras ve . · i 

leri sürülmüştür. Hey'et de, kararı mu Suriye hey'etini vilayet namına nı dikkat bir usulün tatbikiıfe vesile ver-
zakere etmiş ve reis Kemal, yavaş ya- Haydarpaşa istasyonunda karşılamış o • mfş oluyor: Parlamento har~cı kabine 
vaş verilen kararı yazdırmağa başla • lan Emniyet Müdürü Salih Kılıç, mi_· I kurmak. 

Ubotiç her vakit olduğu gib: bu sefer riki mesailerinin mes'ut netıcelerın 

~~~:a.1:1.!~~~?'~!~.~:.~-. ~~~a~.e~;.~t~i!~e;~~r~ ........... . 
mıştır. safirleri Perapa!as otelinde yemegel Son buhranda Belçika bu usule müra 

Bu sırada davayı takip eden gazete- davet etmiş ve bilahare Sirkeci istas· caat ettiği gibi Felemcnktc de ayni te 
~i a:.k~daş~a.rımızda~ birinin, n.ot ald~- yonun_a kadar kendilerine refakat ede· şebbüse girişilmekten çekinilmemıştir. 
gı gozune ılışen Reıs Kemal, bırdenbı· rek ugurlamıştır. Belçikanın böyle kaide harici olnı tl:la 
re durmuş, karar tefhimini kesmiş ve Hatay davasının kat'i surette h~~ • beraber gayri kanuni snyılamıyacak olan 
muharrire dönerek, hiddetle sormuş • linden ve yapılan anla~manın, dun, bir manevraya baş vurmasının seb, b•, iş Hatayın istiklali 

tasdik edildi 
tur: . • . . . . . . . ? Millet.ler Cemi~·~ti konseyinin k~pan~ş başına gelebilecek bir hükumet içın k~fi 

- Sız, zabıt katıbı mısınız, ::ıesınız · celsesınde tasvıbınden sonra Parıse gıt derecede kuvvetli bir parlfımento ek3--rı -
Neden öyle aynen yazıyorsunuz, kara- mekte olan Suriye .. ~ey"eti, an.Iaşma yeti bulunamamış olmasıdır. 
rı? . . hakkında Fransız hukumetınden ızahat,ı Ayni hal Fclcmenkte göze çarpıyor. 

. Bunun üzerine muharrir, kendısı • aldıktan sonra, Türkiye • Fransa.~ Su 1933 de yapılan Felemenk intihabatı mü-
nın aynen ~zmayıp kısaca esas nok - riye arasında aktı mukarrer olan uç ta tecanis bir ekseriyet temin edememi~ti. 

ı- uQ1tarafı tncı sayJa -(
"" 1 · · J: da) 5 - Halk idare ile olan miinasebatın- taları not ettiğini, bununia ~raber, raflı muahedenin müzakerelerile meş- 1 0 gu··ndcn bugüne kadar Fclcmenktc ic-

~Oktor Tevfik Rüştü Aras lıugun kon- da laalettayin iki dilden h'!rhangi birini lüzum gördükçe tafsilen not almanın gul olmak üzere Cenevreye gidecek • rayı hükumet eden Koljin kabinesi. i<>te ~ın toplantısını müteakip sa~t 14,30 da kullanabileeektir. Ve kendisine de aynı da bir. kabahat olmad~ğı_ kana~tinde bu tir. . . böyle parlimento huici bir teşekküldü. 
lıi at\sıı harkıye nazın Delhosıa beraber dilde cevab verilecektir. ~undugu~u gayet nazıkane bır surette Suriye Başvekılı Cemıl Merd.a~, Nihayet, muhtelif memleketlerin pnra -
t t askeri tayyareye binerek Parise ha- Sandler raporunda Hatayda intihaba- ızah etmıştir. dün, Sirkeci istasyonunda, kendısıle larını düşürmeleri karşısında hayati bir 
eJceı etmiştir tın nihayet 15 nisan 1938 tarihinden ya- Reis Kemal, bu izah!l rağmen. şu görüşen ve Hatay meselesinin halledil- karar vermek mecburiyetinde kalan Fc-1\ı~liciye siyasi müsteşan B. Menemen· pılması icab <iliğini bildirmiştir. şiddetH.'htarda bulunmuştur: diğini söyleyen gazetecilere şu beya • lemenk, bu teşebbüsü muvaffakiyete er 

c.....81u gece yansından sonra Lozana ge- İmzalanan beş metin - Mutaleayı aynen y~zars~~ız, ka~~- natta bulunmuştur: dirmiş ve bu sene, umumi bir seçim yap-
;·'--ek ve oradan scmplon eksprese bine- Cenevre 29 - Sancağın mülki ta • rı aynen yazarsınız! Nedır o oyle) Soy - Bu müjdeden çok memnun oldum. mnk mecburiyetinde bulunmuştur. Bu 
b;' Selgrada horekct edecektir. Perşem· mamiyetinin garantisı ve Suriye budu lenir~cn dinleyin yetişfr! Eğe~. h.ir da· Bu surellc Türkiye ile Sudye .arasın· «çimi Koljin hükfımeti kazanmıştır. Fa
llı &ahahı 1stanbulda bulunması muhte- dunun garantisi hakkında Fransız ve ha boyle aynen yazdıgınızı goruresm, da mühim bir mesele halledılmış olu - kat çok çetin bir mücadeleye girişmek 

eldir Türkiye hükumetleri arasında yapı - hakkınızda derhal takiba~ yaparım! yor. mecburiyetinde knlarak. Çünkü orada da '1ıi Cerı~vre 29 (Husu si) _ Milletler . Ce- lan müzakereler bugün imzalanan beş Arkad~şımız, bu vazlye t karşısı ~da Esasen, iki memleket arasında dos- meydana çıkan milli sosyalizm, vaziyet. 
Ilı !etı konseyinde Hatay meselesının metnin tanzimine müııceı olmuştur. not almaga devam edememek va;:ıye· tane \'e samimi bir münasebat vardı. te mevcut zorluklardan istıfacle ede-
~'akeresino Sandler'in raporunun mü· İlk ikisi, 2 7 kanunusani kararının tinde kalmı~ ".e reis Kemal de, kararı Bundan sonra, bu münasebaı_daha faz- rek mevcut partilere karşı merhametsiz 
da eresne başlamıştır. Sandlcr raporun- doğrudan doğruya istihdaf ettiği mua- hızl_ı hı~lı _soylıyerek, acele <:cele zapta la terakki \'e inkişaf edecekt~r. .. .. bir cidal açmıştır. Felemenk milli sos-
l{; Sancak müzakerelerini anlattıktan hede ve anlaşmadır. geçırlmış~tı~. . . . . Bu mes'ut neticeden sonra, _donu • yalistleri ya Moskova, yn m!lli sosya-
~ra üç nahiye hakkında ve dll mese- Sancağın mülki tamamiyeti bir . Bu hadısed:, adlıye tarıhınde ym· şümüzde inşaallah Ankaraya ugraya • lizın parolasıw ileri sürüyorlardı. Fakat 
U hakkında şöyle demiştir: Fransız - Türk muahedesine mevzuu dıye kad~: va~ı o.lma~ış, bılhas~a. ıht~r cağız.» . Felemenk şimdiye kadar Sovyet Rusya)'! 

h Ç llahiye meselesine gelince. şurasını bahis olmaktadır. Bu muahede, melhuz mevzuu ıtıbarıledır. B_ır ga_::tecı~ı~ bır _ Türkiye, Fransa ~~ Surıye ara ' tanımamış olan bir memlekettir. Halkıt'~I.tnıak isterim ki, eksperlerden dör· müşterek bir hareket>n tarzlarını ta • duruş'."~ safhalarını ı.stedıgı gıbı not sında aktedilecek olan uç taraflı mu • nın azim ekseriyeti dindardır. Bu seb•p· 
~ Uç nahiyenin tamamen veya kısmen yin için erkiinı harbiyeler arasında t.e- etmesı, ılk ~e.fa olarak, davaya b~k~~ ahede nered~ imzalan~~~kur? . le, milli sosyolistlcr teşebbüslerinde m~-
d tıcak araz.isine ithalinden tevellüt e- maslar yapılmasını derpiş etmektedır. mahkeme reısınce ıh tar. mev~u~ te,akkı 1 - Bu henuz bellı degt.dır. Parıs, Ce- vaffnk olamamışlardır. Fakat mühim bır 
n(ek gayri tabii ve bozuk hudL1du mu- Muahede keza, Sancağın statüsü ih· olunmuş v~ ~az.etecının ı~tıhb~r ~·e nevre ve dönüşümüzde de Ankarada varlık olduklarını da isbat etmislerdir. 
1 k gİisterecek klifi bir sebop görmedik- liil edildiği takdirde yüksek iki akit ta tahrir faalıyetı, ıhtarla ıakyıt edılmış· yapncağımız temaslardan sonra bu nok· Günkü Felemenk Iıükümeti. son seneler 
l:'•ni beyan etmişlerdir. Benim de ayrı- rafın hangi şartlar altında istişarede tir. Halbuki, notun _hülisalen veya fa[- İa tebeyyün edecektir. İçinde' çiftçiyi himaye yolunda bir hayli 
~ııuy,,ağım bu mütaleaya t,inaen eks· bulunacağını fes bit eylemektedir. silen. alınması, •.lakadar mu~arıı,rı? Müteaddit yolculukbr'.m.ız .. esnasın- teşebbüsler yapmış ve bu hat, orta sıııı! Iıı 1•r komitesinde beyan olu<ıan muha· Türkiye • Suriye hududu hakk:ndn- takdırınc kalmı.ş hır ?usu> oldugu S·~1• da memleketinizde ~ordugı~muz h~s • halkı müteessfr etmişti. Milli sosyalistler, 
Q..."lte~e esas olan meşru endişeleri na- ki anlaşma, bu hud.ud~n k~t'i m~~-iy:· b~. hususun, rıya~etın, muhaf.azasıle nü kabülden pe~ m~teh~ssıs old~gu • halkın işte bu gayri memnun kısmını 
~ dıkkate almak çaresinı bulmaya uğ- tini tanımakta ve ıhl;ıl edılmezlıgınm mukellef bulundug~ rr_ıahkeme~ı~ me- muzu da, bu vesıle ıle soylemek ıste • kendilerine çekmiye muvaffak olmuş -daŞtırn. Filhakika üç nahiye mıntakasın- garantisini ihtiva eylemektedır. 1 ha beti ve salonun mzıbat ve mtızamı rim.> }ardır. Bu arada ordunun bir kısmı da bu 
Ilı dil ve kültür himayesin'n ihliıl edil· Bundan maada yüko,ek i<ı akit taraf ile de hiç bir aliikası yoktur! İskenderun maliye müdürü Hasan otoriter harekete müzaheret göstermiş 
~Iııesi icap eden bir Türk unsuru var· Türk ve Suriye topr •' k' a ~ .nda d; ğcr Re ıs Kema !in ~eJjred ilme si kanunen Ceb ba re de, Ha tay da resmi lisanın böylece milli sosyalizm, Felemeııkte bü-
~ tarafın rejimi ve emrıiyE:ti aleyhinde yasak o!mıyan bır davanın yazılma~~- Türkçe olarak kabul edildiğine dair yük bir ehemmiyet almı~tır. Maamafih 

ko ~nsey statünün dördüncü maddesine, müteveccih her türlü faalıyetı menet • nı sahip olduğu riyaset makamının bu· düşünceleri sorulduğu sırada, şöyle ce· bütün bu müsait ahval ve vaziyet..-. rağ
tıı;'ıte raporu zeylinde gö;terilen San- meyi taahhüt eylemekledıc. tün mehabetini lüzumsuz yere k".11~: vap vermiştir: men başvekil Koljinin kuvvetli şahsiye
~it ırı §itndiki hudutlarını olduğu gibi te- Nihaye~ hususi bir m~_d<l_e, .. hudut narak t?hdide . kalkışmasını.ı hır turlu - ccEsasen, Sancakta herkes •ham· ti, karşılaşılan zorlukları yenmekte gecik
'obi"<len bir hükmün iliıvesinc hrar ve· hakkın.dakı Fransız taahhudunun ma~- akıl. e'.dıremedık.. . . • .• dolsun .. Türkçe konuşuyor.• memiştir. Koljinin, prutesıer otar. ve ih~ 

11 lır. danın ın kızasından sonra da Jdame e 11· Istı h ba rat va zıf esını ı .a pa ;ken he~ Suriye Başvekilin i uğur lıyanla r ara· tiliılci 
0
1 ma makla iftihar eri en bir partı tıt .

0

nsey, 27 kanunusani 193':" tarihli ka- leceğini tı:ısrih etmekted!r. Fransar.ın gün maruz kaldığımız mu~kull~re ıla- sında bulunan Fransız sefaretı erka· lideri olması, muhafazakarlığa bağlı hu-
"1le 'l'· b 1 h ·· ı 1 • hakeme1erın no • ı · · ıııı ' tirkçenin resmi bir dil olduğu- imzası u an aşma ususunda hi!m veten boy e a cnı m~. . ... ' nından B. Pons da, Hatay mese esının lunan Felemenkte ona bu ımıuıffaki· 

<., 
1
0sbit eykmişti. Şimdi konseye ayni Fransayı hem de Suriyeyi taahhüt al· tunu alırken de, samıı~ o~und_e acı acı hallolunduğunu gazetecilerden işitince, yeti temin etmiştir. 

~.arın hükümlerine ve ekc;perler komi- tına koymaktadır. tevbihlerle takıbata ugraJacagımız ·~- Türkçe olarak: -------------
ltıtırıe tevdi ulunan vazifede goz önünde Bu iki metne hır müşterek deklara· tarına maruz kalı.rsak k_anunların ın~- _ Hamdolsun, 
tııq~~arak diğer bir dilin kullanılması siyon, bir protokol ve taati olunan rr.ek saade ve sarahat!ne ragm_en gazetecı- Diyerek memnuni ·etlni izhar et • 
lıy 

1
Yetini ve şartlarını tesbil etmek ka- tuplar ilave edilmistir. lik yapmağa imkan ~alm~z. • . miştir. 

!ev~:· :Eksperler komitesinm telkinlerine Deklar~siyo?, Lausnı~ne ~.uahede • . Bu garip. hadi~eyı ad,l·y?. vekaletı • -------------

bıı r:an .konseyin Arabçamn da Sanca- since tesbıt .edılcm arazı statukosu~.un ~!~ .. ~.~~::.~! .. ~~~~~~:~: .. ~.~=.:~~~~=.~.~: ..... _ Başvekil 
~· crnı bir dili olacağımı karar verme- muhafazası zımnında Fransız ve Turk p I • upunda 
ı~ teklif ederim. Bunun kullanış şart- siyasetlerinin birliğini, sulhun takvi • birleştirmekte V::? bu ~uretle F_ransanın ar l gr 
lq.. aşağıdaki şekilde tanzim olunacak- yesini, bu hususta MHletler Cemiye - Suriye ve Lübnanla ımzaladıgı anlaş- /zahaf Verecek 
i tinde teşriki mesaiyi ve ~ar ki Akde • malarla giriştiği eserı tamamlamakh • (Başta rafı ı inci sayfada} 
~I' llesmi mekteplerde, bir mektebin nizde emniyetin tarsinini müşahede dır. parti grupunun önümüzdekı salı 
fı~~llduğu köy veya mahal!<'de hakim eylemektedir. , Rüştii Ar~.sm ~utkı~. .· \ toplantısında parti azalarına geniş 
)iııı dıl hangisi ise ilk teıirisat o dilde Cenevre, 29 (Huc;u'.'ı) - Hatay me· Bundan sonr::ı .~oz ahın '.1'~.rkıy.e ha- izahat verecektir. 
4ıt/1<1caktır. Diğer resmi dilin tedrisi ya selesinin halli üzerir.!. konseyde beş ha riciye vekili Rüştu Aras buyuk bı.~ a • * 
ttq/<t_r• Yahut ta mecburi olacak Şu ka- riciye nazırı tarafınd:m nutukiar söy· Iaka ile dinlenen n~tku~.d,ı. teşekkur et Ankara 29 (A.A.) _ Başvekil 
tr..,, lq bu bakımdan her iki dil de tama· lenmiştir. tikten sonra sözlerıne şoyle devam et· İsmet İnönü'nün umumi siyaset 
~ aYni şekilde muamele görecektir. 1''ransız hariciyE> nnzm anlaşmadan miştir. hakkında bir nutuk irad edeceğini 

~. ': Sııncağın bütün mahkemelerinde memnuniyetlerin: izh&r ett:kten c;onra Bu meselenin halli, iki memleketi istihbar ediyoruz. Bu r-utkun Nr 
~~ksek mahkeme de dahil olduğ~ bu nazik mes.elen~.n . iyi bir neticeye birleştiren dostluk ba~larınm takviye· hafta sonunda söylenmesi ihtimal 
~IJ· ' her iki dil kullanılablıccek ve a- bağlanması içın Turk~ye ve Fransa ta· sidir Bir toprak par~ası üzerinde bu dahiliı dedir. 
~~C!t Unsurları kendi ana dillerinde rafından sarfedilen çetin mesamın mıntakada statükoyu ve sulhu müda • _ . .•. • . - -·- .. ··--· 
a -ı<lhileceklerdir muhtelif safhalarını anlattıktan sonra !aa için Fransa i!e ittıfak .:ı!miş oldu - mesailerde bulumnt l\t!!1etıer Cemiye • 

~ı:- Asamblede her iki resmi lisan da dedi ki : ğunu, tebarüz ctt!.:.:mek~e ~ah_t;yarım. ti Genel Sekreter: ile arkadaşlarına da 
tı Uttıl~hilecektir. Asmab!c mazbatala- Mısırı kabul ederken Rü~tü aras Fransa ile Surıye samımı dostluk arzetmezsem iptidai bir vazifede kusur 
~ ilti dt~de yazılacak ve bütlin kanunlar memleketinin Akdenız statukosuna hislerile bağlı bulunan T~irlcye, elde etmiş olurum.• 

1 dılde neşrolunacaktır. bağlılığını hatırlatmıştır. Sancak me • edilen neticeden gerçek memnun ola· 
\>~ l; İdareye müteallik nizamnameler selesinin halli Fransa ile T_ürkiyeyi ya- caktır. 1

tr>.at iki dilde neşrolunac:ıktır. kın şarkta sulhun idamesı hususunda Teşekkürlerimi bizırnle en kıy~ 

l_Bacaksınn mact ;aları: Gören~ 
Eden in sö7.leri 

Müteakıben Ed~n söylediği nutkun
da: cÇok şükür bugün mevcut mil~kü-
18.t iktiham olunnıuş~ur.> dedi. 

Litvinof da Rııc;y:ırım dost bulun • 
duğu iki devlet arasında vukubulan 
bu anlaşmadan mü· eveW.t memnuni • 
yetlerini izhar t!lm·ştir. 

En son söz aian Sandler hakkında 
gösterilen teveccühlere mukabei.e et -
miş ve Türkiye ile Fransanm göster -
dikleri uzlaşma zihniyetinden takdirle 
bahsetmiştir. 

Konsey Reisi de :ki tarafı ve komite 
azasını tebrik etm~tir. 

Galatasaray Ankara 
Gücünü 3 - 4 yendi 
Ankara 29 (Hususi) - Bugün milll 

küme maçlarından Galatasaray, Ankara 
Gücü karşılaşması oldu. Oyun Laşlangıçta 
knrşılıklı akınlarla geçti. On beşinci da
kikadan sonr<& Galatasaray hakimiyeti 
aldı. Galata:ınraylılar soldan yaptıkları 

bir akında Ankaragücü kalecisinin za
mansız çıkı~ından Süleyman \'asıtasile 

ilk gollerini yaptılar. 
Bir dakika sonra Anka"Clgüç1i.iler bir 

hücum esnasında topa \'akitsi?: çıkış ya
pan Avni knlesini boş bıraktı. Güçlü Ya
şar beraberlik sayısın yaptı. 

Her iki takım da canla ba~la çalışı 'tlr, 
fakat bu Galatasaray daha lıakim. Eş

fak gene kalecinin vakibiz bır çıkı~ın

dan istifade E:derek ikinci Jefa topu ağ
lara taktı. 

24 üncü dakikada Yaşar s•kı bir şiltle 
Anknragücünün beraberlik sayısını 

yaptı. 

Oyun artık mütevazin biı- surette cere
yan etmiye başladı. Galatasaraylılar bir
den, sağ taraftan hücuma geçtiler. Güç 
müdafaası kornerle kurtardı. Kornere 
kaleci güzel bir çıkış yaptı. Fakat elinckn 
kaçırdı. Eşfak yetişip gole tahvil etti. 
Birnz sonra devre 3/2 Galauısarny le.hine 
bitti. 

İkinci devre başladığı vakit Ankara
gücü takımında tadilat yapmış, oyun mü
tevazin. 

24 üncü dakika, Danyal sık1 bir şiltle 

topu dördüncü defa Güç ağL:ırına taktı. 

Maç ta 4/3 Galatasarayın galibiyetile 
neticclendL 



Kuduz tedavi müessesesinin 
eUinci yılı kutlulanacak 

Galatada bir 
Esrar tekkesi 
Meydana çıkarıldı 

1 Pera • Viladislavya futbol maçı 

Galatada Hacı Mümin mahallesinde 
Mandıra sokağında 24 numaralı apar -
tımanı, Haydar, Halid ve Vangel is -

1 minde üç şahsın esrar tekkesi olarak 
işlettikleri haber alınmış, evvelkı ak • 
şam, kaçakçılık bürosu memurları a • 
partıman civarında gizlenerek bir m:.id 
det tarassut ettikten sonra, apartıma -
nı, ani olarak basmışlardır. 

Kuduz tedavi müessesesi 
Kuduz tedavi müessesesi 5 haziran· Muammer Tunçrnan kuduz tedavi mü· 

da ellinci yaşına basmaktadır. Bu mü· essesesinin çalışmalannı anlatacaktır. 
nasebetle Türk mikrobiyoıojı cemiye· Dr. İhsan Şükrü Aksel, kuduza ait bir 
ti, yurdumuzda 1887 de kuduz hasta • etüdünü izah edecektir. Dr. İhsan Sa • 
lığına karşı aşı yapılmasiie başlayan mi Garan, bakteriyoloji hatıralarmı 
bakteriyolojinin ellinci yıldönümünü söyliyecektir. 
ilmi bir toplantı ile kutlulamağa karar Kuduza karşı aşı ile başlayan Türk 
vermiştir. bakteriyoloğluğu em sene içinde bü · 

Toplantı 5 Haziran Cumartesi günü yük bir inkişaf göstermiş ve bugün iyi 
saat 16 da Etibba Odası salonunda ya- bir mevkie varmıştır. Bir çok müesse· 
pılacaktır. Türk mikrobiyoloji Cemiyc· seler kurulduğu gibi, bilhassa Anka • 
ti reisi Doktor O. Şerafettin Çelik açış rada son derece modern müessese vü • 
nutkunu söyliyecektir. Profesör Dr. Re cudn getirilmiştir. Ayni zamanda ku • 
fik Güran, yurdumuzda bakteriyoloji· duz tedavi ve müessesesı de iierlemiş • 
nin tarihçesini yapacaktır. Dr. Zekai tir. 

Deniz işleri: 
Bir motör bir sandala çarpb 

Tarabyada Dere sokağmda 2 numa· 

Poliste: 
Tramvaydan atlı yan 32 kişi 

yakaland1 . 
rada oturan Hristo oğlu balıkçı Niko, Dün Eminönü mıntaknsı dahilinde 
evvelki gün, boşalttığı sandali1e İstan· tramvaya atlıyan ve asılan 32 kişiden 24 

tanesinden para cezası alınmış, diğer se
kizi hakkında ikametgiha rapten kanuni 
muameleye tevessül edilmiştir. 

Dört kişi deoize düştü 

Balatta Tahta minare ~addesinde 240 

Apartımanda yapılan araştırma so
nunda esrar içmeğe mahsus iki üç ka -
bakla yirmi beş - otuz gram kadar es· 
rar bulunmuştur. 

Haydarla Halit yakalanmışlar, Van· 
gelle Baba Salim namındaki ocakçı, 
nasılsa, yukarıki balkondan kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

. . . D~ maçtan bir intiba . i~ 
Şışl~ ve P~r~ t~~m.larılc bır~r maç Pek ~uvv:tli hır takım olmadığını_ ıııı 

y~pac_agını bildırdıgımız .Bulgarıstanı? oyunıle g~~teren Viladislavya ta~ı d' 
Vıla~~sla_vya takımı şehrımıze gelmış Peranın guzel bir oyunu karşısıfl 

Bir müddet sonra Vangeı de yaka • 
lanmıştır. v! • ~~~ ;!:.1!!:!ı~! .~~r: • ~I!.~!~1!1!ş~~r~ • ! : • ~ .1!:!~~u!'.~~~~t~!~ 

Daha sonra da, Baba, namı diğer 
Kocabaş Salim, muhbir zannettiği bır 

Şehir işleri: Kültür işleri: 
şahsa, Galatada bir kahvede tabanca Bütün istimlak bedelleri verilecek 
çekmiş, vurmak isterken yakalanmış • Evvelce belediyece verilen karara 
tır. nazaran şimdiye kadar istimlakin~ lü· 

Sabıkalılar hakkında, mahkemeye zum görülen binaların jçinde fiilen 
verilmek üzere, ilk tahkikat yapılmak· ! vaz'ıyed edilmiş ve istimlak bedelleri 
tadır. tediye olunmamış yerler varsa yeni se· 

Bir eroinci kadın yakalandı 

Ötedenberi şüphe edilmekte olan 
Galatada Arap Hayriye namında bir 
kadın dün yakalanarak üzel'i aranmış, 
14 paket eroin bulunmu!?tur. 

IIayrjye tevkif edilerek hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Şoförleri ikaz 
Tedbirleri alındı 

ne bütçesinden bunların tcsvıye edil • 
rnesine karar verilmiştir. 

Toplantılar : 
Halkevinde fikistür toplıınbsı 

Eminönü Halkevlnden: 
Evimiz Spor şubesi himayesindeki klüp -

lcr arasında tertip edeceği !utbol maçları -
nın flldstlırü için 1/6/937 Salı gunü saat 
08) de Evlmizln merkezinde yap:ıcaiı top -
Jantıya alfıkadar klüplerln murahhas gön -
dermeleri blldirlllr. 

·~~~--~~----~~------
Şoförler Cemiyeti, kazaların vuku· (-

una meydan verilmemesi için şoförleri ı·} A T f 
her dakika ikaz edecek bir karar ver. an ari emiz 
miş ve tatbikatına başl amıştır. İkaz va- 1 

sıtası şudur: ı 
Cemiyet: •Şoför! Evinde seni bek • 

leyenleri unutma. Sür'at, felakettir.> l 
ibaresini taşıyan levhalar bastıımış • ı 
tır. Bu levhalar bütün şoförlere veril
miştir. Levhalar, otomobil!erde: direk· 
siyonun önündeki camın üst kısmına ! 
ve tam şoför yerinin karşısımı asılmış- ı 
tır ki, her saniye şoförlerin gözil önün- ' 
de bulunmaktadır. 1 

Son Posta'da neşrettirilccek olan 
ticari ilanların fiatında b!r haziran 
93 7 den itibaren bazı tadilat yapıl
mak zarureti hasıl olmuştur. Yeni 
ilan tarifemizi, vahidi kıyasi san -
timetre olmak üzere a5ağıya yazı -
yoruz: 

Her ilkokulun bahçesi bulunac•~ 
Her ilk okul binasınuı dört tarttfıtl: 

da elli metrelik bir bos arazi buJu!l3. 
caktır. Bu arazi, etrafı. duvarla çe\'rı, 
lerek talebenin oynamasına ve ders ı> 
bikatı için zeriyat yapılmasına t~ rJ 
edilecektir. Binaenaleyh bahçes: 
şekilde olmıyan mekteplerin etrafıll . 
da istimlak yapılacaktır. 

Önümüzdeki ders yılından itibıır~ 
ilk mekteplerin bu .şekle sokuln"lll51

tl 

~:~ş.ıl0a~a~.::::. ·-··----~ 

RADYO 
Bugünkü prograffl 

30 • :\layıs • 1937 • razar 

iSTANBUL 
Öğle neşriyatı: :ııs<'' 
12.30: Plakla Tıirk musikisi. 12.50k: olıl ıl' 

dis. 13.00: Beyoğlu Halkevl gösterlt 
rafından bir temsll . 

Akşam neşriyatı: .ı( 
~oıv 

18.30: Plakla dans musikls!. 19.30: rf' 
rans: Ordu sayl:ı.vı Selim Sırrı Tarcıın tlı ~ 
tından <İnglllz terbiyesi>. 20: Müzeyyell ~ 

sııdS1 .J arkadaşları tarafından Türk mu IJT 
.. af111 ... halk şarkıları. 20.30: Omer Rıza tar şv 

buldan Tarabyaya giderken sandalını 

Kavaklara giden bir romorköre bağla
mış, bir müddet böylece gitmiştir. Ro· 

morkör Anadolu hisarı önlerine geldi· 
ği sırada sandalı romorköre bağıayan 
ip çözülmüş, arkadan geren Hüseyin 
kaptanın idaresindeki Morina romor • Sadık kayıkçı Temel oğlu Reliğin ~ndalı Dün otomobil ile bir işe giden bir 1 

numarada yufkacı Abdullah ile Sabih ve 

Birinci •ahile 400 lrarut 
I kinci •ahile 250 » 
Oçüncü aahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahileler 60 n 

1 
arabca söylev. 20.45: Muzatrer ve arı.ada. ı!I' 
rı tarafından Türk muslkisı ve hsllt ~~~"~; 

. rı. (Saat ayarı). 21.15: Orkestra. 22. sal° 
jans ve borsa habtrlerl. 22.30: Pl{lklll 
lar, opera ve operet parçalan. 

YAR 1 N Kİ P R O G R A l\I 
ll - !\layıs - 937 • Pazartesi 

iSTANBUL 

körü sandala bindirerek devirmiştir. ile Çengelköyden İstanbula gelirlerken muharririmiz levhayı görünce §•Jlö • 

Denize düşen Niko, romorkörün sü· sandal devrilmiş, hepsi denize dökülmüş- re: j 
Son aahile 40 » 

varisi Hüseyin kaptan ve Hisar polis ler ve kurtarılmışlardır. 

memurları tarafından l<urtarılmıştır. eı·r am 1 ı· . k . k t d e e e ını ma ıneye ap ır ı 

Haliçte yeni bir atölye yapılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı motör· 
lü deniz vasıtalarını tamir etmek üze· 
re Haliçte bir atölye yaptırılması ka • 
rarlaştırılmışlır. 

Tllrk gemi kurtarma firketinin kin 

Beykoz deri fabrikasında çalışan a
meleden Haydar oğlu İbrahim, evvel· 
ki gün fabrikada çalışırken sağ elini 
kaza ile makineye kaptırmış, yaralan -
mıştır. Yaralı amele, Ortaköy şifa yur· 
dunn kaldırılarak tedavi altına alın • 
mıştır. 

Bir tavzih 

Dün Köprüde bir otomobil kazası 

olduğu yazılmıştı. Sovyet sefarethanc

sinden kaza esnasında sefirin otomo • 

bildc bulunmadığı bildirilmiştir. Kay • 

dediyoruz. -------
IJnlversitede: 

- Bunun faydası var mıdır? demiş
tir. 

Şoför gülerek şu cevabı vermi~ • 
tir: 

- Vardır, bayım. amma her müşte
ri sizin gibi bu levha iç:n bizi sorguya 
çekerse sonunda gene mahkemel:k olu
ruz. 

Müteferrik: 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptı racak · 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemızoen is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar ıçin ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilan! arınn aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

Ulncılık Kollektif Şirketi, 
Aşir Efendı cad".leı;i, 
Kahramf\nzade llin 

Ankara eaddesı 

Öğle ne~riyatt: "fl'\"J' 
12.30: Plakla Türk musikisi, 22.so: 

dis. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: ..ı~ 

J.l'J. 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: ., 

oııo· .• ' 
av hatıraları: s. Selahaddin Cıhan it ııı~ı/ 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Tilr 
siki.si ve halk şarkıları. 20.30: Ömer ~ı.sJ ,r 
rafından arabca söylev. 20.45· ::,afü·t.,;r)1~ kadaşları tarafından Türk muslklsl rs ~ , 
şarkıları, (Saat il.yarı). 21.15: Orkcst. ı:İ~ sC 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Pli- ~ 
lolar, opera ve operet. parçaları. -~ _ 

Biiyükadada yeni bir kJnp açıldı 

Büyükada Gençlik kliibüne, Büyük- , •• 
ada iskeiesinin üstündcl:i S3l0!1 tc.hsis ., p E K Oldüren 2!ehir 
edilmiştir. Akay idaresi müdürü Cc - MADGE EVANS ve CHESTER MORRIS 
mil, klübü himayesine almıştır. Bura- S 1NEMAS1 tarafı•1dan görülmemiş mllthiş ve 
da ayrıca bir kütüphane de vücuda ge- heyecanlı bir mm ve ı 
tirilm iştir. Yeni klüp yerinin açılma 2 141m blrdan LOREL ve HARDY - ÇOCUK HIRSIZLı\tı 

Türk gemi kurtarma .şırketi bu yıl e
peyce iş görmüş ve oldukça kar etm ;ş

tir. Yeşilköy feneri önünde karaya oiu
ran Bukereş vapuru acentesinden 6 

bin sterlin, İzmitte oturan Yunan va -
purundan 3SOO sterlin almıştır. İzmir
de Çeşmede oturan Amerikan Eksmor 
vapurile Çanakkalede oturan İtalyan 
bandıralı Bepe vapurlarının kurtarılma 

ücretlerini de haziranda Londrada top· 
)anacak beynelmilel komisyon karar -
laştıracaktır. 

merasimi dün yapılmış ve bir çok ze- gör.;lerjyor. Mevsimin kahkuhası ~ 
iki c'oçent imtihanda muvaffak oldu vat bulunmuştur. -. ... ._••••• BugOn •••I 11 de tenzllllh matine --••!!/ 

. ....,,:.~==~~=-=:o:==-==---=-=-==== 
Üniversite Radyoloji ve b:~fizik do 

çentleri Doktor Ahmet Te\'!ik Berk • 

,.... ____ T_A_K_V __ l_M ____ 

1

man ve Muhterem Gökmen doçentlik 

MAYIS imtihanlarını muvaffakiyetle vermiş • 

lerdir. 
Rumt sena 

1116.~ -Ma~ıa 
17 

~ABAl:I 

.:>.. 
9 
4 

30 
Res ıııl sene 

1~7 

PAZAR 

Arabi se.u 
ıaı)ij 

Hızır 
:la 

O .J lkiııdı Akşnııı ı ı. :ı 

~~; ;)~ / ;~ 12 u. ;- ;,~ 
'l. , _ lt 16 10 hı 3:! 21 ~8 
E. 4 

Askerlik iş/Pri : 

ı Yede'< subay yokJama'an yapılıyor 
Kadıköy Askerlik Şubesi Başkanlıi;ından: 
ı - 937 yılı Haziran 1 den nl!ı:ıycllne ka

dar yedek subay 'fe askeri memtırlann 
mutad olan yoklamalan yapılacaktır. 

2 - Şubemizde kayıtlı <>lan yedek subay
lar ve asker memurlar gelirlerken beraber -
lerlnde nüfus cüzdanlarını. :ıskerl Jolzmet 
vesikalarını, ve sıhhi subavlar için ölplomn 
ve ihtisas vesikalarını, sıhhi raporu olanlar 
da raporlarını alarak gelmeleri. 

3 - Mektupla yoklamalarını yaptıracak
ların da yukarıda ya7.1Jı bllgllerinl mektup
larında tafsilatlı yaurak gondermeleri rica 
olunur. 

Istanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
Tarhı İsmi ' Sanatı Adresi . Senesi 

49 Ali Rıza Kunduracı M. P. Yarım h:m 37 933 

49/1 AH Rıza 

76/1 Dimitri Haçopolu 

128/1 Davit Bin İsak 
617/1 Md. Ester 
618/l Hadika vedad 

779 A. Yuvanirlis 

Kundur:ıcı 

Bakkal 

Şeker ve Şekerleme 
Şeriki 

Terzi 
• Komisyoncu 

M. P. Yanm han 37 

H. A. Sabuncu han 32 

• 
• 
• 

Hasırcılar 35 
Camcı başı HG: 12 

• > 16 
Yeni han 6 

• 

> 

> 

Vergisi 
120.00 K. 
120.00 c . 
82.40 K. 
82.40 c. 
22.00 K. 

89/73 
8911• 
89/1

5 

59/'İ6 ıJ 
89176 

144.00 K. 

12.00 K. 
6.75 K. 

17.00 K. 

2s.4o c. 89153 
294 Yeremiya ve şürekası ~anifotura tüccarı H. K. Çakmakçılar 80 • 360.00 K. 01 360.00 c. }'li(l 

Hocapaşa Maliye şubesine 933: mali yılı kazanç vcrgisi:den borçlu olup terki ticaret cdt•n )'~ıcıİ~~ 
adları ve eski iş yerleri yazılı bulunan mükelleflerinde yaptırılan tahkikatta yeni iş yerlerilc ikametgah adr~tl}111~ , 
meçhul bulunması yüzünden vergi ihbarnamelerinin bi:t.1.at tebliği mümkün olamamasına binaen hukuk usul )'ti~' 
me1eri kanununun 141 ve 144 üncü maddelerine tevfikan ilan yolile tebligat ifasına lüzum görülmüş olduğ~ı~~a~ıl ıctı' 
rıda yazılı vergilere tarihi ıl:inrl:ın itibaren bir ay zarfında itiraz ı~dilmcdiği tak.dirde kesbi kat'iyet c<lcccğı 111111 

liğ olunur. (3091) 



Gaziantebin imar planı 
ikmal ediliyor 

Gaziantepte Ata tüTlc balvan 

Gaziantep (Hususi) - Şehrimizin müs- Şehrin ana caddeleri fU suretle tespit 
t akbel imar plinını yapan profesör Yan- edilmiştir. : Atatürk bulvarı yirmi metre 
Ben şehrimize gelmiş ve nna yollar hak- genişliğinde olarak liseden halk partisine 
kındaki etütlerini bitirmıştir Vali Rıza kadar gelecek, Suburcundan Arasaya ka
Çcviğın başkanlığında belediye ve Halk dar 14,50 metre genişliğinde devam ede
evi reisleri; sıhhiye müdürü, başmühen- cektir. Gaziler caddesi hükumetten Ara
dis, Çocuk Esirgeme Kurumu başkanın - saya kadar 12 metre genişliğinde olacak
dan müteşekkil olarnk toplanan imar ko- tır. Bu caddenin hükCllııetten garbc doğ
ınisyonu profesör Yansenle ana caddele- ru giden kısmı 9,5 metre genişliğinde ola
tin vaziyetleri hakkında görüşmüştür. caktır. Türktcpeye 9,5 metre genişliğin-
--- de ayrı bir cadde açılacaktır. Maarif cad-
Si v as Halkevinde desi meydan spor sahasında Düztepedeki 
Y: • • [ d at yarış yerine kadar 30 metre genişli -
enı seçıaı yapı l ğinde devam edecek ve eski şehirle yc>ni 

Sivas (Hususi) - Dil ve edebiyat şu- şehiri birbirinden ayıran bir takdim bul
belerine erkek öğretmen okulu edebiyııt varı olacaktır. İsmet Paşa caddesi lisenin 
Öğretmeni Necdet Sancar, Bedia Tan, or- arkasından şehrin şark methaline kadar 
ta okul direktörü Eclıram Atalay, Kazım 17,5 metre genişliğinde açılacaktır, ki 
Akdl•niz, Süleyman Özsever. Ar şubesin.? bu yol Fevzipaşa, Narlı, Kilis yolile Alça
öğretmcrv Eşref, Hüseyin Kaya, Fadıl koyunlu, Nizip yollarını birbirine bağla
bcınirci. Gösterit şubesine, lise yardi - yan· ticari iktisadi ana yolu olacaktır. 
rektörü Faik Diranaz, edebiyat öğretme- Şaraküstüden asri mezarlık civarında 
l"ıi Niynzi Tevfik Çazim. Spora: Naci Nizip yolile birleşecek ayrı bir cadde da-
Cok, Muznffer Süzen, Şchap Erol, Faik h 1 kt B d g nış· ı·gv • 17 met a açı aca ır. unun a e ı ı -
'1.k~a. Nuri Aykut. Sosyal yardtm şube· re olacaktır. Bu suretle şehir ana yollarla 
sine, hükfımet doktoru Cemal BaŞtr, dört tarafından çevrilmiş bulunacaktır. 
ınemleket hastanesi kulak mütehassısı Profesör caddelerin mihverlerini ken
Etem Yekteer, Şakir Üma, Raş~ Yeter, di brosunda yaparak bir raporla birlikte 
iş Bankası direktörü Fevzi Sağanak, halk gönderecek ve imar komisyonu bu rapor 
dershaneleri ve kurslar koluna, Hüsnü İl- üzerinde incelemelerde bulunduktan son
gün, Mustafa Reşit, Namika Karı. Zehıa ra kararını verecektir. 

~~o N r o s ı· A Sayfa S 

Güreşler suya düştü 
Amerikalı Koma Dinarlı ile güreşmek üzere Bursaya 

1
-Silivride bir çok giderken Dinarlı " Benden evvel Süleyman, Arif ve 

Mülayimle güreşsin! " diyor! 

ı /ş/er başarıldı (Ba§tarafı ı inci ıayfada) Dün de, Dinarlı Mehmetten hır tel· 
Silivri (Hususi) - Burada son zaman- tığı neticesiz dedikodular, sayıp dök - graf alıyoruz. Pehlivan bu mektubun 4 

larda kültürel, soı;yal ve ekonomik ba - mekle bitip tükenmez intızamsızlıklar da bize: 
kımdan büyük biı hfila hatırlardadır. - Koma, diyor, benden ı:vvel Ya· 
kalkınma göze Onu müteakıp, Eminönü Halkevi - rım Dünya Süleymanı, Arifi, ve Mül i· 

l 

çarpmaktadır. Bu nin tertip ettiği müsabakalar, daha az yimi yensin. Ondan sonra benimle tu· 
kalkınmanın başlı- - patırdılı, daha az dedikodulu, ve daha tuşsun! 
ca amilinin kay ~ az intizamsız olmadı. Bu da ne demek? Bizce bu vaziyet 
makam Vakkat Hele bu sefer, bermutad arızaya uğra karşısında, yapılan bu işlere, güreş mü 
Savaş olduğunu yan, ve ne olacağı hala belli olmıyan sabakaları yerine garabet müsabaka • 
tebarüz etti~nek güreşler, halkın bilhassa serbest güreş ları adını vermek çok daha yerinde ol-
lazımdır. KuruldUt müsabakalarına karşı yeni uyanan tap maz mı? 
kurulalı bir pa • taze alRkalarını büsbütün köreltti. Bu güreşlerin muayyen b i.:::- progra· 
zardan mahrum Geçen hafta bir gün, ansızın gazete mı yapılmamış mıdır? ~len pehlivan-
olan Silivride sayfaları pehlivan resimierile doldu. lar, burada kimlerle tutuşacakları nı 
hafta pazarını te- Silivri kaymakamı Dünyanın dört köşesınden pehli - bilmiyorlar mıydı? 
sis etmiş, her hafta Vakkas Sava§ vanlar gelmiş. Bu müsabakaları tertip edenler, ha-
tertip ettiği güreşler ve sair alaka celbe- Ve bütün Türk güreşçil~rine her - riçten ecnebileri çağırırlarken, bura · 
dici tedbirlerle de bu pazarı muhitin en ~utad ~eydan okuyan bu ınsan şek - daki pchlivanlarırnızla konuşup anlaş· 
büyük en hareketli ve en kalabalık pa- lınde bogalar, aslan~ar, kaplanlar, Tak rnamışlar mıydı? 
zarı h;line koymaya muvaffak olmuştur. sim stadyomunda pehlivanlarım1zla koz Bütün bunlar yapıldıysa, bugünkü 
Bundan başka Silivride miihmel kalmış larını paylaşacaklarmış! karışıklıkların hikmeti nedir? 

1 k rk d Bu vaziyet karşısmda, bizim pehli- Stadyomda beklenilen pehlivanla! 
tdan spordua arşıdiril a ~ a ~ya~ 1 ır~.ış, vanlarımız da harekete geçtiler. Genı:: niçin Bursa senin, Bilecik benim do • 

man yur nu tmış ve- u ış e ız- bermutad, hepsi de şampiyonluk iddi - laşıp duruyorlar?! 
zat meşgul olmaya başlamıştır. Kulübün alarma başladılar. Bizce·, bu hususta, cevap bulunamı· 
yanm takım olan müzikasını da tamam - Ve neticede şuna karar verildi: Güreşler 2 
!atmaktadır. Yaptığı mütemadi ve müte- Gelen pehlivanlardan Koma, bizim yan bütün sualleri sıralamak lazım ge-
vali teşebbüsler sayesinde burada orta baş pehlivanlarımızla güreşeccktır. lirse, dev gibi bir pehlivanın sırtlaya
mektcp tesisi kararını almaya da muvaf- Ve bu güreşler, 29 mayıs cumartesi mıyacağı kadar kağıt doldurmak icap 
fak olmuştur. Şimdi münasip bir bina gecesi (yani dün gece) Taksim stad - eder. 
aranmaktadır. yomunda başlayacaktır. Fakat akla gelen bütün sualıerin ce· 
Yakında kazaya bir seyyar sinema ma- Fakat 28 mayıs cuma günii , yani ta- vabını üç kelime içine sığdırmak gayet 

kinesi getirtilecektir. Bu sayede bütün yin olunan müsabaka günündt>n 24 sa- kolaydır: 
köylerde köylülere bedava sinema sey - at evvel, bu müsabakaların, bir hafta «- B izde organizatör yoktur!.• 
rettirmek mümkün olacaktır. sonraya bırakıldığını öğreniyoruz! Hiç kimse; hiç bir nizamnameye bağ 

Ağustos nihayetinde Silivrililer asfalt Gene öğreniyoruz __ ki, Ko:na, Dinar~ı 1 lı bulunı:ııyan profesyo.nel pehliv.anla-
1 t Mehmedi kıstırmak uzer.e Bur.s.aya gıt ırı~nızı, bır. progra_ma, bı.r kara.ra ıtaa.t1-yo a kavuşmu~ olacaklardır. stanbuldan _ 

Selim paşaya kadar olan kısım ikmal miştir. Dinarlı Mehmet ıse, musabaka- kar kılabılecek hır otorıte tesıs edeb11· 
edilmiştir. Selim paşadan itibaren de 15 ları olduğu için, Bursad::ın bileciğe ha- ıniş değildir. 

reket etmic:tir. Ve bu vaziyette ise, bütün müsaba· kilometrelik kısımda binlerce amele ça- "' 
lışmaktadır. Silivride iş hacmi büyümüş, Diğer pehlivanlarımızın da, nerede kalar, ayni tertip anarşisinin perişan 

bulundukları, ne yaptıkları meçhui - havası içinde birer pandomina şeklini işçi buhranı hissedilmeğe başlamıştır. 
dür! almaya mahkumdur. Yevmiyeler yükselmektedir. İşçi buluna- ._. _________ _ 

madığı için bir çok yaz mahsulünün ça
palama ve kazılma ameliyesi geri kal -
mıştır. Maamafih bu yıl Silivride her 
nevi mahsul çok bereketlidir. Yalnız bir 
kısım nohutlara hastalık ariz olmuş bu
lunmaktadır. 

Karısını almah için Kardeşini boğan adam 
(Baştarafı 1 inci sayfada) • Sonra kaçtılar ... gibi saçma sapan biı 

Osman köyüne dönünce işin şeklı cevap vermiş, fakat, tahkikata başla • 
değişmiş, iki sevdalı, artık buluşamaz, nıp sualler derinleştirilince, cinayet, 
s:k sık birleşemez olmuşlardır. Osman bütün \•uzuh ve çıplakltğile meydan~ 
da öz kardeşile karısmın münasebet - çıkmıştır. 

'l'eıneı, Süleyman Cem. Kitap saray v~ 
Yayın koluna kültür direktöriı Cemal 
GüJtc>kin, Fikri Örsel, Kamil Kural. 

Köycülük koluna. Lise direktörü ÖmPr 
.Beygo Kaya, Karaoğlan, Emine Albay
rak, Kadriye Gülay, Baha. Müze, .sergı 
koluna, ticaret odası başkanı Rahmi Çe:
tekli, Tahsin, cZeynet. Merkoye Gür -
leYÜk, Nuriye Hergüner seçilmışlerd.r. 

İmar komisyonu umumi ve büyük bir Bursa (Hususi) _ Defterdar Remzi Akka

çocuk bahçesi yapılmaktansa halkın daha l-'8. Gemlik. Orhangazi, İzniğe giderek tef -
çok istifade edebilmesi için şehrin mulı - tişlerde bulunmuştur. Varidat dlrektörii de 
telif yerlerinde daha ufak mikyasta mü- M. Kemalpaşa mallye.!inl teftişe gltruJştlr . 
teaddit çocuk bahçeleri yapılmasına ka - Mllll emlak direktörü İlhamı vllliyet köyle
.rar vermiş ve Yansene bu hususu not et- rinde milli emlflk ve arazi hakkında araş -
tirmiştir. tırmalar yapmaktadır. 

Bursa kazalarmda mali 
tetkikler yapıhyor 

!erine muttali olamamıştır. Fakat Ab • t Fatmayla Abdullah derhal tevkif e· 
dullahla Fatmanın sevdalan de\'aın et- dilerek adliyeye verilmişlerdir. Yakın 
mektedir. Ve ikisi de gene eskısi gibi da burada muhakemeler: başlayacak · 
sık sık buluşmak arzularını yeneme - tır. 
mektedirler. - ------------

Bunun için ikisi de, düşünmüşler, Kontenjanın 
taşınmışlar, sevdalarına set çeken Os - Kaldırılması 
manı ortadan kaldırmaya karar ver • 
mişlcr, bir gece yarısı da, bu menfur 
kararlarını pek vahşiyane bir şekilde 
tatbik sahasına koymaktan çekinme -

(Baştamfı 2 inci sayfa.de) 
bunJann kıymetlerinin artması, diğer ta
raftan da bir kısım sanayiimizin olsun 
yerleşmiş bulunmasıdır. Şu halde, ~on
tenjan rejiminden tam serbest muba
dele rejimine geçilebilmesi için toprak 
mahsullerimizin artmasını ve bir kısım 
ithalat eşyasının da dahilde yapılmıya 
başlanmasını beklemek lazım gelecektir. 
Mesela, Karabük fabrikaları işlemeğe 
başladığı zaman memlekette mühim bir 
döviz tasarrufu temin edilecektir. Bu ne
vi tasarruflar bir araya gelince serbest 
mübadele rejimine geçmek daha çok ko
laylaşacaktır. 

.Bunlar da aralannda toplanarak baş
kanlarını ve Halkevi idare he~ etini ku
rarak yeni yıl çalışmalarına başlamış -
lardır 

lialkevi Yunus Emre ve Cenab Şcha
beddın geceleri tertip etmiş, alakq ile 
kı:ırşılanmı~tır. Halkevi gcccleri hazırla
ltıak için faaliyete devam ctnırktedir. 

· l~~uk . -~~~iek~ı .. ·h~b~~lecif 
Antep asri biçki yurıtu 

t Gaziantep (Hususi> - Bayan Suat Arikan 
•rarındnn ldnrc edilen asri biçki ve dikiş 

1'1
1 

tdu her sene artan bir rağbete mazhar 
0 rnaktadır. 

1 Yurdun 937 müdavimleri geçen yıldan faz
:~ır. Yurt yeni sergi fçln hazırlıklara başla
.. «§tır. 

Miidanyada kii.lı:ürt fiatları pahah 
d 'Bursa <Hususi> - Bu yıl Bursa havallsln
) ekı U!ytln mahsulü çok verimlidir. Müdan
a:::ıakı ağaçlara zeytin güvesi lirız oldu~un -
ktı~ nıücadeleye geçllmlştlr. Fu mıntakada 
._t.~rt flaUan pahalıdır. Kilosu 2Ş kuruşa 

-unaktadır. 

............................... ~ ....... , ............................. . 
Hayreboluda miniminiler bir 

•• musamere 
Hayrebolu birin -

ci ilk okul son sınıf 

talebeleri tarafın 

dan sene sonu hasc
bile verilen ayrılık 

müsameresi veril -

miş, Uışkın bir kala

balık önünde gec<' 1i 

gündüzlü alkışlar 

toplamıştır. Müsa -
mere kalLlerde bı -

raktığı derin inli -
balarla günlerce dil
lerde dolaştı. Kü -
çüklerin bu güzel ba 
şanları halkın ve 

~--...-~--~r 

bilhassa çocuk baba ve analannın göğüslerini 

verdiler 

sevinçle kabartmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

ll - Bir gazetede okudum 
l asan Bey, hediye vermek 
deu çok eski bir adetmiş .. 

: .. İnsanlar bu adete korku 
yüzünden alışmışlarmlf. 

- Hasan B. - Tevekkeli 
değil, tevekkeli '.leğil. 

... Hediye ekseriyetle ka
dınlara verilmez mi? 

mişlerdir. 

Gece yarısından sonra, Osman tatlı 
uykusunda uyurken, Abdullah Osman
la karısının yattığı odaya girmiştir. 
Fatma, zaten önce<l.en tenbihlı ve ha
zırlıklıdır. Onun için, Abdullahın içe
ri girmesine hiç aldırış etmemiştir. 

Fatma, kayın biraderi ile odanın bir 
köşesine çekilmişler bir müddet bera
ber yatmışlardır. Osman sağır clduğu 
için bütün bu işlerin hiç farktha var -
mamıştır. Biraz sonra, Abdullah, belin 
deki kuşağı sökmüş, Osmanm yattığı 
yatağa yanaşmış, bir ilmik haline getir 
diği kuşağını gafil uyuyan ağabeysi -
nin boynuna takmış ve iki ucundan tu
tarak ol1:1rca kuvvetile çekmeğe başla· 
mıştır. 

Bu ani tecavüz karşısında Osman u
yanmışsa da, çırpınmaktan başka bir 
sey yapamamış, bu sefer, kuşağın bir 
ucunu da Fatma tutarak çekmiş, Os -
man, bir kaç kesik hırıltıdan sonra, 
gözleri evlerinden dışarı uğrayarak 
mosmor olmuş kardeşi ve karısının el
lerinde can vermiştir. 

Cinayeti işledikten sonra Abdullah 
usullacık sıvışmış, onun verdiği talimat 
mucibince de, Fatma, bağırıp çağlrma
ğa, ah ve vah, feryat ve figan etmeğe 
başlamıştır. 

Bu feryadı duyan köylüler ve köy 
muhtarı hemen Osmanın evine koş -
muşlar, gördükleri manzara karşısında 
şaşırmışlar, duralamışlard· .. r. 

Muhtarın: 

- Ne oldu> sualine, Fatma, yapma· 
cık bir ağlama ile: 

- İki kişi gelip kocamı ırnşaklarile 
boğdular. Benim de ağzımı tıkadılar. 

Şu esaslara göre, demek, iş, Türk çift
çisi ile Türk sanayicisinin dindedir. Ev
velkiler daha çok ve daha ucuz istihsal 
ederlerse, ikinciler de aynı şeyi temine 
muvaffak olurlarsa Türkiye için serbest 
mübadele rejimine geçmek bi.ıyük bir 
mesele olmıyacaktır. Fakat, bu devrin 
yakın olduğunu zannetmiyoruz. Konte~
janın kaldırılması biraz da ucuzluk temın 
edeceğine göre, bugünlük iyi bir yol ü
zerinde bulunduğumuza şüphe yoktur. 
Asıl gayeye vasıl olmak için henüz önü
müzde yürünecek hayli yol olduğu mu
hakkak bulunmakla beraber en müşkül 
~lerhaleler geçilmiş, en ağır şartlar ber
taraf edilmiş bulunduğuna inanabiliriz. 

Memleket, Celal Bayara bir hayli te
şekkür borçludur. 

Muhittin Birgen 

OKU LLAR PAZA RI 
Dcvrekte Son Postanın umum bayii
dir. Sahibi Mehmet Gülendir. Her 
çeşit matbuaları buradan tedarik et
mek mümkündür. Son Posta için 
abone dahi kabul edilir. 

~ .................. . 



-
"' iplik yagmuru 

.Mercanda Şerif paşa hanından muh
telif gecelerde külliyetli miktarda ip • 
lip çileleri aşırdıkları ve bunu sattır • 
dıkları iddiasile üç delikanlı, bu iplik· 
]eri çalınmış mal olduğunu bile bile 
sattığı iddiasile bir delikan~·, yakala • 
narak, dün sabah polisce adliyeye ve • 
rilmişlerdir. Müddeiumumilik de bun· 
ları Sultanahmet birinci sulh cezaya 
göndermiştir. 

Hırsızlıkla ilgili görülenler, seyyar 
boyacı J:Iaydarla tatlıcı Cemal, küfed 
Hulusi Ergüneş ve koltukçu Raşit Al • 
çaydır. 

Hakim Reşit; önce Haydan sorguya 
çekti. O, cevap olarak şunları söyledi: 

- Ben, bir oda arıyordum. Cemal, 
cgel, bizim handa oda varı> dedi. Ber. 
de bir gece gittim. Beni odasında mi • 
safir etti. Geç vakte kadar beraber o· 
turduk. Bir aralık Cemal, arka tarafı -
mızdaki açık pencereyi gösterip cbakıt 
dedi, cnah, şurada bir çiie iplik duru -
yor; üst kattan düşmüş olacak, her • 
halde!• 

- İplik çilesi, sonbaharda ağaç yap
rağı mı, ki rüzgarla düşsün?! 

tarafından soyulduğunu kaydedince, 
hakim, Cemalin ehem soyup, hem d~ 
soyulduğuna> işaret ettı; o da cevet, 
öyle!• dedi. 

Hulusi, cpencereye iplik çilesi düş· 
mesiıı ni anlatışla söze başhyarak, ken 
disinin Raşide yalnız birinci partide 
iplik götürdüğünü, daha fazla iştiraki 

olmadığını ortaya attı. 

- Ne bileyim? Öyle söyledi işte ve 
elini uzatarak çileyi çekti. Bu çileyi 
sabahleyin birisine gösterip satmak is· 
tedik. Alıcı bulduk. Sonra ipliğin düş· 
tüğü yeri görünce, baktık, ki orada da· 
ha başka iplik de dolu; bunlar: da alıp Raşit, bilakis onun da ötekilerle hep 
satmağa teşebbüs ettik. Tekrar da bir beraber geldiğini, kendisinin bu mal • 
hayli aldık. Fakat, bana satış parasın • ların çalınmış mal olduğunu bilerek 
dan hisse düşmedi. Ben de, hal ve key- satılmasına vasıtalık ettiğini, ancak 
fiyeti, odabaşı Mehmetle Halide haber cbu cahilliğinden• son derecede na -
yerdim! dim olduğunu ilave etti. 

Cemal, sorgusunda kendisinin ha - Hakim Reşit; 4 delikanlıdan Hay • 
nın 12 numaralı odasında yatıp kalk • dar, Cemal ve Hulusiyi, me\·cut delil· 
tığından bahsederek, metresınin kaçtı· ler.e ve suçun mahiyetine nazaran, ce· 
ğını, kendisinin yalnız kaldığın·., Hay • za duruşmaları usulü kanununun 125-
darı yanına aldığını ve o gece yemek nci maddesine göre tevkil etti. Raşi • 
yiyip bir müddet oturduktan sonra a- din de cfilhal tevkifine mahal olma • 
çık duran pencere pervazma üst kat • dığına> karar verdi. 
tan iplik düştüğünü, Haydarın bunu 
satmak teklifinde bulunduğunu söyle- Tahkikat devam edecek, ~ebeke ha· 
yip, sözlerine şu suretle devam etti: linde çalışan delikanlıların hangi ge· 

- HulUsinin de iştirakile üçümüz, celerde ve topyeklın ne miktar iplik 
bu işi kabul ettik. Haydaı:, pencereden çilesi aşırdıklarının kesenkes belirtil • 
elini uzatarak, depodan daha bir mik· rnesi için uğraşılacaktır. 
tar iplik çekip, bunları bohçaladı, pa: 
ketledi. Bundan kazandığımız para ile, 
o gece cİpek» sinemasına gittik, üçü -
müz 90 kuru~ bu suretle harcadık -
tan sonra, paranın kalanile de bol bol 
pasta yedik, eğlendik! 

Bulgar sefiri Sofyaya gitti 

Ertesi gün, Haydar, gene iplik te -
min etti. Bunları sattırmak üzere Ra • 
şide götürdük. Sermaye toplayacak, 
yazın tuğla harmanlarında büfe ku • 
rup namusumuzla para kazanacaktık; 
kısmet olmadı; hepimiz yakalandık! 

Bulgaristanın Ankara elçisi B. To • 
dor Hristof da, bazı meseleler hakkın· 
da hükfımetile temasda bulunmak üze
re, dün akşamki ekspresle Sofyaya git
miştir. 

B. Hristof, Bulgar Başvekili B. Kö
seivanofun Ankarayı ziyaret edeceğine 
dair henüz kat'i bir iş'ar olmadığını, 
maamafih böyle bir ziyaretin yapılma
sını temenni ettiğini söyfemiştir. Bu sırada Cemal, odasının metres! 

~ CÖNÜL iSLEl<I 
Okuyucularıma 

Cevaplarım 
cTurgutlu> dan A. S. imzasile mek· 

tup yazan bir okuyucum diyor ki: 
cİki kızla tanışıyorum. Bunlardan 

birisi ile münasebetimiz hemen hemen 
aleniyete çıkmış gibidir. İkincis! ile ta
mşmaklığım ise göz tanış1khğından 
ibaret. Fakat hissediyorum ki kend~ -
sini seviyorum, o da bana karşı ayni 
his ile mütehassistir. Birincisi ise h1ç 
gözümde yok.> 

* Bu okuyucum ctabii bir 1'.anun> ile 
karşılaşmıştır: Erkek iltifat gördüğü 
kadından kaçar, yüz bulnmadığına 

yaklaşır. Meselenin aşk ile münase -
betine gelince, hiç göremiyorum: Göz 
dimağ ile birleşmeyince münhasıran 
asaba tesir eder. Kalbe değil. 

* 

olursa olsun kırılmaz bir zincirle ko -
casına bağlıdır. Hareketlerim imkan 
nisbetinde tadil etmiye çalışacak, ta
dil edemediğiniz kısımları da hoş gö
receksiniz. 

Size tavsiyem: Karınızı ve çocukla -
rınızı alarak muvakkaten müstakil bir 
eve çıkınız. Kardeşiniz annenize bak
mıya kafidir. Fakat bu muvakkat ay-
rılıkta dargınlık damgası bulunma -
ması şarttır. 

* cBeyazıt> ta cA. B.> ye: 
Her şeyden evvel kendinizi dokto

ra muayene ettiriniz, ciğerlerinize 

röntgen ile baktırınız, hastalık kalmış 
mı, evlenmenize müsaade edilebilir 
mi, edilemez mi? Edildiği taktirde da
hi yaşamanız muntazam hayat geçir
menizle mümkündür. Yani metres ha
yatı sizin için bir ateştir, demek iste-

Bay cT. H. S.> e: rim. 
Bir erkeğe 5 çocuk veren kadın, ne TEYZB 

HADİSELER 
KARŞISINDA 

Bizim sokağa kaldırım 
yapılac:ık 

-Gazete yazıyor, gazete yazıyor .. 
Sevincinden zıp zıp zıplayordu. 
Sordum: 
- Gazete ne yazıyor? 
- Bizim sokağa kaldırım yapılacak! 
- Göster bakayım şu yazıyı. 
- İşte bak, oku! 
Okudum: 
c Beyoğlu caddesi asfalt yapılacak

tır.• 

Kadınlara musallat olan 
dişi canavar 

F asta yakalanan eski fahişe, fuhşa sevkedemediği 
kadınları öldürüp parçalıyormuş, vaktile Fransızlara 
büyük hizmetler gördüğü. için hadise alaka uyandırdı 
Fransız gazetele· 

ri, Hasene isimli 
Faslı bir diş1 cana • 
vardan uzun uzun 
bahsetmektedırler. 

Gazetelerin balı .. 
O sevincinden gülerken ben de onun settikleri kadın, ca • 

sevincine kahkahayla güldün •. .zibesile hayE zaman 
- Benim bildiğim, dedım, sen Bey· ortalığı kasıp kavu .. 

oğlu caddesinde değil. Cıhangirin taş- ran, dansöz, serbest 
sız, kaldırımcı yüzü görmeyen hır so- bir hayat yaşayan 
kağında oturuyorsun .. bir .kadındır, şimdi 

- Evet, bunu sen biliyorsun da ben Fasta bir kadını par 
bilmiyor muyum? ça parça kesmek, 

- Peki öyledir de Beyoğıu caddesi- dört genç kızla bir 
nin asfalt olacağı havadisini nası~ olu· erkek çocuğu hadım 
yor da? cBizim sokağa kaldırım yapı· etmek ve işkencele· 
lacak• diye t€fsir ediyorsun? • r€ maruz bırakmak 

- Bu bir tefsir değil. Bır hakikati sug.ile mahkemeye 
anlatıyorum. Şimdi Beyoğiu caddesin- sevkedilmiş bulun • 
de nasıl taşlar var? maktadır. 

- Paket taşları. H . 
- Beyoğlu caddesi asfalt olunca bu ' ~~en~run s~çla· 

paket taşlaTı çıkarılacak değil mi? hn ha ~n akşu ıza • 
_ Evet!. at verııme tedir: Facialara sahne olan evler 
_ Bu taşlar ne olacak? Geçe~ senenin eyliil ayında bazı ço- tırdığı ihtiyar dilenci yanına sokulu • 
Arnavut kaldırımlı sokaklardan cuklar hır akşam üstü hali bir arsada yor: 

birine götürülecek. İrili ufaklı taşlar oynuyorlar .. Bu arsanın biraz ötesinde - Sen bana çok iyilik ettin, ben d• 
sökülüp bunlar, onların yerine döşen€· de H_as~ne~ın :vi var. sana mukabele edeceğim diyor. 
cek. Bır ıncır agacının dibinde bir sepet Senin Fransız zabitleri arasında 

_ Olabilir görüyorlar ve sepetin iç:nde gözlerine dostların var, onları bu akşam evine da 
_ o sokaktan çıkan irili ufaklı taş- kesik bir eı ilişiyor. Sepetin otlarını vet et, bu akşam bir felfıket olacak. On 

lar da bizim toprak sokağa döşenecek. karıştırın~a, liyme liyme olmuş bir ka· ları ancak sen muhafaza edebilırsin! 
Anlamıştım. Çok zaman evvel gaze· dın ces~dile karşılaşıyorlar. - Ne olacak? 

telerin birinde çıkan bir karikatürü ha· Tabu ortalık karışıyor, çocuklar kı· - Yalnız onu söyliyemem, fakat 
tırladırn. yameti koparıyorlar. Yapılan tahkikat sen benim dediğimi yap, sözümü din • 

Çocuk sevinçle zıp zıp zıplayordu. neticesinde Hasenenin bu cinayeti Meh le! .. 
Arkadaşı soruyordu: met ~li isminde birisile müştereken Hasene derhal uşağını yolluyor vı 
_ Neye seviniyorsun? yap_tı~~ anlaşı_Iıyor. Mehmet Ali hadi - yüzbaşı Garnier'i çağırtıyor. 
_ Babam kendine bir pantolon aldı. seyı ıtıraf edıyor: . . . Garnier bir müddet sonra geliyor, 
_ Bundan sana ne;. - Kadını eve getırdık. Hasene onu telaşla soruyor: 
_ Sana ne olur mu? babamın eski fuhşa sürüklemek istedi.. Kadın razı - Beni niçin istettin Hascne? 

pantolonu da bozulup bana yapılacak .. olmadı, hatta serkeşlik de ettı. Hasene Hasene heyecan içindedir, titreye" 
Bu kaldırım hikayesile pantolon serkeşliğe hiç tahammül edemezdi. O- rek: 

karikatürü birbirlerine ne kadar ben • nun bu büyük kusurunu bu yolda ce- - Git diyor, hemen sevdiğm, acıdı'" 
ziyorlardı! zalandırdı.» ğm arkadaşlarını al buraya bana getir, 

İMSET Polis tahkikat yapmak için evi gez- onları bu gece bir tehlikeden muhafa• 
- ·-ı-· diği zaman daha garip bir vak'a ile kar za etmek lazım. 1/ _ J • __ V!J I •fi~ şılamıştır. Hasene dört tane kızı, bir Tabii bunun üzerine Garnier arka• 
~~GOıC, odaya kapatmış, onları kısırlaştırmış, daşlarını alarak Hascnenin evine geli" 

.. 

Beyaz krepten akşam 
elbi~esi 
~--

.. 

aç, susuz, sefil, bırakarak işkence al - yor. 
tında bir kadit haline sokmuştur . İçki sofrasının başında otururlarkell 

Bu caniyane işkenceleri yapan ka • akşam saat ona doğru şehrın arka ta" 
dının kim olduğu Fasta cereyan eden rafından bir gürültü kopuyor. 
muhakeme esnasında safha safha an - Hasene derhal yerinden fırlıyor, 

J ıaşılmıştır. Biz de Fransı1.: gazetelerin· hizmetçisine sesleniyor: 
den naklen anlatalım: - Ayşe pancorları kapat! .. 

190 1 senesinde Cezah· sokaklarında Şehir yanıyor!.. Alevler, semalara 
on bir yaşında, kıvı;ak, fokat, iklım do- yükseliyor ... 
layısile çabuk inkişaf etmiş esmer bir Evin etrafında sesıer artıyor, kapı • 
kız, serseri serseri dolaşarak gelip ge- nın önünde toplanan halk demir kapı • 
çenin nazarı dikkatini celbediyor. Ne yı zorluyor. 
geceden, ne erkekten hiç bir şeyden Hasene üç tabancasından birini alı· 
korkmuyor. Bu kız bülı".ığa erer ermez yor, kapının önüne iniyor. 
evlenerek genç kızlığa veda ediyor . - Çekilin, kapıyı açacağım, fakat 

Sokaklarda gezen serseri, e - haksız yere tecavüz etmişseniz, kurşU" 
vine kapanıp uslu bir hayat yaşaya • nu patlatacağım! diyor. .. .. 
mazdı. Ona macera lazımdı. Güze! Fran Kalabalığın arasından bir ses yuk 
sız delikanlıları asker olarak, o tarafla- seliyor: 

d sak· ra gelmişlerdi. Evini terketti. Sokağa, - Hasene; .. Fransızları evin e 
gene eski hayatına döndi.i. O aralık is· ladın seni de yakarız. 
tikbal endişesini düşünmüyordu, mace Ve bir adam ileri yürüyor. 
raya kavuşmuştu. Hasene, bu andaki gibi hıç bir z~. " 

Colomb Behar'da dansözlüğe başla- man güzel olmamıştı. Yüzünün büt~~ 
eh vahşi güzelliğile, tabancasını ~t~ş e d~ 

işvesini hiç esirgemeden Lyanteyin yor, iri bir adam ayaklarının dıbıne 
1 askerlerine dağıtıyordu. Onlarla bera- şüyor. Hasene haykırıyor: 
ber yaşıyor, memleketlerinden çok u· - Fransızlar benim dostlarımdır, 
zakta kalan müstemleke askerlerinin girmek isterseniz, evvela benim naaşı~~ 
hayatlarını tahammül edilir bir hale çiğneyeceksiniz diyor, onlar benim rııı .. 
sokuyordu. safirlerimdir, benim ekmeğimi ve lU r 

Şimdi 1911 deyiz. Fasta vak'alar zumu yemişlerdir. Eğer misaf ırperve P 
liğiniz müsaade ederse girin ve Ara .. 

birbirlerini takip ediyor. b · ~ · oları 
Ckçenlerde Fransada öln Molla Ha· ekmeği yiyen. Ara ın ı;ıısa .rı . bir 

f 'din ları öldüri.in. Bu yapacagınız şeyı .. 
ı · istipdadı kabilelerin isyanını mu- d kU 

gün size Allah sorar, misafır•.? 0 
cip oluyor, Molla Hafit, Fransadan yar 

dun istiyor. Fransa da kaymakam Moy nu~:pz~nm önünde biriken binlerce irJl 
nier'i Fasa gönderiyor, d uyo ' 

Hasene bunların da arasına sokulu· san tas kesiliyor. Tehditler ur ıe 
havay; kalkan yumruklar ıniyor, ' 

yor, o artık eı üzerinde gezen bir ka -
dındır, zekidir, muhteristir, bir çok za kalabalık yavaş ) J.vaş dağılıyor. 

1 İc:te dişi canavarın mazisi bu~ 
Beyaz kalın (krep) ten yapılmış o an bitleri tanıyor, onların hariminde ya- ~ -

bu aqam elbisesinin üzerinden kadife şıyor. 
0

bir manto pek iyi gider. Biçimi sade ve Hasene bir dans evi açıyor, genç kız .'! ~ngın başl~~gıcı Telefotl 
güzeldir. Etek önde belden yukarıya doğ- ları ve zabitleri topluyor, Berberi kız- Kadıkoyunde Kuşdılmdc Iı e" 
,ru sivri bir tekilde çıkıyor, arkada bir lar orada kendilerine birer zabit arı - ~d~e~~nde Hanifenin 1 30. n~mar:ııgıtl 
sentür şeklini alıyor. Göğsün dekoltesi- yorlar. vmın ust katından evvelkı gun Y dnfl 
. 1 . l . e ıncY nin bittiği yere bir demet çiçek konul- Hasene bir gün bohçasını kızlardan çıkmış, yayı ıp genış emesın .. dii " 
muştur. Ve altına bir (rever) geçirilmiş- birine taşıtarak hamama giderken her verilmeden itfaiye tarafından son 
'ur. Arka eteğin ortası (pli) lidir. zaman acıyıp eline bir kaç kuruş sıkış· rülmüştür. 



~~O~Ma~J~a========================-=-=-======-====-=====::a:====-=ı~l~O,;;,.,;;,N~P;...;O~S~T;;.;,;;A;...._.==-~....;..;.;._..~~=-=====-==-===--==================:===S~a=yf=a==1= 
ORDUMUZ KUVVETLİDİR Tarihi Bayanlar, dikkat! tetkikler : 

Yıldırım Beyazıdın 
hazineleri ne oldu? 

* Yddınm Beyazıt çok hasis, inatçı ve para toplamaktan zevk 
duyan zengin bir hükümdardı, parası olduiu halde aıkerin 
bıaaıını bile vermezdi. Hatta bir gece sipahiler ona bir tabak 

1 
kirli bal göndererek felaket zamanı gelince paradan fayda 

ırelmiyeceğini anlatmak istediler 

Yazan: Turan Can 

Ankara kalesi 

.\nkarada Selanik muhacirlerinden bir rün bulunduğu mevkiin şimaline kurdu 
t.lt Yıldırım Beyazıdın hazinesinin sak- ve Timür ordusuna ehemmiyet verme • 
İatıdığı yeri bildiğini ileri sürmüş ve ara- diğini. göstermek için askerini ava çıkar· 
~alt için hükUınetten izin istemiş. İzin ve- dı. 
tilince Hisarın altındaki bir kaya dibin - Etrafta hiç su yoktu ve temmuz güneşi 
d:n araştırma işine başlamış. Bu zatın ortalığı yakıyordu. Üç gün süren av es
Söyıcdiğine göre Yıldırım Beyazıt An - nasında beş bine yakın asker yorgunluk 
~ra harbine girmeden önce milyonlar ve susuzluktan öldü. Ordugaha döndüğü 
e~erindeki hazinesini gizli bir yere göm- zaman oranın da Timürün askerleri ta -

:uş. Aradan 536 sene geçtikten sonra o- rafından işg&l edildiğini gördü. 
~ meydana çıkarmak için uğraşan bu Zaten asker arasında küskünlük var -
rrı:ın elinde acaba sağlam bir ip ~cu v.ar dı; çünkü Yıldırım Beyazıd hem çok şid
lilt clır? Yıldırım Beyazıdın, ordusıle hır- detli davranıyor; hem de maaşlar mun
~i te 'rirnuru ararker beraberinde bir ha- tazaman verilemiyordu .. 
\1 ne taşıyor muydu? Böyle bir hazine Veziriazahı :Ali paşa kendilerinden ye
d arsa nQ oldu? Nerededir ve şimdiye ka- di sekiz misli düşmanla bir meydan mu
~ ~r niçin hiç kimse bu mc:vzu üzerinde harebesi yapmanın doğru olmadığını, 
b~ ışllla~ı: Bu ~u~usta bi~. !ı~küm ver~. - dağlar ve ormanlarda çete harbi ~apıl -
~ek ı.çm tanhın en muhim ve traJık masını ileri sürdü. Fakat kabul cttıreme
bes· elerınden biri olan Ankara muhare- di. 

lni anlatalım. Timürlenk, Beyazıdın yanındaki yirmi 
* bin kadar Tatar askerini kandırmak için 

\' ld ı d g·· dermi<:ti At üstünde ve a-k. 1 ırım Beyazıt şarkta ve garpta par- casus ar a on -s. · . • 
'<llt ,~f ı k Os 1 d 1 t' · "çık havada kurulan bır dl\'anda bu ışler \.. .... er er azanan, rnan ı ev e mı . 
uır beyl"kt 'l d l t h r görüşüldü ve Yıldırım Beyazıda, hıç ol-
ltoYan cı en taı:n mı· anb'ası ett evBe a ınde mazsa askeri heveslendirmek için lutzi -
~ esur, azım ı ır 7..a ı. u sıra a . tt'l 
'l'~ayı baştanbaşa hükm(i altına alan neleri açmasını rıca e ı er. . . 
1lrıürı kl • Fakat Yıldırım Beyazıd hasıs bır adam-
'l'itn"en e çarpıştı. . dı. Bunu da kabul etmedi. Asker arasın-

qllte ~rlenk tarafından memlcketlerı da dedi kodu başladı. Harblcrden ~vvel 
dq dılen hükümdarlar Yıldırım Beyazı- ~ k re para dağıtmak adeti bir "Ok defa-

' \'ıJd f d l k tl · l as e 'll 
lt!t' ırun tara ın an mem e c erı e • ıar tecrübe edilmiş ve iyi neticeler alın -
ğ1rı:den alınan ~ey:er .. de ~imür!.e~.ge sı- mıştı. Şimdi bunun yapılmamasına bir 
tırı ıl~r ve bu ikı buyuk Turk h~~mda- bahane uydurdular: 
ltır~t~trbirlerinin üstüne atılmak ıçm kış- _ Padişahın hazinesindeki paralar Ti-

'llın:r. w mürlcngin turasile basılmıştır. Bunun i-
dij~ urlenk, ~ey~zıdın ~anına sıgı~an çin bize vermez. 
'becı· nlarını istedı. Yıldır.m onları 'er- Dediler. Padişaha bu hareketin doğru 
Siv~ı Muhabere sert oldu ve Tim~rlenk olmadığını ihtar için, bazı zabitler, sipa-

....._ E Yaktı. Yıldırım ~eyazıt ona. hileri teşvik ettiler. Fakat sözle söyliye-
:tı; Y kudurmuş kopek, karşıma çık. dikleri için mecaz yolunu tuttular: 
t.er ka k 1 al'k· ,. 1· ·1 me ~ çarsan arı arın t a " .,e ase 1 e Tokat civarında bir gece Yıldırım Be-

de k 
01

sunlar; eğer ben kaçarsam benim yazıd safi bal istemişti. Gece arılar ko
bt!~'ılanm aynı şekilde boş düşsünler! vam kirlettikleri iç.in bulunamamıştı. Si
\r ı. pahilcr hemen padışaha bir tabak içinde 

~aı e artık harbin yapılmamasına imkan kirli bal göndermişler ve şu sözleri ilav~ 
'b lrı<ıdı. . 1 d .. 
~Yaıı .. . . . . . . . etmış er ı. .. 
Ue 'I'i d .. Yü.~ yı.rmı ~.ı~. k!şilı~ ~ır ord.u _ cBal gece yenemez, ç~nkü e1rılar onu 

Erkekler kadınların ne gibi 
hareketlerine sinirlenirler? 

Bayanlar dikkat ediniz!.. Tavırlarınız, 
fark~~ıda olmadıfımz, olamadığınız küçük 
bir hareket. nişanlınızı, kocanızı sinirlen • 
dirir ve ortaya biç yoktan bir mesele kapısi 
açar. Ne ı-Jbl mi? .. Anlatalım~ 

ı - Nişanlınız veya kocall12la blr yere 
gideceksiniz. Tabi kapıya gelml.§tlr. O daki
kada aklınıza nereden esmişse, esml§tlr, ar
kadaşlarınızdan birisine telefon etmektesl -
nlz. Muhavereyt uzatma~z.. Uzayan bir 
muhavere arkadaıınm aık.t.., !1.Iılrlendlrlr. 

Meclisin yiğit Orduya 
saygı ve takdirleri 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) bunu daha fazla yapmak daha büyük mik-
vardır. 935-36 seneleri bütçeleri arasında yasta, daha kuvvetli, kudr!'!tlı harp gc-
aa altı milyon lira kadar bir iark vardı. ınileri inşa etmek te emelimızdir. Öyle 
Bu çoğalma, ordumuz teşkllatmın büyü- kanaatım var ki bu emelimize az zaman
düğünü gösterir. Bunu açıkça söyliyebi- da vasıl olacağız (Alkışlar). 
liriz. Bilhassa maaş fasıUarınd~ki. ehem- ı . Eski ~a.nunla tek~üd cdi~enlcr 
miyetli fark, Ankaraya nakl .... c.ilmış olan Izahat bıtrncc İbrahım DcmTalay (İs
Harbiye okulunun son senclerınde neşet parta) sordu: İstiklal harbi.1·ir-ki gazilc-
eden genç .subaylarımızın mikdarlarının, rimizin terfihi hususunu hepimiz mem
gcçen senelere nisbetle fazla olmasından nuniyetle kar~alarız. Aynı safta aynı fe
ileri gelmektedir. dakaarlıkla çalışan subaylaıımızın bir 

Normal bütçelerden başka olarak hü- kısmı eski kanunla tekaüt cdiJmışler ve 
kumetin teklifi ile ve yüksP.k meclisin mağdur olmuşlardır. Bunlar hakkmda ne 
kabul buyurmuş olduğu fevkalade tah- düşünülüyor. 

sisat kanunlarile ordumuza en son sistem Vekilin cevabı 
ve ihtiyaca kifayet edecek k:ıuar esliha Vekil şu ce,·abı verdi: Bn .şle nliıka-
ve malzeme temin olunmuştur. (Bravo dar olanlar çoktur. Vekalete de müracaat 
sesleri, alkışlar). Bu meyanrla harp sana- edilmiştir. Bu hususta sarıh b~r şey söy
yii tesisatımız da tamamlanmış, top, tü- !emek isterim. Ta ki: Bir kısım beyhude 
fek, barut, cephane, tayyare ve saireyi ümide düşmesin ve düşüncemiz gızli kal
memleketimizde imal etmek ımkanları masın, Harp mahillerinin terfihlcri için 
elde edilmiştir (Bravo sesleri, şiddetli al- tedbir alınmıştır. Fakat eski kı:tnuna gö-
kışlar}. re tekaüt edilmiş tekaütlenn yen! k, nu-

Ordumuzun '5tünlüğii na göre tekaüt muamelelerinin yapılı-"sı 
Arkadaşlar, ordumuzun manevi kıy- meselesi bugün için mevzuu habis degil

met ve kabiliyeti hakkında söı söylemeyi dir. 

zait görüyorum (Eminiz seslcrı). Onun Mebus arkadaşlarımız bunu kanun ha
nasıl yetişmekte olduğu hepimızın malU- linde teklif hnkkını haizdirler. '.l'eklif e
mumuzdur. Esasen milletimizin askerli- dcbilirler. 
ğe olan yüksek kabiliyeti ve muhabbeti Yeni tekaüt kanununun istiklal har
de ordumuzun üstünlüğünü temin et- binde çalışan mütekaitlere tc>~mili bütı;-e
mektcdir (Bravo sesleri, sürekli alkışlar)· pin bir hayli kabarmasını in•.aç Eder. Va-

Millet ve ~du ziyet budur. 
Türk milleti ordusunu her şeyden çok 

Ankarada kışlalar sever. Ona parasını, malını, canını feda .. .. . . . 
kt h . b' k' memiştir Mudafaa butçesının fasılları görüşü-

eAtmlke len) ıç ır zaman çe ın · 
1 
!ürken Abdullah (Erzincan) An karada 

( ış ar · · k l l l ~ 
ı t b .. 1 't f d · 8• rlıkJarla ye venı ış a ann ne zaman ynpı acagını ş e oy e şeraı ve e aK - ~ 

tişmiş olan cumhuriyet ordusunun mille- sordu. 
timizin bütün haklarını ve ~·üksek men- Taksimdeki abide 

· faatlerini her an ve her suretle layıkile Taksimdeki abide daima merasime 
koruyacağına emin olabilirsmi (alkış- merkez olduğundan burada bazı tedbir
lar). Bunu iftiharla söyler, bütçenin ka- ler alınması lüzumuna işaret etti, bura
bulünü rica ederim (Şiddetli alkışlar). da meydan dardır, konan ~eıenkler yağ-

VekiJin izahatından sonra General Ka- ma ediliyor. Bu meydana aı;ılau tm·alet 
zım Sevüktekin (Diyarbekir) söz alarak, kapılarının başka cepheler~ actmlması 
Vekil Generalin gururu okşayan ve gü- muvafık olur diyerek, vekildt•n izahat 
ven veren sözlerinden sonra ~öz söyle- istedi. 
mek fazla olursa da bazı maruzatım var- Vekil Ankarada bu sene muhafız kıtaa 
dır, dinlemenizi rica edeceğim, dedi ve tı için kışlaya başlanacağını, abide işinin 
askerliğin her sınıfında k"!ndine mahsus vekaleti alıikadar edemiyeceğim söyledi. 
güçlükler olduğunu tebiirüz ettirerek ha- Askeri fabrikalar 
va subaylarına verilmekte elan uçuş Askeri fabrikalar bütçesi görüşülürken 
zammı ile denizaltı gemileri subaylanna Ruşeni (Samsun) bu fabrikllar randım<ı-

' verilen meslek parası ve dalma ücretinin nının arttırılması lüzumunu iddia etti. 
hiç olmazsa nısıf miktarıncl:ı arttırılma- Mitat (Trabzon) mühendisha:ıei askcri-

2 _ Bir çaydasıDlZw muhatabınız blr §ey
ler anlatmaktadır. Sıkı.lınış olablllrsinlz. Ağ
zınızı böyle büzerek, sanki tavanda bir yere 
bakarmış gibi yapmayınız.. Muhatabınızı 

slnirlendlrlrsinlz. 

ıını istedi. nin yeniden açılmasını yahut mühendis 
Yavuz gibi bir gemi daha mektebinde askeri şube tesisini temenni 

Berç Türker (Afyon), Yavuz kudrc- etti. 
tinde bir zırhlı ile deniz kuvvetlerimizin Vekil bu mütalealara cevaplarını ver-
1takviyesi lüzumunu ileri sürdü, Afyon- di. 
da Gedik Ahmetpaşa cam:indc bulunan 
cephanenin kaldırılmasını temenni etti. 

Harp malUlleri 
Mazhar Müfit (Denizli), fırka komu

tanlarile müdafaa vekaleti müsteşarları
na araba yerine otomobil tahsisi lüzu
mundan bahsederek harp maltıllerinin 

terfihi hususunda vekilden izahat istedi. 
Kahraman ordu 

Durak Sakarya (Gümüşane), kahra
man orduyu överek sözlerini şu cümle
lerle hulfisa etti: 

Türk ordusu Türkün yegane varlığı

dır. Türkün bütün varlığı da kahraman 
ordun undur. 

ispanyada bulunan 
Ecnebi gönüllüler 
Geri çağırılacak 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

çin bunun yegane çare old!.lğu mütaıe
asında bulunmakta ve komitede tem.:ıil 
olunan aza devletleri bu yolda hiç bir 
gayretten geri kalmamaya davet et • 
mektedir. 

Konsey, İspanyol muharebesinde 
hukuku düvel kaidesine muhalif usul-
lere müracaatı \'e açık şehirlerin bom 
bardımannını takbih eylemektedir. 

İtalyanın protestosu l'Uı b;nur. ~~erme ~rud~ .Tım.ur sekız geceleyin kirletirler .. ı:a~ınelerde sa.kla
dıtı n kışılık ordusıle Sıvasta ıkcn Yıl- nan para da bunun gıbıdır. Felaket saati 
ltlly~~- (Tokad) a geldiğini öğrendi ve geldiği z<ıman artık ondan faydalanmak ' 
llı... ıye doğru yola çıktı. Oradan da geçmis olur 

İstamat Özd.mar (Eskişehir), meçuhl 
askerin ruhunu hürmetle andı. 
cTiirkiyede yapılmış bir Tiirk zırhlısı» 

Emin Sazak (Eskişehir) - Ben ölme
den Türk zekasile, Türk demirile Türki
yede yapılmış bir Türk zırhlısı görmek 
istiyorum, dedi. 

Londra 29 (A.A.) - Ademi müda· 
hale komitesi, dün öğleden sonra İtal
yan hükumetinin protestosu notasile 
meşgul olmuştur. 

·•ıali . . . zamanı ~ · 
l! garbıye, Ankaraya gıttı. Fakat bunlar da Yıldırım Beyazıdı inad 
eyazıd b "ğ . •w • 

di.irı .• unu o renır ogrenmez geri ve hasisliğinden yazgeçırememişti. 
l'~u .. vc Ankaraya yürüdü. Yıldırım Beyazıd ordugahının zaptın-

'i lllt lrıurlenk Ankara kalesı kumandanı dan başka su tedarik edebileceği biricik 
~lıb ~b beye teslim olmasını bildirdi. Ya- kaynağın da düşman tarafından bozul -
l!ıırll ~y Yiğitce cevab verdi ve: son mü - muş ve kurutulmuş olduğunu gördü. He
lil.rına hazırlıklarını da bitirdi. Timür sur- men, hatta askerini dinlendirmeden har
hınu altına lağamlar açtırdı. Şehrin su- be karar verdi. 
tı1 cleğ~er:n Çu~~kaba~ d~resinin yatağı- 1401 senesi temmuzun.un Y.~rminci gü -
~lll b Ştırmek uzere ışe başladı. Fakat nü saat onda yakıcı bır guneş altında 
lı~lıı.t ~.~ırada Yıldınm .Bcyazıdın yaklaş- harb başladı. Timür ordusunun sayısı se

~Usu:grendi ve muhasara~ı. k:ldırarak kiz yüz binden çoktu ve en .ö~d~ Hindis-
fıııa ~ Çubukabad deresının ote tara- tandan getirilmiş olan otuz ıkı fıl vardı. 
llıqlt ~eçırdi. Ordugahın bir tarafında ır- Timürün askerleri trampet çalarak 
'-'l' lta ~dı. Diğer tarafını da hendekler .Sürün!> diye bağırıyorlar; Beyazıdın 
k!~İld ıı larla emniyet altına almıştı. Bu ordusu da davul seslerine karışan cAl -

lle c l3eyazıdı beklemiye başladı. • lah, Allah!> uğultularile hücum ediyor-

0tcıu~~ıd ~ğ:u:. birw adamdı; Timürün ]ardı. 
~oı-; k u .bır suru yagmacı olarak görü- Ovada bir milyon insanın haykırış, in
~Urıcı endısinin pişkin ve usta askerleri leyiş ve silah sesleri birbirın€ karışıyor; 
"'t~llkı c Pek çabuk çil yavrusu gibi dağı- uğultu ve gürültüler ufuklara aksediyor; 

arnı umuyordu. Ordugahını Timü- (Devamı 9 uncu sayfada) 

3 _ Gene bir yerdeslnlz, arkadaşınız Ckl 
kocanız, nltanlınız veya herhangi bir tanı
dı~ınuı olabilir . .) Bize blr hik:lye anlatmak
tadır. o sırada rujunuzu veya pudranızı ta
zelemeniz, onu fena halde slnlrlendlrlr. 

Cevaplar 
Bu temennilere vekil tekrar kürsüye 

gelerek ayrı ayrı cevablarını verdi. De
di ki: 

Harp gemileri 
Türker arkadaşımızın hükumetin mali 

kudreti müsait oldukça donanmamızın 

da kara ve hava teşekkülleri gibi, kuv
vetlendirilmesi hususundaki arzularına 

tamamile biz de iştirak ediJcruz. Tabii 
mali kudret ve istitaatımız derecesinde 
donanmamızı da takviye edeceğiz, onu 
diğerlerinden geri bırakmak hiçbir za-
1man hatırımızdan geçmemiştir. Halen si
,Pariş etmiş bulunduğumuz harp gemile
rinin yarısının memleketimizde de yapıl
ması mukavele iktizasındandır ve zanne-

4 _ Hele çayınızı içerken yapmacık bir diyorum ki bu ayın sonunda lstanbulda 
eda ne, küçük parmağınızı şöyle züppece kı- bu imalata başlanacaktır (A'kışlar, bra
vırmanız yok mu? .. İşte, erkeklerinlzl sinir • vo. sesleri). 
den deliye döndürecek b1r hal . Istitaatımız daha müsait oldukça tabii 

Bu notaya göı e, 26 may:.sta İspan -
yol hükumet tayyareieri İtalyan harp 
gE:milerini bombardıman etmişlerdir. 

Bombardıman neticesinde Palma cıc 

Majorca'da demirli duran Guarto kru· 
vazörile muavip kruvazöründe bu:u • 
nan İtalyan bahriye 7.abitlcrinden 6 ki 
şi ölmüş ve bir kaç kişi de yaralan -
mışhr. 

Bilbaoda kanlı hadiseler 
Paris 29 (A.A.) - Echo de Faris ga· 

zetesi, Cumhuriyetçilerin Ordur.a cep 
hesindeki hezimeti üzerine, Bılba;,da 
kanlı hadiseler vuku bulduğunu ha • 
ber alıyor. 

Yiyecek tevziatı münasebetile Se -
paratistlerle Marksistler arasında kan· 
lı müsademeler vuku bulmuştur. 

Gazete, Bilbao makamatmın San -
tandare gitmeye hazır bulunduklarını 
ilave etmektedir 
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Endiiliis .Ş6valyesi 
Abdurrahman 

Yuaoı: A. R. 

- Buyurunuz haşmetpenah!.. Hem mahcub oluyorum. Buyurunuz. Lutfen 
kahvaltınızı ediniz. Hem de, bu kah • şuraya oturunuz. 
ramanlık macerasını dinleyiniz. Diye söyleniyordu. 

Demişti. Ve; sabık kraliçe yavq ya• Abdurrahman, ağır kokular intişar 
vaş kahvaltısını ederken; o da dün ge· eden eski çizmelerin arasına yerleş • 
ce Abdurrahmana nasıl tesadüf ettik • miıti. İhtiyar çizmecinin şen ve vazi • 
terini.. ve bu genç Berberinin cür'etki- I yetinden memnun hali, birdenbire o • 
rane mücadelesini bütün tafsilitıle nun kalbine garib bir neş'e vermişti. 
nakletmişti. -E, söyleyiniz bakalım, dostum. Ak· 

Kraliçe, bütün bunları derin bir hay· şamdanberi nasılsınız?_ 
retle dinleIJJşiti. ve sonra, acı acı içini Demişti. .. Don Joze, elleriıL birbiri· 
çekerek: ne sürterek mutadı olan şaklabanlıkh 

- İşte, İspanyanın eski ve haşmetli cevab vermişti: 
de\ irlerini hatırlatan, bir kahraman... - Dün akşam ikram ettiğiniz şarap· 
Eğer bu Berberi genci vaktile İspanya· ların neş'esile akla hayale sığmıyacak 
ya gelseydi, hiç şüphesiz ki çok namlı derecede iyiyim. Ve sıze de kalbimin 
hır şövalye olurdu. bütün kuvvetile müteşeilirim ... Hele 
Dıve söylrnmişti. bu geceki hadisenin üzerimd~ getirdiğl 
Kıaliçe ik, oda hizmetcisi Anita a- tesirin büyüklüğünü bilseniz. 

ıa~ında, uzunca bir sükut geçmişti. Bu - Geceki hadise mi? .. 
süktitu, gene kraliçe ihlal etmışti. - Evet. 

Pekala .. bu genç, İspanyaya mçin - Bir hadise mi olmuş? .. . 
ge m·ş?.. - Hem de, ne hadise? ... Beş ölii.. on 

- Bunu sormıya vakit kalmadı ki, yedi ağır yaralı .. yirmi sekız hafif ya· 
ha~metmeab!. .. ralı .. caba olarak da zabıta nazırının 

- Acaba burada çok kalacak mı i - muavini ortadan kayıp ... 
mış?... 1 İhtiyar çizmeci, (zabıta nazırının 

- Bunu öğrenmek mümkün o.madı, muavini) der demez, Abdurrahman işi 
hasmetmeab. anlamıştı. Fakat, dün gece tanıdığ: bu 

- Pekala .. onunla bir daha görüşebı· şarlatan adamın mübala~asına şaşmış· 
lccek misin?.. tı. Bununla beraber, hadisenin netice· 

Anitanın içi titremişti. Sevincini bel- sini öğrenmek için hiç bir şey bilmiyor
li etmemek için bir bahane ile yere iği· ı muş gibi davrandı: 
lirken cevab vermişti: 1 - Mühim .. cidden, çok mühim ... Ne· 

- Eğer siz emrederseniz.. belki bu· rede olmuş, bu hadise? .. 
nun bir kolayını bulabilirim. - Nerede olacak? .. Si7.in misafir ol· 

- Evet, Anita. Bu Berberi delikanlı- duğunuz otelin bir kaç sokak üstünde. 
ıını göz önünde bulundurmayı faydalı _ Pekcila, bu hadisenın sebebi? .. 
gÖ? üyorum. Kendini ona bildirmeden, _ Henüz meçhul. Bilenle:- de, büyük 
onunla münasebet tesis et. bir ketumiyet gösteriyorlar. Bazı bu-

r- bık kıaliçenin bu emri, Anitayı son <lalalar, meselede bir kadın parmağı ol· 
de cede se\·indirrnişti. Çünkü Abdur· duğunu iddia ediyorlar. Lakin ben i~in 
rahmanın hayali, sabah!ara kadar onu iç yüzünü, en yüksek müşterilerimde!ı 
iş!!a 1 etmiş; gözlerine bir an bil~ uyku birinden öğrendim... Zaoıta nazırının 
girmcmışti. uşaklarından birinin k.ayınpeder! olan 

* 
iKi YENİ DOST 

bu zat bana fevkalade olarak mcseley: 
anlattı. Sabık kralın ~öva~yelerinderı 

biri, Berberi kıyafetine girerek buraya 
gelmiş.. maksadı da, sahık kraliçenin 

Abdurrahman; otele avdet ettikten harikulade güzel olan kızını kaçırarak 
sonra, derhal soyunarak yatağına gir - Astorya taraflarındaki şatolardan biri· 
rnışti. Bütün geceyi, pürüzsüz bir uyku ne götürmekmiş. 
ile geçirmişti. Uyandığı zaman, vaktin - Allah, Allah ... Çok garib ~ey .. ha-
öj(eye yaklaştığını anlıyarak bu kadar rikul.lde bir cür'et ... Hatırımda kaldı -
faz a uyuduğuna hayret etmişti. ğma göre, dün gece siz bana sabık kra-

Her şeyden evvel, doğruca ahıra in • liçeden bahsetmiştiniz. Hatta, eğer yan
rn.~ti. Kıymetli atı, onun kokusunu alır Jış anlamadımsa, şu karşıdaki büyük 
a:maz, tatlı tatlı kişnemiştL Abdurrah· konakta oturduğunu ilave etmiştini1" 
rn::ı n, derin bir sevgi ile bağlı olduğu a· ( Arka.ıı var J 
t:r:n yüzünü gözünü okşamış .. onunla --· .. -·--............. •"' -
u un uzun şakalaşmıştı. Sonra: ihtiyar istanbul hdnri İflis memurluiundan: 
çı mecinin dükkanına gideceğin. hatır· Müflis nalbur Mehmet .Kadrinin rna<ıa· 
laı~ıştı. • \sına müracaat eden V. J. Amram Kol· 

~ılıcını, kollugunun allına almıştı. 'lektif Şirketinin (Kuru Kah\-·eci H . 
S 1sıkı ~rnozuna sarılm?Ştı. Ot_elc!n!ıı 1 nında 25 26 Na) d istedi.i 2532 ·ir a7o 
ta ıf ettıgı yolda, yavaş ya\·aş ııerle .. .. . a g. • a 
n. "'Ye başlamıştı. ı kuruşun gosterılen vesaika nazaran 

Fakat yolda ilerledikce, hayret artı· masaya ve 6 ıncı sıraya kayi: ve kabu· 
y ı du. l lüne iflas idaresince karar verilmiş ve 

- Ne tuhaf tesadüf.. dün gece de, sıra defteri bu suretle düzeıtilmis oldu· 
o ıkı meçhul İspanyol dilberi ile bu ğu ilan ohdlUl. c3JOO ı. 
yo·ıarı takib etmiştım ... O kadınların 
gı d kleri konak, sakın dayım kont Be· 
lensiyanın konağı olmasın! .. 

Diye söyleniyordu. 
Nihayet ,yerlilerd n birisi, onun sor· 

duğu suale, şu cevabı vermisti: 
- Kont Belensiyanın konağı mı? .. İş

te .. elli adım ileride gördüğünüz şu kü
çük saraydır... Çizmeci Don Jozenin 
dükkanı da, onun karşısındadır. 

Abdurrahman, bu cevab karşısında, 
adeta afallamıştı. 

- Garib .. çok garib bir tesadüf ... Şu 
halde, acaba o iki kadın kimdi) .. 

Diye mırıldanmıştı Ve ya\•aş yavaş 
yoluna devama başlanııştı. 1 

Ceddi; Hazreti Ademe dayanan asil· 
zade ve eski şövalye çizmeci, küçücük 
dükkanının içinde yere çömelmiş .. kı-} 
nk bir teknenin içinde, deri parçaları
nı ıslatıyordu. Abdurrahmanı görüne"?, 1 

neş'eli bir tebessümle gülmeye başlı -
yarak hemen doğnılrpuştu. ı 

- Ah, cömerd asilzadem .. hoş geldi -
niz .. safa geldiniz. Bilseniz, sizi ne sa-1 
hırsızlıkla bekliyordum... Bir saniye 1 
durunuz. Size oturacak bir yer haztrh
yayım. Sabık ve müteveffa kral haz • 
retlerinin at uşakları da tarihe kan~ • 
tıktan sonra, bu küçük dükkana naklet
meye mecbur oldum. Onun için sizin 
1?ibi muhterem asilzade müşterimi bu 
'·~çük dükkana kabul ederken, pek 
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Hikiigeleri 

Diş doktorunda 
Yazan: Mih. Zoşçenko Rusçadan çeviren: Alaz 

- Sizi yemek odasına kapatmak mec· 
buriyetinde kaldığım için affınızı rica 
ederim, dedi. Görüyorsunuz ya, benim 
hizmetçim yok. Halbuki şimdiki zaman• 
lar öyle zamanlar ki ... Daha geçenlerde 
müşterilerim çiviye asılı duran iki pal • 
tomu aşırdılar.. bir kaç gün sonra da 
kürkümü götürdüler .. müşterinin biri de, 
daha dün koridordaki son tükrük hokka· 
mı cebine koymuş gitmiş .. insanın adeti 
mesleğini terkedeceği geliyor. Burada 
müşteri ile meşgul oluncaya kadar dişa· 
rıda bekliyen müşteriler nerde ise bütün 
evi soyacaklar .. bu vaziyet karşısında ben 
de böyle tedbirlere müracaat mecburiye
tinde kalıyorum. Tekrar afiınızı rica ede-
rim. 
Ağzınızı açar mısınız? 
Müşteri tuhaf tuhaf başını 

ağzını açtı. 
salladı ve 

TETK İKLER 
(Baştarafı 1 inci stıyfadtı) hazinelerinin zengin olduğu §Üphesizdir. 

toz bulutlan göklere yükseliyordu. Parayı çok seven adamlar onu sakla • 
Timürün sağ cenah pişdarları on bin mak hususunda da çok titiz olurlar. Yıl· 

kişilik Sırb fırkasının önünde yere seril- dınm Beyazıdın da hazineyi beraberine 
di. Rumeli askerleri büyük cesaret ve us- almıyarak Bursada bırakmı§ olması çok 
talık gösteriyorlardı. Fakat Anadolu as- muhtemeldir. Bursada Timürün eline ge
kerleri, Timürün yanında olan kendi bey çen hazinelerden hemen hemen bütün 
!erini görünce hemen karp tarafa geçti- tarihciler bahsettikleri halde harb mey
ler. Bozgun başladı. danında bir hazine zaptedildilf hakkında 

Sırb kralı Etyen muhasara hattını ya- hiç bir kayde tesadüf edilememesi de dik 
raralı: padişahın yanına kadar gitti ve: kat edilecek bir noktadır. Tokat civann• 

- Harb kaybeclilmiftir. Geri çekile • da bahse mevzu olan hazi."lelerin Bursa· 
lim! clakiler olması aemen hemen muhakkak 

Dedi. Fakat Yıldınm bu sözleri hid - oldugu gibi ordudaki paranın da elli bin 
detle karpladı ve yerinden kımıldanma- süvari ile sadrazam, yeniçeri ajası, bey• 

dı. lerbeyleri ve bütün devlet erkinile b· 
Sadrazam Ali paşa kargaşalık arasın - çan Süleyman çelebi tarafından götürill· 

dan çıkardığı büyük §ehzade Süleyman mÜf olması muhakkak gibidir. 

çelebi ile birlikte garba doğru kaçtı. He- Hele hisarda bir hazinenin bulunması 
nüz on iki yaşında olan ,ehzade Mehmet 
çelebi de Amasya beylerile birlikte şar- ihtimali hiç yok gibidµ-. Çünkü yukarı • 
ka ve dağlara çekildi. Yıldınm Beyazıd da da yazdığımız gibi Yıldırım Beyazıcl 
on bin yeniçeri ile bir tepede akşama ka- beraberinde bir hazine bulundurmuş ol
dar dövüştü. Karalllık basacağı sırada sa bile Sivasta düşmanla .karplaşmak il• 
Minnet beyin zorlaması üzerine çekilmi- zere giderken bu hazineyi Ankarada m. 
ye karar verdi; fakat atı sürçtü ve esir raJmıakta sebeb ve fayda yoktur. Esa ~ 
edildi. sen bu sırada Ankaradan geçtili mllhak· 

Timürün torunu Mirza Mehmet Sultan kak olmadıjı gibi dönüşte Ytldınm Be
otuz bin atlı ile, Süleymao çelebiyi ya - yqıd henüz gelmeden bu kak Timür • 
kalamak Ü7.ere ardına düştü. Bet günde lenk tarafından kuptılmıt, padlphla • i Bursaya geldiği zaman yanında dört bin lüua kesilmifti. 

1: kişi kalmıştı. Diğerleri yollarda kalmıt- Bununla beraber geçmif zamanlarda 
ı tı.Süleyman çelebi de Bursadaki devlet gizlice fUl'&Yil buraya gömülerek hill \I• 
hazinelerile Yıldınmın karı ve kızlannı nutulup kalmış bir çok huinelerin bu· 
alamadan güçlükle kendisini bir kayığa lunduğwıa şüphe yoktur. Yıldınmın or
atlDlf; denize açılmıştı. O kadar ki eğer dudaki hazinesi hakkında elimizdeki kay• 
bir iki saat gecikseydi yakalanacaktı. na1rJar bize ümid kapısı vermiyor. Anka-

Devlet hazinelerinin ve Beyazuhn ka- ndaki araştırmayı yapan zatın elinde 
nlarile iki Karaman beyinin zevceleri • . . . 
nin Kütahyada bulunan Timürlenge gön- yepyenı bir vesika veya kayıptan gelen 
derildiklerini öğreniyoruz. Fakat Beya- bir haber varsa diyecelimiz yoktur. 
zıdın ordu ile birlikte giderken beraber Turan Can 
tapdığı muhakkak olan hazinesinin mik-

darına ve ne olduğuna dair bir vesikaya ----------------,. 
rastlıyamadık. 

Bütün bunlan okuduktan ııonra §U 

neticelere vannz: 
Beyazıd hasis bir adamdı ve servet 

toplamaktan zevk duyardı. Bu itibarla 

Daima yerli mah 
Yurddaş: 

Senin olan yerli malını unutma: 
Her zaman yerli malı kullan. 
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·-----1 i ttihat ve Terakkide on sene ı-~ 
- 1 t üncü kısım No. 49 

iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nası l kaçtılar, nasll öldüler? 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Halk arasında milli hareket hakkında 
muhtelif mütalealar yürütülüyordu 

Tan~ima_t tari?inin çal~antıları için-ılıca kuvvet u:ıs~rları ç:eteıe:miş. Bü .
den, sıyası, millı, içtimaı bir taham - yük kuvvet cuzutamları halinde teşkıl 
mür neticesi olarak çıkmış bulunan bir ı edilmekte olması icap eden bu çeteier 
tip, idealist ittihatçı tipi, bütün bu ha· toplanarak bu yeşil orduyu vücuda ge
valide, temiz ve reha verici bir inkılap 1 tiri yormuş. 
mikrobu olarak inkişaf etmiş ve etrafa 1 Diğer bir rivayete göre de yeşil ordu 
y~y~mıştı. Bu mikrobun o sırada~i adı I Kafkasya~a. toplanmış. Kumandam En
«:ttı~atçı». olmakla beraber, ~enuz te: 

1 

ver paşa ımış. Ancak kendisi başta o!a
kamul ha1 ınde bulunan rengı ve şeklı rak gelmiyecekmiş. Başka kumandan
her dakika istihaleye müsait bir halde !arın sevk ve idaresi altında hududa 
bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin baş doğru yaklaşıyormuş. Üçüncü bir ri -
teşkilatı yıkılınca, o hiç tereddüt et - vayete göre de yeşil ordu, kızıl ordu • 
ıneksizin, bir adım daha atmış ve bir nun bir parçası olmak icab ediyordu. 
tarih .~areketi~i .en.:ab.il m.e~rası~a. sok- Bu manada, yeşil ordu Asya milletle
mak uzere, mıllı Turkıye ıçın mıllı hu- rlni Avrupanm müstemlekesi olmak -
dut, milli istiklal ve halk hakimiyeti tan kurtarmak için Asyada vücuda gel
prensiplerini meydana koyan başın et- miş büyük bir teşkilat imiş. Türkiye -
•:afında toplanmıştı. ye imdada gelen bir parçası hududa 
Artık ittihatçılık yavaş yavaş silin~ doğru sür'atle yaklaşmakta imiş. Hat

yordu; yavaş yavaş, memleket, son vu- ta, hududtan içeri girmiş olduğuna 
kuatın tesirleri altında yeni bir siyasi mevsuk haberler geldiğini bilenler de 
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BARBAROS 
..._ ..... Korsan Pe,inde_ 

'tazan : Celal Cengiz 

İspanyol köylüleri Doğan Reisten 
çok korkmuşlardı 

Enginlerde dalgalar sahile çarptıkca J Gökyüzü yıldızlıktı. Buçanın sesini tanımışlardı. 
dile, dilden de körfeze ak:m balıklar Körfezin içi gündüz gibi aydınlıktı.. Zaten yüz seksen kilometrelik bir 
burada hemen hemen sepetle tutulacak Geminin limana girmesile beraber, ada üzerinde yıllardanberi nam salan 
kadar çoktu. dağın arkasından görünen ay da gökyü- Buçayı kim tanımazdı ki .. ~ 

Balıkcılar şöyle bir gemiye göz attı· zünden gümüş çehresini göstermiş, bü- Balıkcıların yanına bir kaç kişi da· 
lar. tün limanı ve kayalıkları beyaz bir ı - ha inmişti. Bunlar da o körfezdek: nw.h· 

İlk defa gördükleri Türk gemisine şıkla aydınlatmıştı. zenleri bekliyen köylülerdi. 
hayretle bakarak homu~:dandüar: .. ~~hilde balık tutan iki İspanyol köy· ] . Uzun yıllar v~rdı ki, bu adaml~r ~e 

- Bunlar da kim böyie .. ?! lusu: bır yabancı gemı, ne de yabanc! hır ıw 
Adalı balıkcılar ömründe bir defa bi- - Yabancı bir gemi geldi.. san yüzü görmemişlerdi. 

le ne bir Türk, ne de Türk gemisi gör- Diyerek korkrnağa ve sudan çıkma - Doğan bey geminin arka güverte.sin· 
mernişlerdi. ğa başlamıştı. den heybetli vücudile görünüyordu. 
Doğanın idare ettiği gemi Cezayird~ Buça bahkcılara seslendi: İspanyol köylüleri Doğanm başındaki 

Türk denizcileri tarafından yapılmıştı.. - Durunuz.. nereye gidıyorsunuz? sarığı görünce: 
eski kırlangıç şeklinde güvertesi düz, Gelenler yabancı değil.. size zararı • 
arka kasaresinde hafif bir yükseklik ve mız dokunmıyacak! - Türk .. Türk .. 
orta direğin dibinde iki top vardı. Doğan bey tayfalara: Diyerek titremeğe ve birbirlerine so· 
Doğan limanı çok sakin buldu: - Funda demir.. kulup bağrışmağa başladılar. 
- Yelkenleri indirmiyelım .. topla • Diye haykırırken, sahildeki balıkcı - O güne kadar bir Türkle karşııa1 " 

ve içtimai tesviye görmek üzere, yeni vardı! mak, tekrar açmak hem güç olur, hem ların sesi işitildi: mıyan köylüler, Türkün sarıklı oldu -
bir tarih silindirinin alhna girmiş bu
·lunuyordu. Bütün fikirlerin ve ruhla
rın, yeni bir kalıba dökülmek üzere 
kaynamakta bulunduğu muhakkaktı. 

(Arkası var) de vakit kaybederiz .. dedi. - Buça .. ! Sen misin? ğunu bilirlerdi. Bilhassa Barbarosun 
= ======================================= ========= yaptığı akınlara dair söylenen h ikaye

Is tan bul 
Sekter ittihatçılar arasında İttihat ve Senesi İsmi 
Terakkinin tekrar canlanması, hiç ol- 933 İsmail 
mazsa başka bir şekilde, yeni.den mey· :> Osman 
dana çıkması arzusu hüküm sürmekie 
beraber, memleketin asıl kütlesi ve bil· 
hassa ittihatçılığı sırf bir vatansever- , İsak Sabat 
lik şeklinde anlayıp ona bu ruh ile bağ- :> M. Selahattin 
lanmış olan küçük ittihatçıları, yavaş 

ya\'aŞ bu yeni başlıyan harekete doğru • Hamdi 
kayıyorlardı. Mutlaka itt ihatçı kalmak 
ve İttihat ve Terakkiyi €ski bünyesine • Remzi 
yakın bir şekilde muhr.faza edip yeni 
hareketi kendi içine almak, kendısine , Halim zade Haşim 
maletmek istiyen birinci zümre, kütle 
değil, politikacılar ve hunların da bil- > Sotiryadj 
hassa sekter kısmı idi. İttihat ve Te -
rakkinin asıl kuvvetini teşkil eden fi- , Karnik 
kir ve ruh kütlesi, orta ha1k, bu ye-
ni hareketi kendi ideallerine kolay -
Irkla uyduruyor ve onu benimsiyordu. Alber Baruh 
İneboluda, yollarda, Kastamonuda kah- > 

velerde, şurada burada tesadüaf etti • 
w w h b h ll :> M. Şükrü gim insanlarla yaptıgım as ı a er, 
bana bu hadiseyi vazih surette göste -
riyordu. Harbin bütün acılıklarını duy· :> 

> • 
muş olan bu kütlenin eski tarzda itti-
hatçı olmasına artık im'kan yoktu. Her- • Raşit ve Yunw 
l"es yeni bir şey istiyordu. 

Müphem ümit!er 

Büyük Millet Meclisinin üçüncü ve 
dördüncü haftalarını teşkil eden o ta
rihte, harbin bütün yorgunluklarile e
zilmiş olan kütlede henüz yeni ve bü
yük bir cidale atılmak iç~1 kuvvetli bir 
heyecan yoktu; fakat, Ankaranın her
kese yeni bir ümit vermiş olduğunu 
İneboludan itibaren gayet vazih suret
te görüyordum. Bu ümit, henüz müp
hemdi; henüz, Mustafa Kemal Paşa • 
nm ortaya atmış oldu.ğu yeni prensip
ler, milli hudut, milli istiklal. milli ha
kimiyet ve bunları kurtarmak icin de 
sonuna kadar milli mücadele d;vaları
nı herkes tamam anlamış değildi. Bil -
hassa, «milli mücadele» nin ne demek 
olduğunu, nereye kadar gidebileceği
ni hesap eden bir şuur, kütlede henüz 
tesekkül etmis değildi. Fakat, İnebolu 
ve' Kastamonu' muhiti, bu .~uura doğ:ru 
gitmek üzere iptidai harekete geçmiş 
bulunuyordu. 

O zamanların psikolojisini iyi anlat· 
mak için şunu da kaydetmek Jazımdır: 
Münevver sınıf, yarı münevver züm • 
re, memleketi kurtaracak olan kuvve· 
tin sırf millette ve kütlede bulunaca -
ğını henüz anlamış olmoclığı için, mis
tik bir hava içinde id:. Dahiyane bir 
siysaetin işleri bir mucize kuvvetile ye
ni bir kalıba dökeceğini, hariçten yar
dımlar geleceğini, o sırada karanlık bir 
alem halinde duran Asyanm Türkiye 
için imdada koşacağını zannedenler 
pek çoktu. Bilhassa, ağızlarda bir «ye
şil ordu» sözü dolaşıyordu. 
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Yeşil Ordu 

Yesil ordu ne idi? Kahvelerde, halk 
ağzında buna dair muhtelif rivayetler 
vardı. Bir rivayete göre bu ordu mem
leket dahilinde hazırlanıyormuş. Baş • 

Hocapaşa maliye şubesi 933 mali yılı kazanç vergisinden borçlu olup terki ticaret eden yukarda adresleri ve eski iş 
yerleri yazılı bulunan mükelleflerin yapt1rılan tahkikatta yeni iş yerlerile ikametgah adreslerinin meçhul olması yü
zünden ihbarnamelerinin bizzat tebliği mümkün olmamasına binaen hukuku usul mahkemeleri kanununun 141ve144 
üncü maddelerine tevfikan ilan yolile tebliğat üasına lüzum görülmüş olduğundan yukarda yazılı vergilere tarihi ila-
nından itibaren bir ay zarfında itiraz eddilmediği takdirde de kesbi kat'iyet edeceği ilan olunur. (3086) 

lerde Barbarosun tipi, sakalı, ve kıya• 
feti uzun uzadıya anlatılırdı. 

Köylüler limana bir Türk gemisi gel" 
diğini anlamışlardı. 

Buça bir kayaya atlıyarak sahile in· 
di.. onun arkasından on beş kadar Türle 
denizcisi de karaya atladılar. 

Şimdi ilk yapılacak iş, bu , mahzen 
nöbetciliği yapan balıkcıları yakalayıp 
tehdid etmek ve kollarını bağlamak o· 
lacaktı. Buna, limana gelmeden önce, 
gemide karar vermişlerdi. 
Doğan (Uğursuz Körfez) diye anılan 

bu limanı çok sevmişti. İki yanı uzun· 
ca bir kumsal ile çevrilmişti.. Arkaya 
doğru kayalık bir dağ yamacının üs " 
tünde kurulan küçük kulübe insana u .. 
zaktan çok hoş ve manalı görünüyor .. 
du. Daha yukarda sık bir ormanlık baş· 

lıyor, dağın tepesine kadar uzanıyor, 

sonra şimale doğru kıvrılıp gidiyordu. 
Bu kadar korkunç görünen bu or '" 

manda insanı rahatsız edecek en ufak 
bir vahşi hayvan bile yoktu. Adada 
vaktile bir gemiden çıkan iki adam bo· 
yunda bir kara yılanı adalılar ilk defa 
görmüşler ve ormana süzülüp gider .. 
ken öldürmüşlerdi. 

Yerliler yılanı ancak o zaman tanı· 
mışlardı. Bundan başka bir gün de şö • 
valyeye bir aslan yavrusu hediye ola· 
rak getirmişlerdi. Adaltlar aslanı da o 
zaman tanıdılar. 

Ormanlarda insanın ensesini ısırıp Ş~" 
şiren küçük bir böcekten başka haşarat 
namına bir şey yoktu. Bu böcek de kes· 
tane ormanlarında çokca bulunındU· 
Yerliler bundan sakınmanın da yolunu 
bulmuslardı.. kestane ormanlarına kes· 
tane t;plamağa gidecekleri zaman yüz
lerini ve enselerini limon suyu ile ısl"' 
tırlardı. 

Bu muzır böcek en çok limondan kor 
kar ve onun kokusunu uzaktan alır, y&. 
nma bile sokulmadan uçup giderdi· 

Bu kadar haşaratsız ve korkusuz or ' 
manlar içinde yaşıyan haydutlar, bir " 
birlerini öldürmek için vahşi hayvan
lardan çok daha fazla zararlı olurlar • 
dı. 

Buça balıkcıların yanına sokulduğıı 
zaman, en çok çekindiği bir nokta "~r 
dı: Acaba karşıdaki ormandan sahile 
bir haydud akını olacak mı? 

Böyle bir baskın karşısında ancak 
gemide olanlar kurtulabilirlerdi 1' 
Doğan bey bu ihtimali düşünere. 

topların namlusunu sahile çevirJ0.1f 
ve topçuları iş başına geçirmişti. 

Buça derhal, Türk denizç~erile bi~ 
likte balıkçıların kollarını bagladı .. b .. 
ğırmamaları için ağızlarına kuru yaP 
raklar tıkadı. 

Ve bir tanesine sordu: t , 
- Mahzenlerdeki altınları boşalt 1 

lar mı? Yoksa... . 
Balıkçı sert bir tavırla cevap v-erdi: ıı· 
- Bize ne soruyorsun? Sen m.ah:ZeJ( .• 

lerin yerini bizden iyı bilirsin! Aç, ba 
(Arkast "fal") 



~ 30 Mayıs 

C 1stant u . te!e:liyesi ıii:ıl.ırı -Senelik muhammen kirası 60 lira olan Burgaz adasında Piyasa caddesindeki 
gazino teslim tarihinden itibaren 938 ve ya 939 ve 940 seneleri mayısı sonuna ka
dar kirnya verilmek üzere açık arttırma ya konulmuş ise de belli ihale gününde 

isteklisi bulunmndığmdnn artırma 7/6/937 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şart
tıaınesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya rnektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi 
:encümende bulunmalıdırlar. (B). (3071) 

* * 
Fatihte Belediye levazım ambarında yanık tabanca, otomobil lastikleri, ben-

zin deposu, motosiklet, arpa kırma maki nesi ve saire hurda eşya satılmak üzere 
6çık artırmaya konulmuştur. Bu eşyala rın hepsine 636 lira 45 kuruş fiat tahmin 

Olunmuştur. Listcsile şartn&mesi Levazı m Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
i7 lira 73 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7 /6/937 pazar-
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2844) 

* * Miktan Bir litresinin 
Litre Cinsi muhnmmen bedeli 

j8535 Gaz 17 ,50 
UJ3400 Benzin 22 

tık teminatı 

76R lira 27 K. 
4367 lira 40 K. 

'Yukarıda mikdarları ile muhammen bedelleri yazılı bulunan b:.>nzin ve gaz 
&Yrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konul muştur. Eksiltme 3/6/937 perşembe gü
ııu snat 15 de Daimi Encümende yapı1a caktır. Şartnameleri Levazım Müdürlü-

JÜnde görülebilir. İstekliler 24!)0 numar alı kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminat .makbuz veya mek tubu i1e beraber teklif mektuplarını ha
~j kapalı zarfları yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver-
llıclidirlcr. cB.• 

0

c2770> 

* * . 30o metre mikab Boğaz taşı (beher metre mikabı 350 kuruş) 
15 :metre mikab Sultan ~ıftliği (kumu beher metre mikabı 330 kuruştan) 
Feriköy mezarlığı yolu için lüzumu o lan yukarıda miktarı yazılı boğaz taşı 

'1e Sultan çütliği kumu pazarlığa konul muştur. Şartnamesi Encümen kalemin
de görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 82 lira 46 ku
l"tışluk teminat makbuz veya mektubilc beraber 31/5/937 pazartesi günü saat 14 
de Daimi EncümPnde bu1unmalıdırlar. (İ.) (2062) ....___ -
l 
...... __ 1.-n-h-ı·s-a-rl-a-r-------------------ı _ U. l\1üdürlii1ünden: 
--iiiııiııım---------------------------------------------I. - 100 kilo komprime halinde kılo ridrat dökiniıı 

1250 kilo bergamot esansı pazar !ıkla satın alınacaktır. 
_!I. - Pazarlık, 9/Vl/1937 tarihine ras tııyan çarşamba günü Kabataşta lcva-

tıın;e- ~übayaat şubesindPki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
lV. - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,1 güvenme pa-

talariyle birlikte adı geçen komisyonn gc lmeleri ilan olunur. (3064) - ~~--

l....._ ___ ıs_ıa_nb_u_ı _v_ak_ıı_ıa_r _D_ir_e_k_t_ör_li_ı· ö_ü_i_ıa_nı_ar_ı ____ I 
R1yl11eti 

L. K. 

81 33 

Pey pnrası 
L . K. 

6 10 Topkapı harici nde İlyaszadc mahnllesindc ve caddesin
de eski - 7 yeni - 25, 27, 27 /1 kapı No. lu 2257 - metre 
bostan yeri ile 128 metre kulübe arsanın tamamı ki 

cem'an 2385 me trc evvelce bostan şimdi arsanın tama-
mı. 5969. 

195 00 14 65 Aksnraycia İ{:rn cbey mahallesinde Mirahor hamamı cad-

26a 81 20 10 
desinde eski - 97/99 - No. 1 lı ve 39 - metre arsa. 2000. 
Çarşı, mahallesinde Çuhncıhanı üst katta 2 - No. lı oda-
nın tamamı. 730. 

l'ukarıda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl
~ıştır. İhalesi 7 /6/937 pnzartesi günü sa at 15 de yapılacaktır. İsteklilerin Mah-
lllflt Kalemine gelmeleri. (2863) 
.___________~~~~~-----------~~------~~~~ 

Sovyet ORAK 

\f 
i3 

makineleri Konya -
Niğde, Afyonktuahi
sar iHlyeUeri umumi 

acentalığı ve 
ZEN 1 T 

Cft....-"(btıı..;ı..· S E P A R A 
~~~~~7İ:ı":/ TÖRLERi 

tıe\1!Urkıye genel satış dbposu ve her 
1 aıııtı zfraiye depoziteri : 

'l'n TOHK ZlHAAT KOL. Şli. 
'l'~ neı Cad. 83, Galata, Tel: Özinan 
'l'eleron: 41986, şutıeleri: İstanbul. 

l: ~1850: Çumra: Telgraf: Kumrulu 

ZEN i T 
Asrl snt mnkinele, i 

hiç bir makineyi ken- c:::=;:~~;t 
dine rakip görmiyen 

mOs .esna bir SEPA
RATÖR 'dllr. 
1vi istihsal, bol randıman . ' 
20 sene garanUli kırılmaz cam 
ireli Z E N 1 T'le kabildir. 

ÇOnkll : 

ancak 

mOş'-

Tekniğin bir şaheseri olan ZENlT 
daima ZENİT'tir. 

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

Emllk ve Eytam Bankası ili:ıJ ırı [ 
---------------------------------

1 
No. su 

Yeri 

Nev'i Depozitosu 

T. L. 

Erenköy Sahrayı Cedit Ka- Eski 81, 82, 83 Bahçeli 

yış Dağı caddesi Yeni 111/l, 111/1 Köşk ve 

.. (taj 118) müştemilatı 640 

'l'afsilatı yukarıda yazılı köşk ve miı§temillltı peşin para ile satılmak üzere 

b~lt. ~rttırmaya konulmuştur. İhale 1/6/937_ salı günü saat ondadır. İsteklilerin 
dlrilen gün ve saatte Şubemize gelmclerı. (482) 

......__ ----- -------
DEIO 

ÖIYARMATI 
ooYÇ-E -0-Rl-EN_T_B_A_NK ... , 

Drcsdncr Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Tiirkiyecleki ıubeleri: 

l) Galata - İstanbul - İznıir 
ePosu: İst. Tütün Gümrüğü * Her türlü banka İfİ * 

1 

İstanbul, Kuru kahveci 
ban 22 

Dr. H A F 1 Z CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
bergün (2 - 6> Dlvanyolu numara 104. ev te
lefonu 22398 - 21044 -···························-·· .. ···········-·----·-Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAH1PLERt: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

SON POSTA 

lstanbul Defterdarlığ ndan: 
Sıra İsmi 
No. 
60 Eleftcryos Stavri 

61 Yani 

62 Yusuf O. Osman 
63 Lazari 
64 Hüseyin Hasan 
65 Yusuf Hasan 
66 Rahmi Muhtar 

67 Mc.rik:ı 

68 İsak V. Arita 
69 Nikola 
70 Nesim 

71 Santuh Parsemynn 

72 Aşot Basmacıyan 
73 Sarafi Lazaro 

74 Abdurrahman 

75 Mazlumyan 
76 Agop Kirkor 

77 Agop Kirkor 

78 M. Rouf 

79 Edip Hikmet 

80 İvan Pirikof 

81 Petro O. Panayot 

82 İsmail Hnkkı 

83 Adolf 
84 Abbas 
85 İbrahim Ömer 
86 Abdullah Hayretti1 

87 Nesim 

88 Fulik~ 
89 Sait Haydar 
90 İbrahim 

91 Nuri 

92 M. Ali 

93 Ahmet Talat 
94 Samiye 
95 Azizi Mustafa 
96 Raif 

97 Nuri Süleyma:r 
98 Oı.man 

99 İbrahim 

9R Osman 
100 Vilademir İspiro 
101 Muzaffer 

102 İsmail füıfettin 

103 Mehmet 

104 Mustafa 
105 Koço 

106 Eftcrpi 

107 tıya 

108 Ali N:ıfiz 

109 Recai 

110 Efterpi 
111 Şakir 

112 Cemal 

113 İsmet 

114 Salih ve Suphi 

115 Emin 

116 Danikopolos 

117 Suphi 

118 Hasan 

119 Yanos 

120 Ahmet Abdi 

(Ba 

İşi 

Ma1zenıei bahriye 

Berber 

Kahveci 
Ahçı 

Ahçı 

Kahveci 
Müteahhit 

Ahçı 

Hurdacı 

Hurdacı 

Makine tamircisi 

Hurdacı 

Hurdacı 

Bahkç1 

Ciğ<'rci 

Ahçı 

Terzi 

TC'rzi 

Komisyoncu 

Mimar 

Komisyoncu 

Avukat 

Tüt ii n tiiccarı 

Terzi 
Kahveci 
Ahçı 

Kahveci 

Şişeci 

LimitC't Şü. 
Muakıp 
Kahveci 

Mültezim 

"Kahveci 

Bakkal 
Ardiyeci 
Kahveci 
Manav 

Ahçı 

Manav 
Marangoz 

Manav 
Fıçıcı 

Terzi 

Madeni t>şya 

Berber 

Manav 
Berber 

Sütçü • 

Tuhafiyeci 

Piyazcı 

Ahçı 

Sütçü 
Ahçı 

Kasap 

Otelci 

Ahçı 

Birahane 

Bakkal 

Lokanta 

Gazozcu 

Dökmeci 

Kahveci 

Adresi 

Y. Cami Fermenccilerl26/128 

Y. Cami Fermeneciler 167 

Y. Cami Fermenedler 39 
Y. Cami Fermcncciler 137 
Y. Cami Fermencciler 112 
Y. Cami Fermeneciler lll 

Y. Cami Fermeneciler 90/1 

Y. Cami Fermeneciler 153/1~5 

Y. Cami Mahmudiye 81/83 
Y. Cami Mahmudiye 74/76 

Y. Cami Mahmudiye 7 

Y. Cami Mahmudiye 89 

Y. Cami Yenicami 93/1 
Y. Cami Yenacimaci 14 

Y. Cami Kürekçiler 58 

• Xenicami Keresteciler 
Yenicami Haraççı 18/3 

Yenicami Haraççı 18/3 

Yenicami Manhaym han 12/13 

Ycnicami Manhaym han 19 

Yenicami Yakut han 2 

;en esi 
933 

934 

933 
, 

> 

934 

933 

!?34 
933 
933 

934 

• 933 
> 

933 
934 

> 

934 

936 

Yenicami Asigurasiyoni Cenerali han 70 934 

Y enicami Sigorta han 

> Umur oğ. han 26 
• Kuyumcu 32 
• Balıkpazan 44 

• Gülzade han 33 

> Zülfaruz 25 

> 

• 
Zülfaruz 17 

• 
B. Tünel han 16 
İlyadi han 108 

Tophane 

K. Ali Mesçit 19 

• K. Mustafa 213 
• K. Mustafa 209 

M. Çelebi Dereiçi 34 
M. Çelebi D. bahçe 65 

M. Çelebi D. bahçe 123 
S. Hatun Derciçi 37 
S. Hatun Dereir;i 67 

S. Hatun Dereiçi 37 
Ç. başı Topçular 392/400 
Ç. başı Topçular sokak 409 

Süheyilbcy Tulumba aralığı 10/12 

Süheyilbey Topçular 503 

Beyazıt Topçular 199/1 
> Topçular 188 

> Topçular 189 

> > 

> • 

• , 

> , > 

> • 

> • 
, 

205 

193 

155 

189 
229 

173 

181/183 

263, 265 

Beyazıt Topçular 190 

• Topçular 209/211 

• Kılıçali 75 

> "' Gümüş han 14 

> E. Kilise sokak 19 

• K.altı 70 

ıı•yfayı ~vinDiz) 

934 

933 

• 
• 
> 

, 

> 

> 
> 

• 
934 

933 

> 

> 

935 

• 
933 
, 

> 
> 

> 

935 

933 

> 
934 

, 

> 

> 

933 

934 
933 

933 

, 

935 

934 

933 

934 

935 

, 

Sayfa 11 

İhbamame 
No. Vergisi 

2/17 197,09 K. 

19/17 

2/24 
2/6-3 
2/95 
5/26 

14/41 

1/89 

2/19 
l/77 

11/65 

25/63 

l/N 
2/1 

1/81 

2/9 
2/18 

6/45 

14/4 

13/97 

15/62 

13/14 

9/86 

8/89 
3/61 
3/44 
2/16 

13/41 

2/55 
2/27 
4/97 

2/31 

12/90 

3/42 
3/41 

3/4 
14/80 

2/98 
3/08 
3/47 

3/8 
3/12 

31/49 

15/57 

3/51 

2/31 
12/6!l 

12/59 

12/58 

12/50 

14/9 

6/96 
2/55 

2/54 

1/66 

16/41 

2/66 

2/32 

16/89 

16/43 

16/32 

15/24 

58 08 z. 
61,25 K. 
12,25 B. 
67,50 K. 
91 ,80 K. 
48,60 K. 
77,62 K. 

35,00 'X. 
14 00 B. 
:;5.oo z. 

15/ 18 K. 
269,26 K. 
88,00 K. 

216,00 K. 
4~l,20 z. 

164,17 K. 
32.84 z. 
55,90 K. 
38,50 K.. 

5,76 z. 
11 ,00 K. 

1,65 z. 
8,02 K. 

14.28 K. 
2,18 B. 

34,50 K.. 
6.90 B. 

12,00 K.. 
4,80 B. 

12,00 z. 
24:-1,00 K. 

96.00 B. 
240,00 z. 
98,70 K. 
19,74 B. 

333,78 K. 
66,n B. 
21 .23 K.. 
4,25 B. 
1.26 K. • 

32.40 K. 
77.62 K. 
12,06 K. 

l,89 z. 
!.l,45 K. 
1,89 z. 

ıo.oo K. 
7:i68 K. 
21 ,60 K. 

3,24 z. 
120 00 K. 
l~0,00 z. 
2900 K. 

5,80 B. 
183 66 K. 

7.20 K.. 
15,22 K.. 
26,65 K. 

5,33 B. 
6,24 K. 

13,91 K. 
12,60 K. 

1,89 z. 
2,09 z. 

36,00 K. 
11,25 K. 

1,69 z. 
48 00 K. 

9,60 z. 
39,60 K. 

5,94 z. 
7,08 K . 

2625 K. 
5,25 B 

43,75 K 
8,75 B. 

28,13 K. 
5,43 B. 

42,50 K. 
08,50 B. 
91,80 K. 
13,77 z. 

105,00 K. 
6,75 K. 
l,01 z. 

24,75 K. 
3,71 z. 

340,00 K. 
340,00 z. 
6167 K. 
12,33 B. 
11,10 z. 

204,75 K. 
47.09 B. 
30,71 z. 
23,25 K. 

4 84 z. 
61,05 K. 
12,21 B. 
22,20 K. 

4,44 B. 
4,00 z. 
1,90 K. 
0,38 B. 

15,75 K. 
3,15 B. 



11 Sayfa - SON POSTA 

BlJLlINHAYAN EV, 

KASASI ·DLKAYAK BANKAYA BEJf7.EI 

Mikrop hırsızdan daha korkuludur. 

Paranızı kasada sakladıiınız sibi 

yiyeceklerinizi de 

soluk hava dolaplarında muh.afaza ediniz. 

5 SEHE GARAHTİ 

iki defa az ltle111ekle 

aynı randömanı veren 

1esine soluk hava dolapları 
18 Ay veresly~ satış; 
N İ N S E S İ Beyoilu ve •c•nt•l•rı SAH i B • 

1 
ANKARA: Vehbi Koç Ticaret Evi 
ADANA : Ş. Riza İş~n, Yeni Mağaza 
BURSA : Mehmet Hüzmen 

ESKİŞEHİR : Hasan Alanya 
tzM1B : Artur Vetter 

BANDIRMA : Ahmet ve Bahaettin Bereket kardaşlar 
KAYSERİ : İsmail ve oğullan Cıngıllı 
KONYA : A. Mücip Dölen 

121 Hatice Kahveci 
122 Leon Dariyos Kostantinidi8 Komisyoncu 
123 Halil Gazozcu 

124 Gillyanidia 

125 Hasan 

126 fspiro Anditiko 
127 Abdurrahman 

128 Mehmet O. Hüseyiı 
129 Ahmet Mustafa 

130 Yani 

131 Salih 

132 Abdullah Hasan 

133 .Hasan Fehmi 

134 Ktı'yako O. Hristo 

135 Hamdi 

136 İzzet 

137 Hofer Frederik 
138 Veysel 
139 Osman 

140 Mehmet 
141 Süleyman 

142 Marya 
143 Mııhmut 

144 Cemal 

145 Agop 

146 Abdülmecit 

147 Rıdvan O. Yusu 

Tütün D. 

Kahveci 

Kunduracı 
Sakatçı 

Kahveci 
Terzi 

Dikici 

Kahveci 

. Ahçı 

Kömürcü 

Bakkal 

Tavukçu 

Kunduracı 

Elektrik kaynal:ı 

Berber 

Kahveci 
Kebabçı 

Sebzeci 
Bakkal 
Tamirci 

Şekerci 

Kalaycı 

Hancı \'~ k.-ıhvecl 

Manav 

• 
• 
• 

Aralık 4/6 
İktisat han 4 
C. Mustafapaşa 

• K.alb 78 

• ICasaplar 7/9 

• K. Çıkmazı 23 
• Kömürcü 10 

• Sitefransez han 16 
• Y. 14=hirli 27 /29 

• 58 

• aralık 4, •• 8 

• 22 

• K. a\i kaptan 15 

• 110 

K. Mustafa 197 

Sitefransez han 12 

• Hunna 7/1 

K. Baş Topçular 203 

• B.kesen sokak 44 
• K. Baş 21/23 

• Tulumba 7 /1 
• B. kesen 29 
• • 61 

• > 37 

• Tulumba 50/1 

• K. Baş 6 

K. Baş Kasaplar içi 22 

933 

935 

934 

933 

• 

• 
933 

934 

933 

935 

934 

29/73 
27/39 
15/33 

15/25 

12/76 

2/34 
2/36 

2/40 
2/41 

2/42 

2/58 

2/61 

2/60 

2/63 

2/67 

2/65 

2/69 

2/50 

3125 
3/18 

3/19 
3/21 
2/46 

3/57 

16/53 

16/96 

2/49 

28,05 K.j 
315,99 K. 
56,00 K. 
11,20 B. 
10,00 z. 
37,00 K. 

7,40 B. 
82,68 K. 
16,54 B. 
44,36 K. 
18,75 K. 

2,81 z. 
5,40 K. 
2,25 K. 
0,34 z. 

2,25 K. 
0,34 z. 
4,50 K. 
0,67 z. 

16,20 K. 
2,43 z. 

34 65 K. 
5,19 z. 

119,35 K. 
17,90 z. 
69,30 K. 
13,09 z. 
74,25 K. 
11,14 z. 
18,75 K. 

4,31 B. 
2,81 z. 

MERSiN : Jorj Satel 
SAMSUN : C. C.W ÖZlü S. Kemal Sezen 
TRABZON : n.deoğlu Sami, Ham! ve Pulatanalı Kardqtar 
ZONGULDAK : İamet Ağartan Ahmet Yüksel 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıkhr 

84,00K. #11 .............................................. ~ ::::: ..- B E L ,,. u--~ ~ Harbiyede 28,50 rn.. Bahçesi 
4,27 z. 
2,75 K.I 
5,50 K.I 
8,59 K.I 
1,72 B. 

BoyOk yeniliklerle açılmı~br. 

Her akıam Bayan M U A L L A 'mn iftir• kile 

F evkalAde uz heyeti icrayı ahenk• etmektedir. 

Ayrıca : S. A T 1 L L A Revüsü 32,17 K. 
4,82 z. 
5,00 K. 

1,00 B. ••••••• •••••- •••••••••••••••• •••••••• •• •••••• •• • • • ••,,,,.,..,.. 
o 90 z. JıiıJ -

32,67 K. dirmemiş ve yapılan araş•ırmada da bulunamamış olduklarından .. bit' I 
6,53 B. larında gösterilen yıllara ait kazanç buhran vergilerile zamlarını havı ibel"' 
9,00 K. nameleri bizzat tebliği miimkün olama mıştır. Hukuk usulü muhakelll _ 

2,07 B. kanununun 141 - 142 inci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine l'i 
IMlreslerin1 

1•3;il~· mek üzere keyfiyet ilin olunur. - 3082 
Galata maliye tubesi D ıfierindea yukarıda adı, ili ft ..ti adrnleri ,. zıh •-


