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Türk Kadını ''Mühlik,, Midir? B;ğday .. Kanunu Mecliste 1 
Lamia Refik Hanım Bu 

Piyasayı ZiraatBankasıDüzeltecek.Şe- iddiayı Doğru Bulmuyor 
ker, Kahve Layihası Da Tetkik Edildi "Türk Kadmı, Erkeklerden Daha Muk-

A
--kva . -· tesittir. Kuman Ve Sefahati Yoktur.,, 

Ziraat Badkasımn Ankaradakl Umumi Merkez Binası 

Ankara, 28 (Hususi)-Buğday Millet Meclisine tevdii vo Meclisin 
fiatlerinin muvazenesi için yeni tatil kararı vermeden evvel en-
hazırlannn kanun layihasının Mil- cümenlerde tetkikı ile heyeti 
let Meclisinde yarın veya per- umumiyeye sevki ve kanuniyet 
ş~nıbe günU müzakere ve intaç kesbetmesi mukarrerdir. LAyiha· 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. nın ihtiva ettiği esaslan bildiri· 

Ankara 27 - Heyeti Vekile yorum: 
dünkü içtimaında Ziraat Vekale· J - Buğd&y fiatlerinde bir 
tince hazırlanmış olan buğday istikrar temini maksadile htl• 
kanun layihasını müzakere ve kGmet lüzum g8rdüğü takdir· 
intaç etmiştir. de memleketimizde yetiştirilen 

Bu lfiyihanın bir an evvel (Devamı 8 inci sayfada) 

Sırbistanda Cümhuriyet 
Ve inkılap Havası Esiyor ___ ____, ____ _ 
Kırallık Aleyhinde Çalışan Yüzlerce 

Münevver Tevkif Edildi 
Belgrat, 25 

( Hususi ) -
Cumhuriyet fikir 
ve cereyanlan 
düuya fiıerinde 

ilerledikçe Yu· 
goslavyada kı
raUığm, bu ccre-

yaıun teıirinden 
'kendisini sıyıra• 
tnıyacağı anla~ı

lıyor. Bu cereya
na inzimam eden 
•on senelerin 
keyfi idaresi, 

Sırp tacmı taşı• 

buglln Sırbistan 
için kaynıyan bir 

volkan halinde
dir. Hcrgün tev-
kifler, sürgünler 
•o daha çok 
ağır tazyikler ya· 

pıh)'or; fakat bu 
tazyiklere rağ· 
men memleketin 

her tarafında 
kuvvetli bir cllm· 
huriyet havası 
.esmektedir. 

Geçen bir haf
ta zarfında Belg
radıo muhtelif Yan Karayorgi· 

}'eviç hanedanı 

aleyhine çok de· 
Yukardan Hfdan 1 Ba~vckll Marlnkovlç, yerlerine konul-

farka liderlerlnden Maçek, muş 18 bomba 
t-in gayız ve in
fialler uyandırmıştır. 

Prlblçevlç, Koroşn bulunmuştur. Bu 

Hulasa etmek ldzım gelir· 
•e Karayorgiyeviç Hanedanının 

•on kıralı olan bugünkil Alek· 

•andrm mevkii adamakılh sallan
rtıaktadır. Hanedana karşı aleyh-

larlılc şimdiye lrndar en çok mü
•ıev\•er tabaka arasında müşahede 
~diliyordu. Şimdi ise bu aleyhtarlık 
~n mutaassıp ve en an'aneperest 
halk tabakalarma da ıirayot ot_. 

iniş bulunuyor. Ôyle görilliiyor ki 

i bombalardan beşi patlamııtır. 
Bunlardan başka cilmhuriyet le
hine ve kırallık aleyhine yazılmıı 
yüz binlerce risaleler elden ele 
dolaşıyor. 

Propagandacılann başında 
avukatlar, muallimler, profesörler 
ve doktorlar bulunmaktadır. Bun
lar arasında son günlerde birçok 
tevlrifat icra edilmiştir. Tevkif 
edilenlerin isimleri gizli tutul-
makla beraber şu isimler zikre· 
dilmektedir: 

(Devamı 8 ind •Jfad .. 

Millet Meclisi, Maarif Blitçe· 
tine linin mllzakercsile mqıul ol dutu 

sıtın ıöz, alan hatipler araımda, 
EIAziz: Meb'uıu Fazıl Ahmet B. 
terbiye bahıiae temu etti ve 
ıayam dikkat şeyler ı&yledi. 
Fazıl Ahmet B. dedi iri: 

Londr•, 27 ( A.A. )- O• 
llJ Telgraf gazetesi Yunan1•· 
tan tarafından TUrklyenln 
Cemiyeti Akvama duhulU için 
yapılacak bayanatln Nil 
gUnU yapılacajını yazmak· 
tadır. So"yet Rueyanın, TUr· 
klyenln Cemiyeti Akvama 
namzetllllna itiraz etmeme· 
sinin aebebl Çanakkale 
mıntakası Uzarlndekl bey
nelmilel kontrolün llgasın1 

veya tadlllnl TUrk•yeya talep 
ettirmek arzusu olduju zan
nedllmektedlr. 

••n••••••••••••••••••n•-....ıa.--___...._. .... ..._ 

500 Bin Lira 
-----

Eski Barut Şirketine Ye-
niden Vergi Tarhedildi 

Defterdarlık Barut lnhisann• 
dan dolayı İb
rahim zade Lat
fi ve ortakları 
Nas birader
ler, Aslan Fres
ko ve Basat 
bira derlerden 
(500) bin lira• 
lak bir kazanç 
vergiri istiyor
du. Mükelelf· 
ler itiraz ve 
temyiz komis· 
yonlarmın ver· 
dikleri karar-
ları kabul et· Oalterdar 
miyerek Dev- Mustafa B. 
let Şnrnsına müracaat etmişler 
ve Devlet Şürası da bu karan, 
tebliğin şekilsiz yapıldığt nokta
sından bozmuştu. 

Ancak ıirket, Devlet Şürası· 
nm bu kararını verginin hüküm· 
aUz olduğu, mllruru zamana uğ· 
radığı ıeklinde telakki etmiıtir. 
Halbuki Defterdarlık yalmz şekle 
ait hatayı düzeltmiş ve vergiyi 
yeniden tarhetmiıtir. Mesele 
timdi Ticaret mahkemesi vasıta· 
ıile tasfiye memurluğuna havale 
edilmiıtir. 

Deniz Kazalan 
Bir Senede 36 Vapur 

Batmaktan Kurtarıldı 
Yapılan 

bir cetvele 
göre son bir 
sene zarfında 
Türk kara ıu
larında, tah· 
lisiye idaresi 
tarafından 36 
gemi lm .. tarıl-
mıştır. i:lu ge
milerden bir

çoğu karaya oturmuş ve tahlisiye 
vesaiti sayesinde ma h volm ak 
tehlikesin den kurtarılmıştır. 
Kazalar ekseriyetle Çanakkale 
ile Karadeniz boğazı civar1nda 
vukua gelmiştir. ilkbahardan 
bUgUno kadar hiçbir karaya 
oturma hldiaeai olmamııtar. 

" Maalesef terbiyenin cici 
bici k1Bmı, bon bon ve çerez 
kısını terbiyemize musallat oJ. 
muıtur. Kadm, yalnız "milsteb· 
lik 11 olmaktan çıkmış, .. mllhlik 11 

bir yola girmiştir. " 
Fazıl Ahmet Beyin, bir it• 

ham taşıyan bu sözleri, mllnevvcr 
kadınlar arasında bnynk alaka 
uyandırmıştır. Bir kısım kadınla· 

rımız bunu bir itham şeklinde 
karşılamışlar, bir kısmı iae ikaz 

mahiyetinde bulmuşlardır. Bu 
münasebetle diln münevver ha
nımlarımızdan birinin bu ı6zlere 
karıı cevabJDı neşretmiştik. Bu-
gtln de Kadın Birliği idare heye• 
ti aza11ndan ve mllnevver Hanım-

Llmla Refik Han1m 
larımu:dan Llmia Refik hanımın 
sözlerini yazıyoruz. 

LAmia H. sözlerine ıöylo 
baıladı: 

"- Fazıl Ahmet Beye Efendi
nin bu sözlerini okuyunca hayret 
ettim. ,, 

evamı il inci sa:rfada ' 

ırat Nehri Üzerinde s·r 
Ölüm Faciası Oldu 

ElAziz ( Huausl ) - Y etkenli bez ve lastikten mamul nndalla 
Almanyadao kalkarak deuiAlem seyahatine çıkan, Tuna ve Ren 
nehirlerini geçerek lıtanbula, oradan Karadeniz sahilini takiben 
Trabzona, Trabzondan Erzincana ve Erzincandan da Fırat nehrine 
inerek Basra körfezine doğru seyahat etmekte olan Alman tebaasından 
Villi Streyter ve arkadqı Ernst isimlerinde iki genç, Elhi:dn lringil nalıic 
yesine merbut Samahtu köyll civarmda ve Fırat nehri üzerinde ıiddetll 
bir ıu akınbsına maruz kalmıılardır. Bu yüzden sandal denilmiş ve 
Ernstl suların kuvvetli cereyanından kurtulamıyarak boiullmUJtur. 
Diğer arkadaşı VillJ Streytcr iki buçuk saat ıuda kaldıktan aonra 
sıtlç bal ile kendini kurtarmış ve buraya gelmiştir. 

Muıt•fı 

lzmirdeki Cinayet 
~~-~~ı--~~~~-

P ol is Nuri Efendi Karısını Ve 
Kayınbiraderini Niçin Öldürdü? 

MaktUI MUzeyyen ttamm ve Sadettin Ef. ölUm dö,ejlnda 

lzmir, 27 (Hususi) - Cumar· riyorum. 
tesi günU şehrimizde kanlı bir HAdise cumartesi gUnll öğle 
cinayet oldu, bir polis memuru vakti Kemeralbnda Salepçi oğla 
karısını ve kayınbirr.derini öldUr- hanı civarmda olmuıtur. Bu kanb 

cinayeti işliyen adam polis me-
dli. Bu faciayı telgrafla hulAsa murlarmdan Mehmet Nuri Efen-
olarak bildirdim. Yaptığım tah· didir. Kendisi Kemeralta md•Jd. 
kikat neticeıinde öğrendiğim taf· inde vazife ı&rmektedir. 
ıilltt da bu mektubumla 16nde- ( Devamı 9 uasu aa,facla 



- Sayfa SON POSTA Haziran 28 

(Halkın 
Sahte 

'~~·----------·-----.~l ... ..,~ ......................................... İllllll.ı~·--.--------------"" 
Sesi 1 

Tacirler 
Meselesi 

Kontenjan uıulünün kaça· 
nıaklı taraflarından fatifade 
eden ve bir nni inhiaarcıhk 
Japan sermayeah: aahte tnc
carlar türedifini dün haber 
vcrmiıtik, halkımız, bu auiia
timal hakkında ıunları ıöy
lcmektedir. 

Vahit Bey - (Kadlrra cadde.f 13) 

- Piyasada uydurma tüccarlann 
türediğini de bugOn gazetede 
okudum da kendi kendime: Buh
ran insana neler yapbrıyor? Di
yerek şaştım kaldım. 

Gümrükten smwz mal çıkart
mak için kurulan tuzaklardan 
müteessir olan yine halktır. Bun• 
ların tiddetle cezalandınlmalan 
lhımdır. 

..... 
Ihsan S.7 - ·Abua7 Horh• lıturatpa• 

ı• malıallal 21 • 

lthalibn tahdidi milli iktua
diyabmızı korumak için alınmış 
hayati bir tedbirdir. Hükümet pek 
haklı olarak bu tedbiri alırken 
halkın sıkıntıya düşmemesini dü
fÜDmüştür. Bunun için de zaman 
zaman çıkan miişknlleri naxan 
itibara aldı. Hatta bazı tüccar· 
ların ithalih bir inhisar şekline 
•okarak halka pahalı ~ya sat· 
mamalannı temin için de bir sıra 
usulü koydu. 

Uydurma beş on tüccar diğer
lerine sıra bırakmadan mallarını 
çekiyorlar ve inhisara yol açıyor• 
lannı~. Bu doğru değildir. Para· 
m:ZJn iştira kuvveti arttığı halde 
hayatın ucuzlamaması hep bun
ların yllzündendir. 

.... 
Marat B. - Yenlkapı 8ostanlar ma

h 1Ie1l 17 -
,.... Buhran dolayısile birçok 

t\iccar ticarethanesini terkedcr
ken timdi yeniden birçok tflccar 
Ticaret Odasına kaydolmıya baş
lamıştır. 

Bunlar sermayesiz komis-
yonculardır. Kendilerini tüccar 
gibi g8stererek kontenjandan 
mal çekmek istiyorlarmış. Bittabi 
öbür taraftaki namuslu tüccar
lar ve halk bunlann inhisanndan 
mutazarrır oluyor. Ticaret Odası
nın son kayıtlan bir defa tetkik" 
edildikten sonra bu iddia doğru 
çıkarsa bunları adaletin pençesi
ne derhal teslim etmelidir. 

Buglln Maç Vardır 
~enerbahçe-SelAnlk Kar,llaf tyor 

İstanbul Haikevi içtimai Yar
dım şubesi vasıtasile hasılah ls
tanbul fakirlerine tevzi edilmek 
llzere Sellnik Muhteliti ile Fe
nerbahçe klübil arasında icrası 
tokarrür eden maç bugnn ıaat 
17 de Taksim Stadyomwıda ya-
pılacaktır! 

Fiatler Balkon 150, triblln 
100, ve duhuliye 50 ve ~5 ku· 
ruştur. 

Günün Tarihi 

.... ----~----------------Çırpıcı Cinayetinin 
T A ~-i LA T Piyasa K A R P U Z ~~~ı~.rih!u~~.?~.1! 

Borsada 
Yükselmeler 
Devam Ediyor 

Esham ve Para Borsasında 
bir kısım tahvilit 6.zerindeki 
yiikselmeler devam etmektedir. 
Bir hafta evvel 4 J kuruıa olan 
Düyunu Muvahhide [tahvillb dün 
kırk altı kuruşa yllkselmiştir. 
Anadolu Tahvilatı bir ay evvel 
yirmi be.ş lira olduğu halde 
dlln ( 28,80 ) Uıerinden mua
mele görmüştür. Anadolu 
hisse senedi ise 17 ,40 üzerinden 
muamele görmüştür. Bu yfiksel
menin sebebini alakadarlar, Lozan 
müzakerelerinin müsait bir şekil
de ilerlemesinde görüyorlar. 

Müze Neşriyatı 
Eski Eserlere Dair Kitap

lar Neşredilecek 

Müzeler f da resi 932 bütçesi 
tasdik edildikten ıonra munta
zam bir suretle neşriyat yapmıya 
kaıar vermiştir. Müzeler İdaresi 
timdiyc kadar yaphğı neşriyatta 
tllrkçeye okadar ehemmiyet ver-
memiş, fransızca, almancayı ter· 
cih etmişti. 

Bundan sonraki eserler türk
çe olarak hazırlanacaktır. ( 932 > 
ıenesi Defriyatınm birinci serisi 
Yalovada bulunan ve tamamen 
meydana çıkarılan eski eserler 
teşkil edecektir. 

Bu eserin milattan ( 400 ) 
sene ıoora yapılmış bir ilim 
mahfili olduğu teshit edilmiştir. 
Eseri MUzeler Müdürü Aziz B. 
hazırlamaktadır. Müze Mimarı 
Macit Bey de e5erin ( 8 ) tane 
planım yapmıştır. 

Halkevinda içtima 
Halkevinln bütün şubelerinin 

idare komiteleri seçilmiştir. Bu
nun Ilı.erine dün, öğleden sonra 
bUtün komitelerin iştirakile umu
mi bir toplantı yapılmıştır. 

ihtikar r,ıaznunları 
Kahve tacirlerinden Yorgi ve 

Vafyadis Efendilerle Ali Şamil 
Bey hakkındaki ihtikar tabkikab 
evrakı Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza Mahkemesine verilmiştir. 
Muhakemeye 5 temmuzda baş
lanacaktır. 

Aparhrnanda Yakalandı 
Mustafa isminde birisi evvelki 

gece Taksimde t 4 numarab apar
tımaııa girerek öteberi çalarken 
yakalanmıştır. 

F 1 N h (' Çırpıcıda evvela demirle aersemloti-
rance a ar ) vehrimize ler•k bilahare iple boğulup lHdürOl-

Artacak MI?. mlf bir kadın ceaedi bulunmuştu. 
fkı• V.u·~ -1.e Ceaet tefe..uüh etmit bir ~kild• 

lıtanbula dlln Anadoludan on 
bir vagon buğday gelmiştir. Do· 
kuz • on nispetinde çavdarlı olan 
buğdaylar ıekiz kuruş · on yedi 
buçuk paraya kadar satılmıştır. 

Buğday yükıelmiye mütema
yildir. 

Bu vaziyet karşısında ekmek 
narhının indirilmiyeceği tahmin 
olunuyor. Yalnız francelA narhı-

ı 
mn çarşambadan itibaren yirmi 
para kadar arttırılacağı tahmin 
ediliyor. 

Af yon: Borsaya yeni sene 
afyon mahsulll vürut etmiye 
başlamıştır. Fiatler 11 ile 12 lira 
arasındadır. Geçen ıene malların· 
dan 15 sendık afyon 13 liraya 
kadar ıatılmış, Tokat malı afyon· 
lar ise 12,75 liradan muamele 
görmüştür. 

Tiftik: Dün Karabisar malı 50 
balye tiftik 40 kuruştan, KaJita· 
monu malı 50 balye 64 kuruştan 
sablmışbr. 

Yapağı: Dün 75 balye Ana· 
dolu malı 34 kuruştan, 15 bin 
okka kadar Trahya malı da 52 
kuruştan satılmıştır. 

Ticaret İşleri 
Komisyonlar Vazifelerini 

Bitirmek Üzeredir 
Tllrk - Yunan ve Türk - Bul

gar ticaret münasebetlerini g~ 
nişletmek imklnlarım araşhran 
iki komisyon on beş gfuıe kadar 
tetkikatını bitirecektir. Tetkikat 
biter bitmez umumi toplantılar 

yapılmak llıere Yunan ve Bulgar 
murahhasları lstanbula davet 
edilecektir. 

Hamam Tası Çalmış 
Ra~it isminde biri Kumkapıda 

bakırcı Ahmet Efendinin diikk&
mndan bir hamam tası çalarak 
kaçarken yakalanmıştır. 

Kağıt 
Ve Şeker 
Fabrikası 

Kuvvetli bir Alman sermaye
dar grupu Antalya ve Mersin 
havalisinde büyük bir şeker 
fabrikası açmak için teşebbüsler
de bulunmağa başlamıştır. Grup 
şeker fabrikasının yanında, şeker 
kamışı elyafından ve dökilntüler
den kaba kağıt yapmak maksa
dile bir fabrika daha açacakbr. 

1. J 1\.. i 'J • oldutµ için tethiıi mOşkül oluyordu. 
V G , ..J. Fakat dün geç vakit maktulü• 
aarpUZ elai hGvlyeti tesbit edildiği gibi iki kiti 

de katil olmak ü:ı:ere tevkif edilınir 
ferdir. Son günlerde yağan yağmurlar 

kavun Ye karpuz için hayli faldeli 

olmuftur. Bu tesirin neticeti ola· 
rak dlin Y alovadan ilk malıaul 

olarak iki knfe turfanda karpuz 
gelmi~tir. On bq giln ıonra ela 
sarı "Topatan,. kaVUDlan piyua
ya çıkacakbr. 

Alikadarlann ı&ylediğine p 
re, bu sene, her meyva ıibi ka

vun ve karpuz da bol Ye ucuz 
olacakbr. 

Sıfat Mevsimi 
Vilayet Dahilindeki istas
yonlarda Hazırlıklar Bitti 

İstanbul Viliyeti aygır depom 
bu s.ene yeninden faaliyete ıeç
miştir. 

Çiftleşme mevsimi başladığın· 
dan aygfr deposunda bulunan 19 
baş damızlık aygır. Sıfat lıtu· 
yonlanna gönderilmiştir, 

Silivri, Çatalca, Halkalı, Oı
kfidar, Beykoz, Şile, Yalova ve 
merkez sıfat lstasyonlan hazır

lıklarını bitirmiılerdir. 

Diğer taraftan damııbğa .ı

veriıli olmıyaa at ve balalar 
ihraç edimektedir. 

incir Agacmdan Duştu 
Karagllmriiktc oturan Zehra 

Hanımın 9 yaşındaki oğlu Sabri 
incir ağacından düşerek tehlikeli 
aurette yaralanmıştır. 

Teşviki Sanayi Meselesi 
Fabrikacılar dUn Sanayi Bir

liğinde bir toplantı yaparak Hllku· 
metin Teşviki aanayi muafiyet lla· 
tesini 25 temmuza kadar temdit 
etmesini istemişlerdir. 

lktısat Meclisi Azahkları 
Ali lktısat Meclisindeki mtın

hal azalıklar için çarşamba glbıfl 
Ticaret Odası salonunda bıtihap 
yapılacaktır. ----

Pamuk Müşterileri 
Alman ve Çekoslovak ticareti 

firmalarından bazılari harici tica
ret ofisine müracaat ederek 
Tüıkiyeden brnak, boynuz Ye 

pamuk almak istediklerini bildir
m~lerdir. 

Maktul kadın, Unkapanmda Pa'" 
pauade mahallesin do Taıçdal 
ıokatıada 11 numarada Abdullala 
otlu Haaan Efendinin zevcesi Naciy• 
Haıumdır. bu maı.nwıua iaticvabı•• 
devam edilmekte olup tahkikat bd 
alqam neticeleninceye kadar hOyf .. 
yet)erl mektum tutulmaktadır. 

Memurlar Arasında 
Van poab Ye telgraf bafmüdürUll~ 

ne luür Telrraf Merkezi müdii• 
ra Kenan Bey tayin edilmfttlr• 
Yeni.tehir Kaymakamı Naci Bey 
Vekilet ellll'ine alınmııhr. Ada· 
na Poli. MüdürG Ziya B. KonJI 
PoU. MüdürlGjiine ve Konya Poli• 
MGdlrO lbrahim Bey Adana Poli• 
MlldDrlüj'üne nakledilmiştir. 

Belediyenin Ziyafeti 
btanbul Belediyesi Bulgar miaa• 

firler terefine dün Novotnide bit 
3~le ı.iyafcti vermiştir. Ziyafette Cey .. 
det Kerim ve Belediye Relı Muavini 
H&mit Beyler birer nutuk ıöylemiş
lerdir. Misafirler dün akşam Bulia• 
rfatana hareket etmişlerdir. 

Beş Lira Ceza 
OtoınobiUe tebrimbe gelditlnf 

yaıdıtımıı. lngiltcrcoin Garbi Afrika 
mGıtemlekelerl nakliyat ıefi M. No• 
kol.un otomobili dün Galataıaraydı 
bir bamvaya çarpmı,tır. 

MOaademe pek hafif olmuı ha• 
..... t ••ki olaıamııtır. Scyrii•efef 
nizamnameaine muhalif harekett• 
bulunan M. Nokols hakkında bet Ura 
para eeıaaı tarlıedilmiftir. 

Etabli Rumlarm Parası 
lltnbalda bulunan etabli Rum• 

lana m&backle komisyonu emrindeki 
150 bin lngiliz lirasının alakadarlara 
teniatına batlannuştır. Şimdilik ea 
u latibkakı olanlara tevziat yapıl• 

maktadir. Tevziat hir hafta deva111 
edecektir. 

Sahte Yaver Tahkikatı 
Oıküdu müddciumumil.ğinde 

te•ldf edilen aahte yaver hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. 

Kendisine Reisicümbur Hz. nln 
yanıl Natit Beyin ıüıünQ veren v• 
aslaada Hüeyin isminde bir kund&I" 
racı olcfuju aalaşılan bu Hhtc yave• 
ria akB biffeti olup olmadıtı tetkllr 
•dil.ektedir. 

Tarih 
Kongresi 

Tarih Muallimlui konwruf Ankr 
rada 2 temmuz.da açılacak, 11 teın'" 
mma bdu devam edecektir. Şebriı
mbdea. lftirak edecek olan tarih 
muallimleri perfembe Kiinü Ankara• 
ya wideceklerdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 1 

t: Ktıçük H. - HuJUJ 
.bayat okada.r pa]aalı ki.. 

tia•• pir ....... 

Bey l 2 - Soa moda bir iskar~ 1 
Ge- alayım ckdi111t lamam yirmi iri~ 

lira....._. 

3 - Üç tane yazlık ıapka 
aldaa, diDJtimo .-uını tlilt
tüm. · 1 

4 ~. Pahalılık yüziiaden bu 1 5: Haaan B. - Anlatıldı, ıe"" 
sene plij elbisesi alamach& ~ buluandan falan habarla rok. GI' 

çen 1e11efôlieri lbrecejila. Hlia .. nhk farm laı plı:anyor. 



28 Haziru 

Hergün ' 
M ünderecatımızın Çok/u
t undan Dercedilememiş
lir. 

•••••••••••.-ııı•••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••-• 

Gazi Hz. 
--Ankara, 28 {Hususi)- Gazi 

l-lz. dlln sabah otomobille Yaban· 
ova ve Çubuk kazaları hududun• 
daki Gazi yaylasını teşrif huyu· 
rarak tetkikat yapmışlar ve köy• 
lülerle görüşmüşlerdir. 

Refakatlerinde Dahiliye Vekili 
ve Ankara Valisi de bulunmuş· 
tur. Avdetlerinde köylüler vo ci· 
var kaza ahalisi samimi lezahll· 
rat yapmışlardır. 

. Yunanistanda 
M. Papanastasyu Şiddetli 

Bir Makale Neşretti 
Atina, 26 - Çiftçi ve amele 

fırkası reisi Papanastasyu, Yuna• 
nistanın dahil1 vaziyeti hakkmda 
yeni bir makale neşretmiştir. 

M. Papanasyu, bu makalesin· 
de, Yunanistanda askeri bir ce
rniyet teşkil edildiği hakkındaki 
iddiasında şiddetle ısrar ediyor 
hükümetin mUdahalo ede-
rek . bu askeri cemiyeti 
dağıtmasını, bu cemiyetin teşki· 
linde önayak olan zabitleri ce• 
zalandırmasmı istiyor. 

Atina, 26 - Lozandan bil· 
dirildiğine göre, tamirat kon .. 
konferansı, Tuna devletleri ittiha· 
dı meselesile gayrireımt suret• 
le meşgul olmuştur. Avusturya 
kendisine küçük bir istikraz 
verilmesi teklifini reddetmiı, 
nıerhamet değil, Fakat 
buhrana karşı koymak için 
nıüsbet çareler vo tedbirler itti· 
hazmı istediğini bildirmiştir. Aws· 
turya Devlet bankasının her ne 
tekilde olur iııe olsun ecnebi 
kambiyosunun naklini ve mem• 
leket haricine ihracını men için 
emir aldığını teyit etmektedir. Bu 
hadisenin Çekoıdovakya ve lngil· 
terede vahim aksi tesirleri ola· 
caktır. Bundan başka Fransa, 
Avusturya istikraz tahvilita hA· 
milleri olan Fransızlara parala· 
rını alacaklarını tekeffUJ etm iı 
o)dugu cihetle, Avusturya mora· 
loryom ilin ettiği takdirde 1943 
senesine kadar Fransız bAmille
rine senede seksen beşer milyon 
frank ödemek zaruretinde ka· 
lacakbr. 

Yunanistanın Tuna devletleri 
ittihadı meselesinde hattı hare· 
keti sarihtir. Yunanistan tlitün 
lllüstahsili memleketler bu zllmre• 
Ye girdikleri takdirde, tütün müs• 
tahsili bir memleket sıfatile Tuna 
ittihadına girebilecektir. 

Lindberg 
Celecek Hafta Mahkemede 

Şehadet Edecek 
Nevyork, 28 ( A. A. ) -

lindbergin çocuğu kaçırıldığı 
~aman Lindbeı·gi yalan haberler· 
l~ dolandırılmak cürmile maznun 
lllilyoner Kllrtisin muhakemesine 
başlanmıştır. 

Maznun milyoner aleyhindeki 
İddiaların iftira olduğunu syöle· 
llıiştir. Lindberg gelecek hafta 
Ş<\hit olarak din1ecektir. 

Vapurculuk 
~ltka Encümeni Tetkika

tına Devam Ediyor 
Ankara, 28 ( Hususi ) -

~alk Fırkasındaki hususi encümen 
t a.purculuk Şirketi etrafmdaki 
~tkikatma devam etmektedir. 
S Komisyon son içtimamda 
d ~Yrisefain Umum MU dürü Sa
t llltah Beyi de dinlemiştir. Liyiha 
_..~~rinde bazı tadilata lnzum gö .. 
llldüğü söyleniyor. 

) ' • J •• 
, 

ION POS ·r A. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Roma talrlerinden Vlrgil bir 1 2 - Bir inaanan yapacağı itin 
kayık yarııını ıeyrettikten sonra iyi olacağına inllnmaması kadar onu 
kazananı tebrik ederken demlo ki: muvaffakıyetaizliğe ıötüren yol yok-
ıN Sen kazanacaktın, çünki kazana· tUJ'. Munffak olan, yaptığı ıeye 
cağına imanın vardı. ,, inanan adamdır. 

• Yapacagına inan • 

1 

3 - Ayni işte başkaları muvaf• 
fak olurken, siz muvaffak olamıyor• 
ıanız, ıebebini uzakta aramayınız, 
kendinizde arayınız, lnamak yap• 
maktaı. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Mecliste irtişa· Mese esi 
Hasan B. Diyor Ki: "Tahkikat Bütün 
Hakikatleri Meydana Çıkaracaktır.,, 

Ankara, 28 ( Hususi ) - Mil· 
let Meclisi dün esasb mesele 
olarak irtişa işile meşgul oldu. 
Evveli beı kişilik komisyonun 
raporu okundu. Sonra Hasan B. 
(Trabzon ) söz alarak encümenin 
raporunu okuduğunut enclimenle 
mutabık olduğunu söyledi ve 
şunları illve etti: "Fakat ayni 
esbabı mucibe ilo değil." 

Hasan 8ey sözlerine devam 
ederek, üzerine ılh-lllecek lekeyi, 
vicdanlarda en kllçiik bir şllphe 
kalmıyacak şekilde temizlemeyi 
vazife bildiğini, esasen böyle ya
pacağını, evrakın derhal Muhtelit 
Encümene gönderilmesini, tah· 
kikattan sonra mesele iize
rine mllzakero yapılmasını ile
ri ıürdU. Hasan Bey beyanatına 
şu şekilde devam etti: 

"Ortaya atılan yegine mese
le olmak üzere 7 500 liralık oto· 
mobil efsanesiniJ uyduranlan 
tahkikat enctimenl huzurunda 

bulunduracağım. 1\-lızrak çuvala 
sığar mı 1 

Arkadaşlar; otomobil evrakı 

nakdiye midir ki cebe girsin 1 
Otomobil nerededir ve kime ve
rilmiştir? Bunları sarahatle mey· 
dana koyacaklar ve göreceksiniz.,, 

, Hasan 8. avans olarak ibra ... 
him zade Lftfi Beye verildiği 
iddia olunan paralara da te• 
mas ederek dedi ki: " Bil· 
tUn bu meselelerin sarahatle 
meydana çıkması bilyük encü
menin, tahkikat encümeninin 
işe vazıyet ederek meseleyi 
etraflı bir surette tahkik etme• 
sine ve huzurunuza gelmesine 
mlitevakkıfbr. 

Orta yerde yine bir efsano 
olarak bir ithal vesikası mevzU"" 
bahistir. Bunun da ash fasla 
yoktur. Fakat, bütUn izahab 
verebilmek için, çok rica ede· 
rim, meseleyi bir an evvel 
tahkikat enciimenine tevdi 

ediniz. Huzurunuza gelecek neti• 
ceyi burada tekrar konuıuruz. " 

Bundan sonra beş kişilik 
Encümen namına Faik Bey 
bazı izahat verdi Ye neti• 
cede encümen mazbata11 ka• 
bul olunarak teşkilAb esasiye ve 
adliye encümenlerinden mürek
kep muhtelit komisyona havale 
edildi. Muhtelit encümen mecll· 
ıiu kış içtimaı devresinde topla• 
nacaktır. 

Mecliste bundan sonra bir 
idam mazbatası, ıehit Ali Kabull 
Beyin kızına vatani hizmet terti
binden aylık tabsiıi, gUmrUk ka• 
nununun bir fıkraıımn tadili, aakerl 
muhakeme usuln kanununda tadi· 
lit icrası, hazineden taksitle mal 
almıı olanların taksit bedelle-
rinin tecili liyihalan kabul 
edildi ve Tllrkiye • lngiltere 
adli muzaheret, Tilrkiye • Lehis
tan ve Tllrkiyo • Norveç. ikamet, 
Türkiye • Irak iadel milcrimi11 
mukaveleleri tasdik edildL 

Almanya Israr Ediyor: 
Avrupayı 

Borçları 
Selimeie -Çıkarmak için 
iptal Etmek Lazımdır 

Paris, 28 ( A.A.) - Tan ga
zetesi; Alman Başvekili Fon Pa
penin Berlinde kısa bir müddet 
ikameti esnasında bUyük mUşkti
lAta uğradığını ve Lozanda yap· 
mıf olduğu beyanatı izaha mec .. 
bur edildiğini haber vererek di· 
yor ki: 

" Lozandaki m11zakere netice· 
sinde M. Papen , haiz olduğu sa· 
lihiyeti tesbit edecektir. Nazarı 
dikkatten ayırmamalı ki Alman 

iki Cokey Hal<kında 
Ankara, 28 (Hususi) - Ihsan 

Bey ve Ormad ismindeki cokey· 
lerin, geçen Ankara yarışlarında 
söz birliği · yaptıkları anlaşılmış 
ve bu iki cokeyin bu sene zar· 
fında yarışlara iştirak ettirilme
mesine karar verilmiştir. 

l hükumetinin istikrarı Berlinde ı 
kuvvetli değildir. 

'
1Fon PapE;n sallantılı bir va· 

ziyettedir. ÖnUmüzden Alman 
intihabatmında Fon Papen lehinde 
bir netice vermiyeceği anlaşılıyor.,, 

Lozan, 28 (A. A.) - Fransız 
ve Alman murahhaslarının dün 
akşamki içtimalarında Alman Ma· 
liye Nazırı tamirat bedelinin iptali 
hakkında uzun beyanatta bulunarak 
Avrupamn seIAmeti için iptalin lü-

Tasfiye Kararları 
Haber aldığımıza göre lstan· 

bul ilkmekteplerinden altmış 

muallim hakkmda tasfiye l<ararı 

verilmiş, bunların listesi Maarif 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir. 

/STER /NAN, İSTER 

zumuna kani olduğunu söylemiş
tir. Fon Papen de 'bu beyanata 
iştirak etmiştir. 

Fransız başvekili M. Heryo 
söz alarak içtimaın 29 hazirana 
(yanj yarına) tecilini istemiştir. 

Lozan, 28 (A.A.) - Gazet 
dö Lozan vaziyeti tahlil ederek 
Fransız murahhaslarının Lozan 
konferansmda çok sulhperver bir 
siyaset takip ettiğini anlatmak• 
tadar. 

Mahmut Esat Beyin Takriri 
Ankara, 27 - Y armki ( bu· 

gün ) fırka grupu içtimaında 

Mahmut Esat Beyin müstahdem· 
lerin vaziyetine dair verdiği 

takrir görüşülecektir. 

iNANMA! 
Yakında Amerikanın Loı Angcloı şehrinde 932 

olimpiyat müsabakaları bathyacak. Müsabakalara her 
millet iştirak ediyor. Hatta komşumuz Yurıaniıtan 

Bugünkü gazeteler de olimpiyada bizim de reamen 
İftirak edeceğimizi ya:zıyorlar. Ressamlarımızdan ba
zıları spor resimleri yapmışlar, bunlar Amerikada 

bUe milli futbol takı11$ 7Y • Ubtl7. i Jl'Jt.riyo; nı . t remi 11,' Wc jf1 edilocekmiı. 

Sa:rfa 1 

r •• •• ozun Kısası 

Çorapçılık ile 
Fikir Hayatı 
Arasında ... 

•-----,-------------A. !. ~ 
Yerini çorap ve f anili tezgah• 

larma terkeden eski ve maruf 
bir kitap çarşısmdan geçiyordum. 
Vaktile bütlln sokağı dolduran 
kitapçılardan iki tanesinin mev
kilerini nasılsa muhafaza etmek• 
te olduklarmı hayretle gördüm. 

Sahipleri g6züme ilişti. ikisini 
de çocukluğa:ndan tanıyordum. 
Düşündiim ki, hunları da diğer 
arkadaşları gibi başka bir saha• 
ya geçmekten alıkoyan sebep, 
ihtiyarlıktır ve bunlar da toprağa 
karıştıktan sonra burad'l iki ço
rapçı dükkanı daha açılacakbr. 

* Bu iki kitapçıdan birisinin ca• 
mekAmnda Meşrutiyetin ilk se
nelerinde basılmıt bir salname 
gördüm. Boş nmanlarımda ka· 
rıştırmak arzusile alarak matbıl4 
aya getirdim. lçinde yüz elliye 
yakın gazeteci, muharrir, edip 
veya şairin isimleri ve resimleri 
vardır. Hepsini de tanmm. Bun
ların beş on tanesi mllsteana, 
lehülhamt hepisi de hayattadır, 
fakat içlerinde gazete ve kitap 
sahasında kalan hiç kimse yoktur. 
Yalnız: 

- Yunuı Nadi, F allh Rıfkı, 
Tarık, Asım ve Hüseyin Rahmi 
Beyleri istisna etmek lAzım! Maa• 
mafih unutmıyalım ki, bu d6rt 
beş emektar da sadece gazeteci• 
likte vo muharrirlikte kalmamış
lar, ayni samanda da politika 
ıahasına geçmişlerdir. 

~ 
Fikir Alemi yavaı yavaı, fa• 

kat lnsafsıı bir ltrat He boıal• 
maktadır, hatta çeldnmesen ta .. 
mamen boşalmıştır da diyecetim. 

Daha geçenlerde lemi tanınmıı 
mealekda4lBl'ımızdan blrl•inin Kon• 
yada bir elektrikçi, dit•rinin Anka• 
rada bir kırtaıiyo, bir OçOncüaUn 
Beyotlundı IAıtik, bir baıka1ının da 
lzmirde bir incir flzllm tlearethanHI 
açbklannı iıitmedin mi? 

~ 
Arkadaılanmın bol bol elektrik 

mot6r0, otomobil listitl veya incir 
Bzüm aatmalarını t ~ rı~ennl ederim. 
Fakat bu temenniyi izhar ederkeıı 

içimde bir eza duydufumu da nk
lamıyacağıml 

- Gazetecilerin ve kalem •ahlJ>
lerinin ildncl bir meslek 1aliki olmR• 
ları lbımdır, derler. 

Yavaş ya·nı bu fikre ben da k•• 
naat getirmiye başladım. 

14, 15, 16 v•ya 17 milyon nilfu-
11uı, fakat iıte adedi iki düzflneyl 
bile bulmıyan ediplerimizi ve oairlo
rimixi doyuramıyoruz, ıu veya ba 
ıebeple mes1eklerinde alıkoyamıyo
ruz. Başka sahalara atlamalarının 
önüne geçemiyoruz, veya bunda bir 
fayda görüyoruz! Bu, inkar edilemi• 
yecek bir hakikattir. 

* Halk okuyor. Çok kısa bir uman 
içinde karanhktan aydmhğa çıkası• 
larm adedi yüz binleri buldu, buna 
kaniim. Bn gidişle biraz daha gayret 
edersek memleketle okuma yasma 
bilmiyen kalmıyacak, buna da ima• 
mm var. Fakat elde okuyacak kitap 
olmadıktan sonra neye yarar? 

* Evet muharrirlerimizin, edip-
lerimizin, şairlerimizin bulunduk• 
ları mesleklerde kalmalarını te
min edemiyoruz. Fakat bunları 
şirketlere veya millet vekillikle· 
rine seçerken senede mesela iki 
kitap yazmalannı şart koşmak 
mümkün değil midir? 

Sözün Kısası: Hayatını kalem 
ile kazanmak mecburiyetinde 
olanlann bu mecburiyetten knr· 
tulur kurtulmaz seslerini kestik
leri inkar edilemez. 



Memleket ;V!anzaralarz 

Suruç 
Nasıl Yerdir? 

Suruç ( Hususi ) - Anado
lunun uı.ıık şarkında bulunan 
kasabamız Urfa Vilayetinin bir 
kaza merkezidir. Havası hayli 
ııcak olan bu kasaba imar faa
liyetine çok muhtaç ve çok mü· 
ıaittir. Faknt bugün için hare· 
kete geçilmiş değildir. Binalar 
lptid ai denilecek şekildedir. Eğer 
buraya para sarfetmek fırsata 
zuhur eder e şarkm bu uzak 
kasabası irin bir manzaraya 
bürOnebilir. 

Kasabada 1653 nüfus, 246 
v ve ka:rn dahilinde de 154 köy 

vardır. Kasabada bir cami, bir 
ilkmektep bir de hamam vardır. 
Genç ve mUnevver muallimler 
burada çocukları asrt terbiye ile 
yetiştirmek husunda büyllk bir 
gayret arfediyorlar. Burada ra
ıi çok geniş ve çok zengindir. 

Bu geni arazinin herhangi 
bir tarafında iki metre kadar 
kazıldığı zaman bol bol su fışkır
maktadır. Ahalisi hemen tama· 
men çifçidir. En ziyade kendir 
ıiraatile uğraşılıyor. istihsal edi
len kendirlerle her sene kiilliyetli 
miktarda urgan yapılm· lodır. 
Geçen sene mühim miktarda 
buğday ve arpa ekilmiş, fakat 
aktinde yağmur dar- --r!iği için 

biraz kuraklık sıkıntı <ilmiş· 
tir. 

Suruç'un en meşhur şeyi t
larıdır. Burada çok güzel atlar 
yetiştirilmektedir. Cins itibarile 
mükemmel olan bu atlar 10 alhn 
liradan 100 altın liraya l~adar 
ted rik edilmektedir. Kas . t 

bugün bir geçit merkezi halin
dedir. Urfa ve Gaziantep yo
lu llzerinde bulunduğu için 
hergUn yllzlerce yolcu gelip aeç
mektedir. 

Hudut taburunun apor faali
yeti n ticesi olarak burada ( Yal· 
dmm ) isminde bir ıpor klnbn 
te kil dilmiştir. Spor hareket· 
lerine karşı timdiye Jrn !ar alA· 
k sız kalan Sunıç en~lerl 
bu sayede por ile ufrq• 
mak fırsat ve lmklnını bul· 
muşlardır. Kliip mensupları ilk 
defa olarak 17 haziran cum 

UnU siyahlı beyazlı formalnrile 
ıahnya çıkmışlar ve top oynamıya 
başlamı§lardır, Bu ilk oyunu ahali 
merakla seyretmiftir 'l N ____ , .. 
uriyede 
ahkiimla1 

Af/ ediliyor 
Berut (ijususi) - Fransa ha

riciye nezareti, Suriye Ali Komi· 
erliğinin Suriyeli siyasi mahküm

larm affını talep eden llyibasına 
nıuvafakat cevabı vermiştir. Bu 
cevabn binaen bugUn yarın umu
mi af kararının ilin edileceği 
beklenmektedir. 

Bazı membalardan aızan ha
berlere göre Lübnan kanunu csa-
6isinde mUhim tadilAt yapılacak
tır. Bu tadilatın en mlihimmi in
tihabatın bir dereceli olması
dır. Yeni kanunu esasinin yakın· 
da tatbik mevkiine konacağı teyit 
edilmektedir. ' 

Elazizde Bir Ev Çöktü 
Elaziz ( Husust ) - Nail Bey 

mahallesinde Göllü Mustafa efen
dinin henü7. inşa edilmekte olan 
hanesinin ani olarak çökmesin .. 
den zemin katta bulunan bir 
inekle üç koyun telef olmuştur. 

~Rl ı Tarihi Fıkra 

~-DBBIEB:B~:!iDm-=~mmımlPE7.m~3mZ!Cer&2!lE:D:::mc6~~~-.cmmm-• IA/acakhga 

Trabzon ( Hv
aust ) - Der! 

e 

• ez 
• 

ergı er 
'serlerini h Tİ 
olan bu sergller 
yeni ne lin itina 

ile yetiştiğini 
g3!termesi itiba· 

rile ıayam dik· 
kattir. 

ene inin hitamı 
mü na se be tiy le 
Trabzon mual
limler birliği ta• 
rafından geçen 
hafta bir Mersin 
guintisi ve bu Gezdiğim, la-
hafta da bir ve kender Pqa, 
da balosu tertip Cudi Bey •e Tat· 
olunmuştur. bikat Mektep-

Mersin; T rab- lerindeki nrfi· 
zona bir parça .. ~ lerde ilkmektep 
uzak olmasına talebeal elinden 
rağmen, hava ve Trabzonda Tatbikat mektebi talebeleri ÇJktıjına inanıl-

suyunun şöhreti itibarile cuma bir gün geçirmiıler, nihayet ant mıync k derecede mükemmel •• 
günleri epiyce kalabalık toplayan beşten itibaren muallimler motar· kusur uz biçki di • ye elitleri 
güzel bir mesiredir. lerle ve diğerleri otomobillerle nlimuneleri ıardtım. 

Cuma sabahı erkenden mo- Trabzona dönmüşlerdir. Yine Bilhassa ıon sınıf t lebeleri-
törlerle Mersine hareket edildi. Muallimler Bir1iği tarafından bu nin biçki ve diki i§leri çok aöz 
Munllimlerin bu gezintisinden ha- hafta tertip olunan veda balosuna alıcıdır. 
berdar olan birçok Trabzon ~enç- birçok aileler iştirak elmiş ve Bunlardaıa başka Erkek Mu-

leri de Mersine gelmiş oldukları için geç vakte kadar dansedilerelc: ilim Mektf:bi tarafından tertip 
o gün Mersinde misli görülmemiş eğlenilmiştir. olunan Muallim Sergisi bUyilk bir 
bir kalabalık birikmişti. Gerek * Şehrimizdeki bntün ilk- rağbet görmektedir. 
muallimler ve gerek Pulathane ve mekteplerde sene sonu mUnase- Bu ergide çok muvaffak 
Trabzon gençleri bütün gün muh betile elişleri ve resim serg°1leri yağlı boya eserler nazarı dikkati 
telif eğlenceler tertip ederek lıo açıldı. Miniminilerin çok kıymetli celbetmektedir. Ka • Re. 

ra zon 
Tacirlerinin 
Bir Temennisi 

Trabzon (Hususi) - Bugüne 
kadar gerek ithal4t, gerekıe tran-
ıit eşyasının gümrUk muamelesi, 
k çakçılık kanunun i tin den 
mavnalar dahilinde y pılıyor ve 
bu uretle ufak bir masrafa kat· 
)anıl rak ıehre ithal ediliyordu. 

Fakat ıon gilnlerde vfll
yet tarafından Glimrük Bqmfi· 
dllrlOğiine verilen bir emirle, ot, 
talaş, çimento, demir ve cam gl· 
bi bnytık parti mallar hakkında 
tatbik edilen bu muamele değiş
miştir. Şimdi tacirler bütnn mal-
larını mavnalardan gtimrfik am
barlanna nakletmiye mecbur tu-
tulmuşlardır. Halbuki bu mecbu
riyet tacirlerin zarcırmı intaç 
etmektedir. Tacirler gllmrük 
muamele inin eskisi gibi mav· 
nada y pılmasını temenni ediyor
lar. Esasen • bu tekil, Kaçak
çılık Kanunile t cirlere bahşe· 
dilmiş bir hak olarak tellkki 
ediliyor. AIAkadar tacirler bu 
husu ta Gnmrllkler VekAletine de 
müracaat etmişlerdir. Ka. Re. 

Mudanyac;la 
Şayanı Hayret Şekilde 

Bir Teşyi Merasimi 
Gemlik (Husu t) - Şehrimiz 

aporcuları bir davet llzerine Mu-
danyaya gittiler. Mudanya genç· 
)eri sporcularımızı muzikalarla 
Jstilcbal etmişlerdir. Mudanya ve 
Gemlik takımları arasında yapılan 
müsabaka beraberlikle neticelen
miştir. Fakat sporcularım uı karşı 
yRpılan teşyi merasimi \=ôk garip 
şekilde cereyan etmiştir. Sporcu· 
larımızın bindikleri motörlere 
sahilden taşlar atılmış ve avukat 
Behçet Beyin hanımı burnundan 
yaralanmıştır. Kaptan Saim Be
yin karnına da bir taş isabet 
etmiştir. Gemlik balkı çok mü
teessirdir. 

e lekette 

ne al Parlak 
Merasimle Küşat Edildi 

Edirne H lk vlnln görUnUşU 
Edirne (Husust)- Cuma günü ı Kız Muallim Mektebi Müdftrll 

yapılan şehrimiz Halkevinin kUıat Rifat Necdet Bey bir hitabe 
resmi büylilC tezahürata vesile irat etti. Bu arada Nihat Sami 
verdi. Merasim ıalonu hıncahınç Beyin okuduğu tiir de çok eğ .. 
dolmuş, bir kısım halk ayaktıı ve nildi. 
dışarda kalmıılardı. Çok gUzel 
tertip olunan program ıonun 

kadar kusursuz bir ıekilde tatbik 
edildi. 

E vvelA latiklAl Marşı dinle
nildi. Sonra Halkevi Reisi bir 
nutuk öyledi e dah 

Bir Cinayet 
Bandırmada Bir Köylü 
Bıçakla Karısını Öldürdü 

Bandırmanın Şevketiye nahi
ye ine merbu~ Bolcaağaç k5ylln
de müthiş bir cinayet oJmu tur. 

Ali oğlu Hllseyin n mınd 
bir adam lcan ı Ferid Hamını 

bıçakla öldürmüştnr. Hü eynin 
cinnet alAimi gösterdiği söylen
rnektecHr. 

Programın geceye ait olan 
kısmı da bllyllk bir intizam 
içinde ikmal edildi. Bu arada 
iki de filim gösterildi. Filimler
den biri Gazi Hz. inin Edime 
seyahati, diğeri de Ankar poı· 

tası filmi idi. M. 

Elazizde 
Bir Hırsız Cürmümeşhut 

Halinde Yakalandı 
Eliiziz (Hususi) - Cuma gönü 

ıaat beş sıralarında Tilccarlar 
Çarşısında Bitlisli · Attnr Şerif 
~fendinin dUkkAnımn arka du
vannı delmek suretile içeriye 
giren Konya Ereğlisinin Scrdill 
k6yünden İsmail, cürmllmeşhut 
bnlinde zabıta memurlarımız ta
rafından derdest edilmiştir. 

Ders! 
Arkadaşlarımdan biri , ödüııÇ 

para verdiği bir dostuna tıaber 
l'Önderip borcunu ödemesini rica 
eder. O dost ta cevaben bir 
mektup yazar. Tarihten ikraı 
ve iıtikraz meselelerinde de is• 
til de olunabileceğini gösterme~ 
itibarile dikkate lAyık gördiiğii .. 
mllz bu mektubu .. o arkadaşın 
mU.aadesile - ııynen naklediyo
rum: 

" Abbasiler devrinde Aınar• 
bin HamzatUlkAtip isminde bir 
ut Yardı. Çirkin yüzlü ve şaf1 

ı&ıltl bir adamdı. Llkin bilgisi 

)'übekti, tali~ati yüksekti, sab•
Yeti yllksekliğin de fevkinde bit 
ıeydJ. Herkese iyilik ederdi, dür 
mllflerin yardımına koşardı, bll-
t kazancını hayır için harcardı· 
Memurgetten açığa çıkarılar.~ 
zaruretle kaJan valilerden bırı, 

bir l'Ön ona oğlunu gönderdi, ile 
ride 6denmek üzere mühimce bir 
para istedi. 

Amare ıenet istemeksizin ve 
tediye gününü tayine lüzum gar
meksizin istenilen parayı verdi· 
Maıul vali, bir müddet sonra işe 
girdi, zaruretten kurtuldu vo 
Amareye borcunu ödemek isti
yerek mufassal bir teşekkürnnnıo 
kaleme aldı, onu ve parayı - yin• 
oğluna verip· alacaklısına yolladı. 

Çirkin yllzlü cömert, mekh.1" 
bun ancak bir satırını okumıy• 
tahammül gösterdi ve işitenleri 
Urktıten sert bir sesle haykırdı 1 

- Ben, babanızm arrafı mı" 
yım ki eli daralıdca kendisin• 
para vereyim ve eli geni~eyinc• 
de paramı geri alayım. YürUı 
parayı da geri giStor, yoksa seni 
incitirim, param da ıokağa dö
lı•°'"!m r " 

Arkadaşıma borçlu olan zat, 
bu tarihi fıkrayı kaydetliktell 
IODla mektubunu fU cUmlelerl• 
bitiriyor : 

• Siz Amare gibi çirkiıı de
lilafııiz, yakışıklı bir adamsını'
Ona karşı çehrece haiz olduğunuı 
faikıyeti, civanmertlikte de glW 
t rmeniz ve bana biraz dah• 
para göndermeniz lazım gelir!,, 

Arkadaşım, soğuk na~ibat 
lan bir adam hoşnutsuzluğil• 

bana sordu ı 

- Ne dersiniz, ne yapmak .. 
lıtımı muvafık görürsünüz? 

Borçlunun metanetine hürınet 
ederek ıu cevabı verdim: 

- Dediğini ynpamazsaıuz bil• 
bir ibraname gönderip Aınart .. 
den aıağı kalmadığınızı ısP~~ 
edinh. Bu suretle ikinci bir tarı 
deni almaktan kurtulmuş olı.ır' 
ıunuıl 

Bir Tavzih 
21 haziran tarihli nüshaınııdJ 

İzmir Tayyare şubesinin bir sio; 
ma binası yaptırmak karan11 , 

S p' 
oldup, bu maksatla Gllzel ıı. i 
atler Akademisine plan tauııff1 
için mllracaat edildiği yazılıll•!~ 
Bu haberde bir yanlışlık o~d~!y
nu billhare anladık. Çünkı ,, 

C · · b- 1 b ·r ıcnr yare emıyetı oy e ı i5'" 
vermit değildir. Yaptı~l~ak a!A .. 
tenen ıinema He Ceınıyetuı ~ 
kadar bulunmadıgı aolaııl.118 

tadır. 
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Siyaset Alemi ı 

Lozan 
Konferansı 
Etrafında 

Lozan, 27 - Pazar gUnU, pek 
sakin geçmiştir. Havanın güzel· 
liğinden istifade eden heyetler, 
kırlara gitmişler veya gölde gezin
tiler yaparak eğlenmişlerdir. 

M. Germen Marten, bütUn 
gün çalışmışbr. Mumaileyh, İngil· 
tere Ticaret Nazın M. Runsiman 
şerefine bir öğle ziyafeti çekmiş, 
akşam yemeğinde de Mak Donal· 
dm misafiri olmuıtur. 

Bütün bu telikilerin l"irifat 
icabı olmadığım ve nazırlar ara· 
amdaki mlikilemelerin yarın baı· 
layacak olan bilyilk günlere ait 
programlar hakkında cereyan 
etmif bwundujunu ıöylememiye 
hacet yoktur. 

Fon Papenln Beyanab 
Berlin, 27 - M. Fon Papcn 

tamirat ilga edildiği takdirde 
Fransanın mali tavizata hakkı 
olacajı suretindeki beyanab, sağ 
cenah Alman matbuatının fiddetli 
tenkitlerini davet etmiştir. 

Be!ç1kanan Pllm 
Loıan, 24 - Belçika, kendi 

plAnmın tallağını vilcuda getir· 
mlıtir. Bu plln, Alrnanya'nın 
sınai matlnbahmn gayet kuvvetli 
bir merkezi ıirket yedinde cem 
ve ıeferber edilmesini natıktır, 
bu suretle A1manya'ya döviz 
temin edilmiı olacaktır. 

Almanyanın planı, merakla 
beklenilmektedir. Almanya, bu 
pllnı ile tamirat meselesini hal· 
ledeceği llmidinde bulunmakta
dır. 

Bir mllddettenberi Avrupa· 
nıo kalkınmasına milteaJJik 
olan, meseli bir Avrupa 
ve bir de Tuna federasyonu tesis 
edilmesi projeleri gibi tekliflerde 
6nayak olmuı olan Fransa biikü
meti de niyet ve maksatla~mı 

tasrih ve ikmal etmiye amade 
bulunmaktadır .. 

Fransız 
Bütçesinde 
Tasarruf 

Paris 27 - 40,000.000,000 
kadar tahmin olunan bütçenin 
bu mali seneye ait açığı kapat· 
mak için masarif 3,000,000,000 
miktarında tahdit olunacak hem
de l ,000,000,000 miktarında bir 
tasarruf için hazinece tertibat 
alınacak ır. 

Dünkü kabinede M. Palman
de 'nin serdetmiş olduğu teklif
lerin müzakeresinden sonr.a mu· 
maileyhten bilhassa aşağıdaki 
noktaları ihtiva edecek bir metin 

BARİCI 

Muhtaç Devletlere Kredi Açılıyor. 

f Yapı dı Fransız Bütçesinde Tasarr 
Muhtaç 
Devletlere 
Kredi 

Lozan 27 - Avrupa devlet· 
leri için müşterek bir sandık ih· 
dasJDa müteallik olan proje Ce-

miyeti Akvam erkAnından birine 

atfedilmektedir. 

Bu mUfterek aandıiın bir lu
sım ıermayelİ, •azİyeti NlAba yllz 

tuttukça vo tediye kabiliyeti 

hasıl oldukça Almanya tarafın

dan tamirat namile yapılacak 

olan tediyat ile temin oluna
caktır. 

" Sandık " ausından olan bU

ttia memleketler, bundan başka 

gümrilk varidatları ile ve ticaret 

bilançoları ile mütenasip bir 
ıneblli da vereceklerdir. 

Bu suretle toplanılmış olan 
mebalii ile ihtiyacı olan memle-

ketlere kredi açılacaktır. Bu 
sandık mevcudu muhtelif para-

lardan terekkOp edeceğinden 
sandık, tediyat bankasının yanı· 

başında kambiyolar iç.in kuvvetli 
bir nazım olacakbr. 

Bu aandığm idaresi, Cemiyeti 

akvam tarafından tayin edilecek 

beynelmilel bir komite tarafından 
temin olunacaktır. 

Bu •ureUe, tamirat meselesi 
esas itibarile bir hal suretine ik· 

tiran ederek konferans resmi 

surette Avrupaya ait iktısadi 

meselelerinin tetkikine başladığı 

zaman mükaleme mevzuu ola· 
caktır. 

tanzim ctmeai rica edilmiştir. 

Millt m&dafaaya tahsis edilmiı 
olan kredilerde ceman yllzde 10 
raddesinde tenzilit icrası; 

Tayin edilecek usullere tevfi
kan memurin ye milstahdemin 
masarifinden takriben yüzde 5 
nisbetinde tenzilit yapılması; 

Son kabine tarafından ihdas 
edilmi§ olan muhariplere mahsus 
tekaüt aidatından müstefit olan· 
lardan bir kısmı bu haktan mah· 
yum edilmekten ise birçok milyar 
tasasruf temin edebilecek hususi 
bir tekaüt sandığı ihdası mesele
sinin tetkiki. 

Haz.inece alınacak tertibata 

Bu lrnrikatür 

Moakovada çıkan 

bir Rus gazetesin-

de intişar etmi~

tir. Kaf'ik:ıtür, 

Romanyanın Fran

udan yaphj'ı S.

tlkrulara tel milt 

etmektedir. Bu 

Karikatürdeki tiı

man adam Fraa

aıı. .ermayedarla

rı nı, bat kau da 

Romanya hıızine

sini temsil et· 
mckt~dir. Karika

tür, Römanyanın 

ne 9eraitle para 

iatikru ettıtini 

anlatsıaktadır. 

~UT' 6\~ROM"fı4'<A 
ttÜ"'UME'Ti ARAMty 
g\IRA'fA MU 1\ACA -'T' 
OLUN MAS\ •••• 

C ebelitarik 
Tüneli 

Madrit 27 - Cebelitarıkta 
deniz altında bir tünel kazılma· 
smıt ait iptidai mesaiye başlanıl· 
mışbr. Hali hazırda boğazın jeo· 
lojik bünyesini sahih bir surette 
tayin için iskandil ameliyatı ya· 
pılmaktadır. 

Hükumetin ve ıiyasct alemi
nin her tUrlü müdahalesinden 
mllstakil olarak bir deniz alb 
tünelini hiaıayo komitesi teşkil 
edilmiıtir. 

Almanyada Kargaşahklar 
Berlin, 21 - Almanyanın 

birçok yerlerinde yine bir takım 
arbede ve müsademe olmuştur. 
Berliode 1000 o yakın tevkifat 
yapılmıştır. 

== TAKViM:= 
SALI 

!O Cila· 28 HAZiRAN • 932 hasu 54 

Arabt 1 Rumt 
22 - Se.far • 13Sl 15·Ha~.::~· 1341 
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gelince bilhassa iş miktarı iize
rinden almmakta olan resim mu
afiyetinin ilgası ve büyük :servet· 
lerden alınan umumi vergi nis-

betinin tezyidi derpi~ olumaktadır. 

Hoverin Teklifi 
Ve Temaslar 

Cenevre 27 Cencvrl!de 
pazar gününüo en şayanı dikkat 
hadisesi, M. Makdonaldın Ameri· 
ka murahhasları M. jipson ile 
M. Norman Davisi ziyareti ol· 
muştur. 

M. jipson tarafından göl ke
narmdaki köşküne öğle yem~ğino 
davet edilmit olan M. Mak Do· 
nald, Amerika Reisicümhuru M. 
Hover tarafından tahdidi tcslihat 
hakkında yapılan teklifler hak
kında Amerika bOkfımetinin ha· 
kiki niyetlerinin neden ibaret ol· 
duğunu daha iyi anlamak için bu 
fırsattan istifade ctmiıtir. 

M. jipıon Cenevre'd• Fr.an· 
ıız • lngiliz .. Amerikan müzake
relerine tekrar giriımeden evvel 
lngiliz Baıvekilinin temayUlitmı 
iskandil etmek ar:zusunda bulun· 
doğu muhakkaktır. 

Hover tekliflerini devletler ta· 
rafından kolaylıkla kabul edile· 
bilecek bir şekle sokmak için 
her ilç heyetin bir anla~ma ve 
uzlaşma gayreti sarfetmekte ol· 
dukları şüphesizdir. 

Harici Haberler 
Barad11 bitmedi lutfen 6 ıncı 

saq/ada olcuganuz 

EDEBi TEFILKAMIZ: 52=::==:==:=::=:==::=::;:=:=: duyar, fakat hu... Haydi camw, 
Y ohan. Sen ,ıldırmı~sın.. Ben 
bir daha onun iımini ağzıma 

almıyacağım. 

mecii!.m Viktoryaya demin 
rastgeldim. 

VİKTORYA 
Muharriri: l<nııt Hamsutt Nakleden: H. Ş. 

- Buoları kim söylüyor"? 
- Rişmont dün akşam an-

latıyordu. O tabii bilir. Riş
nıondu tanımaz mısın? 

- Pek te iyi habrlamıyorum. 
Bir defa ~erefime bir nutuk söy· 
lemişti. Gömleğinin lizerinde bir 
elmas iğne vardı. Ondan hatırım· 
da kalan hepsi bu kadar. 

- Çok, çok iyi bir çocuk. 
Abf Bana yaklaşıp önümde eği
lerek: Ma.traazel belki beni tanı
mazlar, deyişi yok mu? ... lşte oza-

ırıan dayanamayıp ona giiJüınü 

verdim. 
- Gül mü? Hangi gülü? 
- Hani şu saçlarımdaki gülü. 

1şte onu kendisine hediye ettim. 
- Görüyorum ki, Rişmond'a 

fena tutulmuşsun. 

Genç kızın rüzU kızardı, şid
det le kendisini müdafaa etmek 
istedi. 

- Oh J Bu asla doğru değil! 
1nsanın bir genç hoıuna gidebi
lir, onunla 1'Örilımek ihtiyacını 

- 1nsaf et, Kamili, maksadım 
o değildi.. Batırma böyle şeyler 
getirmek öoğru değil Bilakis 
dUn ~ece seni eğlendird;ği için 
ona teşekkür etmeliyim. 

- Evet, evet, çok rica ede
rim, bunu yap. Sen üzülme1 Bir 
daha ona tek bir .söz söylemi
yeceğim. 

Süküt. 
Haydi, güzelim, darılma! 

Ne o, gidiyor musun? 

Evet, daha faz1a kala· 
marn, eserin neresine ge1din ? 
Annem de mera:k ediyor, tuhaf 
değil mi? Haftalardanber1 gör-

- Demin mi? 
- Evet, buraya geliyorken. 

YüzU ciilüyordu, oh, AUahun, 
o ne çok ıihtiyar.lanu-1~ Şey, 
birazdu ıbize gelir nıiıin '/ 

Yohan birdenbirce fırlıyarak 

ve fÜr.UnU bir kırmızılık kap ı· 
yarak: 

- Hayhay, akşama ;gelir.im, 
ihtimal ki başka bir gün gelirim. 
Yalmz şu anda hatırıma gelen 
hir şeyi hemen yazmalıymı. Bu, 
hikayelerimin bir hatimesi gibi 
olacak. Ohl öyle hoş bir şey 
olacak ki.. eserimin sonuna ilave 
etmek istediğim şey şudur: Ben 
fant dünyayı ytiksekten ıli%üyo-
rum .• 

Gönül işleri l 
Evli 
Bir Erkek 
Seviyorum 

Ankaradan AkgUI imzasile 
genç bir kariim bana gönderdiği 
mektupta ~unları yazıyor: 

··~1e lek \'e içtimai me,kii iti· 
h ırılc ail<'ınin kiif\ ii olaıı coluk· 
lu çocuklu bir ailt• bab:ıc::ile ta· 
rıı,.ıyordıım. Bu tun\ 'namız en 
n 'lııt}('t miithiş bir ... c.,·gi)e mü~ 

cer o1dn. O her Şt') e rağmrn be
llİrnlr C\ lenıniJ·e razı. Yalnıı ben 
ai]f'-.inin ınııruz kalncnğı felaketi 
dii ~ii ııerck hu hrarılı ınınnnltır ge
çirmekte) im. Acnlıa ne )apmah· 
) ım?,, 

Kızım, 

Sen evveli baıından yanlıı 
yola sapmışsın.. Çoluğu çocuğu 

olan bir erkekle mfinasebetinl 
bu kndnr ileriye glSUirmcden, 
aşka varmadan bu yoldan dön· 
mek icap ederdi. Sarsılmadan 
devam eden, senelerin değil hat• 
ta ayların geçmesile yıpranınıyan 
asklara r.:atgelmek imkAnsızdır. 
Sevdiğin erkeğin kansına ve ç~ 
cuklarına karşı muhabbetini sar
san kuvvet bugnn sana olen aş
kını da sarsabilir. 

Senin yapacağın şey bu adam· 
dan uzaklaımak vo onun tekrar 
ailesine dönmeıi içiıı fırsat ver
mektir. Çocuklu bir aileyi yık
mak ne kolay ne de vicdanlı 
bir harekettir. 

>f 
Yine Ankaradan KurtUlut 

Serap imzasile bir lcariim de 
ıunu soruyor! 

"Birçok 1gençler tarafından 

:sevıJiyorum. Fakat bunların hald
kt fikirlerini bilmiyorum, eyi 
bir netice almak için ne yapma· 
lıyım?" 

Kızım; 
Netice onların hiuine bağh 

olduğu kadar senin de hissine 
bağladar. Sen en çok hangisin
den hoılanıyorsan onu tercih 
.eder ve mtinaeebahnı .onunla 
iidame ettirirsin. 

Bunlardan seni hangiıinin 
daha çok sevdiğini, hangisinin 
daha •amim1 olduğunu aulamak 
için, her kadına tabiatin verd'ğl 
imtihan kabiliyetinden istifade 
ederek, onları hissettirmeksizin 
imtihan eder, ona göre hükmllnO 
verirsin. 

• Ankarada Cemil Beye: 
Sevgilinizden mektup gelmedikı 

çe sizin bir ıey yazmanız doğru 
değildir. ihtimal sizi unutmaya 
kaTar vermiştir. ihtimal hcntlı 
mektuplqmak için adres temin 
edememittir. Her iki takdirde de 
telqa lüzum yoktur, Bekleyiniz. 

HANIM TEYZE 

Muhteşem, efsanevi, papalara 
bir muazz1m mant-0! 06nyayı ka~ 
Jıyor~ Bunun kıvnmları arasında 
insanlar. çift çift dolaşacaklar. 
V.a'kit akşam, ~Uküo ve aşk :saa
ti. Bu faslın ismine birleşme diye
ceğim. Oh bu pek parlak birfey 
olacak .. 8en her zaman hayalim
de bu manzarayı tôrt'ırüm, ve 
be.r defas nda htyecanımdan 

göğsum çathyacak gibi o1ur. 
Ve enın ateşini s5ndUrecek 
bir kudrette olduğumu zannede
rim. !nsanlar, hayvan1ar •ve 1rnş· 
lar sırasile oraya, dünyayı örte· 
cek o\an muazıam mantonun al· 
tına sığmacak1ar. Her birinin 
uş'ka tahsis edilen bususl bit er 
saati olacak. 

(Arkaaı ur) 
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Halkı Szkmıyan 
Vergiler 
Hangileridir? 

- Halkı en az sıl<acak ver
ailer nelerdir? 

Amerika hükumeti geçenlerde 
bUtçe açığını kapatmak maksadile 
yeni varidat membaı bulmak is
tediği :zaman bir mütehassıs he
yetine bu suali sormuştu. 

Heyet uzun uzadıya düşün
dükten sonra bir liste yaptı, 
hnkümet te bu listede bazı ka
lemleri seçti, kanun haline ge
tirdi. Bu kanun artık tatbik 
mevkiine de geçmiştir. 

Amerikahlarm, halkı sıkmıya· 
cak diye buldukları vergiler 
9unlardır: 

1 - Tiyatrolarda ve sinema
larda fiati bir Türk lirasını ge
çen mevkilerin biletlerine 22 
kUrşluk bir pul yapıştırılacak. 

2 - Dört buçuk litrelik bir 
teneke benzinden 2 kuruş fazla 
resim alınacak. 

3 - Her banka çekinden (4) 
kuruş alınacak. 

4 - Her te!grafa dahil için 
( 10) hariç için (20} kuruşluk pul 
ilsak edilecek. 

5 - Satılan her otomobilden 
yilzde üç resim alınacaktır. 

Yeni vergilerin en güzeli de 
fUdur: 

6 - Her nevi kokular ytizda 
on ı.amma tabidir. 

F ransada Buhran 
Fransada iktisadi buhran de

niz nakliyatına da sirayet etmiştir. 
Bu dakikada muhtelif Fransa li
manlarında Atıl yatan vapurların 
miktarı (92 l ,000) toniUitoya baliğ 
olmuştur. Bu miktarda Uç ay 
evvelkine nazaran ( 153, 000) toni
IAto fazlalık vardır. 

Binlerce denizci işsiz kalmış
tır. Vapurları atalete malikiim 
edilen kaptanlar boş durmamak 
için sefer yapan vapurlarda dU-
menciJiğe razı olmakta, genç · 
kaptanlar da tayfalık yapmakta
dırlar. İnşaat tezgahları da aynı 
haldedir. Evvelden sipariş edil
miş olanları istisna ederseniz 
yeniden tezgaha konulmuş oJan 
hiçbir gemi y\'>ktur. Mevcut 
inşaat durduğu zaman im sahad~ 
da faaliyet tamamen sönecektir. 

Bizzat Deniz Ticareti Nazırı 
M. Leon Meyer'in söylediğine 
göre, \'aziyet vahimdir 1 Kısmi 
tedbirlerle vaziyeti düzeltmek 
imkanı yoktur. Bu itibarla Fran
sızlar da bUtUn ümitlerini, dünya 
iktısadiyatmın ayni zamanda dU
xeJmesine raptetıniye başlamıı
lardır. 

Buhranın Evlenmeye Tesiri 
Parisle Fransız Musevilerinin 

biiyük sinağonunun idare heyeti, 
Baron Rober dö Roçildin riyaseti 
altmda fe.vkalAde bir içtima ak
tetmiştir. Bu içtimmn iebebi si
nağonun maJi vaziyetini gözden 
g.eçirmekHr. 

Filhakika muhasebeci söze 
başlayarak cemaatin din işlerine 
ait varidat membalarmm günden 
gUne kurumıya başladığım anlat
mış ve bu arada evlenmelerin 
ayda 65 ten 44 e dilştüğünü ve 
bunun da para sıkmbsından ileri 
geldiğini söylemiştir. 

idare heyeti müstahdemininin 
maaşlarını yUzde on nisbetinde 
indirmiye karar vermiştir. 

-Dünya Olup ~te r- Kari hlektuplnrı 

Asılarak, Kesilerek, Kurşuna izi erek ~sıkb 
A ınecrası 

Ani Surette Değil .. Fakat Tedricen 
Tatbik Edilen Bir Ölüm Cezası .. 

Romanya Zindanlarında Kürek Mahkumları 

Bükreş, 22 (Haziran) - Ru
manya, 61Um cezasım kabul et
miyen çok nadir memleketlerden 
biridir. 

Burada bir haydut başka 

memleketlerde ancak hayatını 
vermek suretile ödeyebileceği bir 
cinayet işlediği zaman ıadece 

muvakkat veya müebbet kürek 
cezasına rnahküm edilir. 

Fakat hakikati halde müebbet 
kürek cezasmın ölüm cezasından 
farkı yoktur, hududu on seneyi 
geçen muvakkat kürek cezaları 

da ayni haldedir. Bunun sebebi 
şudur: 

Müebbet veya muvakkat kü
rek cezasına mahkum edilen bir 
adam hapishaneye değil, tuz 
ocaklnrma gönderilir. Bu tuz 
ocakları memleketin, muhtelif fa
kat claimn çok ıssız yerlerinde 
ve toprağın üstünde değil altın
da lciiindir, ucu bucağı bulun
mayan yekdiğerioe merbut birer 
mağara silsilesi halindedir. 

Mahknmlar'. sabahtan akoa-
ma kadar bu mataraların 
içinde duvarları yararak 
veya zemini kazarak , ya-

hut ta yeni ocak açarak 
kazma klirek ile çahşır· 

lar. Bastıkları zemin ra· 
tıptır. Ayaklara daimi bir 

çamur içindedir. Fazla 
olarak ta mağaranın tava-

nından üstlerine damla 

damla tuzlu bir su akar. 

Burada yaşamak imkAn
sızdır, binaenaleyh: 

- Romanyada ölüm 
yoktur, demek hatadır. 

...... 1 
- Romanyada ani ölUm ce

zası yoktur, yavaş yavaş, 
tedrici bir ölUm cezası vardır 

demek daha doğrudur. 

Filhakika geçenlerde ya.pılan 

bir istatistik gösteriyor ki, bu 

tuz madenlerinde en fazla daya

nan mahkum (Hl) sene yaşayabi~

miştir. Şu halde müebbet olmasa 
bile on seneden fazla bir kUreğe 
mahkum edilmiş olan haydut ha
kikati halde ölüm eezasına çarpıl
mış değildir, fakat bu ceza der

hal gelmeyen, zamanla tahakkuk 
eden, yavaş yavaş öldüren bir 

cezadır. 

KUçUk Bir Işık 

Mahkumlarda kaçma ümidi 

vardır, zannederseniz yamlırsınıı. 
Hayar, tuz madenlerine gönderi· 
len kürek mahkumunun buradan 
kaçması mümkün değildir: 

Geçen sene) e ielinceye ka-

dar mahkumlar geceleri de bu 
mağarada yatarlardı, içeri gir
cliideri gfindeo itibaren ·guneşio 
ziyasını görmekten mahrum ka
lırlardı, fakat parlAmentoya veri· 
len bir takrir üzerine kUçllk bir 
ıslahat yapıldı. Şimdi malıküın· 
lar geceleri mağara1:lan çıkarıl .. 
makta, mağaranm cıvarmda ya· 
pılan bilylik bir kovuşa iÖtilrül .. 
mektedir. 

Gerek mağaraların, gerek 
kovu~larm etrafı jandarmanın 
muhafazası altındadır. Fazla ola· 
rak bin bir mania ile çevrilmiştir. 
Evet tekrar edelim: Buradan 
kaçmak milmkün değildir. 

Bununla beraber tuz ocakla• 
rına gönderilen her mahkümda 

küçük bir Umit ıfığı mevcuttur ı 
Filhakika 3 sene arkadaşJarma 
nümune olacak bir uslulukla ça
lıştığı takdirde tuz ocakların• 
dan çıkanlır, oiıbeten Jaha 
ııhhi olan demir madenlerine 
gönderilir, yahut ta hapishane 
atelyelerinde çalııbrı.ln v~ bu 
ıuretJe muvakkat ktlrek mah-

/,,. 
fo 

kCımlarına cezalarını ölmeden bi- } 
tlrmok lmkinı verilmiş oJur. 

Bir Tarihçe .. 
Romanyanan medeni kanunu 

Rusya ile aramızda çıkan muhare
bede küllh kapmak suretile istik
IAlini kazandığı zaman yapılmış 
ve aynen ( Napolyon ) un eseri 
olan Fransız kanunundan iktibas 

Bir Mabedin Takdisi 
Roma, 27 - Harp esnasında 

tahrip olunan ve Faşist hükumeti 
tarafından yeniden inşa ettirilen 
Gorizyadaki büyük mabedin tak
dis merasimi diln askeri ve sivil 
hükumet erkAnile, ruhani maka
mat mUmessillerinin huzurunda 
icra edilmiştir. 

Bir Facia 

edilmiştir. 

Romanyalılar sadece bu ka· 
nunda kendi milli Adetlerine te
vafuk etmiyen birlrnç maddeyi 
ve bu arada ölilın cezasmı ıil~ 
mekle iktifa etmişlerdir. 

Reıimlerimiz Romanyada kil· 
rok mahknmlarından bir grupu 
ve atelyede bir çalışma ~eklini 
göstermektedir. 

Siyamda SUkOn Var 
Bangkok, 'l7 (A.A) - Bang· 

kokta sükun hüküm sürmektedir. 

iktidar mevkiine gelmiş olan 
yeni halk fırkası, vaziyete tama
mile hakim bulunmaktadır. Yeni 
hükumet işe başlayıncıya kadar 
rehine olarak muhafaza edilmekte 

olan prens ve prenseslere iyi 
muamele edilmektedir. Bağdat, 27 - Şamdan Bağ· 

dada hareket etmiş olan 4 F ran· 
ıız zabitini aramak için gönde-

Hindistanda Bir Hakim OldUrUldU 
rilen tayyareciler, zabitlerden 
birinin ce3edini bulmuşlardır; 
cesedin Uzerinde "SusuzJuktan 
öliiyorum,, cümle i ) azılı dır. 

Bombay, 27 - Ganj eyaleti· 
nin Munshiya mmlakaıı buıuıl 
hlkimi meçhul bir ~ahı• tarafl· 
dan öldürülmUştür. 

Çambcada tramvay cadde· 
ıinde kAin olan Kısıklı carnll 
mecrası sokaklara akmakta "' 
cuma günleri biraz olsun dinlen• 
mek ve bava almak için gelen 
birçok kimseler bu yüzden ra· 
hatsız olmaktadırlar. 

Biz o civar sakinleri ise bun· 
daıı hergUn rahatıız olduğumu• 
gibi sokakta dolaşmıya çıkan 
ufak çocuklarımızın da bundan 
Ust ve başlarının kirlenmekte ol· 
duklarım görmekle müteellhıı 
oluyoruz, bu hale nihayet ve· 
rilmeıi için mercii aldinin nazar• 
dikkatini ceJbetmenizi rica ede
rim efendim. 

Çamlıcada Abdi Pata kcrimeıL Fatm• 

Hapishaneyi Ziyaret 
Hapihsanei Umuminin buaün 

cuma olmak mlinasebetile ziyaret 
,Unll idi. Saat l 1 de ismimi yaı
dırmııbm. Benim gibi yazılıp ka· 
pıda. bekleyenler 50 kişiyi m6te· 
cavlz ldL Halbuki daha bet 
dakika olmadan kapıya gelen 
boyunbaflı Ye kuavatlı tfendiJet 
kapıdaki memura biz filin ada· 
ma geldik dediler ve henıeıı 
içeri girdiler. Halbuki biz saat· 
lerce bekledik. Burada ııra la· 
kip eden olmaz mı? 

Kabataı\a ı nd11lcı Sılkı 

Cevaplarımız 
Bir doktor imzaaile mektup 

g8nderen kariimize : 
Temas ettiğiniz noktayı tet .. 

kik ve takip edeceğiz. 

• Mustafa Oğlu Ahmet lmı.ah 
mektup sahibine ı 

Defterdarlığa, icap ederse 
Maliye Vekiletinde Muntazanı 
Borçlar MüdllrlütUne istida ile 
mUracaat ediniz. 

* Uıakta Karahalb, Çakçak otlu 
Ahmet Hamdi Efendiye : 

Vaziyetinize nazaran, bir an 
• 

ovvel barıımanız IAzımdır. Heııı 
baba ocağına avdet etmiı, benı 
de ıefaletten kurtulmuı olurıu• 
nur. 

Çingeneler 
Kıralı Öldü 

Ncvyork, (Hususi) - Çinge
neler Kıralı T eodor Mitcel öl-

müştür. Çingeneler kıralınm lıminl 
aıunciye kadar yalnız çeribatilar 
bilirlerdi. Cenaze merasimine 
Amerikanın her tarafından gele11 
çingene heyetlerinden maada 
Fransız, Romanya, Lehistan, Al-
man, Bulgar ve lıpanya Çlng~ 
nelerinin gönderdikleri heyetler df 
iştirak etmiılerdir. Cenazeyi ta• 
kip eden çingene kadanları ren· 
garenk milli şalvarlı elbiseler giy• 
miş, erkekler de siyah elbiseler 
giymişlerdi. Aslen Fransalı olaP 
çingeneler kırah Teodor Mitçel 
her nedense hıristiyan uıuld 
gömülmüş ve duası da ort~ 
doks papazı olan Pötr Kohanik 
tarafından okunmuştur. 

Çingeneler, kıralım gözyaş'" 

ları arasında gömdükten ıonr• 
Çeribaşılardan biri mezarın üıe• 

rine bir fıçı şarap dökmUştUr· 
Cenaze merasiminden sonra bil-' 
tun çingeneler Nevyorkın e~ 
büyllk gazinolarindan birini ang•J' 
ederek 24 saat mütemadiyefl 
eğlenmişlerdir. Çingeneler kıralı 
Teodorun aan'ati nalbanttır. 
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Hapı 
Yuttular! 

== n=t ....... 

Komşu - Hasan Bey, haberin 
var mı? Hani ıokaklarda kuşlara 

niyet çektiren fal
cılar var ya ... Zabıta 
bunları topluyor
muş .. 

Hasan Bey -
Vay! ... Hapı yuttu
lar desene ... 
Komşu - Kim 

hapı yuttu? Falcı-

Hasan Bey - Canım ben 
falcıları söylemiyorum. Falcılığı 

kanun yasak etmiş... Fakat bu 
itte ıairlere yazık oldu ... 

Komşu - Neden? 

Hasan Bey - Neden olacak, 
birader... Kuşlu falcılara beyit 
yazmak yUıUnden birkaç pirin 
cebine beş on para giriyordu. 
Şimdi biçareler ondan da mahrum 
kaldılar, demektir! 

Olur Mu Olur? .. 
Berber dUkklnınm önUnde bir

kaç kişi Bursadaki yedi boynuzlu 
keçiden bahsediyorlardı. O sırada 
oradan geçen Pazar Ola yedi 

boynuzlu keçi sözilnU işitince 
fena halde şaşaladı. 

- Aman yarabbi!.. dedi. 
Kıyamet alimeti!.. Gazetede mi 
yazıyor? 

- Gazetde yazıyor, ya .. Bur
aada bir adamın yedi boynuzlu 
bir geçisi varmış .. 

Bu sözler Uzcrine Hasan Be
yin hayreti birden zail oldu. 

- Haaa!.. dedi. Şöyle ıöy
le!•qize... Aman birader, bu 
rarabet unnda bu da gazeteye 
raıılacak haber mi? ... 

- Peki sen ne unnettin? 
- Canım ben hep, bir kadın 

ıedl boynuzlu keçi doğurmuı 
diye dinliyorum! •. 

Uzak Olsun! 
k.omıu - Aman Haaan Bey, 

lfittin mi? Amerikada gökten 
kili yağmuru yağıyormuş .. 

Ha1an Bey - Aman, deme ... 

- .... 

izdivaca Dair 
lstanbulda evlenenlerin adedi 

geçen seneye nisbetle artmış. 

Yalnız memurlardan evlenenlel' 
azalıyormuş. Bu hiç te doğru bir 
hareket değil. Memurları evlen
dirmek için bir çare diişünmeli. 
Halı, buldum! 

Gayet basit; bekar kal-
makta taannüt eden memurlar
dan ağırca bir bC'lcarlık vcruisi 
almalı r.. 

Yeni bir habere göre de 
Evlenme Dairelerinde tetkikat 
yapılmış, evlenme işlerinin basit
leştirilmesi için tedbirler düşü
nülüyormuş. Basitlestirilmekle iş 
bitmez. Şayet izdivaçların çoğal
masını istiyorsak bekar işsizl erin 

evlenince behemhal bir işe tayin 
edilmelerine dair bir kanm1 ha
zır1ıy'illım. Bakın o zaman millet 
nasıl evleniyor? 

P. O. H. B. ----
işsizler L .. 

İısizlikte~ bahsediliyordu. Biri 
gazetede okumuş : 

- Şu Amerikahlar olur şey 
değil... Şimdi onlarda da İ§sizJik 
başlamış, amma herifler işsizlere 
iki buçuk milyar dolar para tah
sis etmişler !.. 

Bu haberi alaka Ht! dinliycn 
Pazar ola dı:rhal verin<len fırladı. 
Şemsiyesini kofhığunun altına 
ııkıthrıp: 

- Ne duruoorsunuz çocuklar! 
diye bağırdı. Haydi kalkın, 

Amerikaya gidip işsiz olalım!. 
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~--------·ı Soyulan BekçH ----------------.. 
Geh Bilibili .... 

Bdcdiyc seyyah celbine 
~alışıyor. - Gantcler. -

Beri gelin, ey seyyahlar! 
Çekinmeyin pek o kadar 
Size bakın bu ehirde 
Gösterecek nelerim \'arl 
Geh, hilibili lıilibili! ... 

* lstanbuluın bir tan"dir! 
B:>gaziçi şahanedir! 
Onu 1eyy4'h yan çizene 
Hiç şüphe yok divanedir! 
Geh, bilibili bilibili! •.• 

-« 
Çok çağırdık duymaôınızl 
Sözümüze uyınadını:ı ... 
Pazar Ola lalanızdır, 
B ziın hı: ıım da dadınız! 
Gt"h, bilibi!i b'lib.J !. •. 

* 
Be,;;ızıtla l:yfdirniz ... 
Pek uu~-ihurd. r t ııelirniz. 
Nede oiı; , ~: • ı•öre 
Bulunur b"r o dını'ı.! 
Gelı, bil : bili blli bi i! ... 

Su için der ki ıcmzcmdirl 
Havası da bir alemdir! 
insaf edin gelin yahu ... 
Bu döktüğüm size yemdir! 
Geh, bilibili bilı bil ı!... 

* 
Teşrif edin bu temmuza, 
Doyun kııvuıuı, knrpuı:ı .•• 
Gelmezseniz inat edip 
Yuf olıu:ı be topunuza! 
Geh, bil l>i'i bilıbi!il . . 

Mii'cmru&*" 

Pes!... 
, Hasan Beyin bir arkadaıı var

dır. Bu meşhur ubur : 
- Ah Basan Beydğim... di

yordu. Pansiyon salıibi öyle bir 
cadı karı ki elinden gelse beni 
açlıktan öldürecek. .. 

- Ammada ittin canım ... 
- Sahi söylüyorum. Yemekte 

lokmamı sayıyor... Daha bu sa
bah adam akıllı sinirlendim. Sa
bah güya kahve altı etmek için 
sofraya oturduk. Rafadan yumur
tayı severim. Bir aralık kalkıp 
bana ne dese beğenirsin? '' Rica 
ederim, dedi, sofraya oturalıdan 
beri yediğiniz kaç yumurta oldu 
biliyor musunuz ? ,, 

" Biliyorum, sekiz yumurta 1 ,, 
diye bağırdım. Sustu amma, kaç 
para eder. Fena halde ~inirlen
dim ve kahvealh etmeden kaleme 
• • lf gıltım ... 

Pazar Ola: ··Pesi,, deyip uzak
laştı! 

Gn1.tılode ok n-
' orlardı. 
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Komşu - Hasan Bey, piyasadaki bUtiln bu 
sıkrnb sahcınm çok, altcmın az olrr. a ı:.rndan Heri 
geliyormuş ... Yoksa parasızlıktan deG!lmi, •.• 

Pazar ola - Ah, kom,u, sen beni dinle: Hatta 
bize bu sözleri söyleten bile hep parasızhk ! .. 

Top Yeklln 1 
Seyyah celbi meselesi yine 

alevlendi. Galata kulesine asan-
ör yapılacağmdan, kuleye çıkan 

seyyahlar iyice etrafı seyretsin 
diye dürbünler konulacağından 
bahsediJiyor. 

Kulağı delik olan Pazar Ola 
bu haberi işitince doğru kahveye 
geldi, meseleyi açtı. 

- Peki sen ne d~rsin, diye 
sordular.· 

Hasan Bey güldtı : 

- Vallahi birader, dedi. 
Asansör yapmak hiç fena değil. 
Hem seyyahlara kolaylık olur, 
hem de arasıra biz çıkıp etrafı 
seyrederiz 1 Fakat dürbünü koy
masak daha iyi olacak galiba ..• 

- Neden? 

- Neden olacak? Top yekun 
seyrine doyum olmıyan o canım 
panoramanın foyasını meydana 
çıkarıp tadını kaçırır da ondan f .. 

Evlenme istatistiği! 
Geçen gün Hasan Beyle kah

vede oturuyorduk. Bir aralık ga
zetede gözüme ilişen bir haberi 
Pazarolaya eulattım. 

- Hasan Bey, Mersinde ya
zın evlenme vak'aları cyiden eyi
ye azalıyormuş. Kıt ıre!ince iki 
misline çıkıyormuş ... 

Pazarola güldü: 

- Anladım, dedi. Mersinde 
odun kömür fi ati yüksek galiba! 

,---..,..==~=~,,,--- = 

}Berberler 
Ayrılıyorlar! 

İstanbul belediyesi, berberleri 
dört ıınıfa ayırmıya karar vermiş. 
Bu karara göre Be
yoğlun un en yük
sek kuaförlerinden 
yeni camide icrayı 
san'at eden tıraş-

çılara kadar iyi , 
ustura tutan bütün 
perukar esnafı bir· 
den dörde kadar 
sınıflara ayrılacak. 
Belediyemizin bu isabetli lrnrarı 
bana bir şey hatırlattı. Matbuat 
aleminde de böyle bir tasnif 
yapmak faydalı olmaz mı ? 

Surat derisi llzerinde ustura 
kaydırmak san'ati yalnız berber
lere mahsus değil a ... Evela.Jlah 
bu işte en usta perukirlara taş 
çıkaracak kudret ve ehliyette 
nice muharrirlerimiz var... Bana 
kalırsa böyle bir tasnif yapmak 
çok iyi olacak. Öyle ya, lnaan 
karşısına oturduğu berberin ka
çıncı sımf olduğunu bilip kendini 
usturasına öyle teslim etse fena 
mı o!ur? .. 

Böyle bir şey yapılacak olursa 
evveli birinci sınıftan da yllkıek 
ve bir kişiye mahsus olmak Uıe• 
re bir " F evkalid" sınıf ,, ihdas 
etmek lizımgelecek... Bu ımıfın 
kim için hazırlandığım söylemiye 
hAcet var mı ?.. Utif şair ve 
meşhur perukar Florinalı Nazım 
Beyi birinci SJnıf berberler dahi 
dahil olduğu halde diğer traı 
erbabile bir tutmaya hiçbir esnaf 
kail olmaz zannederim. Usturası 
altında birkaç kere baygmlıklar 
geçirmiş bir adam sıfatile ben, 
kendi hesabıma, üstada böyle 
bir tevcihte bulunmayı en tabii 
bir meslektaşlık borcu adde-
derim 1 

Babıali caddesi müdavimleri 
içinde hemen her sınıftan berber 
bulunduğunda şüphe yok ! Şimdi 
bunların derecesini tayin etmek 
gibi oldukça çatallı bir iş kah• 
yor. Biz muharrirler nekadar 
olsa şahsen alakadar olduğumuz 
için bitarafane hareket edeme
yiz. Gelin bu işi Belediyeye bıra
kalım 1 Hazır başlamışken Bele
diye şu iki işi bir çırpıda çıkan
verirse nasıl olur, dersiniz ? ... 

Böyle bir fikri ortaya alnuf 
olmanın verdiği bir hakla ben 
yalnız traşçılar piri için bir fev
kalAde sınıf ihdas edilmesini 
teklif ettim. 

Bu kadarı da bana kafi, vafi 1 
Bilhassa kısa kesmiye itina 

ettiğini bu yuıyı okuduktan 
sonra bir sual hatıra gelir: 

O mübarek ne kar gibi erir, ne· 
de yajmur ıibi akar ... Bir yara
cak olursa ıittin ıtne yerden kal
•ıramayıı. YallabiJ ... 

Belediye, bcrbt.rlerl d6rt aınıfa •)ilrlJCr - Gaıeteludcn -
Berber - Haaan Bey, beni tebrik et .•• Duanız berekAtlle ikinci aınıfe terfi ettim ı .. 

- iyi amma, bakalım sen 
hangi sınıfa ayrılacaksın? 

Artık bunu da bu traşnameml 
okuyan karilerim tayin etsin! Haaan Bey - Ya! ••• Gece derslerlne mi devam edlJoraun ? ... 

.. ....... - Ne mUn•••lt•t. HllNn Beyclllm, llördilncU •ınıf IHtrberken UçilncU aıntf aterber oldumı.. Pazar Ola 
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Bu meb'aslardan bazıları, hak
kında sadır olan karann, Kanunu 
E asiye mugayir ve keyfi olduğu
nu ileri ıllrerek tebliğ edilen 
emre itaat g~stermemk istediler. 
Fakat, yakalarına yapı~an lmv
'fele mukavemet edemediler. Mağ
lup, muzmahil ve perişan bir halde 
ebediyen latanbula ved ettifor. 

Artık, ne Meşrutiyet kalmıştı; 
ne de bunu mOdafaa eden... Bu 
uğurda yeniden mücadeley gir
mek te mecnunane bir hareketti. 
Çllnki, hUkümetin bütün idaresini 
eline alan saray, kahir bir nü
fuz ve kudret kesbetmifi koca 
memaliki mahrusei şahanede ya
fıyan her ferdin, lisan ve efkA
rım çelikten bir mühürle mühiir-

. )emişti. 

Bu kahir nlifU% ve kudret , 
yalnız bir şey istiyordu: 

( SUkOn ve itaat ... ) 

Son defa olarak bu sfikün ve 
itaati ihlal etmiye teşebbllis eden 
Ali Su vi, yüzlerce :ıavallmm 
katili olmuş ve kendi i de süngü 
darbeleri altında parçalanarak, 
Çırağan Sarayının dehlizlerinde 
k8püren al kanlar içinde boğul
muştu. Bugilnden itibaren sa
r yda temel tutan seyyiat ve 
istibdat idaresi tnm otuz 
iki sene devam etti; ve bu müd
det :ıarfında da yavaş yavaş sa
raydan taşarak memleketin her 
tarafında saraya mensup denilen 
bir unsur vücude gelirdi. 

- Sıra ı geldiği zaman izah 
edeceğimiz veçhile, Abdülhami
din başkatipliğinden sadaret mev
kiine yükselen Sait paşanın, sa
drazam olur olmaz ilk icraat 
olmak llzere vücude getirdiği 

hafiye teşkilatı, ~araya mensup 
denilen bu unsurun esasını va
zetnıişti. 

Az zaman zarfında, Kurunu
vusta hükumetlerinin idare tar
zına benLİyen bir teşekkül husu
le geldi. Anado!u, Rumeli Ara
bistan, şu tarafa dursun; lstanbul 
bile, birtakım derebeylerinin 
elinde taksim edilmişti. 1şte bu 
derebeyleri tam otuz iki seııe 
idare etti. 

Ne kadar sahur ve müteham
mil bir milletmişiz, Yarabbi!.. Bu
gün o idarenin içyiizüne ve bil
hassa cereyan eden birçok veka
yie dJir elimize geçen vesikalara 
bakıyoruz da, o hayata nasıl 
tahammül ettiğimize hayrette 
kalıyoruz. 

Bu idareyi temin eden adam
ların hayat ve maceralarrnda 
öyle karışık esrar vardır ki bun
ları tetl<ik ederken gülmek mi, 
ağlamak mı lazım geldiğini insan 
bir türlil kestiremiyor.. Her 
uray, az çok bir entirika merke

zidir. Fakat bu hususta hiçbir 
saray, Yıldızın der~cesine yiik
tıelmemiştir. 

'T sarayı, gerek S(:Vİyt ve 

1 

gerek mefkure itibarile tamamen 
biribirine zıt olan binlerce insa
nın hqrolduğu bir yerdi. Hiçbir 
hükümdann sarayı, Yıldız sara
yındaki binaların damlarının al-
tında harman insanlar kadar, 
biribirine benzemiyen adamları 
bir araya toplamamış ve beraber
ce, bir gaye uğrunda yaşatma· 
mııtır. Parmaklarının ucundan 
kan damlıyan bir katille ömründe 
bir karmcayı bile incitmemiş olan 
bir adam, burada senelerce yan
yana yaşamıştır... Bu garip yaşa
yışın, şüphesiz bUyllk bir sır ve 
hikmeti vardır. 

Abdülh"'midin ilk başkatibi 
Sait Paşnnın zeki ve maharetile 
kurulan bu sır ve hikmet, Yıldız 
h:pelerinde, emsalsiz bir mektep 
vilcude getirdi ve bu mektep, 
otuz iki sene mütemndiyen 
saraya uygun adam yetiştirdi. 
Bunlar da, otuz sene evvel yaşa
dığımız hayatta bizi idare etti. 

Bu idare, akim ve hayalin 
kabul edemiyeceği garip hadise
lerle doludur. Biz şimdiye kadar 
bu hldiselerin ilstilnil örten es• 
rar perdelerini 'birer birer açar· 

ken, karilerJmizden tekrar bir 
ricada bulunuyoruz v diyoruz ki: 

- Okuyacağınız sabrlar, ne 
bir efsane ve ne de bir hayal 
mahsnlU değildir. Gözle görülmüş, 
kulakla iıidilmiş.. Ve, bir gün 
gelir de llıım olur, diye o dev• 
rin mühim zevab tarafmdan not 
edilmiş hakikntlerdir. Hayat ve 
maceralarından bahsedeceğimiz 
adamlarla en kliçük bir mUnaae
betimiz olmadığı gibi, hiç birine 

zerre kadar husumetimiz de yoktur. 
Birçoklar1, dünyadan elini çekmiş 
mütebakisi de tarihe karışmııtır. 

Biz yazacağımız yazılarla 
hiçbir ahsan, ne iyi ve ne de 
fena bir adnm olduğunu söyle
mek i temiyoruı. Sadece bu 
adamların ahval ve ef'alini, karış
tırdıkları hadiseleri, bunlara te
temas eden vak'alan naklederek 
o denin hususiyetlerini tcsbit 
çal1şacnğıL Tamamen bitaraf 
olarak hareket edeceğimiz bu 
işin neticesin de, bizden sonra 
gelecek nesillere hazin bir ibret 
levhası göstermiye muvaffak ola
bilirsek, ne mutlu bize ..• , 

[ Arkası var) 

Son model Ford otomoblQerlnden biri 

Ford kumpanyasının imal beygir kuvveti, yokuşlan uhulot 
etmiş olduğu V ıeklindo sekiı ve ıllratle çıkabilmek imkAnını 
ailindirli yeni F ord arabaları tet- verdiği gibi sllratli akseleru-
hir edilmiştir. yonu • direksiyon yumuşak-

Bu münasebetle Tophanedeki lığı da büyük bir aoevra 
F ord fabrikasının salonlannı ve kabiliyetini temin etmektedir. 
fabrikayı yüzlerce milmtaz zevat Yeni ıekil arabalMda gerek 
ve gazeteciler ziyaret etmiıtir. ıaıide ve gerek karoserde azami 

Mües ese mcmurl rı yeni si.. konfor lemin edecek tertibat 
.tem arabalar bakkanda davetH· vticude getirilmiştir. 
lere izahat vermitlerdir. Fabrikanın Tftrk ve enç ~f-

Yeni sistem modelinin bu u- Jeri dUn davetlileri gezdirerek 
ıiyetleri şunlardır: burada ambalAj halinde gelen 

V §eklinde 8 silindirli F ort aksamın nasıl yerleştirildiğini 
motörlt 65 beygir kuvvetindedir. atelyeler başında göstermişler, 
Saalte 130 kilometre ıOrati ve izahat vermiılerdir. 
vardır. Bu izahat ve ameliyenin ,gcs .. 

Motörler, diğer blltlln F ord terilmesi gezenlere iyi bir fikir 
motörlerl gibi gayet sade ve vermeldedir. 
çok znrif olmakla beraber meta- F ord mllesseseıi, dtınkil tet-
net ve emniyet dereceleri daha hir dolayısile davetlilerini iıhar 
fazladır. ettiji büfeden izaz ve ikram 

Tasarruf noktasından da V etmittir. 
şeklindeki 8 silindirli Ford mot&r- Ford meşheri bugün ve yaran 

• Jeri çok idarelidir. saat 9 • 12 ve 16 - 19 arasında 
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Piyasayı Ziraat Bankası Düzeltecek. Şe- Akıllı 

K L"' .h D T tk·k Ed.Jd· Maymunlar ker, a ve ayı as a e ı ı ı 1 

Biribirlerini Yaraladılar 

Taksimde Bülbiildere caddesinde 

Refik isminde biri bir kadın 

me eleıinden Abdullah i minde -· 
( Baş tarah 1 inci sayfada ) 

buğdayı muayyen bir miid-
d t için tesbit edeceği fi-

. atlerle Ziraat Bankasma 
2 - Buğday alma, satma, 

muhafaza tarz ve şartJnrile mü
bayaa ve satış mahalleri ve bu
na mliteferri diğer hususlar icra 
Vekilleri heyeti kararile tanzim 
olunacaktır. müstahsilden aldırıp 
sattırmıya ve piyasayı tanzim 
maksadile buğday gümrük res
mini icabın da indirmeye mezun 
olacaktır. 

3 - r•ı'iübayaa edilecek buğ
dayların e den çıkarılarak t. sfi
fiye i neticesinde tahnssül ede
cek senevi bir milyon liraya ka-
dar zarar hükumetçe tesvi} e ve 

elde edilecek kar silo ve depo-
• lar inşasına t.ıp is olunacaktır. 

4 - Buğday mübayaa:sı içinı 

Ziraat Bankasınca açılacak kre
dinin mikdarı ve buna hesap 
edilecek faizin nispeti Maliye 
Vekaleti ile Banka arasında ka
rarlaştmlac·-ı ktır. 

Şel<er, Çay, Kahve 
Ankara, 28 (Hususi) - Şeker, 

kahve ve çay ithalatmm bir el
den idaresi hakkmdaki kanun 
layihası diln akşam Millet Meclisi 
bfitçe encümeninde tetkik edile
rek umumi heyete verilmiştir. 

Bugünkü içtimada görüşüle

rek layihanın kanuniyet kes
bedeceği haber veriliyor. Layiha
ya iktisat encümeni tarafından 
mühim bir fıkra ilave edilmiştir. 

Bu fıkraya göre, hükümet 

kendisine verilecek salahiyeti is
timale !eşebbüs etmeden evvel 
şeker, kahve ve çay toptancı 

tacirlerile temasa gelerek bu 
tacirlerin başta tütün olmak 
fü:ere ihracat mallarımız mu
kabilinde takas suretile mem· 

1 lekete şeker, kahve ve çay ithal 
etmeleri çare ini arayacaktır. 

Şayet tacirler bu işi idare edc
miyecek olurlarsa hUkümet itha· 
lah takas suretile bizzat id re 
edecektir. FiaUerin yiikselmiye
ceği temin ediliyor. 

Sırbistanda Cümhuriyet 
Ve İnkilap Havası Esiyor. 

( Baş tarafı 1 inci uyfada ) 

Sabık meb'us doktor Simo 
Martoviç, doktor profesör Yova
ngviç,,A \•a la ajansı s bık müdürU 
ve ı..Vreme gazetesi sermuharriri 
Miloşeviç Sıhhiye Müdürü ve 
Politika gnzetesi muharrirlerinden 
doktor Niloşeviç 

B lgrattan başka diğer vila
yetlerde de bir hayli tevkifler 
yapılmıştır. Bu meyanda darülfü
nun emini de Lublianada tevkif 
edilmiştit. Bosna ve Hersekte 
köylüler tarafından bazı un de
poları yağma edilmiştir. Bani 
Luka, Trapavile, Koprivniça, 
Vorazatin ve Yüçi taraflarında 
köylülerle jandarmalar arasın· 

da müsademeler olmuştur. 
Bütün bu hadiseler Yugoslav

ynda e aslı bir inkıl p arifesinde 
bulunulduğunu göstermektedir. 

l A. 

Bu resimde gördüA'ilnOı: dört 
m ymun senelerdenberi Londra 
hayvanat bahçesinde kllmes arka
daşlığı yapmıştır. Şampcnze cin
ıinden olan bu maymunlar hay
van bahçesindeki mütehassıslar 
taraf ınd n mükemmel surette ter
biye edilerek medeni bir in n 
kıyafetine sokulmuştur. Bu dört 
kafadar şimdi herglin yemekle- , 
rını bu masa etrafında tıpkı 
bir insan ahşkanlığile yiyorlar. 

Bunlar biribirlerile o kadar iyi 
kaynaşmışlar ki yemek yerken 
hiç kavga etmiyorlar. Ayni za
manda önlerine yemek döktilkle
ri de görlllmemiştir. Çatal, kaşık 
ve bıçağı bpkı bir insan gibi 
meharetle kullanıyorlar. 

Su Fiatleri 
Sıcakların artması üzerine su 

ve buz fiatlerinde bazı ihtikar 
temayülleri görUlmektedir. 

Bilhassa bir bardak suyun 
kırk paraya satılması halkın şi
kAy tini mucip olmakt dır. 

birini kama ile yaral mış, Ab

dullahın arkadaşı lsmail de Re· 
figi tehlikeli surette yaralamışbr. 

Borsa 

K mbiyo 

Fransız Frangı 
İngilb lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lıviçre franaı 
Le a 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervoneta 

F·atleri 

Kap nış 

00 12 03 
763 00 ()() 
47 25 00 

9 30 Ol• 
3 40 14 

1 70 97 ()() 
02 42 05 
67 10 00 

ı 11 sı 
16 . 03 25 
47 75 00 
51 15 00 
02 00 00 
03 24 2,5 
04 00 ()() 
80 ()() oO 
27 69 3/4 

• 10 87 50 

Tahvilat Kapaoıı 
==-=---~ ~ ,_t Dahill 95 50 

D. Muvahhid• 45 50 
A. Demiryolu 00 00 --

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Borsa Harici 

T 91!~ 100 
2 l sı 00 

-
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TİMURLENK Mufırriri : 'f 'f 

-&-

Çıplak Bir ı~darn, Gayrirnümin Bir Der
beder Mukadderatı Keşfedebilir Mi? 

Hintli, Mollaya 
Bir lahza sonra gözlerini açan 

Timur, Sint nehrinin kenarında 
yere çömelerek oturduğunu, kar
şısında bağdaş kuran çıplak Hint
linin sabit bir bakışla kend•sini 
ıüzdüğünü gördü. Hayran hayran 
ona1 suya ve orduya bakb. Müte
akıben yerinden kalkarak sekiz, 
on adım geride duran adamları
na haykırdı: 

- Umur hocayı bulun, yanı
ma iletin! 

Umur Hoca, uzakta değildi. 

Timurun emrini kulağite itilecek 
kadar yakın bir mesafede bulu
nuyordu. Bu sebeple çarçabuk 
huzura geldi, büyiik bir hürmet
le HakBlll selamladı, cübbesini 
kavutturup bekledi. 

Timur ayakta idi, abwn eğe
rine yaslanmışb. Hinili yine yer
de idi. Bir işaretile ülkeleri ve 
kllme küme insanları ateşe ata
bilen Cihangir ile muhleşem or
dusu, bu çıplak adam üzerinde hiç 
bir tesir yapmıyor gibiydi. Bir 
avuç toprak gibi hissiz, fakat yi
ne bir toprak yığmı gibi perva
ıız görünüyordu. 

Timur, Umur Hocanın uz.un 
sakalına baka baka, birkaç· sani
ye düşündü ve birkaç saniye 
de kendi sakalını karıştırdı. Nef
aile mücadele mi ediyordu, ağır 
bir ıeye karar mı vermek 
istiyordu. Burası meçhuldü. Li· 
kin onun derin bir düşünce 
geçirdiği belli idi. Neden sonra 
heybetli başını kaldırdı> hocaya 

tonlu: 
- Kayba kim bilir 1 
- Li yalemulgaybi illallah l 
- Bu adam kayıpbn haber 

Yeriyor! 
- Yalan söylüyor 1 
- Kızımı ölü gösteriyor l 
- Dili tutulsun. Hallediyor l 
- Ömer Şeyhi de attan dO-

fllrtlp öldürüyor. 
- Eliyazıbillah, sümmeliyazı

billah. Hindiyandır r 
- Bunları diliyle söylemiyor, 

avucunda teressünı ettiriyor. 
Rahmetlik Evliya hatunun meza
rını, Cihangi_r merhumu bana 
seyrettirdi. Ardından Akayı, 
Ômer Şeyhi gösterdi. Onlaf bi
rer birer gözümün önünde ve 
bunun avucunun içinde öldüler. 

- Bu kafirin sihirbaz oldu
pna şiipbe yok. Ona göre ce
zası tertip olunmak gerek. 

Ne edelim dersin? 
- Öldürmeli. 

- Ya dedikleri doğru çıkar-
ıa, oğlumla kızıma bir hal olursa? 

- Nasıl olur efendimiz, bir 
çıplak adam, gayri mümin bir 
derbeder, mukadderatı keşfe ka
dir midir? 

Timur, biraz daha diltündU. 
- Sen, dedi, hocasın. YUk· 

ıek bilgiç.sin. Sıhri, efsunu bo
ubilinin. Herife söyliyelim. Bana 
yapbğım sana da yapsın. Oku· 
7acağın dualarla ıihirbazlığı sa
bit olursa kendini yok ederiz:. 
fell hali! 

Timurun maksadı, Ata Beyle 
Ömer şeyhin ölümlerini gösteı en 
tablonun hükümsüzlüğüne bir 
tutamak bulmaktı. Sevgili çocuk
larının acıklı birer ölüme namzet 
olduklarını görmek, onu ta. yll· 

Y anast1 Ve : Avucuma Bak! Dedi 

reğinden yaralamıfb, içi sızlı· ı 
yordu. Eğer çıplak Hintli, Umur 
hocaya da bazı sahneler göste· 
remezse, kendisine sihir yapıldığı 

kanaatile müteselli olacaktı. ı 
Al<sİ takdirde üzüntüsü ziya· 

deleşecekti. İşte bu mülahaza ile 
o ilim adamı ileri sürerek ikinci 
bir tecrübeye girişiyordu. 

Hintli, cihangir ile molla ara· 
s ndaki muhavereyi dinliyordu. 

Hocanın kendisini sihirbazlıkla 
itham ettiğini, öldürtmek istedi
ğini işitince seslendi: 

- Molla ! Beri gel t 
Umur Hoca, emreden adama 

Yarışta Birinci 
Gelen Bir Yelkenli 

Avrupada her sene bu mev
ıimde kotra yarışları terip edi
lir. Bu yarıılar çok zevkli olur 
ve binlerce kişi tarafından ıey· 
redilir. Ba.zan yüz elli kotra 
bir arada yarışa çıkarlar, dttz 
denizin Uzerinde martı gibi 
uçarlar. 

Fakat ıon zamanlarda gayet 
ıayanı dikkat bir deniz yarqı 
daha tertip enilmiştir. Ba yanıa 
eskiden kalma koskoca yelkenli 
gemiler iıtirak etmiştir. 

Yarış çok heyecanlı olmuş, 
bütün yelkenlerini pupa eden 
koskoca gemilerin yüriiyüşü 

kahkahalarla seyredilmişti:-. Re
simde gördOğünüz temi yarışta 
birinciliği almıştır. 

ve Timura baJl'an hayraa baktı. 
Hakan kaşlannı çattı : 

- Git, dedi, durma ait. Fa
kat okumayı unutma 1 

Hintli, tıpkı Timura yapbğı 
gibi Molla Umuru da önllne 
oturttu. Kısa bir göz murakabe
sini mOteakıp ihtar etti : 

- Avucuma bak ! 
Molla, iki dakika ancak süren 

bir bakıştan sonra saçları dim
dik olaral< yerinden fırladı, 
Timurun yanına koştu. 

- Oh, efendimiz; dedi; bu 
adam, yaman adam ! 

- Ne yaptı, ne gösterdi! 
- Bana beni gfüterdi. Lakin 

aklımı başımdan alıyordu. 
- Kendini nasıl gördün de 

ilrktün? 
- Gtlya ben cellat olmuşum, 

adam kesiyormuşum. 

- Sonra? 
- Sonra çıldırıyorum, kırlara 

dfifliyorum. 
- Okuyup tıfledin miydi ? 
- Okumuştum, efendimiz, 

okumuttum. Fakat herifin sihri 
benim dualarımdan kuvvetli çıktı. 

Bu sırada Hintli, · Timuruıı 
yanına geldi: 

- Silihşorl - dedi - sana se
nin akıbetini gösterınedim, yalnız 
uğrıyacağın felaketlerden bir kıs-
mmı tamtbm. Görüyorsun ki 
akıbetini görenler, şaşırayorlar, 
titriyorlar. Seni bu vaziyete dü
şürmek istemiyorum. Y almz so· 
ruyorum: Geri mi döneceksin, 
ileri mi geçeceksin? Geride saa-
det> ileride felaket var. İkisinden 
birini seçmek senin elindedir. 

Timur, hiç düşünmedi ve 
sadece homurdandı: 

- Bir adam, bir ordu dur
duruyoı·. Ne ayıp, ne ayıp t 

Müteakrben emir verdi: 
- Asker yürüsün, bu herif le 

yürüdlllaün ! 
Biraz sonra, meıhur Sint nehri, 

ytiz bin kişilik Ttırk ordusunun ve 
cihangir Timurun Hint {oprakla
nna geçişine phit oluyordu! 

Havada Yuroyen Ordu 
Timur, nehrin ıeçilmeaini ve 

köprfintbı yıkbnlmU101 mlUeakıp 
askerine tarama emri verdi. Şimdi 
ytlz bin muharip, av arayan tazı 
basaaaiyet ve ihtiraaile Pencap 
topraldanna yayılmışb. Evler 
değil, dağlardaki kavuklar, ka
yalardaki delikler bile bu aman 
bilmez taramadan masun kala
mıyordu. Kaçanlar, yoruJunclya 
kadar yUrüyorlardı. LAkin yo
rulmak bilmiyen istila ordusu, 
nihayet onları da sığındıkları 
yerlerde bularak ya boğuyor, 

yahut tutarak karargaha sürü
yordu. 

4 Arkaaı var ) 

• 
lzmirdeki Cinayet 

• 
Polis Nuri Efendi Karısını Ve 

Öldürdü? Kain Biraderini Niçin 
• 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Cinayetin sebebi bir aile ge

çimsizJiği ve şüphedir. Mehmet 
Nuri Efendi polis kadrosunda 
dört senedenberi çalışmaktadır. 
Zevcesi Müzeyyen Hamm 29, ka
yınbiraderi Sadettin Efendi 35 
yqında bulunuyorlardı. 

Kan koca arasında epey bir 
müddettenberi geçimsizlik olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu arada katil 
Mehmet Nuri Efendinin zevcesi 
Müzeyyen Hanımın hareketlerin
den fftpheye diiştüğünü de öğ
reniyoruz. 

Fakat Mehmet Nuri Ef. bü~ 
tnn itlerde kayınbiraderi Sadettin 
Ef. nin parmağı bulunduğunu, 
ıeçimsizliklerin onun hareketle
rinden ileri geldiğini zannetmek· 
tedir. Karı ve koca, hu geçim
ıizlik yllzllnden bundan bir 
ay kadar enel biribirJerinden 
ayrı yqamıya bqlamışlar ve 
Müzeyyen Hanım d · kardeşi 
Sadettin Efendinin evine gitmiştir. 
Bu sırada Müzeyyen H. mahke
meye müracaat etmio ve talik 
davası açmışbr. 

Mehmet Nuri Efendi, bu es
nada karlsının avukat Sait Beyle 
konuştuğunu haber almış, onunla 
görüşmemesini söylemiş ve fakat 
karısmm bu sözlere kulak as
madı~ı vehmine düşerek Müzey· 
yen Hamını birkaç gtin evvel 
sokak ortasmda dövmüştür. Mü
zeyyen Hanım bu dayak üzerine 
karakola mürace.at etmiştir. 

Mehmet Nuri Ef. zevcesi MU
ztoyyen hanımuı cuma günü avu• 
kat Sait Beyin bahçesine gide
ceğini halter almış, fakat gidip 

' gitmediğini öğrenememiştir. Erte 
si giin avukat Sait Beyin yazı
hanesinin önünden geçen Meh
met Nuri Ef. karısını içeı-d.e gör
miiş ve yanına girerek bir daha bu 
yazıhaneye gelmemesini söylemiş
tir. Kadın bu sözlere karşı, bir 
aydanberi açlık sıkınbsı çektiğini 
bu vaziyeti görmiyen bir adamın 
kendisile alakadar olamıyacağı 
ccvabmı verrJiş tir. 

Bir aralık Kemeraltı karako· 
luna giden Mehmet Nurettin efen• 
di zcvcesile kayınbiraderi Sadet• 
tin efendinin yan yana geldikle
rini görmüş, yanlarına yaklaşarak 
artık barışmak ve meseleyi hal· 
let mek istediğini söylemiştir. 

Fakat Sadettin efendi bu 
aözlere, çok ağır bir cevap ver
mek suretile mukabele etmiştir. 
Nuri efendi bu a6z üzerine ta· 
bancasım çekmiş ve derhal dört 
el ateş etmiştir. Çıkan kurş•Jnlar• 
dan bir tanesi Sadettin efendiye 
üçü de zevcesi Müzeyyen Hanı· 
ma isabet etmiştir. 

lki yaralı kardeş derhal has· 
tahaoeye kaldmlmışlardır. Katil 
de karakola giderek kendini 
komisere teslim etmiştir. 

Fakat yaralı kardeşler biraz 
ıonra ölmüşlerdir. Katil Mehmet 
Nuri Ef. tevkif edilmiş ve adli
yeye verilmiştir. ------Evlenma merasimi 

ihtisas mahkemesi istintak 
HAkimi Hakkı Şükri Beyle Vakit 
gazetesi Tahrir Mndüri Refik 
Ahmet Beyin baldızı Nimet Ha
nımın akitleri dün Beyoğlu Bele
diye dairesinde yapılm11br. Tara
feyne saadetler temenni ederiz . 

RADY0~-
2a Haziran Sah 

latanbul- (1200metre)18 gramofon, 
19,() alaturka eaı, Hafız. Burhan he· 
yeti tar,\fmda.n, Ajana haberleri, eaat 
ayarı, 20,5 gramofon ile opera parça· 
farı, :?l alaturka. s:ız, Hafız Burhan B. 
he;.: "ti t::ır:ıfından, 22 orkestra. 

1 
Resminizi Bize Gönderini 

.. * Size Tabiatinizi Sögliyelim 

Bükreı - ( 394 metre ) 20 Raılyo 
orlH' tra!"ı, 20,5 koııfcrane, 20,45 t:.ı.rkı. 

Belgrat -- { 429 metre) 20 Konfe
rans, 20,40 Kosu'ta faciası isminde bir 
dram, 21,10 konferans, 21,40 konser. 
soııra. Cigan orkestrası. 

Roma ( 411 metre) 20 Aja.n ba· 
Lıcrlcri, telsiz telgraf dersi, 21,03 gra· 
ınofoıı, ~ı,.15 muhtelif konser. 

Prağ - ( 498 metre ) 2~ Briıııodan 

nakil, 21 lspan) ol ıarkıları, ~t,~O 
mandolin kon:::eri, 22 Brati:sl.tvad:ı.n 

uakil 
Viyana - ( ö17 metre ) 20,!30 Koıı 

ser, 21,15 Gr~ç operasının orkestrası. 
Pqte - (650 metre) 20,20 )facar 

dan tarı hakkında bir konferan:), ~1.::o 
stild) a<la komedi, 23,15 Çigan orke:-:tr::ısı. 

Varıou - ( 1411 metre ) 20.1.J 
muhtelif 20,:35 radyo ga.zote:ıi 1 ~1 halk 
konseri, 21,55 edebiyat bahiı-;lı'ri, :?:?, 10 
kOll:;Pr. 

Berlln - ( 1635 metre) 20 ti) atro 

bahisleri. 20,15 san'at musalıab(':;İ. ::'!l 
kii\·iik ıırkılar. 

29 Haziran Çarşamba 
latanbul - ( 1200 metre ) 18 ~rn· 

mofon, 19,6 alaturka sn, 
20,ö ·--r.uııofuıı, 

sa~ıt a) arı, Ajans haberleri, 21 .füiııir 

.K11rf'ttin Bey ile arkada~lnrı tar.ıfııııl.lll 

koııstr, 22 orkestra , 
Bükreı ( 3U4. ınotro) ~U l..-cllokoıı-

Blr, 20,.i konferan'", ~O, l5 ph .uw koıı
Fıeri. 21,lj 'liyolons l 

Selgrad- (4.:!Q 111 tro) 20 61· 
21 c;oııo ile piyano, 21,3 s ı 1ıı 

tra"'t, 23,5 akş:ı.ın koll"'Mİ. 

Roma - ( 441 metre) ~1 .\; ııı:; ıı~-

73 Neb•hat H.: Zeki ,,. drılı 

topludur. Eş
yasının ve ki· 
taplarının h!is
nü istimaline' 
dikkat edeı, 

tavır ve hareket 
leri kapalı de 
ğildir, açık ve 
samimidir; gu-

ruru } oktur, 
..;adelir,e ve te-

" v::ızu::ı miitema) iluır. ~oz --u\ kın h 

Vt' ikna etmek kabiliyetlerini lı'· 

kı•ınınül ettirdiği takdirde İ) i hır 

muallim olabilir. 

fotofl'a/ Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksın.ı. 

•. 
berl('rİ ve gramofon, 21,15 dcıl-tcırıın 

t:n ı:i\f•lcri, 21,45 operadan n.ı len 

n j:u iı•e opernc:ı. 

Prag ( 488 metre) 20 B ırh ı in 

ıl 1111' ısıııiııdeki o1ıcra, 23 :-a:ıt L~ .m, 

tı lı- r:lf halıerlcri. 

Vi}'ana - ( &17 metre) 19,:-ı-ı ~I sı

ıdlı ıııusahabe :?O,:.!:i senfoni. :.!:!.05 
:;.ırk . ;!:tO.) :ı.kıFıııı koııı-;eri. 

Peşte ( :;50 metre ) 20 \1.ıı .1r ,. 
t w lı·ıı,l,ıııda. bir koııfernıı:ı, ~ı. ı upo· 
r: ı ı ıın,estrası , ~2 salon or .. ır:ı,,ı 

Ht r n - ( 1 trn) 20 1 "li-

~ :!l Kulo ı} l.ı ı ııakl•· ı 
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Bu Sütunda Hergün 
1.3 Mart Sabahı Jeneral Hamilton, -·---- Nıkm: Hüs•gin z.1cı 

Lort Kiçnerle Bir Daha Görüştü SÜHEYLA 
12 martta Lort Kiçner, Jene· 

ral Hamiltona vazifeye başlamu .. 
na emretti. Emirnamesinde, g6n
derilen 29 uncu fırkanın Y akıD 
Şarkta daha fayd:ıh işlerde kul
lanılabileceğine kani olduğunu, 
fakat Fransız erkinıharbiyesi
nin bu fikirde olmadığını bildiri
yor v• bu kuvvetin daima ihtiyat
ta tutulmasını, ve ilk fırsatta 
iade edilmesini emrediyordu. 

Asker) harekat kumandanı 
Jeneral Kalwel, Ha ·ı n:ı Yu· 
aanlılann Gelibolu .ıJdasını 
aapt için hazırladıkları pllnı gös· 
terdi. Yunanlılar bu iş için 150 
bin kişilik bir kuvvet kullanmayı 
tuavvur ediyorlardı. Fakat Tllrk· 
ler ıimcli bqka cephelerde met
•ul olduktan için Lort Kiçner 
•u kuvvetin yarısı ile bu işin 
s6rülebileceji fikrinde idi. 

Hatta Çanakkalede g6nderilen 
lcunetlerin kullanalmaama ihtiyaç 
elmıyacağma kani bulunuyordu. 
Fakat bu uker karaya çıkanlırsa, 
ae pahasına olursa olsun, sonuna 
kadar deYam edilmeal llzımdı. 
Oeliboludald Tllrk kuvveti 40 bin 
tahmin ediliyordu. Kilidillbahlria 
iyi himaye edildiği zannolunu
rordu. KilidGlbahirin cenubunda 
Helleı burnunda sahanın aıker 
ihracına mllsait olduğu farzedili
yordu. iki taraftan yapılacak 
donanma bombardımana Abiba
hanm cenabundakl sabayı, dllt· 
man için pyrl kabili mukavemet 
bir hale getirecekti. 

itilaf kuvvetlerinin bqma bir 
kumandan tayininde ıecikilmesi
ain fena neticeleri g6rilnmiye 
••tlamıtb. 11 martta Harbiye 
Nezaretinde, Ceneral Hamiltonun 
nakliye vuıtalan hazırlanır hazır
lanmaz lngilteredeo hareketi ka
rarlaşmqb. Harp mecliainin karan 
hakkında Harbiye Nezaretinde 
hiçbir malimat yoktu ve vaziyetin 

tallstaceliyetinl kimse anlamamııh. 
Yalnız Hamilton kumandanlağa 
tayin edilir edilmez Mister Çor
~il, onun bir an evvel memu
riyeti mahalline gitmesini tavsi
ye etmiıti. Şimdi de bq
kumandanın derh.:al o gfin Lon
drayı terketmesinde ısrar ediyordu. 
Jeneral Hamilton da hareket 
etmek istiyordu. Başka mlllAha• 
zalar hareketine mAoi oluyordu. 

Maiyette gidecek zabitan henll& 
tayin edilmemişti. Lazım gelen 

malümat toplanmıı değildi. Sev• 
kiyat açın Erkana Harbiyece 
hiçbir hazırbk yapılmamııtı. &.
kumandanın bir an evvel Çanak• 
kalede bulunması zarureti kar
'ısında, kumandan ile maiyetten 
birkaç kişi derhal o glln trenle 
hareket edecek ve diğer kuman
da erl<anı nakliye gemileri hazar 
olur olmaz yola çıkacaklardı. Fa
kat Erkam harbiye ve Harbiye 
Nezareti bu kadar kısa bir 
zamanda kumanda heyetini top· 
lıyamıyacaklarını Sildirdiler. Bu 
s heple 31 martta ancak baş· 
kumandan hareket edebildi. On 

•-beş gitıı maiyeti ile birlikte 
çalışn.al tan mahrum kaldı. 

Çanakkaleye vardığı zaman, 
l'eç bile kaldığı anlaşıldı. Fakat 
l<umanda heyetinin beraber gel· 
ınemesi, bir daha tamiri milmkftn 
aııı ; .m bOylik bir hata o!muıtu. 

l QZI r 

Bir batarya efradı cephede alef bafında 

13 mart sabahı Jenerai Ha- bir daha bu fikirden vazgeçil• 
milton Lord Kiçnerle bir daha miyecekti. 
görüşmüı ve son talimatını alını~ 13 mart cuma gilnll öğleden 
tı. Onu bekliyen vazifenin henüz sonra, Jeneral Hamilton huıual 
mUphem olması hasebile, verilen trenle Londrayı terketti. Marsil• 
talimat ta müphem katmış, yalnız yapan zırhlılara bindi. Bu sayede 
Yasi mikyasta askeri harekAt ic· başkumandan Londradan Çanak· 
rasana lüzum kalmayacağı tımidi kaleye, sulh zamanındakinden 
izhar olunmuştu. daha büyilk bir süratle gitti. 

Lort Kiçner, bili lstanbula Batkumandan trene bindik· 
varılmadıkça ordunun yardımına ten sonra elinde bulunan malii· 
iktiyaç hissediJmiyeceği fikrinde mata tetkika imkAn buldu. Zaten 
ısrar ediyordu. Bu sebeple bntnn bu malumat çok bir şey değildi. 
talimatı, jeneral HamiJtonun na- Lort Kiçnerin talimatı, Türk 
zarlarını lstanbulun minarelerine ordusu hakkında kilçük bir kitap, 
çevirmek hedefini takip ediyordu. Çanakkale müdafaası hakkında 
Talimatın bazı kısımlan o kadar 912 de yazılmış bir rapor, ve 
kat't idi ki baıkumandana serbeatil sonradan batalı olduğu anlAfılan 
hareket bırakmıyordu. bir harita. Bu malumata ilaveten 

Donanma bUtftn kuvvetini birşey daha verilmişti: O vakit 
sarfetme~ikçe, ordu kullanılma- harbe giden kıtaata yilzde on 
yacaktı. 29 uncu fırka gelinceye nispetinde takviye kıtaab tahsis 
kadar mühim harekAta giritilmi· edilirdi. Bu defa merkezden 300 
yecekti. Anadolu sahilinin iıga- mil uzakta yapılacak askeri ha--
linden imtina olunacakh. Fakat rekat için tahsis edilen takviye 
en mühimmi, Çanakkaleyi zorla- kıtaab fngilterede kalacaktı. 
mıya teşebbüs ettikten sonra, 1 Arka~ı var! 

Adanada Dikiş Sergileri 
- .. 

Biçki Yurtlarındaiı Birçok 
Genç Hanım Mezun Oldu 

Adana, (Husust) - Şehrimiz· 
de muhtelif biçki yurtları vardır. 
Ders senesi nihayeti olmak mü
nasebetile bunlar son s nıf tale
belerine mezuniy~t diplomaları 
vermişler ve bu vesile ile de ta• 
leb~nin bir senelik mesaisi mah
sulü olan dikiı YO biçkiye ait 

eserlerden birer sergi yticude 
getirmişlerdir. 

Sergileri ziyaret edenler kızla• 
rımızın bu sahada çok muvaffa
kiyet gösterdiklerine şahit olmak· 
ta dırlar. 

Resmini gönderdiğim hanım• 
larJ Adana Biçki Yurdundan bu 

-·-Sait Bey, bir kaza dolayısile, 
o akıam ( X Birahanesi) ne gel
miıti. Üç hafta evvelki kaza Salt 
Beyin bapna gelmiş değildi. Bu 
felAkette ne olmuşsa karası Bedia 

1 Hanıma olmuştu. Bedia Hanım, 
bllyiik kıza Zahide ile beraber 
Beyoğlu tarafından lstanbula ge
çiyorlardı. Otomobil kUçllk bir 
çocuğu çiğnememek için şiddetle 
sağa döndll.Tekrar sola dönmek· 
te geç kalmışh; otomobil hızla 
elektrik direğine çarph: Zahide 
yaralanmadı. Şoför hafifçe yara• 

landı. Bedia H. tehlikeli denecek 
kadar deiil, fakat ehemmiyetli 
bir surette yaralandı. 

Sait Bey, yalnız kahnca f8fll'

mıı kalmıştı. O, serbeıtiden isti
fadeye kalkan hafifmeşrep erkek .. 

]erden değildi. Ailesine tamamile 
merbut iyi bir koca, iyi bir ba
ba idi. 

Senenin muhtelif menimlerin• 
de herhangi bir if için ne za
man lstanbula gelıe, daima ya

nında kar111 ile iki kıı çocuju 
beraber bulunurlardı. Sinemaya 

beraber giderler, tiyatroya bera• 

ber giderler, davetlere beraber 
giderlerdi. 

O akşam yaloııdı ı yemejini 
yedikten aonra, çok cam aıkalcb. 
Gençlik hatıraları, yani Sllheyll, 
gözlerinin önilnde bir zaman can• 
lamr gibi oldu. 

Sliheyll •.• 

SnheylA, ona, ilk qlan bDt8a 
türlerini, teeullr ye teeullflerle 

parçalanan acıklı uatleri batar
lahyordu. 

Snheyllya Ok tuadlf ettitl 
zaman, iki senedenberi latanbulda 

tahailde idi. Bir ilkbaharda. Genç 
kızan altın uçları, güzel çehreli

nin safiyeti, g6zlerinin tatlı lem'a• 
lan, koyu mantosunun sardıjı 

Yllcudlln çevikliği, kıvraklığı, tatlı 

bir mayi ribi kalbine akıvermişti. 

Sait Bey oldukça mahçup bir 

delikanh olduğu için konuşınıya 

cesaret edememif, fakat gtmç 

kazı evine kadar takip etmiıti. 
Ertesi glln erkenden yine o eve 

gitmiı ve Sllheyll çıkıncaya lc:a

kadar beklemit ve yanana 

sokulmuıtu. O, bu vaziyetten 
korkarak uzaklqmak istemiş 
ve acele acele yilrürken 

nne mezun olan genç kızlardır. 

Adana Biçki Yurdu Refika 
Rifat H. tarafından 926 senesinde 
tesia olunmuş ve müeuese bu· 
gllne kadar 45 mezun çıkar· 

mııtır. 

Yurt bir ihzari kısım ve iki 
ıınaftan ibaret olup birinci seue 
beyaz çamaıırlar, aile çamaıırlan, 
ikinci senede tayyörler ve tuva
letler Uzerinde çal11ılmaktadır. 
Bu sene açılan ıergide altı yrız 
parça kadar etya teıhir olun
muıtur. Talebe tuvaletlerle tay• 
y6rlerde ve biJbaaaa fantazi it
lerde çok muvaffak olmaktadJr
lar. Resimde g6rllen X ifaretli 
hanım Refika Rifat Hanımdır. 

lallhattla 

ayağı kayarak dilşmlqtD. Bereket 
versin ki Sait Bey hemen koım\lf 
ve genç kızı yere dllımeden tut• 
muştu. Delikanlı hem müteessir 
hem de memnundu. Bu teessür ve 
memnuniyetini ona öyle bir tatlı
lıkla söylemişti ki SüheylA onu 
affetmiş ve nihayet cevap verml
ye razı olmuştu. On sekiz yaşın
da olduğunu, isminin Süheyla oJ.. 
duğunu, basta ve ihtiyar annesile 
beraber yaşadığını ve hayatım 
kazanmak için ötede beride dere
ler verdiğini Sait Bey öğrenmiftL 

BilAhara yine görüşmOşler ve 
artık aralarında bir qk bqla• 
mıştı. 

Fakat birkaç sene ıonra genı 
kızın anneıf iSlmllf, Sait Bey de 
panıiyonundan çıkarak bir oda 
tutmuı ve her ikili de buraya 
yerleşmiılerdl. Çok mesuttular
Genç adam tahsilini bitirir bl· 
tirmez evleneceklerdi. Bayle ka
rarlqbrmqlardı. 

O 11ralarda Sait Beyin mem
leketinden bir telgraf gelclL &.. 
bası BlmllıtD. Sait 8. memleket• 
gidince anneıini perişan g6rmllfttl. 
itler yOzllıttl kalmıfb. Ne fstaa
bula d6nmek, ne de SllbeylAdan 
bahsetmek mevzubahia olamucLs 
hiç olmazsa timdilik... Delikanb 
orada kalmq ve hiçbir heYeal 
olmadan anneainin arzuauna mu
halefet etmit olmamak için S... 
cHa Haaaaaa a1autta- Seda eok 
zengindi. Bu suretle altnst olan 
itler de dOıelecektJ. 

Fakat Sllheyllnm habra11 
çarçabuk ıilinmemif ti. Salt Bey, 
genç kızı g6remeditl için o kadaa 
ıstırap çekmiftl ld, hayatın baza 
çok zalim olduğunu ıarerek 
kendikendinden nefret etmifti. 

Şimdi o ilk buluttukları yere 
gelmiıti. Snheyll ile her akpm 
geldikleri bu birahane ne kadar 
değişmişti 1 

Masanın bqında yalnız, yavq 
yavq, lıtilıaaız, ağzına götOrdll· 
tn her lokmada bir zeYk 
bularak yemeğini yiyordu. Nlçla 

buraya gelmişti? Mazinin hllz
nilnden başka, burada, ne bul
mak iıtiyordu? Bir pmpanya 
ısmarladi, bir sigara yaktı... Bi
raz sonra kalkıp gidecek ve ya· 
rın ailesinin yanında tabii haya-
tına kavuıacaktL .• 

(Arka11 var) 

ı-S-O-N-PÜS1_T_A_ 
-------------------------Yevmt1 Siyast, Havadis ve H&lk 

pzetesl 

ıdare . tatanbul: Eakt Zaptiye 
• Çatalçeıme sokağı 2S 

Telefon İstanbul • 20203 

Poııta kutusu: lstanbııl • 741 
Telgraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FlATl 

'l'ORKlY.E E en eb\ 

1400 l{r. ı Sene 2700 Kr. 
'150 .. 6 Ay 1400 .. 
•OO ,. s ,. 800 .. 
150 ,. 1 • 300 ,. 

Geleıı evrı.k geri nrllmeı. 

1lf.nlardaıı mos'ııllye& alınmaı 

cevap için mektuplara 6 kıırllflııl 

Pul Uf.vesi llıımdır . 

Adrt1 deği9tirHmosl ( 20) kuruıtıar. 
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Her Taı Bir Değildir-~Aanzana Senin Elmas Dediğin Bu Mu?- Yeni Bir Muamma 
Karşısında - Haydutlar izahat istiyorlar - Hazırcevap Bir Adam - İşimiz iştir. 

Manzana ıahibinden dayak f 
7emiı bir k6pek gibi ıustu Ye 
•u dersi mtıteaklp tercllmanın 
Jardımile isticvap baıladı. [Man• 
sana bende ikimize ait kıymetli 
•ır elmasın bulunduğunu iddia 
ediyordu. Ben de bittabi elmuı 
pldırdığımı dylllyordum. BU 
Carper: 

- Görüyorum ki bu iki efen
di yekdiğerile bir tOrltı ! anlata· 
anyacaklardır, şu halde bizim 
için kftçük bir ameliyeye airiı
mek zaruridir, dedi. 

Bu ameliyeleri blltiln elbiıele
rlmi araştırmaktan ibaretti ve 
itiraf ederim ki maharetle yapıl
dL Fakat bittabi hiçbir ıey bu
lamadılar. Ya1nız Edith'i kandır
mak için sokaktan bulduğum taş 
parçası ellerine geçti, batırlaraı
aız ya, bu taıı ikiye ayırmıf, bir 
parçasını Edith'e vermiştim, bir 
parçasını da elmasın yerine ce
l»lme koymuıtum. 

Bil Çarper bu taı parçasını 
l»ulunca istihfafklrane bir gUlüş
le Manzanaya döndü: 

- Elmas dediğin bu mu idi? 
Mamana aapsan kesilmişti: 

- Hayır Hayır! diye bağırdı. 

Edith'in evli bir kadın olduğuna, 
benimle gayrimqnı bir IUJ'ette 
yaşadıjına ve bu aralık kocaamın 
taarruzuna uğradığına hGkmet
ti ve raporunu o tekilde yazdı. 
Yalnız biz bu memur ile konu
turken odaya arkasında kU1ursuz 
bir elbise bulunan ıenç bir 
centilmen girmit vebir koltuğa 16-
mlllerek cebinden çıkardığı (Tay· 
mis) gazetesini okumıya dalmışb. 
Anlaş:lanbizim anlatbğımıı hikaye 
kendisini Taymis gazetesinin baı· 
makalesinden daha falla alika
dar etmiı olacak ki, biz tam dışa· 
rıya çıkacağımız mrada ayağa 
kalkb: 

- Mister Pip, dedi. Etkilini 
tarif ettiğiniz adamlardan ikisi 
benim ehemmiyetle aramakta oldu
ğum iki serseriye çok benzemekte· 
dir. Üçüncü şahsa gelince onun 
burada oynadığı rol ehemmiyetsiz 
olackl Şimdi evinize dönünüz, ben 
ıizi takip edeceğim. Eğer bu ser· 
seriler tahminim gibi etrafınızda 
dolaşmaktan vazgeçmemiı iseler 
kendilerini göriince mutlaka tam· 

nm. Herhalde merak etmeyiniz, 
işinizle meşgul olunuz. 

Bu cllmleleri 16yledikten ıon
ra elimi ııkb ve Edithin 6nllnde 
nezaketle iğilerek dışarıya çıkb. 

Edith yalnız kaldığımız zaman 
bana: 

- Bu efendiyi tanıyor muıu· 
naz? diye sordu. 

- Hayır! 
- Herhalde pek kibar bir 

adama benziyor! 
- Evet, benim Dzerimde de 

ayni teairi bırakb. 

* SergOzeşttio bu kısmını da 
atlatmııtık. Fakat hAdiıe Edithl 
meraka dOşilrmOıtO, esasım anla-
mıya çalışıyordu, kendisini: 

- Söyledim ya, pntaj yapmak 
iatiyen iki serseri! Ctımlesile tes
kin etmek istedim. Pek kani 
olmadı amma, fazla da ıarar 
atmedi. 

İçinde oturduğumuz otelin ıa
hibi şişman bir kadındı, bizi ka
pının önilnde karııladı. 

- Efendi ıebep olduğunuz 
gtlrliltil otelimde ilk defa olarak 
vaki oldu. T ekerrürUnU istemem. 
Binaenaleyh mümkUn olduğu ka-
dar silratle otelimi terkederseniz 
memnun olurum! 

- O halde? 
- Anlıyamıyoruml Türk Kadını ''Mühlik Midir ? ,, 
O zaman bana teveccllh ettiler, 

IW Carper. 
- Sen anlat! dedi. 
- Anlatacak ne var? muka· 

IMleaiade bulundum. Elması çalan
lar yerine bu çtaı, parça1101 
1aırakmışlarl 

- Eğlenmek için mi? 
- Ôyle olacak! 
- Peki neden ıakladm bu 

tq parçasını? 
- itiyat eseri •• 
Bu muhavere eanaamda Man· 

sana topuklarının Ozerinde yük· 
aelerek arkadaşının kulağına bir 
ıeyler fısıldamışb. Bil Çarper 
hemen Edithe dönerek : 

- Müsaade ederseniz ıimdi 
de sizi arayacağız 1 dedi. 

Edith: 
- Ne demek? diye bağırdı. 

Dokunmanaza bile rızam yoktur. 
Fakat haydut kızın protesto

lanna bakmadan Manzananın da 
1ardımı ile Editbin Ostünü başını 
aramıya koyuldu ve ilk hamlede 
cakaltaşının ikinci parçasını bul
du. Gerek o ve gerek arkadaş· 
lan ikimizden de bir tane çakıl 
parçası çıkmasının sebebini bir 
t&rln anlamadılar. Hayret içinde 
kaldrlar. iki taşı dikkatle mua-
1eneye koyuldular. 

Bu müddet zarfında ise 
Editb bir 11çrayışta pencereyi 
açti ı 

- Yetiıiniz katil var 1 diye 
bağırınıya başladı. 

Bu Yaygaranın verdiği netice 
·ae ola beğenirsiniz? Bil Çarper 
ile arkadaşları arkalarına bile bak
madan kapıya seğirttiler ve basa· 
makları dörder, dörder atlayarak 
ıokağa fırladıtar. Oh, beklemedi
tim bir şe!cilde kurtulmuştum. Fa· 

kat maalesef Edithin sesini şişman 
bir polis memuru işitmiş, çıkagel
dL Bir hırsız çetesinin taarruzuna 
uifadığımızı s6yledik. Verdiğimiz 
laalıatı klfi bulmadı, bizi polis 
merkezine davet etti. Çıuıelİz 
tittik- Karpmıu garip bir memur 
pkb ve maalelef aalatbiamıı Wk&-. 

Bu Limia Refik Hanım 
İddiayı Doğru Bulmuyor 
"Türk Kadını, Erkeklerden Daha Muk
tesittir. Kumarı Ve Sefahati Yoktur.,, 

• ( Bat tarafı l inci aayf ada ) 
Limia Hanım bizim yeni bir 

ıual sormamıza meydan bırak
madan şöyle devam etti: 

- "Türk kadını cephede dövll
fÜyor. Adliyede, Maarifte, dok
torluk sahasında ve diğer işlerde 
çalışıyor. Türk kadım bütün bun
lardan başka evinde de çocukları
nın terbiyesile uğrqıyor. Böyle bir 

kadın hiçbir zaman mühlik de
ğildir ve olamaz. Türk kadmi 
Tilrk vatanına ruban ve madde
ten kuvvetli evlAt yetiştirmek
tedir. 

- Fazıl Ahmet B. ..mühlik,, 
kelimesile israf yapan kadınlan 
kastemiş olmasın? 

- Hayır.. Yüksek tabakada
ki kadınlar da israf yapmıyor. 
Bu kadınlar da mütevazı giyini
yor ve sade yaııyorlar. Yalnız şu
nu da bilelim ki, Türk kadım zarif-

tir. Giyinmesini bilir. Belki bunu israf 
şeklinde görüyorlar. Halbuki gil
zel ve zarif giyinmek israf demek 
değildir. Meali ben kendim kazan
cımdan tasarruf yapıyorum. ihtiyaç 
duymadıkça yeni elbise yaphr-
mıyorum. Tanıdığım birçok ha
nımlar da bu şekilde hareket 
ediyorlar. 

- Şu halde Fazıl Ahmet 
Beyin sözleri· yeni yetişenleri 
ikaz için s5ylenmiş olacak? 

- Yeni yetişenler de mllhlik 
bir yola dökülmliş değildir. Onlan 
da iyi görüyorum. Kendilerindea 
çok nmitvanm. 

Talllil " terbl19 itibarile 

·~···d ~ ....... 

terbiyesi de alıyorlar. Meseli : 
ıenç kızlar, bldzlarım kendileri 

itledikleri gibi elbiselerini de 
kendileri dikiyorlar. 

- Acaba iş aahuı haricinde 
kalan kadınlar mı mühliktir ? 

- lı sahibi olmıyan kadmlar 

da mühlik değildir. Onlar da 

evlerinde çalışıyorlar. 

idaresile, çocuklarıma 
meıgul oluyorlar. 

Evlerinin 

terbiyesile 

Hatta diyebilirim ki kadınlar 
erkeklerden daha muktesittir. 

Sefahat yapmazlar, kahvelere 
gitmezler, kumar oynamazlar. Va-

kitlerinin bUyUk bir kısmını ya 
iıte, yahut evde geçirirler. Tilrk 

kadınına mühlik demek doiru 
değildir." 

Yeni Foca Değirmen Taşı 
çok it çıkarır, 
çok dayanır, 

taban, tuz, kah

ve ve saire 
taılan da. ya
pılır. Sirkeci 
Ebussuut cad
desi No. ; 60/1. 
Garbis ve B. ler. 

K6tiba Aranıyor 
Hesaba ve yeni yazıya a9ina bir 

hanıma ihtiyaç vardır. Beyazıtta Ok
çular batında 66 No Umit letikbal pi
yango bayiliğine mUracaat. 

Z.yl - Mahktlk imzamı kazaen 
kı\.ybettim. Hiç kimaeye borcum bulun
madığı n hükmü olmadJlı ll&n olunur. 
llebmet Ağa Te Aeem oflu laamaml:ın 
uhibi ~• Hocapqa hamuıı •llMelri 

Aamet Ba•ii 

Sayfa 11 

Emniyet Sandığı Emlak 
· Müzayedesi 
Muhammen ikraz Merhunatın cins ve ven'ile Borçlunun 
kıymeti No. mevki ve müştemili ısmı 
4260 201 Kadıköyilnde Hasanpaşa mahallesinde atik 

Kurbahdere yedinci cedit Kurbalıdere beşinci 
sokakta eski 4 yeni 14 numaralı bir hanenin 
tamamı. Nizamettin B. 

8694 932 Gedikpa'8da, Sarraçishak mahallesinde Sar· 
raçishak ıokağmda atik 1 Mü, cedit 31,33 
numaralı iki hanenin tamamı. Ahmet Ziya B. 

23 IO 1150 Boğaziçinde Anadolukavağı mahallesinde ls
kelemeydanı sokağında atik 89,95,91,93 cedit 
12,13,14 13-2, 13-3, 13-J numaralı maaoda iki 
dükkan ile bir kayıkhanenin tamamı. Hasan Ef. 

4023 1515 Kuzguncukta Nakkaş caddesinde eski 16, 
yeni 48 numaralı maabahçe bir hanenin ta-
mamı. Bedriye ve Saide H. Jar. 

681 1875 Kadıkaytınde Osmanağa mahallesinde Mia 
s:>kağında eski 7 ve yeni 43 numaralı bir 
hanenenin tamamı. DilAver Ef. 

1815 2550 Kasımpaıada Kurtçelebi mahallesinde Camii-
ıerif sokağında atik 15 cedit 13 numaralı 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Hayriye H. 

3300 2581 Gedikpaşada Eıirkemal mahallesinde atik 
Tiyatro cedit Fmn sokağında eski 23,23 Mil. 
yeni 44 numaralı bir hanenin tamamı. 

Virjin ve Serpuhi H. Jar. 
700 2901 Kasımpaşada Sifrikoz mahallesinde Mesçit 

sokağında atik 16 cedit 18 numaralı bir ha-
nenin tamamı Mehmet Ef. 

865 3099 Boğaziçinde Tarabya mahallesinde Akasya 
sokağında atik 17 cedit 7 numarah bir hane-
nin tamamı. Yervant Ef. 

3650 3208 Beyoğlunda HUseyinağa mahallesinde Hacı• 
ahmet ıokğında atik 10 mü· cedit 14 numa-
ralı bir hanenin tamam1. Ali ve Ahmet Ef. ler. 

940 3703 Kasımpoşada Yahyaketbuda mahallesinde Ya· 
kubağa ıokağında 25 cedit 35 numaralı bir 
hanenin tamamı. Zehra H. 

2244 3825 Kadık3ytınde Rasimpqa mahallesinde Yel-
değirmeni ıokağında atik 20 cedit 22 numaralı 
bir hanenin dört hisse itibarile Uç hissesi. Haykanoş H. 

3334 4364 Boğaziçinde Sarıyer mahallesinde Ortaçeıme 
caddeıinde atik 29, 29 Mü. cedit 55, 57 nu-
maralı bir hanenin tamamı. Ali Ef. 

2135 9551 Yenik6yde Ayanikola mahallesinde Çifteka-
aap sokağında eski 30,32 yeni 32,33 numa-
rala bir hanenin tamamı lstefani Ef. 

1~9 9991 Ungada KAtipkaıım mahallesinde eıki kadın 
odalan yeni Sepetçi ıokağında eski '3 MO. 
yeni 39 numarala bir hanenin tamamı. Pakiıe H • 
bileıale ve Münir ve Kemal ve Muammer Ff. ler ile 

Safinaz H. tarafından bilvekile Pakize H. 
1766 10471 Alhmermerde Hacıtimor mahallesinde Ha-

mallarhanı sokağında atik 56 cedit 48 numa• 
ralı bir hanenin tamamı. Nikoli Ef. ve Mm. Sivastl 

Yukarda ikraz numaraları yazıh emlAkin vadesi hitamında borcun 
8denmemesi hasebile 61 gUn mllddetle satılığa çıkanldığından ta
lip olanlann veya fazla tafsilat almak istiyenlerin Sandık aabf 
amirliğine müracaat eylemeleri lllzumu ilin olunur. 

latanbul DördUncU icra dal· 1 
realndenı Mister Dobsonun mfitevef-
fa Ahmet Ratip Pata varisleri zimme
tindeki alacağmdan dolayı mahçuz 
Scmondercdo J.:kmckçl oğlu mc\·kiin
do kftin Mehmet Ali Pata tarlaları ve 
başında vaki çayırlık, Kotuyolu, IHls
nü Paşa Yaygan ıncvkıi, Mehmet Ali 
pata. Koıuyolu ve BüsnOpaıa tarlaları 
ile mahdut 180 dönüm tarla ve mez· 
k\1r köyün Değirmen civarı mevkıinde 
Ustoğlu tarlası ve Atyarı,ı caddesi 
ve iki tarafı senet aahihi erazisile 1 
mahdut kaydon 20 mahallen vo tah- J 
minen 45 dönOm tarla ve mezkOr ka
riyenin Sarıgazi yolu mevkıindo dört 
tarafı gahibi senet Ali Bey tarlalarile 
mahdut 20 dönüm tarla ve mczkOr 
köyde Demirciler movkıinde kAiıı tJs
küdar caddesi ve Ali Bey bahçesine 
giden su ve Oç tarah senet sahibi 
erazisile mahdut 6 dönüm tarla ve 
nıezkür köyUn Minıideresi mevkıindo 

klin sahibi senet ve Apostol tarlaları 
ve Sirt ve Mimideresi ve Büyükbakal 
köyUnden Sari Vakı köyüne giden yol 
ve KömUrcü beyliği tarlaları ile mah
dut 30 dönüm <Alemdar> köyfinfin 
Kirazaçmasında kıl.in kestane nğzın

dan olan Mezartaıı ve Kayalıdore ve 

yine yol ve Karakiraz pınarı , .e cad
de ve Sığıregregt batında Kavak ve 
Eekiyol ve Kayalar ve Keatanolik llo 
mahdut kayden 100 ve mahallen tah
minen 1000 dönüm ~alılık ve tarla 
ve Sangul kariJeıinln kariye civarı 
ae•HMe Jl&ia. 8il-40RillD foadalık 

Fotojraf lah.lili Kuponu 

Tabiatiniıl öğrenmek lltlyorS!l.nlJ 

fotoğnıfın111 5 adet kupon ile bir -

Ukte gönderiniz. Fotoğrafınıı aıraya 

tfı.biJ.ir ve iade edilmez. 

isim, meslek 
veya ea.n'at? 

llangl ıuallcrio 
cevabı? 

Foto~nf intlıar 

edecek mi ? 

Fotoğr:ıfm klişesi 80 kuruıluk 
pul mukabili nele gönderilebilir 

ve tarlanın dörtte üç hissesi birinci 
ihaleleri yapılmak ilzero 30 gfin müd
detle müzayedeye konulmuştur . 130 
dönümde \'eysel ve Şaban ve Osman 
ve Kara Mehmet nğ:ılar ve 80 dönüm
de Yeyscl ıağil olup diğerlerinin kira
cılan yoktur. Alemdar kariyesincleki 
erazinin beher dönOmtl 8 lira ve di
ğerlerinin bir buçuk lira kıymeti mu· 
hammineleri vardır. :Mezkör crazi hia
eelerine talip olanların hisselere i abet 
eden kıymetin ) iizde onu ni betinde 
pey nkçcsi n 325-1168 No. ile daire
ye gelmeleri ve evraktan icap eden 
tatsilitııı \'Crileceği ve 80/7 932. tari
hinde aaat 14 ten 17 sa.ata kadar ınü

ı.ayede yapılarak birinci ihalesinin 
fora ol~ iı&a elanar~. 



relıgl 

Krep~ IMVER , .......................... ... 
birde tatbilc etll 


