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ltalya Ve Rusyanın Açhğı 
Kredi 50 Milyondur 

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

Bu Para İle Uzun Müddetli Bir Mesai 
Programı Tanzim Edilecek 

• 
Başvekil Paşa Bugün Ankaraya Gidiyor 

Bafvekll Pllf8nın avdeU lnUbalarıVldan 
Bqvekil ismet Paşa ve Hari· ı tezabürab arasında bir mnfreze 

eiye Vekili Tevfik Rüşt& Beyle polia ve asker selim resmini 
Jtefakatlerindeki lzeYat dün ltalya ifa etti. Bqvekil Pqa çok 
ziyaretinden avdet ettiler. memnun ve mtıtebesaim gö-

Saat dört buçukta Vali Mu- rllnilvordu. bk " sefa geldiniz ,, 
hiddin Bey, Kolordu ve Fırka temennilerinden sonra istikbale 
kumandanlan paşıılar, Halk Fır· gelenler arasında bulunan Ame· 
kası Reisi Cevdet Kerim, Vali rika Sefiri Mister Şeril Cenaplan 
muavini Ali R za, Polia Mildllrll, O>e•amı 11 laci •Jfatla) 
Darülfünun Reisi ve mOder-

usolini 
risleri ve diğer hükümet erkim M 
bir motörle Y eşilköy açıklanna • 
kadar giderek Pilana vapurile •••••••••• 
gelen Başvekil Paşaya ilk istik- ita/ya Başvekilinin 
bal resmini ifa ettiler. Pilsna 
vapuru saat yedi buçukta mühim beyanatını hu-
limanımıza geldi ve Başvekil gün 3 üncü sayfamızda 
Pata ile Hariciye Vekili vapur-
dan Galata rıhtımına çıktılar. Bu okuyunuz. 
ıırada kesif bir halk kütlesinin 

Rıhtım 
Gayya 

Antrepoları 
Kuyusu Gibi 

500 Bin Liralık 
Birçok Mal 

Eşyadan Sonra Bir 
Daha Kayboldu 

Rıbbm Şirketi antrepolarından 
SOo bin lira kıymetinde taiımin 
~dilen eıyanın bedellerinden do
lan ihtilif şimdi mahkemeye inti
~al etti. Fakat bu mühim hazine 
lararının sebep ve Amilleri 
ltat'iyetle tesbit edilmeden ortaya 
ikinci bir mesele daha çıktı. 
. Malum olduğu üzere 500 bin 
laralık zarar, Rıhtım Şirketi an
trepolarında kalan ve zamanla 
•ahipleri çıkmadığı için satılarak 
Paraları hazineye irat kaydedil
~ek lazımgelen eşyadır ki orta· 

a yoktur. 
Bunun bir safhası olmak Uze

r~ Gümrük Müfettişleri, bu 500 
b~ liralık kayıp maldan başka 
rne kıymetleri 1 ()() binlerce 
ırayı bulan bir takım malların 

•ntrcpolarda 'mevcut olmadığını 
16rınüşlerdir. 
ita Bu ikinci safhaya ait tahki

. tın ta ikmal edilmek llzeredir. 
~~1dilik, yalnız bir aya ait kayıp 

8 aran tesbiti kalmıştır. 

GümrUkler Teftlt Heyeti Rei.ı 
Refik Bey 

Bu zıyadan da yine Rıhtım 
Şirketi mes'ul tutulmaktadır. 
Başmüdiir Seyfi Bey, bu müna
sebetle birinci safhanın mahke-
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ÇANAKKALE 
f ngiltere Hükômetinin Gazi Hz. ne 
Hediye Ettiği Mühim Eseri Bugünden 

itibaren Neşrediyoruz 
lnglffere Harbiye Nezareti ta- 1 

r.tlndan ne,redlllp Gazi Hz. ne: 
•• BU,Uk bir kumandan, asll 

bir dUfman ve Alicenap bir 
dost fereflne TUrklye CUmhu
rlyeU Reisi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine Hafmetıo lnglltere 
Kıralının hUkOmetl tarafından 
takdim kıllnmıftır. " 

lthafile hediye ettiği Çanak
kale harbine ait eser, Jeneral 
Aspınall Oglander isminde bir 
İngiliz Jeneralinin kitabıdır. 

Jeneral kitabının mukaddeme
sinde: 

" Cihan tarihinde, f ngilizlerin 
boğazları zorlamak için yaptıklar~ 
ceht kadar kariler için heyecanlı 
ve meraklı, askerler ve devlet 
adamları için ibret baht vak' aları 
ihtiva eden bir safha yoktur. Bu 
harp, sillh kavgasının en tarihi 
ve en asillerinden biridir. Muvaf
fakiyetle neticelenıeydi mühim 
ve kat'ı faydalar temin edecekti. 

muvaffakiyetsizlikle neticelen
mesi daha ziyade ananevi harp 
kaidelerinin ihma.unden ~yı
clar. • ~.. harbe fjthk 
edenlerin hepsi - TOrk, lngiliz, 
Avusturalyalı, Fransız veya Yeni 
Zelandalı bütiln askerler - insan 
kudretinin en yilksek zirvesine 
varan kahramanlıklar göstermiş· 

lerdir. Deniz ve kara kuvvetleri
nin müştereken çarpıştıklan ye· 
aine sahnedir. Tarihte de açık 
"> 

bir boğazın toplarla, ve tellerle 
miidaf aasının ye nane misalidir. ,, 

Türk ordusu için şerefli saf· 
baları ihtiva eden bu muazzam 
harbi bir düşmanın ağzından din· 
lemek her halde misli bulunmaz 
zevklerden biridir.J Bugünden iti
baren bu heyecanlı melhameyi 
nakle başlıyoruz: .. 

Asker Çıkarmadan Evvel 
" latanbulu kim alacak 7 " 

Segrisef ainde 
Yeni Kadro/ 

Seyrisefainin yeni btltçe ve 
yeni kadrosu tebliğ edilmittir. 
Merkezde ehemmiyetli bir te
beddnl olmak üzere, evrak 
kaleminin liğvinden dolayı, 
yirmi d&rt senelik memuriyet 
hayatında müteaddit ikramiyeler, 
mlikifatlar alan ve bu milddet 
zarfında ancak bir g Unlllk yev
miyesi kesilmiş olan kalem imiri 
Mehmet Ali ve GUverte Müdürü 
Hüsnü Beyler açıkta kalmışhrlar. 
Daha evvelce idarece tekaüt 
edildikleri halde, son senelerde 
tekrar vazifeye alınmış olan kap
tanlardan Etem, izzet, Murat 

GERMANYS 
• EASTERN AMBITION. 191.ıf. 

llOTI fit~ .,,,,,,.. - Of ,,,.,,,.,. 

do/fi ,..~ 011 ., M.d..t I"''" 
leau 

•-:T'U W • r -

DUnya harbinde muharebe sahası 
Meselenin ruhunu daima bu ı "Ruslar boğazlara hikim olur-

sual teıkil e r l o r? larsa, Toulon, Napoli ve Korfo 
1808 tarihinde NapoJeon Pet- kapılanoa dayanacaklar,, diyordu. 

resburgdaki sefirine b6yle yaza- Türk imparatorluğunun zevale 
yordu. yiiz tutma11 Avrupa devlet 

Fransız donanması iki buçuk adamlarını daha yilz sene 
sene daha evvel T rafalgarda iı. boğazların hlkimiyeti mu.-
ha edilmişti. Napoleon Rusların lesile meşgul olmıya mecbm 
Akdenizdeki faaliyetlerinden R- etmifti. Y aYq yayq AYnlpa 
nirleniyordu. ( DeYama 9 unca aayfada) 

ki Haydut Daha Ce
Boyladılar • 

ennemı 

Malatya, ( Hususi) - Malatyadan Amasya hapishanesine nakledi
len on beş sene mahkumlarından Resul, jandarmalanmızın şiddetll 
takibinden kurtulmak isterken garip bir tesadüf neticesi cezasını 
bulmuştur. 

Vak'a cidden gariptir: 
Resul Akçedağlıdır. O mıntakada ıekavet yapıyordu. Fakat btı

tiin gayretlere rağmen ele geçmiyordu. Çünki, mevcut pyialar, 
Resulün iki karısile beraber sarp dağlarda ve kuvuklarda yqadığını 
bildiriyordu. Son zamanda Bekir iaminde bir pkı de Resule iltihak 
etmişti. Bu adam, Oruçki k6yiinden bir kız kaçırmlf Ye takiptea 
kurtulmak için Resullln yanma iltica etmiıti. 

( Denmı 9 uncu sayfada ) 

Niçin? 

llltıBu da biterse, bu ikinci safha
._ sırra kadem basan mallan

IQİktarı aolqalacakbr. 

meye intikal ettiğini, ikinci saf
hanın da müfettişler tarafından 

teabit edildiiini bize .aylemiftir. 

Efendiler tekrar işlerinden çıka
rılmıtlardır. Hademelerden de 
Cevahir ve Nefise isminde iki 
Hanımla, erkek hademelerden 

1 
Mehmet Ağa ve bekçi Mehmede 
yol Yerilmittlr. 

- Evleniyormuşsunm., doğru mu Allah qkına? 
- Evet. 
- Ôyle ise oh olan. 
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1 Ha l k ı n Sesi j' • Günün Tarilıi 

Hayah Ucuzlatmak---~---·--------------.. 
Mümkündür.. S AH T E İ Ş Sokaklar 

Türk - Yunan İkb· 
sadi Münasebatı 

Diyorlar lci: Son bir sene içinde 

gıda maddeleri çok ucuzladı. Be 'edı·yenı·n 
Yine diyorlar ki : Fakat bta L~ 
ucuzluktan halk tamameft iati• ''arı· -'atı 
fade etmiyor. Bunun se'1itbi de V 1 U~ 
te,kilitsızhktır. Bu huauata Al 

tem.. ettiğimi• kim•e•er de , y için Azalıyor? 
fU mütalealars yürütüyorlar : 

Mehmet Sabri s~y - Kıd•fl almitçi ıo- Son zamanlarda lstanbulda, 
••k 34 - civar kasabalar belediye dairele-

- Istanbulda bazı şeyler, rinin plikalarile çalışmaya batlı· 
meseli elbiselik kumaşlar, ayak· yan otomobiller çoğalmışbr. Hat-
kabılar ev kiralan eski kıymet- ta bunlann içinde sahte plAka 
)erini muhafaza ettikleri halde taşıyanlar da vardır. Bu vaziyet 

belediye varidatını azaltacagı için 
ekseri gıda maddelerinde nisbi dün belediye batün şubelere bir 
bir ucuzluk vard.r. Fakat bu tamim yapmıştır. 
ucuzluk mahalle bakkallarında Bu tamime göre, vesaiti nak-
değil. Eminönü piyasasından ve liyede kurşun mühürsüz plaka 
pazar yerlerinden abnan gıda bulunamıyacağı gibi sahte olsun 
maddelerindendir. Bu da ispat olmasın sarJpleri tarafından yap-
ediyor ki, lstanbulda gıda madde· bnlmış pilakalar da kullanılmıya• 

cakbr. 
lerini çok ucuza tedarik etmek Garajları lstanbulda ve ika-
Ye hayata ucuzlatmak çok müm- metgAhlan Pendik, Şile, Maltepe 
kündür. Kemerburgaz gibi civar kazalar• 

da bulunanlar da lstanbuldan 
pilaka almaya mecburdurlar. Murat B. (Doktor Sirkeci Şablapap oteli 

.. artı•• 2) 

- lstanbulda gıda maddeleri 
cidden ucuzdur. Fakat her şeyi 
yerinden almak ıartile. Mutavas
lltlann eline geçenler de ateı pa
hasına çıkıyor. Halka toptancılar 
ve mtıstahsillerle temas etmek 
imkinmı verdiğimiz gün fstan· 
bulda ba3at pahalılığı mevzubahs 
değildir. Bu da Belediyenin en 
başlı vazifelerinden biridir. Be!c:-
diye bütün mesaisini bu noktada 
teksif etmelidir. 

.... 
Faul B. • Kacfırsa Clnd meydanı 31 -

- lstanbul. çok dağımkbr. 
BiltÜ'n halk ihtiyaçlarını piyasa· 
dan ve pazarlardan tedarik ede- · 
medikleri için mutavassıtların ih· 
tikarmdan kurtulamı)oriar. 1stan· 
bulda kurulan pazarlar pek azdır 
ve seyrektir. Pazarlarm adedini 
çoğaltmalı ver semtte haftada 
iki pazar kurulmalıdır. Beledi
ye de btıtiin zabttai belediye 
memurlarını pazarlarda seferber 
hale aokmalı, noL san terazi ve 
kantarlan ortadan kaldırmahdır. 
Bu takdirde lstanbulda hayat 
yüzde kırk ucuzlatılabilir. 

Muayeneden 
Kaçanlar 

Belediye kanununun ( 15) inci 
maddesi mucibince muayeneleri 
Ye tescilleri icap eden kayıkçı, 

motörlil ve motörsüz küçük gemi 
kaptan ve çarkçılanndan birçok
lannın henüz müracaat etmedik
leri anlaşıldığından belediye ri
yaseti dün biitiia tube müdür· 
lerine ve kaymakamlara bir ta· 
mim yaparak bunlann birkaç 
giln içinde polis altıncı ıube 
miidürliiğüne gönderilmelerini bil
dirmiştir. 

835 MahkOm 
fstanbul hap·shanesindeki mah

kümlann adedi (835) i bulmuştur. 
Bunun için bazı mahkumlar baş
ka hapishanelere nakledilmişlerdi. 
Dün de tekrar ( 15) mahkum Üs· 
küdar tevkifbanesine gönderil-
miştir. 

Sanatoryomun Küşat Rersmi 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

Erenköyünde mutavassıt halk 
için açtığı Verem Sanatoryornu• 
nun küıat resmi bugün saat üçte 
yapılacaktır. 

Takas İşleri 
Almanya İle Bir Mukavele 

Aktedilece!t 
Takas mukaveleleri aktetmek 

ftıere Avrupada bulunan heyetin 
bugtlnlerde f stanbula gelmesıne 
intizar edilmektedir. Aldığımız 

malumata göre, Almanya ile bir 
takas mukavelesi akli hususunda 
mutabık kalm~ıştır. Almanlar 
Türkiyeden tütün, pamuk ve sai
re alacaklardır. 1ktısat VekAleti 
Londra ve Romaya da uğranmas!
nı heyete bildirmişse de heyet 

bemedense buralara uğramamıştır. 

3 Uncu Mektebin Mü'\ameresi 
Ders yılının bitmesi müoase

betile lstanbul üçüncü mektep 
talebesi tarafınden dün bir müsa· 
mere verilmiştir. 

Bir Keı·esta Hirsızı • 
Cihangirde oturan Haaan is-

minde biri evvelki gece Unka
panmda Değirmenciyan Ef. nin 
kereste mağazasına girerek 25 
)Atalık, 19 basamakl•k, direklik 
tahta çalmış, yakalanarak tabki· 
kata başlanmıştır. 

CUMA PARASI 
Delik Deşik Olmak- Otelciler 
tan Kurtarılacak Altı Sınıfa 

Gerek halk ve gerekse şir
ketler tarafından her ne maksat· 
la olursa olsun sokaklarda açıla
cak baca mahallerinin eski haline 
getirilmesi hakkında daimi encfl
men bir talimatname ve liste 
yapmışbr. Bu talimatnameye göre 
Belediye, ücretleri sahipleri tara
fından verilmek şartile bu işleri 
yaptıracaktır. 

Bu şartnameye göre bir baca 
asgari bir metre murabbaı olarak 
kabul edilmiştir. Bir baca açıla
cağı zaman belediyeye müracaat 
edilerek nekadar saha açı!acağı 
ve nekadar zamanda ikmal edi
leceği bildirilecek ve iki misli 
miktarında belediyeye bir depo
zito parası verilerek ruhsatiye 
ahnacaktar. 

Açılan bacalann müsaade 
müddeti bittikten sonra azami 
üç gün içinde Belediye tamire 
başlıyacakbr. Tamirden sonra 
kat'i masraf hesap edilerek de
pozitodao alınacak ve miltebaki 
para bir hafta içinde sahiplerine 
iade olunacaktır. 

Beher metro murabbaı baca 
için tamir tarifesi şöyledir: 

Adi kaldırım (75), parke(130), 
katranlı parke (250), idi ıose 
(255), asfalt veya katranlı şose 

(555), beton çimento (750) kuruştur· 
• 

ihtisas 
Meselesi 

Adliye doktorları mesleğe gi
rebilmek için iki sene Adli Tıp 

müessesesinde staja tibidirler. 
Stajdan sonra mütehassıs sınıfına 
geçiyorlar. 

Sıhhıye Vekaletinin kabul Ye 
tatbik ettiği bir karara göre mü
tehassısların (55) lira maaş alma· 
ları lazım gelmektedir. Bütün mü· 
mütehassıs doktorlar elli beş lira 
maaş aldıklan halde belediye 
müesseselerinde çalışanlarla Ad
liye doktorlan şimdiye kadar bu 
karardan istifade edememişlerdir. 

Belediye bu kararı geç~n se
nedenberi tatbika başlamıştır. 
Adliye V ekiletinden gelen bir 
cevapta Adliye dokturların mü-
tehassıs maaşı vermesi imkansız 
bulunduğu bildirilmiştir. 

Afitap Hamını Dövmüşler 
Fındıklıda oturan Fatma ve 

Makbule hanımlar bir dedikodu 
yüzünden komşuları Afitap ha'llı• 
mı sokak orta.smda fena halde 
dövmüşlerdir. 

Ayrıldı 
Otelcilerden ıimdiye kadar 

cuma ruhsatiyesi barcı gayrisafi 
varidatlarına göre senede beş 

liradan elli liraya kadar almı
yordu. Fak at bu usul mucibince 
gayrisafi iradına göre senede 
400 lira vermesi lizımgelen bir 
otelden ancak azami derece olan 
elli lira tahsil ediliyordu. Otelci
ler Cemiyeti bu usulün tatbiki 
neticesinde birçok otelcilerin fena 
vaziyette kaldığını belediyeye 
bildirmiştir. Belediye bu miraca• 
ati nazan dikkate almıf ve daimi 
encftmen otelleri alb smıfa ayır
mıştır. 

Tarifelerinde yatak tlcretleri 
500 kuruı ve daha yukan olan 
oteller birinci, 251 kuruştan 500 
kuruşa kadar olanlar ikinci, 151 
kuruştan 250 kurup bcl..
olanlar üçüncll, 101 kunt
tan 150 kuruşa kadar olan
lar dördüncü, 51 kuruştan 100 
kuruşa kadar olanlar betinci Ye 
51 kuruşa kadar olanlar da al
bncı sınıf addedilmişlerdir. Birin
ci sınıftan 50, ikincideu 40, llçtln
cüden 30, dördüncüden 20, be
fİnciden 10 Ye albncıdaa 5 lira 
alınacaktır. 

Hikmet Bey 
Sabık Müstantik Davanın 

Birini Kazandı 

· Bandırmada avukatlık eden 
sabık İstanbul Müstantiği Hikmet 
Bey, birkaç ay evvel Bandırmada 
fotoğrafçı Cevdet Bey tarafıodan 
bir tecavüze uğramış ve başmdan 
mühim bir surette yaralanmıttı. 

Hukuk Mahkemesi Cevdet 
Beyi tazminata mabküm etmiş. 
ceza mahkemesi de Hikmet Be
yin tekrar Tıbbı Adlide muaye
nesine lüzum göstermiştir. Hikmet 
Bey dün Tıbbı Adliye müracaat 
ederek muayenesini istemiştir. 
Tecavüz hadisesinden sonra Hik· 
met Bey lstanbulda oturmaya ka
rar vermiştir. 

Duvara Çarpan Otomobil 
Şoför Nurinin idaresinde 1886 

numaralı otomobil Beyoğlunda 
Kumbaracı Yokuşundan qağl 
inerken freni bozularak hızla De-
mirciyan Apartmanırun köıesine 
çarpmış ve hurdahaş olmuştur. 
Otemobilde bulunan müıteri 
Matmazel Sofo hafifçe yaralan· 
mış, şoföre bir şey olmamışbr. 

Haber 3Jdıfımıza g6re Türkiye il• 
Yunanistan arasındaki ticari •• 
iktındi mGnaaebetlerimlzi tansl• 
etmek, ithalit ve ihracat İflerinl 

memleketlerimizin menfaatine en muYA' 
fık bir surette yürütmek için mütte
rek bir komSİ) on teıkili karlaşmıfbr• 

Çilek Rekabeti 
ALnan haberlere göre, Bu'garl .. 

tanda da bu sene çilek bol o mu.
tar. Bu suretle Türkiye •e Bulruir 
tan çileklerinin Avrupada biribirle
riae rekabet edecekleri anlaşılmak
tadır. 

Çıçek Sergisi 
Çiçek sergisinin buıün aktama 

kadar devamına karar verilmittir• 
Teflıir edilen çiçekler ucuz fiate ıa
tılacaktır. 

Hüsrev Bey Şehrimizde 
Peşte Sefiri Hüsrev Bey mezunen 

dia Pilsna vapurile tehrimize ıel• 
miftir. 

M. Venizelos 
Temmuz Nihayetinde Te
davi için Y alovaya Gelecell 

Sabık Yunan BatHldll M. Veni• 
aeloa temmuz nihayetinde Yeyahut 
at-t- •J'IDda tedayi •e l•tirahat 
l~ia Yalonya l'elecektir. M. Venize
loa, Yalo•ada Baınkil Patanın mi• 
..&ri olaeakhr. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 2 ( A. A.) - Millet Mec

li8i bugün icra ve ifli• kanununu• 
2'13iiaeil maddesine kadar mGzake.,. 
etmiştir. 

Muğlada Bir lhtilAs 
Mutia, 2 (A.A.) - Millı Sandık 

Emini hazineye ait pullvdaa iki bin 
000, Bodrum 4iandık Emini 12 bi• 
kfiaur lira ihti'.lalannd•n dola,ı te.,. 
kif edilmişlerdir. 

lngiliz Sefaret Konağmda 
lngiltere Karah H.z. nin senei de.

riyesi mGnaaebetile bugün ln,DI• 
sefiri tarafından Ankarada bir ıar• 
denparb Yerileceji l'lbl tehrlmis 
lngiJiz konsolosu tarafından da ıe• 
faret konağı bahçesinde bir garden
parti verilecaktir. 

lzmirde Bir Tevkif 
lamir, 3 (Hususi ) - lzak Efendi 

isminde bir Musevi doktor, bekçi 
paruı meselesinden bir polis amiriDI 
tahkir cürmile tevkif edllmi,t'r. 

içki Düşmanları 
Yetil Hilal Cemiyf!ti azaları bu• 

ıün Hpurla bir deniz tenezziihGa• 
çakmıtlar dır. 

Arpa lhracattmız 
btanbul Ticaret OdHının aldıl' 

malümata göre bu sene YunanistanıD 
arpa mahsulib fazladır. Bu vaziyet 
Yaaanidana yaptığımız arpa lbr .. 
cabnı biraz müteeuir edecektir. 

luhafızgucu Bisikletçileri 
Sinihisar, 2 ( A. A.) - Muhafı.,. 

gücü bisikletçileri bul'Ün Sivrihlsara 
viaal olmutlardır. Yarın Bolvadin• 
hareket edeceklerdir. 

Mütehassıslar 
Geldiler 

Rusyada tetkikatta bulunan Türk 
mltehassıslar heyeti dün, f talyall 
bandıralı (Bulgar) vapul'ile şehrimill• 
~elmişlerdir. He1et azasından Sanayi 
Umum Müdürii Şer:f ve lbrabhn Kl
mU Beyler iki ay daha tetkikat y•P" 
mak üzere Moakovada kalmışlardır• 

t Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Memur Tensikatı 

1 : Komşu - Hasan Bey f 
Tasarruf yapılırken memurların 
işlerinden çıkarılmıyacakları aör 
lenmişti. •• 1 

2 : Komşu - Halbuki Se.y
risefain, tütün ve sair inhisarl~r
dan, tirkeUerden birçok adam 

• çıkarıhyor. 1 
~: l<f>mşu - Buıııar bir ~e 

y~rai'nıl~ idiyse niçin alındılar, 
deği se neden ç karılıyorlar. i 

4: l<o1'1Ş\I - Hem kabah:ıt 
onlarda mı ? Onları lüzums\U 
yere alanlarda yok mu 1 l 

5 : Hasan Bey - Pek f . k!f!da 
değilim Hacım. Bu iş Rüfaı ipse 
benziyor. Ben karışmam 1 
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e gun 
Atlünderecatımızın çoklu
lıında.rz Dercediil~memiş
tir. 

---.. .. _.. ........................................... .. 
M. Musolini 
Ve Türk 
Dostluğu 

ltalya Başvekili M. Muaolini 
Cenapları, Baıvekil Paşaya refakat 
eden matbuat milmessillerini ka
bul ettiği zaman dtınya vaziyeti
ne ve Türk - ltalyan münasebatı• 
il& ait mühim beyanatta bulun
lllllftur. Bu beyanatın en esasla 
kıaımlannı bu sütuna dercedi
roruz: 

" - lbtilAlin Bç safhası vard.n 
Miatik safha, ıiyasl safha, idari 
llfha... En milbim olanı mistik 
llflıadır. ( Heyecan ve cezbeli 
~vir ) Siz Türkler, hali bu safha-

buluaMıJorsunuz. Tlirkiye, dlln
Yanın en biiyilk inkılabını, mu
•affakıyetle yapmıştır. Yaptığınız 
İtin biiyiiklüğünü kolay kolay an· 
Lyamazıınız.. 

Fakat dikkat ediniz, ibtillllni
lia mistik cephesinden ayrılma· 
Yanız. Orada sıkı aıkı durunuz. 
Bu, politika ve idare cephesinde 
de çalıfmanaza mini değildir. 
Bakınız ben de zaman zaman bazı 
dosyalan karıtbnr ve okurum .•• 

Dlinya, büyük bir buhran ge
clriyor. 

Umumi harbin doğurduğu hak· 
llz muahedeler vardır. Bu mua• 
bedelerde behmehal tadillt ister. 
Siz Tilrkler, bu haksızlığı en ra
dikal bir tekilde hallettiniz. 

Tahdidi teslihat meselesinde 
bebemehal muvaffak olmak la-
11111. Akil halde milletlerin mane
Yİ)'ab, cesareti kınlır. 

Buhramn bellibqb aebeple
rinden biri de Uberal 8İ•temdir. 
Ba ıiıtemde fula ısrar etmek 
doğru değil.. lngiltere liberal 
listemi terkettL Fakat geç kal· 
clıfa için mDşknlittan kurtula· 
llatyor. 

Dünyanın istihsal miktarile 
latiblik miktarı arasandaki ııi9pet 
'- bozulmuştur. 

Milletler, buglln tarihin cere
tanına karşı yOrllyorlar: Hudut 
9• gümrük barikatlaranı yeniden 
lcurınak ıuretile iptidai devrelere 
tltat ediyorlar. Halbuki medeni· 
Jet demek, milletlerin biribirine 
:klaımaları, anlaşmalan demek-

• Buhrana mukavemet için en 
birinci ıarl; kuvvetli olmak, kuv
••tli bir hükumet vapmaktır. 
l' ~kdenizde sulbü idame için 

llrkiye ile milşterek vazifeleri
::: vardır. Bu vazifelerimizi mut· 
it. J•pacağız. Tilrkiyenin politi· ..:t:" benim emniyetim var. 
"ıa de Faşist ltalyaya inanma· 
a_ . istiyorum. Bana inanınız. 
~· il nı sözilm F qiat sözildllr. 
~iıt 116zll demek, candan dO-

t, realist a6z demektir . ., 

Son Postanın Resimli Makalesi 
. 

• Bıigüklerin Sözü • 

1 - Dünyada birçok yalaacılu 
nrdar. Fakat bizi, hial11trimlz kadar 
aldatan bDyDk yalancı yoktur. 1 

2 -GençHjin en büyük kabahati, , 3 - Her feye, berkeH ehemmiy.:t 
tecrilbe tabibi oldulılarını zannettiti ver, yalnız, kendine ehemmiyet ver• 
ihtiyarlarıa a3zlerine uymHı, naai- me 1 
hatlerlni tutmaaıdır. 

• SON TELGRAF HABERLERI 

İki İflis Talebi 
Adanadaki iki Büyük 

• 
Müessesenin 

Edildi Iflisları Talep 
Adana, 3 ( Hususi ) - Son gUnlerde şehrimiz· / den biri olduğu için iflla talebi hayret ve teessllf.. 

de birkaç mühim iflas vukubulmuştur. Bunlardan le karşılandı. iflasın vukuu piyasada ehemmiyetle 
en mühimmi fabrikatör Akarcalı Hasan Efendi ta: tesir icra edecektir. Bonunla beraber tarafeynin 
rafından ileri slirülen bir taleptir. Hasan Ef~n~ı uyuşarak iflas ihtimallerinin anone 1reçileceği tah-
mahkemeye müracaat ederek fabrika icar bedelının min ediliyor. 
tahsili için Kalağ Zade Yusuf Lôtfi, Hacı Mustafa Diğer taraftan Kommerçiyale Bankuı da 
Ağa Zade Mehmet Emin, Durdu Zade Abdullah • k .. . • . • 
Beyler şirketinin iflAsını istedi ve muhakemeye bllyük bar Tür sınai muesseaesının ifllsını ıste-
baflanıldı. miştir. Ayni banka Uç bDyDk çiftçinin emlAkini 

Bu şirket Adanada en bftyOk iş mileıseselerın· milzayedeye çıkarmıtbr. SALAHADDiN 

M. Dumerin 
Hayret 

Paris, 3 (A.A.) - Mftteveffa 
Cllmhur Reisi M. Dumerin katili 
Gorgulof meaelesine ait tahki-
kat bilkuvve hitam bulmuttur. 

Katil öğleden sonra son defa 
olarak isticvap edilmİf ve bu 
isticvap esasında istintak hAkimi 
kendisine emrazı akliye mOtebas
sıslannın vermiş olduğu raporu 

Türklere 
Tahsis Edilen 
Meslekler 

Katili Gorgulof, Şayanı 
ifşaatta Bulunuyor 

bildirmiştir. 
Gorgulof, 61mek istediğini ve fa

kat dünyayı komlhıistlikten tabla 
etmekten ibaret olan fikrinin anlaşıl
muını isl-ediğini söylemif ve sözle
rine ıu suretle devam etmiıtir : 

" Çok namuşlu bir adam 
.Uatile kendisine karıı hllr
met ve takdir beslediğim 

M. Dumere karp hiçbir ki
nim yoktu. Onu yerinde bqka 
bir ReisicOmhur olsaydı, yine 
6ldiirecektim. 
Dava vekilleri, mUtemmim tahki

kat ve istintak icrasım ve maz· 
nunun akliye mUtehauıaları tara
fından tekrar muayene edilmeainl 
istemiştir. 

.. 
Gazi Hz. -·-Temmuz iptidasında 

· 30 imzalı 
Bir Takrir 
Verildi 

lstanbula Geliyorlar Ankara 3 ( Hususi ) - Tftrk Ankara 3 ( Hususi) - Millet 
vatandaşlarına tahsis edilen san'• Ankara, 2 - Gazı Hz. nln Meclisine otuz imıab ıu mealde 
atler hakkındaki kanun liyibası temmuz lptldalarında lstanbu· bir takrir verilmiştir: 
pazar günll Mecliste milzakere lu tefrlf edecekleri t.hmln " Paraya çevrilme.ı icap eden 
edilecektir. olunmaktadır. bağ, bahçe, arazi ve bunlara mtı-

Bu san' atler iktaıat encümeni RelslcUmhur Hz. yeni rapı- teferri emllkin icra Kanununun 
lan Riyaseti CUmhur Sarayın- dd · ah "bm" c a 1-tarafandan şöyle teapit edilmiştir: ma eı m susası mucı e Y P 
da ikamet buyurmıya llafla· 1 "k" • U d d b del" bel-Ayak satıcılığı, çalgıcılık, fo· an ı ıncı m zaye e e e ı ... -

toğrafçıhk, mürettiplik, simsar- mıflardır. diyelerde Ziraat •e Ticaret Odala-
lık, elbise, kasket ve kundura rından mllntehap birer azadan mtl-
imalciliği, borsalarda mllba· amelelik, her tnrlQ mlleueaelerle rekkep komisyanca d tayin e~e-
yaacıhk, devlet inhisarına tlbi h 1 cek kıymetin yllz e yetmıııne 

ticarethane, •parbman an, ote baliğ olmadığı takdirde sabf p-
maddelerin satacılığı, seyyah ter- ve prketlerde bekçilik. kapı• rl bırakılır. 
cllmanlığa ve ı{ehberlik, iDfaat cılık ve odabqıbk, otel, han, Ancak haciı baki kalmakla 
demir ve ahşap aanayü iıçilikleri, hamam, kahve, gazino, danıir ve beraber bu arui bağ bahçe ve 
umumi nakliye vaaaiti ile ıu, barlarda kadın ve erkek hizmet• teferrllabnın hlkim tarafından 
tenvir, teshin ve muhabere iıle- çilik, ıarıon, bar oyun ve ıarkı- takdir olunacak ıafi huılab ala-

Ayııklar rinde daimi ve muvakkat İfçilik, cılığa. Baytarlık ve kimyagerlik. caklaya ait olur. " 
ı.. karada tahmil ve tahliye itleri, Hilen çalıtan ecnebi tebauı için Bu teklif yakında milzakere 
"llliy y k"'J • d T d• foförlilk ve muavinliği, aJel6mum alta ay müddet verilmiştir. edilecektir. 
, e e a etin en e ı- ~===========================::;;;;;==::::;:::=::.=:==:==;;::::::::::::::::::::::=~ 
e Eınri Henüz Gelmedi / / ·s T 

lftı~U·ı Belediyede memurlann S TER NA N 1 / ER 
\' .. 1 •r a, Maaşı verilmiştir. Maliye 

iNANMA/ 
... ,, ... 

,._ · ·• Defterdarlığa tediye 
.._,'1 göndermediği için diğer 
'tıte "'?1 ı.••111 rnaaşı dün de verile
ıeı':;:tar. Dün de yazdığımız gibi 
'-ele lllemurların aylakları ve 
Itri" :• YeU111, dul ve miltekait· 
ı--.. ~.; ~~lıkla11, tediye emri 
C.lct·,. e hır.ıeı~ glln daha recike-

Dllhiliye Veklletl, hayat pabahhtı ile mGcadele iJzereglz. Nizamnamesini lıazırladılc. 1500 
için lediyelere ve villytıtlere bir tamim yaptı. He,. lira şermaga lcogdıık. Beledige de 2000 lira 
tarafta bayah ucuzlatmak içha abnacak tedbirleri talısisat varecelc. Bıı kooperatif gakında faa• 

bil~::~imiz lktaHt Mildürlyetl bu tedbirleri munfık ligete geçecektir. Brı ı11111blliitten ~ole bBgillc 
ırörm~t Dünkil ıazetelere beyanatta bulunmutı neticeler bekligoruz.,, 

"Velcdletin tavsig11 eltili tedbirlerde ma• 800 bin nilfu•lu bir ıehlrde 3000 Ura Hrmayeli bir 
tabı/cız. Biz de bir lcooperati/ teıkil .tmek kooperatlfla pahalahlda mlcadele edebilecetlae. utdı 

1STER iNAN. ısrıR INANMAI 

Sözün Kısası 

Hale 
istemek için .. 
Kuvvetli Olmak Lazım I .._ _______________ A.L 

F ranaada bir mektep hocası 
askere çağınlmlf, fakat 21 giln
lilk talim devresine maksur olsa 
bile lbıiformayı giymek ateme
mif, sebebini ıormuflar: 

- Vicdanıma mugayirdir, ce
vabını vermİf, fakat ukeri mah
keme bu, " tam terki tealihat 
taraftarı " m dört ay hapae 

mahkum etmif ye pek te iyi yapmııl 
Filhakika bu sulh şampiyonu 

eğer beraat kazansaydı, her yeni 
sınıf .Uih albna çağırıldıjı za• 
man, muayene heyeti huzurunda 
kimbilir kaç defa ayni muhave
reyi iıitecektik: 

Doktor; 
- Demek ki ukerliktea ih

racınızı iatiyonunuz? Sebep? 
Delikanlı; 
- Siliha dokunmak vicdanı• 

ma mugayirdir, de, ondan 1 .. 
Üniformayı ıiymekten imtina 

eden mektep hoca11 deli değil, 
tasavvufu seven, fula dindar bir 
adammlf, ukerl mahkeme huzu
runda slylediklerine illveten : 

- Hutabakıcı olarak çahf
mak ta istemem, demit. kendisini 
topçuya ayırmışlar, fakat o, topa 
olduğu gibi pansumana da el 
sürmekten imtina etmiş •• 
nihayet: 

-lncil böyle emrediyor, diyeni 
işin içindeni çıkmak istemİf. 

~ 
Fazla dindar, tasanuf mera• 

ı.Iarı ile m6bahueye girifilmea. 
Fakat benim bildi;ime 16r• 
Hazreti lsa : 

- " Kunetll •e 8İllhh Wa 
adam kapıllDID methalini mulıe 
faza edene malı emniyet alW. 
dadır. Fakat pyet daha kuvveti 
birisi gelirse evini muhafaza,. 
plıpıun ailiblaruu ahr ve malım 
yajma eder (1 J demiftir. a. 
c6mle ispat eder ki : 

- laanm fikrine göre de .._. 
kuvvetlinindir, aoyulmamak lçila 
h6cuma mukavemet edebilmelidP 

* Habrıma laanın bqka .. 
cDmleai geldi; 

- Hük6metin hakkım h6k6 
mete veriniz! Demİf ve bu cllat 
le ile bittabi aadece para teklin· 
de vergiyi değil, fakat hllk6metı 
ait olan her hakkı kastetmiştir. 
Eğer bunun akü varit olaaydı: 

- Vicdanıma mugayirdir, 
cilmleaini vergiye tlbi olanlar da 

söylerler ve sıkıımca sebep olarala 
- Vergi ordu blltçesini ten

miye ediyor, derlerdi. G6r0yor
ıunuz ya hoca efendinin mantı• 
ğana tlbi olduk mu, tuttuğumuz 
yolun sonu anarşi, harabı ve uçu· 
rumdur. Maamafih tasavvuf me
raklısının rehperliğinden başka blı 
ıey beklenemiyeceği de doğrudur. 

* Geç~nlerde ifitmiftim: Meıbw 
Ayniştayn de bu hocafendinin bir 
başka tilrlllall İmİf. o da, 8ivU 
harbi değiJ.e bile ukerl harbi 
menetmek için herkeahı birdea 
herhaaıf bir bayrak albnda olur· 
u olsun hizmetten imtina etme
ıini tav•iye ediyormutl Fena akıl 
değili Maamafih bu çareyi kq
fetmek için fazla ilim olmıya de 
lilzum yoktu. 

"'" ŞOpheıiz b&Uln Hırilti1anlar, 
Mtıalllmanlar, Mecusiler Ye dio
sizler hep ayni fikirde olsaydılar, 
muharebe ortadan kalkardı, çBn· 
ki d6vilıecek adam bulunmazdı. 

Amma ne yaparaımz ki. başta 
bu (Ayniştayn} inde vatanı ile onuı 
kartısında Fransa olmak tlzere 
blltün devletlerin gözleri kom· 
ıularının topraklannda Ye kese· 
lerindedir. Ve bu b6yle oldukça 
"tam terki tealihat,. laraftarlaj\ 
mecnunlara ve mutauVV!fl"~ -t 
munhasır kalacak demektir. 

S&znn Kıaaıı: Huır ol "ens ... 
eter istersen aulhU salah! 

il) S- Lubma lndıbul.:a J ı:..-ı N 



4 Sa,fa 

1 

: 1 
Tarihi Fıkra 

Türkler, 
İtalyanlar 

1 

Başvekil Paşanın Roma11 zi· 
yaretten döndüğü bir günde gö-
zilmüzü ı«ilere çevinaek, Türk· 
lerle ltalyaalarm ne vakit ve ne 
ıuretle tanqhklarıoa habdamak 
bot Ye nahot bir metıale olma· 
aa ~rektir. 

Hafızamız bizi aldatmıyOl'sa, 
ltalya ile aramızda tam 523 se
nelik bir muarefe Yardır. Türki-
1eye ltalyanm sellmına ve dost· 
luğuu ilk tebliğ eden zat, An· 
doroı adası hakimi " Zeno ,, dur. 
Bu uil ltalyan, Yıldırım Beya
zıdan büyük oğlu olup kardqle
rile saltanat kavgası etmekte 
bulanan Emir SOleyman ile Edir· 
nede girifti Ye bir dostluk mu-
ahedesi yaptı. ( 1409 ) 

Ba nretle başlıyan 1'6Tk • 
ltaıyan m&nasebeti. on beşinci 
uarda fasılasız denilecek 8111'ette 
devam etti. 1414 te Sinyor Fran-

IOft Foabri, 1416 da Andre Afos· 
kolo ile Delfino Veyne, Çelebi 
Sultaa Mebmedia araymda mi-
lafİr edildiler. Bu lt:aıyala Iİyasi· 
ler, ayn ayn mı•hecleler aktet• 
mitler ve iki millet doatlut-u 
lrunetlendinniflerdir. 

Tllrlderin ltalyaya siyasi me
mur göndermeleri (1430) da ve 
ikinci Murat zamanndadır. ltal· 
yanların 1stanbulda daimt elçi 
bulundurmıya karar vermeleri ve 
Sinyor Marselloya gönderip bu 
maksadı temin edici bir muahe
de imzalamaları (8 Niaan 1454) te 
nkua geldi. 

Fatih Saltan Mehmet, bu mu
ahededen yirmi bet sene IOlll'& 

'21 Niun M'l~ ~ .. 
ittifak maka'fflell inmdadı. y...,. 
1Ubun, din gayretkeşliğinin her 
tBrlll dftştbıcelere tahakk&m 
ettiği lyle bir deYir için 
pek mllhim ayılmak llzım. 
pim ba ittifak makayeJeuame
IİDe g&re "Ttırkiyeye her
hangi bir taraftan Jaüc11m vaki 
olduju takdirde Veaedik dlm-
lmriJeti • o .... • knvetli 
ltaıiaa htildimeti • Jls bdupLk 
Wr donanma ile TlrldJeye yar
._ ecleeek .. kalya topraklan-
- taarrn vukaa lmlinde de 
0-anh De~eti, Jlz bin ahari 
ukerile mllttefikiıdn imdadına 
kopcaktı. 

F alib, ittifaknamenin kendi 
imzasım tafiyan atisbasım bir se
fir ile ltalyaya gönderdi. Bu ae
fir V eoedik Reisiciimhunma 
msaua bir gemi takdim el:mİf 
ve slJlec:liji mıtukta " ebedi 
doatluk ,, temiaab ftl'lllİşti. 

Fatihin elçW centilmen bir 
adamdı. ltalya topraklarında bn
yllk bir bBmll kabul g6rmllf, 
adeta el nıtnnde gezdirilmifti. 
Maalestf ismini bilemedijimiz 
elçi Bey, beraberinde büyük bir 
altm kadeh tafıyordu ve Reisi
dlmhurua, Senato uunwı, a11l
sadeleria verclikleri ziyafetlerde 
o kalltvi kadehle prap içiyordu! 

Zaman, ,.ı.. imha etmez, 
ihya da ederi Biz Bapekiliıı Roma 
ıeyahatinde 523 leDelik bir tarih 
temsil eden eaki dostlukların, 
bu,UnkD miln ihtiyaçlara ve 
medeni ihtiyaçlara uygun tekilde 
tazelendiğini g6r1lyonız. Her 181Dİ· 
mi temaslar ve mlhıuebetler gıöi 
bu yakınbğın da IODU elbette 
hayırlı olar. 

M. T 
• 

lzmirde 
Bir Cinayet 

İzmir (Hususi) - Şehrimizde 
bir kadın yllztmdea kanlı bir 
cinayet oldu. Yirmi yedi yaşında 
1 l.'lan isminde bir tem yine ter
zilik yapa~ Kı,.ehirli Saffet Ef.yi 
ö dil nüştur. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

• 
Aydında irfan Köşesi 

Ortame.ktep Talebesinin Verdiği 
Müsamere Çok Parlak Ve Güzel Oldu 

Aydm (Husu
si) - Bu mek· 
tubumda Aydın 

maarif hayabnın 
bir köşesinden 
b a b s e dec:eğim. 
iki gece ewel 
eski Türk Ocağı 
IİDema alontmda 
Ortamektep son 
aımf talebesi ta• 
rahndan bir ve
da müsameresi 
verildi. Şehrimiz 
lktısat hayabada 
mlhim bir llA-
dise teıkil eden bu mllsamereye 
iki binden fazla daveti ittirak 
etti. Salon geniıti, fakat Uht 
prtları haiz olmadığı için sıcaktan 
hayli mkınb çektik. Bununla be
raher Aydm gençleri bizim bu 
liz6ntlimtizn hafifletecek kadar 
gayret ve faaliyet gösterdiler. 
Çok zengin bir programla baılı· 

Eczahanesiz 
Ve Hamamsız 
Bir Kasaba 

Babaeski ( Huaust ) - Kasa• 
bamazda hemen her aene hazine 
varidahnın ya.ele ...._ beşi 

tahsil edilir. Bu suretle bizim 
kazama hazineye verdiji para 
JeDede bir milyoa lira)ı geçmek· 
tedir. Fakat bana rağmen ka
sabamızda halkın lllıbatile çok 
pkmdaa alllradar olan bazı 
p:Jieria nobmhğı fidcletle laiae
dilmektedir. 

Meseli harada eczahane, hamam 
ve otel denilen liizumlu pylerden 
hiçbirisi mevcut değildir. Ôlilm 
ile pençeleıen hir hataya fifa 
8midi verecek olan llİr katre 
illcı tedarik etmek ~ aaat:• 
lerce uzak olan diğer kasa
balara gitmiye mecbm olu
yonz. Bu mretle hem bir 11ğm 
masrafa giriliyor, hem de huta
nm vaziyeti, ftkit gecikmellİ 
ylrlnden daha vahim bir şekle 
giriyor. Bereket Yersin ki kasa• 
bamınn hava• ve suyu gtlzel 
olduğa için hastalık nispeten az• 
dır. Hemalde Ok fırsatta bir 

a,.-111 Ortameldep blnw 

yan mllıamere, sonuna kadar 
zevk ve heyecan içinde devam etti. 
Genç mekteplilerimiz milli zeybek 
ve k6y kadını kıyafetlerile Har
mandalı, Aydm ve san zeybeği be
dii bir tekilde oynadılar, sahnedeki 
temsiller arasında ~lim ve Ceha· 
let) canlı tablosu bir ıaheserdi. 
Senelerden IODra, fnlalApçı Mu-

allim, Asrt Hul
yalar Ye Kadın 

Meb'us oluna 
isimli piyes ve 

diyaloilar ayn 
gtlzellilderle tem

sil edildi, balkın 

alkış ve tak· 
dirlerini celbet· 
ti. 

Talebeden bı
•sn, Meliha Rıza, 

Latife, ı..-t, 
&nine, Calüde, 

Rllkezan, Hayriye Hanımlar, Or
han, Kamil, Nejat, Nihat ve 
Enver Efendiler çok alkıflancblar. 

Ortamektepte bu ıene 32 
genç mezuniyet imtilıanlarma Ji
recektir. Ayc:LnWara giizel bir 
gtbı geçiren yavruları cand•n 
tebrik ederim. 

14 Bin Lira Sermayeli 
Bir Köy Bankası 

Adana (Hu
ı;usi) - Viliye!
tim& dahilinde 
köylerde koope
ratif teşkilatına 
fazla ebt:mmiyet 
veril mekteclir. 
Birkaç g6n ev
vel de 150 evli 
ve 1500 nBfuslu 
olan Gerdan k&
ytbıde yeni bir 
kooperatif ban• 
kasının kiifat 
resmi yapıldı. Adananın Cl•dlİn kllyUnde mektep 90cuklmrl 
Kiişat resmini bizzat yapan Vali ı halkın ve viliyetin mtlflerek yar-
Bey k6ylüleria dertlerini dinliye- dımlarile yeni bir mektep ,..,.ı-
rek bunlann izalesi için uirqı· masına karar verileli. Ea.uea bu 
lacağını bildirdi. Bu kiye telefon arzuyu k6yl6ler keadilerl W.. 
tesiaab yapılmama karar verileli. ettiler. Bu dolgun nüfuslu kayde 
Vali B. köyün mektebini de ge- açılan bankama 46 ortağı ve 14 
zerek köy çocuklanmn bir sene bin lira sermayesi vardır. Bu 
zarfında 6ğrendikleri malümrat banka köylünün kredi ihtiyacmı 
ef'tafında tetkikat yapb. Köytın temin ile meşgul olacakbr. 
mektebi çok eski olduğu için D. u. -----... , HergiJ.n Bir Sııal Diyarbekirde 

N~şrigat 

Yedikule 
Hisarı 

Muhaniri : Halil Et/ad# 
Tlbii; Kanaat Kütü:m....-1 

Fiati : &O KU1'af 

Sabık müzeler mlldtırü 
Bey; bize ( lstanbul ve boğaziÇI 

adb iki ciltlik mühim bir eser 
ihtifalci merhum Mehmet Ziya 

Yefatmdan evvel hazırladığı -
Janm. ( Y edikule Hisarı ) is 
newretmiştir. Halil B. bByük 
kaclıqinaslık yaparken tari 
BİzaDSlnı, Türklerin yedi te 
lizerine serpilen inci lstanbul 
gftmüt bir şerit gibi çerçeveliy 
surların ve bilhassa Yedik 
Hisanmn güzel bir fihristini 
bize sunmuştur. 

Eserin neşri lstanbulun t 
fethedildiği gtintln dinlim sen 
aİDe tesad6f etmiıtir. Bundan t 
( 4'79) sene ( 3 ) glln evvel mnl'N 

llD yirmi dokuzunda Ft'ma, 
fm arayı yanındaki surlarda m 
•mm toplarımn a~jı gedikl 
den latanbula giret"ken bet 
( 12) asırlık orta tarihini kapıyo'1 
insanlar için yeni bir ufuk, y 
bir tarih açıyordu. Fllba • 
latanbul surlannın, bqerin t 
hinde mühim rolü vardır. 

(Bakir dul ) un etrafında • 
leri dlfmllş smtan sur kafilesill 
ıimdiye kadar bize tamtao cid• 
eter neşredilmemiştir. Surlar 
tarihe yeni bir dönüm noktatl 
veren Türk fatibliğ"ni tqtan ibr 
relerile haykıran muazzam bir 
kitaphr. Halil B. (64) sayf 
kı'lablle bunun ancak birk8,f. -r.. 
•---. p(fl~ .,,b · rehberini yap 
b~ • ..• i:tA yok 

yine iyidir. Surların gövdesiacı. 
on binlerce mermer alltun d 

baflaklar g&ıa&lmüıttır. 
Adi bat yerine 

lan bu muhtetem dtu~ 
( illet ) in Diyana11Ddan ve tal 
Afronkarahisarın1n ( Sinada 
llJldaa Menderes ne 
Akclenize ve oradaa b·11r111W11 

ptirenler kimlerdir. Eski i 
ran eıerlerini yıkıp alltunl 
adi laf yerine duvarlara k 
barbar ve yıkıcı kollar kimia 
Halil Bey eserinde daha ziy 
kan içici padişahlara b • 
ziadaahk yapan Yedikuleclea 
onun kanlı kuyularından b 
miftir. Bu salihiyetli kalem 
hlltihı surların mufassal bir 
hini beklemek bakkımızdll'. 

Dörtyolda 

ı. 

eezahane teüi için allkadarlarm 
harekete geçmelm llamcltr. Siz 

Olsaydınız! 

Halka Meccanen Ağaç Portakal Ağaçlarını H 
Fidanı Veriliyor lıktan Kurtanııak Lizı 

Kasabamızda eskidea kalma 
bir hamam vardır. Fakat muattal 
bir haldedir. Burası yolcu uğraiı 
olduğu için bir otele de ihtiyaç 
ardır. Belediyenin bu itlerle 
allbclar oı..a•m temenni edi-
yoruz. ... 

Gemlikte 
Takas Mukaveleleri Ta

cirleri Memnun Etti 
Gemlik ( Husast ) - Son gftn· 

lerde bazı devletlerle takas mu· 
kaveleleri yapıldığı hakkında ge
len haberler halkın memnuniyeti
ni mucip olmuştur. Elinde bir 
buçuk milyon kilo zeytini bulunan 
gemlik tacirleri bu mukafttel.tn 
bir an avvel tatbik sahasına İntİ• 
kaliM intiar ecliıodar. 

Memursunuz. 20 senelik na· 
maslu bir memuriyet haya· 
tımz vardır. 

Bir gün elinize mtilaim bir 
it dlltüyor. işi kanuni yollarda 
halletmek mUmkilD değildir. 
Fakat İf uhipleri aize 10 bin 
lira teklif ederek bu iti kitaba 
uydurmak iatiyorlar. 

10 bin lira ıize &llnceye 
kadar aldıjuuz maaştan fazla 
varidat temin edebilir. Fakat 
İf meydana çıkarsa memuriye
tinizden olabiliraiaiz. nam11111-
nuz berbat olur. 

Siz olsamz bu teklifi kabul 
eder misiniz? 

? • 

Diyarbekir, (HUSUBI) - Bun
dan 6ç ıene kadar evvel ıehri
mize Uç kilometre mesafede bu
lwan bir k6y, filiyet tarafından 
nlmwe çiftliği haline konularak 
asri makineler getirilmişti. Çift. 
Ukte ayni zamanda fenni bir 
tekilde sfitç&lftk, yağcılık, aibi 
ziraat iılerile de ağraphyordu. 

Fakat Oç senelik bir tecrllbeden 
aonra yapılan masraflara mukabil 
alınan varidatın pek ctlz'I olduiu 
anlaplmq, çiftlik liğvedilerek 
nlimuae tarlU1 haline getirilmif
tir. Bu sebeple teşkillt bir hayli 
daraltılllllfbr. Burada elde edilen 
binlerce meyvalı ve merıasız 
ağaç fidanlan halka meccanen 
dağılblımşhr. Ayni zamanda zi
raat dh\hri hakkında köylüye 
alemi mafümal verilmektedir • 

Sabri 

Dartyol, ( Hususi ) -
kaumız hiç pphesiz bir 
kal chinyasıdır. Het" sene mil 
lan geçen portakal u.· til" laSlll 
baa•nın başlıca aerve 
Fakat ağaçlarımıza mwllat 
hastalıklarla ..acadele e 
lbtmdır. 

Filvaki geçen •~neler za 
kik çl\rüldükü ve krea 
sibi hastalıklarla m cadele 
bialerce lira earfedilmiftlr. f 
bu mkadelenin daha eaatlı 
pldlde devamı ve bu 
apçlanmızın kurtanlmall 
halindedir 

sonra 
lardar. 
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Gönül lş_l_er_i_ J 
Yeni Alman .__1:m.111immBsmıı::ıamz-ım=;;::zraım--12111--mn~IES!:mıra:-~-l!iZSl:- Kadınlar Daima 
Kabinesi 
Teşkil Edildi 

Alman 
Fransız 

Kabinesi Teşek ül Etti. Hayal 

A 1 d İçindedirler 
Berlin 2 - Yeni Başvelcil 

Fon Papen yeni kabineye ait 
listeyi Reisicilmhura vermiştir. 
Dahiliye Nazırlığına Baron Fon 
Gayl, Milli Müdafaa Naz rlığına 
Jeneral Fon Şlayşer, lktısat Na· 
lırl ğına Varmbold, Ziraat Nazır· 
lığına Fon Bravo, Münakalat 
Ve posta ve telgraf Nazırlığına 
Fon Rubenah tayin edilecektir. 
8oayallstter BrUnlngl Arıyorlar 

Meclis Ve Ayanı Ç) ) ·· Dokuz ene '' l evi nmiş· 
tik. Bir de {'() ıjumuz olmuştu. s~ 

llerlin, 2 - Rahiştag sosya
list hızbi bir takrir kabul etmiş
tir. Takrirde, Brüning kabinesinin 
S>arlamento haricinde ve gayri 
ınes'ul birtakım müşavirler tara
fından Reisicümhur üzerine ya• 
Palan tesirlerle sukut ettiğini, bu 
•ahim vaziyetin dahili ve harici 
•iyasi buhranlar doğuracağı zik
redilmektedir. Yeni hüküm et, 
lllilletin menfaatlerine muhalif 
bir mahiyettedir. işsizlere hiçbir 
teminat vermemektedir. Sosyal 
demokratlar yeni hilkiimeti son 
derece itimatsızlıkla karşılamak
tadırlar. 

Alman Meclisi 
Feshediliyor 

• 
Bir lktısat 
Konferansı 
Toplanacak 

Londra 2 - Son zamanlarda 
zahirelerle iptidai maddeler fiat
lerinin Üstikranm temin için bir 
iktısat konferansının içtimaa da
veti hakkında fngiltere ile Ame
rika arasında bir noktai nazar 
teatisi yap lmıştır. lngi tere Lo
zanda toplanacak devletlerle bu 
mesele etrafında müZ1kcrede 
bulunacaktır. Bu konferansta ta
sarruf meselelerinin de gorüşii
leceii söylenmektedir. 

Beynelmilel ilrhsat konferann 
teşkili teşebbüsO Nevyork piya• 
sasında çok iyi bir tesir yapmıf'" 
tır. Londra esham borsası da 
sağlamlaşmış, devlet eshamı bir 
miktar yükselmiştir. 

Rc!amiınizde Heı iyo•ua teşkil 
edeccti kabineye sosyalistlerin i•ti· 
rakini istiyen Fransız sos aliat meb'
u.bn görünmektedir. Yu:andaa 
a~ağıya doğru M. Dol~, l\t. Emilka~ 
M. AJeksandr Va.ren, M. Ja• Lan.
ıöriamektedir. 

Berlin 2 - Rayiştag meclisi
nin pek yakında feshedilmesi mu
hakkaktır. Yeni Fon Papen hükfı
llletine karşı g östcrilen hasma ne 
hissiyat ve hareket kabine ile 
rneclis arasında bir çalı~ma bir
liii imkanını ortadan kaldırmıştır. 

Londra 2 - İngiltere matbu
atı, cihanın içinde bulunduğu 

ıstırap ve sıkıntılara ancak bey
nelmilel bir hareketle çare bu
lunacağı hakkında bedbinane 
fikirler neşretmektedirler. Taymİ8 
gazetesi "Konferans üstüne kon-
ferans unvanlı makalesinde bu fikir • · -
aleyhinde bulunmakta ve maka- Derbı Yarışını 
lesini şöyle birirmektedir: Dünya 

Öniimllzdeki salı günü topla
llacak olan meclis hükumet be
yannamesini dinledikten sonra 
lllliıakercde bulunmadan tatil 

fiatlerinin istikrar bulması telak- Kim Kazandı 
kiyatmın öne sürülmesi gülünç 

edilecektir. 

lçtimaın Reisicllmhurun mec· 
lisin feshini istiyen kararmm teb
liği ile nihayet bulması muhte
llıeldir. 

Fransız 
Meclisleri 
Açıldı 

Paris, 2 - Meb'usan ve Ayan 
Meclisleri dBn mutat merasimle 
ilk celselerini aktettiler. 500 
lbeb'us ve istifa eden birçok 
llaıarlar meb'us mevkilerine otur
llat1şlardı. Radikal SosyalistJer M. 
lienyoyu pek çok alkışlamışlar
dır. M. Dumerin hatırasını taziz 
için celse tatil edilmiştir. ikinci 
~ açıldığı zaman intihap maz-

lanm tetkik edecek encU
llaealer teşkil edilmiştir. 

. içtimalar ıüldm içinde geç
~· Yalnız komünist meb'uslar 

olurl Loıan Konferansının aka
mete uğraması cihanşümııl bir 
muvaffakıyetsizliktir. 

Amerika Ve Lozan Konferansı 
Vaşington2 - Amerika Lozan 

Konferansına iştirak etmiyecektir. 
Ncvyork Taymis gazetesi, Cema
hiri Müttehidenin LoZ"an konferan
sına iştirakinin, bu devletle hariç 
arasında bir sui tefehhüme sebep 
olacağı, çünkil Amerikanın tami
rat borçları meselesindeki vazi
yetini değiştirdiği hissini .erece
ğini yazmaktadır. 

Kadın Tayyareci Yolda 
Londra 2 - Amerikadan bu

raya uçan kadın tayyareci Mia 
Erhart bugün Suthamptona mü
teveccihen hareket etmiştir.Ame• 
rikadaki zevcine mülaki olacaktır. 

bir iki defa bağırmışlardır. Ra
dikal Sosyalistler, Sosyalistlerle 
beraber çahşılmamamn vukuatın 
tevlit ettiği bir netice olduğu 
kanaatindedirler. 

2DEBI TEFR:KAMIZ: 28============= 
ViKT OR YA 

~ 
--= Muhaniri: 1'nrıt Hamsu11 Nakleden: H. Ş. 

le Y ohan elin uzak bir mem• ı dedi. Aradan uzun bir zaman 
" lcette, kimsenin bilmediği bir geçti. 
,erde 'd• d d "11 ı ı ve onun nere e ol uğu 1 Bu sefer, cesareti gittikçe 

•ıılıncıya kadar aradan bir 1 artan bir zairin vuruşunu andı· 
leıae geçti. 1 ran kuvvetli ve azimkir darbe-

ler gecenin sükUtunda aksetti. 
it. Bır akpm, ihtiyar değirmenci Değirmenci kapıyı açmıya gitti, 

tısına: 
ve 6ntinde ıato sahibinin genç 

llıy - Zannedersem kapı çalı- kızıoı gördü. 
or? dedL Genç kız mahcubiyetle gl-

~l~an koca, ses çıkarmadan, lümsiyerek : 
verdiler. Kadın: "- Hiç endİfeye düşmeyiniz. s-_; Y ole canım, birfey değil. Kapıyı ben çalıyordum •• 

0111 relcli. Artık ıece oldu, Dedi ve evın içerisine ıirdL 

Loadra 2 - Dcrbi yan.ıa 
April te F'dt ismindeki at tara· 
fındaa kaZ"anılnnştır. ikinciliği 
Destur ve üçünc:ülüjü Mirakl 
almıştır. İngiltere, hlanda, lskoç
yanın her tarafından on binlerce 

halk yarışların yapılacağı Epson 
sabasına gelmişti, Derbi yarışları 

İngilterenin en mühirn hadisesidir. 
Kıral ve Kıraliçe sabaya gelmiş-

lerdi, Bir tayyare ıabaum üatiin
de uçuyor ve tarassut ediyordu. 
Daha bir hafta evvelinden gelen 
çingeneler kimin kazanacağı 
hakkında fala bakarak bir se

nede kazanacaldan parayı bir 
günde kazanıyorlardı. 

Parıl panl yanan caketli jo
keylerin ayaklarında menaup ol· 
dukları ahırlara ait renkli ipek 
çoraplar vardı. Birinci gelen Ap
ril te Fift aıesafeyi 2 dakika 
14,75 ıaniyede katetti. 811 hay
van vat ı ıabne mütelıaaSiS Mi.
ter Ton Vallsindir. Destur Ağa 
Hadındtr. Minl9'r, Lort Ra-
zebrinindir. 

Fakat gösterilen sandalye,> e otur
mak istemedi. Başında örHl ve 
ayağında, menimin yağmurlu 
olm89l11a rap.en, ~k renk ia
karpinleri vardı: 

- Nişanlım olan genç zabitin 
ilkbaharda ptoya geleceğini ıize 
•aber .enne'k istedim. Belki bu 
taraflarda bıkhrcin avına çıkar 
da silAh ıalerindea ~ düşer· 
ıiniz. diye korktum. 

Değirmenci ile karası genç 
kıza hayretle bakhlar. Şimdiye 
kadar ıatonun daTetlilerinin or-

manda veya kırlarda ava çıka
caklarından kat'iyen onları ha-

berdar etmemişlerdi. Ge~ kıza 
miıtenzıane tefckktlr ettiter. 
Matmazel cidden iyi kalpli bir 
kadındı. 

Amerikada 'ı i?or da d. ğildik" Fakat kayio
pecl ·ı ıınle ;.., ı·ıneın dı 1. Ayrıldık. 

Çocuk Kaçıranlar Aı dan doktz ene ~tiJn o ev-
• Jrndi. ne ben evlendim· Çocuğu· 

/dam Edilecek n u da bü) dü, şiıı · tekrar ha-
rı nıak. 'e 'm amızı tekrar kur· 

Vaşington 2 - Meb'usan 
Meclısinin Ad ye Encümeni, ço· 
cuk kaç rma mücrimlerinin ölüm 
ceza ile tecziye edı1meleri hak
kı da i kanun projes·ni kabul 
elı · r. 

S n Posla ; Bu kanunun ya
pı ma ı a Lin bergin ço uğunun 
feci beti sebep olmuştur. 

Yuo ı işsizlerinin Talepleri 
A • a 2 - Patras işçileri, 

ikre ri çoğa ılmazsa grev ya
paca ları tehdidinde bulwJmuş

lardu. Bütün memleketteki işsiz
ler içtimai sigorta telep etmek 
üzere mitingler yapmağa karar 
YenDİf erdir. 

Prusya Diyetinde lnzmat 
Berlin 2 - Geçen haftaki 

nümayişlere ve arbedelere mini 
ol ak için Prw;ya diyetinde fev
kalade tedbirler alınmıştır. Diyet 
binas n n methalleri polis ve as
keri kUVTetlede muhafaza edile
cek; tribualere girecek halkın 
üzerlerinde ~k ve tabanca 
aranacakhr. 

Japonyada lktısadi Buhran 
Tokyo 2 - İkhsadi buhran 

yihünden bir Nisan 932 tarihin
den itibaren 88 Japon fabrika ve 
maden müessesesi amele mUf 
ve üretlerini tesviye edememiştir. 
Ba mües1esat memurlanmıı ta
aarnıf için ftl'dikleri paralan da 
iade edememektedir. 

Dahiliye Nezareti patronların 
memurlarına karşı taahhütlerini 
dürüst bir tarzda ifa etmeleri 
için şiddetli tedbirler ittihaz et
miye mecbur olmuştur. MUesse
sat sahipleri ha taahhütlerini ifa 
içill batta pW senetleriaden de 
tediyede bulunmaya mecb.r tw
tulacaklardır. 
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Viktorya evden çıkm•ya ha
zırlandı. 

- Size söyliyeceklerim bu 
kadardı. Sizin gil>i yafı ilerlemiı 

zevata hmnı haber vermemek 
münasip ohnıyank, diye di
ılindüm. 

Değirmend cevap verdi: 
- Matmazel, bu zahmete 

neden katlandımz? Bakınız, is
karpinleriniz de adamakıHı ısfan
mıf.. Genç kız ifıtiyann s&züne 
kesti: 

- Bu taraflarda dolafıJGl'du-. 
Yollar ıslak değiL Bonsuvar. 

Bonsuvar. 
Viktorya k1.1pnttn tokmağuii 

çevirdi, ve efiğia üzaiacle iken 
arkaNna dön-Ü: 

- Sahi, ya Yolıaa? Ondan 
haber almıyor musunuz? dedi. 

~ . 
mak · stiyoı z. fakat karım tuhaf 
t klifler d bulundu: ·· Ben fo ka
lad bir h~n .ıt ist ri . İ} i dö n
rnı Lir e\ im olsun. eliyor. Benim 
m lı bir ı ıemur olduğumu, bun
ları ) apamn a ağımı biliyor. Onun 
için tereddüd düştün.,, 

H. L 
Kadınlar daima hayalcidirJer 

ve daiına süslü, müzeyyen; iyi 
döşenmiş konforlu bir ev hulyur 
beslerler. K.ar nızın da böyle bir 
hulyaya kapılma!lnı tabii görmek 
lizımd r. Fakat sizi bağlayan 
öyle kuvvetli bir rabıta vardır ki, 
isteseniz de istemeseniz de ba
rışmıya ve birleşmiye mecbursu· 
noz. Zaten göriinfiyor ki ikiniZ' de 
bar şıp anlaşmak arzusandasınrz. 

ikinizin de 2 sene menmek
sizin beklemenir, biribirinize olan 
muhabbetinizin bir delilidir. 
Onun için teferrüata ait olan 
meseleleri başbaşa verip imkan 
dairesinde halleder ve birleşir-
siniz. 

* "Dört '-'ene evvd bir kızla ta. 
tanı tun. Bir giin lüzumsuz bir kıs 

\ 

kançlık yüzünden k ndisini ı en· 
cid · ettim. O gün b~<Tiin izini kay-

b ttim. Fakat gönlümden izini ile
m dim. Şimdi evlendiğini i ittim. 
Adeta memnun oldum. Fak.at ha
yalı hala göı.ümdc, bir türlü 
unutaıııiyorum.,. 

M. Memdulıı 
UnutamayıfllllZID sebebi yap

tıpn düNtt maamelenin ak.al
Amelinden ibarettir. Şimdi arbk 
ewlenmi1t sizi de tamamen unat
IDUf oa.-ına nazaran, artık sizin 
için. oma unutmak kadar tabil 
bir şey olama:&. Zaten bir tara& 
afk ya,amaz. ... 

.. 18 yaşında bir lise kuıııı se-

viyorum. O sevdamdan haberdar 
görünmüyor, ve lıana yüz \ermi
yor. Hergün evimin önünden g~ 
çiyor. fakat dönüp pencereme bile 
bakınıyor. 

E•kit•lıir: BHrl 
Ne saf bir sual değil mi ? 

Mektep çocuğu. 
Sevilmu, bele yüa venni,_ 

bir kızın arkasına dnşnfmez. Ken
diain INşlra bir et ... ,._.. 

HANDITEYZ! 

• 
- Hayır, hiçim -- ...... 

chL r !r-.. -~~-:,_ L- JNc 
•• UQSu;;n•&g.~ uıu 8 [ • 

cin dola1ı tqelüür ederiz. 
- O, bir miiddet .,.... ple

cekti. OndaD' mehtap alıyorsunuz 
zannediyordum. 

- ffa}'lr, ~ ifkkhıardan
beri mektup aLnadık. Y ohaıua 
yabancı memfeletlerde dolaştığı· 
Dl .a,to,ort.. 

- Evet, öyle imiş. Yabancı 
yerlere gitmi1- Kitaplarının birin
de elemsiz giinler yaşadığını ya
zıyor. Demek iri orada iyi vakit 
geçiriyor. 

- Kim bilir?.. Belki •• Allat. 
hiir- sa buIN bekliyoruz. Fakat 
ban hiç JamiJW· Zat.en kimse
ye mektap yımlığ'ı vo k ki. Yal.
DAZ biz plecei.Uıi biliyeruz. 

(Arkall v_, 



1 
Atilla Mektubu 

Yunanistanın 
Ticari Vaziyeti 
Ne Halde? 

Atina (Hususi) - Son sene
ler zarfında Yunanistanda vuku· 
bulan iflaslar ve keşide edilen 
ticari protestoların miktarı: 

l 93{) senesi: 514 iflas 102.354 
protesto. 

1931 senesi: 618 iflas 145.327 
protesto. 

1931 senesi zarfında Yunanis
tanın koza ihracatı. Aşağıdaki 
cetvelden müşahede edileceği 
veçhile, son seneler zarfmda, 
Yunanistanın koza ihracata mil· 
bim surette azalmaktadır: 

1928 senesi; 348.000 kilo 
kıymeti: 42.691. 756 drahmi, 1929 
ıenesi: 192.578 kilo kıymeti : 
19.593. 5 J 9 drahmi, 1930 senesi : 
116.893 kilo kıymeti: 4.543.301 
drahmi, 1931 senesi: 78.62'.! kilo 
kıymeti: 2. l 33.114 drahmi. 

Jnanistan GUmrUklerlnin 
Hasılatı 

Yunanistan gUmrUklerinin ıon 
ıeneler zarfındaki hasılatı miktan 
aşağıda gösterilmiştir: 

1929 senesi zarfında 2, 194,000,000 
drahmi, 1930 senesi zarfında 
2,657,466,000, drahmi, 193 l se· 
nesi zarfmda 2,7 40,471,000drahmi 

"" 
Sabık Iran 
Şahının Mirası 

Nevyork 3 (Hususi) - 1930 
senesinde vefat eden sakıt İran 
Şahı Ahmet Mirza hayatta iken 
ıervetinin kısmı azamını yemiş, 
öldükten sonra ynlmz 80 milyon 
frank bir para bırakmışlar. 

Ahmet Mirza Han 1928 sene· 
sinde vasiyetnamesini yazmış ve 
vasi olarak ta ( Garanti • Tröst 
Kompani ) Bankasını tayin etmişti. 
Sakıt şahın on karısı vardı. Va· 
ıiyetnamesinde bunlardan yalnız 
sekizine miras bırakmış, ikisi açık· 
ta kalmışbr. Ahmet Mirza öldük· 
ten sonra mirastan mahrum ka· 
lan iki karısı mahkemeye müra· 
caat ederek diğer ortaklar gibi 
miras istemişler ve davayı ka· 
xanmışlardır. Şimdi mirası taksim 
etmek bir mesele olmuştur, çllıı· 
kü mirasın kısmı azamını kıy

metli elmas ve pırlantalar teşkil 

etmektedir. 

Atlı 
Müsabakalar 

Sipahi ocağinın atlı müsaba· 
kalarınm üçüncüsü bugün öğle
den sonra başlıyacak ve sekiz 
müsabaka yapılacaktır. Bu milsa· 
bakalar.dan yedisi geçen haftalar 
zarfında birinci, ikinci ve üçüncü 
ıelenler arasmda icra edilecektir. 

Hizmetçiler 
Belediyeye Kaydedilmi

yenler Ceza Görecek 
Otel, han, lokanta, yazıhane 

ve fabrikalarda çalışan işçiler 
kendilerini Belediyeye kaydettir
meğe mecbur' oldukları halde bir
çok hizmetçiler!e müstahdemle
rin henüz kayıt için müracaat 
etmedikleri anlaşılmışbr. Beledi
ye lktısat müdürlüğü bu gibiler 
hakkında takibat yapılmak üzere 
meseleyi kaymakamlara ya:ıcınıştır. 

o a a a Bir e 
reş c· a 

Pa ça,P rç 
ında Bir Dere e ında 
Edilmiş Bir adın Cesedi 

Katil: Yaptığım Şey Cinayet. 
Değil, Sadece Bir Ceza · .. _ 
Vermekten İbarettir Diyor 

Bükreş, 28 
(Mart) - Ro· 
manya gazeteleri 
Romanya halkı
nın pek alışkan 
olmadığı bir fa. 
cianın tafsilitı 
ile doludur.Vak·· 
ayı size de an· 
)atayım; 

Bir balıkçı, 
(Bükreş) civarın• 

da Damvitza 
nehrinden san· 
dal ile geçerken 
sahilde, otlar 
arasında gizli bir 
ceset görmüş. 

Bu ceset genç 
ve güzel bir ka
dının cesedidir. 

Balıkçı hemen 
zabıtaya haber 
vermiş, zabıta 

tahkikat yapmış, 
kısa bir zaman 
içinde cesedin 
hüviyetini an· 
lamış. 

Feci bir akı· 
bete kavuşmuş 

olan kadın, yirmi 
altı yaşındadır. 
Adı Sevastitza
dır. Evlere ek
mek tevzii ile 
meşgul olmak
tadır. 

Kendisini tanıyanların söyle· 

dikleringöre bu kadına hcyatında 
şen, neşeli bir kadınmış, erkek· 

lerle şakalaşmayı pek severmiş, 

hatta birçok dostu varmış, fakat 
bütün bu dosları arasında katili 
nasıl bulmalı? 

ilk ipucu 

Zabıta cesedi tetkik ederken 

iki bıçak darbesile öldürüldUğünU, 

fakat öldUrüldUkten sonra da 

üçüncü bir bıçak darbesile kar· 
nının deşildiğini görmüş ve hilk· 

melmiş ki, bu cinayet aklı muva· 
zenesi tamamen yerinde olan bir 
adamın eseri değildir. Meselede 
muhakkak cinnete yakin bir ah

lak bozukluğunun, bir "Vis,, in 
dahli vardır. 

Zabıta bu kanaate vardıkktan 
sonra kadının muhtelif zaman· 

larda münasebc-te girişmit oldu
ğn erkekleri ahlak ve ıeciye iti· 

barile gözden geçirmiş! 

Zabıtanın kanaatine göre: 

- "Katil cinnet derecesine 
varan bozuk ahllkh, yani "Vis,, 
1ahibi bir adamdır ve bu cina
yeti mutlaka bir kıskançlığın 

tesiri ile yapmıştır! 

Zabıta bu kanaati göz önün
de tutarak kadınm sabık dostla· 

nnın listesini yapmış, bu liste 
içinde en ahlAksızmı araştırmış, 

Popesko isminde bir adamın 
üzerinde durmuş ve ilk olarak 

bu adamı isticvaba karar vermiş. 

* Popeska Bnkreşte şimal istasi-
yonunuo gerisinde bir apartı

manda oturuyormuş, taharri me-

murlari bu apartımana giderek 
adamın odasına girmişler'. 

Popeska arkasına koyun de

risinden manıul bir palto giymiş, 

başına da yine koyun pöstekisin
den bir kalpak geçirmiş, uzun 

boylu, zayıf, gözleri çukura kaç· 

mıı, görenin üzerinde derhal 

fena bir tesir yapan bir adam-
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FotoOraflarımız zabı
tanın dere lkeınarınde 
tetklkat1nı ve katllln 
kelepçe ile hapl•h•· 
neye gtdı,ını köster
mektedlr. 

mış. Fakat poliı me
murlarını tebessümle 
karşılamış. 

Polis memurlari a
dama: 

Popeska sizin 
vaktile metresiniz olan 
Matmazel Dambvitza 
ölü olarak bulunmuştur. 

Bu hususta size 
birkaç sual sormak 
lıtiyoruz, demişler. 

Adam: 

- Nafile yorulma
yınız, ceva hını vermiş. 

ÇUuki Dambvitzayı 

ben öldürdüm. 

Kadın benim met• 

resimdi, fakat beni alda

byordu, başka erkek
lerle de münasebette bu-

lunuyordu, tahkik ettim, takip 
ettim, kanaat getirdim ve ceza· 
sını verdim. 

* Katil bu itirafı mUteakıp 
hayret ve nefretlerinden dona 
kalan polis memurlarına hikiyeyi 
anlatmış: 

- "Kadına bir gece dere 
kenarında randevu vermiştim. 

Şen ve mes'ut gelmişti. Kolkola, 
ay aydınlığında gezindik, sonra 

ıoyun bakalım, dedim, anlamadı, 

evimize gidebiliriz, dedi. Fakat 
ısrar ettim, ağlamıya başladı. iki 

tokat indirdim. Korktu, soyundu. 

Bıçağım hazırdı, sapladım,, de· 
miştir. 

Polis memurları ıormuşlar: 

- Peki cesetten bazı parça· 
lar eksiktir, bunları ne yaptın? 

- Kestim, dereye attım. 

Cinayet mahkemesi henüz ta· 
til devresine girmemişti. Bu iti-

barla adaman muhakemesi çabuk 
görüldü. Fakat doktorlar adamın 
irsen yarı mecnun olduğuna ka· 
raı vermişlerdi. Bu itibarla idam-

dan kurtuldu. Müebbet körek 
cezasına mahküm oldu ve Karpat 
dağlarında tuz madenlerine gön

derildi. Şimdi ölllnciye kadar o
rada bir mağarada çalışacak ve 

hiçbir zaman ıUneşio yü zUnU 
görmiyecektir. 

Kari A1ektupları 

Lambasız 
Ve Pis 
Bir Sokak 

Ayakkapıda Y enikapı Çukur
mesçit sokağında oturanlar gece
leri zifiri karanlık içinde evleri• 
mizi bulamınoruz. Haftada bir 
defa çöpçü geliyor. Sokağımızda 
kaldırım namına birşey yok. 
Bunların yapılmasını belediyeden 
rica ederim. 

Susuz Bir Mahalle Daha 
Yaz geldi. Sıcaklar başladı. 

Yine terkos suyuna hasret çek
miye başladık. Bizim mahallede 

su bir gün akarsa beş gün akmaz. 
Şu lerkostan çektiklerimiz yetti 
artık.. Belediye bu iıi bir hallet• 
ıe de dertten kurtulsak. Seneler
den aylardanberi hep bu ümitle 
yaıayıp duruyoruz. inşallah ıonu 
bayırlı olur. 

Nuruoımanl1eı IBRAHIM ETEM 

Bir Dilenciden ŞikAyet 
Herkesi iz' aç eden bir dilenci 

hergUn Çarşıkapıda dilenmekte• 
dir. Bu adam dilenciliği kendi· 
sine doğrudan doğruya san'at 
ittihaz etmiştir. Kendisinin iki 
bin liradan faza parası varmış. 
Hatta bazı esnafa faizle para 
vermekte imiş .. Bu hususta bele
diyenin nazarı dikkatini celbet
menizi rica ederim. 

lstanbul Ozümhan çarşıbaşında 
Kllithan hapısında kahvecl: SABRI 

Bir icra işi 
Adananın Yarbaşı mahallesin· 

de valdemden intikal eden bir 
evim vardı. Sabık tapu katiple· 
rinden birisi beni ölmüş göstere• 
rek evimi kale kapısında berber 
Mustafa Efendiye satmıştır. 

Bilahare Adana Malıkemel 
Asliyesinden tahliye kararı aldıın• 
Fakat türlü sebeplerle Cümhuri· 
yet Mahkemes'nin hükmU bugüne 
kadar infaz edilmedi. Çoluk ço• 
cuğumla senelerdenberi süründil• 
ğüm yetmiyormuş gibi hü.Ja mı 
sürüneyim! Bu muamele hakkın• 
da merdinin nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim. 

Adananın Yarbaşı mahalleılnde tellll 
Muıtafa oğlu dondurmacı Cum1 

Otomobil Yal'lş1 
Y akmda bir otomobil yarıt• 

yapılacağını gazetelerde okudum. 
Bunun bir faidesi olmıyacağını 
zannediyorum. Çünki otomobiller 
arasında bir Türk markası yok
tur. ecnebi fabrikalar namın• 
reklAm yapacağız. 

Benzin yakacağız, masraf 
edeceğiz, bir miktar paramız dr 
ha harice gidecek.. Memleket 
hesabına bu gibi zararla iılerl 
menetmelidir. 

Ahmet ldrk 

Cevapları m1 z 
Amasyada fotoğrafçı Cemıl 

Beye: 
ŞikAyetinizde haklısınız. Eter 

mesleki bir endiıe ile yapıJ111r 
dıyaa mlldabale man111zdır. Mef'"' 
zuu bahsettiğiniz Vekllete bir 
istida ile şikAyet edebilirsiniz. 

~ 
"Sonsuz hürmet beıliyen aı•" 

rakh karilerinizden M. Zeki ior
zah mektup sahibine : 

HikAyenizi okuduk. Bu vadld• 
daha çok çalışmanız lazımdır· 
Maalesef dercedemiyeceğiz. MO~ 
ktin olduğu kadar fazla ve dı. 
katli okumanızı tavsize ederıs. 
Bilhassa lisan, tahkiye tarzı "• 
UslGba çok dikkat ve itina ılr 
termeniz lAzımdır. 
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Geçen ilmece
m.izi Doğru 
Halledenler 

( Dünkü nüshadan devam ) 

Dolma kurşun kalemi alacaklar 

lstanbul Erkek li esi talebesinden 
058 Coıııil Kn.tlri, Galata Mu:;evi ilk
mcktcbi üçilncü :sııııfta.n Salvator, 
Boyazıt Allıııcı mel.tep ikinci sınıf ta.
lebesindon 260 llilsni) cı, Gaziosm:ı.npa.
,,ı Ortamektobi il.iııci sınıftan 401 
I\eııan, G:ılata Scıılıcno\·a mektebi ta
lebesintlon 81 Markopulos Yani, İstan
bul Sokiziııci mektep üçüncü ısınıftan 
248 Mtil.oyycıı, Kabataş 13 üncli mek
tep talebe::;indım 3:32 hzot, Gelenbevi 
Ortaınr.ktclıi son sınıftan 303 1hsan, 
Ayasofya Kiın~csiz çocuklar yurdunda. 
canıi, Kabataş Eri.ok liseı:;i birinci 
sınıf talebesinden 1073 Cihat Bey ve 
Hanımlar . 

Muhtıra defteri alacaklar 

Dn.vutpaşa. Ortamcktebi talobcsin
drnı 2GO Cahit, Kalıntaş Erkek Lisesi 
talobcsindoıı 337 Behçet Edip, İ!ta.n
hlll 42 nci mektep beşinci sınıf tale
besinden 107 Şiııa i, Ankua. Erkek 
OrtaınoktclJi birinci sınıftan 250 Or
haıı, Salihli Altıııonlu llkmokte bi dör
düncü sııııfüın ·117 Cemil, Adana 
Namık Kom:ıl moktolıi beşinci sınıftan 
10~ Kara. Bekir, lstanbııl Birinci llk
ınoktcp üçitııcü sııııffan 394 :Uualla, 
Silifke lnönü mektebi ii\üncii sınıftan 
88 Noriınan, btnnbııl Birinci llkmok
tcp bcşind sınıftan 415 ömer, Niş:ın

taşı Ila<'ı Mansur sokak 20 Fuat, 
IUzunköprü Mimar Hayrettin ınektcbi 
talebesinden 20 Emine, Adana İstik
ıa.ı mektebi ii~[incii sııııftaıı 3 ' I İbra
him, Adana 'l'icarot Mektebi ikinı·i 81-

/ 

Lulce Poverln 
ell 

a a M nalıdır 

Artist Brlgltte 
Helmln ellerl 

nıfta.n 318 'l'ürldiıı, Adana K.ı,11• Be- Anna May Vong, ile Lllyan 
kir ınahallosinclc 32 ııuuı:mı.da ::-;aı:Uıcr- Yanda Grevll Harveyln ellerl Mary Dunkan 
tiıı, Sıvas Yeni llayat siııcm~ısılllfa 

Ahmet Efoııcli oglıt ~tıZi, Allana lf'- Birçoklarının iddiasına göre, Sonra, elin güzelliğinde tırna· bilhassa şayanı tavsiyedir. Bazı 
tikl!\I llkınektobi \il;iiııcii sınıft:m 511 bir insanın tabiatini, saffet veya ğın da büyük bir rol oynadığını kimseler, buna bir miktar da 
1Iehmet, Şi~li Ahidci Iliirrivet cadılrsi 1 l k · . ld unutr:1ayınız. Yassı, geniş hrnak- gliserin karıştırılmasını muvafık 

J riyakar ığını an ama • ıçın e en b ı ı d ı 
147 Bahtiyar, BcJaııt Altrncı ııı··kkp b lar, ta ı·ç kısıııılarına kadar yenil- u ur arsa a; g iserin, umumiyet-daha giızel ve daha manalı ir k 
tlçUncU sııııfüı.n füılışcndt', 1::-t:m lıııl k d v 'ld. miş uibi kızı il ıklarım meydana le deriyi arartan bir maddedir. 
Erkek Lisesi 8 nci sınıftan l2t-~ İrfan vasıta bulmnk müm ün egı ır. " Bu itibar ile kullanılması pek te 
llanım vo Bovloı·. Çünki, dkati saklamaya alış- vuran parmaklar, insana istikrah . I 

J şayanı tavsıye sayı amaz. 
Birer kart alac:aklar mış ve ıersine hftkim olmayı verır. Elleri iyi muhafaza etmek için 

b b h h Bir el ne kadar temiz tutu-
. 1 . . t 1 b ilen ir insamn çe re at- sokagv a çıkıldıgv ı zaman eldiven ArııavutJ,öy l'cJ ziatı ~ısosı ::ı o e- lursa tutulsun, ne derece dikkat 

• n ı·ı ı· (' f" !arından bı'rşey --nlaşılmaz kullanmak, alınabı"lecek tedbı'r-eınden 318 Nocdot, Nl ı ı ı _ı:ı. ınr za- ... • ve ihtimamla bakılırsa bakılsın, 
dl2e Ali Oı:;mkan oğ,ıu . N~eati, f lat:ın2bul Söz de bod'yledirl. Kuh~veb~li bir ak- tabiatin ona verdiği hakiki şekli lerinTıbrnaaşlıclnadra ı·çgı.enl,ir.makas kullan· 

inci ınc t{ı) oı;ııncı sını ~.ın ı'.-; to"r la"kır ı ı· e ıç ır zaman l 
., v... ı tebdil etmek miim tün değildir. Ô 

Mehmet Eınin, I~·orcııktiy ilkmektcp hahiki düşiincesini meydana. vur- mak ta doğru değildir. teden-
beşinci sınıftan Hamza oğlu V:tı;fi, Bunun içindir ki bazı g[izeUik beri, biz, tırnaklarımızı malcasla 

maz ve sarruu vermez. h ı ı · ld' 
Edirne Osmanlı Baıık:usıııtl:ı :ıte:ıtan mütc assıs Rrının gece erı e ı· keseriz. Bugün, fennen ..ıu•ıun 
k Halbuki el böyle değildir, ı t k k 1 k b • erime. i Muı:ıffor, A11k:ıra lın,ırt't ma- ven e ya ma ' a ın ve a a matlup neticeyi vermediği sabit 
hali · D ti 1

• ı ı7 o şekline, itina görüp görmeme· k fsalların · it ek esı u u son:ı' ı111111ar:ı ~uz, parma ma ı mce m olmuştur. Tırnaklar için evveli 
Adana Kôpriılıaşırılla ııııırı:ıra 8 Dok- mesine göre bize birçok için uyurken halka veya hususi küçük, çelik sonra da zımpara 
tor Abdullah Hey ogln ~ 'aıııık, An- şeyler anlatabilir ve çok defa, yüksük takmak tavsiyeleri tama· k v d 1 ·k· · b" 
kara İınalfltı Harbi.\ o Siı!:l)rta eczaııe:;i l b·1· . . 8 agı l sarı mış 1 ·mcı ır eğe 
h ~· yine hu vasıta i e ı ınmesı ıste- men boştur. u tedbirler, mev kullanmalıdır. 

nsta. memuru Fahri Ffcnui keriıııetii nilmiyen birçok hakikatler an· · 
Aliye, lstanlıul Iliriııci mektep ikinci cut bir güzelliğı tennıiye ederler. Tırnaklara sivri değil beyzi bir 

Ölmüş Fareler 
Yüzünden 

Milyoner Oldu 
Münib, 31 (Hususi) - Münih 

civarında oturan Fredrik isminde 
ihtiyar bir demircinin evine son 

zamanlarda fareler musallat ol
muştu. İhtiyar demirci, kapan 

kurmuş, zehir dökmüş, fakat 
farelerle birtürlü başa çıkama• 

mııtı. Nihayet fare delikleri ha· 
şında bekli yer ek fareleri sopa ile 

öldilrmiye başlamışb. Bu suretle 

tsldUrdüğil farelerin birçoğu da 
deliklerin içine yuvarlanmıştır. 

Sıcakların artması üzerine 
delik içinde ölil kalan fareler de 

taaffilne başlamışbr. Bunun üze
rine ihtiyar demirci 16 yaşındaki 
kızı ile birlikte elinde kazma 
kürek 6lti fareleri aramiya baş
lamışlardır. 

Baba kız nihayet ikinci gt\nO 
ölü farelerin bulunduğu yeri 

bulmuşlardır : amma ölü farelerin 
yanıbaıında bir de kUp gördük· 
:~ri zaman hayretlerini gizliyeme
~itlerdir. Küpü açbklrı vakit 

içinde albn ve gümüşle ağzına 
kadar dolu olduğunu görünce 

şaşkın şaşkin paraya ve biri· 
birlerine bakmıya başlamışlardır. 

Küpün içinde paraların arasın

dan bir de kağıt çıkmıştır. 

Bu kağıtta şu yazılar vardu 

" Fakir bir işçi çocuğu iken 
bu paraları alnımın terile kazan

dım. Oğlum çok sefihti. Kendi
sine verdiği;n sermayeyi yedi, 

bitirdi. Bütün servetimi oğlumun 

sarfetmesine tahammül edeme-

dim, hayat ve servetinin kıyme· 
tini bilecek ahfadımdan birinin 
eline geçer ümidile bütün serveM 
timi buraya gömdüm. Ogust ,, 

Bu mektup ihtiyar demircinin 
dedesinin mektubudur. 
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3 Haziran --

ere 

(Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

payıtahtlarmda, boğazlara ne 
Rusların, ne de diğer muazzam 

devletlerden birinin hakim olma
ması lüzumunda ittifak edildi. 
Hindistanm selameti ve Şarkın 
vaziyeti, lngilterenin bu fikre 
iltihakını temin ediyordu. Hatta 
Kınm muharebesinde İngilterenin 
fürkiye lehinde silaha sarılmasını 
icap etmişti. 

K'ium muharebesinin sonunda 
akdt:1<lilen Paris Muahedesinde 
bu esas teyit edildi ve Türkiye 
ile sulh halinde bulunan devlet 
harp gemilerinin boğazlan geç
mesi menolundu. 

22 sene sonra Rusların bo
ğazlara sarkması korkusu, bütün 
Avrupa devletlerini Rus - Türk 
harbı sonunda iki memleket ara
sında yapılan Ayastafanos Mua
hedesini tadile sevketmişti. Ayas· 
tafanos Muahedesinde biiyük bir 
Bulgaristan ıfevletinin ihyasi 
kaydı vardır. Bu kyıtlar 
Rusların boğazlara inmesi ih-
timalini doğuruyordu. Bu kor
ku ile Berlin muahedesin-

de Ayastafanos muahedesinin 
bir maddesi hazfedildi. Yine Ber
lin kongresinde, Türl<iye sulh 

halinde bulunduğu müddetçe. 

boğazlara ecnebi harp gemilerinin 
giremiyeceği tekit olundu. 

1914 tarihine kadar bu esas 
ihlal edilmedi. Sulh zamanında 
padişahın müsaadesile ecnebi 
harp gemileri İstanbulu ziyaret 
edebilirlerdi. 

Fakat bir harp vukuunda, Tür
kiye, bitaraf kaldığı müddetce, 
ecnebi harp gemilerinin boğaz

lardan geçmesine mani olmağa 

ve müsadesiz girip boğazlar da 
yirmi dört saatten fazla kalan 
gemileri tevkife mezundu. Muahe
dede ticaret gemilerine ait bir 

kayit yoktu. Sulh devam ettiği 
müddetçe ecnebi ticaret gemile
ri boğazlardan serbestçe geçe
bilecekti. 

Şu halde 1914 tarihine kadar 
Türkiye İstanbula sahip kalabil
mesini, Avrupa devletlerinin 
menfaatleri arasındaki tezada 
medyundu. Çoğrafi vaziyeti itiba
rile Avrupa devletlerine karşı mü· 
tevazin bir siyaset takibine mu
vaffak- oluyor ve boğazlar için 
bundan daha iyi bir hat çaresi 
bulunamıyordu. 

lngilizlerin Kırım muharebe
sinde kendi menfaati iktizası 
Yaptığı yardım, Türkleri çok 
memnun etmiş ve kırk sene ka
dar İngiliz nüfuzunun devamına 
sebebiyet vermişti. Çünki Türk
ler güç inanırlar, fakat inandık
tan sonra da kanaatlerini kolay 
kolay değiştiremezler. 

lngilterenin Mısır, lran, Ma-
~:donya ve Giritteki siyaseti 

urk menafine muhalifti. ln-
rı~z matbuatı mütemadiyen Türk
erın aleyhinde neşriyat yapıyor

du. Bununla beraber Türkler 
~zuo seneler İngilizlere ananevi 

ost, Ruslara ananevi düşman 
naz ·ı b 
1 

arı e akmaktan. vazgeçmedi-
er, başlı başlarma bir şey ya-
Pamıyacak~nnı bildikleri için, 

• 
serı 

• 

SON POSTA 

z. n 
den 

en yoruz 
Rus tecavüziine karşı lngiltere· 
nin yardım.na güveniyorlardı. 

Fakat Yirminci asrın başlanğı· 
cında bu itimat zail olmıya 
başlamıştı. 

Türklere Çarın ihtiraslarına kur
ban gitmekten kurt'11mak için 
başka yardımcı aramak lüzumunu 
tcJkm etli. Almanya, ötedebcri 
bu vaziyetin hudusunu bekliyo'"· 
du. 

190i İngiliz-fran itilnfnamcsi, 

t Da a Ce• 
ı 

ılar • e 
• 

(Baş tararı l ine ı;a.., f da 1 
Resul, bir müddet yeni misafi

Jeirni ağırladıklıın sonra nihayet 1 

Bekirin karısına göz koymuş, i 
adamı kapıdışarı ederek karıla-· ı 
rının adedini üçe ibla;. ctmiye 1 
karar vermiştir. Her nas lsa Bekir 
bu tasavvuru sezmiş, Resul 
mağarada yoldcen karısını alıp 
firar etmiştir. 

lamıştır. Bir ara cephanesinin 
azaldığını gören Bekir ateş kes-
'?iş ve ~~ıl~ndugu yerde sinmiş
tır. Bu sukutu Bekirin vuruldu
ğuna hamleden Resul, bulunduğu 
siperc1en kalkmak ilıtiyatsızhğın· 
da bulu_nınuş '<e yediği kurşunla 
derhal ö rııüştür. 

~:ekrar serbestisine ka,•uşan 
Be!cır, kaçırd ğı kadınla beraber 
d~~lar~~. ~~rscriyane dolaş:rken 
gız ~ndıgı bır evde jandarma kur
ş~nıle cehennemi boylamıştır. Şim
?ı. b? Ç~~e~en geri kalan Hasa 1 

1S1mlı hırı vardır ki Malatya ha
pishanesindedir. 

Az sonra mağaraya gelen 
Resul, Bekirin kaç•ığım görünce 
arkasından takibe koyulmuş, az 
sonra çat şan iki haydut arasın· 
da şiddetli bir müsademe baş- IHSAN 
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Kiraiz!~ Depo, Dü 'kan, Bostan 

Esas 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
36 

161 
2 

ve 
Mevki ve Nevi 
Galatada yo!cu 

" " 
il " 
" " 

Aparlzmaız 

s.:Ion:.ı karşısında 

" " 
" it 

" " 

J 16 No. depo 
dükkan 

2 
" 4 
" 

1t ,, ti " 18 ,, 
Beşiktaş Kaptan lbrahirn Ağa mehallesi Ihlamur 
caddesi 42 - 44 No. arsa. 
Beşiktaş Ciharınüma mahalleti 2 - 3- 4 No. bostan 
Nişantaşı Harbiye caddesi Selçuk aparlımam 

Teminat 
~o 

~o 
5 

10 
15 

25 
tO 

No. 2 dair w• 30 
Balada yazılı emlak bilmüzayede bir sene müddetle kiraya 

verileceğinden taliplerin 13.6.932 Pazartesi saat on altıda Şube

mize müracaatleri. {15) 
'f. 

Büyükadada Satzlık Emlak 
Ez as 
415 

416 
431 

Mevkii ve Nevi 
Büylikadada Karanfil 
27 No. h.,nc 

mahallesi Tiryano sokak 

Büyülrnda Karanfil mahalle. Paskal sokak No. 26 

" " ,, ,, ,, No. 42 

Teminat 

40 
30 

3 - 4 hisse IO 
432 Büyükada Karanfil Mal. Fıstıklı sokak No. 4 arsa 30 

Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek şartile 
bilmÜJl;l-yene satılacağından taliplerin yevmi ihaleye müsadif 
20 - 6 - 932 Pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatleri. 

1: .. 1*1&'·--~s•a;r• Doktor Orfarıidis 

1 Zührevi ve ci!t hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 ....-

_. Dr. H O R H O R UN C=:I 
Zührevi ve idrar yolları tedavihanesi 

Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 41. Tel: B. O. 3152 

Tashih 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

2 hn1.iran 93:? tarihli Gazot<.'ııizd" 

ınuntcşir ()1 giinlük iltmıırıı1.cla Mnryaırı, 

JlcrıniııC', Eva H. lar,t ait emlilkin he

sap ııumarnları 100Hi olmak icap eder
ken JOO<i olarak ııcşrcdildiğirıdon tas· 
hibi kcyfiyot olunur Efcntliıu. 

Ertuğrul Sadettin ve Arkadaşları 
Bugün saat 15 
te ve bu gece 

uat 21,45 te 
Şchı:adebaşında 

MiLLET 
tlyııtro•unda 

Aman H. Sus 
Gölge. Revü 

-...... ,.. ~~;;;J{"· :-oe. • ' • .. ' .. ~~-ıt.-· .... ,. ·- -..~·..: . - . ·•r .. ;· .. ll. • ,, r - ... """"'.. .......... • ............. "-~:. '.r ' ... '• <(·· 

UNUR İT 
Yazan: * lf 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- iyi yapmışsın. Artık onu 
hoş göı eceğim, sık sık yanıma 

çağırıp iltifat edeceğim. 
- Allah ömrünüzü müzdat 

etsin. Abd ı.ilmalik, dört milyon 
borcu olduğunu anlattı. Emirül
mümininin bu parayı ihsan ede
ceklerini müjdeledim. 

- Bugün hazinemizden veril
sin. Daha ne istedi bakalım? 

- Oğlu ibrahimin şereflen· 
mesini l 

- Benim amcam oğlu olmak 
onun için kafi bir şeref değil 

midir? 
- O şerefin tezauf etmesini 

istiyor? 
- Sen ne dedin ? 
- Kendisine seyyidetina Aliy-

yeyi tenkih edeceğinizi tebşir 

ettim. 
- Bari kani olup sustu mu? 
- Damatlık şerefini kazanan 

İbrahime o şerefle mütenasip bir 
de hizmet İhsan buyurulmasını 
istida etti. 

- Neyi münasip gördfin? 
- Mısır Valiliğini! 
- Peki fermanını yazınız. 

Dügünden sonra gitsin 1 
Halife, sevgai vezirinin ver· 

diği sözü kendi taahhütleri gibi 
kıymetli bularak bila tereddüt 

infaz ediyordu ve bununla sami
mi bir zevk buluyordu. Atiyyeyi 
İbnülmaliğe vermekle nasıl bir 
faciaya zemm hazırladığından 

bi haberdi. Cafer de ayni gaflet 
içinde idi. O, Emirülmümininin 
amcasına bizzat Emirülmümininin 
yapmadığı iyilikleri, lütufları ra
yegan etmekle gururunu okşa

mış oluyordu. Aynı zamanda bu 
şahane hareketin Abbaseyi mem
nun edeceğini düşünerek kalben 
mabzuz oluyordu. 

Halbuki bu hadise, tarihin 
büyük bir faciasına mukaddeme 
veya vesile olacaktı. Şurası mu
hakkak ki Zübeyde de Aliyyeyi 
İbnülmalike verdirmekle böyle 
bir facianın vukuunu istihdaf et
miş değildi. Kocasını üzüntülere 

sürüklemek istiyen fettan kadın, 
f bnülhadi ile mercimeği tamamen 
fırına verdikten sonra planlarını 
birılz tecil etmiş gibiydi. Evvelce 
İbnülmaliğe İbnülhadiyi Aliyye 
için rakip vaziyetinde bulundur-

mak ve Abbase ile Caferi seviş
tirip bu muhabbetten siyasi bir 
haile yaratmak istiyordu. Kendi 

yüreğine aşk, daha doğrusu yeni 
bir ihtiras yapışınca bu planı 

geriye bırakıp kendi zevkini dü

şünmeğe dalmıştı ve lbnülmaliği 
evinden, yani alışmış olduğu btlı 
rüyalardan uzaklaştırmak için de 
onun Aliyye ile evlenmesini mü
nasip görmüştü. 

Lakin bu tedbir, büsbütün 
ters semereler vermek kabiliye
tinde idi. Nitekim izdivaç habe
rinin şüyuu üzerine lbnülhadi fitili 
almıştı, küplere binmişti. O, rüya 
şeklinde başlayan günahkar bir 
münasebetin hakikat şeklini al
masından gerçi müteheyyiçti, o 
sahneden birçok hazlar alıyordu. 
Lakin taşıdığı emel başka id1 ve 
bu emel, sönmez bir ihtiyaç kuv
vetile, onun benliğıne hakimdi. 

ibnülhadi, babasından kendi
sine miras kaldığına imnn getir
diği bir hakkı elde etmek azmin
de idi. Bu hak, halife!ikti. Anı-

1 
cası Harunu gasıp mevkiinpc gö
rüyordu. Zübeydenin ilkin rüya 
ve sonra lıahikat olarak tattırdı
ğı aşkı, sükunetle kabul edişinde 
de o kanaatin büyük bir tesiri 
vardı. Amcası onun en meşru 
bir hakkını gaspetmişti. O da 
amcasının en aziz bir hakkına 

iştirak ediyordu!.. Bununla bera
ber ödeştiklerini kabul etmiyor
du, kendisini ala mağdur sayı
yordu. Bu gadri telafi etmek 
ıçm ancak bir çare tasavvur 
edebiliyordu. O da Aliyye} i ala
rak amcasına damat olmak ve 
bu takarrüp vesilesile veliaht 
ilan olunmak!.. Zübeyde ile ara
sında teessü; eden meş'um mü-
nasebeti kendisine hazmettiren 
ikinci bir amil de bu düşüce idi. 
Günahkar sevgilinin, aşkına hür
meten ve aşıkım yükseltmek ar
zusile, üvey kızını peşkeş çeke
ceğini umuyordu. 
Aliyyenin lbrahime verilmesi Uzc
rine genç prens sinirlendi, hemen 
Zübeydeye koştu, her türlü teşri
fat kaidelerin; ayak altına alarak 
halayıkların yanında güzel do -
tunun yüzüne bağırdı: 

- Rezaleti işitti iz, değil mi? 
Herşeye ve herşeye :rağmen 

azametini muhafaza etmeyi seven 
Fettan Emire kaşlar nı çattı: 

- Emirülmümininin, dedi, re
zaletle, rezaletlerle ve rezillerlc 
alakası olamaz. Hiçbir şey işit
medim ve işitmek istemem. 

Arkası \ .Lr 

RADYO 
3 Haziran Cuma 

lstanbul - 1200 metre) 18 p-amo
fou, 19,5 alaturka kC'ıı. c>r, Y cdi. Rııa 
Hanımın iştirakilt. 20,..ı gramor 11 ilo 
Manon opera ı, 21 alaturkn J,onııcr, 
Cennet Ifanııııın iştır.ıkilo, 22 t 111go 
orkeınra ı. 

Bükreş - ( 394 nuıtro ) 20 Keman 
konseri. 2 ),5 Kom heyeti tar. ından 
dini musiki. 21 konferans 21, 1 :i kon <'r 

Belgrat - ( 429 mC'trc ) 1 !I Çek 
lisaııı, 2 ),5 milli şarkılar. 22,5 koıısl'r. 
22,5 ııiyano 'c k"nıaıı. 

Roma - ( 441 nwtro) 20,50 "rnrııo-

fon. 21,4;:; konser. 
Prağ (4 metro) 20,45 ı..oııfe-

ra.n~, ajans hal C'rlC'ri, 21 gr ı ıofon 
22 urke tra, 2:l,20 operet parç 1 rı. 

Viyana - ( IH i o tro ) f?0,4J Halk 
şarkıları, 21,30 seııf ııi. 23, 10 Li ı;a· 
ziııocl:ın nakil. 

Peşte - ( 55 metro ) 20 k ıçll 
şarkılar. -0,-15 mu ... halıe. 21,ın mı i
ki mektelıinuen ııakil. 

Varşova ( 1411 metro) 20, • (.,'Ta· 
ıııofoıı, -1 nrn,.al ı C' 21,15 ıfonı 
2a,:-ıo dans havaları. 

Berlin- (1G0.J m trcJ 21 ::stut rttan 
naklen ha.11, koııserı. 21,45 \. rııı 
Bist::ı.n op<'raı;ı. 

4 Haziran Cumartesı 
istanbul (H!OO ındrt>} 1 ( r ıno· 

fon, H>,5 Hafız Ahın t Bey he) c ı. t -

r:ıfmd:ın alaturk ~ kon ·er, 20,:l diş ta· 
bibi Suat !f.ınail Bc>y t:ırafmcl:ııı k onfe
raıı , :!1 H.ıfız Ahınc t Bey far. fnıdım 
kon Pr, ~::! orkC' r ı. 

Bükreş - ( 3~ 1 metro ) 20 "l tHl) o
da bir tİ)atro tcııı :j.J.j, 20,4; Hııııwn 
mu ıkiı:i. 

J:\e'grad - 4:?!J ıııc>trol 20 gr. ıo oıı, 
20,5 mu~:ıhabc ~l ak" m koıı ı r ::!, 15 
Sak ifon konseri, 2:!, :J Auuı ,ın bir 
gcıziııti. 

Roma - ( 44 l ı lC'tro ) 20 11.ı l>L·r, 
konferans, 21 gr:ııııofoıı, 21'43 I' riton 
iısimli lıir ı.rnlo dr ııı ! 

P ng ( 4~8 ııı re ) 20 :hl. lalin 
kon ı ri, 20.40 şc>n g'' rn, 23 so h.ılıc.>r
lcr. '" d.rns lıa.,:ı' rı. 

Viyona - jti ın tre) 10,:ı, ı ,ak 
ınu~iki.1, ~t.:?:> .Ton Lanv iı:;ıııiıı lıir 

komedi, 23, 15 ak n konseri. 
Peşle ( :;:; ) 11 tr ) ıo,:-ı t't ııLa-

lo kon crı, 20,4J \1 t ır şarkıl.ırı _t,15 
şrn ınn ;ki, ~l . k rı lı.uıclo. 

Varşova 1 Ul rıl('tn• •ıı ı a-
lı.ıl•P, ~r::uııofon, . J ı hnbrrlı r "1, 15 
hafif koııst'r, •. .' ,10 h'r ~tpeıı 1 • t rı. 

Berl'n - (1 ~i ınt•r-) 2J ı 

dı:rıs, ~ ı l r uıı-. t ıı di 
2·1 2 1 r.ı .... ıt r el! ırı. 



Cenup Denizlerinde Bir_ Seyahat Macerası 
• 

1 Muharriri 
Stakpool 

Uç Serserİ.a Üç Milyoner -76-

Saji hiç beklemediği bir da
&ikada mağlup olmuştu, hareket· 
•İz kalmıya mahk6m olmuttu, ne 
yapacağmı şaıırmıştı. 

Bir dakika dllşilndll; gidenleri 
takip etmek mnmkün değildi. 
Arkalarından bağırıp çağırmak ta 
bir işe yaramazdı. Olsa olsa 
çok iyi silah kullanmasını bilen 
Makarın bir kurşununu celbe
derdi. 

Sandal derenin dirsek teşkil 
ettiği noktada nazardan kayboo 
lurken Saji el'an düşllnüyordu: 

Derede başka kayık yoktu. 
Diyak kabilesinin bütün efradı bu 
•atte denize avlanmaya çakmıtlar
dı . Kimseden imdat iıtiyemezdi. 

Binaenaleyh derenin kıyısını 
takip etmekten başka çare yoktu. 
Fakat aksi gibi Saji bu kısmı hiç 
bilmiyordu. Vakıa ormanı karıı 
karış tanırdı, avucunun içi gibi 
bilirdi, yalnız aksi tesadüf bu sahili 
hep dereden kayıkla geçmiş, ka
rasına ayak basmamıştı. Bununla 
beraber bu bilgisizliği onun ham
lesini durduramaz.da. Mademki 
dere yamhaşmdaydı, yolunu kay· 
betmesi ihtimali yoktu. 

Yol ilk dakikalarda kolay 
başladı. Fakat çok geçmeden 
2orlaştı. Dikenlikle, çalılıkla dolu 
bir sahaya girdi. Fakat Saji bu 
güç sahada kolay yllrümesinl 
biliyordu. Müıknl kısmı çabuk 
atladı ve çok geçmeden 
kanfr ağaçlan ile dolu olan 

kısma geldi. Fakat bu kısımda 
on bet yirmi adım yllrllmemiı 

idi ki birdenbire ayaklannın albn· 
da toprağın g6çtüğilnll hiuetti, 

dilıtü etrafına tutunmıya çal11tı 
ise de muvaffak olamadan bir 
kuyllnun içine dliftll. 

Ormanın bu kısmında derisin· 
den istifade edilecek vahşi hay
vanlar yaşarlardı ve sık sık su 
içmek üze e derenin bu kenarına 
inerlerdi. 

Papu kabilesi efradı da bu 
hayvanları avlamak için dere 
kenarına bir sürü tuzak kurmuı
lardı. işte Sajinin içine dllştüğB 
kuyu bu tuzak1ardan biri idi, bq-

tarafı dar, dip tarafı geniş ve derin 
ideta şişe şeklinde bir çukurdu. 
Fakat üstü çalı çırpı ile ve za
manla az çok sertleımiş toprakla 
6rtüHi olduğu için Saji'nin g6zll
ne çarpmamışb. 

Delikanlı başına gelenin ne 
olduğunu derhal anladı ve bir 
müddet kıç üstn kaldıktan son
ra ayağa kalkarak batını kaldır
dı, çukurun medhaline bakb. 
Bir bayii yükskte kalmışb, timdi 
oraya kadar nasd çıkacakh? 

Elleri ile kuyunun cidarlarına 
yokladı. Kum ıeklinde killi bir 
topraktı. Vakıl kAfi derecede 
•ertti, fakat yine oyularak basa· 
mak şeklinde kullanılabilecek 
kadar sertliği haiz değildi. 

Saji vaziyeti anladıktan son
ra elini beline g6türerek bıçağını 
yokladı. Bıçak yerinde duruyor· 
du. Bunu anlamak ona biraz ce
uret verdi, yere oturarak dütlhı· 
miye başladı. 

Bu tuzağı vücude getiren 
adam muhakkak çok emek ve 
,ok zaman aarfetmitti. Filha· 
ldka kuyunun bqı ve dibi dar, 
fakat orta taraflan bir faça veya 

- -
1 Makar İle Viyarın Giderken Sandal 
IJe Beraber Kayığı Da Götürmeleri 
Sajiyi Aciz Bir Vaziyette Bırakmışh 
sBrahi ıeklinde genişti. T opratı 
bu tekilde kazmak, cidarları yı· 
kılmasına meydan vermeden ge
genişletmek, sonra da ankazı 
muhakkak sepetle yukanya çı
karmak az it değildi. 

Evet timdi Saji bu bq ve 
dibi dar, fakat kamı geniş 
çukurdan nasıl çıkacakb. Çu· 
kurun duvarlarında birer oyuk 
vtıcude getirmek, sonra bu 
oyuklara basarak yftkselmek 
mümkün değildi, ayaklarını iki 
metre genişliğinde açamazdı. Şu 
halde ne yapacaktL Birdenbire 
titredi. Omuzuna bir cisim temas 
etmişti. Elini arkasına götürdü. 
Bu bir kuru daldı, kuyunun ağ· 
zından aşağı sarkmıştL Toprağın 
üzerinde sarmaşık şeklinde bir 
ağaçtan geliyordu. 

Delikanlı derhal ayağa kalkb. J 

Bu dal sayesinde kurtulabilirdL 
Dalın sağlamlığını muayene etti ve 
memnuniyetle geniş bir nefes 
aldı. Evet dal kuru olma· 
sına rağmen delikanlının zayıf 
vücudunu çekebilecek kadar 
kuvvetliydi. 

Saji iki eli ile ip merdiven 
şeklinde kuru dalı tutarak, 
ayaklarını kuyunun mukavves 
cidarına dayıyarak yükselmiye 
çalııtı ve yükseldi. Fakat tam 
kuyunun methaline yetiterek 
elleri ile kenarını yakalıyacağı 
sırada dal koptu, delikanhmn 
tekrar kuyunun dibine düşmesini 
mucip oldu. Maamafih bu suk~t 
daha fena bir netice vermed1 : 
Herhangi bir uzvu kırılmıt veya 
berelenmiş değildi. Teşebbilsünü 

bir başka şekilde tekrar edeb~ 
lirdi. Tekrar oturdu. Tekrar dii
şilndll: 

( Arka11 var ) 

Yılanlara En Fazla Düş
manlık Gösteren insanlar 
İtalyanın Kokullo İsmindeki Kasabası, 

Uzun Hayvanlara En Çok Düşmandır 

Boyunlarına Jllan aearak gezen Kokullo oocukl•rı 

balyanın Abrilz Viliyeti da· yapar. 
bilinde şirin bir kasaba vardır ki, Bu yortudan birkaç gün evvel 
adına Kokullo derler. Fakat bu bUtnn halk kırlara dağılır ve 
kasabaD1n garip bir adeti ve se- müthiı bir yılan mücadelesi bq-
nede bir defa tekrar edilen bir lar. Kim çok yılan öldürür ve 
yortusu vardır( Sen Dominik yor- yortu glinB Sen Dominikin hey-
tusu. Dominik isminden de anla- keline asarsa o derece sevap 
şılacağı veçbile bir azizdir. Bu kazanmıı olur. Halk bununla da 
zati ıerif, bir gtın bu kasabaya kalmaz. Azizin heykeli ölmüt ı·ılan-
gelmit ve bir çocuğun bir kurt larla kaplanır, bu soğuk hayvan· 

ları ullandıracak yer kalmaz. O tarafından parçalanmak üzere 
olduğunu görmüş ve hemen kur• vakit mahalle çocukları, öldür-
da emretmiş: dükleri yılanları boyunlarına asar-

ki lar. 
- Çocuğu bıra ihtifal heyeti, bu suretle so-
Kurt itaat etmiş. kakları dolaşırken kasabanın bü-
Ayni zamanda kasabaya bir tün veremli ve dertlileri ele yolla-

diş hediye etmiş. Bu diş, köpek- ra dizilirler, Sen Dominikten şifa 
lerin ve zehirli yılanların ısırma- isterler ve çok defa, iddiaya gö-
sına karşı son derece müessir re, arzularına nail olurlar. Deni· 
bir iliçmış. lebilir ki bu kasaba insanlan, 

O gün, bugün, bu kuaba, yerylizlinde 1ılanların • büyük 
Hnede bir defa .. yalan yortusu. dtifmanıcf.r 

BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün _________________ , ______ _ 

Zavallı 
Onu çok iyi hatırhyorum. 

Sonbahar rüzgarları yar,raklan 
sarartarak, gözleri yaşartarak ve 
saçlan dağıtarak nasıl esip geçi
yorsa, o da öyle bayahmdan ge· 
çip gitti. Bugfin kalbimde zaman 
zaman sızlıyan bir yaradan başka 
biı'ıey yok .. 

Bütiln bunlara rağmen mazi 
ne tatlıdır? insan hayatının geç.-

mit gU11lerini acı bile olsa, anmak 
ihtiyacını ne kadar derin hisse
diyor. 

Tatlı bir yaz meltemi denizin 
doz sathını kllbük kırışıklarla 

buruşturuyor, ve uzaklarda gün 
babyor.. Biz küçük, ince bir 
kotranın içinde rüzgirlarla yarı· 
ıarak güneşin battığı tarafa doğ· 
ru uçuyoruz. Beyaz yelkenlerimiz 
riizğirla dolmuş, kotra küpeştesi 
su ile bir hizaya gelecek kadar 
bir tarafa yatmııtı. 8Uyükadanın 

arkasındaki ıssız Tavşan adaların

dan dönllyorduk. Akşam gllneşinin 
kızıllıkları, oynaşan küçük dalga· 
cıklara vuruyordu. 

Denizlerin ortasında bir sev· 
gili ile başbaşa kalmak. Temiz 
ve yosun kokan bir hava içinde 
tuzlu su serpintilerile ıslanmak 

ve sonra sizin için mukaddes 
olan bir vilcudün yakın varlığını 
hissetmek ne bllyllk zevktir. 

Bunu yalnız bayatını denize 
vekfedenler, onu anlayanlar, de· 
nizin esrarlı cazibesi içinde se
verek yaşayanlar ve ıstırabım 
yine denizin hırçın dalgalarına, 
nihayetsiz derinliklerine g6men· 
ler bilir. .. 

Handanın gözleri uzaklara 
dalmıttı. İkimiz de susuyorduk. 
Beni korkutan mftpbem bir hisle 
ruhum sıkılıyor, müthiı bir şUp
he kemiriyordu. BugUn saatlerce 
gezmiştik. Fakat Handan çok 

az konuşmuş, bakıfları mütema· 
diyen ya uzaklarda veya denizin 
derinliklerinde kaybolmuştu. 

Acaba ne düşünüyordu? Çıl
gın neş' esi, bol kahkahaları ni
çin sönmüştü? 

"Ölüm erenlere malüm olur· 
muı" derler. Bunu "ayrılık ifık· 

lara malim olurmuş" diye aöle· 
seler daha iyi olmaz. mıydı? 

Rilzgir artıyor ve kotramıa 
dalgaları ezerek daha fazla uçu
yordu. 

- Handan çok mu yoruldun? 
dedim. Ne düşünüyorsun!.. 

Gözlerini denizden k.tPırma
dan cevap verdi: 

Çok milbim ıeyler.. Senin 
aklına ıelmiyen şeyler dtişiinft

yorum. 
Bir kakaha attım : 
- Sen daha çok mühim 

ıeyleri düşünecek yaşta değilsin, 
dedim. Başım kaldırdı. Yanaklan 
pembeleşmiş, nazarları soğumuştu. 

- Handan, dedim, yanakların 
kızarmış.. Sana ciddi durmak 
yakıtmıyor. 

- Pek milhim bir karar ver
dim, dedi, itraz etmiyeceksin ve 
sebebini sormıyacaksın .. 

Peşinen kabul ettim.. fakat 
o, ümidimden çok fazla ciddi idi. 

- Nipnlanmaktaa •azıeç-

YAZAN: Esat Şe/ilc 

Handan! 
tim, dedi. Hayatımı bir erkete 
bağlamak için yaşımi daha ço 
küçkk buluyorum. Hayatı da 
iyi anlamak için uzun bir zama 
hür yaşamak istiyorum. 

Rüzgir sesini boğuyor, keli
meler kulağıma mırıltı halind 
geliyordu. Kalbim isyan ediyor, 
haykırıyordu. Fakat ağz.ımı açı~ 
bir kelime söylemedim ve sebe
bini sormadım. 

Kadın kalbine zincir vurmıya 
kalkanlar; hayata anlamıyan, mea' 
ut yaşamasını bilmiyen, bir gtla 
izzetinefislerinio o zincirle bo
ğulduğunu glrmiye mabküm za· 
vallılardır. 

Handana sadece müstehzi •e 
acı bir kahkaha ile cevap verdim. 

Sonra suhile geldik.. Elini 
sıktım. Sesimi titretmeden, teu
sUrümü belli etmerlen : 

- Allah selamet venini dedi 
O, istediği hürriyete kavuştu. 

Hayatı anlıyabildiği tarzda anladı. 
Bende, hafif bir kınkhk bıra
karak geçen grip hastalığı gibi 
epey zaman çektim. Kalbir. çok 
ağrıdı, fakat şimdi iyiyim! 

Zavallı Handan f. 

14 /simli 
Kadın 

Mahkemede isimlerini 
Sıralarken Umumi Bir 

Hayret Uyandırdı 

14 lslmll Kadın 

Paris, ao (Husuıl) - Parla 
mahkemelerinden biri bir mesele 
hakkında şahadette bulunmak 
üzere bir kadını mahkemeye 
celbetmiştir. Hikim kadına: 

- ismin ne? diye sormUf, 
kadın da şu cevabı vermiştir: 

- Matild, Madlen, Margrit, 
Elen Hanriyet, Mari, Eliz, Mag
dele~, Janet, Elizabet, Roz, Vi
yolet, Jorjet ve Alistirl demittir. 

Mütemadiyen isim sayan ka-
dının karıısında kulaklarma kadar 
kızaran blkim hiddetle: 

- Şimdi seni tevkif ettiririm. 
Heyeti hAkimeyi tahkir etmenin 
ne demek olduğunu anlarsıal 
Sana, mahalledeki kadınların 
ismini sormadım, kendi ismini 
söyle ! demiştir. 

Kadın hiç istifini bozmadan 
ve hiçbir cevap vermeden çan
tasından çıkardığı nilfus tezkere
sini hakime uzatmıştır. 

Bu kadın doğduktan sonra 14 
defa ~aftiz edilmit ve her defa
sında kendisine bir isim verilm~ 
tir. Bu isimlerin hepsi de sıra ~· 
nüfus tetkeresine kaydedilmiftar. 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: s a ğ1 
E Pip Dirildi Muharriri : 

Arnold Golopen 

-ıs-
g 

8i! Muhavere - Edgar Pip itiraf Ediyor - Yine Dostluk Safhası - Mütareke 
işte Buna Derler - Vagonda Pir Tesadüf - Manzana Konferans Veriyor - -
Manzana ateş saçan bir gözle ( Fakat yolcular bunu ehemmi- bire bir fikir geldi ı 

bana baktı: l yetlc dinliyorlardı. Halta sağ•rca - Bir defa cebinizi yoklar 
- Galiba kendinizi bir melek olan iki efendiden birisi daha mısmız ? dedim. Bakalım elmas 

beni de bir haydut zannediyorsu- iyi işitmek için biraz yaklaşmıştı. elan yerinde duruyor mu ? 
nuz? dedi. Marzana, muhataplarında uyan- Manzana istihfafkarane bir 

- Aldanmadığıma da emin dırdığı alakadan memnun, bir gülüşle: 
olarak, cümlesile mukabele ettim, aralık cebinden Cenubi Amerika - Doğrusu zekada eşi bu-
fakat işi daha fazla ileri götür· devlet adamlarmın resimleriui, lunmaz bir adamsın z 1 dedi. 
Qliye lüzum yoktu, bu cümleyi kartvizitlerini ve muhakkak uy· Maamafih gayriihtiyari bir 
t1'5ylediğim dakikada pişman ol dnrma mektuplarım çıkararak hareketle elini yeleğinin cebine 
duın: kendisini dinliyenlere gösterdi, götürmekten de kendisini alama· 

- Azizim, dedim, yekdiğe- hiç şüphe etmiyorum: dı. Herifin sarardığını gördüm ; 
rimize kırıcı cümlelerle hitaba Maksadı iki efendinin hayre- - Oh ı Oh 1 Oh! Diyip du-
başladık, fakat biliniz ki kabahat tini celbetmekten ziyade siyah ruyordu, üzerine atıldım. Omuz-
sizdcdir. Daha dün benim [ibi elbise giyinmiş olan kadın ile larmdan tutarak saı·st m: 
bir arkadaş bulduğunuza mem- arasında bir münasebet tesisine - Çaldırdınız değil mi? di-
nun olduğunuzu söylüyordunuz, çalışmaktı. ye bağırdım. Kim bilir, belki de 
niye bugün bana düşman mua- Bana gelince; birçok defalar heriflerle anlaşmışsmızdır! Ah 
nıelesi yapmıya başladınız? musahabeye iştirake davet edil· budala! Ah sefil! Haydi durmıya-

- Düşmansınız da ondan 1 dim, fakat tanımadığım adamlar- lım, arkalarından koşalım, belki 
Fakat dikkat ediniz, cebimden la çene çalmakta bir fayda gör- de yakalayabiliriz. Fakat şayet 
çaldığınız revolveri iyi kullanmıya mediğim için müphem birkaç elması geri alamazsak elimden 
bakınız. Eğer kurşunu hedefe cevap vermekle iktifa ettim ve çekeceğiniz varl 
isabet ettiremezseniz benim şu nihayet köşeye büzülerek uyur )#. 
Yumruklarım sizin canmızı çıkar- gibi yaptım. Beş dakika ıçın durmuı 
ınıya kafidir. 

- Azizim, meseleyi bu de· 
rece ileri götürmemek sizin eli
nizdedir. Evet revolverinizi aşır
dım, çünkü hem elmasın, hem de 
silahın ayni elde bulunması doğru 
değ'I ~i, arada muvazeneyi temin 
etmek lazımdı. Yalnız biliniz ki 
taahhiltlerinize sadık kaldığınız 
nıüddetçe bu silah lrullanılmıya

cakbr. Fakat aksi halde kafanızın 
Parçalanması muhakkaktır. 

- Taahhüdümümü tuttuğum 
halde de bana fenalık yapamı· 
Jacağmızı nereden bileceğimi 

- Bunun için biraz düşUn
llıek kafidir: Elimde beni geçin
direcek bir servet varken katil 
olarak idam sephasına gitmeyi 
göze alacak bir adam mıyım, 

liıtfen biraz muhakeme ediniz! 
Aramızda tekrar musalaha 

aktedilmişti, fakat buna inanıla
ınazdı, mesele arkadaşımın eline 
fırsat geçmemesindeydi. 

istasyona gelmiştik. Fakat 
trenin kalkmasına daha bir saat 
tanıan vardı. Fırsatta 1 bilistifade 
garın hemen karşısında küçük 
bir lokantaya girerek karnımızı 
d~yurduk. Bunu müteakip gişeye 
llgrıyarak biletlerimizi tedarik 
tttik. 

Bir Genç l{adrn Ve ihtiyar 
iki Efendi 

k Trenin kalkmasına 20 dakika 
kala birinci mevki bir vagona 
arşı karşıya yerleşmiş bulunu· 

Y~rduk. Bu vagonda bizden başka 
kYab ~atem elbisesi giymiş bir 
.. ~dın ıle paltolarının yaka iJi
~tnde nişan rozeti taşıyan iki ih· 
1Yar efendi \'ardı. Bilahare ögv -

tend' • nn ki bu üç yolcu ( Ruan ) a 
•necekl d' er ı. 

b· " Mant ,, şehrini geçtikten 
ltaz b'l b sonra ı mem ne münase-
ctfe 'h · f d' ~l ı tıya r e en ılcrden biri 

1\1 anzana ile muhavereye girişti. 
k a

1
?zana bidayette suale tek 

e ırne ·ı g ı e cevap verdi ise de, çok 
Iç:çn~~den dilini serbest bıraktı. 
ol 1 kendisini sefaret katibi 

arak t kd' . . s~ a ım elmıştı. 

bialı ~~~ediğine inanılırsa Kolom
llczu lll ı,, fakat Urugvay ile Ve
bitird~ a yı da cebinin içi gibi 
liklc/ Ve oralarda birçok çift .. 
l~n ı vardı, binlerce amele kul· 

Yordu M . . 
'eydi an.~ana bunları bana söyle· 

guler geçerdim. 

~ 
Ruan istasyonuna geldiğimiz 

zaman seyahat arkadaşları biz
den müsaade alarak vagondan 
endiler. Manzana kadının elini 

:öptü ve ihtiyar efendilere de ge
lecek ay Montekarloda buluş

mayı vadetti. Nihayet yalnız kal
dığımız zaman: 

- Yahu, bu ne gevezelik! 
dedim. 

Manzana yüksekten atarak: 
Gevezelik değil! cevabını 

verdi. Fakat benim gibi bir 
salon adamı kendi scviyye· 
sinde adamlara tesadüf ettiği 

zaman elbette zevk duyar, mem
nun olur, konuşur! 

- Mümkün! Fakat bu efen
diler sizin zannettiğiniz gibi sa
lon adamları değildir. Ne olduk
larını anlamak için bir dafa elle
rine ayaklarına bakmak kafi idi. 
Kadına gelince: alelade bir fa
hişeden başka birşey değildir. 

Manzana domates gibi kızardı: 
- Fahişe mi dediniz? Diye 

bağırdı. Azizim yoksa siz aklını
zı mı kaybettiniz? Maamafih salon 
hayatına hiç girmediğiniz için bu 
budalalığınıza kızmak doğru de
ğili 

- Mümkün! Fakat ben sima:. 
dan az çok anlarım ve karşımda
ki adamların han~i sınıfa mensup 
olduklarını derhal keşfederim. 
Bu kabiliyetime istinaden bir 
daha söylüyorum: Konuştuğunuz 
insanlar zannettiğiniz kibar sını
fın yanından bile geçmemişlerdir. 
Birer dolandırıcıdan baş!<a bir 
şey olmamaları kuvvetle muh
temeldir. 

Bu dakikada hatırıma birden-

olan tren hareket ederken aşa
ğıya atladık, yolcuları itip 
kakt rak istasiyon binasından dı· 
şarıya fırladı. Manzanayı önüme 
geçirmiştim. Herifi bir silindir 
gibi yol açmakta kullanıyordum. 

Kapının önüne gelince kontrol 
memuruna sorduru: 

- ihtiyar iki efendi ile siyah
lı bir kadının lgeçtiğini gördünüz 
mü? 

(Arkası var) 

Hazin Bir (rtiha; 
Devlet Demiryolları Umum 

İnşaat Müteahhidi Mühendis 
Nusret Beyin mahdumu ve sabık 
Harbiye Nezareti mektupçusu 
merhum Ali Rıza Beyin hafidi 
Şuran İzzet Bey otuz dokuz ya
şında olduğu halde vefat etmiştir. 
Cenazesi yarinki cumartesi günü 
sabah on birde F eneryolunda 
Çiftehavuzlardaki köşkünden kal
dırılacaktır. 

Cenabı!:ak peder •e validesine 
ıabır ve metanet venin 

Eyüp icrasından; Osman Efendi
nin alacağından dolayı Balatta Ka
ra!>aş mahallesi Vapur iskelesi cad
desinde atik 12 c~dit 22 numarada 
mukim Mehmet ağa Ayşe !-1. Yu\'an 
ve lspiro Efendilerin elycvm mahalli 
ikametleri meçhul bulunduğu mahal
lesi muhtarı ve mübaşiri tarafından 
ödeme emir !eri ıahrına verilen meş
ruhattan ve polis tahkikatından an
laşılmış olduğundan tarihi ilandan 
itibaren yirmi gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ol
makla müddeti me:ık6re zarfmda 
biz.zat veyahut vekili nıusaddak gön· 
dermeleri akıi takdirde muamelei 
g:yabiyeye devam olunacağı ilan 
olunur. 

• 

Istanbu Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Lira K. 
83 34 Tavukpazarında Mollafenari mahallesinde Yağcı hanında 

orta katta (6- No.) odanın altında bir hissesi. 
250 00 Tavukpazarında Mollafenari mahallesinde Yağcı hanında 

alt katta (7 - No.) odanın nısıf hissesi. 
500 00 Balatla Hacı lsa mahallesinde Tahta minare caddesinde 

atik (234 - No.) maa müştemilat kargir mağazanın altıda 
bir hissesi. 

Baladal<i emlakin mi.izayedesinde talip zuhur etmediğinden 
pazarlıkla satılmasına karar verilmiştir. Pazarlığın sonu Haziranın 
otuzuncu Perşembe günü saat on beştedir. Taliplerin Çenberli
taşta fstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Mahlulit kalemine 
muracaatları. 

Mily u 
------ı• - -- . 

Bu Para İle Uzun Müddetli Bir Mesai 
Programı Tanzim Edilecek 

-----·----
Başvekil Paşa Bugün Ankaraya Gidiyor 

-----· 
( Baı tarafı 1 inci ıayfada) 

Başvekil Paşayı şu cümlelerle 
tebrik etti: 

" - Herkes muvaffakıyetiniz
den bahsediyor. Tebrik ederim. 
Böyle bir seyahatte bulunmağı 

ben de isterdim. Büyük muvaffa- -
kıyet kazandınız Paşa Hz.,, 

Sefir Cenapları Hariciye Veki
line de şunları söyledi : 

••- Büyük muvaffakıyet Be

yefendi... Tebrik ederim.,, 
Başvekil Paşa bütün selam 

ve tebriklere iltifatla mukabele
lerde bulunduktan sonra Tevfik 
Rüştü Beyle birlikte Perapalas 
oteline gittiler. 

ismet Paşa ve Tevfik Rüştü 
Bey bugünkü trenle Ankaraya 
gideceklerdir. 

Başvekil ismet Paşa dün va
purda Ajans mümessilini kabul 
ederek şu beyanatta bulunmuştur: 

"Şarki Akdenizde büyük kom
şumuz, dost balyadan :;nemnuni
yet hislerile avdet ediyoruz. Bu 
ziyaretlerimiz senelerdenberi iki 
memleket arasındaki dostane 
münasebatın en samimi şekiller
de tebarezünü iyi bir vesile ol· 
muştur. 

Ben ve arkadaşlarım TOrkiye· 
nin balyaya karşı samimi dost
luk hislerini açık yürekle izah 

etlik. Faşist İtalyadan ve onun 
yüksek reisinden memleket ve 
milletimize karşı ayni açık yürekli 
ve samimi hislerle mu!iabele gör
dük, kıymetli ,muhabbet tezahür
lerine muhatap olduk. 

" Gördüğümüz muamelenin 
mihmannüvazane ve nazikane te
celliyatı bizi fevkalade mütehas
sis etmiştir. Vatandaşlarım huzu
runda teşekkürlerimizi tekrar et
mek benim için bir vazifedir. 

11F aşist ltalya çok çalışıyor. 
Muyaffakıyet her yerde derhal 
göze çarpar. Musolini Hazretleri
nin yüksek kıymet ve muvaffa. 
kıyeti her türlü takdir ölçüsünden 
üstündür. 

Milli Reisimiz Gazi Hz. ne 
Faşist ltalyada beslenilen hayran
lık hislf ri ve Yüksek Hükümet 
Reisinin bu vadide izhar ettiği 

asil duygular bizi çok mütehas
sis ve bahtiyar etmiştir. 

İtalya ile aramızda fiç yüz 
milyon liretlik bir ikrazın esas
la ı teka. rUr ettirilmiştir. Bu ikra
z.n bir kısmından aynen na
kit olarak, bir kısmından 

ltalyaya borçlarımızın tediyesi 
için ve bir kısmından dahi ltal
yaya yapacağımız siparişler için 
istifade olunacakhr. Tesisatımızı 
k ırmak ve iktısadi bünyemizi 
takviye etmek için bu muamele 
çok faydah yeni bir imkan ve 
amildir. 

14Bilirsini% ki; iki memleket 
arnsmda muallakta bulunan esaslı 
bir mesele kalmamıştır. Bu zi
yaretimizde Hariciye Vekili arka
daşım he rgünkü işlere ait husus
ları da İtalyanın çok kıymetli 
Hariciye Nazırı Grandi Hazret
lerilc görüşüp anlaşmak için 
fırsat bulmuştur. 

ltalya ile emniyet ve samimi
yete müstenit ciddi bir dost
luk siyasetinden memleketlerimiz 

müstefit olmuştur ve olacaktır. 
Beynelmilel su1h mefkuresinin bu 
siyaset sayesinde istifadesi ise 
aşikardır. 

"Seyahatim esnasında, gider
ken ve gelirken, dost Yunanis
t lnın sahiline uğramamız tabii 
idi, ve iyi oldu. Giderken M. Ve
ııizelos ve M. Mihalokopulo 
ile ve gelirken yeni Başvekil M. 
Papanastasyu ye arkadaşı M. Ba
kalbaşı ile görüşerek bahtiyar 
oldum. Yunanistanın kıymetli 
devlet adamları ile temaslarımız 
iki memleket arasındaki derin 
dostluğun sağlamlığını görmek 
ve göstermek için her iki tarafa 
iyi bir vesile teşkil etmiştir." 

Kredi Meselesi 
ltalya ile aramızda yapılması 

mukarrer olan mali muamelenin 
hakiki va~iyeti şu şekilde izah 
ediliyor: 

İtalyanın bizıe açtığı kredi Uç 
yüz milyon liret, yani takriben 
otuz iki milyon liradır. 

Bu kredinin şeraiti henfiz belli 
değildir. Yalnız umumi olarak 
mutabık kalınan cihet; bu şeraitin 
normalden de aşağı olması mer
kezindedir. Bunun üçte birisi 
nakten alınacak, üçte biri 
de makine ve saire gibi 
memlekette yapmak tasavvurun
da bulunduğumuz işleri kurmıya 
tahsis edilecektir. Diğer üçte 
biri de ftalya müesseselerine olan 
borçlarımızın tediyesine ayrılacak· 
lır. Bu borçları karşılıyacak ye
ni bir kredi bulunduğuna göre 
bütçede o kalemlerin tasarruf 
edilmesi mümkün olacaktır. 

Bu suretle Rusya ve balyadan 
muhtelif şekillerde alman kredi· 
nin yekunu elli milyon Türk lira• 
sına yakın bir şey oluyor. Haber 
aldığımıza göre hükumet bu 
kredilerin temin edeceği imkin 
dahilinde meseli fiç senelik bir 
mesai programı yapacak, memle
ketin en ziyade muhtaç olduğu 
bazı sanayii kuracaktır. 

Herhalde bu paranın bütçe 
açığmı kapamıya tahsis edilme
sine ihtimal yoktur. Kredilerin 
nasıl ~ullanılacuğı, programın 
hangi esaslar dahilinde yapıla· 
cağı Heyeti Vekilede görüşülüp 
tespit edildikten sonra anlaşıla· 
caktır. 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Miitehassısı 

Pauıdan maada hergUn 1·4 Td : 22174 
Balat Hıur çavuş Rlfatefendl •okak: 9 

Fotoğ,af /ahlili Kuponu 

Tabiatiniı.i öğrenmek istiyorsanız 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir· 
likte gönderiniz. rotoğrafnnz ıra} a 

t:ı hiuir vo iauo edil mez. 

lsiın, nı lck 
\ ya san'at/ 

Hangi mı.lleriıı 

cev.ı.bı ? 

1' oto"'rrafın klişesi 30 kuru1lu < 
pul Muknbilindo gön l c ril c~ · ı r 



lstanbulun en nezih " F T 
aile Ç 

mecmaı olan i 
SAZ HEYETi i 

Komençt:cl A!eko Efendi 
Ke mani Nubar " 
1 a mburi ve besteklr Sellhaddln B•r 
Piya nist Yorırl Efendi 
Kllr net Ramıııan Efendi 

Muganniye Hanımlar 
Hamiyet Hanım 

Seyyan Hanım 

Saadet Hanım 

RKI 
Hanende Heyeti 
Aksarııyh Hafız 
Yaşar B ey 
G azelhan Ce lal Bey 
Ağyazar Efendi 

a. Her akşam gece yarısına kadar ıcrayı ahenk etmektedir. Avrıca Mükemmel Cazband 

t:>QSl tasi ee ~apttr-aca~ı r.ıı h 

ElE~T~İ ~-TIJllJ1'113A 
tesı~a~ı 5a~e5iQde ~o~ su 
temi"~ ed'e~i fir5itı.t..ü . 

Asipin - Kenan 
Grip, soğuk algınlığının, baş, 

diş ağrılarının en birinci ilacıdır. 

• 

....... amı ....................................... ---

Di Ş TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA : BALIKPAZAR CADDESi: No. J TELEFON 1096 

Tuz inhisan ist. Başmüdürlüğünden: 
Çamnlb memlehasından sablacak veyahut mürettebat ambar

lanna sevkedilecek azami altmış bin ton tuzun çuvallara doldurul· 
ması ve teferruatı sairesi kapalı zarf usulile İzmir Başmüdüriyetince 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 9 Haziran 1932 tarihinde saat 
onbeşte icra edileceğinden talip olanlar mevcut şartnameyi görmek 
üzere İstanbul Tuz inhisarı Başmüdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. 

Tuz inhisarı ist. Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı memlehasmdan 932 mali senesi zarfında Foça amba· 

rma gelecek tuzların mavnalardan ihraciye, nakliyesile diğer 
mürettebat ambarlarına ·sevki ve teferruatı sairesi kapalı zarf 
usulile lzmir Başmüdüriyetince münakasaya vazedilmiştir. 13 Hazi· 
ran 1932 tarihinde saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların mevcut şartnameyi görmek üzere Tuz inhisarı lstanbul 
Başmüdüriyetine müracaatları. 

Ankara Nümune Hasta
nesi Baştabipliğin den: 

Hastanenin bir senelik ihtiyacı olan 3500 ton kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların yevmi 
münakasa olan 19 Haziran 932 pazar günü saat ikiden evvel 
hastanede miiteşekkil komisyona teminatlarile billltı<te tekliflerini 
vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek istiyenlerin lstanbulda 
Srhhat ve İçtimai Muavenet Mildürlüğüne ve Ankarada Hastane 
idare ve hesap memurluğuna müracaatları ilin olunur. 
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iPOTEKLER 

ve yeni inşaat için 20 1eneye kadat 

ödenmek llzere en ehve n fa izle para 

veriyoruz. 

Gıılata'da Ada Han No. 16 Yardım 

lllı•• Yurduna müracaat olunmaaı --· 

İlan 
Esbabı matlu bile k ong ordato a k

te tmek üzere Beyoğlu i t ir az merciin

ce iki ay mühlet verilmiş olan Hiris· · 
ta ld Hacı Y usef ve llya Mnkro pulos 
şirketi nin kongor.:!ato müzakereai 

için eslrnbı mat iıp 6 huiran 932 
p azar giin:inc d avd edilmiş ise de 
bazı meras ' ıni ka:ıuııiyenin icra ~e 

ik mali iç"n kongordnto müzaker esi• 

nin talil.ana 11e c u riyet hasıl olduğu 

ve tayin edılccek yevmi müzak ere 
bila lıara ilan edileceği beyan olunur. 

Kongordato Komiseri Fer.t 

a a yolarl 
Çi L Dl 

Bostancı banyosu 
Yakında açılacJktır. 

Moda atlama : 80 ;;antimelre, 
2,3,4,7 ve 10 metrodur. 

Eyü p Sulh icrasından: 
HcfniJ l~fcndiuin ıdal!aklnrıııdan 

ilo'ayı Balatta Karal>nş ııınh:ıllcsi 

Dibek eaddt·sindo 80 No. ınukiııı Ha.
hol il . \'O Joıer Gabay m. mahalli 
ııı<'zkftrda 88 rn iikcrrc r ııuınarnıla. mu· 
kim Kancı l\lcrkauo \"eledi 1srnil Ef. 
,.e ınnlıall i ın(lzkiırda 90 ı1'ımarada 

:;akiıı Mayer B~har \"eledi Salaınon ve 
Ya:;d ~urijoıı ze\·cesi l>iyamau<li n . 
' 11 nıalıalli ınczkfınln 88 No sakin 
li ay iııı \ olcdi )l işn ıı Ef 1.0 vı•csi Rahel 
lıiııti l ak il. iln Hayim veledi Mişon 
Ef. ,.o ııı.ıhalli ınczkfird~ 88 uıiikcrrer 
nuınnrada Marha il. ve Gill anna II. 
,.o Lazari Ef. ve mahalli meıkfirlla 84 
No. da .!\esim oğlu Mi, on Ef. nam ı 
diğeri ?ılois ve ~esim oğl u Scıı ıocl Ef. 
vo ~esi m oğlu ll y:ı Ef. ve Nesim kız ı 
Sara llaııı ııı \"e Efen d iler in c lyc,·m 
ın:ıhalli ilrnınctlc ri meçhul bul u nduğu 
mahalle i .luhtarı ve Mfibaşir i tarafın· 
daıı ödeıno emirleri zahrına ver ilen 
meşrubattan ve Polis tahkikatından 

anlaşılmış ohluğunclan tar ihi ilfmdan 
itibaren y irmi giln mücldctlo il:lııe ıı 
tebligat icrasına karın verilmiş olmak· 
la rnUddeti mClzkfı ro zarfında lıiı1.at 

ve yahut vekili musat1dak gön ı lcrınc
leri aksi takdirde ınuaıııel oyc i gıyalıi· 
yeyo devanı olunacağı ilan olunu r. 

Ha'epli ~ünnetçi Ba,ı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Beşir Kemal • M. Cevat eczahaneal 
karş111ndn T. 21486. Kadıköy 6 yol ağzı T.19 

Az zamanda usta 

Dokumacı 
Yetişmek istiyen 
Türk Gençleri 

Balat'taki 

Süreyya Paşa 
Menıucat fabrikasına mllracaat et.inler. ............................................................... 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim Rarıp 
Netriyat M&ldlrli Hatu LGtfl 

Haziran 3 

Muallimlere Mühim Bir Fırsat .. 
Istanbulun oıı havadar ycrindo vo Adalarla Marınarnya fevkal:1de ııcza· 

r otli c DarUlfOnunlar Yurdu ,. ııda bu dofa m uallimlore mahsus yalnıı. (40) 
kişilik Lir <laire hn.ıırlanmıştır .. An:ıdoludan 1stanbu:a gı}lecck ve.ra csaseu 
lsta.nbulda hulunup tatili huzur ve silkftn içinde geçirmek istiyon mualliınloro 
mahsus olmak üzere hazırlanan bu kısımda da her türlü i s tir.ılıat düşünilhnilŞ 

vo esasen ticari bir gayeden ziyade Ttırk gençliğine hizmet cmelile tesis 
edilen yur ttan mualliınlorin ılc istifade etmolcri için hor no lfııımsa yapılmıt· 

tır. Filhakika .::amiıııi, nezih bir aile ocağı tekil ve ırıahiyotindo olan "Da· 
rUlfUnunlular Yurdu,. keudi ınuhitiııılo toplananların yemek, i ~·mck, ça· 
maşır, Util ve saire bilcUmlo ıniihim ihtiy:u;larını "en mUsalt f&raltle '' 
tomin edecek "yegane mUkemmel mUessese,. di r .. Yerlerini şimdiden 
t utmak, şifahen tahriren taf~ilft.t arzu edonlor Yurt MHıtııriyeti n e ınüracaAt 
etmelidirler. Yurdun bu te, obbüsü, munbasıran muallimlere mahsus oldu· 
ğunclan hariçten kimse kabul edilrnoz. 

"DarUlfilnunlular Yurdu,, Fatih - K1zhşı T'fLmil Pa l :ı. konnklnrrndadır. 
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Bir zeki imtihanı 
İpekiş nerededir? 

f PEKfŞ muvstkkat mağasının bulunduğu yer 
en kısa ve en az kelimelere, yani en veciz şekil
de, nasıl tarif edilmelidir? Şimdi herkes bununla 
meşguldür. 

Herkesin banunla meşgul olmakta hakkı 
•ardır. Çünkü bu bir zeka mes'elesidir. En iyi 
tarif yapan, yalnız İPEKfŞ'in bizzat beğendiği 
en nefis kumaşından bir elbiselik hediye kazan
makla kalmıyacak, ayni zamanda büyük bir 
zeka imtihanında da birinciliği kazanmış ola· 
cakhr. 

IPEKİŞ mağazası müdiriyetine ( f pekiş ) in ye
rini tarif eden yüzlerce mektup gelmektedir. Bu 
mektuplar 11 haziranda tasnif edilecektir. Ce
vaplar lO haziran akşamına kadar kabul edile
cektir. Çünkü lpekiş Müdüriyeti en iyi adresi 12 
haziran tarihli gazetelerle ilan etmekğe karar 
•ermiştir. 

Komi yoncu ar v k tlar 
doktorlar ve yazıhane sahipleri 

dikkatle okuyunuz. 
Ankara caddesinin en işlek bir yerinde kiralık daireler 

ve odalar vardır, kirası ğayet ucuz ve şeratiti gayet kolaydır. 

Milliyet karşısında TUrk Neşriyat Yurduna mUraceat ediniz. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Fatih Belediye Şubesi MUdUrlyetinden: Samatyada inşası mu· 
karrer olan deniz hamamının şeraiti veçhile inşa ve icarı müzaye
deye vaz edilmiştir. Talip olanların haziranın 4 üncü cumartesi 
günü saat 14 de Daire Encilmenine ve şartnamesini görmek içni de 
hergün Daireye müracaatlan. (B) 

• 
" Otobüs Sahiplerine " 

Otobüs ruhsatnameleri değiştirilecektir. Bunun ıçın OtobO• 
sahiplerinin bir istida ile Belediyeye müracaat etmeleri lazımdır. 
Yeni ruhsatnameler müracaat sırasına göre verileceğinden Otobüs 
sahiplerinin bugünden itibaren lstanbul Belediye Varidat Şubesine 
müracaatla bir numara puslası almaları icabeder. Tayin edilen 
müddetin hitamından sonra ruhsatnamesi olmı yan arabaların işle-
tilmesine müsaade edilmiyecektir. (B.) 

• EmlnönU Belediye Dairesinden : 
1 • 10 Haziran 932 Beyazıt, Şehzadebaşı, Gedikpaşa, Beyazıt 

11 • 20 

21 • 30 
15. 30 

" 
.. 
., 

Nahiyesinde. 
" Çemberlitaş, Sultanahmet, Çarşı, Beyazıt 

Nahiyesinde. 
., Kum kapı, Y enikapı, Beyazıt 
,, Eminönü, Sirkeci, Eminönü 

binasında. 

Nahiyesinde 
Kaymakanıhlc 

1 - 15 Temmuz ., Küçükpazar, Yemiş Küçükpazar, Kıble-
' çeşmesindeki kulübede. 

Esnafın yedlerinde bulunan terazi, dirhem, metre, arşın, ölçek, 
kantar, baskül ve emsalinin senei haliye muayene ve damgalanması 
balada muharrer mcvakide ve hizalarında gösterilen tarihlerde 
evzan memurları tarafından icra kılınacağından alakadaranı~ 
mevakii mezkiireye müddeti muayyenesi zarfında müracaat etoıesı 
ve müddeti muayyenesi zarfında müracaat etmeyenler hakkında 
muamelei kanuniyeye tevessül edileceii alikadaranca analôm oloıak 
llzere ilb olunur. (8\ 


