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Te 

· kiyeyi Tehdit Eden 
ike Maziye Karışmıştır 

Pravda Mühim Bir Makale Neşretti 
~-ı~~~~~~~~~~-

Mosko va, 8 ( Hususi) - Burada ç ıkan (Pravda) ı 
gazetesi Başvekil Paşanın seyahati münasebetile 
miihim bir makale neşrediyor ve diyor ki : 

" 24 teşrinisani 917 tarihinde Sovyet Halk Ko
. miserleri Heyeti Rusyadaki ve Şarktaki islim 
ahalisine bir beyanname neşretmişti. Bizzat Lenin 
ve Stalin yoldaşlar tarafından imza edilmiş olan 

Sever Muahedesi işi açığa vurdu ve Türkiyeyi 
mütefekkirler arasmda taksim etmek için pliular 
hazırlandı. Bütün bu planları vücuda getiren ve 
Türkiyeyi behemehal mahvetmek istiyen Loit Corctu. 

Loit Corç, diplomatlardan mürekkep bir mecliste 
şunları söylemişti : 

bu tarihi beyannamenin metni şudur: 
" Biz bildiriyoruz, İstanbulu ele geçirmek için 

çarm ve onu takip eden Kerenskinin gizli planları 
nıeydana çık:ırılmıştır. Biz bunu imha ettik. Rus· 
ya Cümhuriyeti ve onu idare eden halkın komi· 
serler heye ti, yabancı toprakları ele geçirmek si· 

' yasetinin aleyhindedir. Bunun için İstanbul Türka 
leriıı elindedir. Biz bildiriyoruz, Türkiyeyi parçala· 
mek için müttefikler arasında yapılan muahede 

" Artık Türkiye nammda bir devlet yoktur. " 
Müttefikler o vakit sahipsiz Türkiye ile hesap• 

Jaşıywlardı. Türk milleti Sevr Muahedesine ehem
miyet vermeden istiklalini elde etmek için uğraş
mıya başladı. Ordu teşkil etti ve Sakaryada iki 
gün süren müthiş muharebeden sonra Türkiye 
mevcudiyetini ispat etti. Bu suretle müttefiklerin 
planlan altüst oldu. 

parçalanm ş ve imha edilmiştir. ,. 
O vakitler Sult mların elinde bulunan Tiirkiye 

yavaş y.'.lvaş e~periyaiistlerin müstemlekesi olu

16 Mart 1921 de Türk· Sovyet hükumetleri 
arasmda dostluk muahedesi inızalandı. Emperyalist 
devletler hala planLrı.rmın tatbikinden vaz geçmiyor 
ve bunun için her tiirlü çarelere baş vuruyorlardı. 

yordu. ( d>cvaını 8 inci sayfada ) 

Gruçva 
..... ..,.. t 

apu uBu Akşa 
Qş e Bu adadır 

Başvekil Paşa 
Günü Romaya 

Bu Ayın 22 inci 
Hareket Edecektir 

---"--
Gruçya vapuru, 9 (telsizle, 

&abah saal ı 6)- Başvekil Paşa ve 
refakatindekileri zevatıhamil olan 

lapur şu dakikalarda Sivastopoldan 
hareket ederek denize açıldı. 

Vapurun hareketinden evvel 
Karadeniz Sovyet Filosu Kuman· 
danı tarafmdao mükeJlef bir 
:ziyafet verildi, dostane ve samimi 
nutuklar teati edildi. Vapur, 
Sovyet Karadeniz Filosu tarafın· 
dan büyük merasimle teşyi edildi. 
. Teşyi merasimine bütün filo 
de tayyare müfrezeleri iştirak 
\te açıklara kadar vapuru takip 
ettiler. Ayrıca beş tayyare ve 
Leş harp motörü uzak ufuklara 
kadar geldi. 

Gruçya alı günü akşamı saat 
beşte ista b 1 sularmdaclır. .. 

Başvekil Paşa ile maiyetin
deki zevah Rusyadan getiren 
Çruçya •apuru, yukarıdaki tel
aıı elgralta da işaret edildiği 

gibi bu akşam beşte Karadeniz 
boğazının önüne gelmiş olacakhr. 
Moskova Sefiri Hüseyin Ragıp 
Beyden de bu mealde bir telgraf 
gelmiştir. 

Verilen malô.mata göre vapuru 
donanma filomuzdan ayrılan bir 
kısım boğaz önlerinde tstikbal ede· 
cek ve Başvekil Paşayı selamhya· 

cakhr. Gruçya vapuru bu merasimi 
müteakıp Boğazdan içt.ri girecek 
ve saat alh sularmda limana gel
miş olacaktır. 

Vapur limana geldiği zaman 
Başvekil Paşa Şehrimizdeki muh· 
telif teşekküller tarafından meraa 
simle istikbal edilecektir. 

Diğer taraftan mevsuk olarak 
bildirildiğine göre Başvekil Paşa 
ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey Roma seyahati için bu ayın 
22 sinde Ankaradan hareket ede
ceklerdir. Seyahat deniz tarikile 
yapılacaktır. Başvekil Paşa ile 
refakatinde bulunacak zevatı Loyt 
Triyestino kumpanyasının. bir ~a: 
puru, limanımızdan Napolıye gotu-
recektir. 

1 
3500 Genç 

Ayın Yirmisinde fdman 
Şenliği Yapacaklar 

rinin bu seno 
20 mayısta ya· 
pılacağım bil
dirmiştik. İd
man şenlikleri 
her sene ol· 
duğu gibi bu 
sene de stad
yomda yapı· 

lacak ve şen· 
liğe ( 3500 ) 
kız ve erkek 
talebe iştirak 
edecektir. 

idm ~ ... ıen!ikl~ 

İştirak edecek liselerıe ortamek· 
tepler şunJardır : 

Galatasaray, fstanbuJ Erkek 
Kabataş, Per!evniyal, Kadıköy' 
istiklal, Hayrıye, F eyziati, T ~ 
rakki, Darüşşafaka, Erkek ve 
Kız muallim, lstanbul Kız Da
vutpaşa, Erenköy, Gele~bevi, 
Gaziosmanpaşa, Vefa, Üsküdar, 
Kandilli, Nişantaşı, Selçuk, Eyüp 
ve sairedir. 

Şenlik saat dokuz buçukta 
başlıyacak on bir buçukta bite
cektir. 

Kaynanasını 

Dövmüş! 
Beyoğlunda Mimar sokağında 

oturan Hacı Ali IEf. kayınvalde· 
sini fena halde dövdüğü ıçm 
yakalanarak tahkikata başlan• 
mıştır. 

. - ~ :.; ' ...; :.-· . . :. . 

Rusya 
İn ti balan 

Bugün 6 ıncı Sayfamızda 
Okuyunuz 

idare ff letf te1-ıfo,aı latanbal - 2020J Fiab 5 kuru1 

f Fransız Zabıtası Karanlık 
Noktaları Araştırıyor 

M. Dumerin Katili Tekrar İsticvap 
Delilik Varit Değildir Edildi, 

Paris, 1 O ( Hu
susi ) - M. Du
merin katili ad
liye tarafmdan 
meccanen tayin 
edilen avukatın 
huzurunda bir 
defa daha istie
vap edildi. Adam 
tekrar: 

F ransanın Sov· 
yetlere karşı 
kafi . derecede 
şiddetle hareket 
etmemesinin üze
rinde bıraktığı 
tesirin altın da 
hareket ettiğini 
söyledi ve bu 
ifadeyi müteakıp, 
Rus milliyetper
verlerinin reısı 
olduğunu söyle
mek suretile yine 
saçmalamıya baş
ladı. 

Adamm haki· 
katen deli olup 
olmadığını anla• Katil Gorgulo/ polislerin arıuıntla 
mıya memur edilen doktorlar kurnaz davranmıştır. 
henüz raporlarım vermediler. Paris, 10 ( Hususi ) - G0 ,.. 

Fakat zabıtamn yapbğı tahkikat, gulofun şeriki cürmil bulunduğu• 
katilin hususi hayatında hiçbir na dair bu dakikaya kadar bi~bir 
delilik eseri irae etmediğini gös- emare elde edilememiştir. Za-
terdi. Adam bilakis Kommers bıtanm verdiği rapora nazaran 
sokağında 31 numarada uzun adam, ikametgahında birçok 
müddet oturmuş, elinde mezuni· dostlarını kabul eder, fakat bun-
yet vesikası olmadığı halde dok· ların komşuları tarafmdan tanın-
torluk etmiş, bu otelde oturan I mamasına çalışırmış. Fakat hadise-
birçok kişileri tedavi etmiş, te· nin esrarlı noktası bulunup bulun• 
davi ücretini peşin alacak kadar madığı henüz anlaşılamamıştır. 

Yunanistan Tütün 
Tröstüne Çok Taraftardır 

Atina, 8 (Muhabiri mahsusumuzdan) - Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında müıterek bir tütün tröstü teşkili bakkmdaki 
tasavvur burada ehemmiyetle telakki edilmektedir. Yunanhlar bu 
tröstün teşkiline fazla taraftar gözüküyor. 

. Milli İktısat nezareti . erkanın~an bir zat bu tröstün doğuracaja 
faıde!e~ hakkında kendı noktaı nazarına göre uzun bir beyanat 
vermışbr. Buna nazaran, bugün ecnebi piyasalarına sevkedilen tütün-, 
ler menşe itibarile müşterektir. Fakat bu üç memleket ayrı ayn ilı-

'.Devamı 8 inci aayfada) 

1 Evdeki Rahat I 1 

Şoför - Buyurun efendim. Bizim taksiye binerseniz evinizde aibl 
rahat gidersiniz. •· 

Erkek - Evimizdeki rahat mı ? Öyle ise vazgeçtim 1.. 
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Sesi)' ILf . 
Alım, Satım işin-

de Kredi 
Rusyanın 16 milyon liralık ma
t.ıine vesaire vermesine mulu
bil, 20 senede ınal vere,.ek bu 
borcu faiza z ödememiz. .,eklin
deki it t.if hakkında tıafktmız 
şunları 1>öylemektedir: 

Fik ... ~' Bey ( Beyazıl Şuk ;ııparhmaaı 5) 
Rusyndan alınan ( 8 ) milyon 

dolarlık kredi usulü benim çok 
bcşuma gitti. Buna krediden 
ziyade takas ta denebilir. Rusya 
bize bilhassa çok muhtaç olduğu
muz mensucat makineleri verecek 
biz de hu makinelerin bedelini 
(20) senede mal vermek suretile 
faizsiz olarak ödiyeceğiz. Hüsnü 
niyete müstenit istikraz ve ikraz
lar işte bu tekilde gıllügı.şsız 
olur. 

Eski Düyunuumumiyecilerimiı. 

böyle yapmadılar. Öldürücü faiz
ler koydular. Diğer devletlerle de 
bu ıekilde takas mukave!eleri 
J&parsak çok iyi olur . 

• 
Sallm Bey • Bebek iskele caddcel 12-

Bizim sanayiimiz henüz ipti
dai ıekildedir. Dünya makine
leşmeye doğru giderken bizim 
de bu yürüyüşe ayak uydurma
mız IAzımdar. Rusyadan ( 16 ) 
milyon lirahk makine kredisi 
almamız çok muvaf Jkbr. Bunun 
bedelinin de yirmi senede Tür
kiye emtiasile ödeneceği kaydı 
da bnynk bir muvt1ffalayet eıc-
•di n r. 

* Kuds1 Bey (fatih Atpazan 8) 

- Türkiye ( 12 ) senedenberi 
.istikraz yapmamış, kendi yağile 
kavrulmuştur. Ben siyasi ve mali 
bir kontrolu kabul etrncınek 
prtile ecnebi sermayesinin Tür· 
kiyeye girmesine taraftarım. Hat
ta istikrazı bile muvafık bulurum. 
Meınleketimiı:de bakir madenler, 
ormanlar pek çoktur. Sanayi iti
barile inkişafa ihtiyacımız vardır. 
Makul faizle parıa almahyıı Bu
suretle henı biz iş ve kazanç bu. 
luruz.. Hem Düyunu umumiyemizi 
ldiyecek bir kudret kazanmz. 

Faknt bize para ile beraber 
kapitölaayon zinciri gösterirlerse 
buna asla muvafakat edemeyiz. 
Biı: o zincirleri kırıncaya kadar 
aeler çektik, neler ... 

*• 
Mehmet Bey • Tak~lm GümUş11uyu 23 -

- Rusyadau alınan ( 16 ) mil
yonluk krediden çok memnun 
oldum. Ben buna borç aldık 
demem. Mabsulit ve mamulitımı
ı.a mahreç ve müşteri buldulı 
derim. 

Çünki bitim makineye ihti· 
Jacımıı vardır. Bunu almak 
mecburiyetindeyi2. Bununla be
rabera mahsullerimize de müt
teri aramak mecburiyeti var
dır. Şimdi hem makine almış ve 
hem de mallanmıza m6şteri bul
mut oluyoruz. G&nGI bu gibi 
krediJerin çoğaltılmaıum İlter. 

1 Kırk Se edir Uzayan Bir 
1 Dava Nihayet Neticelendi 

- -
lstanbul Adliyesi, kırk ·~nedenberi uzayıp 

bugüne kadar gelen ve nıuhtelif safhalar geçiren 
mühiııı bir davayı intaç etmiştir. Bu yarım asırlık 
davı!, kırk sene evvel kimsesiz olarak ölen Apustol 
lstimatyadis Efendinin bıraktığı milhim bir miras 
iizerinc açılmıştır. 

} 
Efendinin oğlu olduğunu iddia etmiş, mallarm ken
disine verilmesini istemiştir. Ancak açlığı dava 
o zaman reddolunmuştur. 

Apustol efendi ölünce bir miıddet sonra kar
cle.şleri ortaya çıkarak miracı kalan büyük bir 

oparhmanı ve akarab aralarında taksim etmişler~ 

dir. Bunlar bu emlaki bir müddet sonra başkala
rına atmışlardır. 

Y orgi Efendi bunun üzerine Atinaya gitmiş, 

orada da bir dava açmıştır. Fakat Yunan mahke· 
mesi de Yergi Efendinin varis olamıyacağ m ileri 
siirererek davayı reddetmi-:;tiı·. Yergi Efendi bu 
işin peşini b ral<mamış alt· sene kadar evvel Altıncı 

Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra 
Y orgi isminde bir adam meydana çıkarak Apustol 

Hukuk mahkemesine de ayni iddia ile müracaat 
elmiş, fakat neticede davayı yine kaybetmiştir. 
Nih~yet Beşinci Hufcuk mahkemesinde son bir 
dava daha açan Y m·gi Efendi varislik iddiasında 
bulunmuş, fakat Beşinci Hukk mahkemesi de bu 
davayı reddetmiştir. 

Ticare_!_~ankası JD~nizd~ 
AlacaklılardanBirKısmı ye- Bır F acıa 
ni Teşebbüslere Girişiyorlar Dün akşam Çatladıkapıda bir 

- - - facia olmuştur. Tahkikatımıza 
Tasfiye halinde bulunan Tica- göre SuJtanahmette oturan ahçı 

ret ve Sanayi Bankasınm Türki- Kadri ustamn oğlu 28 yaşında 
yedeki borcu bir milyon lira ola- Halil Efendi .Çatladıkapıda kale 
rak tahmin edilmektedir. üzerinde gezerken rüzg;lrın tesiri-

Alacakhlardan bir kısmı tas- le birdenbire muvazenesini kar 
betıniş ve epey yüksekten deni-

fiyeye taraftar oldukları gibi, ı:e düşmüştür. 
diğer bir kısmı da bankanın ifJa- Deniz çolc dalgalı olduğu 
ıoı i temektedir. Haber aldığı- için zavalhyı kurtarmak müm· 
mıza göre bankadan alacaklı kün olamamış ve boğulmuştur. 
olan1ardan bir kısmı bazı nokta- Bir müddet sonra dalgalar cese· 
lar hakkında yeniden alakadar di sahile atmışt• r. 
makamların nazarı dikkatini cel
bl· eğe karar vermişlerdir. 

Haık n bankadaki mevduatı 
bı•ş vıh hin liradır. Tasfiye ikmal 
\; il ne· iği için ne alacaklılara 
v · ue de mevduat sahiplerine 
hiçbir şey verilmemiştir. Mevdu
at sahipleri vaziyetten şikayet 
etmektedirler. 

Buğday Fiatleri 
Dnn borsada ekstra ekstra 

buğdaylar bet kuruş otuz para 
ile artı buçuk kuru1i arasında 
satılmıştır. 

Limon Kıralı 
KaçakçılıkDavasının Ka
rarı Bugün Verilecek 

Limon kaçakçılığı ile maznun 
Limon kıralı Diyamandi Efendi
nin muhoıkemesine dün de ihtisas 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
Rü•umat idaresi vekili Semih Sabri 
Bey davayı teşrih etmiştir. Karar 
buıün verilecektir. 

Kalp Sektesinden Vefat 
Yedikule 1plik Şirketi Mlidürü 

M. Halvokoresi dftn sabah BU. 
yftk•da iskelesinde kalp sekte
sinden anııı1n ISlmftşt&r. 

Mütehassıslar -
Esaslı İşlerde kullanılma
ları Bir Daha Tenbih Eidldi 

İktısat Vekaleti ecnebi şirket 
ve fabrikalara mütehassıs muavi
ni olarak yerleştirlen Türk genç
lerinin müesseseler tarafından 
bammahkla ve sair işlerle değilt 
mütebass slar yanında çalıştınl
masmı istemektedir. 

Bu itibarla, bu noktaya dik
kat etmiyen şirket ve fabrikalar 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Neşriyat Davaları 
Müddeiumumilik ( Haber ) ga· 

zetesinio ( 6 ) Mayıs tarihli nüs
hasında memurine erzak verile· 
ceği hakkındaki haberi nıUhey
yiç bularak dava açmıı ve 
Birinci Ceza mahkemesine ver
mlştir. ( Köroğlu ) gazetesi aley
hine de ( 7 ) Mayıs tarihli nüa· 
hasındaki bir yuıdan dolayı 
dava açılmıştır. -----

Araba çarpmca .. 
Meçhul bir yiik arabuı Tar

labatından geçmekte olan 50 ya,
larmda Matmazel Mariyaya Çtar
parak yaralamışbr. 

1 Şeker Bollaştı 
Dün Gümrükten Mühim 

Miktarda Şeker Çıktı 
Dün piyasaya yetmiş vagon 

şekeri çıkmıştır. Mal çıkaranlar
dan bir tacir çıkardığı iiç vagon 
şeker kırk bir liradan doğrudan 
doğruya bakkallara vermiş, bu 
suretle motavassıtJan ortadan 
kaldırmıştır. Mal çıkaran tacir
lerden bir kısmı mallarmı sat· 
madıkları için bazı gürültüler 
olmuştur. 

Ticare müdiriyeti, şeker üze
rinde spekülasyon yapılmaması 
için şekercilerden malla.rmmı ne
reye sattıklarını gösteren bir lis· 
te istemiştir. 

Yalnız müdüriyet, tacirleri şe
kerlerini derhal satmağa mecbur 
edemediği için tacirler fekerle· 
riui istedikleri zaman ve arzu 
ettiklerine satmaktadırlar. Şeker 
kısılır kı:ulmaz buhran başgös-· 
termektedir. 

Hükumetin, bu ay içinde ve
receği fazla şeker piyasaya çıkar 
çıkmaz fiatlerin hayli diişeceği 
ve halkm ucuz şeker yiyeceği 
muhakkak addedilmektedir. 

Takas İşleri 
Avrupadaki Heyet Fran

sada Temasa Başladı 
Taka~ mukaveleleri akdetmek 

üzere Avrupal'a giden heyet bazı 
mukaveleler yaptıktan aonra Pa
rise gitmiştir. Heyet Fransa ile 
de bir muka•~le yapbktao sonra 
İtalya, Yunanistan, BuJ~aristan 
tarikile avdet edecektir. 

Afyon Satrşlar1 
Dün ticaret bonasmda 13 li.ra 

iizeriaden · 23 laDdalc kadar afyon 
sablmışhr. 

Günün 

Mavıs 10 

' Tarihi j 
--

Şehir ~ec~! inde 
Hararetli Celseler 

Şehir Mecli•inin dünkü celsesi 
yine hararetli mü7akerderle geçmi~
tir. Müzakerelerin sıklet merkezini 
gıda maddeleri teşkil edyordu. Vali 
Muhiddin 8ey ıeçen celsede Ct!vdd 
Kerim B.!y tar.ıfmdan vukubulan 
beyanatı nıevzuu bah•etm;t ve buna 
cevap vermiştir. 

Muhiddin Bey bu yolda ıöster
diQ"i ha,sasiyetin hiç lüzumsu:L olma
dıtım, hayat için hassasiyet !azım 
olduğunu 5Öyh·miştir. Sonra Ccvud 
Kerim Bey söz alarak bu bcyıınatın 
baza noktalarına mukabele etmiştir. 

Dünkü celsede ikinci dert'<'ede 
bart mese!eler de görü ülmüşlür. 

Bulgar Muallimler 
Geçenlerde -iehrimize gelen Bul

gar muaUimlerioden mürekkep ka
file dun akşam Sofy:ıya dö1müşlerdir. 

Kırafç:ararm z·yaratleri 
Romanya ve Yu~oslavya Kırali

çaları Hz. dün Fenere giderek patrik 
Fotyoa Ef. nin elini öpmüşlerdir 

l:iazi Hz. nin Cevapları 
DipJoma resmi münasebetilc Har. 

b:yeniu yenj mc2un)arı namına Gazi 
Hı.. ine bir taz.imat telgrafJ çckilıui4, 
Gazi Hz. buna tepilc-kar ve nıuhab
betkM cümlelerle cenp vermişlerdir. 

Ekmel( Ucuz·uyor 
İstanbul Beledıyes.nden: Mayt1>m 

oh birinci çarşamba gününden itiba
ren ekmek yedi kuruş otuz para 
francala on iki fruruştur. 

Kibrit Kıralının Resmi 
Geçenlerde intihar eden kibrit 

kıralı Krögerın resmini basan ga;te
teJer aleyh"nır dava ikame edilmi~ 
ve ilk celse dün aktedilerek bazı 
llususlar için muhteli tarihler~ talik 
olunmuştur. 

Veni Matbuat Memuru 
Matbuat .memurluğuna tayin olu· 

nan eski poliı birinci şube müdürü 
ibrabim Bey bu sabah yeni vazife
ııine ba,Jamışbr. 

Kaçakçıhk Mücade1esi 
Kaçakçılık mücadelesi için yol• 

cularan sıkı ıurette kontrolü lazımdır. 
Bu kontrol yapılırken yolcuların 
müşkülata düşmemeleri için dün bir 
komisyon toplanınış, tetkikata bat
lamı,hr. 

Hiç Yüzünden 
Bir Cinag~t 

Evvelki gece KasımpaşıH'a bir 
cinayet oJmuş, bir adilmcatu. öldü
rülmüştü. Dün de B •şikta1ta bir 
cinayet olmqtur. Ôğrendiğ miıe göre 
Serencebey yokuşunda Dönl'et aoka
tındöl 19 namarah evde ldr11 He 
oturan 6.1 yatanda Şewcledcl n Efendi, 
ııyni nde 3turan Oaman Efendi ta· 
rafın.dua •• tüfenaile öldlrllmtlttür. 
Sebep bir aiJe meseleıidir. Güya 
Şeref Ef. O.man Ff. ile senesinin 
arattnı bozmuf, buna canı aakıtoıın 
Osman Ef. de bu cinayeti lflemittit . 

......._S_o_n_Pı_o_s_ı_an __ ın_R_e_s_im_lı_· _R_ı_·k_a_y_e_sı_· : ___ P._a_z_ar_O_l_a_H._a_s_a_n_B __ ey __ ~_e __ Tı_u_r_fi_a_n_d_a_S_e_b_z_el_e_r_] 

l: Manav - Hasan Bey sana alasın- ı 
dan yerli bakla vereyım. Pahah değil. 
Okkası allmıfa) 

2:- Velakin 

keri gibi •• 
mal mı, mal •. Akide şe 1 3:- Yeme de yanında yat Ha"3u Bey.. 1 4: Hasan Bey - Sen ne söylüyorsun 

manav başı? Ben buna altmış kurut ve
rirsem evde bi:Umkinden bakla yerine 
katek yerim •. 



Herıün 
Türk - Rus 
Ticarei 
Münasebetleri 

-------- Selim Raııp 
Moskova, 2 (Hususi) - Mos

kova Ticaret Odası tarafından 
Başvekil ismet Paşa şerefine 
tertip edilen bir kabul resmi, 
bana öyle geliyor ki, Türk - Rus 
ticaret münasebatının yepyeni bir 
Clevreye girmesini icap ettirecek 
nıes'ut bit hadisenin başlangıcı 
olmak ümitlerini taşıyor. Böyle 
bir ümidin beslenmesi lazım gel· 
diği fikrini ileri sürmeme sebep, 
ismet Paşamn irat ettiği nutuktur. 

ismet Paşa, memleketin mes'u· 
liyetini omuzlarmda taşıyan ciddi 
bir devlet adamına yakışır eda 
lle dostane nutuklara ayni dos
tane eda ile, fakat şimdiye 
kadar yürüyememiş olan Türk .. 
Rus ticaret münasebatının yürü
memesindeki sebepleri anhya
nuyarak ciddi surette anlamak 
iatiyen komşu ve dost bir hüku
tnet reisi sıfatile mukabelede bu-

lundu. Gördüğü güzel kabule teşek· 
kür etti, kendisinin ve arkadaş· 
larımn ihtisaslarını tekrar tekrar 
Leyan etti. İki memleket milna
ıebatının dostane bir şekilde 
başlaması tarihçesini anlattı. 
Bu iyi münasebetlerin üzerinden 
ıeneler geçtiği halde daima iyi· 
leşmekte devam ettiğini, devam 
etmemesi için hiçbir sebep olma
dığım anlattı ve bir mayıs bay• 
ramı münasebetile kendisinin 
ıöz söylemiye davet edilmesinden 
cesaret alarak Türk - Rus Ticaret 
ınünasebatmm ıslahı ve dürüst 
bir şekle ifrağı lüzumunda ısrar 
tetti. Bu işin behemehal tanzim 
edilmesinin lüzum ve ehemmiye
tine işaret etti, birtakım serseri
lerin araya girerek vaziyeti iglik 
etmelerine müsaade olunmamak 
icap eylediğni kaydetti • 

Ezcümle dedi ki: 
ııMoskova Ticaret Odası na

mına söz sozliyen zevatın beyan 
ettikleri gibi, memleketim, hariç
ten tedarik edilecek şeyleri de 1t 
bir memleket olan Rusyadan teda
rik etmeyi dbette ki tercih eder. 
i Siz de bu büyük çalışma 
mahsullerini Türkiyeye verirseniz 
büyük memnuniyet duyarsınız. 

Aziz dostlarım, 
Bu münasebetler, iktısadi ve 

fikri münasebetler, sureti mahsusa
da itimat hislerine müstenit olmak 
terektir. Bu münasebetlerin başla· 

Dıası ve ilerlemesi için, geniş mana
•anda görünmeleri için esash hiçbir 
lllini yoktur. Benim ve arkadaş
larımın anladığımız budur. Bunu 
laıniml olarak söylüyorum. Ve 
layri dürüst vaziyette kalmayı 
atala arzu et:nem. 

Fakat bu gnzel niyet ve mil· 
_.asebetlerin tatbikatına dünya• 
llın her yerinde mevcut olan 
lerserilerin müdahale etmesine 

, llıini olmak lazımdır. 
.._ Bunu söylememin sebebi ıo: 
•dur. Uzun samimiyet senelen 
içinde tanışmış olan memleket• 
leriaıizin her sahada çalışmalan
~a imkan oldnğuna itaret etmek· 
~r- ve bu şayana arzudur. 
~Yri müh:m olan da şudur: 
~~nuzda mevcut bu tarz~ telik· 
muyı, bu münasebeti tatbık ede
tek olan :r:evata telkin etmektir. 

Bunun haricinde bu samimi 
tdlikkiyi bütün sahalara teımil b· erek tatbik etmek, mühim 
ırşey olmakla beraber lizım bir 

JeJdir de. Sizin davetinizdel" cesaret 
I ~ra~ burada, açıkça size fikir-
erır?!t söylüyorum. 

A 
Ünıit eaerim ki İstanbul veya 

ukarada bir içtima yapmayı, 
'~.raiti mahallen tetkik ederek ona 

~ Rore icap e en kararları almanızı 
tt.rnenn; eder· -n. Şimdi, müsaadenizi 
tica ederken jstikbal için daha ümitli •e daha cesaretli olarak aynlacağız." 
J. Moskova Ticaret Odasında 

r ]' 1 Son Postanın Resimli Makales_i_•_H_a_wa_tın_....D_üş_m_a_n_ıa_rı_• _ _. Sözün Kıı1a 

1 - Hayatın üç dütmanı vardır. ! 
Birincisi can ııkmtııı. 

2 - Kararaııhk. 

~~~ 

3 ·- istical ve telaş. 
Bu üç şey, gece gündüz bizi 

mahvetmiye ç.:ıhşır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
• 

Tan Gazetesi Son intihap-
• 

tan Endişe ile Bahsediyor -- -

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. -·············-······-·--······ ......................... . 

Bir Heroin 
Kaçakçısı 
Yakalandı 

930 senesi sonlannda bir 
Amerika pasaportile şehrimize 
gelen Luka isminde birisinin 
burada uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı yaptığı anlaşılmış ve 
yakalanmıştır. Bu adamın Kuz
guncuk tıbbi ecza fabrikasında 
çalışan Abu fzak isminde 
birinden birkaç defa beroin 

Yeni Maceralara Atılmak Doğru Değil! 

aldığı ve kaçak olarak sat
tığı tesbit edilmiştir. Amerika 
polisinden gelen bir telgrafta 
ise Luka'nın uyuşturucu madde 
ve pasaport kaçakçısı olduğu da 
bildirilmiştir. Luka heroin kaçır· 
mak için hususi kutular yaphr
mışbr. Bu kutular Taksimde 
oturan Madam Luiza'nın evinde 
bulunmuştur. 

Ayrıca Beyoğlunda Saksı 
~~~~~~~---~----~~~~ 

Paris,. 10 ( A. A. ) - Tan gazetesi, umumi emnD selametine yegane muvafık vaziyet teşkil et· 
reyin sola müteveccih bir istikamet almasına te- tiği gibi dahilen kredilerimiz, maliyemiz, iktısat ve 
essüf etmekte ve Fransanın geniş bir cümhuriyet- tasarruftaki ananelerimiz de el sürülmemiş ve sağ· 
çiler uzlaşmasını temenni etmekte olduğu kanaatini lam bir halde bulunmuşlardır. 
izhar etmektedir. Anıhazır, dnn olduğu kadar bugün de sergü-

Gazete, Fransanın bu husustaki arzusunun, zeştçuyane tecrübelere müsait değildir. Uzlaşma 
ikinci intihap devresinde sol cenah ile müfrit ve akli selim siyaseti her zamandan ziyade bugiln 
sollar arasında, batta komünizme kadar genişliyen için en ön safta bulunmaktadır. 
birleşmeler neticesinde suya düşmüş olduğunu ( Son Posta: Tan gazetesi elyövm T ardiyö Ka-
yazmaktadır. binesinin istinat ettiği ekseriyetin ve bilhassa yük-

Tan gazetesi, şimdiki esasın sağlam olduğunu sek sanayi erbabinın naşiri efkarı bulunmaktadır. 
teyit ve tetkikten sonra şunları ilive eylemektedir. Bu itibarla sol cenahın kazandığı muvaffakıyetten 

"Haricen Fransamn vaziyeti vatanın menfaat ve endiıe ile bahsetmektedir. ) 

F ransada En Heyecanlı Gün ••• 
Paris, 10 (Hususi) - Bugtın J değildir. Şimdiki halde Ayan aza· J 

mlıteveffa M. Dumerin ye- lan, Ayan reisi M. Lebrone mil· 
Paris, JO(Hususi) Başvekil 

M. Tardiyö yeni intihap edilecek 
cümhur reisine istifasını vermiye 
hazırdır. 

rine Versayda yeni cümhur reisi teveccih gibidir. 
intihap olunacaktır. Ortada şim· Ancak Meb'usan Meclisinin 
dilik yalnız iki namzet vardır. sol cenah partileri daha ziyade 
Fakat son dakikada diğer ikinci namzet M. Penlövenin in-

fertlerin de zuhuru ve hatta hiç tibabına taraftar gözüküyorlar. 
beklenilmedik bir şahsiyet üze· Paris ve cıvar kasabalardan 
rinde ekseriyetin tecellisi de Versaya çok kesif bir halk akını 
muhtemel olmayan hadiselerden başlamııbr. 

Esasen sol cenah fırkalannm 
ekseriyeti karşısında şimdiki ka· 
binenin pek az ömrü kaldığını 
kendisi de söylemektedir. 

(franıadakl ıon vaziyete alt olup gece 
yaruıına kadar aJdıiımıa telgraflar beılncl 
sayfadachr.) 

M. Dumerin Teşhir Edilen Cenazesi 
Önünde Büyük Merasim Yapılıyor 
Paris, 1 {) ( A. A. ) -Dün sa• 

at 14 ten itibaren Ayan ve Meb '· 
usaa Meclialeri Reisleri · ile M. 
Tardiyö, hllkQmet erkAnı. derin 
bir hürmet gösteren kesif bir 
halk kütlesi ve Alaaa - Loren'li 

birçok heyetler, askerler ve 
rahipler ve çocu~l~r muvakkat 
mabet baliae getirilen salonda 
yüksek rOtbeli zabitlerin ihti· 

ramla etrafında nöbet bekledikleri 
mnteveffa M. Dumerin tabutu 

6nünden geçit resmi yapmışlardır. 
Saat 17,45 te lngiliz Başve

kilinin oğlu Eliezeye gelmiı ve 
M. Dumerin naş1D1 selimlamışbr. 

Brüksel, 10 ( A. A.) - Kıral 
ve Başvekil, M. Doumerin cena· 
ze merasiminde bulunacaklardır. 

ispanyada Nümayişler J Millet Meclisinde 1 Rusya - Estonya 
Madrit, 10 (A. A.) - Madrit, Moskova, 9 ( AA. ) - Mat-

Sevil, Kortuble b vl e. VKalladl olite IEcnebilerin Yapamıyacakla· 4bumatarRt u93ıya2 tilare ı·hEsı·ntdoenyı~mzara asıenddila-
darlllfünun ta e e en ata onya • •• 
statüsü • aleyhinde nümayişler rı işler Liyıhası Encumende miş olan ademi tecavüz misakının 
yapmışlardır. Ankara, 10 (Husui) _ Millet metnini neşretmektedir. 

ltalyad(aAAAt )yarıp ft 1 Meclisi düokil içtimaında başlıca ı::t=e=t:=kı::::.k=:in=i:==t=al=:=e=p==ett=.:igw=::İ=nd:;e=n=l=iy=ı.=h=a3 
Roma 9 . - a yan k. d ' 

arı ; Kiral ile güzide bir ecnebileı?n Tilr ıye e Y~pamıya- ı encümene iade edildi. Gelecek 
at • y i ş kütlesi hazır olduk- caklan ışler bak~ndakı kanun celsede Estern mukavelesinin 
~:.;rbalde dün Campanello koşu liyihasile meş~ ~ ~uştur. Fakat feshi ve takas komisyonu liyiha-
meydanmda yapılmışbr. lktısat Encümenı layıhanın tekrar lan müzakere edilecektir. 

İSTER 
• /NAN, İSTER İNANMA! 

ş hir Meclisi azaaından birkaç zat, Şinaslye, 

f 
·ıe mütenasip bir kabir yapılmaaını teklif ettiler. 

aını e - . • • k b i i 
B ünasebetle bu Turk edıbımn a r n aramıya 

um G . d kbl Çünkl o da diğerleri gibi topraklar zerın e 
: bı;:kmadan kaybolmuı bilyOklerdendir. Aradılar, 

iSTER iNAN. 

taradılar, Şinasinin Ayaspaşa mezarhtına defnedilmif, 
fakat kabrinin iizerinde bugiin apartımanfar dikilmit 
bulundujılnu gördüler. 

BüyG~lerinin, defil yalnız namlarını, fakat kabir .. 
}erini bile unutanların kadlrtlnaahtuıa artık, 

INANllAI 

sokağında oturan Nedim Efendi 
isminde birisinin de bu adamla 
alakası olduğu, bunun da evinde 
kaçak eşya bulunduğu kaydedil
mektedir. Lukanın beynelmilel bir 
kaçakçı olduğu anlaşılmaktadır. 

Yeni Bütçe 
Yeni Sene Varidat Büt
çesinin T etkikı Bitirildi 

Ankara, 9 - Bütçe Encüme
ni 1932 varidat bütçesi üzerinde 
tetkikatını ikmal etmiştir. Encüme 
vergi kanunlanmn bUtçwe yapa
cağı tesiri evvelce talimi• et• 
mit olduğundan masraf blltçe
sinin tetkikine başlamak için 
bu liyihalann mllzak.esinin 
intacına intizar etmiye lüzum 
görm~miştir. Ancak biikumetin 
hazırladığı bütçe projesinden 
varidat kısmındaki muhamme
nab çok ihtiyatkirane görmüı 
ve cüz'i tadiller ile kabul 
etmiştir. Encümen yarm masraf 
bütçesile vergi kanun lAyiha
larınıo müzakeresine başlayacaktır. 
inhisarlar bntçeleri de ra1'or
törler vasıtasile tetkik ettirilmek
tedir. Bunlardan Tuz inhisarı bilt· 
çesi müzakeresi encümende ikmal 
edilerek heyeti umumiyeye aevJ.co
lunmuştur. Encümen Tuz inhisa-
rındaki iki mürakip~ten 250 
lira ücretli mürakipJiii ilga ei
miştir. 

Bir Sukut Eaciası 
Arnavutk6yde oturan Ange

los isminde birinin oğlu 5 yq
laranda Yani, Bç metre ytıksek· 
liğindeki pencereden soktl(ia 
düşerek tehlikeli surette başından 
yaralanmıt ve hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

Müthiş Btr 
Kasırga 
Felaketi 

Şamberi, 10 (A. A.) - Şanı
beri ve civarında büyük hasara· 
ta sebep olan müthiş bir 'kasır
ga olmuştur. 

300,400 metre murabbaı bir 
saha dahilinde bulunan 2 milyon 
mikaplık bir toprak kütlesi, ka· 
sırga yüzünden çatlam•f ve alttan 
boşalarak vadinin iç kısmına 
doğru kaymıştır. met PaşaYJ n, iki taraf ticari 

lbünasebatı hakkında s6ylediği 
i::,tkun zaptedebildiğim ana bat· 

ı bundan ibarettir. Nutuk VUlb 
oldllğu için ~er tiirlil tefsir Ye iza• 
lan llllttağni olduğukanaaindeyim. L-~--------....... -------------------------1 

Bu müteharrik toprak küt· 
lesi üzerinde bulunan 10 mes
kenden iiçl fimdidea harap 
olmuttur. 



Iktzsadf Bahisler 

J 
udut arln 

Etrafında 

Üç Duvar 
Cihan buhranından kendimizi 

korumak için, bütün memleket
ler gibi, biz de bududumuzun etra
fına üç duvar çevirdik: Gümrük 
memnuiyetleri, kontenjan usulü, 
döviz mcmnuiyeti. 

Bu üç tedbir yalnız bizim 
değil, bütün memleketlerin cihan 

buhranı karşısında bu\abildilderi mu
akkat, belki de tehlikeli, fakat zaru

ui çaredir.Filhakika cihan ticareti, 
daha birkaç ay evvel, tasavvur bile 

edilemiyecek derecede teşevvüşe 
uğrdmıştır. Herke hudutlarını 
harice karşı kapatmakla, cihan 
buhranı kasırgasından kendini 
uzak tutabileceğini zannetmekte
dir. Bu fevkalade vaziyet karşı· 
aında, bütün ıikbsadi tecrübeler
den sarfı nazar edilebileceği ka· 
naati mevcuttur. Fakat bu suret· 
le, cihan iktısadi buhranının daha 
ziyade şiddet kesbetmesine yar
dım edildiği unutuluyor. Gözf P.rin 
açılacağı şüphesizdir, lakin o za-

ana kadar, cihan iktısadiyatmın 
ıon bakıyesinin de bir harabeye 
dönmiyeceği ne malum ? 

Takip olunan yollar muhtelif
tir. Ayrı ayrı memleketlerde üç 
duvarın yüksekliği de muhteliftir. 

Almanya, parasının kıymetini 
korumak iç.in sıkı dö\'iz takyidatı 
kabul etmiştir. Bundan başka, 
ticari mukaveleler aktetmemiş 
olan memleketlere karşı azami 
gümrük tarifeleri vaıolunmuştur. 
Ayrıca, bazı eşya için, daha yük
sek gümrük resimleri ve tereyağ 
için kontenjan usulü tatbik 
edilecektir. 

Avusturya, muhtelif eşya cins· 
leri için yüksek gümrük resimleri, 
kontenjan usulü, himaye usulüne 
müstenit son derece ağır döviz 
takyidab. Belçika, henüz oldukça 
müsaadekardır. Maamafih, muhtelif 
cins eşya için gümrük resimleri 
yüks itilmiş ve ithali tahdit edil .. 
mişür. Döviz takyidab mevcut 
değildir. Büyük Britanya, bundan 

evveı birçok eşya % 50 nispetinde 
bir resme tabi iken, t mar tari
hinde ' 1 O ni petind e umumi 
bir gümrük tarifesi kabul etm · -
tir. Bundan madda i>o U){) nis
petinde azami tarife de mevcuttur. 
Döviz takyidatı tekrar kalkmışt11. 

Bulguistan, bazı ziı:ai mahsulat 
için ve batta sanayide kullanılan 
mevadclı iptidaiye için, gümrük 
resimlerini tezyit etmiştir. Döv.iz 
takyidatı sıkıdır ve himayekar 
bir siyaset istihdaf eder. 

Çekoslovakya, ithalat ruhs -
tiyeieri ihya edilmiş, gümrük tıı
rifeleri yükseltilmiş, lümayekar 
döviz takyidab kabul edilmiştir. 

Fransa, ithalat· · konte j anı 
usulünü gittikçe tevsi etıilektedir. 
Bunun yanında, dampinge mani 
gümrük resimleri ıve ekseri hal
jerde daha yüksek gümriik re-
simleri vaıoJunmuştur. Döviz tak
yidab mevcut değildir. 

İtalya 0o 15 nisbetindeki müs
takil gümrük resimlerini tezyit 
etmiştir. Döviz takyidatı ithala
tın tahdidi mahiyetinde değildir. 

Macaristan, muhtelif eşya için 
ruhsatiye usulü kabul edilmiştir. 
Himaye maksadile çok salu döviz 
takyidrıtı mevcuttur, 

Romanya, gümrük l'e.~mleri 
ancak tektük bazı kalemler için 
tezyit edilmişHr. Rusya, devlet 
haı İci ti car et i ıh· a • 

Yugoslavya, ehemmiyetsiı. dö
viz takyidatı kabul edilmiştir, 
gümriik resimleri de hafif mik· 
tarda artt n1mıştır. Döviz tnkyi
dab sırf paranın müdafaasını 
istihdaf eder. Buğday ve arpa 
için devlet harici ticaret inhisarı 
ffiC\'CUttur. 

Yunanistan, azami tarifeyi 10 
defa tezyit etmiştir. Bunun ya-
nında Mmaye maksadile sıkı dô
viz takyiclatı mevcuttur. 

_H LEHi 'MEML Kulağımıza Çalınanlar 
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Y Pıy ıFakat 
........ Tilki! 

Eskişehirde 
ekrar y·· selme • •• u 

at •• 
uş Fa ' 

r 
Eskişehir (Hu

susi) - Şehri· 
mizde buğdayın 
son zamanlarda 
birkaç kuruş 
fazlaya satılması 
köylı.i} ü ve tüc
carları sevindir- · 
miş, herkese de
rin bir nefes 
aldırmışh. Fakat 
ne çare ki bu 
tereffü devam 
etmedi. Piyasa-
da yeniden bir 
sukut başladı. 
Bu hafta bir 
kile buğday aza-

mi 122 kuruşa kadar satıla- ' 
bilmiştir. 

Demek ki bir haftada 18 ku
ruşluk bir tenezzül vardır. Ana
doludan lstanbula hergün 50-60 
vagon buğday ind;ği bildiril
mektedir. Bu vaziyet hava· 
ların düzelmesi üzerine köylünün 
elinde kalan son malını da paza· 
ra getirmesinden ileri gelmiştir. 
Nihayet 20 - 30 gün sonra fiat-
1erin yükselmesi ihtimali vardır. 

Adana 
• 

tan uldan 
Çok Ucuz 

Adana (HusuSı) - Şehrimizde 
hayatın diğer mahallere nisbetle 
ne derece ucuz veya pahalı 
olduğu hakkında bir fikir vermek 
üzere bazı gıda ve mekülat fiat
Jerini bildiriyorum. 

Ekmek kilosu 7,5 kuruş, 
koyun eti okkası 40 ( Memleket 
sıcak olduğu için akşama yakın 
20 lcuruşa kadar elden sabhr. 
keçi 30, sığır 20 - 25, Karataş 
balıkları, kefal 15 - 20, karagöz 
25, le~rek, lüfer 30 • 35 kuruş, 
bakla 100 para, turfanda kabak 
okkası 12,5, bezelye 1 O, taze pata
tes 15, yirmi deste maydanoz 5, 
25 d~ te na ı 5 kuruş, kırmızı 
turp 5 destesi 5 kuruş, taze yarrak 
okkası 10, marul yemek için iyisi 
azami be kurq l'9 dolmalık maru-
lun yirmi ta esi beş kuruş, taze 
soğ::n rkkası beş kuruş, sarımsak 
10 kuruş, halis yayık tereyağı 95 
kuruş, makine tereyağı 75 - 80 
kuruş, birinci nevi Kilis zeytinyağı 
okkası 45, taze peynirin dört ok
ka 1 ( en İ)i cins ) 80 kuruş, 

yumurta beşi beş kuruş, piliç 20, 
tavuk 30 - 35, Meraş ve Kadirli 
pirinçleri 20-'25, fasulye kuru 1 O, 
nuhut IO, mercimek ı 5, limon 
tanesi 2 - 2,5 kuruş, turunç 15· 
20 adedi 5 kuruş, taze erik çağ' 
lası okkası 5 lroruş. 

Bir infilak 
Faciası 

Geçeu1erde Konya civarında 
Hasanşeyh köyünde bir facia ol
muştur, köy halkından İbrahim 
oğlu Hüseyin ve Osman isminde 
iki kişi taş çıkarmak için ~oca
ğında dinamit patlatmışlardır. 
infilak çok şiddetli olmuş, iki 

1 

köylü de ağır surette yaralan-
mışbr. 

Salon yüz-
lerce halk tarafın
dan işgal edil-

mişti. Hastalığın 
sirayet şekilleri 

ve tahaff u:;;; ç~re

leri etrafında u
zun izahat veril
miştir. 

""- 7 haziran· 
da Fukaraya Yar-

dım Kadınlar 
Cemiyeti tarafın· 
dan bir sOnnet 
düğünU yapıla-

Eskişehirde istasyon cfoarı caktır. Sünnet 
edilecek çocukla· 

lf Şehrimizde bir menenjit 1 rm adedi 50 dir. ~ 
musabı görülmüş ve yapılan te- mevcut iktisadi buhran dolayısile 
davilerden sonra vefat etmiştir. . düğün gerek halka ve gerekse 

Halk Evi kütüphane ve neşri· cemiyete bir külfet olmaması dü· 
yat şubesi bu hastalığın ehem- şünülmüş ve bu şekilde bir pro-
miyet ve salgın derecesini anla- gram yapılmışbr. 
tal:ilmek için bir konferans ver· Düğünün park sineması bah-
miştir. çesinde yapılması münasip görül-

Sıhhiye Müdürü ve Halk Evi müştür. Şimdiki tasavvura naza-
İçtimai Yardım Heyeti Reisi Nazmi ran bahçede eğlenceler gece 
B. tarafından verilen bu konferans ve gündüz devam edecektir. 
şehrimizde alaka uyandırmıştır. BAHA 

ankırıda 
ramı Çok 

Talebe 
Güzel 

Bay
du 

Çankırı, (Hu· 

susi)- Şehrimiz .. 

de beş mayıs 

talebe bayramı 

muhtelif eğlen• 
celer arasında 
neşe ve şetaret 

içinde geçti • 
Bütün ilkmektep 

bılebeleri sabah
leyin erkenden 

ellerinde yemek 
sepetleri oldu-

ğu halde tabur 
halinde Kışla Kırda yemek giyen ~arıkınlı yavrular 
mevkiindeki çayırlığa gittiler. 1 ziyaret ettiler. 
Hava çok güzel olduğu için ço- Yalnı:ı, müşterek geç.irilen 
çuklarımızın yüzleri gülüyordu. bugünde yemek meselesine dikkat 

1 h edilmediği ve bir tarafta peynir 
Geniş çayırda ta e elere neşe elemek yenirken diğer tarafta tatlılı 
içinde kır yemeyi yediler. Gezin· sofralar kurulmuş olduğu görülü-
tiye birçok kadınlar da iştirak yordu. Ertesi 6 mayıs Hıdırellez 
ederek minimini yavrularm eğ- güniinüde askerlerimiz neşe içinde 
Jcncelerini seyrettiler. Bir aralık geçirdiler ve hep bir arada kı· 
Vali ve Maarif Müdürü Beyler de ra giderek kuzu yediler. 
eğlence yerine gelerek talebeyi K. K 

Kooperatif --
Balıkesir Mıntakası Birinci 

Dereceyi Alıyor 
Balıkesir ( Hususi ) - Viliye· 

timiz dahilinde kooperatifçilik 
en ileri dereceyi bulmuştur. 

Geçen sene teşkil edilen koo· 
peratiflerden maada bu sene de 
birçok köylerde yeni kooperatif
ler teşkil edilecektir. Balıkesir 
mıntakasındaki kooperatifler, or
taklarına şimdiye kadar 91653,50 
lira ikrazatta bulunmuşlardır. 

Oarülbedayi Urfada 
Urfa, 9 ( Hususi ) - Oarülbe

dayi sanatkarları şehrimize geldi
ler ve dün gece i~k temsillerini 
veıdiler. Halk çok rağbet göster
di ve çok alkışlandı. 

Tarsusta 
Bir Mensucat Fabrikası 

Tesis Ediliyor 
Tarsus (Hususi) - Şehrimi

zin mllteşebbiş ıahsiyetlerinden 
Sadık Paşa ve Kara Memet zade

ler tarafından yeni ve mühim bir 
teşebbüste bulunulmuştur. Bu te-
şebbüs, kasabamızda (Çukurova) 
ismi altında son sistem vesaitle 

mücehhez bir mensucat fabrikası 
vücuda getirmektir. T esbit edilen 

esasa nazaran fabrika 4000 kir· 
menle çalışacak Japon ve kaput 

bezleri, gömleklik renkli sada· 
'korlar ve buna mümasil mcnsu· 

cal dokuyacakbr. 

Bazı kimseler v rdır ki, zeki
dirler amma, şeytanlık bilmez· 
for. Zekaları pek az farkedilir. 
Girgin ve atılgan değildirler. 
Bilakis bir lusım ahmaklar da 
gayet hilekar olurlar. Fikri ka· 
biliyet itibarile sıfırdan aşağı 
oldukları halde bazan şeytana 
külahı ters giydirirler. 

Geçen gün, bir yerde, böyle 
kurnaz geçinen b:r ahmağın bah· 
si geçiyordu. Hakkında zekidir, 
diyenler oldu. Budalalığını orta
ya sürenler bulundu. Münakaşa 
bir aralık epeyce kızışmıştı. Biri• 
si atıldı: 

- Canını, dedi, bırakın şu 
"hayvan"ı Allahın zı severseniz .• 

Bu söz Jzerine yeni bir mü
nakaşa başladı: 

- Hayvandır, bayır, hayvan 
değildir! 

Arkndaşlardan biri, işi kestir• 
me halletti: 

- Evet, dedi, hayvan olma· 
na hayvan amma.. Öküz değil, 

eşek te değil.. 
- Ya, nedir? •• 
Gülerek cevap verdi; 

Tilki!.. 

~usiki .. 
EvJiler arasında, bir oevi 

mahremiyet vardır, bekar bit 
erkeğe ifşa edilmesi caiz olmıyan 
ıeyleri, evliler biribirlerine çekin• 
meden söliyebilirler. Geçen gtin 
iki evli arasında geçen bir mu
havereye kulak mis firi dum. 

Birisi sordu : 

- Nasıl, seninki türkçeden 
başka dil bilmiror, demek? .. 

Öteki gülerek cevap erdi : 
- Kim demiş, onu... Gayet 

iyi ku deli konuşur ve hemen 
merakla sordu: 

- Ya, seninki? 

Arkadaşı, azametli bir tavırla: 
- Benimki, lisan bilmez am-

ma, didi, musikiye meraklıdır .• 
Gayet mükemmel gramofon çalar. 

Senden Baş <a ••• 

Kahvede lavla oynuyorlardı. 
Kavecinin } eni tuttuğu "Gül

mez Melaike,, ded.kleri cinsten, 
mendebur, aksi, somurtkan suratlı 
garson yanlarına sokuldu~ 

- Ne içeceks.niz? 
Tavlacılardan biri sordu: 
- Soğukluk ne var? 
Garsonun cevap vermesine 

meydan bırakmadan öteki oyuncu 
abldı: 

- Ustanla senden başka? •• 

Ticaret Mektebinin ismi 
Ali Ticaret Mektebi unvanı, 

( Yüksek lktısat ve Ticaret 
Mektebi ) ne tebdil edilmiştir· 
Yeni teşkillta göre, müessesede 
iç kısnu vardır. Bunlardan biti 
( Yüksek lktısat ve Ticaret 
Mektebi ) diğeri (T" caret Lisesi}· 
liç{incüsü de ( Küçük Ticaret 
Mektebi ) dir. -----

Muallim Mekteplerinde 
Muallim mekteplerinin tatbi

kab dersiye mezuniyet imtiha•' 
lan 21 mayısta başbyacaktıt· 
Bakalorya imtihanları 4 üncü sJ' 
nıflarda tabii ilimler zümresi'' 
den, beşinci su11flarda edebiy•t 
dbnresinden yapılacakbr. 
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Kari Mektupları 

Şoförler 
Cemiyeti 
Hakkında .. 

Günlerdenberi şoförlerin ağız· 
larmı bıçak açmıyor. Bunun 
sebebi nedir biliyor musunuz ? 
Şoförlerin muayenesi işi. .. Fakat 
şoförler muayeneden çekinmiyor· 
lar. Yalnız muayene masrafı çok 
ve merasim uzundur. Çünki tamam 
670 kuruş vermeleri lazımdır. Bu 
miktarın teferruatını hesap ede
lim: 

15 kuruş seyrüseferden alman 
matbu kağıt için pul, 15 kuruş 
heyeti sıhhiyenin muayenesi için 
pul, 40 kuruş mahalleden ilmU
baber ve 40 kuruş Şoför cemi
yeti muayene defteri ve pul, 60 
kuruş tramvay masarif ve saire, 
500 kuruş Şoförler Cemiyetinin 
yedi sekiz aylık aidatı .. 

lstanbulda 4000 şoför oldu
ğuna göre ve her şoförün de 
şoförler cemiyetine 5 lira verme
si Jizım olduğuna göre cemiyete 

aenede 20 bin lira giriyor demek· 
tir. Fakat bu para hiçbir şofö
rün derdine deva olmaz. Yüzler
ce ~iz şoför varken cemiyet 
muavenet için elini bil~ uzatmaz. 
Bu cemiyetin bir de mecmuası 
vardı. Bu mecmua biz şoförlerin 
hiçbir işimize yaramadığı halde, 
bize Adeta zorla satılır. Bu işsiz 
ve buhranlı zamanda biz bu pa
raları nereden tedarik edip ve
rebileceğiz? 

işte şoförlere yardım etmesi 
icap eden cemiyetin şoförlere 
yaptığı fedakarlık .. 

Şoför HÜSEYiN 
Son Posta: Bu şikayet şayanı 

dikkattir. Fakat burada ileri sü
rülen masrafların bir kısmı kanun 
llrtizasıdır. Cemiyet meselesine 
gelince: bunun da alakadar ma
kamlara bildirilmesi lazımdır. 

Bir Gaip Aranıyor 
Evrenyede doğup 30 - 35 se

ne evvel Manisaya giden ve 
orada mahkeme mübaşirliği ya
pan topal Ömer oğullarından 
Hacı Osman Efendinin oğlu 
Mustafa Efendinin hayat ve me
mabndan haberdar olanlar insa
aiyet namına aşağıdaki adrese 
malümat verdikleri takdirde 
memnun edileceklerdir. 

lnebolu, Salih Bayraktar oilu 
Fanncı: MEHMET US'f A 

MÜHİM İLAN 
TÜRK ANONiM ELEK ... 

TRIK ŞiRKETi 
Şu ıon zamanlarda, bir takım 

dolandırıcılar, başka müşteriler
den aldıklan makbuzlar mukabi
linde, tercihen hanım müşteri-
lerimize müracaat ederek para 
istediklerini ahalinin dikkatine 
arzederiz. 

Makbuzlar, müşterilerimizin 
,,azıb surette adreslerini ihtiva 
ettiğini ve memurlarımızın, her 
talepte ibrazına mecbur oldukları, 
cari sene için muteber hüviyet 
varakalarını hamil bulunduklarını 
hatırlatırız. 

Şirket, mevzuubahs dolandırı
cıların efalinden hiçbir mes'uliyet 
kabul edemiyeceğinden, kendile
rine ibrı:z edilen makbuzlara 
fevkalAde dikkat etmelerini ve 
memurların hüviyet varakalarınm 
iraesi talebinde bulunmalannı 
müşterilerden rica ederiz. Milşt-e 
riler, şirket namına tahsilatta bu
lunmıya salahiyeti olmıyan kimse
ler karşısında bulundukları zaman 
polise müracaat etmelidirler. 

&ON POSTA 
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RUSYA iNTiBALARI 

Baıvelı il Paşanın Rusya aeyahatine ait muhtelif intibalar 

Kızıl Meydanda Yüz Binlerce Kişinin 
İştirak Ettiği Muazzam Bir Mayıs 

Şenliklerini Seyrederken ... 
Moskova 1 Mayıs (Hususi) -

Şafakla beraber So vyet Rusyaıım 
merkezi olan Moskovada da Kıul 
Meydan ismi verilen Kremlin 
caddesine büyük bir halk akını 
başlamıştı. Hugün 1 mayıstı ve 
Sovyet Rusya, bugünü beynelmilel 
bir isçi bayramı olarak tesil ede
cekti. Halk akınının bu derece 
erken başlamasına gelince; Gerek 
Kızıl Ordunun ve gerek muhtelif 
halk teşekküllerinden mürekkep 
yüzlerce cemiyete mensup yüz 
binlerce insanın geçit resıninc 

başlaması, caddeleri dolduracaktı. 
Bu itibarla herkes mevkiini 

vaktinde alabilmek için buna lii-
zum görüyordu. 

'f-
Bir dıl'ı Kremlin sarayının 

mazgallı duvarları, diğer dıl'ı da 
muhtelif cemiyet ve teşkilatın 
işgal ettiği muazzam bir binadan 
mürekkep bir mustatil tasavvur 
ediniz. Burası Kremlin meydanı
dır. Meydanın Kremlin duvarları 
önünde ve tam orta kısmında 

Leninin mezarı vardır. Bir ucun
da muhteşem bir kilise mevcuttur. 
Öbür ucu üç muhtelif istikamete 
ayrılan ilç geniş caddenin ağzı
dır. Geçit resmi işte bu mey
danda yapıldı. Lenin ''türbe,, 
sinin klise kısmına isabet eden 
tarafına muhtelif tribünler yapıl
mıştı. Baştaki tribünde Başvekil 
İsmet Paşa ile maiyeti vardı. 
Sırasile ecnebi mümessillerin ve 
hükumet teşkilatında mevkii 
olan kimselerin tribünleri de onu 
takip ediyordu. Meydanın kar
şısına ve tam Leninin mezarı 

önüne sekiz on muhtelif askeri 
teşkilata ait bandolar sıralan
mıştı . Ayni zamanda kol 
başı kilise olmak üzere kıtaat, 
nihayeti görünmez rengarenk bir 
başak tarlası halinde ilerlere 
doğru uzanıyordu. 

Merasim, Harbiye Komiseri 
V oroşilof YoJdaşm bir teftişi ve 

J 

• 

nskeri selamlaması ile başladı. J 
Teftiş bitti, o da atından inerek 
Sovyel Climhur Reisi Kalenin, 

Komünist Partisi Umumi Katibi 
Stalin, İcra Komitesi Reisi Mo
lotof ve daha sair birkaç Yol
daşın bulunduğu Leninin mezarı 
üstündeki hususi mcvkie çıktı. 

Buraya bir mikrofon konmuştu. 
Voroşilof Yoldaş, her mayıs 
birde olduğu gibi bu defa da 

bir nevi uhrevi kürsü vazifesini 
gören Leninin mezarının tepe
sinden ao;ker ve halka bir nutuk 
söyledi. Meydanın her tarafına 

yerleştirilmiş olan hoparlörler 
sesini birkaç misline çıkararak 
halka tekrar ediyordu. 

Geçit resmine iştirak eden 
Sovyet kıt'aları başta merkez 
askeri teşkilatma mensup rniles
sesat ve kıtalardan seçilmiş muh
telif mümessillerden mürekkep 
müfrezeler olmak üzere muhtelif 
harp akademileri, askeri mektep
ler, kara ve deniz kıtaları, yaya 
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ve piyade Çeka müfrezeleri, nak
liye, ağır, hafif topçu, süvari, 
bisiklet, motosiklet, muhabere, 

tank, zırhlı otomobil, mitralyöz, 
hastahane, projektör, hava mil· 
dafaa, hudut muhafaza kıtaları 
olmak iizere huruşan bir sel ha
linde meydandan akıp geçti. 

Bunları, 280 parça tayyareden 
mürekkep muazzam bir bava kuv· 
velinin nümayişi takip etti. Arka
dan, partizan dedikleri, kadınlı, 
erkekli, çoluklu çocuklu, silahlı, 
silahsız ellerinde kızıl bayraklar 
veya muhtelif şekil ve yazıları 
havi levhalar yükselen yüz bin
lerce insandan müteşekkil bir 
insan seli akmaya başladı. 

Bu sel, akşam karanlık ba
sıncaya kadar böylece, horralar 
bagırarak, Sovyetlere husumet 
gösteren millet ve memleketlere 
lanet yağdırarak, sulhe olan işti
yak ve arıularını haykırarak 
taştı, durdu. Bayraklarda bin bir 
çeşit resimler vardı. 

İnsanların kanını emen ıişkin 
karınlı papaz resimleri mi yapıl
mamıştı? Kapitalist devletleri 
siyah ve tüylfi vücutlu örümcek
lere benzeten timsaller mi, silin
dir şapkalı, koca vücutlu, frak 
ve bonjurlu paraya tapan frenk 
fabrikatörleri mi resmedilmemişti? 
Neler, neler yoktu ellerinde? 

Gecet her taraf elektriklerle 
donanmıştı. Bu hususta itiraf edil-
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melidir ki Rusların hususi bir ka
biliyetleri var. 

EcnclJi 

1400 Kr. 1 :::ı.:ııe :2700 1\r. 
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ı· ı •\ l'l.Jl için ııır·ktııplau ü kuru9l11k 

Pul ilavesi lilıınulır. 

Adrı•s dcğiştirilmeH i ( 20) kuru9tur. 

Size, bir mayıs bayramının 
Rusyada nasıl tes'it edildiğini 
anlatırken şunu da kaydetmeliyim 
ki bütün bu nümayiş esnasında 

tek bir tecavüzkar söz söylen
memiştir. 

Bu geçit resmini yakından 
görenler, beşeriyetin önünde 
mühim ve muazzam bir istifham 
işaretinin dikili durduğunu daha 
kat'i bir surette görmüş oluyorlar. 

S.lim Ragıp 

Dünya Garibeleri 

Zencileri 
Himaye Etmek 
Günah ·Mıdır? 

Nevyork ( Hususi ) - ( Ke
nard ~ Layn ) vapur kumpanyası 
direktörü ve Amerika milyoner
lerinden Mis Nansi Kenard için 
bütün Amerikadaki sosyete sa· 
lonlarının kapısı kapanmışhr. Bu
nun sebebi Miss Kenardın öte
denberi siyah derili insanları hi· 
maye etmesidir. 

Bir hayli zamandanberi siyah 
derilileri el altından himaye et· 
mekte olan bu kadın timdi soa
yete saloolarıoın kapllan yllzllne 
karşı kapanınca açıktan açığa 
faaliyete geçmiı ve Amerikadaki 
milyonlarca siyah derililerin bA
misi olmuştur. 

Bu işle daha yakıudaıı meı
gul olmak istiyen Miss Keoard, 
Garlemde bulunan ve yapılcbit 
günden ıimdiye kadar hiçbir 
beyaz kadının ayak basmadıjı 
( Grempiyen) iamindeki siyahi
lerin oteline taıınmı§hr. 

Miss Kenard birkaç güne 
kadar Alabamaya gidecektir. Hu 
seyahatten makut, iki beyu 
kadına taatruz ettiklerinden do
layı idama mahküm olan 7 zea
cinin Alabama valisinden affına 
rica etmektir.Zencilerin himiai bu 
işte muvaffak olacağlna emindir. 

Garip Bir Usul 
Londra ( Hususi ) - Bir 

müddet evvel Lonclrada Undbem 
isminde genç bir y(lzbaşı, SOD 
derece güzel genç bir kızla ev• 
lenmiştir. 

Gerek nikah, gerekse düğlln 
mera:;imleri ıimdiye kadar işitil
memiş bir tarzda yapıldığı için 
bu mesele Lonclracla biqt>k ~ 
dikoduları mucip olmuştur. 

Kilisedeki nikah merasimin
den sonra gelin bir otomobile 
atlıyarak kendi evine, damat ta 
başka bir otomobil ile kencll 
evine gitmiş ve berbiri kendi 
evlerinde ayn ayn kendi akraba 
ve ahbaplarile beraber eğlenmiye 
başlamışlardır. 

Yeni evliler balayını biribirle
rinden ayrı geçirmitler, genç 
yüzbaşt bu müddet zarfında ka· 
rısmı ancak haftada Oç pn zi. 
yaret ederek yemeli beraber 
yemişlerdir. Bu bayat bundan 
sonra böyle devam edecek Ye 
iki evli birbirinden ayn olar~ 
yaşıyacaklarmıf. 

Bunun sebebini Mranlara yeni 
evliler şu cevabı vermiflerclir: 

- " iki sene 1eviftikten son
ra evlendik, biribirimizi çot. 
seviyoruz. Daima ~k ve 
mes'ut olmak istiyoruz. ~
hayatımızdan memnunuz, seYiyo-4 
ruz, seviliyoruz, saadet dalgalara 
arasında çalkalanıyoruz ve bun111t 
böyle devam etmeaini iatedijimi• 
için bu usulü takip ediyonz. " 

Siyasi 
Bir 
Haydutluk 

Şikago, 9 - Oç sillhlı hay
dut bir gazete matbaa11na bOcuaa 
ve matbaacıların &zerine atet 
etmiştir. Haydutlar Yek Şikago 
Globejen ismindeki gazetenia 
bütün nüshalarını alıp g6t0rmüt
lerdir. Bu taarruza aazetede ça
kan siyasi bir yazı aebebiyet 
vermiştir . 

Gazete bqmuharriri, göttirO· 
len gazetelerde mUhim bir ka· 
çakçılık haberi olduğunu, ve ka· 
çakçılarla mlinuebeti olan bir 
devlet milmessili hakkında ağır 
ittihamları ihtiva ettijini liyle
miştir . 



PAZAR OLA HASA 
Pazar Ola Hasan 

Bey Stadyomda 
Cuma günü saat dörde doğru 

Staclyom kapısından içeri akan lrn· 
labalık içinde Pazar O la Hasan 
Beyi de görmeyeyim mi? 

- Merhaba Hasan Beyciğim .. 
Sen de stadyomda bal 

- Ne yaparsın evlat! dedi. 
Yalnız buranın ismini neden de· 
liştirdiler, ona aklım ermiyor ... 
Hani her şeye türkçe isim taka
caktık ... 

- Stadyomun türkçesi var 
mı, Hasan Bey? 

- Statyomu bilmem amma, 
eskiden buranm pek ala bir ismi 
•ardı. Hem de türkçe idi. 

Biraz düşündi.im. 
- ismi?... ismi?... Burası es

kiden Topçu kışlası değil miydi? 
Hasan Bey güldü. 
- Şimdi nedir sanki .. Yine 

topçu kışlası değil mi? 
Kapıdan içeri giriyorduk. Ha

lan Beye takıldım. 
- Hasan Bey 1 şimdi bir "Pa-

urola, stadyomcu başı! ,, İste
mez miydi? 

- Desem ne olacak sanki ... 
Maşallah stadyomcu başlların 

pazarı da cuması da yerinde ... 
Artık millet kendini spora verdi. 
Cuma pazar oldu mu, yedisinden 
yetmişine kadar bütün İstanbul 
halkı burada .. 

içeri girdikten sonra Pazar 
Olayı bir müddet kaybettim. 
Oyun başlayacağı sırada onu sa
hanın yanında Saim Ağabeyle 
konuşurken görüp yanlarına yak· 
laştım. Hasan Beyin yanmda kü
çük oğlu Afacan da bulunduğu· 
nu ancak o zaman gördüm. 

Saim Ağabey diyordu ki: 
- Hasan Bey, sen de benim 

gibi bu işe merak sardırdm ga-
liba... . 

- Ne yapayım Saim Ağabey .. 
( Afacana göstererek ) Bu çapkın 
maçları anlata anlata bana da 
merak sardırttı. Maamafih ben 
eskiden de horoz dövüşüne me· 
raklıydım. Mahallede horoz dövüşü 
oldu mu hiç kaçırmazdım. Şimdi 
de bu horozların dövüıünil 
kaçırmıyorum. 

Oyun başlamıştı. Hasan Beyin 
elinde kocaman bir gemici dür· 
biinU vardı. 

- Peder yadigarı!... diyerek 
dürbünü ayar etti, oyunu merakla 
•eyre başladı. 

Haftaymde Hasan Beyin 

Komşu - Hasan Bey, şu dar· 
lık zamanında düğün masrafından 
kurtulmak için bazı gençler, 
alacakları kızlarla birlikte savu
şuyorlarmış. iyi akıl değil mi? 

Hasan:Bey- Bu buhran böyle 
devam ederse bize daha çok 
akıllar öğretecek! 

Komşu - Şu iki herifi görüyor musun, Hasan Bey? Giıya tahsiidarmış gibi gelip bizim evden 

elektrik taksiti istediler. " Şimdi sizi polise veririm! 11 dedim, kaçtılar . 
Hasan Bey - Ah birader; hiitiln şirket tahsildarları böyle iki lakırdıda kaçıverselerdi müşterilere 

• ne büyük kolaylık olacaktı. 
-- ---

------------.... -r-------------+-1.-------------GENÇ NE DİYOR? Vecize/erim KIZ NE DiYOR? 
Bak kalbimin yasına, 
Kanıyan yarasına! 

Kız! Sen beni döndürdün 
Marmara çırasıı:ıa L 

lf. 
Derd im başımdan aşkm ! 
Oldum büsbütün şaşkın ! 
Kız !. . Beni deli etti 
Üç aydan beri aşkın!.. ... 
Ne derdimi unuttum, 
Ne yaştmı kuruttum! 
Kız!.. Bana merhamet et, 
Aşkmla hapı yuttum ! 

etrafına bir halka toplanmıştı. 

Pazar ola anlatıyordu: 
- Bizim çocuklan beğeniyo

rum. Çok ta iyi oynuyorlar. Yal
nız bir ufak kusurları var. 

Biri sordu: 

- Ne gibi'? 
- Dedim a, ufak bir kusur: 

Yeniliyorlar!. 
Hasan Bey bu sözüyle Türk -

Macar maçına telmihte bulunu· 

yordu. Anlaşılan bu son mağlu
biyet adamcağıza fena tesir et· 
mişti. Kendisini biraz teselli 
etmek lüzumunu hissettim. 

- Hasan Bey, dedim. Türk
lerin misafirperverliği meşhurdur. 
Bjzimkiler kibar çocuklar.. Mem· 
leketlerine gelen yabancıları mi
safirdir diye yenmek istemiyorlar. 

Pazarola kocaman başını "Sen 
onu külahıma dinlet f ,, demek 
ister gibi sallıyarak ; 

- Evlat, dedi, biz onları 
misafir gittikleri zaman da gördük! 

Zeki söze karıştı; 

- Ne yaparsın Hasan Bey 
"Dublve,, sistemi oyun oynadık! 

Hasan Bey biraz sinirlendi. 
O sırada yanımızdan geçen an
trenör Mister Pagnam'a fena fena 

bakarak; 
- Oynadık ta iyi haltettik 

değil mi? 
Bu adamcağız da bula bula 

"Doblve,, sistemini buldu ... Bizim 
çoeuldann sistem oyunu oynıya-

Artık erkek kadını eve hapis 
edemiyor. Bnudan anlaym ki ya
kında kadın erkeği eve hapse
decek. .• 

" Ak akçe kara gün içindir,, 
derler. Ak akçesi olan için kara 
gün var mıdır? 

1f 

" Yürük at yemini 
sözü her zaman doğru 
Bazan da eksiltiyor[ 

1f 

arttırır ,, 
değildir. 

Birçok kimselerin saçları dö
kiiJdüğü halde kimsenin bıyığı 
ve sakalı dökülmüyor. Bunun 
hikmetini ben yeni anladım: Allah 
berberleri iki türlü zarara birden 
sokmak istemiyor. 

* Frenkler '1 1nsan kaç yaşında 
gösteriyorsa o yaştadır ,, derler
miş. Bu hesaba göre Zar o Ağaya 
torunu ile yaşıt diyeceğiz J 

* 
Saç boyas•, başkalarını aldat· 

maktan ziyade kullananları avut-
mıya yarar. 

* "Tekdir il~ uslanrnıyanın hak
kı kötektir" Ala ... Fakat kötekle 
de uslanmazsa o vakit ne yap
malı? Merhum Ziya Paşa asıl 
hunun için bir yol göstermeli idil 

mıyacakları besbelli ... 
- Neden? 

= 

- Neden olacak ? Bir kere 
Türk alfabesinde "Dublve,. harfi 
yok!.. 

Bu izaha herkes pek makul 
ve mantıki buldu 1 

* Oyun bittiği zaman Pazar 
Olayı yine gördüm. Neticeden 
herhalde meoınul!du. Ne de o.lsa 
kendisi de bir lstanbul çocuğu 
idi. lzmir kalecisinin yanından 
geçerken en gevrek sesile sar
fettiği; 

- Pazar ola kalecibaşı 1.. 
IJtifab bu itibarla hayli ma· 

nidardı. 
PAZAROLANJN KOMŞUSU 

Geçti eski sevdalar, 
Züğürt beyhude ağlar! 
Küçük bey!. . Gözlerimi 
İpek bir kumaş bağlar! 

* Beyimi.. Vız gelir bana, 
Kül olsan yana yanal 
Beni götürmelisin 
Her gün T okatlıyanl 

* Gezme gözlerin yaşlı 
01 biraz ağır başlı! 
Züğürt delikanlıdan 
Evladır zengin yaşlı! 

Umumi Cevap 
Belediye Reisi Muhiddin 

Bey: 11 Umumi surette cevap ve-

.rilmek lazım gelirse ihtikir yok

tur 
11 

diyor. Halbuki kahvenin 
okkası 110 kuruştan 200 kuruşa 
fırlamış. 

- Başımdan büyük işlere ka
rışmak adetim değildir, amma, 

bana kalırsa rei • Bey hususi 
surette cevap verip ihtihkAr 
vardır dese daha doğru olacak! 

Bir Tavsiye 
Mişonaçi derdini dökmiye 

başladı: 

- Aman, aman! Hasan Bey! 
Dükkanımda bir kasiyerim var f 
Köpoğlusu, ne hırsız, ne hırsız!. 

- Ne tutuyorsun, kovsana!. 

- Nasin kovayım ? Hırsız 
amma, gayetle kurnaz: Milşteri
lere para bozarken bir dalavere 
yapar, eksik verir. Böyle benden 
çaldığını yine kasaya bırakır! 

- Demek haşhaşa geliyor
sunuz! 

- Evet, amma, köpoğlu bizim. 
kizi de kandırmış, bu sefer de 
onun kalbini çalmış! 

- Öyle ise durma, nikah etf 
- Nasin olur? 
- Paraları ahp kaçarsa, hiç 

olmazsa, kızına yedirir!.. 

BEY 
Madam Lindberg 
Hamile! 

Lindbergin oğlunun haydutlar 
tarafından çalmması Hasan Beyi 
çok meşgul etmişti. Bunu bildi
ğim için Madam Lindbergin tez 
elden hamile kaldığı havadisini 
gazetede okur okumaz derhal 
komşuma koştum. H asan Bey 
haberi işitince irticalen şu beyti 
okudu: 

"Gitti oğlan geldi oğlan 
Haydu t işinden utan!., 
- Peki, dedim, ya kız olursa? 
Hasan Bey ikinci beyti okudu: 
"Gitti oğlan, geldi kiz 
Y apdığmla kal hırsız!,, 
- Dahası var, Hasan Bey ..• 

dedim. Lindbergin haydutlardan 
fena halde gözü yıldığı için ne 
olur ne olmaz diye karısını Fran~ 
saya götüyüyormuş. Kadın orada 
kale gibi bir şatoda doğura

cakmış ... 
Hasan B. güldü: 
- Ayol onun kolayı var, de-

di. Bu delikanb zorlu bir tayya• 
reci.. . Karısını tayyareye atıp en 
yakm yıldızlardan birine götür• 
sün!.. . 

Sehir Rehberi 
' 

- Hasan Bey! Belediye 20,000 
lira ile bir rehber yaptırıyormuş, 
İstanbula gelen seyyahlar buna 
bakarak şehri gezsinler diye .. 

Hasan Bey başını salladı: 

- Tozdan dumandan bir y~ 
rı görebilirlerse ala... Dedi. 

- Peki, yani belediye ne 
yapsın dersin ... 

- Rehberden evveJ şu 20000 
lira ile sokak.lan iyice sulabp 
yıkatsa derim! 

Bir YaldönUmü 
Hasan Bey, bu hafta Selim 

Sırrı Beyin jimnastiğe başladığı· 

nın ellinci yıldönümü imiş ... Selim 

Sırrı B. elli yaşında var mı? 
- Ancak .. . 
- O halde .jimnastiğe kac; 

yaşmda b~şladı. 

- Efendim, benim işittiğime 
göre Selim Sıra B. doğduğu za• 
man nasılsa ebesinin elinden 
kaymış, liğenin içine bir taklak 

atarak düşmüş. Bu da bir jim
nastik değil midir? 
c==- • 

Komşu - Okka ile Bulgaris
tana sattığımız tarihi evrak niha
yet müzemize teslim edilebildi. 
Ne dersin Hasan Bey ? 

Hasan Bey - Allah Nasrattin 
Hocayı sevindireceği zaman eşe
ğini kaybettirip yine buldurmuş. 
Bu da o hesap ..• 
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arihin 

Yine bir köşede mükellef bir 
sofra kurulu idi, mütenevvi şa· 

raplar içine J onuldukları billür 
ürahilerde renklerini teşhir edi· 

yorlardı. 
Bir operatör salonu, yüksek 

yaklı yatağile, camlı dolaplarda 
parıldıyan alctleri!e, }!erde uza· 
nan sedyesile uzviyet üzerinde 
bir ürperme uyandmr. Büyük 
kütüphaneler, bin bir hakikat ve 
binbir fikir haykıran cilvelerile 
dimağımızı düşüncelere düşürür. 
Bir kuyumcu vitrininde göziimüze 
neşe bulaş:r. Bir çiçekçi dükka· 
nında damarlarımıza seyyal renk
ler ve ıtırlar akar. Bütün bunlar 
muhitin sinirlerle alakasını gösterir. 
Hayat bizatihi hareketten 
"baret olsa da rengi .: \'e 
manasını muhitten abr. Ab· 
base ile lbnilhadi de içine gir· 
dikleri odanın sırri hususiyetin· 

den müteessir olmuşlardı. Orada 
başka, bambaşka bir hava vardı. 

üreklerde çırpıntı. Gözlerde dal
gınlık )'aratan bir hava ·i anca 
mabellerde eşine tesadüf oluna· 
bilir. Fakat bu hava, ruhi bir te· 
mevvüç yaratmakla knlmıyordu. 
Sinirlere tatlı bir rehavet te aşıh
:ıordu. 

Züheydenin misafi l i, k de
hi görüp te sarhoşlaşan nazen·n· 
ler gibi odanın yalnız vaziyetin
den i tiğrakımsı hatlar alouşlardı. 
Yumuşak yastıklara yanlarmı ve• 
rcrek kendilerini dinliyorlardı. 
Bır şeyler, düşündürücü ve eğ-

"'ndirici bir şeyler göreceklerini 
11muyorlardı. Lakin yiireklerin· 
deki dalgalanışla sinirlerindeki 
~ükudel te hoşlarına gidiyordu. 

Zübeyde, ilk tesirin mükem· 
mel olduğunu görerek neşelendi: 

- Şimdi, dedi, fidan boylu· 
1 nmı göreceksiniz. Onlar, yalmz 
mahir süvari, üstat rakkas, hü
nerli muganni, san'atkar sazende 
değildirler, ayni zamanda aşk 
mütehnsıısıdırlar. Sevmeyi \'e 

sevdirmeyi bilirlerl 

Gfizel melikenin tarihe de geç-
ti olan " Makdurat ,, isimli 

cariyeleri, mun bir our dizisi 
gibi odaya girdikleri vakit, lbnil
hadi de, Abbase de rüyanın ba -
1. dığına hükmetmekte mustar 
kaldılar. Çünkü o g=riş bile seyyal 
bir hayali andınyordu, o kadar 
cazipti. 

Fidan boylulann hepsi üt 
maisi ince ipekten sade birer 
gömlek giymişlerdi. Bu zarif 
gömleklerin elekleri , yandan 
yırtmaçlı olup her yırtmaç iki 
kanş kadar uzun tutulmuştu 
ve iki müsavi noktadan altın 
üğmelerle bağlanmışb. yürUn· 

~ükçe gümüş toruklann nuru avuç 
avuç açılıp kaı:amyordu. Başla· 
11nda arıkla kısa küliihlar, bel· 
lerinde altın kuşaklar vardı. 
Beyaz mevceler gibi odaya ak· 
ım lar ve mevzun birer sütun 
gibi &ralanmışlardı. Hepsi güzel· 
di ve hepsinin gözlerinde, 
dudakannd~ g8g6derinde şu~ 
)uk titriyordu. Giiya işve 
'yarında doğmumuşlar efsunla 
eslenmişler, cilve teneffii 

etmişler gibi duruşlannda ve 
bakışlannda başkalıklar sezili
} ordu. 

Fid n boylular, içlerinde ka
·ran nq'eyi dikmek için 

Yazan:* ~ 

srareng·z uayfalan 

işaret beklerken bapmın perdesi 
açıldı, bir dizi nur daha göründü. 
Bunlar tabii kıyafette kızlar· 
dı. Fakat öbürlerinden daha 
ince] ve daha zarif giyinmişlerdi. 
Baharın bulutuna arılm•şlar gibi 
hafif görünilyorlardı ve bizzat 
beyaz bir bulut lcümcsi gibi uçar 
göriinüyorlardı. 

Onların odaya girişi fidan 
boylularda bir kaynaşma vi' cuda 
getirdi ve lemhatülbasarda iki 
talum bMbirine kar ştı. Şimdi 
odada nurani bir kasırgcı vardı. 
Sarıklı kızlar, saçları açık ve da· 
ğınık hemcinslerile kolkola, gö
ğiis göğse gelmişlerdi, çılgın bir 
hercümerç içinde dönüyorlar, dö
nüyorlar, dönüyorlardı. Bu, haki· 
ki bir aşk fırtınası idi. Fakat 
şuurlu bir cereyan gösteriyordu. 
KoJI rın biribirine kilit' enm "0 nde, 
ayakların ileri ve geri gidişinc'e. 
başların sağa ve sola iğ'ilişinue 
yım.lmaz bir intizam ve ş ı naz 
bir ahenk vardır. 

Canlı ve heyecanlt ka trgamn 
erpintileri Abbaseyi de, lbnil· 

hadiyi de yelpazeliyordu. Fid n 
boylularla eşlerinin açlar ndau ve 
ayaklarından zuhur eden u ttar 
rüzkıir, serin bir buse hal:Svetile 
onların yüzünU yahyordu. 

( Ark sı vart 

Nekadar Fındık Var? 
ihracat Ofisinin ldığı ma'ü· 

ma' a göre, nisan sonuna lrnd r 
memlekette fındık is toku .udur: 

İç fındık: ( 70,32 ) , kabu u 
f·ndık: ( 830,667) kiloudr. Fındık 
fiatleri 65 • 67 ara.<; dadır. 

RAD 
1 O Mayıs Sah 

fstanbul - (1200 mcıtr.e) 18 gmmo
foıı, 19,5 Hafız Bürlum B y. 2 .r> gra· 
mofon, 21 II.lfı7. Burh n B ., <>-2 or· 
kestra. 

Bültreş- (39.t. metr ~O: Ed l ı kon
fer n , 20,40 gramofon, 22 enfon·, 23 
hllı Rumen hav lan. 

Belgrat ( 429 01ctrc J 20 Ve lisa· 
oı hnkl,ında konferaıı , 20,30 ı< ztııo· 

til, 21,80 Zağrepton na~il. 
Roma-(441 metre) 21,45 :Sal ın or· 

kcstrnsı, 22,30 komedi, ~ t par ya ve 
Meksıka arkılart. 

Viyana {517 mctrCI 10, 15 otoıuo· 
bıl sanayii lıakkıncla konfor O!t, .. ,05 
l!'Hit konseri, 21 kon. er. 

Peşte (550 motrc) _o, ) Koı r, 
...2,5 Çigaıı orkc tra ı. 

Varşova (1411 ıııotro 20,50 Va· 
v ıliera Rustikana opor sı 

Berlin ·- ( 16~; mf'tre ) 2l Hi oıio 
Vagner oper 1. 

1 1 Mayıs Çarşamba 
İıtanbul (1200 metre) 18: Grnnıo· 

fon, L9,5 11tudya heyeti, Hayriye Ilıınım 
20,5 konfcra.n , 21 Belkı Hanım, 2-.2 
orkestra. 

Bükref (894 metro) 20,41 ı;:ur-

kı konseri, 21, piyano kon eri 21,45 
keman kon eri . 

Relgrad - ( 429 metro ) 20,30 Çi· 
gau orkestrası 21,40 operadan naklen 
Karmen opor!k>ı. 

Roma -( 441 metro) 21 gramofon 
21,45 opernclnn ıuı.klon Bb.tiıı lnci 
avcıları ismin elek i opera ı. 

Viyana ( 617 metro ) 20,30 Sıyasi 
mu a.hııbe, 21 Viyana, Viyana yalnız 
ensin, tarkıları, 23,16 daııs bavn.tarı. 

.Peşte - ( 550 metre ) 20,30 oporn
dıı.n nnklon Bank Ban opereti. 

Var,o..a (141 metro) 20,35 gra· 
mofon, 21,15 hafif mu iki, 22,16 salon 
orkost.rası. 

Berfin - {1635 metre) 21 don 
itibaren Viyanadan nakit. 
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M. Musolini İtal
yancayı Temizliyor 
lık Olarak Şoför Kelimesi 

BOLŞEVİKLiK 
Tardedi!di 

Nasıl Geld.? N~tlir? Ne Oluyor? 

Roma (Hususi) Faşist 
hükümeti ltalyan lisamna karış
mış olan ecnebi kelimelerini or
tadan kaldırmıya karar vermiştir. 

M. Musolini bir bey nname 
neşrederek ltaalyan lisanınn kn· 
nşan ecnebi kelimelerini ortadan 
kaldırmıya bütün vatandaş1an 
davet etmiştir. ille olarak (şoför) 
kelimesi ortadan kaldırılnrak bu 
ke'imenin yerine ( Otista ) keli
mesi kullanılın ya başlaumışbr. 

Bundnn maadn 50 ecnebi keli
me daha ortadan kald rılm ştır 
Bazı ecnebi ~azeteler M. Muso
Jinin bu hareketini tal·d·r etmekle 
beraber " Bar, ç.ek, ela ısing, jaz, 
koktayl, sandoviç gibi ecnehi 
kelimelerin yerine kaim olacak 
kelimeleri acaba 1\1. Musolini 
ltalyan lisanında bulabilecekmi
dir ,, diye sormaktalar. 

Bir Haydut Yakal ndı 
Birkaç gün .e el Korsika m 

meşhur haydutlarından biri olan 
Polen Pinel i yakalanmıştır. Pi· 
nelli, bir otelde hizmetçi ik eden 
sevgilisini ziyarete geldiği sırada 
ansızın basıldığı için mu:~avemet 
etmeden teslim olmuştur. Henüz 
37 yaşında olan Pinelli irçok 
defa apishaneye girip ÇJkmıs 
nihayet 1924 senesinde h pisha 
neden kaçarak Kor ikada yaln z 
başına csl ·yalı!< etmi:ye ba~la
mış ve polisin bütüu t dplerine 
rağmen ele geçmemiştir. 

SPOR 

Belgratta ·i 
1-3 

ş 

Ma· 

Belgrat, 9 {A. A.)- S !oplije 
takıml ile Beş"ktaş rns nda 
bugün yapılan miı -ıbakada Tiırk 
takımı 3 • J galip gelmi tir. 

Güreş Musa ka ·ı 
Güreş Heyetinden: 

13 • 5 • 1932 tarihinde C. H. 
Fırkası Beyoğlu kaza merkezin
deki mıntaka idman sclonund;ı 
tecrübesiz güre çiler ar nda bir 
müsabaka yapılacaktır: 

1 - Klüpler; mOsabıklarm 

üi:n ve sicil numaralarım havi 
cetvelleri mils bakadan evvel 
heyete tevdi edeceklerdir. 

2 - Tartı at lden lbuçuğa 
kadardır. Milsab ka tam saat 
2de başhyacakbr. 

Yazan: De lıfonzi 

- t3-
Bu kafi ifadeli?r karş 6mda 

tam bir sükün hasıl olmuştu. 
Burjuvazi erkanının oturdukları 
ko:tcklann, localarm üstünden 
bir titreme geçmişti. 

Troçkinin sözlerini umumi sil· 
ki1Ltan evvel kürsülerden, salon· 
dan kopan ve gök gürlemelerini 
t. nzir den bir alkış tufanı 
k r~ılıyordu. 

Bir , ralık mcmlket iki dikta
tör eline gcçdi, bunlardan biri 

n l sınıfı, öbürli jenernllerdir. 
lvluvaffal~ıyet ihtimali Lenin tara· 
fın 'adır. Lenin şimdiye kadar hep 
m:isa·t dakikayı bekle)İp durur· 
J.en simdi har ket vaktinin gel
diğine !·anidir. 

E"ri ;İ teşrinin onu ; Bolşevik 
ftrkasımn Merkez omitesi top-
1 nm şhr. Lenin, Zi vief, K me· 
nef, Stalin, Troç i, Sverdlof, Uriç· 
ki, Dzerjini ki, Kollontai, Bub· 
nof, Sokolnikof, Lomof mecliste 
hazırdır. 

Müzakerede iki muhalif reye 
kar on rey · c derckap isyana 
karar erdi ir. unu pişirmek 

v zifesi Lenin, T roçki, Zinovief, 
Star Kamenef, Sokolni of, Bub- . 
nofta mürekl·ep bir teşek üle 
bırakılır. 

"Sovyetler Rus ittih dı ikinci 
kongresi., Peb'ogratta birinci teş· 
rinin on beşinde toplanma { mu
karrer iken m nşeviMerin ısrarı 
üzerine birine· teşrinin 25 ine 
bırakılmıştır. Kongrede bolşevik
ı~rin ekseriyet kaznoacaklarma 
ve .. zerine der l iktidar 

mevkiin · alacakların üphe 
yoklı.ır ... 

Troçki i ~anı sov)etler on· 
grcsine dnyatn ak istiyor, Lenin 
i!ıtilalin kongreden evvel yapıl· 
masını ve kongrenin olan biten 
şeyi teyit etmesi lüzumuna kani 
bulunur. . 

Harekete geçihneden bir gün 
evvel verdiği son • ütalealaı da 
Marks n şu sözlerini habrlahr: 
"Harp gibi, miisellah isyan da bir 
aan'attir.,, 

isyan ile oynamıy gelmez ve 
ona bir kerre başlayınca mutlak 
muvaffakıyete götürmek lhım
dır!Gcne Lenin bir yazıB1nda"Rua 
ihtilAlinin, ayni zamanda dünya 
ihtilalinin zaferi, rı iki nihayet Oç 
günlük rnucadeleye bakar." der. 

isyan bir usul dairesinde ha-
-• D AJ• E zırlanmak, evvlden tayin edilen r. 1 sat bir umanda tatbik olunmak 

Gülhane doğum ve kadın (Azamdır.,. 
bastalıktah muallimi 25 Birinci Teşrin 1 ikinci 

Haıtalannı cumadan maada h'refl• T . fht"I J" 
2 dea " ya kadar Cağ !oğlunda '\ ero- e~rlft 1 f 
batan cadd~s:lnde Orbnn Bey npartı• Petrograt Sovyeti 12 birinci fCf• 

mam No. S t• kabul ve tedavi eder. rin tarihinde askeri bir ihti1ll ko-
Telefon: 

2329
" ••••I mita11oın teşkilini tezekkOT eder. 

Nakleden : Hagdal' Ri/at 

Petrograt askerleri bolşevik ol• 
muşlardı. Muvakkat hükume 
Almanlar n bir taarruza geçmek 
üzere c.lcluklar nı öne atarak em
niyet etmediği alayları cepheye 
stirmiye karar verdi. Askeri 

1 
ihtilal komitası buna karşı 

. gelerek askerlere "mevki ku :nan
danlağından gelecek hiçbir emre 
itaat etmemesini" bildirdi. Bu su-
retle iki askeri kuvvet karşılaşmış 
ve isyan harel eti yavaşlamıştı. 

Kerenski durmaz nutuk irat 
c?~r, h~r tarafa: "Bütün Rusya 
bızımledır ! Hiçbir şeyden kcrku· 
muz yokl,,demt!kledir. O bir taraf 
ta yine böyle bir tecrübe yapar
ken, ötede kızıl hassa ve ihtilal· 
ci alaylar • birinci teşrin 24 -
telgraf merkezini, köprült:ri, gar-
ları, devlet bankasını basar. 
Asilere yardım için Finlandiya· 
dan kuvvetler akın eder. Oror 

• kruvazörü Nevada mevki alır, 
muvakkat hükümetin içtima etti• 
ği kışlık arayı topları tında 
tutar. 

Birinci teşrin, 25, sabah. Kro
nştattan gelen ihtilalci kara ve 
deniz askerleri kışlık sarayı ku
:,:atır. Sarayı akşama doğru tes• 
lim alır. l<ereııski'nin on üç 
nazırı oradadır, kendisi adık 
askerler bulmak ve onlarla Pet· 
rograt üzerine dönmek üzere 
Psk<;f'a kaçmıştır. 

(Arkatı Yat ) ........................................... ____ _ 
Yunanistan Tütün Tröstü
ne Karşı Çok Taraftardır 

(Ba tarafı 1 inci aayf ada , 

raç et·ilderi tütünleri, istiblik pl
yasalannda sfirmek için biribirle-
ri na bir re b 

mekte, bu vaziyet üç memleketi 
de mütee sir etmektedir. 

Halbuki müşterek bir tröst 
vücuda getirilecek olursa bu re
kabet .ortadan kalkacak ve şark 
tütünü diğer ecnebi tütünlerine 
karşı müttehit bir cephe alacak, 
piy larda kıymeti rtacakbr. 

Ecnebi memleketlerine ihraç. 
dil cek tfitünlerin mıktar ve nis

l eti için, her memleketin ma:iun 
lan istihsal mıktarı esas tutula· 

caktır. Yunanlılar, prk tntünle
rinin 11cfasellerinin muhafazasına 

zaruri görmekte ve bu maksatla 
tiıtün istıbsalinin tahdidini mu'i'a-
fık bulmaktadırlar. Zaten dünya 
istihsalihnın cuı'i bir mıktarım 
teşkil edeo bu tlttünlerin 
kıymeti de azlığmda, çokluğunda 
değil, nef uetindedir. Amerikanın 
600 milyon kiloluk istihsalib 
kufwanda tark tlitlinli ehemmi
yetli bir miktar degildir. Fakat 
Amerikanın bu tiltilnleri nefue
tioi temin için şark tütünGae 
muhtaç bulunmaktadır. 

Böyle bir tröstün teıldliae 
karar verilecek olursa, meaelenin 
teferrDatmı jdare için muhtelit 
ve daimt bir komite teşkil edi-

lecektir. * * 

Türkiyeyi Tehdit Eden 
Tehlike Maziye Karışmıştır 

-( Bq tarafı l inci aayfada ) 

Birkaç defa isyanlar bile tertip ettiler. Fakat Sal· 
tanatı kökllnckn yıkan Sevr Muahedesini yırtan, 

kapitUlisyonları kaldıran, yeni harfleri kabul et
mek ıuretile milleti cehaletten kurtaran Türkiye, 

bütlin bu isyanları bastırdı. Bu suretle büyOk 

de•letlerin plinları bir kere daha altilst olmuf, 
parçalanmıştı. Ve onların cephane ambarı yapmak 
lıtediklerl ( Bopziçi ) ıulh kapi11 ohnuttur .. 

Sovyet Rusya ile Türkiye şimdi biribiriııi çok 
iyi anlamış ve kendileri aleyhine beslenen fena 
maksatları çok güzel görmüşlerdir. 

Türkiye Cnmhuriyeti kendisini tehdit eden teh
likeleri etrafile görUyor ve ona göre tedbir alıyor. 
Tnrkiyeyi Çarl.k Rusyası aenele~e tehdit etti 
Fakat şimdi bu tehlike maziye karışmışt&r • 

ismet Paşanın Riyaseti altında Moskovaya bir 
heyet gelmesi, Rus * Türk dostluiunu bir kat daha 
kanetlalclirnaİltir • • 



Mehtap, Şamilin Hayyamı Öldürmesine 
Mini Olmıya Çalışırken Diğer Taraftan 

Nasır Da Nizamülmülkün Sarayına Tırmanıyordu 1 
Her laakkı malı/ uzJur. - 21-

Safo ( Mehtap ) s3ztlne devam / bu faziletkAr adamı niçin 61· 
etti: dftrmek istiyorsun? •.• 

- Hatınmda kaldığına gire Şamil kaşlannı çatarak sordu: 
bu yarayı beni kurtarmak için - Sen bu adamı sevi)'or mu-
alllllffın.. HenDz ldlÇlktlm, sen sun Safo ... 
de birkaç yaş blyllkt&n. O zaman Safo cevap verdi: 
klytln toham idin. Bir gthi ko- - Evet .. Ben bu adamı ıevl• 
yunlata ot.tatinıya g6tür0rketı beni yorum... Çtlnld bu adam, ltupe 
de yanma almıştın.. Öğle sıca• kadar bqeriyetha hisleltitl 1-b• 
jmda bir afacm altında uyurken rabı silmek,. lhtlraılan dindirmek ••• 
..._ aftllan gelmiş beni avlamı- insanlara mes'ut bir hayat yaşat
,. tefebblı ebsliflerdi. Glrlltllye mak için en 111 dtısturları vuecli-
ikimiz de uyanmıtbk. Fakat ilde yor ... Ev.et, beli bu adamı sevi· 
m de Çoeaktilk. Atlarından ~ yorum •. Çlinki bu adam, yalandan, 
.U,e bile IDm• glrmiyen b11 riyadan, insanlara zul&m ve baka· 
aiyah kalpaklı adamlar, beni ret etmekten hotlanmıyor ... Onun 
prd• kapıp abll lzerine kaldı- için ben bu adamı o kadar sevi• 
nrkea ...., bitin çoculdujuna yorum ki, ben almeden enel 
rap• blytlk bir cesaret g6s- ona ne senin, ne de bir bqkası• 
termif, haykırarak ve ayaklanma nın, parmak ucuyla hile dolam-
aanlaiak beni bıralmaamak iate• mıya m~ ......... ldç m-
mlftİD.• O zaman, bu hai.ıerclea netmiyora. • 
Wıi, lalacım pkmi" ... 11:~ ;f~ 
......-.. a.., &apt f~5't4•~1e ~-bU m5cadelede 

tel*_. pclerleıken vezir Niza
mUİaillHa ılaftymda da ıu vak'a 
cereyan ediyordu: 

Nizamülmülkün yatak odası 
sarayın harem dairesinin bir kö
şesini teşkil ederdi. 

G~11tila d~--· bAiildıM 
Lira~ ....... ,~ 
Wtie la arma _... 
çıkııor \'e VQtiiti pee ...... e tır
manıyordu. Bu adam Nlsırdı. 

- Nlsar, pencere hizasına 
kadar yükseldi. PenceHden içeri
ye göz gezdirdi. 

Vezir, odanm ortasında üst 
liste konulmuş tiltelerden milrek· 
kep ~kaek yatağmda m~teriba· 
ne uyuyor, baf ucuada yan.an 
tek mumlu ~dıindp odaya 
hafif bir ziya ıiblün~rlU. 

Nllır bir madd~ ~da~ tet-

Yazanı A. R. 

kik ettikten sonra, pencere per• 
vazlanna dolnm.,ak yandaki 
odanın penceresine pçti Ye eHle 
pencereyi zorlayarak jçb. 

Nlsır bu odaya pdi. YGrüdü. 
Vezirin odası ile h oda arasın
daki kapı, ipek bir perde ile 
kapalı idi. Perdeyi pvq J•Yaf 
kaldırdı, vezirin oduına gir
di.,. Silratle dQ~ vezijin 
bllfUCUlla geçti, ..... bir ~a
zarla vezirin ytb:ll-. ı..sm.... V.e
zir, mllterihane .,.,_da. Bir 
acu kayan yorga, vezirin glğ
dati de bınea ~:bırakıyordu. 

Afkaanr) 

Hergün Bir Ribai : 

-· an bir bqb 
tutuluyorsun. 

ye cJ.e41dt 
OflaD.. y, her 

adallllll tazajlJIA 

Fahife ele -ona cevap ftrdi:ı 
- Ey EfendU.. Bemm laak· 

kımda sCSyledilderia doğnıdu. Beım 
nasıl sarDyorsan ben 6yleyülL. .. 
Fakat; *° sen de glrllidlğOa 
gibi mWn? ••• 

(Yana, zahiren namuakh bir 
adam gibı gö,Oniyorsun amma, 
bakaltm hakikaten 8yle .-.?) 

Bugünün 
ıoo 

Burada ( c:ut ••• ) deseniı hemen 
mt1cliri umamiye haber yerirfer. 

Amma, batfıalan bakkmcla 
bol bol slyleyiniz, islediğiniz 
bclar dedikodu yapanız.. Bmnm 
ehe111mlyeti ;ok .. 

Dedi. Dogrusa bu nasihat 
Dk gDnll pek tuhafıma gitmifti. 
Gftnler geçtikçe, bu adamcajmn 
s&zlerine hak veriyorum.. itler, 
zaten az. Bizim odada sekiz kifi 
oturuyor ve çahpyoruz. 

Halbuki hepimizin İfİDİ tQp
laıalar, çalıtba bir adam, fenla 
ferah d&t bet aaatte biliriverir. 
Birçok clUtllo1arm euDde, iri& 
itleri. Otaaclakt.n yerde h• 
çene Y81'1fbn1orı., laem de if 
ifliyorlar. Ben ele ı..ıar glbt 
yapıyorum. Y.ı.z el iti )'~ 
bol bol ldtap oka,...... 

.T ... •111-' 
8agtla HiUettea bir ..... 

aldnn. "1ermüa çokhajanclaa clo
la71 beni llı'mi1e gelemedijiadma 
m11tees• old...._ .,..,_. ~ 
rada dotı- itiraf etmek JA. 
11mpline,aJDitee.aıabeiadehit
aediyw Fabt, hm Hibaet. 
bildia .... iltemiıonm. 

..... pak ....... 
Jada•• OlaD melitu~ ep
ben ele •·ldld lmleflaale ... 
versem, İfİll başka mecralara cl&
kllmek ihtimali var. Halbaki 

kaçıyorum. Onun 

TtLO 

Benim kahkaham, ODU 

Tabii, 'ftZİyeti anladı. Ken 
mazur rhfermek i~, y 
yanak içini çekerek: 

- bati,ar o sam da glnJlm 
tazedir. 

Dl mmldudı • ldDe 
baldı. 

bıhl Bafkltip Bey... Şa koca 
idarede!, siftahın aenden b....,._ 
caiım biç lmit etmezdim. Bnvo 
IJi cesaret do;r...u. .. 

~ ..... çok mllıteetııi~ 
edea bir hadise oldu. 

Mldiri uaaumlt em biri·••~ 
.... kopf8İild &te ... h 
havale oldu. ·R.J>9'ml ~ 
kardım. Gltlnlllm. KeaciiliMl~ 
verdim. Her nedeue 
ru pek m&lüm bulan •lcl;q"··wm•~, 
mi, bunu biıxıt ıu.troı 

~Beni -·;,:I'; ............ 
Kllpi ........ lpıri ..... 

lardan biri girdi. 

- Beni iatemipiniı efendim. 
Dedi. 



Cenup Denizlerinde Bi':_ Seyahat Macerası 

A tı Peşinde •• Muharriri 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -55-

Muhakkak, Viyardan başka 
ıenci Cckiyi de kendi fikrine 
iltihak ettirmiştir. En sonra söz 
ıöyliyen Hagton: 

- Herifleri yakalamadan ev
vel tahkir etmek, hatta şahısla
rından bahsetmek bence beyhude 
yere vakit kaybetmektir dedi.Şimdi 
yapılacak şey yolumuzu bulup gel
diğimiz yere dönmektir. Elimizde 
bir pusla vardır. Eğer daima ayni 
istikameti takip edersek bu mu
hitten çıkmak güç olmaz zan
nederim. Nehir Şimalden Cenu· 
ba doğru akıyor. Şu halde bizim 
yapacağımız şey Garba doğru 
gitmek, daha doğrusu bu istika
mete yaklaşan izleri takip et
mektedir. 

Kaptan Hul: 
- Ben bu puslayı unutmuş

tum, diyerek elini cebine saldı, 
kutuyu boldu, puslayı çıkardı. 
Hep birlikte baktılar. Tam kar
tılarında bulunan iz dosdoğru 

Garba doğru gidiyordu. 
Tereddüde mahal görmeden 

bu iz lizerinde yürümiye başla
dılar. Şimdi içlerinde biraz ferah
lık duyuyorlardı. Fakat karşılaş
bkları tehlikenin cinsiniw de ancak 
şimdi anlamıya başlamışlardı. Bu 
dikenli çalılık dört taraftan gelip 
geçen izlerile öyle bir sahaydı ki 
ceplerinde bir pusla olmadığı 
takdirde içinden çıkmaları müm
kün değildi. 

Yalmz. .• Takip ettikleri iz otuz 
metre kadar Garp istikametinde 
devam ettikten sonra birdenbire 
sağa döndü, oradan da Şimale 

teveccüh etti. 
Kaptan Hul bunu görünce: 
- Eyvah yine yandık, diye 

bağırdı. 

Tilman bu teessür nidasına: 
- Durmak faydasızdır. Hay

di yürOyeliın, cümle. ile mukabele 
elti. 

Yürüctuler, Takip etme!·• .. 
oldukları izin üçe ayrıldığı L .• : 
noktaya kadar yürüdüler. Bu yeni 
ir.lerden bir tanesi Garbe doğru 
gidiyordu. Onu ihtiyar ettiler. 
Fakat bu iz de kısa bir müddet 
ıonra bir dönemece vardı, ora
dan cenuba teveccüh etti. Tilman 
ıimdi alnında tef' damlalarının 
biriktiğini hisseqiy ordu. 

Bu çalılık sahndn, bu üstü 
açık, kubbesiz dehlizin yaptığı 
en büyiik t~sir, kı vvei maneviyeyi 
kırması idi. 

Kaptan Hul bi,. hiddet hare
keti esnasında elinde t..ıtmakta ol· 
doğu puslayı fırlattı, pusla yirmi 
adını ötede bir çalılığa düştü, 
bir dikene takılı kaldı. 

Kaptan Hul şimdi ellerini 
göğsünün üzerine kavuşturarak 

duruyordu, Tilman ile Hagton da 
yekdiğerine bakışıyorlardı. Bu, 
bir saniye sürdü. sonra Til
man giderek puc:;layı aldı cebine 
koydu. 

Kaptan Hul <lordiincü ve gö
rünmiycn bir hsa hitap ediyor
muş gibi kcudikendine söyleni
yor: 

- Bu cyt na alışamıyorum, 
diyordu, ken ikendimi de bir 
türlü nffedemiycrum. Herifi ya· 
kalıyayımda sonra derisini yüzme· 
den salıvereyim, bu, yapılır bu-

, clalahklardan değildir. 
Tilman onu kolundan tuttu: 
- Geliniz, dedL Bu dakika-

j Kaptan Hul Şimdi Makarı Elinde İken 
Öldürmediğine Teessüf Ediyordu 

da gevezelik para etmez 1 Y egii
ne şansımız yürümekten ibarettir. 
Bu takdirde şöyle böyle, fakat 
mutlal<a bu cehennemden kurtu
lur o zamanda Makar ile hesabı-
mızı görürüz. 

Bu son cümle kaptan Hul'e 
muhakemesini biraz iade eder 
gibi göründü, tel<rar yürümiye 
koyuldular. Fakat çok geçmeden 
karanlık çöktü. Önlerini göremi
yorlardı. Buna rağmen yü• üme
ye devam ettiler. Yalnız.. Üç 
beş yüz metre ilerde omuzlarına 

dehşetli bir yorgunluk çöktii. 
Sabahtan beri, öğle yemeği için 
verdikleri mola müstesna olarak 
yürüyorlardı ve ilk zamanlarda 
yorgunluğa karşı kendilerini 
besliyen ümit, şimdi limitsizliğe 
tahavvül edince, aksülamelini 
gösteriyordu. 

Tilman izin kenarında, düş-
müş bir ağacın yanında durdu: 

-. Biraz dinlensek fena olmaz, 
dedi. Burada çalı çırpı dolu, 
ateş te yakarız. 

( Arkası var) 

edebilmesini teminen 

r..q~~ 
SATIE 

0/o 75 

euz dolapları 
.Çin yapmakta olduğu veresiye 
1 rr.uamelatını 

18 AY VADEYE 
çıkarmıştır. 

Fiatı : Modeline göre 

525 liradan başlar 
Elektrik Şirketi markası ne 
olursa olsun, buz dolabına 

ahip müşterilerino 

enzilitı 
hususi bir tarife tatbik etmektedir. 

> Mevkiinin letafeti ve suyunun tesiri şifabahşası ile meşhur 
1 mayıstan eyli'ıl nihayetine kadar 

GÖNEN KAPLICALARI 
Hastaları, mümastl Avrupa kaplıcalarına gitmekten mOıtağnl kılacak bir dere• 

cei mUkcmmeliy:ıthıdir. öilhassa eski ve yeni .·om tııma. alelOmum mafsal ağ'rılarile 
sinir rohataıı.lıldarı ıı tamamen tedavi eder. Bir çok doktorlarımıı.ın tavsiye ettiği 
Gönen Kaplıcaları, her türlil esbabı istirahati cami otel ve lkamethaneleri olup 
ücretl9"1 mutedildir. 

lmıı. Hergün Bandırma'ya otobüs ve 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. l TELEFON 1096 

lstanbul Vilayeti 
Müdürlüğünden : 

Defterdarlığı Muhasabe 

Sakit Hükümet zamanına ait borçlara mukabil mahsubu umumi 
kanunu mucibince deyin ilmühaberi alan esbabı matluptan aldıkları 
deyin ilmühaberi mubte ~iyatını henüz mahsup ettirmemiş veya 
eleyin ilmühaberinde bakiyyei istihkakı kalanlarla : 

926 senesi Mayıs nihayetine kadar müracaat ederek yedine 
müracaat vesikası almış ve fakat her hangı bir sebeple alacağı 
henüz deyin ilmühaberine raptedilmemiş olan esbabı matluptan 
deyin ilmühaberi alanlar deyin ilmuhaberile alamıyanlar da ellerinde 
mevcut olması lazımgelen müracaat vesikası 932 mayıs gayesine 
kadar bulundukları mahal Malmüdürliiklerine ba istida müracaat 

ederek atiyen çıkacak talimatname mucibince hazine tahvili almak 
için ellerine birer numara pusulası almaları Mayıs 932 gayesine 
kadar müracaat etmiyenlerin alacakları da hazine lehine sakit 
olacağı ilan olunur. 

SÜ -DO-RONO 
PERTEV 

MANi 

Mayıs 10 

BİKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

------------------------- Muharriri : Sabah 

TANGO! 
Anlatıyordu: 
- Öyle dudak bükme, sa

bırsızlanma, hepsini anlatacağım. 
Eğer sen de beni tanımazsan, 

kimse tanımaz. Hani hayatta 
dört ayak üstüne düşmüş adam
lar vardır ya, işte ben bunların 
şahıyım. Benim hayat ve hare
ketlerim üç kuvvet tarafından 
idare edilmektedir azizim: Ya 
bir kadının esiri olurum, onun 
ihtirasları, şüpheleri, yalanları ve 
hayallerile kendimden geçerim. 
Ya, bütün mukadderatımı bir vis
ki veya rakı bardağınm iradesine 
terkeder, bunun neşeli, gülünç, 
iğrenç ve feci bUtün neticelerini 
tabii karşılarım. Yahut ta bir 
floşa kare çıkarmak, bir sekize 
dokuz açmak, heyecan ve hırsile 
kavrulup yanarım. 

O gün arhk lstanbuldan ay· 
rılacaktım. Ankaraya gidiyordum. 
Bitkin adımlarla istemiye istemiye 
Haydarpaşa garına doğru yürü
yordum. Vapurdan çıkan yolcu
ların bir kısmı telaşsız ve endi
şesiz Erenköy trenine gidiyorlardı. 
Bunların arasında Lamiayı görün
ce beynim attı. Bütün taravet ve 
haşmeti ile kalabalığın gözlerini 

kamaşhrıyordu. 
Hemen yanaştım, hürmetle: 
- Bonsuvar Hanımefendimiz! 

dedim. 
Tebessüm ederek cevap verdi. 

Tatlı tath anlatıyordu: 
Bey oğlundan dönilyormus. 

Babası ameliyat olmak üzere Vi
)'anaya gitmiş. Yanımdaki ba· 
malı görünce sordu: 

- Ne o yolculuk mu var: 
- Evet Ankaraya gidiyorum. 
Çıldıracaktım. Ne vakittenberi 

gör~mediğim Lamia karşıma çıktı. 
Babası viyanaya gitmiş bulunsun. 
Ankaraya hareket etmeme bir sa
at kalmıştı. Tali, benimle alay 
ediyordu. Lamiayı bu anda kar
şıma çıkarıyordu. Ant olarak 
kararımı verdim, seyahatten vaz
geçtim. Çam sa'kızı gibi yapışa
caktım. Fırsat bu fırsattır dedim. 
Malum ya; bizim san'at böyledir. 
Emek vereceksin, bekliyeceksin, 
müstağni duracaksın. Fakat fırsa· 
tı buldun mu, hemen kavnyacak
sın 1 Hiç tereddüt etmiyeceksin .. 

Kendimi evine yemeğe davet 
ettirmek istiyordum. O, olmaz, 
yolcu yolunda gerek diyordu. 
Bütün israrım boşa gitmişti: 

- Allaha ısmarladık, bir da
ha görüşürüz dedi. 

- Fakat Beyefendimiz daima 
ameliyat olmıya gitmezler ki ..• 

Ayrıldık ... 
Bavulları bıraktım. Bir otomo

bile atladlm. Ver elini Erenköy ..• 
Lamia Hanımefendinin hiz

metçisi beni salona aldı. Bir 

aşağı bir yukarı dolaşıyordum. 
Fıkır fıkır gülüyor, kahkahadan 
katılıyordum. Ankaraya gittiğimi 
zannediyordu. Biraz sonra beni 
görünce şaşıracaktı, koltuğa gö
müldüm. Bir sigara yaktım. 

~ 
Tel aşla koşan kadın iskarpin-

lerinin merdivende çıkardığı 
gürültü gittikçe yaklaşıyordu. 
Salona delice girdi. 

- Aşkolsun ... Hani Ankaraya 
gidiyordunuz? ... 

Bu sürpriz hoşuna gitmişti. 
- Peld Ankaradaki işiniz ne 

olacak? 
Adam sen de, der gibi 

sağ gözümü kıstım, dudağımı 
biiktüm, kolumu şöyle bir hava
da salladım: 

- Hammefendimizde yiye• 
ceğim bir akşam yemeğine bü
tün istikbali feda ederim! 

İşi şaklabanlığa vurmuştum. 
Deli dolu konuşuyor, tuhaf şeyler 
anlat yor, onu gülmekten katıltı
yordum. 

Yemekte yanımızda hizmetçi 
vardı. Çok uslu durdum. Hep 
ciddi meselelerden bahsettim. Ce 
miyeti Akvam içtimalarmdan, 
küçük itiliiftan, heyetlerin nut
rnndan bahsettim. 

Hizmetçi kahve fincanlannı 
alıp gittikten sonra bir sandalya 
tldım. Dizinin dibine oturdum. 

Sesime ağlar gibi bir tavır 
vererek aşkımdan, sevgimden 
bahsetmiye başladım. O, oralı 
değildi. Çok ciddi duruyordu, 
hissi şeylerle, yalvarmalarla aş

lumı anlatamıyacaktım. Cezri 
hareket laıımdı. 

Ayağa kalktım. Omuzlarımı 
1 aldırdım. Ellerimi pantolonumun 
cebine . soktum. Suratımı astım 
ve başımı onume sarkıttım. 

Melankolik bir aşık gibi, dü
şünmiye başladım. Belki on 
dakika bu vaziyetle kaldım, 

onunda canı sıkılmıştı. Kalkta. 
Gramofonu açtı. Bir tango koydu. 
Nefis tango ikimizde de ayni 
arzuyu doğurmuştu. Ben müstağ
ni duruyor, teklifin ondan gelme
sini bekliyordum. 

Birdenbire başladı: 

- Nedir bu surat!.. Bu ne 
kabalak!.. 

Dansederken neden danldığı· 
mı soruyordu. Ben ayni hazin 
sesle: 

- Seven bir adamın sevgisi 
ni anlatamaması... Yarabbim •.• 
Seviyor, fakat anlaşılmıyor, di
yordum. 

Dans bizi biribirimize iyiden 
iyiye yaklaştırmıştı. Artık samimi 
konuşuyorduk. Maskelerimizi çı· 
karmış, sevgimizi yeminlemiştik. 

,,. Erk~k ve kadınlara mahsus ökçeli ve 
ökçesiz yazlık keten ayakkabıların 

En sağlam ve en zarif 

"Kurt,, markalı 
Ayakkabdardır. 

Bu ayakkabılan Avrupa'dan relen tenia ayakkabılarında;ı farkedeme:r.ı.iniz. 

Flatı da hemen 1 emen yarı yarıyadır. Muhteıem halkımıı: ve mektepli 

efendll• iter haltle Wr .._.. 11nMlelt ... ....,.,. iktisauadandlr. Her 

kavafi7e mağazaaında 

" Kurt ,, yazıh ayakkabıyı arayınız. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 
Emniyet and ğ mlik HAİNLERİN İÇ YÜZÜ:.--Muh:_·:'=_ ~·zayede 

KAT'I KARAR İL,ANI 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yapblar ::~~;;~-.~.~:.~m .. ~: ... 

r 10 800 9264 Üsküdarda, .t-lacahasna hatun nı<lhaHesinde 

Merhunatuı Ciaıı ve n vki ve e 
müşt«:mila•ı 

iHTİLALE. HAZIRLANMAK CÜRMİLE HEPSİ ~~:::.f.·ky~:·~rşı:0::~0::.,;:~; a~şa::~~ ~ 
HAKKINDA TEVKİF MÜZEKKERESi KESİLMİŞTİ J :!:':m:~e~~i:ed~)bir halayı havi b"r ~~~~~Ziver Ef. 

275 2991 5645 s d 1 bazı ecnebi devletlerle dostluk u~ ive, ~ ıtarlada, eski 33 Mü. ve yeni 
- 77 - · 20 numaraL yüz on sekiz arş n arsa ü:ıerinde 

Bu Sahteka ... rlık Mollanın tesıs etmek meselesı"ni, o dev· b" k t 1 ~ • b k 
Llkio aralarında bir heyet se

çilmesi teklif olunduğu vakit, bpkı 
Taşkışlada yaptıkları gibi yine kav
i• çıkarmışlar, kimsenin müdür 
mcvkiine geçmesini istememişler. 

Nihayet hapishane idar~si Süleyman 
Şefiği, Merkez Kumandanı Emini, 
Sadık Sabriyi ayırmış ve onları 
karyolalı bir odaya koyup bütün 
tebligatta, yemek intibahile tevzi
atında muhatap tanımış. Tanımış 
•mma rezaletin büyüğü de o za
man çıkmış. Emin dövülmüş, Sü
leyman Şefiğe sövülmüş, Sadak 
Sabriye tükürülmüş. 

, . ı~ a ı 1\:?rgır, ı· atJ ahşap olmak üzere 

h ı • ld Ç ·· k. Jetlere uşaklık etmek manasına ıkJ kattan ıbnret olup bı"rı·n··ı· kat ffi"'"ayık mer-son am esı o u. un ı 1 .. • .,._ 
a an siyasiler tfiredi. İşte hürriyet diveale çıkı1ır, Harici antre,iki oda, bir mat-

hapse tıkıldı, yesinden ve itilafçıfor o siyasilerdir. fak, bir gu~üJl·ane, bir ştalık, ikinci Lat· bir 

felce uğrayıp geberdi. J H~lbuki kuvvetin zafa el uz.at- sofa, bir sandık odası, üç oda, bir hela, bir 
'--------·------~ masma imkan yoktur. Uşağına, balkon, çatı altında tavanı alçak üç ocia, bir 

sofrasında yer veren Efendi de sa~ aflı halk cm, dokuz yüz otuz beş ar.şıo 

Bu münasebetsizlikler, bu den· 
sizlikler, bu boğuşmalar, onların 
fian idi. İtilafçılar için, toprak 
altında bile sakin ve edip olmak 
imkanı yoktur. Dünyaya rezil 
olmak için gelen o avareler, 
bu kabiliyet ve meliifiyetlerini 
muhakkak, ahrete de gölüre· 
ceklerdir. Lakin hadisenin fecaati 
başka uoktalarda tecelli ediyor
du. MıSJr hükumeti.. bu heriflerin 
hakikaten bir suikast tertip et· 
tiklerine kanaat getirdiği için işte 
adliye de "ThtilaJe hazırlanmak,. 
töhmetile hepsi hakkında gayri 
muvakkat tevkif miizekkeresi 
ke!mişti. Vesikalar, ilk nazarda 
mükemmel görünüyordu ve Sait 
Molla gün başma yeni bir vesika 
hazırlayıp hükumete takdim 
ediyordu. 

Mahpuslar, hafta harca o asri 
zindanda kaldılar, tazyik olundu
lar, tehdit edildiler, birkaç kere 
yüzleşlirildiler, mükerrer.en sor
guya çekildiler, nihayet serbest 
bualoJdıJar. Çünki elde edilen 
~esikalano tarihleri hep son 
aylara tesadüf ediyordu. Sait 
Molla nasılsa bu ciheti düşüne· 
memişti, yahut tarih ıceselesiniu 
dikkati ceJbedeceğini uuımamışb. 
Halbuki Adliyet eldeki mektup
ların Sait Molla Mısıra geldikten 
sonra yazılmış ve alınmış olduğu
nu çar,abuk temyiz etmiıti ve 
ba noktayı mühim baJmuftu. 
Sabak Hıdiv ile muhabere ettik
leri iddia olunan bu adamların 
dalıa enel, yni Molla-mn jumal 
vermiye ba§lama.cıwdan evveJ 
böyle bir harekette bulunduklar. 
hsbit olunamıyordu; biUOn vesi· 
kalar, o jurnallerden sonraki ta
rihleri ihtiva ediyordu. 

Adliye bu kuvvetli esas üze
rinde tahkikatı derinletti, Sait 
Mollanm feci \fe şeni sahtekar
lıklarını meydana koydu, mah· 
Pusları bırakh, onun hakkında 
takibat icrasına girişti. Fakat 
Molla, hakastz olduğu kadar da 
pervasızdı. Çevirdiği dolabın kı
rıldığını görünce edepsizliği ele 
aldı, muhtelit mahkemeye miira
caalla Mısır Hükünıeti aleyhine 
tazminat davsı açtt. Oraya res
men davet olunduğunu, ayda iki 
yüz lira maaş almak hakkım haiz 
bulunduğunu iddia ediyordu. 

MoUaııın Mısırdan kovulması 
yaptığı iftira ile açhğı dava yü
Zilndendir. O, ~ebren vapura bin
dirilmif ve Kıbrısa atllmLfh. Ora
da da ayni rezaletleri yaph, 

hinde birçok 

mefsedetJer tertip etti. Memleke
tini teı ketmek ve Ktbrısa sığm
mak izbrarıoda kalan Hicaz Kıralı 
Şerif Hüseynin imzasını taklit 
ederek büyük mikyasta bir ala· 
cak davası ikamesinden de çekin
medi. Lakin bu sahtekarlık, hain 
mollanın sen hamlesi oldu, çünkü 
haps~ tıkıldı, yesinden felce 
uğray•p geberdi!.. 

Hatime 
Tefrikamız burada bitti. Bu· 

gün pehlivan Kadri sağ değiJdirt 
Şibinkarahisaru Feyzi Efendi 
ölmüştür, ümmi clipJomat Şaban 
Ağa, gözünü dünyaya yummuş
tur, Refi Cevadın habası Muhit· 
tin Paşa sahneden ebediyen çe
kilmiştir. Ve meçhul bir yerde 
gömülmüştür. Mustafa Sabri, Is
keçede sürlinüyor, Zeynelabidin 
Şamda bakkallık yapıyor, Rı1..a 
Tevfil< Berutta ölümünü bekliyor, 
Kürt Abidin Bağdatta muhabbet 
teUaJlrğile meşguldür. Bir müd-
det İbnissudun hizmetine girerek 
Vehhabi hükümetinin askeri mi -

fettişiiğini yapmış olan Süley
man Şefik, bu işte de tahakkuk 
eden aczinden dolayı Hicazdaıı 
çıkarılmıştır, Kudüstedir. Hala 
şerefsiz hatıralarım yazmak az
mini besliyor. 

Fakat çehresinden ayırmak İ->
cmediği sahte ta"'aveti Hicaz kuı .. 
sallarmda bırakmıştır, son derel:c 
ı- ej mürdeleşmiştir. Öbür firariler, 
boyunlarına asılan lanet hallrn- 1 
smı siirüyerek şurada dura . 
sefil ve zelil bir hayat geçiriyor
lar. Yavaş yavaş hepsi pe ılivan 
Kadrilerin, F eyzilerin, Şabanlarıı, 
yan·na intikal edeceklerdir. Lakiu 
tarih, onların melanetini hikaye 
etmekten geri kalmıyacak ve her 
yeni nesil, kendilerini teJ'in et
meyi bir vazife bilecektir. 

Şimdi bir nokta kalıyor: Bu 
siitunlarda fU kıymetsiz adamlı:ır 
yad etmekten makıat nedir? isiaı
lerinden bile itr~ndiiimiz Mus
tafa Sabrilerin ve arkadaşlarmm, 
fataubuld.n ~ı .. ıadu 60W'iiki 
hayatlamtl tahlil etmekten ne 
ıibi fllyda umuyoruz ? Aziz oku
yuculanmın müsaadeleri1e bu su
allere cevap verelim : 

Tanzimat devrinden beri bu 
ruemJekette mq'um :bir cereyan 
başJam şhr. Coğrafi •aziyetiocen 
iktısadi alakalardan, siyasi men
faatlerden f: fıya mülhem olduk~ 
Jarıuı iddia eden bir kısım adam~ 
far, • itilM ve ittifak mefhumla
rını genişleterek - şu veya bu 
ecnebi devlete belbağlamak Jii-
ıı:umunu ileri sürer olmuşlardır. 
İlk yıllarda bir nevi İç:tih,ü gibi 
göriinen bu cereyanlar, bi.ahara 
devlet polilikasına teme1 teş il 
edecek kadar kuvvetJeodi. Filan 
sadrazam filan dev?etin, filan 
vezir de öbür devletin taraftarı 
tanınldı. O derecede ki Babıalinin 
ne.yettiği birçok kanunların. bit·-

görülmemişti!".. Hürriyyet ve İti- bahçe V"' bahçede bir kuyuyu havi bir ha-
lifçılar bu hakikatten tegafül et: nenin tam.amı Menekşe ve Fatna Şenide H. larla 

tiler, vatanm esareti pahasına . . • , _E~ııne N~.va~~ H. t-arafmdan bılvesaya Şaziye H. 
da olsa e~nebilerden yardım ı t20 1402 2029 Kadıko~un~e, Zu?tupaşa mahalle!linde, Eski-
aramak ve 0 yardımla da tahta kop~u, yem Hasırcı başı sokağında 
memleketin idaresini ellerinde eski 6 MÜ. yt:ni 25 numaralı yetmiş sekiz 
tutmak istediler. Netice?.. . İşte arş n arsa Ü:!erinde ahşap iki buçuk !kattan 
biz bu tefrikada 0 neticeyi gös· ibaret olup birinci kat: Bir taşhk, bir sofa 
termek istedik ve yabancılara iki oda, bir bela, ve elli altı arşı arsa üze-
belbağhyanların yine 0 yab:ın- rinde bir motfak, ikinci kat; iki oda bir 
cılar tarafında bellerinin kmlaca- sofa, bir bela, çatı arasını Ye doksan dokuz 
ğın! ıspat etmiye çalıştık. arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamt. (alt 

Iti1ifç1ları, bugün sürünüyorlar- kat demir parmaki.lıklıdır. ) 
sa yaJn z muzlim ihtiraslarının Nuriye H. ve Nurettin. Seyfettin B. ier 

65 IOJ5 963 KasımPCl§ada, Seyyidaliçefobi mahallesınde 
değil, körlüklerinin de cezasını eski Nisa mektebi ve yeni Nisa .mektebi 
çel<iyorlar demektir. Kör olmasa- çıkmazı sokağında eski 12 MÜ. yeni •O 
larc'ı Türkiyeyi ancak Türkün numarah yetmiş dört arşm arsa üzerinde 
5~~eceğini ve Türkiyeye ancak ah§ap, maabodrum iki buçuk kattan ibaret 
1 ~rk.ten f~yz gefeceğini görürler- olup, birinci kat. iki oda, toprak kot idor 
dı. Bunu görmediler ve her şey- merdivenalb, ikinci kat. İki oda, bir sofa 
ieriJe - bilaistisna her şeylerile 1 bir hela, bir ,şahnış ve yetmiş üç nrşm bahç; 
b b i~e bir kuyuyu havi bir hanenin tamarnı. V ehibe H. 
era er - vatanda ölmek, vatan- l65 46'J11) ı:ı::o2 U k d d D d ~ ""'° s ü ar a, ebbağlar mahallesinde, Selim 
a gömülmek hakkını da kaybet- paşataşı caddebinde eski 15,4 ve }'eni 13,4/1 

tiler. 1 numara ı yüz doksan arşın arsa üzerinde bir 
Faciauın ibretle temaşaya de- kah kargir, iki katı ahşap olmak ··ure üç 

ğeri vardırf k b attan i aret olup, birinci kat: Bir oda, bir 
- BİTTİ - taşlık, bir mutfak mahalli, bir kömür .ük, bir 

'/?. hela. İkinci kat: Bir sofa dört oda bir hela 
--nkaz Altından üçüncü kat. uç oda bir sofa bir :sandık 
G ı odası bir beta iki çıkma bir balkon çatı ara-

eten Si harici bir antre tulumbalı bir kuyu terkos 
• 
niltiler 

Liyon 9 - Toprak kayması 
yüzünden enkaz altında kalanla
rın akibetinden endişe edilmek· 
tedir. T oprakfarın altından inil
tiler gelmektedir. Tepelerdeki 
ynrıklar heyelan tehlikesini arth
raral< genişlemektedir. 

Sabahleyin enkaz altınd ı. · . an uır 
kadı nla bir dehkanhnın cesetleri 
cıkarılnıı~tır. 

· Ma:ıdarda Liyon Sen Jerruen 
hattı iizerinde 30 ınetre uzunlu
ğu ıda toprak kaymıftır. 

Liyon, 9 - Toprak altmda 
kalanların kurtulmasından ümit 
kesilmiştir. Enk•z albndakilerin 
çıkarılması için çaJışılmaktadu. 
r alUiyeticiler, toprak akından 
Mat1arn Matiyöyi kurtarmıya ça
iışmaktadırfar. Kadınm yan vü
cuJu l<ahn bir .kiriş altında kal· 
nuştır. Bu kiriş kesilmeldedir. 
Zavallı kadının l'<ıcasa ıstırap 
içinde karısım.u bu haline bak· 
mal<tadır. 

J-~toğra/ I ahliii Kuponu 

J :ı lıı:ıı iııi1i ogreıııuek istiyors,ııııı. 

fotı•ı.rnfııı111 5 aılet kupo11 il" lıir 
lı"i•· 1roıı lrriııız. Fotot,'1'afınız ııır:ı},ı 

ıill ıdir Hl t.Hle cılilıııez. 

J, 111. 11 .. o;iı'k 

, ı·\ .ı ,arı :ıt' 

il ııı...:i ~ı .ıll ·riıı 

t" \ • lıı "t 

l '111~ ıgr:.d iıı ıjş:ı.r 

ı ılı , ... ı- mi ? 

ı 

tertibat. ve sekiz yüz kırk sekiz arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. (Yan tar.alı 
galvaniz saçla mesturdur.) İsmail Haklu B. 

j 600 6958 R647 Kasım paşada Süruri Mehmedefendi mahal-
lesinde, Aynalıçeşme, Sur.uri sokağında eski 
3, 5, 7 ve yeni 68, 60, 62, 64, 66, 66 - J 
numaralı yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki kattan ibaret olup bir bodrum bi-
rinci kat camekan kapılı bir mermer taşlık 
bir mermer antre, üç oda, bir mutfak, bari• 
ci yirmi arşm arsa üzerinde diğer bir mutfak 
ufak bir sofa, üç çıkma, ikinci kat; Bir sefa 
dört oda, bir sahanlık, iki heli, ufak bir 
mutfak, bir çıkma, bir kuyu, sahnıç, elektrik 
terkos tertibabnı ve duvarda muhat alb yüz 
on yedi arşın bahçeyi havi bir baneninn ta-
mamı. ( 1ki bölük olarak müstameldir. Bir 
hane ve iki ana olarak liç kıt'a aenet var-
dı!. ) Emine Bahriye H. Meı.et AH a. 

1752 Bu~kderede, .ispanya ve Kiriko eokağ.nda 
akı 16 ..,e 7em 32-ao, 23 numarala iki yüz 
~ arıua olup JÜZ altmıı 4U'flD ana üze-
mıde tabbode bir mağazayı milftemil ahşap 
ispanya sokağında dört ve Kiriko sokağında 
Gç katta on oda, iki ıof a, bir taıiık, bir 
mutfak, bir koyu, ftç hela, bir su deposu, 

170 5320 

ve ikinci kattan itibaren çıkmayı hal'i maa-
dükkin ve araJık bir hane11in tamamı. Avantiya H. 

oo 2330 3695 Kartal, YayaJar karyesi, Derebaş1 mevkiin-
de 1 numaralı f ÜZ arşın arsa üzerinde ahşap 
iki kattan ibaret olup birinci kat zemini 
toprak bir ev altı, bir oda, bir mutfak, bir 
hela, bir kömürlük, bir şahniş, bir çıkma, 
ikinci kat; bir sofa, üz.erinde üç oda, ve ay-
rıca bir sakaf albnda ve üç yüz arşın arsa 
Uzerinde bir ambar, bir ahır, b:r sırııanlık. 
bir ocak mahalli ve tiç yüz arşm bahçeyi 
havi maamüştemilat bir hanenin tamamı. Hakin B. 

250 6036 3984 Hatapkapısında, Hocahamza mahallesinde Ke-
meralb sokağında, eslci ve yeni 5 numaralı 
iki yüz seksen beş arşın arsrı iizerinde ah-
.şap üç kattan ibaret olup birinci kat: iki top-
rak avlu, bir taşlık iki oda, altmış arşın arsa 
üzerinde kargir iki mutfak, odun ve kömür-
lük, bir mahzen, rnerdiven alh, ikinci kat: 

çok fermanların m.üsveadeleri 
ecnebi sefarethauelennde kale· 
me ahnır oldu. Meşrutiyetten 
80Qra ifin reaei büsbütün değifti, 

l°•ıto,;mfııı klişcı;i 30 kıırıışlnk 

·-µ•ıım' •l\a'•'li•.ı•J,ij•li•ıı•~lı•. •,g•o•nd•c:r•il•clı•i•lir•. •ıl 1 • 

dört oda iki he1a biri camekanlı iki sefa 
üçüncü kat: ikinci ..ıcatm ı:ıyni olup fazla ola-
rak bir sandık odası ve beş yüz on üç .,.. 

( Lutfen sayfayt çeviriniz ) 
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ile SiNEK, TAHTA KURUSU, GÜVE, PİRE, BiT; ÖRÜMCEK, 
ağaçlar, çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar, kUmesi 

ve sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri mevti ebedi ile 

kat'iyyen öldürülür ve bir daha dirilemezler, aksini ispat edene 

5000 Lira Hasan 
tazminat verilir. Ecza deposu. 

şın bahçeyi ve bir kuyuyu havi bir hanenin 
tamamı. Hadiye H. 

850 6205 8825 Kanlıcada, Çubuklu caddesinde, eski 24 Mü. 
24, 24, 24 yeni 23, 2-2, 2- 1, 2-3 numarala 
seneden yüz yetmiş ve mahallen iki yüz 
on beşr aşın arsa üzerinde bir katı kargir iki 
katı ahşap olmak üzere üç, katta sekiz oda, 
iki sofa bir mutfak iki hela bir antre bir 
taşlık, bir balkon, bir tulumbalı kuyu, bir 
sarnıç ve albnda üç dükkanı müştemil bir 
hanenin tamamı Abdi B. 

U 993 9103 Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde Yorgancı 
sokağında eski ve yeni 2 numaralı yetmiş 
arşın arsa üzerinde bir katı kargir bir katı 

ahşap olmak üzere iki kat olup birinci kat: 
Bir çimento taşlık. bir oda (yük vardır) helA 
ikinci kat iki oda bir sahanlık ve harici bir 
mutfağı müştemil yetmiş arşın arsa üzerinde 
kain hanenin tamamı Abdülkadir B. Rukiye ve 

Rabia Seher H. lar 
171 Sl30 9D58 Uzunçarşıda, Samanviransani mahallesinde 

Uzunçarşı elyem Hanarkası çıkmazında eski 
317 Mü. yeni 1 numaralı kargir üç buçuk 
kattan ibaret olup bodrum katta bir mutfak 
bir kömürlük, birinci kat bir oda, bir sofa, 
bir malta antre, ikinci kat iki oda bir sofa, 
bir hela, iki şahniş, üçüncü kat bir oda, bir 
sofa bir hela, bir daraça, elektirik ve terkos 
tertibatını havi 333 numaralı dükkanın on 
sekiz zira terbiinde olan havasile 331 No.lu 
dükkanın ancak beş zira havasım müştemil 
bir hane Yusuf Kemal B. Vekili Miinevver H. 

230 2486 9345 Rumelihisarında, Alitarlak mahallesinde 
Çeşme sokağında, eski 9, 9 Mü. yeni 19, 21 
numaralı altmış altı arşm arsa üzerinde ah· 
.şap iki katttan ibaret olup zemini "bodrum, 
birinci kat: çini bir taşlık, bir oda bir hela 
merdiven altı kömürlük, ikinci kat bir sofa 
liç oda, bir hela, ve 19 numar~lı~ı doksan 
arşın arsa üzerinde kargir fırın olup (d .:k
kan haline ~onulmuştur) toprak bir koridor 
bir avlu, bir ocak, bir hela, servis merdi· 
venle ikinci kata çıkılır burada bir sofa, 
hamur imaline mahsus bir bir oda (dükka
nım önü camakanlı ve tahta kepenklidir) 
ve iki yüz on beş arşın bahçeyi havi maa· 
fırın bir hanenin tamamı (ikeleye beş daki-
ka mesefededir Cemile H. bilasale ue Ziyaettin B. 

namma bil\'elave 
90 924 2689 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hüda

verdi oğlu sokağında eski 6 ve yeni 81 nu
maralı yetmiş iki arşın arsa üzerinde ahşap 
iki buçuk kattan ibaret olup zemin katı bir 
malta taşlık bir mutfak bir ocla bir hela bir 
kuyu birinci kat: iki oda bir sofa bir hela 
ikinci kat: bir koridor bir oda bir daraça 
bir şahniş elektrik tertibatını ve otuz üç ar-
şın bahçeyi havi muhtacı tamir bir hanenin 
tamamı. Behiye H. 

2lJO 1520 8346 Zencirlikoyuda, atik Alipaşa mahallesinde, 
Çukurbostan sokağında eski 85 ve yeni 83 
numaralı kırk arşın arsa üzerinde kargir üç 
katta üç oda ( biri ufaktır) iki sahanlık bir 
ufak mutfak, merdiven altı, ufak bir antre, bir 
gusülhane ve altında bir dükkanı müştemil 
harici sıvasız bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 

ISIO IG645 9U45Edirnekapıda, Haticesultan mahallesinde, 
Camiişerif soka~nda elyem Tramvay cadde
sinde eski 7,9 yeni 9, 11 numaralı yüz yetmiş 
arşın arsa üzerinde kirgir dört buçuk kat• 
tan ibaret olup bodrum katı : dört kömür
lük, natamam çamaşırlık mahalli birinci kat; 
zemini çini önil ustör kepenkli dükkan, bir 
antre, bir sahanlık, iki oda, bir antre, bir 
bela, bir mutfak, bir numarala daire, iki, üç, 
dördüncil katlarda dörder ~oda, birer çini 
antre, birer heli, birer mutfak, 2,3,4 numa· 
ralı daireleri ve elektrik Terkos tertibatını 
ve yirmi dokuz arşın aydınlığı havi maa· 
dükkan bir apartımanın tamamı. Hüseyin izzet B. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
altmış bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra ve 31 gün müdetle müzayedey~ vazedilmiş ve 
16 Haziran 932 tarihine müsadif Perşembe günü saat eın dörtten 
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçukta 
arttırma bedelleri muhammen kıymetlerini geçliği takdirde kat'i 
ihalesinin yap.iması mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların 
mezkür günde saat on beş buçuğa kadar Sandık İdaresine müra
caat eylemeleri ve saat on be~ buçuktan sonra vuku bulacak 
müracaatlerinin kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıklan ve başkaca 
talip zuhur eylemediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen 
çekif mit addoluoacaj'ı lüzumu ilin ol"'1ur. 

Öksürenlere: TRA HAKK EKRE 

932 Paris 
• • • 

mevsımının yaz 
krep modaları 

Her iki 
Ve cazip 

krepin en canlı 
renkleri vardır, 

Boyaları sabittir, hiçbir 
Zaman solmaz ve çıkmaz! 

Kumaşlar şarjlı olduğu 

İçin daima düzgün 
Ve dökümlü durur. 

• 
Deniz Harp Mektebi ve Lisesi 

Müdürlüğiinden : 
Deniz Lisesine girmek arzu eden ortamektep ıebadetnameıini 

haiz veya ortamektep son sınıf derecesinden imtihana talip 
telebelerin temmuzun on beşine kadar Heybeliada'da ( DENiZ 
HARP MEKTEBi VE LİSESi Müdilrlüğüne ) müracaat etmeleri. 
( Tafsilat istiyenlere mufassal kayıt ve kabul şeraiti gönderilir. ) 

REİSLERi 
Her ay haHnize göre, vasati olarak 50 ili 150 lira sarfediyorsunuz. 

Bu masraflarınız bakkal, kasap, kunduracı, terzi, tuhafiyeci, doktor, 
eczacı, lokanta ve saiteye taksim edilmektedir. 
Alacağınız mallara ve ziyarete edeceğiniz mağaı:alara göre değişen ve 

0 
/ 0 5 ilô. 20 iskonto temin eden 

H. Z ET 
Şirketinden tedarik edeceflnlz bir kart Hyeaiııde mHraflarını:ıdaa tahminen 

yüzde on nispetinde ten:ıll edeblliulrıl:ı:. Bir ıenellk olan bu kartın fiatl 3 l"radır. 

Takriben bin mağaza ismini zikreden kataloğumuzu isteyiniz 

HiZMET 
Galat41. Voyvoda Han No. 3 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi Baıkifa. 
l>otinden: 

1 - Erbabı vukuf tarafından 1350 
lira. kıymet t.ahmin edilen Taksimde 
Kazancı mahallesinde Çeşme sokağın
da 8 numarah hanenin gayri kabili 
taksim olmasından dolayı şuyuun iza
lesi zımnında verilen karar mucibince 
lıir ay m iiddotlo aç ık arttırma ilo sa
tılığa. çıkarılrııışlır. 2 - Gayri menkul 
zemin katından maada. iki katı havi 
olup ahşap ve haraptır birinci katta 
iki oda bir halA mevcuttur ikinci 
katta kezalik iki oda vo bir halA. 
mevcuttur. 3 - lpotok vo haczi yoktur. 
4 - 1ştiraya talip olacak milştcrilcrin 
yovmü müzayedede 100 do yedi bu
çuk nispotindo pey akçesi depo etme
leri mecburdur. 5 - Jndclmüzayede 
iizerinde bırakılan zat bodcli mlizaye
ıleyi ihale tarihinden itibaren nihayet 
beş gün zarfında mahkeme veznesine 
tovdi etnıı>diği takdirde ihalo fes ve 
bundan miitovcllit zarar ve ziyan ve 
farkı fiat kendisinden tazmin ettirilir. 
6 - Tapıda miisoccol ıro gayri müseccel 

ak snhipl ori müracaatla us ul en sıfat 
YO alacaklarını tespit ettirmedikleri 
takdirde bedeli mtızayodenin paylq
·masınd:ı.n hariç. bırnkılır. 7-Bu baptaki 
ş rtnnmo; 4/5/032 tarihinde muhakeme 
divanhane ino talik edilmiş olduğu 
gibi daha ziya.do ıııaltıınat almak isti
ycnler Beyoglu Sulh Mahkemesi Baş
kitalJetinc miir:ıc.'latla malfım:ıt istihsal 
cdebilirlt"r. 8- 7 /G 93ı? tarihin o müsadif 
salı günU saat 15 ilelG iştiray:ı. talip 
olanlar pey akçesilo birlikte Beyoğlu 
;-';ıılh ~labkomesi Başkitabetino mü· 
r:ın:ı:ı.tları lilzuınu il!l.n olunur. 

r:.~2z H~!~~.~'""" 
J 

Dr. Esat Pş. Dr. Şükrü 
Babıali - ViHlyot karşısında. No. 1 fi 

latanbul 8 inci icra Dairesinden ı Bir 
deylad- dolaya Maıpuççularda Çar11b 
handa 18 No. la odada tabh hacte ahuıa 
:ıımpara klfıdı, tel ÇİYi ye yumak ..,.alan• 
füruhttl tekarrilr edell 12151932 ..,....-. 
~aG Mat 12 den 13 e kadar maJaalllnde 
f Jruht edUeceflndea yevmi makAnla ..-
muru.aa müracaat edilme•! llb oluaur. 

i 
v oc: 

.ııt er 11naf İf•İzlere f ı •• bti• 
yenlere İfçİ verilir. 

Jf- Emlik ıatıhr kiraya veril1' 
Ye akarat idare olunur. * fş Ocatına ortak alınır. 

Sirkeci A.akara caddesi T. :l,349S -

Gayrimübadiller 
Cemiyetinden : 
Ank:.ı.ra'dan avclet cdon ınurahlıns

larıırıızm bilcümle Gayrimübadiller 
ınenafiino ait olarak Maliye Vekaleti 
Cclile~iııdou telakki ettikleri hususa
trn mUzakeresi zıınnmda Cemiyete 
mukayyet olan ve olınıyan umum 
Gayriırıiib:ıdillorin ayın 23 ilncU pazar
tesi günü saat 14 tc lstnnbul ifa k 
Kdnde bulunmaları rica olunur. 

Son Poıta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 
Nepiyat Müdürila Halil LQtfl 


