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İTALYA 
• 

KREDi IYOR 
Gir 
a 

Avrupa İki Mühim 
Romadan yazıltyor : Fransız gazeteleri ismet 

Pa,anm Roma seyahatine alt makaleler yazarak 
bu seyahatin manasmı tefsir etmektedirleı•. Bazı 
•lyasl mehafll Rusya, ltalya, Almanya, Türkiye, 
Yunanistan ve Bulgaristan mukarenetlnden mu· 
alrren bahsetmektedirler. 

ltalya He Fransa arasmdakl mUnasebat her 
gUn gerglnleşmektedlr. Bu gerglnllğe başhca 

••hep, Yersay muahedesinin tadili lüzumunu 
ltalyamn açıktan açığa Heri sürmesidir. Filha· 
klka ltalya slyasetinin Versay muahedesine 
karşı daima ayni muhalif vaziyet aldlğı malOm· 
du. Fakat son zamanlarda bu muhalefet şiddet· 
lenmiştir. ltalyanlar bu muahedeyi adaletslzllğln 
bir numunesi olarak tavsif etmektedirler. Ro-

. .., . . 
mız 

Cepheye Ayrıldı 
madakl Sovyet sefareU ismet Pafa ve heyet 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Paris, ?8 ( A.A ) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Sen Bris, ismet Paşanmı Roma seyahati hakkında 
Jurnal gazetesinde yazdığı makalede diyor ki: 
" 1928 de imza edilerek dün tecdit edilen dostluk 
muahedesi belki başka bir isimle tevsime layıktır. 
Almanlar, Ruslar, Türkler ve İtalyanlar Terki 
T eslihat Konferansında hemen daima sıkı bir blok 
teşkil etmektedirler. Bundan başka Cemiyeti Ak· 
vam miikemmel bir manevra sahası arzetmektedir. 
Çokt:ınberi Türkler ve ltalyanlar, Almanlar Rus .. 
ları bu manevraya ilhak etmek arzusu ile yanıp 
tutuşuyorlar. ( Devamı 11 inci sayfada ) 

Ot z ilyonlıık Kredi Açıl yo 
Roma 29 (Sabah saat 4) - İtalya Hükumetinin Türkiyeye bir kredi 

açacağı 'rivayet edilmektedir. Açılacak kredi Miktarı 20 ili 30 milyon arasın
dadır. Bunun yarısı nakten verilecektir. İtalya - Türkiye iktısadi işlerinin tan· 
zimi için müşterek bir kombinezon yapılacaktır. 

J ponya, Muharebe Et -1 
ınek Arzusunda Değilmiş! 

Bir Deniz Hırsızı 
Limanda birçok hırsızlıklar 

yapan Rizeli Osman dün İnebolu 
vakurundan eşya çalarken yaka· 
lanmıştır. 

Beşiktaştaki Ihlamur 
Mesiresi Kimindir? 

Hazine, Bu Yerin Şayanı Hayret Bir 
Surette Kaçırıldığını İddia Ediyor 

EkaJil 50 bin llra kıymetinde olan bu yer, 4100 liraya satılmıştır 

Hazine idaresi. kendisine ait suallere, Tapu idaresi, bir türlü 
r mühim bir ara~inin kanunsuz bir cevap vermiyor. 

1 
şekilde kapatıldığı iddiasile Tapu Hadise şudur: 
idaresine müracaat ederek bazı Beşiktaşta, Ihlamur kasrının 
sualler sormaktadır. Fakat şimdi- karşısında Ihlamur isimli bir me· 
ye kadar üç defa tekrarlanan bu ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Neşredilen Beyanatta Rusyanın Men- z de j SIZ 
faatlerine Dokunulmadığı Söyleniyor .---- ----

!:;~E::~~f ~::~:,~:!~:~; 1 · , .. · IAda~~lı Ali isminde Şık Bir Adam, Giz-
=~i~:~:~:til~.ı~~~ Rv':~.~~~:: lendıgı Masa Altından Nasıl Çıkarıldı? 
bahsetmekte devam erliyor. 

Ayni zamanda bu tehlikeli 
bahsin uyandırdığı endişeler teş· 
rih ediliyor. Bittabi burada, har
bi istiyen vaziyette Japonya gös· 
teriliyor. 

Japonyanın Berlin Sefiri M. 
Obata, hühumetinin mütemadiyen 
etrafa saldırmak ister bir vazi
Yette gösterilmesini kabul etmi
yerek matbuata bir beyanname 
göndermiştir. O beyannamede 
M. Obata diyor ki : 

"- Japon hükumeti, Sovyet .. 
lerin Şimali Mançurideki meşru 
ınenfaatlarine harfiyen riayete 
dikkat etmektedirler. Japon bü· 
kumeti, şimali Mançurideki asker· 
lerin, o mahalde bulunan Japon ia· 
haasın sıyanet için bulunduklarını 
başka hiçbir gaye takip etmedik
lerini Sovyet hükumetine kat'i su· 
rette beyan etmiştir. Sovyet hü
kumetinin lıüsnü niyetimizi anla
dığı, ve hiçbir ademi itimat hissi 
beslemediği kanaatindeyiz. Harp 
tehl'k · ı esı hakkında bazı membalar 
;ulanık suda balık avlamak gibi 
kena niyetlerle yanhş şayıalar çı· 

armakia dırlar. 

bilh M. ~batanın . beyanatmda, 
assa bır nokta dıkkate değer: 

Beyanatı neşreden M. Obata 

"meşru menfaatler,, kelimesinden 
ne mana anlamak lazımdır ? 
İşte asıl üzerinde durulacak 
nokta budur. 

Çekosloval<yada Nümayişler 
Prağ 28 ( Hususi ) - Binlerce 

işçi " harp hazırlıklarma ,, karşı 

burada nümayiş yapmışlardır. 
Meclis önüne giden bu kütle, 

( Devamı 11 İpci sayfada , 

Antika eser hırsızlığı, bir müd
dettenberi sari bir mahiyet alır 

gibi oldu. Son birkaç vak' aya ilaveten 
cuma gecesi müzede yakalanan 
kibar bir hırsızın macerası, bu 
tehlikeli meylin bir an evvel önü· 
ne geçmek lüzumuna ehemmiyetle 
işaret eden bir hadisedir. 

Vak'a şudur: 
Müze bekçileri, müessesenin 

kapıları kapandıktan sonra her 
tarafı sıkı bir surette gözden 
geçirirler. Nitekim cuma ge· 
cesi de ayni şeyi yapmışlar ve 
masalardan birinin altında ka .. 
lınca ve bir yılanı andıran 
tuhaf renkli bir şey görmüşlerdir. 
Garibi şudur ki bu bekçilerden 
biri, bir gece evvel rüyasında, 

müzenin ayni noktasında bir ej· 
derha görmüş ve mücadele eder• 
ken bitap bir halde ve ter içinde 
gözünü açmış, rüya gördüğünü 

anlayınca derin bir nefes almış. 
Bir gün evvelki rüyanın tesiri 
altında bulunan bekçi, garip bir 
tesadüf neticesi olarak bir gün 
sonra ayni yerde bir yılana tesa
düf edince fena halde ürkü
yor, fakat derhal kendini top· 
lıyarak arkadaşlarım çağırıyor, 
bir gece evvel rüyada gördüğü 
ejderhamn masanan altında bu-

lunduğunu haber veriyor. Hemen 
deynekler tedarik olunuyor, teh· 
likeli zannolunan bu cisme vu
rulmıya başlanıyor. Faka ilk 
darbeyi. müteakıp bunun bir 
yılan olmadığı, bir pantalon 
paçası olduğu anlaşılıyor, ucun-

dan tutulup çekiliyor ve dışarı 
çıkarılıyor. 

Masanın altından çıkarılan 
adam, son derece şık gıyınmiş
tir. Tesadüfen karşılaşabilecek 
hademelere ilk bakışta hürmet 

(Devamı l I inci sayfada) 

Ev lilijJe Dair 

- Ya ! Demek Meliha ile evlendiniz ve çok mes'utsunuz ? 
- Evet .• Meliha çok mes'ut ve ben evliyim L •• 
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Halkın Sesi 1 • L ı Günün Tarihi 

Doktorların Ver- Miibadele İşleri Ne 

dik~~~! ~~~ ;~~~~~ S E _R ~-i O E f Hırsız 1 M U A Y E N E ~!!a~üb~:.tit:!~?. .. 
doktorlar, bir hastaya ilk r. -- b · k d • 1 ou··n Ansızın Ya- ş ~·· , azırana a sr ışlerini bitiremedi· muayene eden doktorun, te- avşanıar o orıer tinden, bütçe encümeni tarafından 
davinio nihayetine kadar il; r. k El v d komisyona yeniden beş aylak tah•i· 
devam etmesi şeklinde bir e avuklar ayı e e·r ı· Bu '7azı·yetten t ·ı . . T k V 4 sa verı mışhr. ür murahhas !:eyeti 
karar verdiler. Bu hususta reiai Şevki Bey Ankaradan avdet 
muhtelif kimselerin fikirlerini Çok Be«enildi Ayasofyadaki Üçüncü Sultan Şikayetçidir etmiştir. 
yaz.ıyoruz: 6 Ah t · · · Komisyonda ı·•ler bet ayda tama• N h 1 - -- me çeşmesmın esrarengız ... 

Sadi Bey ( Kumkapı ışnnc:a •• a - v·ı A k b h • d men bitirilecektir. 
lesi 173 1 ayet onağı a çesın e eJler taraf andan tahrip edilerek Şoförlerin hergün Sıhhat işle· 

- Etıbbba Muhadenct Cemi· açılan çiçek, sebze, meyva ve tunç parmaklıkların aşırıldığını ri Müdürlüğündeki mütahassıı OarUlfilnun Raporu 
yeti bir toplantısında tabibi mü- kümes hayvanatı sergisi büyük dün yazmıştık. Neşriyahmız üze- bir komisyon tarafından muaye· Pr. M. Malş Darülfünun hakkında 
d l h kk d b k bir ragw bet görmüş, iki O"Ün zar- vGcude t• d·rr· y k~ı ,. avi er a ın a ir arar ver- 6 rine polis memurlara dün çeşme- nelerine devam edilmektedir. Fa- ıe ır 1

6
1 raporu e ö e~• 

miş. Bu kararda müdavi doktor- fanda on beş bin kişi tarafından ye giderek tahribatı tesbit etmi· kat şoförler, muayene edilecek tkakdim etmek için yarın akşam An· 
ziyaret edilmiştir. araya gi ecektir. Profesôr dün 

hrın menfaatini korumak ıçın ye baş lam ~ıard •kt d f I M ld ki • · H k k Sergide kırk kadar tavuk, '" ır. mı ar an az a çagırı ı ara ıçın u u Fakultesi imtihanlarıı'ıda ha• 
hastalar başka doktor çağı- ·ı . k d Fakat polisler çeşmenin arka işlerini kaybettiklerinı· 1·ıeri su .. re- zır bulunmu11tur. Bu"ün de G"'lata• ı u yüz a ar gül, her r.evi sebze :s • .. 
ramasınlar mı denmek iste- kısmına geldikleri zaman parmak· rek şikayet etmişlerdir. saray lisesini ziyaret edecektir. ve çiçek, av, süs ve çoban 
Diyor, yoksa herhangi bır k 1 ı k hklann.içcrisinden bir adamın dışrır. Dün kendisile go"r·u·şen bı·r Ferit Bey Geliyor öpe ( eri, uşlar, tavşanlar teşhir 
yanlış tedaviye meydan ver- edilmektedir. hrJadığını görünce hayret etmiş· muharrimize Sıhhat İşleri Müdürü Varşova Sefirliğine tayin edilen 
memek için sonraki doktorlar Jüri heyeti sergide tetkikat !erdir. Bu suretle kendi kendine Ali Rıza B. şunları söylemiştir: Ferit Bey yarın Avrupa ekispre11ile 
ilk doktorun fikrini mi soracaklar? yapmış, altm, gümüş madalyalar yakalanan adam derhal isticvap ,._ fstanbuJda beş binden şehrimize gelecektir. 
Davasını gördürmek isteyen bir ve para mükafall alacakları tes- edilmiştir. fazla şoför vardır. Bunların göz, Kaymakamlar Arasmda 
adam ayni dava için müteaddit bit etmiştir. Tavukçulukta Kamil Kıymetli parmaklıkları kırarak kulak, asabi ve dahili hastalıklar· Bakırköy kaymakamlığına Fatih 
avukatlar tutabileceği gibi has- Rifat, Ratip Tahir, Ömer Lütfi, götürdüğüne şüphe olmıyan bu dan dört kişilik bir ihtisas heyeti kaymakamı Veli, Fatihe Belediyo 
tahğına veyahut hastasına deva Nureddin Beyler alkn ve gümüş ~ adam isminin Mahmut "olduğunu, tarafından muayeneleri yapılıyor. mektupçusu Haluk, Mektupçuluta 
arayanlar da mu••teaddı·t doktor madalyalarla para müka·fatı al- Silivriden bir ay kadar evvel ge- H I f Mezarlıklar Müdürü Süfeyman ve 

ergün otuz şo ör muayene ediliyor. ı k "d" -• b·ı· l mışlardır. Bilhassa Ömer Lu• tfı· lerek bir kahvecinin yanına yer- mezarı mu urluğüne de Mezbaha 
çagıra ı ır er. Bunları da seyrüsefer gönderi· idare MecJiıi izasmdan Cabir Beylo 

Beyin yetiştirdı•gM i ku-rkJu··k cı·ns leştiğini, meraklı olduğu için çeş- b h 
• k k ld · yor. Sa a leyin saat dokuzdan tayin edilmişlerdır. 

Ali Bey (Koıka tramvay c:addesl 17) tavşanlar çok beg· enilmiştir. meyi tet i e ge iğjni söylemiştır. Kahve Kıralı 
E bb M b d P 1. ı b · · k itibaren gelen şoförlere numara - h a u a enet cemiye- Ömer Lütfi Bey, Viyana ma- o ıs er u garıp zıyaretçiyi ya a-

. . k b • d. H lıyarak karakola götürmüşlerdir. veriliyor ve saat dörde kadadar Şehrimize gelen Brezilyalı kahv~ 
tinıo ararım egen ım. er şey visi ve Şin Şinla cinsi olmak kıralı M. Alfredo takas için tetkikat 
gibi lkbsadi buhran doktorlara da üzere iki nevi tavşan yetiştirmiş- Neşriyahmızın sıcağı sıcağına se- sıra ile muayeneleri yapılıyor. yapıyor. 
kendisini tanıttığı için Cemiyet tir. Bu tavşanları Millet çiftliğin- mere vermesi bizi çok sevindirdi. Yapılan şikayetler doğru değildir." 
i.zasmın menfaatini korumak için den almış ve yavrulatmıştır. R S Fakat diğer taraftan şoförler 
böyle bir karar alabilir. Her tavşa~ senede beş altı esİ fil ergİsİ sıra usulüne riayet edilmediğini 

d f 1 • (~ • f söylemektedirler. Bu kararın teyit kuvveti ol- c a yavru an ım 'u · ·uer se er 
on iki kadar yavru vermektedir. Bazı Macar Ressaınları 

madığı için nihayet bir temenni 
Sergide şimdilik yumurta ve çi- Bir Sergi Açıyorlar 

mahiyetinde kalır. Tatbik kabili- çek üzerine al•şveriş olmaktadır. 
k B b Önümüzdeki pazartesi günü 

yeti yo tur. ir asta nihayet Halk dig· er şeyler için kapanma 
b• 11· · • • d. · d kt Maarif Vekili Esat Beyin hirna-ır tese ı ıçın ıste ığı o ora günü olan pazartesi günü almak 

.. d b·1· B k. yesinde olan bazı Macar seyyah-muracaat e e ı ır. unu ımse üzere siparişler vermektedir. 
menedemez. ları tarafından Galatasaray lise-

• Jalo H. • lbrahim Pş. mahallesi IO -

- Bir hasta memnun olduğu, 
ilacından ve tavsiyesinden istifade 
~tiği doktoru değiştirmek iste

mez. Nihayet sıhhat işleri mem· 
Jekctin nüfus siyasetini alakadar 
eder bir şeydir. Tedavi mesele

lerinde doktorların menfaati ikinci 
derecede gelmek lazımdır. .. 

Faul bey • Ak1ara7 Kuani mah. 3 • 

- Doktorlara bir cihetten 
hak veriyorum. Ekser hastalar 
ikinci bir doktor [çağırdıkları za
man birinci doktoru ve reçete
sini gizliyorlar. Halbuki birinci 
teşhis bilinir ve tatbik edilen 
reçete de görülürse ikinci doktor 
tedavisini ona göre tertip eder. 
Cemiyetin kararı çok doğrudur. 
Fakat tatbik meselesi güçtür. 

Bir Haydutluk 
Silivrinin Kurbalı köyünde oturan 

Bekir Kaya ismindeki şahsı ayni 
köyde sakin Şaban oğlu lsma·ı ile 
iki arkadaşı iple feci bir şekilde 

bo~arak öldürmüşlerdir. K~tiller 
yaknbnmıştır. 

Kaçakçılık sinde bir resim sergisi ~çılacak
t r. Sergi on gün devam "' ede
cektir. 

Bir Madam İhtisas Mah .. 
kemesinde Tevkif Edildi 

Beyoğlur da Anadolu sokağın
da Aliye Han ımın apartımanında 
oturan madam Katinanm Evinde 
(1592) yaprak cıgaıa kağdı ve (8) 
adet ecnebi cıgarası bulunduğu 

ıçın dün ihtisas mahkemesinde 
muhakeme edilmiştir. Madam Ka· 
tinanm kaçakçılığı sabit olduğu 
için (6) ay hapse ve (2392) ku
ruş para .cezasına mahkum edil
miş ve derhal tevkif edilerek jan· 
darmaya teslim edilmiştir. 

imtihanların Kontro:u 
Bu sene ecnebi ve hususi li-

se· Ortamekteplerin imtihan-
la çok ehemmiyet verilmekte-
dir. ı...cnebi mekteplerine gönde
rilecek mümeyyizleri seçmek üze
re, Maarif Vekaleti umumi mü
fettişlerinden ve lise müdürlerin
den bir heyet teşkil edilmiştir. 
Bu heyet mümeyyizlcri seçecek 
ve bu suretle imtihanlar müraka
be edilecektir. 

Sergide eserleri teşhir olunan 
ressamlar Budnay GyuJa, Zajti Fe
renc Efendilerle diğer arkadaşla
rıdır. Bu zevat Ankara Halk 
evinde eserlerini teşhir etmişler· 
dir. 

Şimendifer 
ıı'lektebinde 
Dün, 18 inci Ve Sonuncu 
Devre Mezunları Diplo

malartnı Aldılar 
Devlet Demiryolarma merbut 

Haydarpaşadaki Şimendifer mek· 
lehinin 18 inci devre mezunları 
dün diplomalarını aldılar ve ta
lebeden layık olanlara mükafatlar 
verildi. 

Dünkü merasimde, hay.at ve 
faaliyete atılan gençlerin bu mü- • 
nasebetle duydukları sevmcı 

bulutlıyan şey, bu devrenin so
nuncu olması idi. Ve talebe ka
dar bütün hazırun da, bilhassa 
bunda müteessirdiler. 

Bir Öf üm Tehdidi · 
Tütün amelesinden Ramazan, 

Arnavutköyde oturan F etbi Ef. 
yi ölümle tehdit ettiğinden ya
kalanmıştır. 

Mecidiye Köyü 
Bugünden İtibaren Şehir 

Dahiline Girdi 

Mecidiye köyünün şehir hu· 
dudu dahiline alınması hakkın-

daki kararın Dahiliye Vekaletin· 

~len belediyeye tebliğ edildiğini 

yazmıştık. Belediye dün bu emri 
Beyoğlu kaymakamlığına tebliğ 

etmiştir. Bugünden itibaren M e
cidiye köyü resmen şehir hududu 
dahiline alınmıştır. 

Köyde bugünden itibaren be
lediye kanun ve nizamları tatbik 

edilmiye başlanacaktır. Et kesil
miyecek, tenekeden baraka ve 

ahşap evler yaptırılmıyacak, yol
ların tanzimi ve inşaat Belediye 
kanunlarma tevfikan yapılacaktır. 

Bir lrz DUşmam 
Şileli kalaycı Hakkı isminde 

birisi, bir kızcağızın ismetini le-

kelemek cürmile dün Ağır Ceza
da yedi buçuk ay hapse mahküm 
edilmiştir. 

Vapur Parası 
Fazla Ücret Meselesi 

Tahkik Ediliyor 
Türk limanlarile, ecnebi limal14 

ları arasında vapur işleten bazı 
kumpanyaların tarifeleri yüksel
terek Türk ihracat mallarından 
fazla fiat almıya başladıklarını 
yazmıştık. Ticaret Odası meseleyi 
ehemmiyetle takip etmektedir. 
Acenteler ve kumpanyalardan 
mesele sorulmuştur. Tetkikat 
neticesi lktısat Vekaletine bildi·· 
rilecektir. 

Tazim Telgrafı 
Balkan B irliğ"ı Cemiyeti lstanbul 

Mümessili Tahir Bey Balkan haftaıı 
münasebetile Gazi Hz .• 1e bir tazim 
telgrafı çekmiş, Gazi Hz. de teşek• 

kür ve muvaffakıyet temenni et• 
miflerdir. 

Tren Altmda Oldu 
Kartalın Harmanlı köyünden Vefi 

oğlu :-talil Kartal ile Pendik arasın• 
da tr~n yolundan geçerken birden• 
bire kendisini alanıamıt ye trenin 
alhnda kalarak ölmü~tür. 

Serbest 
İthalat 

Yeni Takas kararnamesine naza• 
ran ithalat karşıhğı olarak yapılacak 
halı ve tiftik ihracatı için Ticaret 
odalarından menşe şahadetnnmeli 
alınacak ve bu şahadetname muka• 
bilinde ayni kıymette herhangi bir 
ithal maddesi memlekete kontenjana 
tabi olınnrlan vireocetrt·r. 

Son Postanzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Balıkpazarı 
1 

l: Yolcu - Şuna bak Haşan 1 
B. vah zavallı adam. Galiba cu· 
ma giinü futbol oynamış. 

2 - Bak bunun da aya_ğı kl
rılmış. Her halde şeytana • oyu'p 

otobüse binmiş olacak. 

3 - Şu znvallının da kafası 
patfa'mış. Gece yarısı karmanyo
faya mı uğradı acaba? •• f 

4 -.. Ya şuna ne der:sin? Za
vallı delikanhya galiba köpekler 
saldırmış! •• 

5: Hasan B. - Yok efendim, 
y k. Ne o, ne bu, bunlar deli 

t•kir c • ı t ; (Tösterip aksam 
ı ,1 , • .ı uğrayıp alıf, 

vc:ns ~\Jeo bıcareler!.. 



Her gün 
ismet Paşan'7n
ltalya 
Ziyareti 

•------- Selim Raııp 
. Başvekil ismet Paşa. berabe-

nnde Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştn Bey ve diğer bazı zevat 
olduğu halde ltalyaya yapbkları 
leyabatten dönmek üzere bu· 
lunuyorlar. 

Fakat bu seyahatin beynel· 
ınilel siyaset aleminde doğurduğu 
akislerin bir hayli müddet daha 
devam etmesi çok muhtemel gö
rl\nüyor. 

ÇiinkO her zam bu nevi ziya· 
retleri bir manaya bağlamak iti
yadında bulunan bir kısım Av· 
l'llpa matbuatı, gözlerinin önlln
de apaçık olarak cereyan eden 
hidiseye kani olmuyor ve SOl'Uf'" 
turuyorlar: 

"Bu ziyaretin hakiki sebebi 
ile olabilir ? " 

Son Posto,nın Resimli Makalesi 

• SON TELGRAF HABERLERi Doğruyu söylemek lazım gelir
le, yapılacağı takriben yedJ sekiz 
•y evvel karargir olan Roma 
liyarefl, hakikatte beynelmilel 
Ptotokolun bir icabı ve bilveaile 

•ki doat h&kümet reisinin ıiyul Tu·· rk Heyetı· Şeref 1• ne Ye ikbsadl meseleler tlzerinde 
durarak fikir ve görOılerini biri
·~e anlatmaya matuf dostane 
hır tellkiden ibarettir. 1 A M d k- B 
M. ~:..= tc1a!e1t.-ı: talyan ayan eclisin e Büyü ir 
kikati ilemeJ ilin ettiği gibi M. ı R • T Ol d 
Muaolininin nutkuna cevap veren Kabu esmı ertip un u 
l.met Paşanın sözleri de ayni 
noktaya işaret etmekten hali Roma, 29 ( A.A) - M. Mussolini Cecapları, 
kalmadı. diln lsmet Paşayı V enedik sarayında kabul etmit-

Bir zamanlar, ortaya çıkan ve (erdir. Mülikat btiyllk bir samimiyet havua içinde 
çıkhğı membalar az çok malam olan bir saat devam etmiştir. Mflllkab mllteakip ismet 
tayialarla Tiirk-ltalya mflnasebab- Paşa ile Tevfik Rtııttı Bey şerefine Ayan Meclisin-
lla ıayam dikkat bir fiiphe havua de btlyllk bir kabul resmi yapılmışbr. Nazırlardan 
bikim oldu. Fakat M. Mmaolini M. Grandi ve Süryani, Hariciye Müsteşan, iki 
ile Tevfik Rüşttl Beyin 19'l8 se- nazırm maiyetleri erkim ve birçok Ayan azalan 
nesi nisanında. Milinda yaptık- kabul resminde hazır bulunmuşlardır. Meclisin içtima 
ları mOlikatla bu şüphe havası da· salonu ile diğer salonların ziyareti sırasında ayan 
iİllL Çünki umumi ve hususi men· 
~eri onlan tebiaten dost olmaya reisi misafirlere refakat ebniftir. 
ııbamzet kılmışh. Geçen zaman, bu Resmi kabulll •lteekip bir aiyafet nrflmiftir. 
akikati bir defa daha Ulatb. ismet Pqa ile Tevfik Riiştll B. Ayan sarayından ay· 

Son ziyaret, umumiyetle kabul rılırlarken, reis M. F ederzoniye, gösterilen samimi 

hüsnii kabulden dolayı teşekkllr etmiflerdir. 
Roma, 29 {A.A.) - Beyaelmilel Ziraat Enıti

tüsil Reisi Ayandan M. Da Mifeli ve refikuı 
dün akpm Otel d& Rişi'de ismet Pqa ile Tevfik 
RiiştG Bey ve refikaları Hanımefendilerle, refakat
lerindeki zevat şereflerine bir akşam ziyafeti ver
mişlerdir. Ayan Reisi M. F ederzadi, Hariciye Nazın 
M. Grandi, Hariciye müsteşan, Kral 
namına Kont Mattiyoli, lsviçre ve Lit-
vanya elçileri, Ziraat Enstitüsfi ikinci Reisi 
akademi hasından Kanonika, Profes&r Briji, Bey· 
ıaelmilel Ziraat Emtittısll umumi kltibi ve Harici
ye Nezaretinin yOksek memurları mlttekabil sami
miyet ve karşılıklı muhabbet havasile meşbu parlak 
ziyafette hazar bulunmuştur. 

olunan bu vaziyetin sadece tah· 1 
tim~: ~:reiA1!pad• ve ıre· nhisar Bütçeleri Dün Mecliste Mü-
rek bilhaua Şarki Akdenizde 
IQllı ve siikOiı istemeyi esas k ı d K b ı 
•enfaat bilen bu iki devlet, na aşa ar an a u 
timdi, bu arzularını resmi mil· 
lbessilleri vasıtasile biribirine Ankara 29 ( Hususi ) - Diin rine bükümetin şirkete vazıyet { sarı bütçesi tetkik edildi. 
c:ebren söyletmek rasimesini yap- Kizım Paşamn riyasetinde topla· ettiğini s&1ledi. Bütçe Encilmeni bu inhisann 
~~tan başka bir harekette nan Millet Meclisinde inhisar bllt· Vekil Bey Barut fnhiaarının J! idare şeklinden takdirle babsedi-
....aunmut olmuyorlar. çeleri görüşüldü. Evveli Barut hlikümet tarafiıadan idare edile- . yordu. Buna bazı meb'uslar da 

Bqvekil ismet Patanın aut• inhisarı bütçesi mllzakere edildi. ceğini de bildirdi. Mllteakiben in· ! iştirak ettiler. Vekil Ali Rana 
lcunda s&ylediği gibi mütekabil b hiaarlar Vekili Ali Rana B. eldeki Beyin bazı izahabnı müteakıp - f Bazı meb'uslar mefsuh arut -en aatlerini anlayan ve bu anla- k ti stoklar bı·tiD· ce barut fiatle.: ... ;... müskirat 932 bütçesi 1,720,939 "'• dak ti taki ve mevaddı infillkiye tir e eri ....... ~ı sa a e • P etmeyi ken- Mali ucuzlablacamm aöyledı·, bn.t,.e lira masraf ve 7 ,009, 700 lira q. 
ıqq • • • b" -~ b"I b hakkında sual sordolar. ·ye e· u 7 d 1 k k bul dildi. en ıçın ır Vll&ll"e ı en ve u encümeni reisi de bazı izahat ri at o ara a e · · 
kaaı1 ... 1 

.. akakt!e.rini biribirine ıöyliyenlerin Vekili cevap vererek tirketin 9'n verdi. Bundo sonre Barut Müteakiben Tuz inh._. 9'l3 
... • ısı ve 928 senelerinde kir ettiğini, blltçesi de 886, 194 lira maaraf 

R • • ti b" • 1 929 ve 930 da ise hllkimete lnbiaarı 932 biltçesi 318·021 ve a: 173.329 lira varidat ola-
cl oma zıyare ne ızım an a• ıı·ra masraf ve 829.50I lira 'll't 1i11nız ve herhangi bir mana bisaesini veremediğini, mukavele rak kabul olundu. Bundan 
~mak için savqanlann anla· tadil edildiği halde şirketin yine varidat olmak &zere kabul edildi. :aonra Mühendis Mektebi bütçesi 
lllası liznngelen udece bundan aciz gösterdiğini ve bunun llze- 1 Bundan sonra M6skirat lnbi- 268,390 lira olarak tasvip edildi. 

A7.e~gcih B. M. Murray jlıM"rtışa~ • - - , -T-ok-a-tt_a_D_a_ Kar 
A k J Türkiyenin Terakki Eserle- eseıesı Kış, Bir Türlü Gitmek 
..,r auaşımızı rinden Hararetle Bahsetti · Bir Melı'usun ifadesine istemiyor Gibi 
kaybettik Ank~'!t 2S ( A.~) - A•~ Mürlcaat Edilecek Tokat (Huul) _ 20 Mayıata 

C • • • • • rika bancıye nezareti ıarkı karip Ankara, 29 (Hususi) - Millet Tokadın Kızılakın mffkiine kar 
._

1
• lınharıret • refikimızm eD ıubeai mlldürO M. Murray tara· Meclisinin dinkti içtimaında barut 

....__ 111ahamrlerinden ve gllzide fından 11 ve 12 martta Brovn irtipsına dair Adliye Vekilinden yağdı. Tokadın en yqb adamlan 
;:dqlanmızdan M. Aglh 8. DarGlflinununda T&rkiye ve inlali- bir ıual 10ruldu. Adliye Vekili bu menimde kar yaimuına 
&et ~~danberi h~ yab7ordu. bma dair bir konferana veril- bu huauata yapılan tahkikat uf. hayret ettiler. Hergtbl kar ve 

lba ihtimamlararagmen arkada· . • B k f t ı k ti • halannı anlatb. Sual bir meb'u· yaJl.mur biribirini takip ediyor. llllaızıa kartarılmaa m&mkiia ola- Dllftir. u on erans a meme e mız 1 dil a san ifadesine m ra"-' e • eceji B ..n d ı h b" ...... çok sevdiğimiz Asrib B. dtbı hakkında söylenen sözler bazırun haberine aitti. Riya1et makamı u , ... z en umum ayata ır t: vefat etmiftir. AgAh Bey, tızerine çok iyi bir tesir bırak- bir meb'lllUll ifadesinin abama- durgunluk geldi. Herkea hava• 

Sonra Edildi 

r 

isti gene .. 
Meydan 
Serbesttir 

sası 

._ _______________ A.~ 

Mis Amelia Earhart küçlik 
bir tayyare içinde yapyalnız ola
rak bir uçuşta Okyanusu geçti. 
Amerikadan Avrupaya geldi. 

Mis Amelia Earhart valaA teh
likeli teşebbilslerinde genç kızlık 
ismini taşımaktadır. Fakat haki
kati halde evli bir kadındır. Sey• 
yah ve it adamı Mister Putnamm 
zevcesidir. 

Mis Amelia Earhart bu te
şebbise ablmadan evvel zevcine 
sormuttur: 

Müsaade ediyor musunuz Dear
ling? [*] 

Hayhay, azizem istediğinizi ya
pabilirsiniz ! 

Anlatılan Mister Putnam kafa. 
sına birfey koyu kadmla mlllla
kaşanın faydasız olclaja kan ... 
tindedir, alelbuau '8 kadın 
Amerikab oluna. 

Fakat tasavvur edinb. iter 
tqebbO. fena bir netice v__,.. 
di, Mister Putnam kendi l&eadial 
muaheze eclecekti. 

- :lıfOsaade etmemeliydim. Vala& 
zevcemin çok uimklr oldutunu bili
rim, mtisaademin olup olmayıtın• 
ehemmiyet verecek değlldl. Fakat 'ne 
de olsa bugün kendimi mee'ul görtl
yorum,:a diyecekti. 

Bereket venin bugln Mister 
Putnam bu gibi mltalealan yil· 
rütecek vaziyette değildir. 8Uaml!" 
la beraber mevkiinin yine nazik 
olduğu inkar edilemez. Fılhaldb 
tek batına Okyan11811 hayadan 
geçmek mretile b&,ak bir kab
ramanhk ghtermif olan bir er
keğin zevcesi olmak kadına şe
ref verir. Fakat bndi hesabıma 
akla sığmıyacak bir cesaret ga.. 
termiş olan bir kadının ayaklan 
pantoRab kocuı olmaya izzeti 
nefsim için biraz ap buluyorum. 
Bana öyle geliyor ki roller bera· 
kis olmuıtur ve bu kocama 
vaziyeti biraz güliinçttır. 

Bir defa kendinizi bu zabn 
yerine koyunuz. Herkes gelecek, 
size: 

- c Tebrik ederim, korku nedir 
bilmiyen bir kadının kecasısınız. Ne 
cesaret azizim? O, yalnız batına koca 
Okyanusun ilrerinde dalgalara ve fır
tınalara kartı uğratırken ıiz burada 
yazıhanenizde kim bilir nekadar UzUl· 
miltsilnüzdür? Doğrusu bu da güç ıey, 
fakat ne de olıa zevcenizin.ki kadar 
değil .. • diyeceklerdir. 

Huliaa bana 6yle geliyor ki 
bu kaduun muvaffalayeti ile yal
nız Mister Patnamm değil, fakat 
bltla erkeklerin vuiyetleri de
iitmİf~· Evvelce vaziyet bqka 
idi. Kama ince, zayıf, biraz 
korkaktı, glçlil kıınetli bir hami 
olan kocasmm omumaa daya
nırdı. Halbuki şimdi bu an'aneaia 
tersi de g6riilmiye bqladı. Fılba
kika MİIİI Putnam bir iatima 
dejildir. Nice kadınlar bilirim ki 
tayyareci olmamakla beraber 
azimklrhğı, cesareti ve mlltepb-
bisl!ii llzerlerine alımflarmr • 

Kocalan evde iskambU ~ela 
ile fala bakarken daireden dairq 
onlar koıarlar, onlar çalipiar. 

S&ztln kıSUI: Dtbıya tere 
d6nmiye bqladı. Fakat badi 
hesabıma ben elki nw,.ti ... 
cih ediyorum. M .... iti b
dına bırakanlara da diJecOk 11-
zllm yok! 

1,0 .................. d ... . 
ICWM• Vollld-. luaw 

~ arkadaflan tarafından çok mıştır. Konferau berveçhiati hullsa sına dair olan evrakm meclise lann dtlzelmesini bekliyor. 

... 1 bir hisle sevilen, haya• .,...e~d~il=eb=U=ir=: ========~g=e=ld=iğin="=i=b=H=d=ir=di=. ==============S.=B=E=D=·::- Kaybolan Jolda~i• Yakfeden ve b11 -::: 

::·-~=.:aıe.: r /STER /NAN /STER iNANMA/ "Taggareleı 
did ~ haberi verirken. keder- I Loadra 28 (A.A.) - ffi•a İf• 
il e. aileline ve b&tlbı matbuat Biz, kooperatifler yapmak için projeler hazırlarken Biz parada bolluk l~ndeyla, fakat hlll hert•JI leri nezareti, lrakm K&rtlerle 
ed~o.!. tuiyetlerimizi beyan b:mu Beledlyeal, hayab ucudatmak için ke1tlrme pahalı Jiyoruz.Blzlm belediye ele lzmlrdea d•• alarak mesk6D olaa .U.alinde bir İltik• 

·ı..:.~ hlr yol bulmufo Şehrin muhteBf yerlviftde paurlar •)'Dİ 1ola .tlkllae belld bb: de bir u eYYel 11cuzlata •• ı , ... _umı van~..a.- -•-- !L! L-'-
~ açmıfo Halkı davullarla pasaH davet etmİf. Biltla bnt•rclwk. Fakat proje yapma,......_ ettlkp, f8\. ,.. -~1-rlll•H• U11111 uu ın•.-

leli 1,. _ _a_=- ~imi c.... --Ltre fiatlerinl yarı yanya kırma.. rla aeasluls -a-.1111-aa- ı.!- _ _. _ __. • • L-..L.-1.L.... 

,. ~ 111d. • ~o,. .... ISTElt /NAN. ısrıa itiAliiAı i:-:-'ta':n.U: IUl•; ........ wr::ıea c-. .. ..:. ....... blchekWlr. 
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1 
Tenkit Ve Neşriyat 

Derebeyi 
Ve 

Dersim 
Şark lsynnmın patlak ver· 

mesi akabinde o havaliye giden 
'Ve kıyamın sebep ve menşeleri 
hakkında tetkikat yapan Hakimi· 
yeti Milliye gazetesi tahrir müdü· 
rü Naşit Hakkı Bey, yukanki isim 
alhnda bir eser neşretti. Meşak0 
kat ve tehlikeler içinde toplanan 
mevzu, bir " Geçicinin görüşleri,, 
of m3k üzere büyük bir tevazula 
karie sunuluyor. Bu kitap, zaman 
zaman şarkta pat1ak vermiş 
olan isyanların içyüzünü anlatı
yor. Bu noktadan inkar kabul 
etmez bir kıymeti haiz bulunur. 
Beyin, şeyhin hükümt ve efratla 
olan münasebetleri, bu adamla· 
nn hüküm sürdükleri halk üze
rinde iradelerini yürütmek için 
baş vurdukları sefil vasıtalar, 
elini göstermek için şu kadar, 
peçeli yüzünü açmak için bu ka· 
dar altın alan ve bir nevi sirk 
lübiyatı yapan şeyhlerin haraç 
asul!eri canlı ve açık bir lisanla 
yazılıyor. Bilhassa gençliğin ibret 
ve dikkatle okuması lıizımgelen 
eser, bizim olan, fakat bizim 
olmasına rağmen tanımadığımız 
bir memleket köşesini hakika~ · 
çiy ışıklı projektörü ile aydın
latıyor. 

Bu noktadan eser şayanı dik-
kat ve istifadedir. Muharriri ise, 
takdire değer büyiik bir himmet 
göstermiştir. Kendisini tebrik 
ederiz. 

Güzel Bir Felsefe Eseri 
Darülfünun müderrislerinden 

M. Şeref eddin Bey güzel bir eser 
neşretti. Neşriyat alemi inatçı 
bir kısırlık i<hlme ederken doğan 
bu ciddi ilim ve felsefe kitabı 
istikbal için hayırla bir müjde
cidir. 

Şark ve bilhassa Küçük Asya, 
dinler gibi felsefenin de beşiği 
olmuştur. Serbest ve serazat 
fikirlerini yaşatamadığı için, Ma
kidonyanın üstureler ve hurafe
lerle kaynaşan mutaassıp muhi
tinden Bergamaya kaçan büyük 
Aristo, felsefesini burada yarat· 
mıştır. Sonra da talebesi büyük 
lskenderin iklimlerden iklimlere 
göçen seyyar karargihile bütün 
Şarkı dolaşmış, tetkikat ya~ 
mışbr. 

Aristonan felsefesinde Akde
nizin Şimaline ait tek bir unsur 
bile yoktor. Aristonun felsefesi 
geniş Şark bahçelerinden beğe· 
nilerek toP.lanmış itinalı bir Şark 
buketidir. İslam; felsefesini Aris
todan almışhr. lbni Sina Aristo• 
nun hararetli bir takipçisi olmuş· 
tur. Hayyam bile neşe ve şarap 
kokan şiirlerine bu felsefeyi maya 
yapmıştır. Fakat bu felsefenin 
bütün Şarka yayılan yeknasak· 
lığı bir bezginlik vermiştir. 

Ayni zamanda bu üstadın fi
kirleri asırların adesesinden süzü
lürken birçok yanlış akisler de 
tersim etmiştir. V chim ve hayal· 
lerle de karışan bu felsefeyi ilk 
defa maddileştiren ve başka bir 
istikamete sevkeden; Şemsettin 
Beyin eserini terceme ettiği Bağ
datlı büyük doktor ve filozof 
MeJkano zade HibetuJlahtır. 
Müslüman olduktan sonra Ebül
berekat adını alan, Hayyamın 
bu muasırı, felsefe Aleminde (Ev
hadüzzeman ve feylesofül, Irakeyn) 
likabmı takınmıştır. Halifeler ve 
Selçuki hükümdarlarının başdok· 
torluğunu yapan bu alim, Hayyamın 
mddetli tenkitlerine ve hiicomlarına 
uğramıştır. Ebülberck5t, Aristo
nun felsefesini can alacak nokta• 
larından yaralamış ve felsefeye 
başka ve maddi bir cereyan ver
mi tir. 

Eser bu noktalardan mükem
meldir, faydalıdır . Yalnız bir 
noksanı vardır: Gönül bu kımctli 
eserin di~er iki kısmımn da Türk
çeye naldedilmesini isterdi. 

SON POSTA 

• 
MEMLE ET HABERLERi 

Çankırıda Güzel Bir Gün 
Orta mektep 

Neş'eli Bir 
Talebesi Eğlenceli Ve 

Gezintisi Yaptı Kır 
Çankm, (Hu- Geç vakit Va-

susi) - Şehrimiz Ji, Maarif Müdü-
Ortamektep ta- rü, Müfettişi ve 
!ebeleri evvelki Encümen azaları 
gün çok güzel gelerek eğlen· 
bir gezinti tertip celerin birkaçını 
etti. seyrettiler. Ayrı-

Gez.inti mahalli ca bazı yüksek 
olarak bir saatlik aileler de kır mü· 
mesafede bulu· sameresinde ba-
nan " Sıkkavak- zır bulunarak yav 
lar ,, mevkii ta· ruların neşe ve 
yin edilmişti. sevinçlerine şahit 

Tayin olunan olmuşlardır. 
yerin tabii güzele Yalnız şurayı 
liğine diyecek da ilave ederek 
yoktu. Çayır ve ıözüme nihayet 
ağaçlıktan ibaret vermek isterim : 
olan bu saha Bu sene bu 
talebelere çok kır gezintisinin 
müsait gelmişti. yegane eğlen· 
Talebeler akşama Çankın talebeslnln kır gezintisi lntlbalarından cesi gramofondu, 

kadar çok güzel bir şekilde eğ· beye bir büfe hazırlanmıştı. Sa- J fakat ümit ederim ki gelecek sene 
lendiler, Ağaçların gölgesi albnda balı kahvaltısını çok neşeli bir böyle olmıyacaktır. 
yapılan gramofon partileri çok şekilde yapan talebeler öğle ye· Çünki bu sene mektebin mu-
neşeli geçti. Bilhassa talebenin meğini de daha ziyade iştiha ve siki tedrisatı çok güzel ve süratli 
hep birlikte yapbkları terbiyevi şetaret içinde yediler. bir şekilde ilerlemektedir. Bu su-
eğlence ve oyunlar gıpta ile sey- Yemeklerin alafranga bir şe- retle muhakkak ki gelecek sene 
redildi. kilde yenmesi de temin edilmişti. talebeler kemanlarla güzel parça-

Bilhassa burada zikre şa· Bu zengin büfe sayesinde bütün lar çalarak eğleneceklerdir. 
yan gördüğüm yegane şey, talebenin zengininden fakirine Binaenaleyh tekrar hulasa et-
yemek meselesiydi. kadar hepsi ayni yemekten ye• mek lazım gelirse, ortamektep 

Bir gün evvelinden her tale" mek suretile temiz bir his teza· gençleri heyeti umumiyesi itiba
rile bu gezintilerini talim heye· 

beden haline göre bir miktar büratına vesile verilmiştr. Talebe· 
tinin dirayeti sayesinde çok şen 

para toplanarak kuzusundan tat· ( nin eğlencesini seyir için birçok şuh ve samimi geçirmişlerdir. 
lısına varıncıya kadar bütiio tale· misafirler de gelmişlerdi. Kemal Kadri 

Bina Kiralarından 
Tasarruf 
Yapılıyor 

İzmir (Hususi) - Dün Ziraat 
Vekaletinden vilayete gönderilen 
bir tamimde önümüzdeki mali 
sene içinde yapılmak mecburiye· 
tinde kalman azami tasarruf ha· 
sebile Maadin, Orman ve Zirs at 
dairelerinin hükümet konakların-

da birer daireye nakilleri ve icar 
bedellerinden tasarraf edilmesi 
bildirilmektedir. 

Milli Emlak Müdürlüğü Tica· 
reti bahriye, Mmtaka Ticaret 
Müdürlüğü, Sanayi Müdürlüğü ve 

Maadin Müdürliiğü daireleri için 
Emvali Metrukeden binalar aran-

maktadır. Bedeli icarla bina işgal 
eden müdürlükler bu dairelere 
oaklolunacaktır. 

lzmirde 
Mübadil Bonoları Yakında 

Tevzi Edilecek 
İzmir ( Hususi ) - Mübadil 

bonolarının tevziine ancak iki 
hafa sonra başlanacaktır. 

Kat'i tasfiye kanununun neşri 
tarihinden sonra bazı mübadillerin 
istihkakları mahsup edilmişti. Bu 
gibi mübadillere bono verilme

mesi lazımgeldiği halda tasfiye 
komisyonunun bunlar namına da 
bono tanzim etteği anlaşılmıştır. 

Bu bonolar vilayete gelmiştir, 
bunlar tefrik edilecektir. Bazı 
bonolar namına da icra marife
tile haciz vazettirmiştir. Bun1ar"~a 
mübadillere tevzi olunamıyacaktır. 

Mektepliler 

Edirne ( Hususi ) - Bu se· 
ne şehrimizde talebeler idman 
şenliği muvaffakıyetle yapıldı. 
Kız ve erkek talebeler yekne· 
sak ve temiz elbiselerile if ti
harla seyredilen bir manzara 
teşkil etmişlerdi. Bilhassa be
den terbiyesi harekitaoda gös· 
terilen intizam her türlü tak
dirin fevkindedir. Mektepliler 
bayramı da havaların milsait
aizliği yüzünden ancak 21 
Mayısta yapıldı. Tatebeler hep 

bir arada saf hava içinde te
miz, neşeli bir giln yaşadılar, 
Gönderdiğim resimlerden biri 
idman şenliklerine, diğeri de talebe 

Arasında 

bayramına ait iki intibadır. 
~~~--------............. ______ ~~~-

Kim OldUrdü? 1 
Geçenlerde bir şerir Bartın 

civarında bir adamı öldürmüş, 
ceketini bir sırığa geçirip cese· 

din başucuna dikmişti. Cinayeti 

işli yen şerir herifin Tuzcular 

köyünden Ali oğlu Yusuf oldu

ğuna dair kuvvetli deliller elde 

edilmiş ve kendisi yakalanmıştır. 

Peynirden Zahirlenenler 
Barhnda beyaz peynir yüzlln· 

den bazı zehirlenme hadiseleri 

olmuştur. Zehirli olduğu şüphesi 

uyanan peynirler toplatbrılmıştır. 

Zehirlenmenin mayadan veyahut 

içerisinde peynir yapılan bakır 

kaplardan olduğu zannedilmekte, 

tahkikat yapılmaktadır. 

Mayıs 29 

E'v Doktoru 

Güneş 
Çarp1nası 

Güneşin ve umumiyetle sıca
ğın bünyemiz üzerinde muhtelif 
tesirleri vardır. 

Bu, bilhas a mutedil iklim
lerde, güneşe maruz vücut kıs· 
mmm kararmas ı , kızarması, yanık 
tesiri vermesi ve derinin dökül· 
mesi şeklinde tezahür eder, 
yahut ta yakıcı bir güneş altında 
uzun müddet kalındığı takdirde, 
vücutta bir takım kabarcıklar 

basıl olur. 
Maamafih hakiki güneş çarp

ması, vücutta harici tezahürat ta 
göstermiyebilir. Yalnız güneş çar· 
pan kimsenin deri harareti, şa· 
yanı hayret bir hadise olmak 
üzere 44 dereceye yUkselebilir 
ve hususi bir koku neşreder. 

Bu gibi hastalar, umumiyetle 
bfiyük bir hararet ve yorgunluk 
duyarlar, midelerinde bozukluk 
hisseder ve idrar etme ibti· 
yaçlan fazlalaşır. Müteakıben 
bacaklar pamuklaşır, baş ve 
göğüs ağrıları başlar. Ayni 
zamanda harici eşyayı gör· 
mede gariplikler hasıl olur. 
Herşey birlenkte imiş gibi gelir. 
Teneffüs zorlaş1r ve baygınlıklar 
gelir. Bu sırada ağız köpüklenir, 
yüzde ihlikan hasıl olur, damar· 
lar cildin sathına çıkar, hasta 
boğulacakmış hissini verir. gü· 
neş çarpması, bazan daha ani 
tezahürler yapar ve hasta bir
denbire, bazan konuşurken düşüp 
bayılır. Eğer kendisine getirilmek 
mümkün olmazsa, koma başlar, 
her türlü duygu ve hareket ka
biliyetleri münselip olur ve bir· 
kaç saat içinde gUneş çarpan 
kimse ölür. 

13azı zaman da, ölUm hadisesi 
hezeyan ve ihtilaçlarla vaki olur. 

Hastalığın inkişafı - Eğer 
gtloeş çarpması zayıf ise 2 - 3 
günde geçer. Ağırlannda ise 
8 - 15 gün sürer. 

Nekahat, hararetin düşmesi, bol 
ter gelmesi, nabzın tabiileşmesi 
ve düşünme kabiliyetinin artması 
ile başlar. 

Sebebi - Vücutla elbise ara· 
sında terin tebahhuruna mini 
olacak kalın ve yapışkan elbise 
giymek, sıcak havada alkol lcul· 
lanmak, [çadırlarda kalabalık hll"' 
lunmak ve fazla miktarda buzlu 
meşrubat içmek, makine daire
leri, fabrikalar gibi sıcal< olan 
yerleri havasız bırakmak. 

Tahaffuz çareleri - Hafif ve 
havalandırıcı elbise giymek,; inkı· 
bazdan kaçmak (inkıbaz, başlı· 
başına güneş çarpmasını dav~t 
edebilir). 

Beyaz satıhlara uzun müddet 
bakmamak ve bakarken hususi 
gözlük kullanmak. 

Tedavi - Hastayı havadar 
ve serin bir yere yatırmak, soy· 
mak, soğuk su ile yüzünü, kol· 
lanm, boynunu, göğsünü yı

kamak ve masaj yapmak. ıçe
bilirse gayet hafif çay ve 

kahve vermek, veya gayet az 
kanştmlmış rakılı su vermek, 
ertesi gün müshil kullandırmak, 

eğer hasta baygın jse, vücuda 
soğuk su veya buzla friksiyon 
yapmak, başına dövülmüş buı . 
koymak, ayni zamanda ılık su 
ile lavman barsakları temizler. 
Sun'i teneffüs yaphrrr.anın d, çok 
faydaları vardır. 

Hasta koma halinde ise ayak· 
larına yakı yapı~tmp göğsür.il 
ve ~ücudunu çok sıcak ~uya ba
tırılmış havlu ile sarmak laz 1ndl!"· 

11· 
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Gönül işleri 

Alman yada 
Siyasi Arbedeler 
Devam Ediyor 

----~----------------~-_.Kadın 
Almanyada Siyasi Vaziyet Çok 

Girmiştir Berlin 21 - Almanyada siyasi 
arbedeler ve suikastler devam 
etmektedir. Saks Diyet reisi de 
evine giderken tecavüze uğramış 
ve haydutcasına dövülmü~tür. 
Gürültüye yetişen zevcesi polisi 
çağırmışsa da mutaarızlar kaç· 
ınışlardır. 

Had Bir Şekle 

Komünist oldukları :ıanne· 
dilen birçok işsizler gıda mad· 
deleri mağazalarının camlarını 
kırmışlar, malları yağma etmiş
lerdir. 1 kişi tevkif edilmiştir. 

Magdeburgta Hitlercilerle ko· 
lllfinistler arasında arbedeler ol
ınuş, iki Hitlerci ve bir polis 
Yaralanmıştır. . 

Vestpolyada da birçok kişiler 
tevelverle yaralanmışbr. 

Komünistler Ve Hitlercilerin 
Tahrikatı 

Viyana, 28 - Yeni Başvekil 
M. Dolfus, Milli Meclis huzurunda 
kabinenin beyanatmı okurken, 
Parlamento civarında mühim gü· 
rUltüler ve arbedeler oluyordu. 
Sıkı bir polis kordonu parlamen
toyu muhafaza ediyordu. Komü
llİstler, "Yaşasın Kızıl Çin" , Hit
lerciler, " Kahrolsun Yahudiler ,, 
diye bağırıyorlardı. Birçok Ya
hudiler dayak yemiş ve birçok 
kimseler tevkif edilmiştir. 

Almanyada 
Kabine 
Buhranı 

Berlin, 28 - Siyasi mehafH. 
M. Brüning ile Hindenburg ara· 
ıında yakında yapılacak mülakat 
Delicesi hakkında nikbindir. Bu 
lllehafil, Mareşalm beynelmilel 
llliilıim müzakereler arfesinde 
Brüningin nüfuzunu ihlal etmek 
latemediğini, Başvekil ile Fon 
Şleyzer taraftarlarının Lozanda 
blitün mes'uliyeti kendisine bırak
~ak için itilaf edeceklerini söy-
emektedirler. 

Brününg kabinesinin yeniden 
teıkilinden ibaret olan tedbir 
beniiz şayanı memnuniyet bir hal 
-'ınamıştır. 

• Berlin 28 - Hükumet meha-
filinin nikbinliğine rağmen ka
binenin vaziyeti çok müşkülleş
ıniştir. Son şayialar, inHdenbur
gun Jeneral Grönerin kabinden 
çekilmesini istemekte olduğuna 

Harp Borçları 
Mutlak Surette 
İptal Edilmelidir 

Londra 28 - İsveçli maruf 
ikbsatçılardan Profesör Ogust 
Kassel umumi iktısadi buhran 
hakkında şu beyanatta bulun• 
muştur: 

- Harp borçları mevcut kal
dıkça altın mikyası üzerine mü-
esses mali muamelelerin iyi 
bir tarzda işlemesi mümkün 
değildir. Beynelmilel altın milc
yasının tekrar tesisi için ye
gane şart bütün harp borç.lannın 
cezri bir surette iptalidir. Te<fi.. 
yatın birkaç sene taliki hiçbir 
fayda temin etmez. Harp borçla· 
rınm tekrar tediyesine başlan• 
ması yeni bir buhran tevlit ede
bilir. Bu itibarla harp borçlarının 
iptali mutlak surette lazımdır. 

Almangada 
Taarruz Taklidi 

Vilhelmşafen, 28 - Alman· 
yanın bu muazzam · askeri lima• 
nında bir havai taarruz taklidi 
yapılmış ve halk arasında büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Tersane
nin keskin düdüğü müstahdemine 
düşman tayyarelerinin 50 kilo
metre mesafede olduğunu haber 
verdi. Havai müdafaa kumandanı 
emirler vermiye başlamış, gaz 
maskeli efrat meydana çıkmıştır. 

Hastabakıcılar, itfaiye, istih
kam efradı bunları takip etmiş· 
tir. Kauçuk elbiseler giyinen 
hastabakıcılar halkı zehirli gazle
rin tesirinden kurtarmak için 
kimyevi müstahzuat etrafa saç
makta idi. Maskeli ameleler oto
matik tulumbalarla gazlerin tesir
lerini imhaya çalışıyordu. Biran 
tehlike fevklade bir hadde 
vasıl olmuş, ondan sonra taarruz 
provvası nihayet bulmuştur. 

c 

dair olan haberi teyit etmektedir. 
işte o zaman bir Dahiliye Na
zırlığı buhranı çıkacaktır. 

lslahal Projesi 
Berlin 28 - Yeni mali ıslahat 

projesi kat'i şeklini almak üzeredir • 
Pazar günü Hindenburga takdim 
edilecektir. Kabine, harp borçları 
olan sabık muhariplerin tahsisab
m tenkis etmekten vazgeçmiştir. 
işsizliğe kaışı koymak için dahili 
istimar projesinde biçok müşkü
lat çıkmaktadır. 

EDEBi TEFR~KAMIZ: 24============ 
VİKTOBYA 

..a.;; Muharriri: K nut Hamsıın Nakleden: H. Ş. 

Y Haftal.ur, aylar geçiyor, ve ı O, bu anda belki de sokağı 
oban bütün aşinalardan, cemi- dönmek üzeredir. ihtimal ki ara-

Jetlerden uzak yaşıyordu. Artık banan hayvanları önünde paltosuz 
~eyerlere de gitmiyordu. Yazısına ve kasketsiz bir insan vardır. Bu 

1 
e\'am ederken hazan mubayyi- adam sakatlanmak, ezilmek, ara-

e . 81 onu yanlış birtakım yollara banan altında ölmek istiyor. Fa-
:'1Ptırıyor, ona umulmadık sayfa· kat o ölmek istiyorsa bundan 
•r Yazdırıyor, sonra bu tufeyli kendisine ne ? Bu bedbaht fela-
labrları eserden çizip atmak Ja- ketzedenin gömleği iliklenmemiş,. 
Zınıgeliyordu. potinleri harap, berşeyi pejmür-
d Bazan gecenin sükunetinde dedir. Göğsünün cılız çıpfakhğı 

uyulan ufak bir gürültü, bir görülüyor. Evet bu zavallı ölmek 
arabanın teker:ek sesleri zihnini istiyer. 
Şaşı~tnıa~ için kafi geliyordu. • • • • Başka bir gün, bir adam 
t b. ... işte, dikkat edin, sokak- can çekişiyordu. Bir dostuna Y:l ır araba geçiyor, bu arabaya bazı hesapları havi bir mektup 

açın ! N yazacak oldu. Mektup itina ile 
aak eden ? Bu arabadan niçin yazılmış, tarihi ve imzası yerinde 

ınnıala ? Araba hızla geçiyor. ve majüsküller eksik değildi. 

Vaziyeti mütklil görUnen Dahiliye Nazın 
.teneraı Gröner 

Franıada günün adamı 
M. Heriyo 

Yeni Japon 
Hükumeti 

Londra 28 - Tay mis gaze
tesi, japonyada Amiral Sayto 
nun Başvekil olmasını, iyi suret
te karşılamkta, bu kabinenin Ja
ponyayı çekmekte olduğu siyasi 
hastalıktan kurtaracağına yaz· 
maktadır. Gazete, Japonyanın 
1918 senesinden evvelki müreffeh 
haline rücu edeceğini kaydet· 
ınektedir. 

Sofyada Zelzele 
Sofya, 28 - Dün Kavaklıda 

zeminin altından gürültüler gelmiş 
ve dehşetli bir zelzele olmuştur. 

Bununla beraber o, mektubu 
yazdıktan bir saat sonra ölecekti. 
Garip değil mi? Hatta imzasının 
altma her vakitki çizgiyi çek
meyi bile 41Utmamıştı.. Bu adam 
bundan bir saat sonra ölmüştü .. 

. . . Pencereleri perdeli ve 
mavi boyalı bir oda içinde tek 
bir adam yatıyor. Bu adam bi
razdan bu vefasız dünyaya ebe· 
diyen veda edecektir. Bu fikir 
adeta onu benimsemiştir, zihni 
yorgunluktan bitap kalıncıya ka
dar o bunu düşünüyor.. Akşamın 
yaklaştığmı ve saatin sekizi gös
terdiğini farkediyor. Fakat neden 
saat çalmıyor. Y elkuvan sekizi 
birkaç dakika geçtiği halde sa
atin çaldığını duymuyor. Bununla 
beraber tiriktıraklar muntazaman 
işitiyor. 

Zavallı adam! Beyni uyuşmuş
tur, saatin çaldığım farketmemiş
tir. işte şimdi annesinin duvara 
asılı resmini gürüyor. Artık bunu 

Fransada 
Parlamento 
Ve Kabine 

Paris 28 - Yeni Meb'usan 
Meclisinin içtimaları haziran orta~ 
sına kadar devam edecektir. tik 
\!elsede M. Dumerin hatırası ta· 
ziz edilecek ve matem alameti 
olarak celse tatil edilecektir. 

M. Heriyo dün sabahtan ak
pma kadar Radikal Sosyalistler 
ve diğer Sosyalistlerle mülakat 
yapmışbr. M. Heriyo 5 hazi-
ran gunu kabinesini teşkil 
edecek ve sah günü her 

ı 
iki meclisin huzuruna ÇLkacaktır. 
Kabinenin ne şekilde teşkil edi
leceği malum olmamakla beraber, 
mülakatlarda taayyün ve tespit 
edilmiş olması muhtemeldir. Sos· 
yalistlerin hükumete iştiraki me
selesinde çok ihtiyatkar davra-
nılmaktadu. Radikal Sosyalist 
Fukasının icra komitesi 31 ma
yısta toplanacak, intizar edilen 
ruütalealar 1 haziranda yapıla
caktır. 

Paris, 28 Ayan Meclisi 
2 haziranda toplanacaktır. İçti
mada Reisi<:ümhur intihap edilen 
sabık reis M. Löbrönün istifası 
okunacak, Dumerin katli müna
sebetile geleo taziyet telgrafları 
kıraat edilecektir. 

ll--
Paris, 28 - Resicümhur M. 

Löbrön ecnebi sefirlerine iadei 
ziyaret etmiştir. 

Gorgu1of Ve Rusya 
Moskova 28 - Pravda gazete

si resmen kontrol edilmiş bazı 
vesaik neşretmektedir. Bu vesi~ 
kalarda Rusyanın Lobinskoy kasa
bası sakinlerinin, Fransız Cümhur 
Reisinin katili olan Gorgulufun 
kendi hemşehrileri olduğunu tas· 
tik etmektedirler. Fakat onun 
cinayetinin mes'uliyetini beyaz 
Ruslara bırakıyorlar. 

Çekirge tstilası 
Sofya, 28 - Sviktof ve Kar

loya mıntakalannı çekirge ~ istill 
etmiştir. Halk, mücadele için 
seferber bale gelmiştir. 

Harici Haberler 
Burada bitmPdi liitfen 8 inci 

saq/ada okuyunuz 

neden orada bırakmalı? Kendi 
birazdan ölecek olduktan sonra? 
fersiz gözleri masamn üzerindeki 
çiçek saksısına ilişir; ne yapbğı
nın farkında olmadan elini uza• 
tıp saksıyı kendine doğru çeker 
ve yere düşürüp kırar. Bu saksı
nın da orada kalmasına ne lüzum 
var sanki? Biraz sonra eline ge· 

çen kehlibar ağızlığını da · pence
reden fırlabr, Artık bunun da 
kendisine lüzumsuz bir şey oldu
ğu apaşikardır... Bir hafta sonra 
bu adam Ölmüştü .. " 

Yoban yerinden fırlayıp oda
da dolaşmıya başladı. GürültOden 

komşusu uyanıp horultusunu kes· 
ti. Bitişik odadan derin bir iç 

çekmesi, boğuk bir iniJti işitildi. 
Yohan ayaklarının ucuna basarak 
masasına yaklaştı, rüzgarların ka-

vak•ara çarparak çıkardığı acı 
feryat onu dehşetten dondurdu. 
Bu yapraklan dökülmüt saldide 

Her Zaman 
Kadındır 

Fransızların tenis şampiyonu 
MiL Hanglen isminde bir kız 
vardı. Bütün hayatını spora veren 
bu kız beynelmilel bir tenis ma
çında muvaffak -0larak dünya 
şampiyonu olmuştu. Bu meşhur 
maçtan çıkar çıkmaz ilk işi pudra 
kutusuna yapışarak terliyen yü
züne eski tuvaletini iade etmek 
olmuştu. 

O vakit gazeteler bu hareketi 
kaydederken: Kadın daima ka
dındır, demiye mecbur olmuşlarda. 

* Okyanusu tek başma geçen 
tayyareci kadm Mis Amelynin de 
b~ ~üyü.k zaft:.rinden sonra yap
tıgı ılk aş, Londrada mağazalan 
gezerek alış veriş etmek olmuş
tur. Bunu kaydeden İngiliz ga• 
zetcleri "Kadın daima kadandır .. 
diyorlar. 

Bahrimuhiti tek başına aşan 
bir erkekten daha büyük cesaret 
ve kahramanlık gösteren bu ka· 
dm, gazeteleı e, kadın, aşk ve 
izdivaç hakkında şu beyanatta 
bulunmuftur: 

"Bir kadın, ne yaparsa yap
sın. yine kadındır. Ben bile ev· 
lendim. Evlenirken hüniyetlerim
den mühim bir kısmını terke 
mecbur oldum. Mesela şimdi 
tayyaremle bir yere uçmak iste-
diğim :zaman kocama dönece
ğim zamanı evvelden haber 
vermıye mecburum. Yani, her 
Amerikan kızı gibi ben de evve
la evimi düşiinürüm. Üç hiz .. 
me.tçim var. Fakat zahiremi ken· 
dim almm. Mutfakta aşçıma, ev· 
de hizmetçime nezaret ederim. 
Her eTkeğin kansından bekledi
ği işi görmek vazifemdir.,, 

Soruyorlar. 
- Yaçocuk. 
- Neye çocuk doğurauya 

yım? Ben de ana olmak istemez 
miyim? 

Her genç kız mes'ut olabilir. 
E'rini ve kocaslm mes'ut edebi
len kadın, daima mes'ut olabilir. 
Kadının saadeti kendi elindedir.,. 

HANIMTYEZE 
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kavaklar meş'um birtakım heyu
Jilara benziyorlardı. Boğumlu 
dalların duvulara sürünerek çı
kardıklan gıcub, mütemadiyen 
dinen bir ahşap makinenin gü-
rültüsünü andınyordu. Gözlerini 
biraz evvel yazdıklar1 üzerinde 

gezdirdi. işte bakımz, muhayyi

lesi onu yine birtakım çıkmaz· 
lara sokmnştu. Kendisinin so
kaktan geçen araba ile ne işi 
vardı ? O, evinin yanandaki yeşil 
ve muhteşem bahçeden bahset-

mek, onu tasvir etmek istemişti. 
Bu bahçe şimdi ölmüş ve karlar 

altına gömülmüştü. Fakat o, zih
ninde ilkbabarm geldiğini tasvir 
ediyordu. 

Arbk orada karlar erı.miş, 

kışm dondurucu riizgirlan yerine 
ilkbahann ruhuna nüfuz eden 
kokulu, hafif meltemleri kaim 
olmuştu. 

( Arka11 var) 
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Bir istihsal Bahsi 

Gül 
Yağlarımızı 

Nasıl Satabiliriz? 
-7-

Ticaret Aleminde markalar 
banka teminatından daha ziyade 
itimat telkin eder. Ambalajın 
mükemmeliyeti de onu yapan 
müessesenin ciddiyetine en bü· 
ytik delildir. 

Müstahsillerimizin şimdiye ka· 
tlar birer marka ile muntazam 
ambalaj vUcuda getirmemesi ve 
cihan piyasasile doğrudan doğ· 

ruya satış teşki:ah kurmaması 
bizi çok geri bıramıştır. 

Gülyağı satışlarımız bugüne ı 
kadar hep iptidai şekillerde ce
reyan etmiştir. Birkaç sene ev• 
•eline kadar Isparta ve havali· 
ıinde afyon, tiftik alır gibi bir
kaç tacir gülyağlannı toplar, 
hepsini biribirine karıştırır, ya 
tağşiş eder, ya etmez, İstanbula 
gönderirdi. Burada, memleketin 
menafii Aliyesile hiçbir alakası 
olmıyan birtakım komisyoncular 
kendi hesaplarına satın aldıkları 
yağları jeranyomla karıştırarak 
Avrupaya ihraç ederlerdi. 

işte cihan piyasalarında gül
yağlarımızın kıymetini düşüren, 

hakkımızda fena hükümler verdi
ren bunlardır. 

Şu halde ne yapmakhğımız 
icap ettiği kendiliğinden anlaşılır: 

1 - Safiyete azami ehem· 
miyet vermeli, evsafı muayyen 
daimi bir kalite vücuda getir
meliyiz. 

2 - ileri ~elen müstahsille
rimiz kendi mallarını behemehal 
kendi etiketlerile satmalıdır. 

3 - Müstahsillerimiz yekdi
terinin mallarını biribirine karış· 
tır::namalıdır. ÇUnki evsafı dun 
olanlar iyilerini de bozar. 

4 - ileri gelen mUstahsille· 
rimiz mallarını burada beklete
ceklerine kısmen Avrupada bu
lundursunlar. Bunun için Avrupa 
piyasa merkezlerinde birer acen
ta bulmaya çalışsınlar. Mallarını 
bu işle iıtigal eden bankalara 
göndersinler. Acenteler satııı ya· 
par, banka bedelini alarak mal. 
teslim eder. Bankadaki stok aza
lınca da tekrar gönderilir. 

5 - Avrupada intişar eden 
meslek mecmualarile reklam ya· 
pılmalıdır. Büyük müessesata bi· 
rer nümune gönderilmelidir. Bun· 
lar istihsal masarifi kadar zaru• 
ridir, maliyet fiati tayin olunur
ken hesaba dahil edilmelidir. 

Gerçi saydığımız şeyler, az 
çok masraflarımızı arttıracakbr. 
Faket neticede yine biz kirlı 
çıkanz. Meseli 3000 franka muh
tekirlere verecegımız bir malı 
6000 franka satarsak bin frankı
nı masrafa versek bile yine bin 
frank kazanmış oluruz. 

Yevmi gazete sütunlarında 
yapılacak tetkiklerin kıymeti fen
niyesi bittabi mahdut kalır. Gül
yağcılığının en ince ve fenni me· 
aailini ihtiva etmek üzere salahi
yettar eserlerin tetkikile vücude 
gelmiş bir rehbere muhtacız. 
Müstahsillerimize onu da takdim 
edebilseydik kendimizi bahtiyar 
addeylerdik. 

Maamafih Avrupa piyasalarile 
mllnasebet tesis etmek arzusunda 
bul-anacak müstahsillermize "Son 
Posta ., ya müracaat ettikleri 
takdirde maalmemnuniye dela
lette bulunur, icabeden malümat 
•• tafıilAtı her zaman veririz. 

ŞOkufe Fabrika11 MüeHiai 
Ahmet Ekrem 

SON POSTA 

-Bir Tezgihbaşı Alemi 
Fırın Yumurtasıdır Oğlum... Sen Bu, 

Bunun Nasıl Yapıldığını Bilir Misin? 

" Ayakta bira on bir kuruş .. ,, 
Gelip geçenler, bu bir satır 

yazının cazibesinden kurtulama· 
mış gibi dükkanın önünde takı
lıp kalıyorlar. Vakit akşam ... 
Herkesin iş başından döndiiğü 
saat.. Gider ayak, birkaç bardak 
bira yuvarlanacak, sonra evli 
evine, köylü köyüne dağılacak .... 

Şişman bir adam, nefesnefese 
tezgaha yaklaştı: 

- Çabuk bir bira... Vapuru 
kaçıracağım! 

Yarıya kadar köpükle dolu 
bira bardağını bir hamlede boşalt
tıktan sonra saatine baktı: 

- Üç buçuk dakikam var .. 
Bir bira daha ... 

İkinci bardağı mideye indi
rirken gozu karşıdaki saatte; 
mırıldandı: 

- iki dakikada nasıl olsa 
yetişirim.. Çabuk bir bira! 

Ağzının köpüklerini silerek 
koşar adım uzaklaştı. T ezgi hm 
önünde, kolları dirseklerine kadar 
sıvalı bir adam, saat rakkası 
gibi muntazam çalışıyor: Eli bar
dakta, gözü müşteride, kulağı 
madeni markanın sesinde ... 

Marka " tırınk! " diye düştü 
mü, hemen kadeh musluğun ağ
zına dayanıyor. Markanın sesini 
duymadıkça, bira istiyenlerin 
ıikayetine kulak bile astığı yok. 

Yanımda biri var. Bir yudum 
içiyor, ağzını hafifçe buruşturu
yor, sonra meze yerine bir sigara 
yakıyor. Böyle yumruk mezesile 
birkaç bardak yuvarladıktan son
ra anladı ki olmıyacak. Vezneye 
gidip iki marka aldı. Elinde bir 
sandoviçle tekrar tezgaha döner-

ken yerinin başkası tarafından 
işgal edildiğini görerek homur
danmıya başladı: 

- Nezakete kitaksi be! .• 
Köşenin yeni sahibi bu ho

murdanmaya kulak kabarttı; ken
disi için söylendiğini anlayınca: 

- Ne yapalım, efendim, de-
di, burası tezgihbaşı ... Rahatınızı 
istiyorsanız, içeri buyrun ... 

Öteki bu haklı cevaba bir 
şey diyemedi. Anlaşılmaz bir ses
le tekrar homurdanmakta devam 
etti. 

Ôyleya.. Burası tezgahbaşı ... 
Birasını çeşitli meze ile, rahatça 
içmek istiyen, yirmi beş kuruşu 
bayılıp bir masaya oturur. Kim
se de kendisini rahatsız etmez. 

Bir bardak birayı 11 kuruşa 
tevekkeli mi veriyorlar? 

Tezgah başındaki adamın, 
dikkat ediyorum, yüzü hiç gill· 
müyor. Müşterilerle teklifsiz 
olmak, pek işine gelmiyor olmalı. 
Yalnız, ben bir aralık hulus 
çaktım: 

- Senin ışın de oldukça 
güç.. dedim. Bu kadar müşteriye 
bira yetiştirmek herkesin karı 
değil! 

Kompliman hoşuna gitti : 
- E... Dedi, bu zanaatta es

kidik ! Yirmi iki sene oldu. 326 
da başladık. Yirmi iki sene et

mez mi? 

- Tamam yirmi iki sene ... 
Acı acı güldü : 

- ihtiyarladık, pitti. Fıçı ba
şından ayrılamadık. 

- Fena mı? dedim, nihayet 
barıt fıçısı değil ya bu.. Bira 
fıçısı ... 

Dedi ki: 
- Biraz dikkat etmesek ba

rut fıçısı bu fıçının yanında hiç 
kalır. 

- Neden o? 
Dedi ki: 
- Birayı nasıl çıkarttığımızı 

görmüyor musun? Bu boruların 
içi, bütün oksijen doludur. Bir 
tarafından bir parça hava alsa, 
ne bira kalır, ne fıçı kalır, ne 
de ben kalırım. Hepimiz tavana 
uçarız. 

- Demek tehlike var .• 
Emniyetle cevap verdi: 
- Dikkat ettikten sonra bir 

şey olmaz. 
O sırada müşteriler, tekrar 

tezgahın etrafını almışlardı. Birisi, 
gülerek tezgahtarın çenesini ok
şadı: 

- Bugün yine bir halavet 
var ilzerinde ... 

T ezgihtar işi kısa kesti: 
- Alay cuma günü olur. 

Beyaz mı, siyah mı? 
Geveze müşteri gülüyordu: 
- Ayol, sen onu bilmez mi· 

sin? Beyazın adi var, esmerin 
tadı var. 

Bu sırada, masaları dolduran 
müşterilerle tezgahbaşı alemi 
yapanlar arasında harfendazlıklar 
başladı: 

- Hamallıktan vazgeçemedin 
bir türlü.. Şu biradan ne anlarsın 
bilmem.. Gel yamma da ağız 
tadile iki kadeh rakı içi 

- Mehmet Bey!. Allah versin, 
bugün yine koltuktasın •• 

- Garson, ıu tezgAhtakl 
gözlüklü kara sakallı efendiyi 
çağırsana ... 

Elinde kabukları koyu bir 
renge boyanmış yumurtayı ıoy

mıya uğraşan bir müşteriye ar
kadaşı sordu:. 

- Nasıl yumurta bu böyle? 
Öteki ağzını şapırdatarak 

anlattı: 

- Fırın yumurtası oğlum .• 
Bu yumurtaları evveli güzelce 
suda ~aynatır, sonra listüne 
kahve, kuru soğan, baharat filin 
koyup fırma verirler. Evde böy
lesini bulamazsın ucundan bir 

parça kopar da tadına bak .. 

Bu sırada, tezgaha kimler 
uğramıyor! 

- Haydi efendim, kukureç.. 
Yağlı kukureç!. 

- Karides.. Karides.. Ka-
rides .. 

- Midyenin dolma .. sı .• Beyleri 
- Fındık var, fıstık var .. 

Haydi bunların hepsi mezelik 
olabilecek şeylerdir diyelim. 
Ya şu herifin koltuğunda gez· 
dirdiği livhalara ne buyurulur : 
" Errızkı alellah " , "Men sabere 
zafere,, , "Ennecatü fissıdk" Ma· 
amafik, dumanlı kafa ile, bunlara 

da alıcı çıktı. Beyaz pos bıyıklı 
bir adam " bilmem kimin hattı
dır ,, dolmasını yutarak on beş 
kuruşa bir lavha satın aldı. işte 
lavhadaki yazı : 

"Ger vücudüm yüzseler, kalmasa 
tende hiç deri 

Dönmezem hubbu Aliden, 
hayderiyem, hayderil ,, 

Bu kurnaz satıcılar, en ziyade 
rakı içenlerin masaları etrafında 
dolaşırlar. Sarhoşlar da eve hoşa 
gidecek birşey götürmek merakı, 
umumidir. Böylelikle geç kalmış 

olmalarının günahını effettirecek
lerine kanidirler. işte bir tanesi, 
elinde kocaman bir gül demeti sa!· 

lana sallana gidiyor.ihtimal ki, Balık 
pazarından geçerken hafif tertip 
bir mola daha verecek. Şöyle 
ayak üstü ahpap hatırı iki ka
dehçik falan derken vakit te gece 
yarısKlı bulacak. 

Midye artıklarına, çiroz sala· 
tasının yağlarına bulanmış zavallı 

gül demti de evde koklıyanın 

burnunu düşüren çiçeklere dö
necek! 

işte size tezgibbaşı Alemin
den küçük bir sahne •.• 

' 

Mayıs 29 
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Kari ~Jektupları 

Lokantalarda 
Satılan Ekmek 
Çok Pahalıdır 

Lokantalarda müşterilere c;a· 

talan ekmek ve francalada büyiik 

bir ihtikAr yapıimaktadır. Lokan
talara altmış para veya iki ku
ruıa mal olan ekmek beş kuruı 

Ozerinden listeye yazılmaktadır. 

Sonra bu beş kuruşluk ekmekten 
yüzde on hesabile 20 para da 
garson parası alınmaktadır ki; 
cem'an yekun 60 paralık ekmeği 
beş buçuk kuruşa yiyoruz de
mektir. Bu vaziyet cidden tetkika 
şayan bir meseledir. Belediye 

bununla yakından alakadar ol· 

malıdır. Diğer yemek fiatleri 

eğer bu nispette kazanç temin 
ediyorsa bu zamanda lokantacı• 

Jıktan kArh bir şey yo! demektir. 
Kalyoncukulluğu: İSAK 

Kahveye Giden Talebeler 
Bazı leyli talebelerin mek· 

teplerde tembellik edip çalışma• 

dıkları müşahede ediliyor. Millet 

onları yedirip içirirken buna 

mukabil onlardan sadece biraz 

ıiy ve gayret istiyor. Leyli ta· 
lebeler biraz daha çalışmalıdır. 

Hele nihari taldH.:ıcrin vazi· 
yetine gelince, bu talebelerin 
bazıları sabahleyin evlerinden 

mektebe gitmek üzere çıkıyorlar. 
Halbuki mektep harçlığı ve ki· 

tap parası diye ebeveyinlerinden 
aldıkları paralarla kahvelere gi· 
diyorlar. Nazarı dikkati celbe
derim. 

REŞAT 

Çapa Tramvay Yolu 
lstanbulun büyük ihtiyaçların00 

dan birisini canlandıracağım. 

Beyazıt-Çapa tramvay hattının 

etrafına bakacak olursanız genlw 

yangın harabeleri görürsllnUz. 

Halbuki bu tramvay hattı üzerin· 
de resmi ve hususi birçok mUeı· 

seseler vardır. Pertevniyal Liseai. 
llkmektep, hususi liseler, Çapa 
Kız Muallim Mektebi, Çapadaki 

Tütün lnhisarının depoları Ye 

saire hep hu hat Ozerindedlr. 

Belediye bu caddenin imarile 
biraz meşgul olsa çok iyi olur. 

ŞEFiK 

Cemiyeti Tedrisiyede 
Cemiyeti Tedrisiyei lslimlye 

heyeti umumiyesi, haziranın U· 

çüne müsadif önümüzdeki cuma 
günü senelik içtimamı aktedec .. 

ğinden Azayı kiramm yevmU mez• 

kürda saat ikide Darüşşafakayı 
teşrifleri rica olunur. 

Bir Tavzih 
26 - 5 • 932 tarihli gazeteniz• 

de bana ait olan beyanatın yan· 
lış yazıldığını gördnm. Şu şekilde 
tavzihini rica ederim: 

Ben Celil Galip Beyin yeğeni 
değilim ve böyle bir şey de söy
lemedim. Y almz şimdiki heyeti 

idarenin bütün gayrimübadilleri 
temsil edemiyeceğini, şimdiye 

kadar cemiyete mukayyet u:aoın 
heyeti idare taraftariarından 

olduğunu, burada gördüğünü• 

yUzlerce gayrimübadilin cemiyete 
mukayyet olmadığım ve heyeti 
idareye hiçbir salahiyet verme• 
diklerini söylemek istedim. 

HAYRiYi!. 
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Fransa Sefar 
Abdülmecit Beyaz Atile Kalaba) ğın rası da Göründü. 

Ba oya Geliyordu. Se ·r Ve Jeneraller İstikbal Ettiler 
Uaharriri ~ 

Her Hakkı ı\1ahf uzdur 

-ıs-

Abdülmecidin bu nezaketi, 
bOtün diplomasi aleminde mühim 

bir velvele husule gelirdi. Artık 
Şarkta Fransız siyasetinin ne de

recede kökle~miş olduğuna, bu 
hAdise çok beliğ bir misal teşkil 
ediyordu. 

Nişan, lstanbula geldi. O 
vakte kadar, emsali görülmiyen 
bu hadise için fevkalade bir me-

rasim yapılmak lazımgeliyordu. 
Bu programı bizzat tanzim eden 

Ali Paşa, programa parlak bir 
madde koymayı da unutmamıştı. 

O da, şu idi: 

imparator ve imparatoriçenin 
1stanbulu ziyaret edecekleri esna
da rükfıplarına tahsis olunmak 

Uzere tavanının kubbesinde al
tından mamul bir Fransız kar
talı bulunan fevkalade müzeyyen 

bir saltanat arabası yaptmlmışb. 
Löjyon donör nişanını yedi ih
tiramında tutarak saraya gelecek 
olan sefir M. T ovenel, bu araba-

ya binecek ve bu araba ile sa
raya gelecekti. 

Bu nezaket, bu ince düşünü
lüş, Fransulan mepbut bıraktı. 
Sadrazam Ali Paşa, yanında bü
tün devlet ricali olduğu halde 

Lejyon donör nişanını bizzat 
istikbal etti. Sefire karşı 
emsalsiz bir cemile gösterdL tJe
yecan içinde, Abdülmecidin hu
zuruna çıkan sefir, neş'e ve sü
rur taşan bir lisan ile: 

- Haşmetmeapl. Bir Fransa 
Hükümdarının, bir Osmanlı Hü

kümdarına dcrecei hürmet ve 
muhabbetini gösteren bu hadise, 

o kndar parlak bir tezahürle 

karşılanmışbr ki, bunun karşısın
da t mamen mephut kalıyorum. 

Dedi. Abdülmecidin, çiçek bo
zuğu çehresinin solgun rengi 

hafifçe kızarmıştı. iğri kılı
CJna dayanarakı memnun bir sima 
ve düzgün bir Fransızca iJe efi
rin sözlerine mukabele etti. 

~ 
1856 senesi şubatının 4 üncü 

gecesiydi. Fransa sefarethanesin
de muzaffer Fransız jeneralleri-

nin şerefine muhteşem bir balo 
veriliyordu. Sefarethanenin her 
tarafı donahlmışb. Salonlar, ma-

vi ceketli, al pantalonlu, sırmala
ra ve nişanlara müstagrak Fran
sız jeneralleri ve zabitlerile dolu 
idi. Bunların arasında da muhtelif 
seforetlere mensup diplomatlarla, 
Beyoğlu kibar aleminin en müm-

taz aileleri bulunuyordu. Salon
larda orkestra çalıyor, kapımn 

önündeki Fransız askeri bando u 

vakit vakit marşlar terennüm 
ediyordu. Sefarethanenin önü ve 

bütün cadde boyu, mahşer gibi 
l: "· :ı... dolu idi. Fransız ban-

r dosu, fstanbulda meşkettiği milli 
havalarımızı çaldıkça halk neş'e
Jeniyordu. Bando. bir aralık -
o esnada • pek çok taammüm 
etmiş olan meşhur Sivastopol 
türküsünü çolıyordu. 

Stnstopol öoOnda yatan gemiler, 
Atar nizam topunu yer göle inler, 
Aman padişahım idn ver bize 
izin vcrme:ı isen at bizi deaize. 

Bu avam türküsü. halk tara
fından çılgınca alkışlanıyordu. 

Birdenbire, ortalık karışb .. 
Sırmalı cepkenlerinin al çuhadan 
yenleri savrulan iki yaver, halkı 

sağa sola iterek yol açıyordu. 
Bando, çaldığı havayı derhal 

kesti. Abdülmecidin marşım çal
mıya başladı. Kapıda duran 
Fransız zabitlerinden biri, salona 
koştu, yüksek seSle : 

- Haşmetlü, Osmanlı lmpe
ratoru Hazretleri geliyor. 

Diye bağırdı ... Bir anda herkes 
durmuş, biribirinin yüzüne bakı
yordu. Acaba bu zabit, deli mi 
olmuştu? •. Osmanlı imparatorunun 

böyle birdenbire baloya geliver
mesini, akıl değil tasavvur bile 
almıyordu. ilk şaşkınlık devri 

geçtikten sonra, herkes pencere
lere koştu. Halk soliakta kannca 
g:bi kaynıyor, yolun iki tarafına 

Avusturyada 
Ar bedele 

Milliyetperverlerle Demok
ratlar Biribirine Girdiler 

Viyana, 28 -
birçok yerlerinde 
siy..tsi muhalifleri 
çıkarmışlardır. 

Avusturyanın 

Hitlercilerle 
kargrşalıkJar 

Bu müsademelerden birinde 
birçok kimseler yaralanmıştır. 

Bilhassa lnsbork müsademesi çok 
şiddetli olmuş ve bir k~i ölmüş-

tür. Askerle polisi takviye etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Viyana 28 - Komünistlerle 
Hitlerciler Kufştayn 'da şiddetli 

bir surette çarpışmışlardır. Hit· 
lercilerden t 9 kişi, sosyal demok-

ratlardan da 16 kişi hastahaneye 
nakledilmiştir. 

Hindistanda Siklon 
Kalküta 28 - Maaras eyaleti 

dahiline Kaliküta mıntakasında bir 
Siklon çıkmıştır. Şimdiye kadar 

11 kişi ölmüştür. Hasarat on bin
lerce lngiliz lirası tahmin edil
mektedir. 

F asta As eri Harekat 
Rabat28 - Vadiyülhabip mın

taka ında bazı harekat yapılmak
tadır. işgal mıntakası genişletil
mektedir. 

Romanyada Şiddetti Bir Yangın 
Bükreş 28 - Besarabyanın 

şimalinde Lipsenide geçen gece 
müthiş bir yangın olmuş, şiddetle 

esen rüzgarın tcsirile hemen 
büyümüş,60 ev ev dükkAn harap 
olmuştur. 

çekiliyordu. Açılan yolda, ( Ab
dülmecit ), beyaz bir ata binmiş, 
başındaki sorgucun eJmaslan par
layarak sağa sola selam veriyor 
ve sefarethane kapısına yaklaşı
yordu. 

Sefir ve jeneraller, derhal 
kapıya koştu. Jeneralin biri kılı
cını çekti, bir anda sıraya dizilen 
muhtelif alaylara mensup, muh
telif rütbeli ümera ve zabitana, 
sert bir sesle emir verdi: 

- Selam dur •.. 

Yüzlerce fenerin ve kapıda 
yakılan renkli meşalelerin ziyası 
altında kılıçlar parladı. Eğilen 
vücutlar dalgalandı. (Abdülmecit) 
derin bir hürmetle selamlandı. 

Abdülmecit, kapının önünde 
atından indi. Arkasında Seryaver 
Etem Paşa olduğu halde, ken-
disini selimlıyanlara nezaketle 
mukabele ederek önlerinden geçti. 
Memnuniyetinden ne söyliyeceğini 
şaşıran sefirin delaletile, küçük 
salona girdi. Salonun kapıları, 
derhal çevrildi. Hünkar, bir müd
det istirahat edecek ve biraz da 
sefirle hususi görüşecekti. 

Bu hususi mülakat, yirmi da
kika kadar sürdü. Sonra birden
bire büyük salonun kapıları açıldı. 

( Arkası var) 

porcu Salahattin B 
lstanbulspordan Ayrılmı

yacağını bildiriyor 
Aldığımız mektuptur: 
" Klübümden ayrılacağım 

hakkındaki dedikodulann gazete 
sayfalarına kadar aksetmesi beni 
bu hususta duyduğum teessürü 
izhar etmek mecburiyeti karşısın
da bıraktı. 

Bir sporcunun maddeten ol-
duğu kadar manen de kuvvetli 
olmak mecburiyetinde olduğunu 
takdir edecek kadar tahsil gören· 
lerdenim. Henüz emeklemekten 
yeni kurtulmuş bir çocuk oldu
ğum sıralarda intisap ettiğim ve 
feyzimi, vicdanımı kendisine ve 
onun istinat ettiği müesseseye 
medyun olan benim; bu teşekkü
le ne derece merbut olduğumu 
takdir edebilmek için o ocağa 
benim kadar bağlanmak lazımdır. 

Gömlek değiştiril gibi klnp 
değiştirmeyi karaktersizlik telakki 
ettiğimi, sporda inzibatın aşıkı 
olduğumu ve yurdumun kırmızı 
beyaz rengini sevdiğim, ona mer
but olduğum kadar sarı ·siyahı da 
sevdiğimi, ona merbut kaldığımı, 
daima kalacağımı bildirmeyi lü
zumlu addediyorum. ,, 

fsL Spor kl!ibO umumi kaptanı 

Salahatlin 

işsiz Amele 
Berlin, 28 - Buhran dolayı· 

sile yaprak tütün fahrikalarıuda 
çalışan 130 bin amelenin yarısına 
yol verilmiştir. 

Fılipar FelAketzedeleri 
Marsilya, 28 - Hakon Maril 

ismindeki Japon vapuru, Filipar 
vapuru felaketzedelerinden 9 ki
şilik Lir grupu buraya getirmiştir. 

Mayıs 29 
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Hazine, 
Surette 

Bu Yerin Şayanı ayret Bir 
Kaçırıldığını İddia Ediyor 

( Baş tarafı l inei ayf ada ) 

sire yeri vardır. Tarihi ve kıy
metli eserleri, asırdide ağaçlarile 

mühim bir sahayı kaphyan bu 

mesire yen Muhtar Bey kızı 

Neyyire Hanıma emlaki mazbuta 

mukabili verilmiştir . 

Bunun hikmeti şudur: 

Derebeylik zamanından kalma 
araziye vaziyet eden bükumet, 

vaktile bu derebeyleriııin torun

larına birtakım maaşlar bağla

mıştı. Milli hükümet, bu maaşları 

keserek mukabilinde emlak da

ğıtb. Neyyire Hanım da Ihlamur 

mesiresindeki gazino mahallini 

almıştı. Bu hanım vefat edince 
bu gazino iki oğluna intikal 

etmiştir. Bu zevat, bcrasınr Vitali 
Levi Efendi isminde bir Muse

viye terhin etmişler, sonra, borcu 

ödeyememişler ve burası 4100 
liraya bu Museviye intikal etmiş-

=RADYO== 
29 Mayıs Pazar 

lstanbul ~(1200 metro) 18 Gramo
fon, 1!>,5 Da.rüttalim heyeti 2o,5 opera 
par~.a ları, 21 Darüttalim heyeti 22 
orkestra. 

Bükreş - { 394 metro ) 20 Opera
dan n:ı.klon; muhalıl.ıet eksiri. 

He!grad - ( 429 metre) 20 Akşam 
konseri, 21 musahabe, 23,20 Çiga.n 
orkestrası. 

Roma - ( 441 motre) 21 gramofon, 
21,45 Korııvill çanları ismindeki operet. 

Prağ - ( 488 metre ) 1 !J dan iti
baron mulıtolif Çok istnsiyonları :ıra

sında lıir gezinti. 
Viyana - ( 517 metre ) 19,30 Kon

ferans, 21,05 Armut ismindeki oporc4 
23,5 akşam konseri. 

Peşte - ( 550 motre ) 20,5 •Pucci
ni:o nin Turandot operası. 

Var ova - ( 1411 met.re ) 20,23 
gramofon, 21, 15 halk kon eri, 23,10 
J.ıiynno ve şarkı. 

Berlin - (1G35 metro) 20,15 Bros· 
l:ı.vdan ııakil,21,löbir radyo oyunu Vatcr 

und Söhııe. 

30 Mayıs Pazartesi 
lıtanbul - (1200 metre) 18 gramo· 

fon, rn,5 Darüttaliın heyeti, 20,5 opc· 
ra parçnlnrı, ~I Koma.1 Niyazi Boy, 22 
tango orkestrası . 

Bükreş - ( 394 metre ) 20 Salon or-
kestrası, l\:uvartet., 19,45 Matmazel 
Niclscn t.arafınclan şnrın, 20,0iJ ak~am 
konseri. 

Belgrat - (429 metre) 20,5 Ses kon-
seri, 21 komedi, 21,40 keman "\'O pi
yano, 22,:l ses kon::-cri 23,20 nkşam 
konseri. 

Roma (441 metre) 21 gramofon, 2:! 
Milli İtalyan gocosi, 23,10 hafif musiki. 

Prağ' - (488 metre) 20 Çok Milli 
şarkıları, ~2 konsor, 2::?,30 piyano. 

Viyana - ( 517 metro ) 22,30 Der 
J.<'rcischfitz operası. 

Pette - ( 550 metre ) 21 Yüksek 
musiki mektebinin ses konseri. 

Va.rıova -( 1411 metre) 20,85 gra
mofon, ~0,45 radyo gazetesi, 21,25 
opera p:ırçal:ı.rı, 24 dans havaları. 

Bertin - ( 1G35 metre ) 20 siyasi 
haberleri. 20,20 yeni çıkan kitaplar, 
21 operıulıı.n nakil. 

Askerlik Bede!i 
Eminönü Askerlik Şubesi 

Riyasetinden; 
1 - 18 Mayıs 932 tarih ve 

1958 No. lı kanun ile bedeli 
nakdi miktarı 250 liraya ve ida
rei hususiyelere ait hisse de on 
ikide bire indirilmiştir. 

2-932 nisan celbinde tamam 
olarak kıtaata ve müessesata 
sevk edilmiş bulunanlardan 

tir. Muamele Beyoğlu Tapu daire
sinde tescil edilmiştir. Fakat ne 

hikmettir ki tescil muamelesi ya
pılırken gazino ile beraber 25 
bin metre murabbaındaki mesire 

mahalli de Levi Efendiye intikal 
etmiştir. Halbuki gerek köşk, 

gerek mesire mahalli milli emJak

tandır ve hazine bu iddiadadır. 

Jşte bu suretle de 50 bin lira

hk l:ıir serv~t, 4100 liraya bir 
başkasmm eline geçmiş bulunu
yor. 

Üç ıenedenberi bu yer, bay
ramlarda beş yüz liraya ötekine, 
berikine kiraya verilmektedir. 
Şimdi de ayni yer, haftada 20 
liraya bir cambazhaneye kira
lanmıştır. 

Ayaspaşa mezarlığı meselesin
den sonra böyle bir hadisenin 

daha meydana çıkması, alaka· 
darlan dikkatle alakadar etmek 
icap eder. 

Güzel Bir Teşebbüs 
Kızıl toprakta Fakirler Be

dava Tedavi Edilecek 
Cümhuriyet Halk Fırkası Kı

zıltoprak nahiyesinin teşebbüsile 
nahiye mıntakasındaki halkın 
meccanen muayene ve tedavisi 
için şimdilik Beyoğlu Belediye 
dairesi başhekimi İhsan Ali ve 
Refet Hüsamettin Beylerden mü
teşekkil tıbbi bir büro tesis 
edilmiştir. 

Her cuma ve pazartesi günleri 
saat 1 O dan 12 ye kadar muhte
rem halktan nahiye merkezine 
müracaat edenlerin meccanen 
muayene ve tedavileri yapılacak· 
tır. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Knpanış 
-

Fransız Frangı 00 12 06 
İngiliz lirası 775 00 00 
Dolar o 42 62 
Liret 09 29 05 
Belga 3 40 00 
Drahmi 70 97 00 
İsviçre frangı 02 43 56 
Leva 87 10 00 
Florin ı 17 52 
Kuron ç. 16 03 25 
Şiling A. 47 75 00 
Pezata 57 75 00 
Mark 02 00 72 
Zloti Ol 99 25 
Pengo 03 24 05 
Ley 79 67 05 
Dinar 1:1 69 00 

, Çervoneta 10 tr1' 50 

Tahvilat Kapanış 
:-:= 

t. Dahib 93 25 
D. Muvahhide 49 75 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

Altın g 
361 Mecidiye 45 o 

Banknot 2 51 1 00 

bedeli nakdi vermek iste-
yenlerin bedelleri 13 temmuz 
932 akşamına kadar k ... bul olu
nacaktır. Bedel vermek arzu
sunda bulunanların işbu müddet 
zarfında ubeye müracaatları ilin 
olunur. 

,. 



Tarihi Babıili Tarihe 
•• 

Karışmak Uzere 
Daireler, Düyunu Umumiye Binasına 

Taşınırsa Babıali Sablacakbr 

Babllll .. Adaeı,, nın k~bak .. ı bir manzaraaı 

DİİJlmll Umami1e binasımo bina alıvermesiai klfi baJma-
.. ledlyeJe devri hususunda maktadır. Defterdarlakla Maliye 
Maliye VekAleh1e belediye ara- Vekildi arasında aynca aıuha· 
ıtmda cereyan eden müzakerat bere yapılmaktadır. 
milabet bir surette neticelenirse Defterdarlığın daha fimdi-

den binaya taşınma11 sonradan 
Düyunu Umumiye binasına yal- da Yilayetin nakledilmesi taMv· 
ll1Z belediye değil, viliyeüa bü- wr edilmektedir. Ba takdirde 
tibı tubeleri de laf1Dacaktır. Ma- boş:ılacak olan viJAyet ft defter-
liye V ekileti bir milyon lira darlık binalan esue• klhnelet-
tahm~ edilen Düyunu Umumiye miş oldup içia ..mlacak ve 
binasına mukabil belediyenin gilzel bir mahalle haline geti-
plnız birkaç yıiz biD Jirôk bir rileceldir. 

Y alovada, Eski Hamam
ların Bir Kısmı Bulundu 
Son Zamanda Oteli 

Edecek 
Yapılan Park 

Hafriyat Devam Yıkılarak 

Y ... aaınM ..... I 

•eyclana çıkarmak &zere yapdan denm edilecektir. Hafrlyabn 
Y alov:da eski, tarihi eserleri 1 Hafriyata baziradma llOllra 

haiiiyat mali sene m1aayeti ol- teftii için Park otelinin :rlalma11 
•ak mtlnaaebetDe d......._, da icap etmektedir. Bu eserin 
Ye Y alovaya gitmif olan Miize- Çinar meydanma kadar uzandı· 
ler llldilr Maau Arif Beyle ja kuvvetle tahmin edilmektedir. 
•murlarclan Necdet ele clan-
lllltlerdir. Sı ,.t,• 

Bulunan harabenin eski Ya- agJıge 
Q• ham~mıannm. din!enm• m.. Arı••anlar I ifa! oldaiu tahmm edilmektedir. ~ 

ilenin zemini diz, m&cellı· lstan6ıılrın milncslp lnr •m· 
~ plilra halinde beyaz mermer- • • 
lerhı dlteliclir. Sahamn etra&ada ıntle gazi ık bir ev lıtıqorsonız; 
layet aaa'atkirane oyma bafhkla Ev sahipleri l 
t_ kaideli sütunlar vardır. Siz de eWıizi mevsimlik 
_. __ ıiltanlar devril rn · 1 ve ba· t• kırılmq bir hJ. dedir. Ga· olarak kitaya verecek.eniz 
Je Dıahir taşçı ustaları bulunmuş SON POSTA ya hemen bir 
•e bu siitunlarıu eski tarzda ve ilin veriniz. MUşteri bulaea-::fette yerlerine dikihnai bu. jınızdan emin olabiHrsinlz 

ara ısmarlanmıştır. 

Resnıinizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Sögligelim. 

9t Osman Bey: 'Durendiştir. Bir 
şeyi anlama
dan tatbik et· 
mez, bir hadi
se hakkında 

beyam mita· 
lea edebilir, 
kafasını ifletir, 
sokulgan ~~ 
şarlatan değil· 
dir, kendini 
gösterici nü-

mayiı.k.irane hareketleri 
daha ziyade olduğundan 

yapamaz, 
az görü-

nür. 

• 93 Ankara: Yzll. Necdet Bey: 
(Fotoğrafının dercini istemiyor. ) 
Zekidir. Hadiseler hakkında be
yanı mütalea edebilir, kafasını 

i~Jetir, hazimkir değildir. Süratle 
münfail ve müteheyyiç olur. Şık
lığı ve intizamı eever, zevki seli-
mi vardır, nefsini hayatın muhte
lif zevk ve eğlencelerinden mah· 
rum etmez. Parayı sarfeder. İzzeti 
nefis mesailinde kıskanç davranır. 

• 88 Adanada 11. K....a a.: Sa-
kin ve mah
çup tavırlıdır. 
Kendini gös
terici pr la tan
ca hareketler· 
den nümayiş 

ve alayişten 
uzak kalır. 
Meserret veya 
kederini sakh
yamaz, dert-

leşmek ihtiyacını duyar. Mücade
leci değildir, anlaşmıya ve uysal
lıp tema,al eder. 

• 87 W a.,. Samimi ve mfite-
vazıdır. Çabuk 
karar vermez, 
acul delildir· 
Elinden it ge
lir. Bir itte 
önayak olmaz, 
pek serbest 
tavırh değil-

dir. Simasın
da san'atkirh
ğa delilet eden 
hir ifade ve mina vardır. Herkes
le çabuk ahbap olmaz, pek 
sokulmaz. 

• 90 M•lllMI Akll Beı: lntizamper-
verdir. Usul 
haricinde iş 
görmez, vazife 
ve mesuliyet
ten çekinir, 
ümit ve cesa
retini kolay· 
hkla muhafa.. 
za ile nikibin
liğe temayül 
eder. Menfaat· 

]erini ve samimiyetini israf ve 
kendisini ihmal etmez. 

• 92 Aldll•• ................. 
( Fotoğrafının dercini istemiyor. ) 
Çalı§kandır, pbsını allkadar eden 
mesailde hassas ve hırçm olur, 
çabuk alınır, söz altında kalmak 
istemez, temizlik ve intizam bah
sinde titizlik gösterir, her fe}'e 
uysalhk göstermez, menfaatlerini 
sever ve israf etmez. 

Fotofre/ Talılil KııpelllUla 
11 inci Sayfamızda bulacaksı~ 

HARUNURREŞIT 
---~== lOS Yazan : * lf. -

Tarihin Esrarengiz Sayfalan 
Klhya, ceza g6rmemek için 1 - Mübarek eşiğinizden neıe 

mlifteki koçlan okşayarak, biraz eksilmesin, Allah aizi daima fen 
da inciterek Yazife b8flna geçir- kılsan! 
mekte tehalük gösterdi ve hayli Cafer, her gece o salondan 
m&ıklilAt ile iki raldbi . kavgaya çakınca köleler tarafından tetyi 
hazırlıyabildi. Harun, hayvancık· olunurdu, sarayın ta dıt kap1S n-
lann mlicadeleye girişmek üzere da bekliyen kendi adamlarile 
bulunduklarım görünce bağırdı: birle~irdi, tantanalı bir mevkip· 

- Dur ya velet, bunlara le evine dönerdi. Şimdi de köleler 
birer ilim verelim. öniiae ve ardına takdmtşlardı. 

Ve her iki koça ayn ayn ip- Fak at o, itaat ettirici bir se.sle: 
ret ederek birer isim takb : "Yerinizde kalınız. efeodimiziD 

- KD'IDıZI boyahaı Bağdat, emirlerini bekleyiniz!" dedi. Hep-
sarıhSJ Endülüs ! sini salon kapısında tesbit etti, 

Boyunlarında kıymetli yakut- blylk saray n kanıık dehlizlerin-
lardan yapılma birer gerdanlık de hızlı hızlı yftrftdD, Abbasenia 
taşıyan koçlar biribirine hamle dairesine yüneldi. O dakikada 
ederken Halife, Cafere izahat bütün saray uykuda idi, ışıldar 
veriyordu: söndürülmüştü, hayat ve hareket 

- Bağdat, benim aaltanabmı yalnız eğlence salonunda bulu-
ve kuvvetimi, EadlWla te kaçak auyordu. 
Omeyye opllarını tem.U edi.Jor. Cafer, bu uyuyan ihtipmı 
Demek ki gürq miibimdir, aeasiz adımlarla çiğniyerek aev-
dikkat etmek gerek. . giliainiD dairesine gelebilmitti. 

Cafer, dadaldaruu llll'CIL Sı· Onda, uyurken yilrüyen hut•lana 
yui vaziyetleri koç boynuzlarm- fUUl'SUZ dlreti vanb. Ne yaptığı-
da ölçmek istiyea halifenin fU m, nerelerde dolaflığım bilmiyor 
haline acıyordu. Fakat hayasız gibiydi. Fakat o daireye plir 
EbOlhaumn edepllizliklerini aey• gelmez duraklacL. Bir duYUa 
rederken sustuğu gibi Abbasilik
le son EmeYiler kudretinin hay
van pençelerinde tecr6be olun· 
ması sahnesine karşı da sakit 
kaldı, eizleriai kapayarak Abba· 
aeyi dOşllndtı. 

Telipn ve isbrabm b8ytlj6 
koç kAlıyasınclaych. ÇGnkll 
Bağdat İllDİ verilen bayvanm 
mağlup düşmesi halinde ken
eli kelle.min ditmesi ihüma• 
6 nrdL Bu ..beple adam
cataz, ter d&klyonlu. Baida· 
dm F.acllllle galebeli için hile
klrbk ppmak prelerini arıyor
du. Bereket venin tesadif ona 
,.-. etti. Bağdat, nkibini yen
cl, bpclL Harun da Cebelita· 
nk bopzmclan ordular geçirmiş, 
End81&s topraklanm altiiat ede
rek rakip h&kümdan perişan et• 
•İl gibi netelendi, yerindan fır
ladı, galip hayYam kucakladı, 

ppır f&Pll' optü ve onun boynun
daki yakut gerdanhjuı mükifa
tan elmaaa tahvilini emretti. 

Koçlar salondan çıkarıldıktan 
aonra Harun işrete keremi verdi, 
Caferi de ayni yola aibiikledi • 
Y anm saat geçmeden ikisi de 
çakırkeyf olmuşlardı. Halife, 
EblilbaAD tarafından taklit olu
nan Mılll'hlar ayinini bizzat icra 
~ttirmek hevesine kapılmıştı. 
Denaniri, Zatiilhali, Zat&lcemali 
ye Zat&IYisali tirnmet haline koy
mayı ve phsan da mabut rolii 
oynamaya tasarlıyordu. Cafer iıe 
kafua clamanlandıkça biraz daha 
dfa dif&Jordu ~~i'liaine 
mallki olabilmek için htsyecaab 
bir tahamm&lsüzl&k geçiriyordu. 

itte ha vaziyette Harun aya-

i• kalktı; 
- Kardeşim, dedi, sana izin • 

Eme pt, Abbase gibi 11111ıl 
mıtd uya. Ben g6aefİD ıelimmı 
almadan yatmıyacajaml 

Harun, ıaltanabiu Cafere 
tamamen deverel:le genç vezir 
bu emirden, ba mlsaadedea al
cbğa hazzı bulamazdı. Verilen 
izin, zulmeti nura, ,eiai &mide, 
aczi kuvvete pvirea mucizevi 
bir jpret g1öi ona sevindirdi, 
yOreğiai ağana getirecek kadar 
helecana clitürdil ve hemen Emi· 
rlllmlminia ellerine aanlarak 
•eda etti; 

dayandı, gözlerini kapadı, yerin
den kopacakmış gibi çarpan 
kalbini iki elile bastıra baıbre 
düşünmiye koyuldu. 

Nerede idi, kimi anyordu? •• 
Milyonlarca insama mukad
deratım avucunda tutan genç 
vezir, timdi korkuyor ve titriyor
du. Aşkın ve iştiyakın perdele
diği gözler, sanki aert bir par
makla cebren açalmq pi birçok 
,eyler ve birçok hakik•tlu ı&o 
rüyordu. Harua saray, aaltaut, 
anane ve bwalarıa &Jft ayn de. 
Wet ettikleri lalim kuvvetler. 
birer birer W'bof geaçcin be,
niade filiyorlar, ,akMli1on.nh. 
Heola alkol dumaalanadan kurı
tulaaıam11 olan o beyia. bu til
kin ve yiiksek hakikatlerin taz
yiki altında adeta parçalanıyordu. 

( Arkası vı-) 

Esrarengiz 
Bir Cinayetin 
Muhakemesi 

Adana, (Hususi) - Şehrimi
zin . maruf simalanndan olan 
Ahmetçik ismindeki sakınan ıe· 
çenlenle esrarengiz bir şekilde 
&ldtirüldüğünü bildirmiftim. Bu 
garip cinayetin muhakemellİlle 
başlanmlfbr. 

Maznunlar Ahmetpjin met• 
resi Leyli, Llylanm oflu Muata
fa Sabri Ye k&çüğtba oflu Kud
dusidir. 

ilk iatic•ap edilen Leyli, 60 
yaş nda olduğaaa, 25 aeneden
beri Abmetçikle beraber ya..
chğam, fakat bu einayetle hiçbir 
alikası olmadlfdu .&yledi. H.a. 
buki bu yaşlı kadın zabıta Ye 
istintakta cftrmBnii itiraf yoDu 
ifadeler ftrmişti. Buna karşı da: 
-O zaman akbm başımda yoktu., 
Dedi. Diğer maznun Kuddusi de 
inkira sapmakla beraber tevıl 
tarikile bazı itiraflarda bulunda. 

Mttmunlardan Sabri işe hiç
bir şey bilmediğini söyledi. Din
lenen şahitlerin bir kıt mı cima
yeti bunların yapbğı ş~klUıde 
ifade verdiler, l aşka şa • t: ~ 
celbi için muhakeme tı.t.ı~ e~·ı-t. 
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Cenup Denizlerinde Bir_ Seyahat Macerası 

• n e e •• Muharriri 

Stakpool 

Uç Serseri •. Üç Milyoner -72-

Fakat tam bu esnada salona 
inen merdivenin kenarında ya
bancı bir adam eli peyda oldu. 
Bu el koyu renkli idi, Adeta 
eldivenliye benziyordu. Hemen 
bir saniye sonra bu elin sahibinin 
kolu, başı, omuzları ve gövdesi 
de göriindü. 

Salondan güverteye çıkan bir 
insan değildi, kocaman bir may• 
muna benziyordu. 

Sahilde vaziyeti tetkik etmek· 
te olan Makar hakikati derhal 
anladı: Güverteye çıkan alelAtle 
bir maymun değildi. 

Avustralyada yaşamış olanlar 
bilirler:Bu memleketin onnanlann· 
da orangotan cinsinden, fakat on
dan çok büyük ve zeka itibariledir 
ki insana çok yakın bir mahluk 
yaşar! Bu, onlardan biri idi. Ve 
uzaktan ormana çekilmiş, vahşi 
bir bayat yaşıyarak iptidaileşmiı 
cesimülcüsse bir adama benzi
yordu. 

Bu manzara karşısında Makar 
o derece büyük bir şaşkınlık 
geçirdi ki (Viyar) a bağırarak 
dikkat etmesini hatırlatmayı bile 
ihmal etti. 

Viyar elan manevila ile cam 
pencereyi açmıya uğraşıyordu. 
Ve güverteye çıkmış olan mah
Iüku ancak hafif bir gürültü işi

terek arkasına döndüğü zaman 
gördil. ikisinin arasında çok kısa 
bir mesafe vardı. 

Viyar korkmadı, eğer dehşete 
kapılarak elinde tuttuğu manive
layı yere düşürseydi, muhakkak 
hakkında daha iyi olacaktı, zira 
maymunun ona dokunmadan sa
hile atlayıp kaçması ihtimali 
vardı. Filhakika hayvan sahilde 
gezerken gemiyi görmüş, içinde 
ne olduğunu anlamak merakile 
güverteye çıkmış, salona girmişti. 

Ceki salonun merdiveninde 
boy gösterdiği zaman çekilip 
g:tmek üzere idi. Fakat Cekiyi 
göriince bütün bunların siyahi 
tarafından kurulmuş bir tuzak 
olduğuna hükmetti ve adamcağızı 
bacağından tutarak aşağı çekti, 
öldurdü, şimdi tekrar kaçmak 
üzere idi. 

Fakat tam o anda güvertede 
Viyarm ayak sesini işitmişti. 

Hayvan iptidai bir insandı ve 
kendisinde iptidai bir insan ze
kası vardı. Bir müddet durdu. 
Sonra yulrnrdan aydınlık camı• 

nm zorlandığım işitti. Baktı 
salon merdiveninin methali 
serbestti. Bir hamlede yukarıya 
fırladı. Evet sahile atlayıp gide
cekti. Fakat Viyar elinde tut
makta olduğu manivelayı kaldı
rıp hayvanın Uzerine atınca iş 
değişti. 

Demir parçası maymunun tam 
ağzına isabet etti. 

Makar sahneyi sahilden sey
rediyordu. Fakat iki rakip yek

ıiiğcrine o kadar yakındı ve Maka
rın elleri de o derece titriyordu 
ki, ateş etmiye cesaret edemedi. 

Maymun Viyarı iki kolunun 
arasına aldıt koltuk altlarmdan 
tuturak, kızgın bir anne hareke
ti ile havaya kaldırdı. Şöyle bir 
sarstı. Sonra olduğu yere bıra
k arak küpeşteden sahile atladı. 

Viyar bırakıldığı yere boylu 
boyuna serilmişH. Öksürüyordu. 
Bir aralık sağ elini sol böğrilne 
götürdil. Fakat tek bir kelime 
bile söylemedi, batta Makara 
~ile bakmadı. 

'Geminin İçinde Hiç Kimsenin 
Hatırına Gelmiyen Müthiş Bir 

Facia Cereyan Etti 
Beynine bir duman çökmü~ 

gibiydi, elini sağ böğründen ayı· 
rarak serbest bıraktı ve o ande 
hareketsiz kaldı. Ölmüştü. 

Makar tam bu sırada güver
teye atlamıştı, bir taraftan aya
ğının ucunda hareketsiz yatan 
cesede, bir taraftan da maymu
nun kaçıp gittiği istikamete 
bakıyordu. 

Birkaç dakika vaziyeti tama
mile kavrayamamış gibi durdu. 

Viyar'ın öldiiğünü henüz bil
miyordu, ancak onun yanına diz 
çöktüğü zaman anladı ve o za
man müthiş hakikati bütün acı
lığile idrak etti. 

(Viyar)a ceketinin düğmesi 

kadar ehemmiyet verdiği yok
tu. Fakat Viyar öldükten sonra 
Ceki de aşağıda ölü veya yaralı 

olarak bulunnrsa kendisi atalete 
mahküm olmuş demekti. 

İşte ehemmiyet verdiği ve 
düşündüğü nokta bu idi. 

Biraz gayretle gemiyi yalnız 

başına yürütebilirdi, fakat bin· 
lerce kilo altını gemiye kadar 
taşıması milmkün müydü? Elbette 
hayır! 

Makar bir elektrik seyyale
sinin sürati ile bu noktaları 
düşündü, fakat üzerinde dur
madı, hemen ayağa kalkarak sa• 
lon kapısının merdivenine koştu. 
Bir dakika durarak dinledi, son• 
ra yüksek sesle: 

- Cekil Cekil diye bağır
mıya başladı. Cevap alamadı. 
Tekrar etti: 

Cekif Ceki! 
( Arka11 -:ar ) 

İyi Süvarilerimizden Fa
zil et Hanım Anlahyor 
Küçüktenberi Biniciliğe Meraklı İdim, 
Bu Hevesimi Yeni Yerine Getirebildim 

Sipahi Oca-
ğının tertip ettiği 
yarış ve binici
lik müsabakala
rında muvaffaki
yetile nazarı dik· 
kati celbeden 
kadınlarımızdan 
biri de F az i Jet 
Hanımdır. Geçen 
dafa Melahat 
Ihsan Şükrü Ha
nım ile görüştü
ğümüz zaman 
slivariliğe büyük 
bir k a b i l iye ti 
olan bu hanım· 
efendi, bize 13 
senedenb~ri bu 
vadide çalıştığını 
söylemişti. 

Bu defa da 
Fazilet Hanım· 

efendi ile görüş· 
tük. Fazilet Ha· 
mm, bize binici
liğe nasıl alışn
ğmı şöyle anlattı: 

" - HenUı 
mektepte i k e o 
bazı s p o rl ar l a 
meşgul oluyor
dum. Son zaman· 
!arda da Sipahi 
Ocağında, Bini· 
cilik M ek t e b i 
tarafından açılan 

kursa iş tir a k 
ettim. Takriben 
dört ay kadar evvel, bu hususta ' 
bilhahssa benimle ihtimamla 
meşgul olan hocam Cevat Beyden 
pek çok şey öğrendim, bu mUd
det zarfında ilkbaharda haşlayan 
ve Uç hafta devam eden müsa
bakalara hazırlandım. Şurasını 
ı6ylemek isterim ki; bence, at 
ıporu, diier spor ıubelerinin 

Fazllat Hanım 

bepsnden daha heyecanlıdır. 
Vakit müsait olduğ takdirde hu 
sporla meşgul olmak en büyük 
zevkimdir. Şimdi, gün oluyor ki 
dört, beş saat bıkmadan çalışı
yorum. 

Bu spor, benim, kllçüktenberi 
heves ettiğim bir idman ıubesi 

idi. " 
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Ne Yapalım Kısmet 
Şu kızı bayırlısile bir l 

başgöz etseydik!.. 
Nefise Hanımın hayahnda 

istediği bir tek şey vardı, kızını 
hayırlısile başgöz etmek. 

Dürdaneciği artık yirmi yaşı
na gelmişti. Tam gelinlik çağı; 
şimdiye kadar birçok kısmeti 
çıkmıştı, amma Nefise Hamının 
gözü tutmamıştı •. 

Geçen senenin kasımında mü· 
meyyizin oğluna az mı istemiş· 

lerdi. Anası ayrı gelir, dadısı 
ayrı gelir, oğlan kapının önün· 
den geçerken kafeslere bakıp 
manalı manalı içini çeker. Hatta 
Mümeyyiz Bey bile bir gün bak· 
kalda Nefise Hanıma: 

- Kırk yıllık komşuyuz; 
siz bizden, biz sizden incinmedik. 
Şu kızını oğluma alsak ta ıimdi
den sonra daha içli dışlı olsak 
ne olur?., 

Demişti, Fakat Nefise Hanım 
bir türlü bu taleplere pekit diye
memişti.. Mümeyyizin oğlu fena 
bir delikanlı değildi. Daha on 
dokuzt yaşında olmasına rağmen 
Evkaf Müdürlüğünde kırk beş lira 
maaşı vardı.. Amma ne yapsm ki 
bir tanecik dürdanesini de birden .. 
bire önüne gelen ilk talibe de 
veremezdi yal.. 

Rahmetli efendi öldükten son• 
ra onu ne güçlükle büyütmüş
tü!.. Üç ayda bir aldığı on iki 
lirayı boğazına mı yedirir
sin? •• Üst baş mı yaparsın, şukur 
Allha ki Dürdane şimdiki kızlar• 
dan değildi .. Yoksa bu ane kadar 
zor tahammül edebilirlerdi .. 

Dürdane.... Bu ismi söylerken 
Nefise Hanımın yüzünde bir te
bessüm peyda olurdut nasıl olma
sın, darısı dostlar başına, bu za
manda böyle bir kız çocuğu 

olmak ne mürüvvet!.. 
Öyle zamnne kızları gibi sine· 

maydı, danstı, diye sokak sokak 
dolaşmaz; yfizünü, gözünü boya
maz; hatta bir kere komşu mu
hasebecinin kızı " saçım kese
yim ,, demiş te ona bile razı ol
mamışb •• 

Fakat bu bahis nasılsa Nefise 
Hamına çok tesir etmişti. Ya ma
azallah Dürdane aldanıp ta o 
canım, lepiska saçlarım kestirmiş 
olsaydı, fino köpeği gibi saçak 
saçak karşısına çıksaydı .. Nefise 
Hanımın muhakkak yüreğine 
inerdi •• 

Hınzır sokak ıOprüntlisO, 
onun pırlanta gibi kızını da ken
dine mi benzetmek istiyordu .• 
Kabahat kızlarda değil, ana, ha· 
bada, tevekkeli kızı kendi hava
sına bırakırsan; ya davulcuya 
ya zurnacıya varır dememişler .. 

Zaten rahmetli söylerdi. 
- A,hanım sen onları bir de 

benden sor, muhasebf!ciyi benka
lemden tanırım, ben bugüne bugün 
masraf mukayyidi Refik Salisi
yim amma onun gibilerin yüz 
tanesini cebimden çıkarırım. 

Zaten karısını da Nefise H. 
tanırdı.. Mahalleye eski pabuçla 
geldiklerini unuttular galiba .. Kızı 
yüz göz kir içinde, hele şimdi 
kurumundan durulmıyan sümüklil 
oğlu, elinde gaz tenekesi, sabah
tan akşama kadar, durmaz din
lenmez, çeşmeden su getirirdi •• 
Tevekkeli sonradan görme gavur
dan d6nm• demezler, ne olsa 

hallerini belli ederler. 
Oğlan şimdi büyüdil, Allah 

düşmanlara böyle evlAt nasip 
eylesin. Geçen akşam geçiyordu, 
yanında kendisi gibi bol paçalı 
pantolun giymiş birisi. 

- Monşer, fan, fin, fon .• 
Diye frenkçe konuşuyorlardı .• 

Dürdane pencereden bunlan 
görmüş te utancından kıpkırmızı 
kesilmişti. 

* Nefise Hanım görlişUnde ya• 
nılmamış, fakat düşünüşünde ya
nılmışb. 

Dürdanenio kızarmasının se
bebi büsbütün başka idi. Muha
sebecinin, genç ve yakışıklı oğlu 
Nihatla aralarında herhalde bir 
gönill macarasmın başlangıcı 
vardı. 

Zaten Nefise Hanımın muha· 
sebeci ailesi hakkında aui zan
da bulunması kendinin de böyle 
bir şeyden kuşkulandığına delAlet 
ediyordu.. Kuşkulanıyor fakat 
bir türlü ihtimal vermiyordu. .. 

Serendip adasındaki Havva ile 
Cidedeki Ademi birleştiren Allah, 
iki komşuyu mu birleştiremiye
cekti? 

Gel zamant git zaman derken 
alev saçağı sardı.. Nefise hanı
mın biricik Dürdanesi annesine 
açıkça meseleyi anlattı .• 

- Ben Nihatla evleneceğim. 
Nefise Hanım bağırdı, ailadı, 

fakat nafile, Dürdane artık biç· 
birşey dinlemiyordu. 

- Ben Nihada varacağım!. 
- Sus kız, saçını, başını yo· 

lar1m, yüzünü gözünil tırmaları11 

* Nefise Hanım yolmıya vakit 
bulmadan, kızın saçlarmı ber
ber kesti, yüz göz tırmalan
madan beyaz, kırmızı, siyah 
renklerle boyandı .. 

Dürdane zaten çirkin kız de· 
ğildi, bu halile bir kat daha gü
zelleşti. 

Nişanlandılar, nikahlaudılar, 
evlendiler. 

Nefise H. yavaş yavaş yumu· 
şadı. 

- Ne yapalım kısmetmiş 1 
Diyor, damadını pek fazla 

sevmiyorsa da seviyor gibi glSzU
küyor. Kızının kolsuz elbise ile 
erkeklerin içine çıktığım işittiği 
zaman: 

- Bütün dünya böyle!.. 
Tesellisile kendisini avutuyor. 

Fakat bütün hunlara rağmen 
üzüldüğll bir şey var!.. Damadı 
ne de olsa evladı sayılır!. 
Kendisine: 

- Anne!.. 
Demesi tabii bir şey, fakat 

muhasebeci ile karısının da, 
oğullarını taklit edip 

- Anne!.. 
Demeleri yok mu, öyle fena 

tesir ediyor ki.. Muhasebeci ailC"" 
sine karıştıktan sonra, o da ken· 
disine biraz çeki düzen vermiş; 

eski başörtüsünü atmış, pek mu· 
hasebecinin karısı gibi değilse bile 
yine biraz yoluna gelmişti .. Dür· 
dane de başgöz olduktan sonra 
artık kendine de belki bir talip 
çıkardı, olur ya neler ummuştu; 

neler olmuşu. Ah şu muhaseb~ 
cile karısı ihtiyarlığını yüzüne 
vurur gibi; 

- Anne 1.. demeseler berıevr.t 
razı olacakt1. 
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SON POSTA 

işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Edgar Pip Diril • 1 Muh:ı.rrlri : 
Arnold Golopen 

-11-

Polis Değil Müvezzi - Elmas Nerede Kalacak? - Münakaşa Şiddetleniyor -
Manzana Kararı Verdi - Kolkoıa İki Arkadaş ! - Eyvah Takip Ediliyoruz! 

Manzana galiba inanmadı ve 
llakal beş dakika tereddüt etti. 
Nihayet kapıyı açmaya razı oldu, 

Yiizü sap sarıydı: 

- Gden bir posta müvezzii 
İdi, dedim. Ve mektubu uzattım. 
Zarfı gorunce kendisine daha 
ziyade itimat geldi ve alarak 
açtı: 

- Ev sahibinden, dedi. Ka
nunusaninin beşinde Nisten avdet 
edeceğini haber veriyor ve o 
Vakit kendisine bin frank vere· 
ceğimi hatırlatıyor. Alamıyacağı 
Para olsun 1 

- Şimdiki ha1de mesele de· 
iil ! Dedim. f şimize bakalım. 

işte bir istatü, ki yüz frank 
eder, zannederim. Bu gilmüş 
tabak ta ayni kıymettedir. 
Bundan başka şu vazoyu da 
kolaylıkla satabiliriz. 

Şamdanları: heykeUeri, birkaç 
tane giimüş tabakları, sarıp sar
lllaladık. 

iş bittiği zaman: 
- Zannederim ki geceyi bek· 

lemek lüzumsuzdur, ıimdiden 
Çıkabiliriz, dedim. 

- Evet, doğru! Fakat bu 
eşyayı siz yalnız başımza sata· 
lllaısmız. 

- Peki ya siz? 
- Ben burada beklerim 1 
- Yahu, böyle bir teldifi 

nasıl düşünebiliyorsunuz anlıya
ıruyorum. Ben sizi burada bıra
kayım, arkamdan elması alarak 
lavuşasımz, doğrusu mükemmel.. 

- Fakat biliyorsunuz ki beni 
arıyorlar. Eğer tutarlarsa siz 
apartımana gelip kasayı kırarak 

elması alabilirsiniz! 
- Bu gibi faraziyeler ile işin 

JGrüyeceğiui .zannediyorsanız al
danıyorsunuz. Bana açık söyle
)'İniı. Benimle birlikte lngillereye 
leçmek istiyor musunuz, istemi
)or musunuz ? 

- İstiyorum r 
- O Halde parayı tedarike 

bakalım. 
Manzan cevap vermedi. Be-

1aİ11ıle anlaşmanın kavgaya mü· 
teccab olduğunu anlamıştı. 

Ben ilk dakikadan itibaren 
lcaniim ki, bu adam birçok 
defalar beni öldürmiye teşebbüs 
etmiş, fakat lcararmı tatbike 
lcçeceği sırada korkmuştur. 
f Şimdiki halde kendisi için 
8Ydalı idim. Hakh veya haksız 

olarak polis tarafından arandığını 
l~nnediyordu ve can kurtaran 
•ıınid• "b" b f k ı gı ı ana yapışmıştı, 
• at ilk fırsatta canımı yakacağı 
t\l~akkakt.ı. Maamafih bir defa 
it gıltereye geçince iş değişecek, 
U~et bana geçecekti. 

~raf [alı/ili Kuponu 

'l'abiat· · · ~ k · · mızı ilfırcıımc ıstıyorsanız 

foto~:ıfnıızt 5 adet kupon ile bir
likte l'fÖ d . . t.• ., n erınız. x Ototirnfınız sıraya 

tl'il.ıidir Ye iaclc edilmez. 

_il , _____ _ 

1 0 rafın klişe ı 30 kuruşluk 
Pul nıukabilinde göııdorilobilir. 

Hazırladığımız eşyayı ceple· 
rimize doldurduktan sonra sokağa 
çıkmıya hazırlandık : 

- Bu eşyayı satmak birkaç 
saate müteyakkıftır, dedim. Bi· 
zim bu iş ile meşgul olduğumuz 

sırada ya polis aparbmana geJir, 
taharriyat yaparsa ..• 

Ortağım: 
- Haklısınız, d edi. Elması 

yanıma almalıyım? 

- Evet, bu daha ihtiyatkara
ne bir harnkettir. Geri geldiği
miz zaman elmasın yerinde yel· 
ler estiğini görecek olursak ne 
bale gireceğimizi bir düşününüz!. 

Prt:ığım acı bir tebessüm ile: 
- Israra lüzum yok! Dedi 

ve cebinden anahtarı çıkararak 
kasaya yaklaştı, fakat açmadan 
evvel bir saniye tereddüt etti: 

- Ne bekliyorsunuz ya? De
dim. 

Cevap vermeden revolverini 
çıkararak yanıbaşmdaki masanın 
üzerine koydu. Bir taraftan ka· 
sayı açıyor, bir taraftan da yan 
gözle bana bakıyordu. Nihayet 
kapağı açb, elması aldı ve bana 
gösterdikten sonra yeleğinin c~ 

bine koydu: 
- Bakınız nereye koyuyorum! 
- Sakın cebiniz delik ol-

Müzede Bir Hır
sız Yakalandı 

(Baı tarafı 1 inci uyfada ) 
telkin edebilecek şekil ve kıya· 
fettedir. Kendi ifadesine göre 
Adanalıdır ve ismi de Alidir. 

Cürmü meşhut halinde yaka· 
landığı için herhangi bir tevile 
sapnmamış, tasavvur ve tasam· 
mümünü kimilen itiraf etmiştir. 
Bu adam, on beş gün evvel mü
zeye gelmiş, her tarafı dikkatle 
gezmiş, aşıracağı eşyayı tesbit 
etmiş, planını kurmuş, ve bu 
hazırlıktan sonra cuma akşamı 
herkes çıkarken kendisi bir ma· 
sa altına girip saklanmıştır. 

Üzerinde yüzden fazla anah· 
tar, maymuncuk, keski ve sair 
aletler çıkm·ştır. 

Bu adam, birkaç medalyon 
aşırmışbr. Hakiki hüviyeti belli 
olmıyan ve kendi ifadesine göre 
Adanala Ali diy~ tanımak icap 
eden bu şık serseri tevkif edil
miştir. 

W!liessif Bir Vefat 
Gazeteci arkadaşlarımızdan 

Mahmut Yesari Beyin pederi 
askeri Kaymakam Yesari Zade 
F ahrettin Bey dün gece Kadıköy· 
de, Bahariye caddesindeki ha· 
nesinde vefat etmiştir. Naşı mağ· 
firet nakşı dün ikindi namazı kı
lınarak buşusi makberesine tevdi 

masın? 

- Hayır korkmayınız. yel~ 
ğim yenidir. 

Bu son cümleyi söylerken re
volveri de paltosunun sağ cebine 
indirdi. 

Aşağıya indik. Sokağa çık· 
tığımız zaman arkadaşımın kolu· 
na girdim. 

Bu senli benli harekete aldır· 
madı, tabanı kaldırmasına mani 
olmak istediğimi tahmin ediyor
du. Müstehzi bir tebessüm ile: 

- Görenler bizi bir çift dost 
zannederler, dedi. 

- Olamaz mıyız? diye muka· 
b.?le ettim. Bu, sizin elinizdedir. 

Manzana cevap verecek yer
de ıslık çalmıya başladı. itiraf 
ederim ki ben daha başka bir 
cevaba intizar ediyorduDL Man
zananın bana karşı biraz fazla 
itimat beslemiye başladığım 
zannetmiştim. Aldanmışım. Kar· 
şımda elan ilk mülakatta ne ol
duğunu tahmin ettiğim vahşi 
hayvan vardı. Böyle görgüsüz 
kabasaba bir adamı aldatmakta 
ne hiiyük bir zevk duyacakbm, 
tahmin edemezsiniz f 

(Arkaaı yar) 

J Japonya, Muhare
be Etmek Arzu
sunda Değilmiş! 

( Baş tarafı J inci sayfada ) 

beyaz Rusların hudut haricine 
atılmasını istemişlerdir. 

Japonyada Tardedilen Zabitler 
Tokyo 28 ( Hususi > - Bah-

riye nezareti bir tebliğ aeşr~ 
ederek Başvekil M. İnukayın katli 
hadisesine iştirakleri sabit olan 
mülizim Mikami, Yamagisi,Kogda 
Nakamüz, Murakaminin asker· 
likten tart ve divanıharbe tevdi 
edildiklerini bildirmiştir. 

Berlinde Japon Aleyhtarı 
Nümayişler 

Berlin 28 - Komünistler dün 
akşam bir Japon lokantasının 
önünde nümayişler yapmışlar
dır. Bunlar, " Kırmızı cephe 
muharipleri ittihadı, Sovyet 
ittihadını her zaman müdafaaya 
hazırdır,, cümlesini havi kağıtlara 

sarılı taşlar atarak camları kır· 
mışlardır. Diğer bir kısım komü· 
nistler de beyaz Ruslarm devam 
ettikleri başka bir lokanta önün
de nümayişler yapmışlardır. 

edilmiştir. 1 
Arkadaşımızın kederine iştirak 

eder, kendisine ve diğer aile ef
radına uzun ömürler temenni 
ederiz. 

21 • 5 • 932 tarihinde açık 

müzayede usulile müıayedeye 
konulan Nallıhan kazasının Ka· 
rakuz Devlet ormanına talip 
zuhur etmemesinden 1 • 6. 932 
tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 15 te ihalesi icra 

Yeşil Hilalcilerin Tenezzühü 
Yeşil Hilal Cemiyeti altıncı 

yeşil gün bayramı münasebetile 
haziranın üçüncü cuma günü bir 
Y nlova tenezzühü tertip etmiştir. 
Davetlileri hamil olan vapur, 
tam saat sekiz buçukta hareket 
edecektir. 

edilmek üzere yeniden ve tem· 
diden açık müzayede usu!ile 
müzayedeye konulmuştur. Ta· 
lipleri şeraiti sabıka veçhile 
Ankara Ormanfşleri Umum 
Müdürlükü. İstanbul ve An· 
kara Orman Müdüriyetlerile 
Nallıhan Orman idaresine mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Sayfa 11 

Bizim De Girdiğimiz 
Siyasi Bir Bloktan 

B~hsediliyor 
( Bat tarafı 1 inei .. yf ada 
Roma, 28 ( Telsizle) - M. 

musaolioi gugün heyetimize dahil 
olan meb'usları kabul etmiş ve 
kendilerile uzun müddet görü_. 
miiştür. ltalyanın biiyük Başv~ 
kili ilk önce inkılibımızdan bah· 
setmiş ve ezcümle demiştir ki: 

- Türk inkılabı tarihin en 
büyük inkılaplarından biridir. 

Türk - İtalyan münasebatına 
temas eden M. Mussolini sözleri· 
ne hararetle devam ederek: 

- Türkiyeye karşı olan dost· 
luğumuza yalnız devam etmek
le kalmıyacağız. Bu dostluğun 
nasıl inkişaf ettiğini göreceksiniz. 
Bu söz bir Faşist sözüdür, yanı 
samimidir, demiştir. 

M. Musolini dünya krizi hak· 
kınd:ıki fikir ve mütaJealarım b~ 
yan etmiş ve kurtuluş yolunun ta
mirat borçlarmın kaldırılmasında, 
bugün mevcut bazı muahadeler
deki haksızlıkların düzeltilmesin
de, altın meselesinin, istihsal iş
lerinin tanziminde olduğunu söy· 
lemiş, bu noktaları işaret ettikten 
sonra sözlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

- Tarih miUetler arasındaki 
manialan kaldırarak ilerlemiştir. 
Bugünkü gümrük duvarları siya· 
seti tarihin aksine bir gidiştir. 
Bu milletleri biribirinden uzak· 
laştırır. 

Tanın Roma muhabiri 25 
tarihile gazetesine bildiriyor: 

Başta 1smet Paşa olduğu 
halde mühim bir Türk Heyeti 
Murahhasası bu sabah Romaya. 
geldi. Maamafih ismet Paşanın 
böyle kalabalık bir heyetle seya
hati, biç olmazsa yeknazarda 
büyük bir siyasi ehemmiyeti haiz 
görünmüyor. Diğer taraftan şim
diki şerait dahilinde Roma ile 
Ankara arasında, yakın şarktaki bu 
günkü vaziyet üzerinde mahsas 
bir akis hasıl edebilecek beynel
milel ehemmiyeti haiz yeni mft.. 
zakerelere bir sebep görülmiyor. 
Diğer taraftan bilinen bir şey 
var ki, Kemalist politikası Du
cenin politikası ile uygun değil
dir. Türkiye hiçbir zaman mua

hedele de tadilat politikası takip 
ettiğini izhar etmemiştir. Bütün 
milli arzuları tahakkuk ettiği 

için beynelmilel noktai r nazardan 
kendi talünden hiç müşteki de
ğildir. 

Maamafih ismet Paşanın he
men Moskova seyahatini takip 
eden Roma seyahati diplomasi 
mehafiliode birçok mütalealara 
sebebiyet veriyor. 

Yeni Türkiye büyük bir ki· 
yasetle, evvelce endişelerinde 

haklı olduğu iki hükümet iyi 
münasebetler temin edecek tarz· 
da işleri idare etmiştir. 

Rejimlerin bu müşabeheti ev· 
vela iki memleketi kolayca sa· 
mimi münasebata sevketti ve 
1928 mayıs nda da bir dostluk 
muahedesi imzalandı. 

ltal} a huna mukabil bilhassa 
iktısadi sahada menafi bekliyor· 
du. Pek aşikardır ki ltalya hü
kumeti bu noktada beklediğini 
elde edememiştir. Türkiyenin, 
hatta bir gün ölümü pahasına, 
bu sah:.:.da en küçük bir esaret· 
ten ne kadar çekindiği malumdur. 
Yeni Kemalist Cümhuriyeti artık 
Osmanlı İmperatorluğu değildir. 

Kelimenin eski manasile her tBl
lü nüfuzu ve vaziyeti reddediyor. 

Maamafib Türk - İtalyan teşriki 
mesaisi mümkünün hududu dahi
linde iş görmüştür. Boğazlar ko
mısyoounun raporuna nazaran, 
ltalya asırlardan beri ilk defa 
Türk suldrıoda deniz ticaret faa
liyetinde ön safı işgal ediyor. 
İtalya aşikar bir azimle dünyanın 
bu kıtasında daha kuvvetli bit 
mevki teminine çalışıyor.,, 

Roma, 28 - M. Mossolini 
yarm hususi börosuuda b"r öğle 
yemeği verecektir. Ziyafete İsmet 
Paşa, Tevfik Rüştü. Afyon meb'
usu Ali, Vasıf ve Siirt meb'usu 
Mahmut Beyler davetlidirler. 

Roma, 28 (A.A) - ismet Pa
fa, refakatlerinde İtalya hariciye 
nezareti müsteşarı ve sefir Baron 
Aloizi ve maiyetleri erkanı bu· 
lunduğu halde Romanın bazı kış· 
lalarıru gezmişlerdir. 

Başvekil Paşa, harbiye nazın 
Jeneral Gazzera, yüksek rütbeli 
kumandanlar tarafından istikbal 
edilmiş, aUvari, topçu, Bersaglieri 
ve Grenadier'Jcrin talimlerinde 
hazır bulunarak beyanı takdirat 
etmişlerdir. 

1smet Pş. bundan sonra Gre
madier'Jerin tarihi milzelerini ve 
Gradinierlerin kışlUAm ziyaret 
eylemişlerdir. 

Roma, 28 (A.A.) - 1smet 
Paşa ve Tevfik Rüştü Bey Hari
ciye Nezareti Müsteşarı M. Fani 
Aloizi ile birlikte Romadaki bey· 
neJmilel Ziraat Enstitüsünü ziy.
ret etmişlerdir. 

İsmet Paşa, Türkiyenin esa
ıen teşriki mesai etmekte olduğu 
enstitü hakkındaki muhabbetini 
izhar ve iblağ eylemiştir. 

Eski Kitaplar 
Fiatler Birkaç Misline 

Yükselmiş Bulunuyor 

Öğrendiğimize göre eski harf. 
lerle basılmıt olan kitapların 
miktarı gün geçtikçe ualmakta· 
dır. Bu kitaplardan yeni harflerle 
basılmamış olanlardan bazılarının 
fiatleri gün geçtikçe artmakta Ye 
hakiki fiatlerinin beş altı misline 
yükselmektedir. Mesela Tevfik 
Fikretiıı en kıymetli ıiirlerinl 
ihtiva eden (Rübabı şikeste ) nin 
nüshaları hayli azalmı~r. Piya· 
sada çok aranılan bu kitap, bo
gün ancak sekiz liraya tedarik 
edilebilmektedir. Bunun gibi 
küçük bir lügat kitabı on yedi 
ve yine eski harflerle yaz.ılmıı 
bir mantık kitabı beş liraya 
müşkülatla bulunuyor. 

Kitapçılar, bu vaziyet karşı
sında halkın şiddetle muhtaç 
olduğu mühim kitapları, Maarif 
Vekaletinin yeni harflerle bas
tırmasının muvafık olacağını 
söylüyorlar. 

Elişleri Sergisi 
imtihanların sonu alınır alın

maz İlk ve Ortamekteplerde, 
talebe erin bir sene zarfında yap
hklan elişlerinden mürekkep 
birer sergi aç lacaktır. Ser ilerde 
talebe kooperatif eri hesabına 
satışlar yapılacaktır. 



Kansızhk, Romatizma, Sara, Kemik.Sinir, Damar, HASAN KUVVET ŞURUB Verem hastalıklanna, yürümiyen, diı çıkara-
mıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

lıı- Şehrimize 

Boksör Kızlar 
Tarafından HAZiRAN 

BOKS 
n lave~ uaulG 

GÜREŞ 
11..uaaları Ye amca RA.UL LAKS ,,. 

lllslS IRls kumpaaJUI tarafılldaa 
lpaotlsa, maa7etlsm ,,. telepaU 

tecrilbelerL 
Y anadan itibaren : 

EKLER SINEMASINDA 
Yalnn: •uvareler için saat ~,4:> te bati 

KA RADENI Z POST ASI 
1932 1932 

ERZURUM 
a<;a;;~. Pazartesi 

Duhuliye 30 kuruştur. 

günü akşamı Sirkeci' den hare
k~tle ( Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sftrmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsilat açın Sirkeci 

1 EMLA" K ve EYTAM 1 Yelkenci Hanındaki acentalıaı-
•-................ - ... 8._A•N•K•~•A•S•I .. f L•A•~•N•A .. T•l .... ._na .. m•ür•ac•a•t.•T•e•l :•~•15•1•5-•6_. 

Çarşamba 
"'" 

..... 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Dr. A. ŞAUL Liman Kooperatifinin 
AÇILDIGI Daldlige MKt.lıa•sısı 

Çok Müsait Fiatlerle Kiralık 

P .... clan maada hergln 1 - 4 TeJ: 22174 
Bal.t Hımr ça""' IWatefendi aokala 9 --------

... _ .......... oa.a ..---
ve hayabn ucuzladığı 

GÜNDÜR. ve 
Satılık Otel Eşyası 

Sayfiyeler 
Bllytlkadada iskele batında Rıhbm önünde 3 odalı bir bap hane. 
Kandilli • Vanıköy caddesinde viıi bahçeyi havi 6 odalı hane. 
Ballda muharrer emlik pazarlıkla kiraya verileceğinden taliple· 

r opbanede, tramvay durağı 

bit" şiğinde, Boğazkesen c:adde
ande 6-8 No. Is Anadolu merkez 
oteli ve kahvehanesi kir.ı hktır. 

içindeki yeni eşya da satılacaktır. 

Eminönü Liman Hanı karşısında 
( latanbul tramvaylannın durduiu yerde ) -

rin hergün Bankaya müracaatleri. (9) müıtec:iri Osman 8. müracaat. ___________ .. Doktor Orfanidis 

--------------------------------·--------------------------------------.-..--~~~~-----
Zührevi ve cilt bastabklan mlltehassısı 

PERTEVNIYAL VAKFINDAN: 
-.. Beyoğlu, T okatlıyan kartım No. 251. Tel. B. O. 3734 ..-

Şitllde lzzetpqa So. Valde apartmanının 1 No. dairesi 1 suııo miidtlct vo ,ohri :ı~ lira ıcarla. 
,, ,, So. ,, ,, 2 No. ,, ı ,, ,. ,, ,, :,ı;; ,, 
,, ,, So. ,, ,, :-ı No. ,, ı ., ,, ,. ıo ,, 
,, ,, So. ,, ,, 4 No. ,, ı ,, .. ,, ,. 55 ,, 

Köprübatmda Valde hanında 1/36 No. odalar 3 sene rnfid!let vo (;;, lira ıcarı,, 

" 
" 
" 

,, ,, ,, 19 No. mağaza 2 ., .. .. :ı:; ,. ., 
,, ,, hanı rıhtım üzerindll şerbett;i kuliioe i 1 seııc fi ay ıniiddt•l ve şehri ~7 lira icarl:ı.. 

Aksa.rayda Alem bey mahallesinde Vezirçeşıno $0. 10 No. haılt' 1 sonu ırıfuldol \o şehri 27 lira icarla. 
BalA.da muharrer emlik hizalarında gösterilen müddet ve bedelle ve açık arttırııı:l ımretilc yirmi giln içni miıza.

yedcye konuJmuştu. lsticara. talip olanların yevmi müzayede olaıı şehrı haliıı :n nci :falı gılnii 11aat onaltıya kadar 
İstanbul Evkaf Müdilriyetinde Pertevniyal Vakfı tdaresirıe veya Enl'ılnıf>nf' ınilra<':l'lt Pvleııır·lnri. 

Az zamanda usta 

Dokumacı 
Yetişmek istiyen 

Türk Gençleri 
Balat' ta ki 

Süreyya Paşa 
M-.acat fabrlkaaına mUrac-t et•lnler. 

Tavukçuluk Ve Çiçekçilik 
Tavukçuluk ve Çiçekçilik için eon 

derece elveritll bahçe mahallerimiz var 
müfrez ve ucuz satılık. 

Arnautköyü Bebek Ostünde ve D
ğıthane vapur isk olesi kar9ısında 61 
dönüm ikiye müfrez. 

lzahat Havyar hanında 77 No. lı 
yazıhanede Aristidi Yorgiadi. 

AFYONKARAHISAR MADEN SUYU 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu: Yenipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel 22653 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Mahalle ve Mevkii 

Beyoğlu Asmalımesçit 

Bqiktq Şenlikdede 

( 

" " " ,, 
'·saray Oruçgazl 
rkaişerif Akseki 
ebioğlu Aliettio 

" 
,, 

1 akale ROstempqa 
Ça. 1 

" 
" Balat Karabaş 

Şehremini Denizabtal 
Kocamuatafapaıa 
Çelebioğlu Allettin 
Mahmutpaşa Hacıköçek 
Beıiktq Şenlikdede 
Betiktq Muradiye 

" " Celebioğlu Aliettin 
,, 

" it.. " 
Galata Sultanbeyazıt 
Galata Kemankeş 
Karabaı Ômeravnl 

" " 
" " Beşiktaı Dikilitq 

" " 
" " 

Çakmakçılar Valdehanı 
Pangaltı 

Y enibahçe Arpaeminl 

Sekağı No. Cinsi 
Venedik 12-22 Hane 
Y eniyol 37 ,, 

,, 4 " 
" 41 " Köprülil 11 ,, 

Akseki camii 1 ·7 
" iş Bankası karşısında 2-15 ,, 

Yenicami avlusu 90-54 ,, 
Papazzade Hanı altında 12 Mağaza 
Çadırcılar 80 Dükkin 

" 48-42 ,, 
.. 121-123 " 

Vapur iskelem 13 ,, 
Topkapı 338-296 ,. 
Caddesinde 451-393 ,, 
Venicami avlusu 57 • 1 ,, 
Kurkçllhan liat kat 15 ,, 
Vapur iskeleli 21-23 ,, 

" " 49 " 
,, ,, 47 Üç oda 

Sultanbamamı 4 Dükkin 
Y enicami avluau [ 114- ı 16 ,, 

,, " 46-102 " 
Cami 4-280 ,. 
Helvacı 4 ,, 
Dolmababçe 197·205 " 

,, 199-207 ., 
•• 201-209 " 

Cami albnda 4 ,, 
" ,, 6 ,, 

Cami ittisalinde 2-1 ,, 
1 inci kemerde 9 Oda 

Fransız mezarlığı karfısında 3 Ahır 
36-38 Hane 

ve kakvebaoe 
Ballda yazılı olan Vakıl emlik birer sene mllddetle kiraya 

verilmek iizere mDzayedeye konmuıtur. ihaleleri Haziranın 18 inci 
Cumartesi güntl saat IS te yapdacakbr. Taliplerill yevm ve saati 
•ıgkt-a kadar Çembeılitaı'ta Evkaf lliklllriJetiade Akaret 
ICale..- mlracaatı.i. 

1 
-İstanbul Belediyesi llanları * 

1 Haziran ili 2 Haziran 932 Rumelikavağında Heyeti idare odasında 
4 ,, 11 5 ,, ,, Yeni mahalle Heyeti ihtiyariye " 6 ,, ., t 1 ,, ,, Sarıyer mahalli mahsusla 

12 ,. ,, 15 ,, ., Büyükdere dairede 
16 ,, ,, ,, Kireçbumu sahHde kahvede 
18 ., ,, 20 ,, ., Tarabya sahil kahvede 
21 ,, ,, 25 ,, .. Y eniköy ve Köybaşı Eski Belediye mevkii 
26 ,, ,, 27 ,, ,, lstinye temizlik itleri mevkiinde 
28 ,, ,, 30 ,, ,, Emir&inBo yacık6y su kulübesinde 

1 Temuz .. 4 Temmuz ,, R. hisar Heyeti ihtiyariye odasında 
Sarırer Belediye Şubesi MUdUrlUIUnden : Balada gösterilen 

günlerde esnafın ellerinde mevcut mevazin ve mikyasat ve saire 
memura tarafıadan rusumu alınmak suretile damgalanacağlndan 
irae edilen mevakie muayyen günlerde müracaatları ilin olunur. (B.) ... 

EmlnBnU Beledlye Şube MUdUrlyetlnden : Rüstempqa mahal· 
lesinde Cambaz hanı sokağında 39 No. h dükkinda ahçı Lazarinin 
Yol parasından borcu olan altı lirayı vermediğinden dolayı tahti 
hacze alınan 29 parça eşyaS1 Mayısın otuz birinci Salı günO ıaat 
onda mıtiıaUinde bilmüzayede satılacaktır. (8) 

• Beyollu Beledlye Şubealnden: Bir erkek kuzu bulunmuştur. 

Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse aatılacaktır. (8) 

Piyango Müdür- Jm-.ır Dr. Ali Esat 
lu .. gu" ••nden • Gülhane doğum ve kadın 

• hastalıktan muallimi 
Kapalı Buik marka yedi khi- Hutalanm c11madaa maada her,Un 

lik 928 modeli müstamel bir 2 den 6 ya kadar C.taloğlunda Yere-

otomobil sablacağından almağa batan caddeabade Orhan Bey aparb-

talip olanlar görmek için tak· 
sim'de Seoihi Bey garajma, mü-
raçaat için de piyango MDdürlütil 
muhasebeciliğine müracaatleri. 

Dr. A· KUT ·EL 
Cilt n dbnYI ... taltlder teda

~U.aaal Karaklı Blrelltl hnm 
mumda M 

mam No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
Telefon ı 232!H ...__ 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim Rarıp 

N•l1at llOdlrl Halll Utfl 

lstanlml Dordiıncü icra .Memurhı· 
ğundan: Diınitri veledi Teoharl Efen· 
<lininin Todori veledi Korme PapadoP" 
lu Efendiden 5 ağustos 325 tarihinde 
istikraz oylcdiği paraya mukabil vefr 
cn mcCruğ bulunan Balatta Hacı lsa 
mahallesinin Yarım Balat caddesinde 
köşe başında 17, 19, 21 kalp numara
larla murakkam mukaddema maa dfik· 
kin hane elyevm arsa 80 gün müd· 
detle ihaleyi evveliye il!nıııa vazolun
muştur. 

Mahalli mezkur halen bot bir arsa 
olup hududu bir tarafı Avram Aba.tar 
hanesi bir tarafı Köprübatı caddesi 
bir tarafı Yarım Balat ve bir tarafı 
Emvali metrukeye ait &111a ile mah
duttur. 

Meıahası 32 metredir. 
Kıymeti muhammenesi tamamı döt' 

yüz elli liradır. 4- 7 - 932 tarihinde 
talip olanların kıymeti muhammesiniD 
yüzde onu nispetinde pey akçesini ve 
338/338 dosya numarasıyle saat 14 ten 
17 ye kadar bizzat veya. bilvek&le ve 
fazla malilmat dosyasından ita edilece
ği il&n olunur. 

SON 
Y evmt, Siyasr, HaTadb ve Halk 

gazetesi 

idare . tsranbul: Eski Zaptiye 
• Çatalçeşme sokağı 25 

Telefon lstaııbul - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FiATl 
TÜRKJYE Ecnebi 

l400 Kr. ı Sene 2700 Kr. 
750 • 6 Ay 1400 • 
400 • s ,. 800 ,. 
100 ,. ı ,. 800 ,. 

Gelen evrak geri 'verilmeı. 
ll&nlardan mes'uliyet alınmas 

cevap için mektuplara 6 kurqlü 
Pul Ut.vesi it.zamdır • 

res değiıtirilmeıl ( 20) kuru,tnr. 


