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Şerir herif ölüm lcurşıınuna yedikten sonra .. 

Dün saat altıda Bahçekapıda 
dördüncü Vakıf hanının karşı
sındaki sebil önünde, müthiş bir 
Facia oldu. Bir serkomiser öldü, 
bir taharri memuru ağır surette 
yaralandı. Şerir ve çok tehlikeli 
bir adam da cezasmı buldu. Bu 
~rada genç bir kız da hafif su· 
rette yaralandı. 

Eminönünü bir kıyamat sah
nesine çeviren bu kanlı hadisenin 
bütün teferrüatım en ince nokta
sına kadar yazıyoruz: 

Diin saat beşi kırk geçe Ba· 
lıkpanu ında Külahçı hanından 

•tuz Leş, kırk yaşlarında bir adam 
Yenicaıni kemerinin önüne gel
miş, fakat arkadan takip edildi
:ni göriince tabancasını çıkanp 

. 

l ve Y enicami kemerinden içeriye 
dalmışbr. 

Sarışın ve pejmurde kıyafetli 
olan bu meçhul adam, Osman 
Efendi ismfode bir sivil memuru 
tarafından takip ediliyordu. Teh· 
likel\ bir serseri olması ihtimali 
vardı. Şerir herif koşa koşa Yeni 
cami kemerine daldığı sırada 
resmi bir polis memuru da 
kendisini takip ediyor ve 
mütemadiyen " dur ! ,, emri 
veriyordu. Fakat meçhul serseri 

önüne gelene tabancasmı göste
rerek kendisine yol açıyor ve 
süratle Mısır çarşısının Sultan· 
hamamı kapısma doğru . ilerliyor
du. Bir aralık araya otomobiller 

( Deyamı 8 inci sayfadadır ) 

:················ ....................... -_. ............. .... 

z irde ıymetli Tarihi Çocuk 

Eser er Keşfedildi 

Hafriyatın ilk sa/hasında bulunan mab~din methali 

. izmir, 28 (Hususi) - Asari r .. Ş.~~~imiz .Asa~ı Atika Müzesi 
atıka mütehassısları İzmire ait , Muduru Salahattın Bey Fransız 
eserlerin zelzeleler neticesinde aliminin kitabında bahsettiği ha· 
tamamen mahvolduğu kanaatini zı notlardaı_ı istifa~~ e-:!erek altı 
taşıma ta idiler. Yalnız F ran ız senedenberı tetkıKat yapmış, 
asarı atika mütehassısı M. Şad nihayet dün Diyonyos mabedini 
Teksiye Asya namındaki eserin· meydana çıkar:~ıy~ .muvaf!ak ol· 
de bunun aksini iddia etmekte 

1 

muştur.Fransız ahmm~n esermde bu 
ve lzmirdeki Diyonyos mabedi mabet hakkında verılen malumat 
lıak~ında pek mühim bazı malu· şudur : 
mat vermektedir. ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Haftasının 

Son Günü 
Dün çocuk haftasının altıncı 

günü idi. Bu münasebetle Halk 
Evinde bir müsamere tertip edil
miş, çocuklara güzel bir temsil 
verildiği gibi terbiyevi masallar da 
söylenmiştir. Ayrıca muhtelif 
semtlerde çocuklara mahsus mü
samereler verilmiştir. lstan· 
bul tarafında, İstanbul Erkek 
Darüşşafaka Liselerile, Kız v~ 
Erkek Muallim Mekteplerinde, 
Beyoğlanda, Feyziye, Feyziati, 
Kandilli Lise!erinde eğlenceler 
tertip olunmuştur. 

Bugün haftanın son günüdür. 
Bugün d~ Erenköy ve Hayriye 
Liselerinde müsamereler verile-
cektir. 

Şehirlerimiz 
Arasında 

Şehirlerimiz arasında tayyare 
ile posta ve yolcu nakliyat etra
fında!:i tetkikatı hitam bulmuş
tur. Istanbuldan Ankaraya bir 
iki buçuk ve Diyarbekire on 
saatte fgidilebileçektir. lş1etme 
hususunda müteşebbis grupla 
hükumet .arasında müzakere de
vam etmektedir, 

idare r,lerl tel~foıı11 ı '•tanbııl - 20203 Fiatı 5 kum, 

Eskişehirde Bir Ö m 
• 

Cezası nf az Edildi 
İdam Mahkumu, Para 

Cinayetin Cezasını 
Eskişehir , 27 

(Hususi ) - Bu· 
gün Çarşı mey• 
danında geçen 
sene yapılan bir 
cinayetin faili 
idam e dildi • 
Çarşamba gün· 
leri Eskişehirin 
pazarı kuruldu

ğu ıçın idam 
meydam çok ka
labalakb. Maslup 

öğleye kadar 
teşhir edildi. Al
dığım malumata 

göre ölüm ceza .. 
sile neticelenen 
hldise şöyle ol .. 
muştur: 

Mihalıççığın 
Tuğan karyesin
den lstirumcah 
ve 313 doğumlu 

İçin İşlediği 
Gördü 

Malik, diğer is-. 
mile Ahmet,yine Maslup Malik idam sehpasında 

Mibalıççığın Dinek karyesinden ve Eskişehire iş bulmak ıçın 
ihtiyar Ali dayıyı başını taşla gelmişlerdir. Yolda Tavşanlıya 
ezmek suretile öldürmüştar. HA· uğramışlar, AJi dayının şimendi• 
dise 930 haziranının on birinci fer yolunda çalışan oğlu, baba· 
gecesi Eskişehirde cereyan et- sına 536 lira emanet etmiş ve 
miştir. Malik bu parayı Ali dayıdan al-

Katil ve maktül köylerinden mak üzere onu öldürmüştür. 
çıkarak yol arkadaşlığı etmişler ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Adana ( Hususi ) - iki gün evvel şehrimizde bağlar arasında 
bir cinayet oldu, bir adam öldürüldü. Cinayetin sebibi ve nasıl ce
reyan ettiği hakkında aldığım malumat şudur: 

Kozacı Halit Ağa mahtumu Deli Mehmet denmekle maruf şahıs 
birkaç ay evvel anlaşbğı bir kadını yanına alarak ( Çakıt ) suyu 
civarında bulunan çiftliklerine götürüyor ve kadmla yaşamıya başlıyor. 
Bundan birkaç gün evvel Deli Mehmet kadmı da birlikte alarak 
hayvan satmak üzere şehre geliyor ve sattıktan sonra ufak tefek 
şeyler alıp tekrar kadmla bir ata terkileşerek çiftliğe avtiet etmek 
üzere yola çıkıyorlar. 

( Devamı IO uncu sayfada ) 

Tahdidi Teslihat 

Kadın - Bu son kavgamız. Artık silahlar,mı kmyorum. 

,. 



(~~/kın_ Sesi ]I 
Ekmek Nasıl 

S&blmah? 
....... ... Şeldr ........ Wr 
......... 11 .......... ...... 
kata blllauaa •laaeihl tarb ile ........................... 
• .. MICta ..... flklrJerlnl , •• ..,.. .. 
nır ..................... 5) 

- Ebıı1c ,.. ... - ... 
' ~ Utta taWr aiıae mllll hir 
~· ..... ,. ucu .. 
... ol•-- tlkbt etmek be
lediyelerin hat yazifeleriaden hi-
risidir. 

Dla Şehlr IMC'liaiade ekmdı 
mlaakatua olcla. Bazdan tarb 
ile aabl•UIDI, hazılan da tam 
kilo ,.,.._.. ileri drdller. 
Bea de ekmejin tarh ile ablma
... '8raftanm. Fakat lüçbir 
flnaa ekmeli tartmıyor. 

ybclen ....... ........ 

.. ••"'· ... .- cok-:.,. ....... ~a..ekçileri tarh k&lfetiaclen 
1iaJla da fartbrmak zahmetin
• ....._. için ekmeklerin 

Jııua .... ollnk ,..,..... çok 
.totn oW hreetind..,ı.. .. 

a .. ,. AtrM11n • 

.- Zalnt:ll heledi,e -. ...... 
•e•de e' r•hia ........... 
... ,. katt. ık •• --•it .... el• .... . 
RD ............ ıllilera ... . ..........., ........... ~ 
~-har mretile 111ddni ta...ea 
.. yhederleı. l,te bm mai~ 
.-lı iPia ( 100) ........ Wr pay 
baralulmlfbr. Bua fanalar 16 .... 
a Beyazlltaki ,..._ ekaeil 

KAHVE 
Şikayetlerin 
Arkası 
Gelmiyor 

Bir imla Ticaret Odalan 
telarim Ticaret Oduıaa .... 
caat ederek lataabuldaki kalaft 
tacirlerinclen bualmmn kendi 
mmtakalan dalaillndekt tacirlere 
250 kunt &zerinden çiy kalıft 
aatmalar ndan fikiyet etmffıler
dir. Tacaret mildlrltli'l lnmn 
6zerine 1ra1a.. meaeleaini ...... 
tekilde tetkik etmek lcaranna 

·~· Çiy kahvenin iki ,. 
elli ..._ utddıia tabakbk 
edene kahve iizerindeki fiat 
ytlkaelmtai Jfizde ylz6 afllllf 
demektir. 

lektapler Tefti' Edilecek 
f.tubal Maarif Mlidlr Mu

a.mi Hafluirahman Bey 6nllmllz
cleki ., bapncla bOttJn ilkmek
tepleri teftif edecektir. Bu teftiş 
bir ay de-vam edecektir. Teftişe 
83juiçi •atakumdan bqla
ueakbr . 

Bir Ceset --
Dün Bebek Sahilinde Bir 

Ceset Bulndu 

1 

Mhu w~ ID ~·:~•ii•iil~8ıiililı*-liil• 
fulaama aatarlar Ye daima da l-utköy polis komiserliğine haber 
ekmeği yüz ıram fula yapbkla- verilmiitir. Polis memurları cese-

.Jt..t....1- Faka -1.-...ı:.: di polis mevkiine çakarmıtlar, 
nm -,.---· t f'I -•· Müddeiumomiliği hahuclar .... 
tart diyiace ele kazarlar. Bence lerdir. Zabıta doktoru c•edi 
ekmekleri tam ( 1008) ırua P- muayeM etmiş. fakat &zerinde 
brtmak preüe bakmalıchr. Bu yara Ye bere eeerleri ~me-
IUl'etle ele piyaacla 111J1e farklar miftir. Caedln h8'fiyeti de he-
elmu Diz tesbit eclilememfttir. Cesedin 

• • bir laaftadanberi deniscle kaldığı 
an•qdmaktadır. ...... B. ........ .,. ...... ...... IS) 

-Ben ekmep tarh ile 1ab1· 
auuıa taraftarım.. Belediyenin 
bu uullnl takdir ederim. Çlaki 
memurlar her gtln laer fuım 
teftit edemealer. Fakat halk ek
meği ahrk n tartbrırlarsa bel 
diye memurlannıo kontroluau 
kolaylafbrmıı olurlar. 

• 0..-11.,..B.·Pallla~,_.~ 
- Eiaa.iia ... De ablmua. 

aMY.f.Jdir~ -v.ı.ua llıle•p 6rm
an tenili ~. ye. 

•meli tartank .....,. ..... 
tllbnalsdar. 

Ceset dlhı akpma kadar te19 
hir edilmiııe de kimse teşhis 
edememiştir. Ôlen adamm Bur
salı oldağu tahmin edilmektedir. 

Yüz Şahitli 
Bir Dava 

Zimmet, ihtilis ve ıabtekArLk 
suçlarile maznun Bakırkay Mal
mldlrl Nail Beyle arkadaılanam 
m...,_.eaiae cl8n Atır Caa da ............ M··-- OD .aç fdti6. Talaldbta alt mak bir 
tulll ... ..... kadar çoktur. 

"Son Postanın Resimli Hi/iagesi: 

Tütün 
Kongrede Neler 
Konuıulacak? 
Tiri& - Y-. 8alpr mu

ralalaularmdae ..-ek,ep olarak 
l.tubalcla ..,. ipticlumda top
lanacak .. tllla kGDpelinln 
hamal mahiJette ...... • ...... 
maktacLr. ıc.pede tltlil ..... 
yabam tahdidi hakkında ..._... 

kere cereyan etmiJeeeii etrafmcla 
Yerilen haberler dotru dejildit. 

T&ttm zeriyatmm Waclidi " 1tok
lann l8'rllmeii. .. ....,. bilh ... 
mefl'll edecektir. 

Cinayet 
Katillerin Kim Olduğu 

Henüz Anlaşılamadı 

Din Maslakta Alman çiftliği 
yanında yanmıt bir k6fk0n bah
çesinde (32) yerinden yaralanmış, 
banaldan Ye cijerleri cbfanya 
farlamıf bir ceset bulunduğunu 
yum şbk. Cesedin &zerindeki ya
ralar cinayetin her iki tarafı 
keskin Ye sivri bir bıçakla yapaJ.. 
dığa ve faciamn da takriben ce-
aeclia bulun masandan on aaa' l ;adar 

llRtMI E 
Defineyi Bulan 
8000 Lira 
Kazantlı 

o.. _ ... Blylbclada ... 
1aDaa llaldcl.aya Kınlı Fllip w 
blylk l.uadere ait kaymelll 
...... ... •lseleri ...... 
.. ...... midir& pdfelk 
iL ........ IHr btaıot-r:z=r ~ ..8.:ea.: 
reli ta~ ıPtJubnm11 Ye 
mise aepiyab .. ~ .. 
pkanlmlfbr. M. 334 
lellelinde de Maarif ....... 
daveti lzerine lstanbula 
ve mbede mevcut ıayriialaml 
81 bin tarihi albn, gOmlif ve 
bakar paralan birer birer tetkik 
ederek bunlardan 28181 taneliai 
ayırmıı ve 67erlerine etiket ya
ptftırarak müzenin meakaklt 
ı ndıklanna koymuttu. M. Retr· 
linı bunları tamamen meccani 
olarak yapbjı fibi yeni lcataloiu 
da meccanen huırlamıfbr. Ya&.. 
mz Adada bulanan altmlan ilı
bar edeo ko..ı.er Riu Beye MOz 
(3) blnlira ikramiye ......... 

Zimmet Ve İhtilas -
enrel ifleadiji teapit edilmiftir. Ağır Cezada Dört M;tznurı 

e. saretle ceaeclia ralnıı bir Sornıwva Çela1di 
ba--Lı ... delik ~k ..... m~ anla- o-J· 
~ -.. -.• Din Al r Ceza Malakemesin-

fllcltia ip. Tabibi Acili cesedin de zimmet ve ihtllls meaelele· 
merıa ukHne ~· rlrmemiftir. tbiclen " laralc dert 

sonra defnedilmiştir. MOddeiumu
milik gazetemiz tarafından Defl'e
dil n fok)grafı talaldbt emalaiaa 
rabtebniftir. D8a • ...ı.i g6D 
jandarma tarafaaclan eUicla fuJa 
kim• İltic'tap edilcliii halele .ak· 
talin hllviyeti tupit edilememiftir. 
Ozerinde ele hhi,.tiai a6derecek 
hiçbir vaika çakmam'ftu'. Y alnJZ 
yeJefinin cebinde ( 29) ~uk 
bozuk para buhmmUfhır. Cinaye
tin batka bir yerde itlendiktea 
ıonra bir yorgana sarılarak bura
ya getirildiği tahmin edilmektedir. 

Yolunu Şaşırmış O acak 
Mesih isminde biri Tophane

de Kadirler yOkutmida bir eve 
taarruz ettiiindeo yakalanmıtlır • 

Yalım: Mllatmltik kdarnaıtielhrin 
olma.... bir -tten falla llr
...-... Daftlllll y1sc1. fala 
..... ...... GJecelc .... ,.... .... ~. 

~--n IHewJa~m·i •.•e -R~i~a·t~EliJfe~nd~iler 
Seyrisefain memurudur. Evvelce 
laaklannda Yerilen karar Temyk 
Mahkemesi tarafından aakz.edil. 
~tir. Fakat evrak _.....da bir 
noksanlık göri\ldDjimdea d()IJe-
nio tekrar Temyize 1evkiae ka
rar Yerilmiftir. 

Diler iki auçla, sat maa ... n 
mutemetlerindea kemal Ye ma
huebfı katilli Vehbi Efendiler
dir. Mlfettişlik tahkikah fezle-
kesindeki şahitlerin celbi için 
dava talik edildi. 

v.,.... bir latatllt tc ........ 
Mil OD hf tlallk llwaea ..... 
I..._ llra .._•dadır. 11 ..... 
.. • ........ MI 3.212.8 ... .... , ...... --- ..... . ................. . ........... .-... ....... 
............. fit ........... 
•- ....._. Yıamurta wırlta 
181.- ...._. Slllm lrab• ... 
..b .. ılr. A,y ............... .. 
... il .......... .... ,...... . .... . - ................... .. 
1411 .... fılHbkta ... ., 111• ı•ı -
bla, palamutta 41; .. ._. ~ 
de 175 bla Brahll: IM ... -. ... ;.,1wtJ1S. 

llhim Bir ffaiiaı~J;3, 

Ortaka,11 Mehmet ........ 
... T•kmimde Karnawla aokjm-

an ret~ 9lwı Mad Joze-
finin çantuını '.' G ıp on 
yakalanmıştır . 

Affedilen Ceza 
lstabal Mıntakuı Merk• 

Heyetiadea: 

cezasi e ec ye 

kapı İdman Yurdunda mlltaft 
Hllamettin Beyin bakifei .W. 
de1I eeuiyainin affedildiii tebllr 
ol1111• efendim. 

Bir Gina.yet DavaSI 
lleJoilunda Yenişelairde Olta

maya ilminde birini llA-melde 
...... Onnik Ye ......... _ 

muhakemesine din Ağır Cezada 
batlanmııtar. 

O.WW....., oturan Medih -. 
Iİıiade biıt '80n derece IBl'hOf bir 
....... ltekine berikine aarkmb
Lk ederken yakalanmıtbr. 

Yeni Bir Fabrika 





8 Seyfa 

- - .. . .... . ,... 
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HA Ü EŞİT 
77 

.,._~------~----------
Tarihin 

Yazan: .. 

srarengiz ·Sayfaları 
Harunun vücudu da nekadar J 

kan varsa baş na sıçramıştı, ne· 
bos u ve Ialif kokulu bir kad n, 
herifleri iştablandırmıştı. Aseslik 
nüfuzunu kullanıp bir seher sa· 
fası sürmek istiyorlardı. Hücum 
sıra~ında bağırıp çağırmamaları, 

ı ede İse düşüp bayılacaktı. Karı· 
sının adi bir alüfte gibi hapis 
olunmak istenilmesi, beyninde 
şimşeıcler dolaştırıyordu. 

Fakat haysiyet kaygusu, kai· 
ttata rezil olmak korkusu o di· 
mag buhranına da galebe et• 
mekte gecikmedi. Genç adam 
müthiş bir gayretle iradesini 
2orladı, itidalini toplaclı: 

- Şahnenin adamları, dedi, 
halife adamlarım tanımak lazım· 
gelir! Bunlar Emirülmümininin 
köleleı idir. 

Dört kişilik grup, bu sözil 
duyar duymaz biraz aşırdılar, 
sonra biribirlerinin yüzlerine ba· 
karak göz muhaveresi yaptılı:ır. 
içlerinden biri bu muhavereden 
aldığı cür' etle Reşide sokuldu: 

-Halife Hazretlerinin adam· 
ları sokaklarda kadm dolaştır
mazlar. Galiba sen de bu ayyaş· 
lar n yoldaşıs.n. Eğer öyle i e 
hapsederiz. 

Asesler Zübeyde ile uşakla· 
rım tevkif etmek için değil, ka· 
clını alıp bir köşeye götürmek 
için hücum etmişlerdi. Sabah 
erinliğinde önlerine çıkan boylu 

kılıca el vurmamaları sessiz bir ga· 
lehe ile maksada ermelc fikrin· 
den ileri geliyordu. Zübeydenin 
uşakları da gürültü edip halkı 
uyandırmaktan, Emirenin tanı!· 
masma sebebiyet vermekten çe
kiniyorlardı. 

1 Iarunun ah neye girmesiJe 
vazi; et değisiyordu. Asesler için 
artık sessizce muz~ffer olma" 
ihtimali ycktu. Çünki dörde 
lcarşı iki nisbelinde olan miicla
faa kuvveti bir unsur daha ka.
zan•1 ıştı. O httlde · zora ve 
belki silaha kalı:ıcaktı. 

Fakat Harun tam bir şehiwıah 
v.ibi hareket etti, soğuk kanlıh· 
ğını bozmadı, bir bekçi parçası· 
n n burnunu burnuna değdirmesi
ne bile tahammül gösterdi: 

- Sizin vazifeuiz halifenin 
adamlar nı selamlamaktır. Elve
rir ki o adamlar, kim olduklarını 
size ispat etsinler, ve her f erin 
cevap vermesini beklemeden Z • 
beydenin u aklar nı ça rrh 

( Ar a v ) 
----:".==== 
• uru lan 

Ne 
erse , 

,. ap ak stiyor 
Baş t rafı 1 inci sayfn ızda ı avurdundnn vura . yere erdi. 

girdiği için memurla bu adamın Fakat zavallı smail Hakkı Bey de 
rasındaki mesafe epeyce uza· kasıgmdan y ral n ı 

mı41tı 1 Şakir Bey derha bir otomo-
Memunın takibinden rurh:lma1 bi.e konarak Sıhhat yurduna ge· 

fçiu herif Mısır çarşısımn karşı· tirildi. Fakat çok tees:sfif olunur 
ıındaki Orizdiba1A: sokağına saptı. ki vurdun kapısı önilnde nabzı 
O sırada memur da önünü kes· 1 durarak vefat etti. 1 mail Hakkı 
mek için lş Bankası arkasından Beye derhal ameliyat yapıldı ve 
koştu. Fakat yetişemedi. tehlike bertaraf edıldi. 

Nihayet adam Zahi e borsası Hiidise mahallinden geçen 
•okağ na daldı ve o sırada ta• Al 8\'Ilİ isminde bir genç ız da 
bancayı cebine koydu ve tram· yerden sıçrıyan bir kurşunla ha-
9ay caddesine çıkarak yaya kal· fıfçe bacağından yaralandı. 
dınmını takibe başladı. Bu aralık Mukadder akıbetine kavu· 
·arkasını takip eden Ferit isminde şan esrarengiz katilin cesedi 
bir çocuğun borsa hanı önünde EmioönU polis merkezine aakle-
tramvay tevakkuf mahallinde dildi ve nöbetçi nıüdd~iumumisi 
bekliyea bir polis memuruna tahkikata başladı. Tahkikat gece 
"aman memur Bey bunu sabaha kadar devam etti ve 
tut. Polisler kaçırdılar." Diye polis Müdürü Ali ~iza Bey de 
lıaykırrnası üzerine ~emur bizzat tahkikatı idare ttti. 
derhal üzerine atılmak istedi. Öldürülen adamın üzerinde 
F kat herif Borsa bana önüne tamamen dolu ( 9 ) şarjörle bir 
fırladı \'e tabancasını tekrar çı- Fransız tabancası çıktı ve ( 4 ) 
l ararak memura çevirdi. Bu va· kurşun attığı anlaşıldL Aynca bir 
ı.iyet karştsında memur elin~eki de maymuncuk bulundu. Şerir 
bavulunu atıp tabancasını çıka· maktulün hüviyeti geç vakte 
karırken ayağı kayarak yere düş· kadar tesbit edilemedi. Eminönü 
tü. Herif elinde tabanca önüne ve Sirkecideki bütnn hamallar 
gelene çeviriyordu. ve ~ahveciler çajrılarak ceset 

Tam bu sırada oradan geçen gösterildi ve fakat teşhis edile-
bırinci mevki bir Fatih • Harbiye medi. Yalnız sünnetsh~ olduğun· 
tramvayının ön sahanlığında bulu· da kendisinin gayrimüs.im olduğu 
aıan Eminönü serkomiseri Şakir B. anlaşıldı. Üzerinde kahve rengi 
tramvaydan atLyarak herifin üze· elbise, ayaklarında yırtık sarı ıs· 
rine yürüdü. Herif bu aralık taban· karpin vardır. Bir gözü de tak:na· 
ctısı elinde, arka arka yürüyerek dır, Bu arada herifin hüviyetine 
tnm tramvay yolunun üzerine dair bazı tahminler ortaya ataldı. 
kadar gelmişti. Şakir B. derhal Haruparsum isminde sabıkalı bir 
fi;:erine atıldı, ensesinden ve bi.. Ermeni olduğu söylendi. Fakat 
leğinden yakaladı. işte tam bu s ra· bu söz tahminden ileri geçemedi. 
c a katil tabancasını yere doğru iki Bazıları da erir adamın Vasil 
def'a patlattı. Bir araltk Şakir isminde bir Rum olduğunu ileri 
Beyin elinden sıyrılarak sebil sürdüler. Ancak bu iddia da ta· 
önüne doğru giden esrarengiz bakkuk etmedi. 
.•dam üçüncü kurşununu Şakir Hulasa herif kimdir, nedir, 
Beyin göksfine boşalttı. O sıra..la ne yapmak istiyordu? Bu cihetler 
~akir Bey de tabancasını çekti, şu dakikaya kadar belli olmuş 
yaralı olmasına rağmen şe- değildir. Herifin hır:;ızhğma dair 
rir herife ateş etti, fakat deliller mevcut olmakJa beraber 
:~m.bet ettiremedi. Şakir Bey vu· müfsit emellerle buralarda dolaş· 
rulduğunun farkında değildi. Se· bğı da tahminler arasındadır. 
bil öuüne kadar ilerledi, elini Dediğimiz gibi bütün bu tah-
duvara dayarken " Ah ben vu- minler ve iddialar hadisenin es-
rulmuşum ,, dedi ve oradan ge· rarengiz kör düğümünU çözecek 
çen Aksarayda Laleli Ayazma mahiyette değildir. 
sokağmda oturan Matmazel Viyo· Yalnız bizi son derece mfite-
letin üzerine düşi:ü. essir eden mesele, kıymetli bir 

Bu esnada dördüncü şube polis amirimizin vazife uğrunda 
pasaport memurlanndan İsmail bir şerir kurşunile kurban git· 
Hakkı Bey hadise mahalline ye· mesidir. Şakir Bey bütün vazife-
tişti. Kendisini köşeye siper ala· lerinde cidden muvaffak olmuştu. 
rak katile ateş etti. Mecruh lsmail Hakkı Bey de 

Herif son kurşununu da fsmail vazifesini her zaman müdrik 
Hakkı Beye boşaltırken lsmail zabıta memurlarım1zdand.r. Şakir 

• 
1 •.r, Bey de terir herifi sol Beyin cenazesi bugiin merasim 

.-e tezahürat ile defraedilecektir. 

SON POSTA Nisan 29 
• • 

Eskişehirde ~ir Ö- yuna 
lüın C:ezasılnfaz f l istanda içtimai Se-

Edildi a e dele aş adı 
(Baş tarafı 1 incı sayfada) 

Katil hadisesi Eskişehirde istasi
yon civarında Vahit Beyin boş 
apartımanının yanandaki arsada 
cereyan etmiştir. O gece her 
ikisi orada yatmışlar. Ali 
dayı uyuduğu ._aman l'.falik 
kalkmış, J 5 kilo ağırlığın-
da ve başmın altına yastık ola· 
rak koyduğu taşı kaldırıp zaval· 
lının kafa na vurmuş ve parala· 
rını alarak köyüne gitmiştir. Ali 
dayı konuş~mııyacak bir halde 
hastaneye kaluırılımş fakat iki 
gün yaş yar c olmüştiir. Tavşanlı 
cia çal ş. n oğlu, Labas:nıu öJdü
ği1nii l , 1e lınca müracat etm:ş, 
tahld • .,.t a ılmış \'e babasın n 
yanında Mal ğin arkadaslık ettiği 
anıa 11 mış, köyc!en ~eli ti'rui tir. 

Ma iğin yanında 56 lira bu· 
lunmuşlur. Malik gerek mahke· 
mede ve gerekse istintakta cür
münü itiraf etmiştir. Katil asılır
ken son söz olar. k : 

- Kaderim böyle imiş 1 
demiştir. 

M!!slup Malik 30 yaşlarında 
idi. Uzerine giydirilmiş beyaz 
gömleğe ınahküm·yetinin sebebi 
yazılı bir yafta a ıl nışt•. Ayakla· 
r nda beyaz yün ç raplar ve sır· 
t nda ten:izçe bir köylü elbisesi 
vardı. H. L. 

zmirde I(ıyn1etli Tarihi 
Eser'et Keşfedildi 

( Baş tarafı 1 iııcı sayfada ) 
-" Diyonyos mnbedi zamanla 

harap oldu. Mabedin yanındaki 
Gtadyum ve tiy tro da ayni akı· 
bete uğradı. Yalnız basamakları 
tutmakta olan iki kısım ve bun· 
larla beraber ön sahneye giden 
kiden galeriler 19 uncu asra ka· 
dar dayandı. 19 uncu asır orta· 
tasında basamaklar da harap ol~ 
du. Halen abidenin Lnzı ankazma 
tesadüf etmek nıiimkündür.,, 

Salihattin Bey bu nottan isfi. 
fade etti, Gizliden gizliye yap
tırdığı hafriyat dün netice. verdi. 
Diyonyt.s mabedi şimdiki lzmirin 
Namazgah ınevkiine tesadüf eden 
mezarlıklar arasındadır. Bu ma• 
bet 11 kubbelidir ve sütunlar 
üzerine istinat etmektedir. Sütun· 
lann üstfi ile e~ler arasında 3 
metre toprak vardır. Mabet Ayini 

Kibar Yunan KadınlarJ, Sefil Çocukları .. 
Kurtarma için Uğraşıyor ar 

Atina ( Hu· 
susi ) - lktısadi 
buhranla müca· 
dele işinin bü
tün Yunanlıları 

işgal eden en 
mühim bir nıe· 

sele olduğunu 
bundan evvelki 
mektubumda bil· 
dirmiştim. 

Umumi ser
veti muhafaza 
için herkes mü· 
cevherlerini te· 
Lerru etmiye 
hazırlan m a k t a, 
kadınlar yerli 
mallarınm reva• 
cını temin için 
propagan d ala r 
yapmaktadır. 

Bir lrndın ce
miyeti de içti· 

mai bir sefaletle 
rnücad le ıçın 

Sergide hizmet eden k'bnr Yun!lll M dam 

bir sergi açmıştır. Sergı hasılatı 
herhangi bir sebeple haFisha· 
neye dü en gayrireşit -çocuklara 
yapılacak yardıma talı is edile· 
cektir. Atinanm yüksek tabaka
larına mensup hanımlar, büyük 
ticarethaneleri dolaşmışlar bu ti
carethanelerin bir sergi açmala· 
rını temin etmişlerdir. Sergiye 
iştirak eden ticarethaneler mal· 

= -

ve M tmazelleri 

l 
larmı umumi piyasadan dab 

·ucuz satmaktadırlar. Sergiye Ttirk 
parnsile 10 kuruşa girilmektedir. 
Yüksek tab:.ıkaya mensup kadı~ 
lar sergi hizmetini f hriyen dc-
ı-uhde etmişlerdir. 

Gayri reşit mahl·ümlar men
faatine açılan sergide fahriyen 
hizmet eden h nımlarm bir r da 
çıkardıkları resmi gönderiyorum. 

~"" 
Istanbul Gümrükleri Muh faza 

.. rl .. ğ .. nde : 
1 - Merakibin ihtiyaca için 9 kalem pazarhkl yerli malzeme 

alınacaktır. 
2 - isteklilerin müfredat listelerini tetkik etmek Uzere mlidü-

riyete muracaatleri. 
3 - Pazarlık 4 mayıs çarşamba gllnü saat 14 te 

ğinden taliplerin % 7,5 teminatlarile tayin edilen 
bulunmaları. 

icra edilece
gilnde hazır 

cem, tiir, güıellik, sanat, edebiyat 1 
1 

J *;-! 
alihi (Diyonsyo Brises) e aittir. ~ İstanbul Belediyesi İlanları ~I Mabette bir de heykel kaidesi ı ___ _.. _________ .._ _________ .._ __ _. 

vardır. Kaidenin ilıerinde eski Keşif bedeli 210 lira 93 kuruş olan eski Beyazıt Belediye 
Yunan lisanile 11 sabrdan ibaret dairesinde icap eden tamirat pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip 
bir de kitabe yazılıdır. Kitabenin olanlar ı . 5. 32 pazartesi günü 32 liralık teminat makbuz ve-
tercümesi şudur: k b L - k d ı üdü lü;;.r. _ "Halaskar ve bani olan ya me tu u ile saat on ueşe a ar cvazım m r 5 .. ne mu-
imparator Adriyenos, Kayser racaat etmelidirler. 
Augustos Olimposun heykelini 
şehrin dışarı andaki bilyfik ( Di
yonisyos Brises ) e rekzettiler. 
Hazinedar Aleksandros oğlu Di· 
kausun idaresinde... ,. Heykelin 
parmaklannn tesadüf edilmiş; 
fakat vücut henüz bulunama· 
mıştır. Aynca mabedin altındaki 
tahtezzcmin yollarda bir su kay· 
nağına tesadüf edilmiştir. 

İmparator Adriyenos Milattan 
129 • 132 sene sonra hükümdar
lık yapmış; bu esnada OJimı iyos 
unvanını kazanmışbr. Yani bulu· 
nan eser bundan 1800 sene ev· 
veline aittir. 

Hafriyata devam edilmektedir. 
'ısa bir müddet içersin de ına· 

bedin içerisine giri!eceği znnne· 
dilmektedir. Bu mühim keşfin 
eski lzmirin harabisi hakkındaki 
fikri filen ç6rüttüğü ve meşhur 
asan alika alimlerini İ.zmire cel
bed eceği r.annedilmektedir. 

ADNAN 

ALEMDAR sineması 
Bugün 

Kongre Eğleniyor 
Mevsimin en büyük filmi 

LfLIAN .HARVEY ve HENRY 
GARA T tarafından temsil edil· 
miş muazzam Fransızca ope1et. 

Matineler: 2·4-G· gece 9,30da 

idam Sırası 
Bekliyenler 

Meks;kada bir köye taarruz 
eden 17 haydut idam edilmiştir. 
Diğer bir köye hücum eden 60 
haydudun da ayni akıbetle kar· 
şılaşmalarına intizar edilmektedir. 

R u gün '..:ıElm:!!!!!:mm"lll~ .. 
M A j 1 K sinemasında 
ALEV ŞA KISI 

OTTO HARBACH I ve 

OSCAR HAMMERSTlN'in 
meşhur eserinden maruf 

ALAN GROSLAND 
Tarafından sahneye çekil 'lllf BÖı.IQ, 

şarkılı. rakıslı, tamamen renkli 
zengin film. 

ALEV SARKISI Sinema Aleminde 
, inklllip yapacak 

bir eserdir, 

ALEV ŞARK'SI ze,..g'n sahnelere 
1 10,000 kişinin işti· 

ALEV SARKISI 
' ALEV ŞARKiSi 

rakile yapılmıştır. 
l,C00,000 dolara 
malolmuştur. 
Alexandre Grııy, 
Bemlce Claire No 
•h Berry ve Alice 
Gentle gtbl dört 
luyroettlll' yıldız 
t:ırafındn temsll 
edllnılştlr. 

Bugtln it de tenilflltlı matine. PL 25 Kr. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 

İngiliz hası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahm: 
lsviçre franga 
Leva 
Florirı 
Kuro? ç. 
Şiling A. 
Pezat.ı 

Mark 
Zloti 
Penl!u 
Lf:y 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

1. Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

00 
4 
o 
fJ 
3 

JS 
02 
66 

' 16 
2 
6 
1 
4 
4 

00 
27 
Ol 

12 
()() 

41 
24 
39 
32 
44 
00 
17 
07 
02 
(J1 

99 
22 
02 
79 
27 
48 

06 
00 
05 
25 
30 
00 
37 
00 
25 
25 
75 
75 
45 
25 
75 
85 
05 
00 

Kapanış 

00 
49 
25 

Harici 

00 
15 
90 



OMIZll'\ AYVAM• ıN 
HAYAT~ f\/IAC~RALARI 

Hasan Sabbahın 
Nasıl Biat 

Müritleri İlk Defa 
Etmişlerdi? 

Hasan Sabbahın Mecnunane Hareketleri! 
Her lıakkı mahfuzdur. 

(Kilçük ve taribi bir ısbdrat: 
Hasan Sabbah nihayet sali • 

men Rey şehrine vlaıl olmuştu. 
Onun vatanına avdeti, vaktile 

buradan çıkbğa ıekilden pek 
farklı ve prefli değildi. Vaktıle 
buradan kovulmuştu. Şimdi de 
tebre adeta kaçak bir nal gıbi 
giriyordu. 

Yalnız Hnsan Sabbahın kal
binde büyllk bir azim ve kanaat 
Yudı. Artık o, debdebeyi, blltilo 
altanab unutmıq, yalmı intikam 
için yafıyan bir insanda. 

Huaa Sabbah, fehre girer 
girmez, doğruca eskiden tanıdığı 
( Abdlilmelik Atasi ) ismıode bir 
adama müracaat etti. Bu adam, 
lamailiye mezhebinin daılerindcn
di. O tarihe kadar Hasan Sab
bab bu mezheple alakadar de 
ğildi. Fakat babasından t varüs 
ettiği itikat ve şahsen b sledığı 
kanaat ve iman basebile, fikren 
ve hissen Abdülmelikle berabe di. 
Ha1&11 Sabbab, Abdülmelikin evın
de bir mliddet giı.leildi. Bu ada 
da fsmailiye mezhebini kı.-.' u1 etti. 
Fakat burası, Hasan Sabb:ıh 
için tehlikeli bir yerdi. Abdul· 
melik. onu daha emin bir yere 
yerleflirmelc için Isfahan tehrine 
ıanderdi. 

lafabanda lımaililerm dal ve 
reİIİ Ebülfazd isminde bir adam· 
tlı. Hu da, Hasan Sahbaha hüs
nft kabul ıöaterdi. Epeyce za· 
man evinde aakladL 

Hasan Sabbab, saklanmıya 
mecburdu. Çünki vezir Nizamül
mtılk ile sultamn onu aramala
rından korkuyordu. Maamafih bu 
korku, onu yıJdırmıyordu. Bir 
taraftan Ebülfazlın önüne otu
rarak, sultan ile vezir hak-
kında şikayet ve beddua-
lara devam ederken, diğer 

taraftan da kalbi en hararetli 
intikam ateşlerile yanıp tutuşu
yordu. Öyle zamanları oluyordu ki, 
kendinden geçiyor, bütün dür.y yı 
kan ve zehir içine bogmak iste
diğıni söylüyordu. 

Niha •at bir gün, yiue böyle 
ıoşgun bir zam2mnda; ( Ebülfaz1l)ın 
yüzüne ba~kırdı'? 

- Ah... Ah... Eğer iki sadık 
dostum olsaydı, o ( Türk ) iin sal
tanab ile o ( Köylü ) nün veıare· 
tine derhal hitam verirdim. 

Dedi. 
Ebiilfazıl, bu sözleri işitir 

işitmez, bir adım geri çekildi. 
Çünki, Hasan Sabbahın birden
bire çıldırdığına hilkmetmişti. 

Ebtilfaııl, ihtiyatkar bir vaziyet 
alarak, Hasan Sabbahın cinnet 
derecesini anlamak için ıordu: 

- Nasıl olur, Hasan Seb· 
bab?... ( Kaşgar) dan (Antakye)ye 
kadar devam eden vi.ai illkede 
aaltanat dren koca bir Sultan 
ile, ( Kayl6) dediğiıı onun zikud
ret vezirine, iki arkadaşla galebe 
çalmak. •• Bilmem amma..Bu, pek 
akıllı işi değil ••. 

Hasan, gözlerinden yıldınm
lar saçarak: 

- Pek ali.. Bir gün olur, 
göriiratin.. 

- 16 --
DemekJe ikti a elti 
Ebülfazı1, Hasan Sabbaha acı

mıya başladı. O günden sonra, 
onun yemekle:fode tadillt yapta. 
Dimağın ihtilaHni teskin : ve Asap 
kuvvetini takviye edecek yemek· 
ler ve içecek şeyler vermiye 
baıladı. 

Yazanı A. R. 
iman ve itikat edenlerin ebedi
yen refah ve f elih bulacağına da 
onları ikna etti. 

Bu sif adamlar, Hasan Sab
baha, yani. insanları her fenahlc 
ve her felaketten aakhyan, 

refah ve felib içinde yaşatan 
Üstadı azamın vekil Ye hali-

fesine biat ettiler. lıte bunlar, 
Hasan Sabbab, önüne getiri· 

en ~u, yiyecek ve içeceklere 
bakarak hafifçe gülüyor; biç bir 
şey ıöylemeden yiyor ve içiyordu. 

!!_asan Sabbalun, ilk mlritleri idi. 

* Hasan Sabbah, ( Isfahan ) da 
da uzun müddet kalamadı. Bat· 
dat tarikile Irak çölilnü geçti. 
Mısıra geldi. Burası, onun arayıp 
bulamadığı bir yerdi. 

Hasan S:ıbbah, bir müddet 
Mısırda yerf ... şti. lsmaililerin Ka· 
hiredeki localanna devam etti. ,. 
Fikren ve ilmen pek çok yük
ıeldi 

lsma1h mezhebındeki derece
leri birer b·rer athyarak en son 
dereceye vasıl oldu. Artık mez· 
hebiu ri.i,.sası mevanına dahil 
olmuştu 

Hasan . Sabbah bir taraftan 
bu işler)~ meşgul olurken, diğer 
taraftan da siyasi iflere bur
nunu sokuyordu. Bir tebeddlUO 
aaltanat meseleaınde alakadar 
olduğu anlaşıldı. Bu sebepten 
dolayı, bftkOmetin husumetine 
maruz kaldı. Onu Berberiıtan 

C Arkası nr t 

Hergün Bir Rübai: 

(Kendini, zamanın elem ve 

kederlerine kaptırma. - Bu fanı 
dünyada yqamıı ve sonra da-ge• 
tip ıeçmiı olan kimselerin çek· 
tikleri aatirapları da bize babrlat
ma. Glnl&no. Perizat bir ,ozeJ .. 
den batkaaana verme. Şarapsız 
kalıp ta ömrllnii berbat etme ... 

havaliıine nefyetmiyc karar ver- tir .• 
itte hayat. bundan ibaret-

diler. Bir gemiye bindirdiler. 

Resminizi Bize Gönderiniz 
.. * ' 

Size T abiatinizi Söyligelim. 

Yolda, büyftk bir fırtınaçıkb 
Geminin batmasına ramak kal
mııtı. Geminin kaptanı ve tayfa· 
lara telAş v heyecanla can kay· 
gusuna düşt" kleri halde. ( Hasan 
Sabba ) hiç telaş etmiyor; geminin 
direğine dayanmış, sllktinetle 47 SAIT BEY: Giileryüzlü olmaya 

ve muamele
sinde mlisa
rnahayı tercih 

coşgun fırtınayı seyrediyordu. 
Ona sordular: 
- Batıyoruz. Hiçbir ümidi-

miz 1.al:ııadı Sen korkmuyor 
musun? .. 

Hasan Sabbah, onların yüzüne 
bakarak tebessiım ettı: 

- Bana, hiçbir fenalık isabet 
edemez. 

Dedi... Onun bu sözü, daha 
büyük bh h yret uyandırmışb. 
Tekrar sordular. 

- Niçin? ... 

Hasan Sabbah, karşısındaki· 
leri teshir eden ateşin nazarla· 
nm, tamamen onlann kalbine 
nlifuz ettirerek bfiyük bir imanla 
buna da cevap verdi: 

- Çünki.. (Mevll) mız, bunla 
bana vadetti. 

Onun bu sözlerini mecnunane 
bir fikir telakki edenler,· biraz 
tonr• neda et ettiler. Çünki fır
bna geçmiş gemi de selimete 
ermiıti. O zaman derin bir hür· 
metle onun etrafını aldılar, kendi
sini, ve kendisile beraber kendi
lerini kurtaran o büyük ( mevla ) 
nan kim olduğunu sordular. 

Hasan Sabbah, da bunu ~ek· 
}~ordu. Onları karşısına oturttu. 
(MevlA) de ilen zatin, ( lsma
ili tarikatinin (Üstadı izam) ı ol
duğunu anlathktan sonra ona 

tmiye müte
ayildir. Ra-

•atini sever, 
l rzı teleb 
bü te temiz
liğe ve intiza
~a dikkat e
der. Kafasile 

fazla yorulmak istemez, tesadüf
lerin vereceği istifadelere rağbet 
eder. 

• 67 TARSUSTA ORHAN BEY: 

Kusurlanmn 
duyar. 

Yumuşak baş
lı ve uysaldır. 
Fazla üzüntü· 
Je gelemez, 
milca de le den 
hoılanmaz, gü· 
rUltficO ve kav· 
gacı değildir. 
Kadın mesai
linde kıskanç
lık gösterir. 

şüyuundan hicap 

Fotoira/ Talı/il Kuponuna 1 
11 inci Sayfamızda bulacaksuıız. 

B 1Z111 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 

89 Yazan: Z. Şakir 

Müdlirll Umumi başanı kal
dırdı. ~Büyiik bir ciddiyeae 
11ordu: 

- Şüphesiz mi, diyorsunuz? .. 
Ya cevap vermezse? ... 

- Hayır efendim, şüphesiz 

demekten maksadım.. yani.. belki 
cevap verir... Tabii, bilmiyorum. 
Nasıl bir kadın.. ne ruhta bir 
kadm.. Olabilir ki .. 

Miidürü Umumi sözümü kesti. 
Resmi, bir daha· gözlerinin hiza· 
ıına kaldırarak, bakarken ce\lap 

verdi: 
- Çok kapah. çok ifadesiz 

bir hali var.. Bana öyle geliyor 
ki, bialerini çok iyi saklamayı 
bilen bir kumu.. 

Arbk, meraktan çathyacak 
bir hale geldim. Ve, yavq yaTq 
elimi uzatarak: 

- Müaaade buyururmuawıuz.. 
Sizi bu kadar i1ga1 eden bir ka
dım, bir kere de ben iÖreyim. 

Dedim. O, sanki bu söz-
leri bekliyormuş gibi birdenbire 
dudaklannda peyda olan bir te
bessftmle resmi uzattı. 

Resmi alır almaz, aı kalsın, 
bllytk bir hayretle haykıracakbm. 
Baktım .. Baktım. Bir anda hafı
zamı bittin kuvvetile i9leterek 
hahratımıı yokladım. Fakat, zih
nimde uyanan suale hiçbir cevap 

bulamadım. 
Reıimı parmaklarımın arasm· 

da durduğu halde yavaı yavaş 
baoımı kaldırdım ve sordum; 

- Af buyurursunuz efendim.. 
Bu resmin sahibinin kim olduğu
nu sorabilir miyim? .. 

O, IAkayt g6rünmiye çahşa· 
rak bu ıualime, bir sualle cevap • 
verdi; 

- Yoksa, tanıdınız. mı? 
- Hayır efendim .. 
- Şu halde, şimdilik sizce 

de meçhul kalsın .. 

Ve •. Birdenbire ayaga kalkıp 
ciddi bir vaziyet alarak ilave etti: 

- Bilir misiniz? .. Ben, büyük 
aşklarımın kahramanlarını, Janna 
kalbimde aaklanm. Onların isim
lerini, kalbımden dudaklarıma 
kadar bi e Ç1karmak istemem. 

Dedi .. Dıkkat etti . Müdürü 
Umumin n bütün vaziy tinde, 
ciddı bir aşktan ıiyad , ıa ahir 
bir aktör tavra vardı. Binaenaleyh, 
bu mahir aktor karşısında st'fdil 
bir oyuncu pozu aldıın. Sanki 
onun aşkına ve aşk•nm etrarma 
hürmetkar bir vaziyetle resmi 
kendisine uzattım ve önüme 
ba"bm . 

Aramızdaki, sükut, ~peyce 

ıürdu. O, nihayet, bu sükütu 
yavaş yavaş ihlal etti. Aşkm bü
tün ısbraplarmı ifade eden mü
eS8İr bir sesle: 

- Evet.. Şimdilik sizin dedi· 
ğiniz gibi yapal m Bi mektup 
yazahm. Tabii, onun da bir kalbi 
vardır. Ve dediğiniz gibi belki 
dir cevap ta verir. 

Bu cevap şüpbesız onun 
ruhunu ve hassasiyetinı gôstere 
cektir Bunu gördükten s nra, 
ne yapacağımızı üşüniu üz. 

Ben, daha bati önilme bakı 
yor ve elime ald ğım lrnr n ka
lemle defterimin f stıi küçül 
kl\çük puvanlu yaı: ıy rdu O 
sanki büyük bir k he ec nın 

tutulmuş gibi gittikçe sönen bir 
ifade ile sözOnil bitirdi: 

- Bu mektubun ne tanda 
yazılmasını, tamamen siz~ bırakı
yorum. Kadan kalbi, kadın haıa
sasiyeti, ınpbesiz çok incedır. Ba
husus, sizin · zekAnızdan da çok 
eminim. İhtimalki yazacağınız şey
ler, benim düşüncelerime de bir 
istikamet verebilir ... orevuar Ke .. 
ıer Hanım. 

Defterimi, kal emimi 
Ytizilne bakmadan onu 
dım Odadan çıkbm. 
kapıy' kapadım. 

* 

aldım. 

sellaala
Seaisce 

Resim, benim resmimdL •• Fa-
kat çok mahirane tebtil edilmifti. 
Hatta o derecede ki, bu reenria 
bana ait oldaj'unu iddia ebem, 
hiçbir fey kazanamazdım. 

Çnnki ele pçirilen resmim, 
bilyfltnlmlif; bq tarafı almaralr 
bqka bir vlcuda eklenmifti .• 
AsıJ şayanı hayret olan cihet, 
benim reımim Müdürü Umumi 
tarahndan nasıl ele geçirilmlfb"? 

Nasıl ele geçirilmiıti ki, şimdi 
bu mahir kadm avcıs n elinde 
beni de avlamak için bir lillh 
olarak kullanıhyordu. 

Doğrusu, ( illnı aşk ) ın bu 
ıekline hiç diyecek yok. MDdlir& 
Umumi, bu zarif ve kibar d&fl
nlişile filphesiz btltnn ( ilAnı qk) 
tarzlarına galebe çalmıftır. 

• Odaya pldiiim zaman Rqel, 
bir çıfıtlık etti: 

- Nekadar kızarmlf&lll Ke.
ser .. Galiba Mlldtırft Umumi O. 
çok çalaşbnız. 

Dedi. Az kalsın fena bir ce
Yap Yellll!Celrtim. 

S&küneti muhafaza ettim. Ba
şımın biraz fazla ağrıdıjma lly
ledim 

Şimdi, zihnitnı altüst eden bir 
mesele daha vardı.. Bugilne ka
dar bana karşı bliyuk bir ciddi
yet g&teren, sadece başkalanna 

ait qk mektuplarım o\trtlrak 
bunların cevaplarım yazdırmakla 

iktifa eden Müdürü Umumi, ni
hayet, bugün, maskesınin bir ucu
nu açmış. erkekliğin cibillıyetiae 

has olan o mahut marifetleri 
yavaş yavaş saçmıya başlamışta. 

Her nasılsa bir resmimi ele 
geçirerek bugiin böyle nazikioe 
bir surette suyunu koyuvermiye 
başlayan bu patates suratlı heri-
fin yaran blisbiltün azıtarak ÇIVIJI 
vermiyeceği ne malüm?.. O u
man ben ne yapacağnn?. Herifin 
hiç şakası yok. Burada, tamamen 

amiri mutlak. En küçük mub
vemetime, en berbat bir muka
belede bulunmak, işten bile değil. 

Haydi farzedelim ki, buradan 
da pıbyı pırtıyı topladım. Me.t-

bur ( sersera Yahudi ) gibi 
yine kısmet aramaya çıktam. 

Fakat burada\<i rahat mıı buradaki 
maaş·mı bu1ma1< ıhtimali var mı? 
.Asla .. Halbuki ş'nıdi, eskisi q-ibi 
de değilim. Evvelce basit bir 
hayat geçırmiye a şhğam ıçio, 
yaşav şım az para i e de mümkün 
ol~biliyordu. F t şimdi, içine 
girdı - im h y , bat irçok kül
f el lcr v~ mas • fla t b ı1 ediyor. 

(Arkaaa YU • 
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Hagton timdi Makar ile ilk 
defa o arak (Sidney) in parkında 
karşılaştığı zaman onun yüzünü 
yırtıcı bir kuşa benzettiğini ha
tırlıyordu. O gündenberi ve ted· 
ricen bu adamın karakterini da
ha iyi anlamıştı, hergün aleyhin
de yığın yığın yeni deliil topla
my ordu. 

Ha ton bütün seyahat esna· 
•ında hiçbir dakika gayesuu 
gözll önünden uzaklaştırmamıştı. 
Fakat şimdi gözünü her vakit· 
kinden fazla açmak mecburiye· 
tindeydi. Zira yalnız define değil, 
ayni zamanda Şaya da tehlikeye 
maruzdu. Fakat derhal harekete 
geçmek için elinde hiçbir vasıta 
mevc t olmadığı cihetle bidisele
ri beklemekten başka yapacak 
bir feyi yoktu. 

Hagton İnsan ru mu tahlilde 
oldukça mahird~ binaenaley 
Makaran garip zihniyetini az çok 
anlamaya muvaffak olmuştu. 
Onun tahminine göre Ma-
karda cinnetin istinat ettiği 
esaslardan birkaç tanesi ziyade
aile mevcuttu. 

F kat Makar hiçbir veçhile 
deli d ğildi, bilikis soğukkanh-

1 ğına onun kadar sahip bir adam 
nadir bulunurdu. Fakat Hagtonun 
tahminine göre bu adam nefr 
ettiği biri inin muvaffakıyetine 
mini olmak için kendi muvaff a
kıyet ihtimalleri de dahil ollT ~k 
üzere her şeyi yakıp yıkacak ... 
bialte bir adamdı ve bu adam 
da ka tan (Hul) e karşı sönmez 
bir kin besliyordu. 

H tonun timdi kuvvetle 
tabm' ettiğine göre Makarm 
i k pi nı gemiyi göle sokmak ve 
orada kalmaktı, çi.mki muhakkak 
define oraya yakın bir yerdeydi, 
köye dar çıkmak Maka~ın ak-
1 ı dan bile geçmiş değildi, fakat 
•onraları bu plim kısmen tebdil 
etti. 

Yıne Hagtonun tahminine 
göre 1 kar ilk zamanlarda, biç 
olmaz a altının gemiye yüklenme
sine kadar dürüst hareket etmek 
niyetindeydi. Bu suretle arkadaş· 
lannı yi.ıkleme işinde kullanmış 
olacaktı, sonra gemide yine iste
diğini yapabilirdi. 

Dr. A. KUTIEL 
CUt n zührevi baıtahklu müte
laaas1S1. Karakoy büyük maballebic 
yanında j4 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 
Cağ loğlu, Süreyya B. apart. 

No 7 saat 3-6 Tel: 23212 

lıtanbul Verem Mücadelesi Ce
miyet'nden : 

Açı ması pek yaklatan Erenkö
yündeki Halk Ve-em Sanatoryomuna 
a ıt i~ler dolayııile bir müddetten 
b"ri çıkamıyan Yaıamak yolu mec
mua• run 37 numuaaı otuz iki aayfa 
Ye çok untin müderecatla cumarteai 
çıkıyor. 

Kendilerine paraau a-6nderilen bu 
luymet!I mecmuayı muhterem cemi
yet ezalaranın ehemmiyetle okama
lanm n eter ••rilmemitae 9.12 H• 

11e1i .aidaatlarına da ihtara Hbum 
kalmadan merke• pllam•l•ı111 .... ,, ...... 

Makarın İlk Planı, Bugün Takip Ettiği 
Gayeden Muhakkak Farklı İdi 

Fakat bu ilk plAn kaptan 
Hulun heyete iltihak ve arka· 
daşlarını teslih etmesi üzerine 
tamamen değişmişti. Şüphe yok 
Makar tasavvurlarının altüst ol
duğunu ve düşmanın heyet 
arasında büyük bir nüfuz ka
zandığını görmesi üzerine yeni 
planlar yapmıştı ve yine şüphe yok, 

şimdi bu yeni planları tatbik 
ediyordu. Fakat acaba bu plin-

lann mahiyeti ne idi? Şimdiki 
halde bunu tahmin etmek müm-

kün değildi. Bu dakikada gözle 
görülen yegioe ıey: Makann 

kim bilir ne maksatl zaman 
kazanmak ıçın arkadqlannı 
her akşam dibinde hiçbir şey 

bulunmıyan bir toprağı kazmıya 

götürmesiydi. Fakat diğe.- taraf
ta vaziyetin en cesaret verici 
noktası da Makarın şüphe albn
da bulunduğunu hissetmemesin

deydi. Şu halde şimdi yapılacak 
en el şey Makarı tamamen 

serbest bırakmaktı. 

* 
Biraz sonra kaptan Hul san-

dalda yaptığı ışı bırakarak 
Hagtonun yanına geldi, bir ta
raftan fazla sıcaktan şikayet edi
yor bir taraftan da : 

- Makarın nerede olduğunu 
soruyc rdu. 

- Kulübede (Viyarı) n yanın· 
da! 

Kaptan Hul piposunu yaktı 
ve: 

- Bu iğrenç adamın karşı· 
aında ne duyduğumu tariften 

acizim, diye söze başladı. SözO· 
me inanınız, beran herifi kırbaç
lamak arzusundayım. 

Yüzüne bakanca midem bula
nıyor. Şurasına• dikkat ediniz ki, 
herif bundan dört sene evvel 
beni adam akıllı aldatmıştı. 

( Arka11 .,.r ) 

Geçen Bilmecemizi 
14 Nisan 932 tarihli nusha

mıı.da çıkan ( yolunu kaybeden 
köylü çocuğu ) bilmecemizi doğ
ru halledenlerden hediye ahıcak
larııı isimlerini aşağıya yazıyoruz. 
. Hediye ı-lacak karilerimizden 
lstanbulda bulunanların pazartesi, 
perşembe günleri öğleden sonra 
bizzat idarehanemize gelerek 
hediyelerini almaları lazımdır. 

Yaln z taşrada bulunan kari· 
lerimizin hediyeleri posta ile ad
reslerine gönderilir. 

e:rinci ikramiye 
1~ Bankası Kumbarası 

Adana Ticaret mektebi birin
ci sınıf talebesinden 7 Mehmet 
Celal. 

Esans alacaklar. 
Çapa 31 inci 1lkmektep tale

besinden 242 Muhittin, Maltepe 
askeri mektebi talebesinden 2613 
Dahi, Beşiktaş Aziziye caddesin
de 3 numarada Nezih Hasan, 
Pertevniyal Lisesi talebesinden 
228 Fikret Veysel, lstanbul Kız 
Ortamektebi talebesinden 287 
Zübeyde Riza. 

Dolma Kalem Alacaklar: 
Ort.un k tebi tnlebc inden 

- ı 

\nk,ıra frazi ilk ~rkok mektebi 
{ ı Uncu ınıft:rn mı Muzaffer, Yalvaç 
(ırtaınektehı ikinci sınıftan 147 Ner
min, Ankara .uııanpazarı Kasaplar 
sokağı 3 Jale Mahir, lstanbul Alemdar 
cadde i Ha anp tşa konağmda Ester 
. aranga, Ankara Erkek Lisesi birinci 
ımıırtan 44 Muammer, lst.anbul Hay
riye Li e i talebesinden 250 Necat, 
Beykoz Polonczköy mektebi talebe· 
sinden 7 Alet Noriski, Davutpa9a 
Ortamcktcbi talebesinden 260 Cahit, 
Balıkesir Hacı ishak mahallesi Mustafa 
Pata sokak 8 Firdeva, Galata Lüleci 
hendek Narlıyan Apartımaıu 12' Mina 
Belaar Hanım ve BeJl•. 

1 tanlnıl 30 uncu uıPktep dordtıncU 
ınıftan 72 Kem, 1, Beyoğlu Vali ko

ııağı cadde inde Ifacııııonsur sokağın
da 2!) Ha ibo .Mahmut, l ıunköprü 
?ıhırndi) e ınahaJlc in do Bakkal Ahmet 
1 irad rı I1 1 e) iıı, Af} on Hilal erza· 
n inde f<'ikret, Polatlı llknıektcp dur· 
d!ııı ı mekt p 237 llikıııot, Keşan Zafer 
l'ılt kt lıi heşinei sııııft n 2 f) A' ram, 
1 t Lııl ul Mu C\ i r i t. 1Cbf'!'ıindeıı Ro· 
bert Kı heıı, 1 t rnbul U inci mektep 
di.ırduııc ıl ınıfüııı \dııan Edi]l, Kalı:ı
taş (. zi O ın np şa ınPkt ·1 i ikincı sı· 
mftaıı 401 Kcn.ın, lstanhııl Ak aray 
\"czir ı ok. "'ıııda 10 M Nı cmi, 
Ank r Ort 1 ktcbı ikıııci ıı ıftan 
2!l2 M K.lZIJll, A11kaT.l n.lCJba, ram 
Bil~o soltnk 13 HayriH, Adana Li esi 
birinci sınıftan ,,4 ~alahnttin, Kırndilli 
32 iııcı mektup IJcşinci sınıftan t,uziıı, 
Malt11po A krrl Jiı:: si talobcı inden 
2204 Halıl Be} 'e JJaıııınler. 

Kitap Alacaklar: 
ilifkc lııoıı ı ı tebi Uçüıır ı sı-

nıftan rı ııan, P ltı Muhtar-
} an m ktı•Lıı t lı l ı J ir:\\ eı Al
t uın an, Grnl k 1':ı.' f ·'.rı B·) \a· 
ıt ilo L 7. \it B~) ııcı<lınJc . en et, 

Çankırı Ort ı ıektcp on sıııırtan 10::? 
ıl attin, \k .ır.ıy Yu~ıırp:ışa il ı eki 

c ı ıl inde 10 ~r rzıık.ı, ::il\:ıs .\ J,er
JıJ, l.ıire i ınııh. i i Kazını Bey k ri· 
ııır i i\ı'lı:ıhat. H.dilıli Ihsan Bey kızı 
Lmd, l'..rlı.uı Lcıacı Ccın,'\l . Bey oğl 11 

Orh,uı, ı~t. nlJııl Yiıksck Tıc.ıret ~lck
t bi ı irinci ııııftarı 1115 Etem, . oma 
Altıntaş ınckt-tebi lıctinci sınıftan 31 
Hn an, J\ as Fc' zipnşa mektebi be· 
şinci sınıftan 1 'i4 Mahmut, Ankara 
Leblebici ınnhallcsindo Ilatuııiye so~
ğında 8 Pakize, Edirne E~kek lhıcsi 
ikinci sınıftan 346 ilhamı, latanbııl 
Altıncı mektep b~idci • abiha F:ıki, 
Jstanbul Erkek Muallim Mektebi Tat
bikattan 103 Fikret, Ankara Be,inci 
icra kAtibi Salih Tutgut, fstadbul Kız 
Ortamektebi talebesinden 499 Nec
mOnnisa Asaf, Nitantatı Feyıiye Li
sesi birinci ııntftan Samim Naim, 
UıunkUprO Mimar Hayrettin mektebi 
dördüncü 11nıftaa • Monev.ver Hanım 
ve Be7ler. 

Niaan 29 

j Kadın Kaçırmak Yüzün: 
den Bir Facia Oldu 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 1 
Diğer taraftan Mihmandar kJ-

yünden Ramazan oğlu Duran ismin
de birisi, tanıdığı hovardalardan 
Arap Hüseyin oğullarından Mah
mudu bularak Deli Mebmedin 
Çakıla bir kadın götürmekte ol
dugunu söylüyor ve arkalarından 
gidip kadını elinden almalannı 

teklıf ediyor. 

hal ölüyor. Arkadaşı Duran 
kaçıyor. Deli Mehmet te kadına 
dönerek: 

- in bakalım, sen de burada 
kal. Bana Allaha ısmarladık söz
lerile hayvanına atlayıp meçhul 
bir semte kaçıp gidiyor. 

Mahmut, kadının eskidenberi 
Mehmedin yanında olduğunu, 
belki de evleneceklerini söyliye
rek vazgeçirmek istiyorsa da 

dinletemiyor. Nihayet ellerine boş 
bir çifte tUfeği alarak Mehmedin 
geçeceği yola pusu kuruyorlar 

ve Mehmet önlerinden geçerken 

durmasını söylüyorlar. Mehmet 
buna karşt ne istediklerini sor
duğu vakit Duran: 

- Arkandaki kadını istiyo
ruz, bize ver. Diyor ve öteden 
Mahmut, içi boş olduğunun 

farkında bulunduğu çifteyi Deli 
Mehmede çevırmce tehlike 
karşısında kaldığı zannına kapı• 

lan Deli Mehmet belindeki taban
casına sarılarak: 

- İşte kadın! Diye Mahmu
da ateş ederek bir kurtunla 
göğsünden yaralayıp yere devi
riyor. Mahmut bu yaradan der-

Vapurda 
Eli. Tabancalı 
Bir Deli 

Cenevre 28 - Amerikadan 
gelmekte olan bir gemide 43 
yaşında bir Sicilyalı birdenbire 

çıldırmıştır. Kamarasına kapan
mış yanına yaklaşanlara tebanca 

atmıya başlamıştır. Tayfalar güç 
bal ile deliyi tutabilmiılerdir. 

Maltada 
Hangi Dil 
Hakim Olacak? 

Lavalletta 28 - Maltada lngl
liz lisanı mı yoksa ltalyan lisanı iDi 

hikim olsun meselesi niifus tah
ririnden çıkmıştır. Son nüfus 
tahririne göre burada 54,600 
kişi lngilizce, 32,416 kişi ltalyao
ca konuşmaktadır. 

Doğru Halledenler 
Türkiye Cümburiyeti haritası 

alacaklar: 
Kayseri Cümburiyet Mektebi ta• 

lebesinden 330 Muzaffer, Kabataı 
Erkek liıeai talebesinden 1072 Cihat, 
lstaııbul Erkek Lisesi birinci sınıftım 
874 lbrahim Etem, Uzunköprü Sa· 
karya ilkmektebi birinci sınıftan 83 
Cahit, Ankara Ortamektebi ıkinci 

ımıftan 320 Yusuf Beyler. 
Birer şişe mürekep alacaklar: 

Beyotlu İtalyan llkmektehi dör
düncü sınıftan Mehmet izzet, Kaba· 
taş Gazi Oımanpaşa Mektebi birinci 
aınıftan 300 Ataf Şevket, lıtanbul 
Erkek Muallim Mektebi Tatb kat 
72 Hayri, Vefa Ortamektebi birinci 
aınıftan 651 Burhan, lıtanbul 44 üncü 
Mektep dördüncü ıınıftan 232 Mu
zaffer Beyler. 

Birer kart alacaklar: 

Bandırma Dava vekili Aıiı Bey 
oğlu Muzaffer Sami, Ankara Erkek 
1i esi ikinci sıııınftan 126 ?ıluharrcm, 
Top kapı Bayazıtaga Ni) aıı sokağında 
4 numarada Orhnn, Oclenhcv i Crta
ıncktebi takbesiııden 254 Ekrem, 
IJıızçe Manifaturacı Mustafa Efendi 
oğlu SaUlhatl in Artuv.l Çiftlik Tahri-
rat kAtıbi oglu 'l'urgııt, Burhanıye 
K:ı<lir efcıı mahdumu 33 Ali Galip, 
:b) ııp J\ııılramo~r.it cşdde i, 19 l\liinov
' er Ş.ıldr, l\for ·in ıhhat ecznhanesin· 
do ' • Zİ\ t, Ankara Tiitiln lnhisa
rıı la h .• ı•lri Bey oglu izzet, Adana 
'l 'cnr t m ktebi birinci mıft:ın 292 
• : l.1hattin, Beyoğlu Mııso"·i li esi ta· 
lebesindcn ,Jozer Eskinaıi, Kadıköy gr. 
kek li e i birinci sınıftan 3i8 l'erda, 
Konya Erkek lisesi ikinci sınıftan 652 
H.\sip, Sı,as Hafız Recep llkıııcktclıi 
talebesinden 212 Hı\(liye, Şehruınini 
Saray meydanı sok:ı~ı ı:ı fsııuil, Ge· 
lC'nbevi Ort:ınıt>ktclıi ikinci sııııftaıı 
02 Ahmet, Isparta Crtanıektcbi son 
sııııfan l 11 Mohınct Reşat, Şchzadol>a~ı 
l\Joll:ı. Hüsrev sokak sokak 5 rurııha)M, 

Ankara Gaıi Kız 1lkrııokto1Ji ikin<'İ 
sınıftan lüö Perihan, Konya Kız M ual· 
lim mektebi ikinci sınıftan acido 
'l'alAt' lstanbul Muallim Tatbikattan 
fi2 Saim, Adana Ticaret mektebi bi
rinci snuftan 46 Ali Ihsan, Adana 
Seyhan llkmektebi bc,inci sııufta 450 
Kutas, Söke Jale mektebi dördilncü 
sınıftan 58 Alleddin, !Adana liseai O· 
~Hncü sınıftan 127 Hikmet, Balya 
l\dnci mektep talebesinden 65 Remzi, 
Bandırma Merkez eczahanesi Nejat 
Hikmet., Ankara Sıhhat Veklleti Le
vıwm hesap memuru irfan Boy keri· 
meıl Sacide, Jstanbul Erkek liBeli 
taııbellndeD Mehmet, latanblll b 

Ameli h:q at ınoktcbil birinci ıınınan 
Haver Hasan, Beyoğlu Scnbe
nma lise~i talebN;inden 747 Mehmet 
Şiıl.ru, Vzunköpril Mim r Hn) rettin 
mektobi dördlınc l mırtau 1 B ıs, 
1 tanlıul \ efa rtamokt Li talebe ın
dou 742 Muzaffer. t tanbul Erkok H-
esi beşinci sıı ıftan 73 'c)f t•ın, 

B ) oğlu 13 iıncn nll ktep d rdünc ı
rııftan 831 izzet, Bursa Ortaıncktep 
tal b inden 157 İhsan, Beylerbeyi 
24 dunca mektep ilçilncO ınıft.an 149 
Na ulıi, . amsun J\aragulle 2ado malı· 
tuıııu Y. şar, Çenberlita, Muhtelit Or
t.n Mektebi altıncı sınıftan 228 Nevzat, 
Salihli Namık KC'mal Mektebi talolıe
siııdcn 218 Hüııcyin, Ankara lnkilip 
mektebi ilçlincil sııııftan Saliha, Be-
) oğlu Erıneni Liseııl üçüncfl sınıftan 
Bcrç Torzakyıı.n, Bakırköy Yeııi ı ıa-

halle On Temmuz c dde i 3 lh an 
lstanbul Vefa Ort.-ımckwl i talebe rn-
doıı 413 Fikret, 1 tanbul Vefa 
Ort:ımektcbi talebe inden 748 
Nccılct, Adana. Erkek Liscaf 
Liriıı ci iınfından 101 Celal, Si,li Pa
dnıı) .ıl ap.ırlımauı 1 nunıar da M llha 
Tan ip, ı~tanbul Port vni) al J.,i si 
falehc inden 16 Halil, Ankara ltfaıye 
ıııC) clımı Kurtuluş aparhmanı 3 Hati-
co .Mehmet, Ankara ~Orta Ticare& 
Moktclıi ikinci sınıftan 38 Mchıuot, 
ErQnköy 4 ünctl ilkıııektC'p taleuesin
<lrıı 132 Macit, Koııya bski Hilll 
1 ır.ıatancısindc Sadık, Ç.makkale Orta
ıııektebl üçflncli sınıftan 179 Muıaffor 
Galip, lstanbul Erkek 1.i esi talebe
sinden 1005 M. C 'det, Nıı nta91 Ca
lıi okak 3 Ha an, A) dııı Gaıipaıa 

mektebi dörduııcü ımrt.aıı 254 M • ..,a
h,uı, 1 tanbul Senbono'a Lisesi ti iln
cn sınıftan Jak :Mizrahi, Kilt.ahya 
OC'n tş Pa9a ınek tclıi dördüncü sınıf
tan 237 Ali Galip, Ankara Erkek ı..t

s tiİ ikinci sııııftaıı 637 H an Tahsin, 
Gt'leııbC\iİ Orta mektebi son sınıftan 
.30:3 Ilı an, Galata aray Lisesi talebe
siııdon ı 148 Osman N:ıci, Ankara Al
bayhk mektebi birinci sınıftan 2:17 
Oıııran, Ankara Necati Bey ilk mekte
bi talebesinden 455 B!ıleııt Fa.hri, Be
loğlu Musevi Li esi altıncı smıftan 
H.afael Eskenazi, Üsküdar 30 unca 
mektep ikinci sınıftan 241 Mehmet 
Vehbi, lstanbul 44 ilncU ilkmektep 
dördüncü sınıftan 233 Ahmet Hulftsl, 
Çapa Tatbikat mektebi üçüncü sınıf. 
tan 30 Aıiı, lstanbul 49 uneu ilkmck
tep taldbcsinden 77 Arif, fstanbul Kıs 
Lisesi talebesinden 263 Perihan, Kon
ya Erkek tatbikat Mektebi birinci ıı
nırt.ao 21 O....., Tabir Bey ve Baoııa-
lar. 



Hergün 

l)ünga Bu/ıranı 
Daha 
Devam Edecek Mi? 

Dllnya laldiab .. ldnnclaki 
beynelmılel nqriyatile maruf ltalyan 
mlftrrih Ye malaarriri Gugliemo 
Ferrero'nuo bir malmluidir: 

Di1nya iktıNdl buhranı itiba
rile ne ede ltalunuyoruz? Buhra· 
aaa 80Dona pldik mi? Artık ye
aiden nlebllmek ihtimallerini 
dlfilaebiHr miyiz? Se"et ve 
refah, irkaç ıenedenberi al
bada kald ğı mezar tapm kald .. 
np, tek ar bize g& inebilecek mi? 

Birinci suale cevap verelim: 
Buhran n sonuna ı.elc:lik. pu"? 
Zan ederim bu suale m&.bet 

cenp verebiliriL H• ;eide *iY• 
1iatleri o derece dlfllalftllr ki, 
buatlan daha .... cllifmeel 91ya
aıa lktı ... ~etlerini hiçe in· 

dinqk bir .. rabiyi mucip olabilir. 
: • eyle bir ihtimaldir ki, berşey 
bedava olacak, hiç kimıe çala .. 
mıyacak demektir. 

Fakat muhayyel albn devri
Dia ba efaaaesi buglhıe kadar 
tahakkuk etmeclijl ıibi, yann da 
etmi2eeektir. 

O balde ,.m bir refaha wara
~m 11 lmit eclehlllr miyiz? fllp
IM Jok ki, buhran sonuna gel
aiı'M, tekrar rehlae avdet b ... 
Lyacalcbr. S.. tabiatla ezell 
bnaalarınclaa biridir. Bu nok· 
tadan uyanmaja bqlayan itimat 
rerindedir, yalnaz sabretmesini 
bilmek lhamdar. Refah a•det 
edecektir,her vakitten daha bll
,Uk bir betaatlel Ynkeselmeclea 
ene! d te -. bir b.._• 
devreai 1 . • •• çoktur. 
l,lerita t ........ 

... gecik· ar.a ......,_ .... çoktur. Ben 
yahus en mllıımlerini zikrile ik
tifa e c ğim. 

1815 ten 1914 de kadar dün-

.. ...._ IHMAl•ft..=!: 
etmifti. 8Up Uhi..a ile ajDI 
zamanda bUtnn devletlerlb ma
liyele ini altlllt etmittir. H• 
devird~ ifil• eden devledfl' ve 
wergl ' n altında ezilen mftlet· 
ler p lmUftlr. Fakat 1930 • 31 
ile, tarıbte ilk defa büttın 
tleYletler mauam bitee •(ıkla-
rile karplatimllardar. B6tnn 
dllllf8t fimdiye kadar mie-
1 girülmemiı Yergi yGkil 
altında ezilmiştir. ilk defa 

. olarak bütlin dllnyanın bir-

1 - Y •J• bldll'ıpJar1, Wkaa 16· ı 2 - Bir nehrla ..._ ... , tlet t- 1 3 - Muvaffak olmak lpa ber itıa 
rOdltl ealde keMrlanaa yapıhr. tlreblUrslnb. Fakat ..,.. dik 1akara ol11r yolunu bulmak, dllclae ritme-
Ortada yapıp halla orad .. yGrilmlye akma11nı temin edemeatlnls. melr, aloabya klrek çek .. mek 11-
meclNlr edemeHlniz. zımdar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Moskov 
zahürab 

j b Te
Çok Parlak Oldu 

Paşanın Mühim Beyanab 
Moskova, 28 (A.A) - T&ılri-1 n&.,daa kartılanm11lardır. 1 muflar. Milletl.U. yekclijwlenle 

Başvekil 
ye Baıvekili ismet Pqa HL ile 8q Vekil pata ile TevfikR&ftll olan mukarenetleri bllyllk bir 
Hariciye Vekili Tevfik RBttl Beyia refikalanna kamm ,aDet"- mefk6re tetkil eyliyen aulbe 
Beyin ve refakatlerindeki zevabn den yapdmıt buketler takdim yardım eder. T6rk • So.,,et 
karwılanma meruimi Noskova edilmiftir. ismet pqa muhafız 1 muhadenetlnin beynelmilel noktai 
iatuyaıaaada bllrik bir .tp.tluk kıt'uı kumandaaaam raporunu nazardan mana ve tDmalll budur. 
" mkeaa bir a.amimiyet hava• iıtima ve Jamuzı ord.- Yapalan t,crGbelere, milletler 
" ._de cereyan etmiftir. kıt'alannın aeJhalanoa kabul arumdaki temulana her ıamu 

Daha Hbahtan itibaren bn- etmit. piyade ve alvariden faideU oldut-a glstermiftir. 
ton Moskova sokaklan Tilrk ve mUteıekkil merasim kıt'uBll Bapelcil P.,. .Otealabea 
Tllrkçe hoşamedi cümlelerini teftit evlemiftir. Bwnı .... kıp fUD)an l&ylemiftir: 
muhtevi bayraklarla donatılmış, Türk misafirlerimiz toblrlen dol- .. Türkiye, kendi ialullbama 
büyük Türk misafirlerin şerefine duran halkın lelim • alk tlan çizmiş olduğu prensiplerin çerçi-
huıusi bir tak yapılmıştı. arasuıda istirahat w lkaoıeUerüıe vesi dahilinde inkişafına devam 

Tlrk • ad- .... ...... llemhketı. 

............. 
ianda istasyona glrmiftir. Bqve
ldl Pş. ve Hariciye Vekili mev· 

kifte M. Molotof ile M. Ut
vinof ve refikaaa, hlk6met 

erkim M. Karahan, Kreatinski, 
ihtiW harp meclisi uaıından M. 
Badenni ve Moıkova Sovyet 
reİIİ M. Bulgania ile Tarkiye, 
lran, Efganfstan, Almanya, ltaıya, 
Japonya sefaretlen ve Ymıanis

tan elçiliği erkim, Sovyet ve 
ecnebi matbuat mlmellilleri ta-

M...-.; - Bqveldlla J.. 
met Paşa Tu ajana ID~ 
beyanatta bulunmuttur. 
Paıa beyaaatma flyle ......, 
mııtır: 

• TOrldye ile Sovyetler _... 
aındaki mahadenetia temeli 
mliflerek •ofaatıerimizcle te
merldb n •Jlll zaaaada iki mil
letin arz......._ teYellllt etmif 
bulunmaktadır. 

Bundan dola11clar ki bu lraclar 
aatlam bir teyide mubar el-. 

Tlrldye, ,.... .,., iktı ... 
6ini bunlana ilatiyaç ve arzula

nndan m&lhem oı.-ak biaa 
eclecektif. Buaua için de fen-
nin ve tecrlbelerin emretmİf 
oldap kavaicle tatbiki hareket 
ediyona. TGrk milletinin ara
larmcln Obam alan bu gayretin 
blll lnklpf ve uadete gltlnoo 
celi llmidindeyim. TBrldye bu 
suretle beıeriyet aile8İDID terakki 
ve ıulh uuuru olaeakm 

d• iflAs tehlikeai mevzubabiatir. 
0-letlerin ifllaa, masraf ve ver· 
ıiledn fadahta, cibanıDmul in
ltld-n .,.....,. aebepleridir. 

Dlnyayı içinde balunduğu in- B .. ı ı•• b k 
hidamdan ~ devletteria uaun 1.r~usa a a 
delice iaraflarmm hlae .eçia- e' Zabitlerimiz Haggamın 
eiye kadar f eli keti clurdunaak için 
flaaclilik biç olmana •8ftkbt 
tec:lhitlere ihtiyaç Yardır. 

llefah ve servet devrinin .._. 
rar aydeti için, yalm& uaaJll, 
slraati ve ticareti canlandırmak 
delil. d Yletleria ele masraflanm 
ladirmeleri lbıindar. Halbuki dtlo
ıama en az yapmaya raza oldup 
ıey budur. Oç senedenberi btlt_iln 

tftletlerin varidatı azalmııtir. Fakat 
lüçbiri ~ tanzime teşebblls et•• •iifir. Her deYlet, bntçesinde 
Jalam telaılı lı .ıt rakamlara 
dokunuyor, ı.at ud itraf ... 
,.1an m sraflaruia .ı alrmilyor. 
Cenevrede Cemiyeti Akvam
da si Ablana tahdidi için cere
,_ edea mllzakerat ba lihai
yetia bir ifadesidir. Devletler 
ba e11 m8bim meselede bir tOrlll 
anl..-1a ram olam yorw. ÇllD
ki bubramn -.aavakbt oldai
er Pi ba felikettea bıtuhıp 
imar eski ftridatı tıemia .edeeek
lerine kaoicllrler. Bu tr'- telalilıeB 
bir hulyadır ~ cm.a lelik.tini 
ülaa n.bim ... . ~ • 

..... tarilde tuı•Ncıt 
llleclem,.tlerl Roma 

,_,.to;lap • .,._ 
..... flil 

Yapılmıyor 
Sellnik Muhtelit Takımıma 

tia _._ fehrimke ı.teNk 11-
W.. aoara Fenerltalıçe talomile 
ilk mpaa ,..,.... makarrerdL 

Fakat aoa -dakikada Sellaiktea 
bilclirildağlae takım ...... 
nam Ye ~'*"-ber gel_. 
200 kadar 1eJlrciaia puaport 
maameleleri hitirileme-., bu • 
beple vapura yetJ,..ıt mlmldıa' 
olamalDlfbr. Takam pazar .... 
~ ilk maçm otla ,.,.._ 
mDhtemeldlr, 

palaah, servetlerden hihaber lılkt-
111etlerin elindedir. Bu hGktmetJer, 

muraflanm .........., ken• 
.utederiDia kamna emer tibi pa-

Nis Müsabakalannda Tek· RiilHlileri 
rar Muvaffakıyet Kalklte ( HUllUI) - O.. 

...ı. tfa11amm el Jaımua ~ eaki 
U&nualar tarihi bir nllshuı Oksfort DarBJ. 

Nia 2Ş - BeJDelmiJel at•&- flnanuada balanmakta idi. 
ub katarma lftirak edea Tlrk Ba hafta içinde Hindiatancla 

~ • Lelrmao pbrincle bu Dlllaadae 
zabiti tebar •Ghim muvaffa- daha eski bir el ~ 
.. ~ U.-ddu: Zabitlerimiz. Hanam nllslaw ~. ye.I 
d• Ce.-t Saim Beyler iki balana 1'2S tarihlidir. ŞialcllJe 
... b .... •llklfat ~....... kad., ..... ao 
yaffak •Mt: dtalileriaaiıla mi- r&\WJt iMh etmeıtedir. 
...,a1c.a.t1a11 ........ bil,uı ~Mecleld • ,_.. . • • 

L- • • C4tliVeti ba mlDMebetle .. ylk 
vul~ ucyenilmifllr. '" Yal t,rl:iJt •tdt&· 

Ko.,_amta Hayyamıa hayat 
ft eserleıl haldand• konferanslar 
..nmlftir. Eaeria bahmchttu ,.. 

llD6tanda•ffayyam glal. ltlilla 
edilecelr. her ._. • 
teit edilecektir. 

/STER iNAN, /STER iNANMA/ 

~--. ~._...,.._ narla 

............ ! lıı••• ... .,. ....... abl tak-

~--llll~~~·.,.~- ~-~ 

Mündericatımızın çokla
ıundan Dercedilememiş
tir. 

Yeni Vergi 
15 Lira Ayhklılar Vergi

den istisna Edilecek 
Ankara, 28 - llaliye Encle 

meni muvakkat maYuene Ym'lilıl 
kanun llyilwını mllzakere etaiif
tir. Enclhnen llyilaacla baza tacll
lit yapllllfbr. 

Bu tadilata ıare upıt ...... 
tet haddi 15 lira olarak teabiı eAo 
clijinden 15 liraya kadar aylık 
-.lanların bu •erıidea lstlma edil
meleri ziraalte pLpa amele M 
rençperlerin de verılden ..., 
tutulması esua takarrBr ettial
mİftİr. Bundu bafka endlMa 
bu kanunun bir lelle mlclclttle 
muteber tatalmumi bir ... 
olarak IAyih•ya illve etmiftjr. 

lu llncnanz 
Aakara, 28 - ltal,a " -

bittaa bbdiıta ..... .aw. 
miktarda ta ••baJaa etm• 
tedir. HindWta " ... , •• 
de mtlukere cereyu ediyor. 

Limon Kaçakcdıf 
Pla yeaidea dart bia ..... 

limon mBaclen ec1Qmi9tir. u
kaçakçıhıile .._. Di,... .. 
Efendinin mnhalceamiae --
edilmiftir. Karar ,_.. alDI .,.. 
rilecektir. 

lafl'lmlllladiller Heyeti 
Aakaracla tetebb&aatta baı

pyrimnbacliller hey~ti din telt
rimize d&amlftllr. Heyetin Wr 
k11 m taleplerl aW .et~ 
Vekllet boaolana .Ja,wtl•A5 
..... tıAlralMakbr. 
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Müşahedeler ı 

Yeni Hat 
Açılzrken 

Meclis reisi Kazım Paşa, 
meb'uslar, paşalar ve maiyeti 
bayraklarla, çam daUarile süslen
miş Dursunbey iswiyonuna in
mlfterdi. Bun-da köylüler, siy .h 
ferace ve beyaz yaşmaldarile 
kadınlar sıralanmışlardı. İstasiyon 
yanına masalar ku ulmuş ve çay 
huırlanmıfb. Asker selim dut
du, davul zurna çaldı. Gögsünde ie
tiklil madalyası bulunan bir gPnç 
teftit yapan patanın önünde 
arka arka giderek bir nutuk 
irat etti. Tursunbey istasyonu 
ile Balıkesir hududuna girildiği 
için buranın Mulıuebei Hususiye 
Mildürll Hilınü Bey çelik rayların 
feyizlerinden bahsetti ve birkaç 
Jerİnde alklflandı. F otoıraflar 
sekilirken Kizun Pqa, bafmdan 
ıeçeu bir hldiaeyj anJatb: Siper
de idiler. Ahmet izzet Pqa da 
vardı. F otojraf çekilecekti. F o
tografcı: f6yle dur, b&yle dur. 
eliyor •e İfİ uzabyordu. Nihayet 
pkti. Ahmet luet Paşa birkaç 
,UU sonra fotojrafı iafedi. Foto~ 
raf bir türlü ııelmiyordu. Nihayet 
pire Mehmet. 

- Neyi getirecek fotoğraf 
pkmek için f6yle dur böyle dur 
demaiDden makineain içiade ca
au olmadıiı ulaplmıfb, dedi. 

Halit Çavuş 
Tavtanhaan epafmdan uzun 

boylu NÇI Ye aakalı aeyrek 
bir adam vardır: Halit çavu~ 
Seyahat esnuanda rut geldik, 
tamttırdılar. Yalmz imzasuıı 

atabiliyor. Fakat nekrekn, hoş 
aohbet. Dinlettirebiliyor. An-
karaya yapbğı ziyaretlerinde 

s 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Kütahyadan Balık esire 
-

Yeni Hatta Yolculuk Ya 
Bir Tabiat Manzara 1 

anlar Zengin 
Görürler 

Balıkesir (Hu
susa ) - Küşat 
reami 23 nisan 
bayramına tesa· 
duf eden Külah· 
ya • Balıkesir 
hatbnın umumi 
vaziyetine ait 
faydala malumatı 
kay eledi yorum : 
Bu hatta 925 
seneainde Ka
tabya • Taytaah 

bulunduğu 167 
kilometredir. Bu 
tünel bir sene· 
lik bir teahburu 
mucip olmuştur. 

Bu bir sene 

zarfında heye!in 
ile mlicadele e

dilmiftir. Hatta 
azami mil 21 

metredir. Mevcut 

tunelleria mec· 
mun tulll 6 kilo· 
metredir. 

illi kam•tinde 
bqlanmıfb. Oev
~t hesabına ya-
palıyordu. Fakat 
her nedense ya· 

a.lılc•••' l•tu•gonrınım •tılcin bi,. man~arcn Hat, 51 • 61 
kilometreye kadar 

rada kaldı ve yalnız 13 kilomet· vardır. Uzunluğua nazaran yedi Tavp.nlı suyu mecrasını ve 

resi ikmal edildi. 
Eğer tediyat muntazam olsay

dı hat üç senede bitirilecekti. 
Bilihara inşaata yapan şirkete 
kAr ve umumi masraf namile 
y6zde 25 verilmesine de lnıum 

kalmayacaktı. 
Yeni demiryolu 252 kilomet· 

redir. jl\lyüs Berger Alman şir
keti tarafından 927 h~ziranımn 
15 inci günli 13 Uncn kilomeb e· 
den itibaren başlanmıt ve 930 
nihayetinde bitmiştir. Trenler 
bir sene kadar işledi. Fakat 
henfir. halk trene, tren de 
halka ahşma dıiı için mGtter i 
aradı. Bir kıum arazi de kayı·. 

yordu. Nitekim bazı dik yarma· 
1ar ve klprüler kaymlf, fakat 

kilometreye bir tünel isabet etmek· 79-152 kilometreye kadar Emet 
tedir Bul kadar aı. mesafede bu çayını takip eder. Bu noktada 
kadar çok tünel ve köprü olması Emet çayile Tursunbey Bal t ça· 
dolayısi e bu hat TUrkiyenin en yı birlefİyor. 
menaatlı kısmıdır. Bahkesirden Bundan sonra gUzergih 195 
itibaren 36 ıncı kilometroya ka- inci kilometreye kada Balat ça· 
dar olan vadinin haritasını almak • yını takip eder. Sonra Nusrete 

mühendisler için milmkün olamama~· kadar Gazellidereyi ve Kile 
tar. Mühendisler lastik elbiseler ırmağını takip eder. Bilahare 
giydikleri halde suyun fazlalığın- ovaya çıkarak Atraoos ve Sinıav 
dan dola} ı buna muvaffak olama· çaylarını genişliğine kesere Bab-
DUflar ve nihayet haritayı fob+- keaire girer. Hattın etrafında 
raflarla tespit etmiflerdir. Kfitah· gilneJ girmiyecek derecedek sık 
yadan itibaren Emirlere kadar olan ağaçlar, Alaçam ormanı vardır. 
64 kilometrelik arazi heyelin Dursunbey ile Gazelli<iere 
göstermemiştir. Emirlerden ınnra ara1anda çam ve meşe klimcleri 

Dununbey Ye Selimağaya kadar vardar. Hattın en yüknk noktuı 
181 inci kilometreye kadar olan 37 inci kilometrededir iri deniz 

Gençler için ° J 
Yürüyünüz 
Çarpmaktan 
Korkmayınız 

Ylirüytlnüz. Daima ytirftyftnl• 
Çarpmaktan korkmayımz. 

Yürürseniz, çarptığınız ıeyleı 
IİIİ sıyırıp geçer, fakat durdup.. 
naz yerde çarpıhrsanız yere aeri
Jj-:-ı 
ınttWZ. 

Zaten gariptir, insan yftbel
dikçe dOtmanı çoğal2r. Şeref ve 
ae"et yaptınız mı size taş atan 
çoğalır. O vakite kadar ycspbpo 
naz iyilikler unutulur. Bir u 
yükseldiniz m~ apğıda kalanlar 
daima kuyunuzu kazarlar, •• 
sizi taşlamaya çalışırlar. 

Fakirlerin ~e fakirliğin ea ıl
ael tarafı, dilfmanları olma.....
dar. Eğer zenğin olsaydım daima 
seyahat edecektim. Gidip te 
Takıimda apart11na11 yapbrmas
dım. 

Binaenaleyh ı6hret, anki 'M 

Yeya para ulıibl olmak latiyor
l&DIZ, y&riiylintiz. Bir yerde dg.. 
ronca, taaffün eder, kokar, et• 
rafı rahatsız edersiniz. G&zelseniz 
cazipseniz oturmak tehlikeli-

dir. Etrafınazda ~ ne kadar 
clallıavuiunuz varsa, nekadar 
medı1ı ve sena ediliyorsaıtıı, o 
kcdar yilrümiye ve harekete 
muhtaçsınız. Durdukça huct, kıa 
Ye intikam hisleri uyaadınr, mev
kiinizi tehlikeye dütüriinlalb 

Ea çok muvaffak olan ada .. , 
.,......,_. -..ı ~lannı 6ıe-
rine çekmemeyi bilen ve dalma 
yilrllyerek baıkalarını keaditif e 
meşıuf etmiyen adamdır. 

Sadakat Yemini Borsaya tabi Domaniçi Tavpn· 
hya ilhak ettirmiş. T avpnh i.
tasyonundan kasabaya fÖae yap
tmnıı Ye iki tarafına ağaç dik
tirmiş. Kendiai Kotahya Villye t 
Meclisi Umumisinde Ufldır. Pra· 
tik işler için oynak bir zekAsı 
Yardır. Sır gün sabık Ktttabya 
Meb'uıu Nuri Bey intihap dairesi
ni gezerken Halit Çavoşla beraber 
Tavşanlıya gelnıişler. Nuri Bey 
konuımak ftzere ahaliyi nasal 
toplayacağmı Halit çavuştan 
aormuş. Halit çavuş düşünmüş 
ve Nuri B vagonda pijamah 
imiş. Halit çavuş derhal demiş ki: 

aonra yeniden dllzeltilmiftir. Hat 
için sarfolunan para 24 milyon· 

dur ve taksitle 6denmektedir. 
Hatta 40 klprll .e 36 ttlnel 

arazi dalgalı killidir. Bu kııım 
daima heyelin göstermiştir. 

Fazla anza gCSıteren yerler 
81, 85, 104, 106, 111, 112, 121 in· 
ci kilometrelerle 20 inci tlnelin 

aathından 1035 inci irtifadadır. 
En alçak nokta11 Bahkeairden lrlandada Heyecanlı Müza-

- Sen fU robalan çıkar, ben 
giyip dış n çıkayım. Bak nasıl 
millet arkamdan gelir. 

Halit çavuş, çavuşluğun ken· 
disinde bırakbğı acı hatıralara 
da anlabyo. 

- işgalde Bursada idim. Beni 
yakalayıp hapsettiler. ikide bir 
dayak abyorlardı. Hapishanenin 
parmaklığından chtan bakarken 
bir giln beni tanıyanlardan birui: 

- Halit çavuş ne yapıyorsun?. 
1liye bağırdı. işgal askerleri Jınnu 
duyunca< 

Darülbedagi . 
Adana da 
Çok Alkışlandı 

Adana ( Husu i ) - Danil· 
bedayi artistleri A adolu se}a· 
hallerinde bizim şehre de uğra
dılar ve birkaç temsil verdiler 
Bilhassa ( Saatçı ) opreti seyirci 
leri çok memnun bırakta. Adana 
hlar san'atkArları çok alkışladı
lar. Bu arada Hazım Beyin tem· 
ıil ettiği asri karagöz de çok 
beğenilmiştir. ---

Konya San'at Mektebinde 
Konya San' at Mektebi için 

yeniden yaptınlacak atelyeler için 
tanzim olunan planlar arasında 
Mimar Falih Rıfkı Beyin eseri 
birinciliği kazanmıştır. 

- Vay •en demek çavupun, rahpaşa hastanesine geldim, seni 
aözile ıopa ve dayağa fazla şiddet g&rmek istediğimi söyledim. ls
•ermiye b şladılar.. Bağırdım: mimi sordular. Halit çavuş di· 

- Ben çavuşum amma bele
diye çavuıuyum, dedim ve yaka· 
mı kurtard n . 

Fırka Kitıbi Umumisi Recep 
Bey, geç ı sene yine buralarda, 
K:tahy <la bana takıldı; 

- Re ı • e.ı. i: oldunı, yat
t m, se.ı l a ı ul"'a o)d ıguo hal-
de l ı go ediıı. dedi. 

- A B ,, iın, dedim, Cer· 

yince: 
- Buraya çavuştan büyükleri 

geliyor da koymuyoruz, elediler 
ve beni oradan uğrathlar. Sonra 
Tokatlı~anda ziyaret etmek iste
dim. Yine ismimi söyleyince : 

- Buraya papasl r geliyor 
da koymuyoruz, seni mi bıraka
cağaı, dediler. Sa\'uşınıya mecbur 
Jdum. 

H. L. 

evvel Çandırcladır. irtifaı 105 kerelere Sahne Oluyor 
metredir. 

- -----

Çankırı (Hu· 
susı) - Bu se· 

ne ş_ehrimızde 

çocuk haftasının 

ilk günü çok 
neşesiz geçti. 

Havanın kapalı 
ve soğuk olması 

dolayısile gerek 
talebede, gerek· 
se halkta şata· 
ret yoktu. Muh· 
tasar bir pro.
gram yapılmışta. t 

Bu proıram mu· 

HALiL LOTFI 

ilk 

cibince yavrula· Çankırıda 23 Nisan Tezahiüatı 
nmız ilk giın güzel bir geçit nisanda bu yıld&nlimO habrla• 
resmi yapblar. Öğleden sonra yan olmadı. 

KEMAL KADRi 
Himayei Etfal Cemiyetimiz ta· 
rafından getirilen çocuk filimi 

sinemada yüzlerce yavruya gös· 
terildi. Fakat ertesi gGnli hava 

açıldığı için çocuklarımız mektep 

bahçelerinde müsabakalar yaptılar 

ve neşe saçtılar. Şu noktaya ehem
m yetle işaret etmek isterı • 23 

n sanda Çanlurı şimendifere ka· 
vuşmuştu. Fakat bu seaıeki 23 

Aydmda Bir Vefat 
Aydın, 27 (Hususi) - Kizım 

Karabekir Paşanın kayın pederi 
tebrimiz eşrafından Cemal Bey 
vefat etti. 

Zeytinyağı Piyasası 
Edremit, 27 ( A A. ) - Ze-r 

tllıyağ1nın pkkas 50 kuruşa çık
mıştır. Bir hafta zarfında 100,000 
kito •atış yapılm şbr. 

Dulelin, 28 ( A.A.) - Hlkl
metin hezimeti, enelce redde-
dildiii halde hl\kümet tarafından 
tekrar meclise tevdi edilen Ye 

dünkli celsenin işsizlik meaele
ı· ni tetkik etmedense kimilcn 
sadakat yemininin ilgasını dere 
piş eyliyen kanun liyihasının 

müzakeresine hasredilmesini teh
lif eden bükômet takririne ait 
basit bir ıekil meseles·nden te
velliit etmiştir. 

M. dö Valera, meclisten y.
kardaki kanun liyibasının ikinci 
kıraatinde kabul edilmesİ.llİ talep 
etmif, fakat mecliı saat 2 J de 
müzakereyi bu sabahe tehir et-
miftir. 

Bergama da 

Patlıyan Bir Bomba Bir 
Çocuğu Öldürdü 

Bergamanın Kımk nahiyesi.. 
ele bir facia olmuştur. ltıek 
Huamn sekiz yaşlarlndaki oğla 
Ahmet, ormanda gezerken harp 
zamanından kalma bir lngilb 
boml asını bulmuştur. Ahmet bu, 
ne olduğunu bilmediği şeyi oy
narken bomba ansısın patlamıt 
ve zavallı çocuk ağır surette ya
ralanmıştır. Ahmet, hadise<lea 
bir saat sonra vefat etmiştir. 

• 

le 
1 

• cı 
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• 

lngiliz Heyeti 
Müsalemelten 
Bahsediyor 

Cenevre, 28 - Konferansta
ki lngiliz Murahhas Heyeti, M. 
T ardiyönün rahats z.lığı dolayasi e 
yarınki müzakerelere · İştirak 
etmıyeceğini duyunca sukutu ha· 
yale uğram1şhr. lngiliz Heyetinin 
nakıli kelimı olan bir zat şu be· 
yanatta bulunmuştur : 

- İngiliz hükumeti, lngiliz 
heyetini, teslib tın mümkün oldu
iu kadar vasi bir mikyas dahi
linde tahdidini temin için gln
de miştir. Maksat sulhün te11isie 
dir. lngiltere Akvam Cemiyeti
nin nüfuzunu çeğaltmak iate· 
mektedir. Bu pyeye ha-
kim usulll, uzlaıma, itilaf 
ve hatta muvakkat itilaflar· 
la dsıl olunabilir. Gerçi müza· 
kuatın uzayıp gitmesi inkisan 
hayali mucip olmaktadır amma, 
iyi neticeler al nacak zaman elbete 
ıe ecektir. Londra konferansının 
iç devlete munhasır kalması şa· 
Janı teeasüftür. Tahdidi teslihat 
Yasi mikyasta bir tarakki husule 
ıe irmek için beyn lmilel bir 
uzlaşma vücuda getirilmesi şaya
DI temennidir. Lozan Konferan· 
aında mevzubahs edilecek mese• 
leler çok muğliktır. Alakadarlar 
b · r bal suretine vasıl olacaklann1 
Dmit etmektedirler. 

BeyneJrıif si Bir Kuvvet ihdası 
Cenevre 28 - Tahdidi tealibat 

konferansa bava itleri endlmenia-
cle ftalfan mar•hh•. fiaidiye 
kadar tekliflerin eau ittihaz 
edilmesini istemittir. Lehi~tan 
murahbaıı, bunu tasvip ederek, 

:-ıviizi harekatın ancak kafi 
•ıktarda Beynelmilel bu kuvvet 
lhduile &alae geçilebileceğini 
dylemiştir. 

Bahriye encOmeninin içtimaın· 
ela Lehistan murahhası tam bir 
filosu olmayan devletler için taJı. 
telbahirlerin lüzumundan bah-

•tmiştir. Ônlm&zdeki eeleede mla-
1.et bir meAi proıram1 hazar. 
lanacakbr. 

Cenevre 28 - M. StimlOfa 
cuma ,anı buradan ayrdacak ve 
uL glhaD Amerikaya hareket 
edecektir. 

Valeraya Ademi itimat 
Dublen. 28 - Kırala sadakat 

rmini memeleainde lnıiltere ile 
lrlanda aruanda cakan ihtilaf, 
lrllnda mecliainde hararetli m6-
ukerelere ıebep olmUf, Valera 
kabinesine ademi itimat reyi Ye· 

rilmiıtir. 

-----------------------Karı, Koca 
Hitleri Alman Tebaasına Geçiren Arasında 

N D• A"' 1. V •1. Zevk Fark• 
azır ıvanı ıye erı ıyor , ... ~ .. :'" ı....ı...ı. .. ,... .. u 

Bitler J "Bir -~ eneı •eTiferek 
evlendim. Zevcem beni son de-

M ese/esi rece sever. Buna mukabil be-

l nim de ona ka-ı sönmez bir 
Bu·~ ııu··du·· ·r ~ ıevgim vardır. En mes'ut zaman-

Vaymar, 28 - Turing bnkft- ı larma, oawala beraber bulunda-
metinin sabık Dahiliye Nazın M. i ım zamanlarda. En bllyllk 
Frik, Hitleri jandarma komiseri emelim onu mes'ut etmektir. 
tayin ederek Hitlerin Alman tabi· isterim ld ej'lencelerimde, gezme-
yetine geçmesine sebep olmuştur. lerinde daiına bana refakat et-
Bu vaziyeti tetkike memur olan ain. 
komisyon, resmi vesaiki ortadan Ondan ıizll Ye aakb hiçbir 

kaldırdığ , tahlif mitkellefiyetiai iblil fe71a ....... Bam çok gayret 
ettiği için M. Frık hakkında ettiğim halde 0 tamamile ba-
cinai takibat yapılmasıııa karar nun aksidir. 
vermiştir. Sabık Nazır Kanunu Beni di 
esasiyı ihlal etmek ıuçile divanı " m '" "ğim terleri J•P-
aliye sevkedilecektir. Diyet Mec· maktan daima çekinİı', birçok 
lisi bu mütalealar hakkında ya• teylerinl bildiğim halde, bendea 

fonda karar verecektir. 

lspanyad1 Hitllrc·hk 
Madrit 18 - Elsol gazetesi 

18 kişi'lin burada bir Hitler fır
kası şubesi açtığını haber ver
mektedir. Bu vaziyet dedikoduyu 
mucip olmu tur. 

Bir Alman Hükü:ll8li Borcunu 
Verem"yor 

Berlin, 28 - Lübek hllk6meti 
temmuz ayında vadeai buJOI eden 
5 milyonluk bonoyu tediye ede
miyecektir. 8 ı vaziyet Alman 
hü"ümeUermin birini 1 taahhüda
bnı ifa edemedigini gösteren ilk 
hadisedir. 

Almanya bu hükfimetin diğer 
hükümetlere bir m1sal teşkil el· 
mesi entlişesi)e bonolar için lazım 
olan 1= arayı tediye etmemekleclır 

AlmanyadJ lşsizlar 
Berlin 2~ - Mesai nazın bir 

baftabıc mesai saatinin 48 uat 
olarak tespit eden bir emirname 
neşretmeyi diişllnmektedir. Bu 
ıuretle İfsizlere iı bulmak kabil 
olacaktır. 

Honolald Davası 
Honolulu 28 - Yerlilerin te

cavüzüne maruz kalan beyazlar
dan Madam Maninin dava11na 
karar verecek olan Jllri heyeti 
bet saat 40 dakika müzakereden 
sonra hiçbir karar verememiştir. 
Geceleyin ikinci bir içtima yapı· 
lac:akbr. 

Bir infilak Faciası 
Berlio 28 - Treve imalAtha· 

nesinde gazli bir makine inEillk 
etmiş bir a.mele 6lmlif. Oç ame-
le yaralanmıftar. Hasar mühim
dir. 

Hı ler D Aoı r ada bile tefkflitı Ya•d1r. Nazi•lerln Neı<york 
H tler taraf arları ır.<a kıyafet eri e •ezerler. 

ıubande 

Tardigönün 
Hastalığı 
Vahimleşiyor 

Pn:rıs. 28 - ·nti bat dola· 
yı ile soyl digı nu ukl rd n d hıy ı 
hançeresindea hastalan.-n .Bep~ 
idi M. T.ardi1&.qp ..W..ti vaha
met keıpetmekteclh'. Harareti 
hafifçe dewam etmekte, kvJaia 
duymamaktadır. Birkaç hafta 
evvel alaoan bir randevu dolayt
aile dün Cemahiri Müttehide 
Sefiri M. V alter Edı~nin ziyare· 
tini kabul etmiştir. 

M. T ardiylnOn Balforda .ayli
Jeceti intihabat autkwau M • 
Katala okuyacaktır. 

Betçikada içki DOfmanhği 
Brlksel 28 - Meb'uıao Mec

liai içki Nbf mahallerile, otel
lere •e lokautalara içki satmak 
mezuniyeti hakkındaki kanunu 
70 muhalif reye kAJ"fl reddetmit
tir. Kabul edilen bir maddeye 
nazaran umumi yollarda, umumi 
mahallerde içki istimali, hatta 
ikramı dahi memnudur. 

Çinde Bihaha 
Mücevherler 
Çalındı 

Pekıo 28 - Hali hazırda re
ni Mançuri Devletinin Reisi olan 
Sabık Çin imparatorunun annesi 
Preuaea T aiailinin mezanacla bu
lunan ve tabmia edilemiyecek 
kadar yDkeek b ·r kıymette olan 
mkeYherat çalmmlflır. Ba Pren
HS Mançari hanedammn son sal-
tanat senesinde altan bir y&xftk 
,..tarak intanar etmişti. lmpara
torlak lumedanmın mezanna def. 
•dilaaittir· Zabıta iki flplaeli 
phsı tevkif etmİftir. 

ltalJıda Rejim Aleyhtarları 
Roma 28 - Milliyet aleyhine 

tetlrillt •e beynelmilel bir ibtilll 
pbekeei için iane toplamakla 
maznun olan sekiz kişinin ikiai 
beraat, diğerleri 3 eene upae 
mabk6m olmuıtur. 

600,000 Açt 
Riyo d6 Jeneyro, 28 - Ku

raklık dolayurile Brezilyanın Sara 
hüiümeti dahilinde 600,000 aç 
vardır. 

gizler. Y aptlmas m rica ettiğim 

te leri bilaki9 yapmaz. Beraber 
gezmiye itiraz eder. Hulüaı 

benim ona karşı olan barekel!t 
lerimin tamamüe aksini yapar: 
Böyle manasız hareketlerile be
raber zevcini çok Hvdiii-. 
herkese itiraf etmekten çek" m ı 
itte size öyle bir muamma ki 
halletmek kudretini kendimide 
göremediğim için kısaca eı-kekler 
nıuamma ise kadınlar erkekl~ 
bin kat daha anl91•lma• kantılc 
bir muammadar demekle iktifa 
edecejim. lddi .. deira delil mi 
Hammteyze?,. 

Şilpbe yok ki kadın daha 
bUyük bir muammadır. Kannımt 
bu hali. onun tabiatinin bir ifa
detidir. Oau blyle abi .......... 
te ...kedeB - bo&IH ..... 
mır. ı,. tahW ..... -. ,.._. 
aOn&z ki. kar naz ka•pclaa RYlc 
alan bir kadmdır. o- ba 
ihtiyac:uu bqka sabada tatmia 
edecek bir nata tomia edebilir
•ıılz. ,OOdea ,Oae anunma 
ram oldujun. abiliktea nzg~ 
tijinl~ 
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EDEBi TEFRIKAMIZ: 99 :===::::=::=:===== arttırdı. ayağımı kaldırarak kal· 
dınma vurdum. 

yordum, bunlar lihnadrr, diyordum. 
Kendi sesimi ifidiyordum ft 

bilerek, istiyerek bu yalam O.. 
tüıte tekrar ediyordum, yemiale 
teyit ediyordum. MabacLm ... 
dece misli giriHmemif bir ....... 
işlemenin \ferebUeeeii tada Ut
maktı. Ba mWi ~ ,-ı. 
beni sarhot ediyordu. o~ parmaia
mı g6ğe doğru lı.aldınyor, Allah, 

DDfllneelerim teknr konlda
iam otıella etrafmda toplan•.,. 
baflada. Oraya dlame,t hiç iate
miyonlam. Fakat ora11 dlflla
mekten de kmdlml •eneclıml 
Jordum. insafla .a,lemek llıa. 
ıeline kaclaaaa beai .bta at
makta balda ...... 

A ç L 1 K 
Müellifi: Kn•f Hamıatt MOtercimlı P S. 

- Bu budalahk .. ta ne? Kim J mette bir banknota buruı'urarak 
terdi ıize bu mektuba? yUzüne fırlatmak, bana çektirdiği 

- Bilmiyorum kim olduğunul OzOntillere bu tekilde cevap ver-
bir kadındır: mekti. Evet, evet bu hayvanlara 

Durdum. Komisyoncu gitti. 
Panknotu tekrar zarfa yer
leıtirdim, itina Ue kıvırarak 
bir yumak yapbm. Sonra 
elln kapının önllnde beni g6-
setlemekte olan ev sahibi ka
dına d6nd0m ve yumağı yiiziiııe 
attım. Hiç bir teY s&ylemedim, 
tek bir kelime bile aarfetmedim, 
aadece oradan aynlmadan evvel 
JQmağı almH1Da, açarak muaye
aeye batlamumı g&zetledim. 

E... itte mukabele buna der
&erdi. Alçak kadına hiçbir ıey 
liylememek, fakat büyik kay-

işte böyle bir muamele yapmalıydı. 
Luten sokağı ile timendif er 

meydanının dirsek teıkil ettikleri 
noktaya gelmiştim. Birdenbire 
sokak gözlerimin 6nünde dön· 
oıiye başladı. Bot kafamda bir 
uğultu yükseldi, bir evin duvanna 
çarparak düştüm. 

Artık yürüyebilecek halde 
degildim. Hatta yerimden de kal
kamıyordum. DUştüğllm duvarın 
dibinde kaldım. Kendimi yavaı 
yavq kaybetmeye b.,ladıt • 
hiaediyordum. 8a laarekehldlk 
~mele elAq aWJ ..._ Wcldetl 

Kunetimi yemden bulabilmek 
için daha başka hareketler de 
yapbm. di lerimi sıktım, kaşlan
mı çattım, g6zlerimi hiddetle 
Nğa ıola çevirdim. Bunun hafif 
bir tesiri g6riild1L Kafam bulut· 
tan ııyrıld•, 61mek üzere oldu· 
ğumu anladım. 

Ellerimi uzatarak duvardan 
biraz uzakfqbm. Sokak g6zleri
min 6n0nde d6nmekte devam 
ediyordu. Hıddetle hınçlnrmıya 
başladım. Blltün ruhumla zavall.la
ğıma kartı çırpınıyordum, tekrar 
dilşmemek için de kahramanca 
uğraııyordum. Bir daha yuvar
lanmak arzusunda değildim. 
Ayakta 61mek istemiyordum. 

Ôn8mdea ağır ağır bir araba 
geçti. içinde patates oldapnu 
ıinlllm. Fakat hiddetle. inatla. 
kendi kadime baidarla patates 
defil, falfat-: ..... olduldanm 
llyl..ıp U,.W... Yemia Mi-

Meryem ve l.a namma arabada 
ıeçenlerin patates dejil Jlbna 
olduklanm titrek Mr cladakla 
sCSylfiyordum. 

Aradan zaman geçti. tekrar 
yakaoımdaki kapımn baumafma 
yıjddım, aloamın ve boynumUD 
terini ıildim, derin bir aefeı 
aldım. Keadi kendimi .aka.ete 
davet ettim. 

Glineş iniyordu, ikindi vakti 
ilerliyordu, tekrar vuiyetimi 
dltlamip koyuldum. Açhk ta-
bammül edilemiyecek bir hal
deydi ve birkaç saate kadar 
tekrar ıece olacakb, ben&z nldt 
nrken bir çare bulmak liamcla. 

Madem ld ,....... .......,.. 
cltiba, beni bedanda aLım,.w. 
lir miydi? Fala ...._ ara ..,. 
baaa Jiyeeek te nrmlfti. Hatta 
dOa keadiaial kmLrd.p. halde 
Od ADClo~ teklif etmifti, ibtl
JaCIDl oldujan bildiği için bir 
lütaf olarak teklif etmifti. 

Şa halde ıikAyete bakkam 
yoktu ve fimdi ipe .. U,... 
mn buamağına oturmllf, ..,.. 
dan blyle hareket ettitlm içia 
beni affetmesini istiyordum n 
bilhaaa nankk davranarak para
,. yllzODe attığıma pİfmaa olu-
yordum. Attatım para tamam oa 
karonda. 
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Moskovada Heyetimize gösterilen büyük "Hars ve istirahat Parkı,, nın Panoramik bir manzarası. Burada çocukları ve 
gençleri eğlendirmek için akla gelen her tiirlü eğlenceler vardır 

BOLŞEVİKLİK 'SOVYET RUSY ADA~ 
·Nasıl Geldi? Nedir?NeOluyor? 

Yazan: De Monzi 

Harifin icabı şer'isi, Çar müt- ı 
hiş lvanın şatranç oynadığı ve 
genç prensin ailesine geçmeden 
evvel büyilk Petroya ait bulun· 
muş olan · SokoJniki sarayında 
görülmüştür. 

1916 senesi birinci kanunu· 
nun on yedinci günü için hazır· 
lık yapılmış, büyük bir ziyafet 
tertip edilmiş, buna Gran Diik 
Dimitri Pavluviç ile son sağa 
mensup meb'us Puriskeviç ve 
bir zabit te davet ediJmiştir. 

Melun papasn bir kadın, bir 
cümbüş alemi hazırlandığı vehmi 
verilmiş; şarapla, paşatarla zehir· 
lenmiş, fakat dev vücudu ölüme 
bir türlü teslim olmadığından 
Yusupof, Puriskevçin revolver 
kurşunlarını da yemiştir. 
Neva nehrine hemen atılan cese

di Petrovski adasının bir kıyıs n~ 
da bulunmuş, resmi bir otomobil 
içinde nakil ve geceleyin Çarsko
ye - Selonun bir köşesine gö
mülmüştür. 

Daha sonra şeririn vücudiin
den kurtulan Rusya, habis ruhu-

tun hortlaması ihtimalinden de kur
tulmak istiyormuş gibi bu ceset 
topraktan çıkarılmış, bakayası 
odun yığını iizerinde yakılıp külü 
rüzgara verilmiştir. Bu va
kanın ertesi günü İmparatoriça 
F eodorovna Grandük Dimitrj Pav· 
loviç ile Prens Y usupofun hiç bir 
tahkikata tabi tutulmaksızın der
akap ölüm ile cezalandırılmalarmı 
1'e Grandilk Nikola Mihaloviçin 
çocuklarının da, mücerret Grandük 
Dimitri Palovliç ile dost olmalart 
sebebile keza aynı suretle idam
larını katiyetle istemekte israr 
etti. 

Gran Dük Dimilri Pavloviç 
lrana Ceneral Baratof'un ordusu
na gönderildi. Bu mumaileyhin 
hasta olmasına ve oradaki ordu
nun bir takım istilai hastalıklar 

içinde bulunmasına binaen çok 
tehlikeli bir ceza idi. 

Çar ailesi bu fedai Grandükü 
çok sevmelerine ve Grandükün 
masumiyetini iddia etmekte ol
masına binaen bu -:ezadau pek 
müteessir olmuşlar ve bu hareke· 
tiJe Nikolanm şahsı bir intikam 
takip ettiğine kanaat etmişlerdir. 
Filhakika Çarın kızlarından Olga 
ile sevişen ve evlenecekleri şayi 
olan Prens hadiseden iki hafta 
evvel bu evlenmeden nagehan vaz· 
geçivermiş bulunuyotdu. Çar ai
lesinin bütün erkim Grandük 
Siril'in sarayında toplanarak Çara 
fU mektubu göndermişlerdir: 

.. Haşmetmeap, 

.. Bu sayfanın altında imz:ıları· 
nı okuyacağınız biz hepimiz, siz· 
dcıı, Dimilri Pa"·loviç hal:kmd tki 

-2- Nakleden: Hagdar Rifat 

Moskova civarında Hegetimiz ta .. o.fından zigard 
edilen bir traktör /abrikası 

şedit kararmızın tahfifini candan ve musırrane ı 
istiyoruz. Onun hasta ve çok bitkin bir halde 
olduğunu biliyoruz. Siz ki onun velisisiniz, onun 
kalbinde size ve vatanına ne derin bir muhabbet 
taşıdığım bilirsiniı.. 

Ona yaşı ve nehafeti itibarile ya Urusovo ya
hut Vilenskoyda ikamet edebilmesi için müsaade 
buyurunuz. 

İrandaki ordunun konak yerleri olma:.!ığınat ha
rekat sahasında sari hastalıkların çokluğuna zati 
şevketiniz vakıfsınız. Grandükü oraya yollamak, 
aleyhine idam hükmünü tasdik etmek demek· 
tir ki, mübarek kalbi hümayununuzun, öte· 
denberi huzuru seniyenizde büyüyen, sevdiğiniz 
Vf: kendisine daima rahim bir baba oldugunuz 
bu çocuk hakkında duyacağı şef kat, buna manidir. 

Cenabı haktan yüksek fikrinize, kararınızı 
tebdil hususunu ilham buyurmasını ve hareketi
nize gazep ve hiddet yerine rahimü şefkatin · reh
ber olmasını tezarru ediyoruz. 

Yunan kıraliçesi Olga Konslantinova, Gran Dük 
Maria Po\•lovna, Siril Vladımir, Viktoria Teodorovna, 
Boris Vladimir, Andre Vladımıroviç, Pol Alek· 
sandroviç, Marika Pavlovna, Kırevna, Elızabet Makri 
Kıevnoo, Jan Kanstantinoviç, haremi Elen, Gavr.ı 
Konstantinnva Nikola Mı haloviç, Sery Mihaloviç. 

• 
Birkaı; gün sonra Çar bu arizeyı Pol Aleksand

roviçe geri yollamışbr. Altında Çarın el yazısile ~u 
yazılı idi: 

" Hiç kimsenin cinayet irti- kabına hakkı yok· 
tur. Ben biliyorum ki bu işte alakası olan yalnız 
Dimitri Pavloviç değildir. Rirçok kimseleri, vicdan· 
ları rahat bırakmıyor. Bana l' l\• 11bilen bu istitaf
nameden dolayı hayretler , . . !iycrum ... 

Nikola: Bu dakikadan itibaren Çilrlık saltanatıwn 
sukutuna kadar hiçbir granditlc saraya ayak 
basmamıştır. 

Jorj Buhanan'in Haberleri 
Çara haber verilmiş değildi. 1916 şubatmda 

İngilterenin Petersburg elçisi Buhanan Çara, "hür 
bir siyaset takip etmesi lazım geldiğini, çünki 
cemiyetin bütün sınıflarında memnuniyetsizliğin art· 
makta olduğunu,, haber vermişti. 

Ayni elçi 1916 ağustosunun 18 inci günü ken
di hükümetine şu satırları yazmıştı: "Şayet Çar 
ilerde de mürteci müşavirlerini tutarsa ihtilalin 
önüne geçmP.nin kabil olamıyacağmdan korkarım.,, 

Ayui senenin birinci teşrininin 18 inci günü ayni 
elçi ikinci Nikolaya ''umumi karargahta köy
lüleriıı Çarın Jayuhtiliğine dair olanlar imanlarmı 
zayi etmekte olduklarım ve idarede mutlakı· 
~·etin itiba:·dan di\ştüğiinü" !3yler. Ark~sı var 

Bir Gazetecinin 
-2-

Kızıl ordu kıtaatı agni zamtmda fabrikada 
çalışır. Her kıt' anın bir fabrikası vardır 
Grand Hotel Rusyanm en iyi oteli olarak ta

nınmıştır. Tam Kremlin sarayının karşısındadır. 

Muhteşem salonları GrandükJere mahsus odaları 
vardır. Fakat ihtilal ile dahili harp bura yada uğra
mıştır. İçinde askerlerin ve amelelerin yattıklar1, o· 
dalarının yazihane yapıldığı günler olmuştur. Fakat 
şimdi tekrar otel halindedir. Asansör tekrar işle· 
mekte, elektrik tekrar yanmakta, soğuk ve sıcak 
su musluklardan tekrar akmaktadır. Odada sade
ce bir su bar dağı eksilmiştir. 

Bunu hizmetçi kadın yerine kaim olan ihtiyar 
adamcağıza söyledim : 

- Şimdi, dedi. 

Fak at bir daha ne ihtiyar adamı görebil
dim, ne de su bardağım getirtebildim. Bek
liye bekliye canım sıkılınca odanın yemek 
salonuna indim. Büyük palmiyeler arasında kUçük 
bir masaya oturdum, gözüm fiat listesine ilişti. Si
ze aynen nakte diyorum, fakat her şeyden evvel 
haber vereyim ki, bir Rus rublesi on üç Fransız 
franiıdır. Takriben bir Türk lirası demektir. 

İşte lista = 

Havyar .. . . . . . 5 Ruble 

Ringa balığı 1,75 
" 

Ringa balığı tereyağh 2,25 
" 

Salata 3 .. 
Jambon 3 " 
Tereyağlı ekmek 1 " Et suyu 1,25 " 
Borç 2,25 " 
Biftik 5 " 
Dana pirzolası 3,25 ,, 
Kuzu kotleti 2,50 " 
Keklik 3 
Sebze ve omlet 2,50 tf 

Çay 0,25 ., 
Bira '*şişesi,, 1 

" 
Süt 0bardağııo 0,40 " 
Treyağs 0,60 " 
Peynir 0,50 " 
Ekmek 0,20 ,, 

[ Bu liste 1930 senesi teşrinievvelinindir, 1931 
martında Moskovada oturan dostlarımın bana 
yazdıklarına göre Grant Hotel fiatlarmı yarı yaraya 

tezyit etmiştir. ] 
Listeyi gözden geçirdikten sonra şarap 

kısmına baktım, en ucuz Kmm şarabının şi· 
şesine ( 7,5), ecnebi şarabının şişesine ise ( 45 ), 
( 50 ) ruble •steniliyordu. Maamafih gljndüıle-

Gördükleri 
Yazan : Hans Siemsen 

ri saat üç ile sekiz arasında 
yemek yiyenler için yüzde elli 
nisbetinde tenzilat vardi. 

Seyahat acentası vasatasile 
(Tabldot) a abone olmuştum. 
Listeden vazgeçerek o kı::ıma geQ 
tim. Havyar ile bol yağlı iki ta
bak salatadan sonra kamım doy
du. Ekmek siyah, fakat besleyici 
va tazeydi, elimi sürmediğim da
na pirzolası da büyük ve yağlı 
görünüyordu. En sonra getirilen 
Volga kavunu da şeker gibi tatlı 
idi. 

* Grand otel bilhassa ecnebile-
re mahsustur. Burada seyahat 
acentesinin tavassutu olmadan 
oda bulamazsınız ve rusçadan 
ziyade İngilizce ile fransızca, 
işitirsiniz. 

Yemek salonunda ecrafmıza 
bakarsınız ve kendi kendfoize 
sorarsınız: 

- Acaba bu oturanlar hep 
imtiyaz almak peşinde koşan' 
ecnebiler midir? 

Sualinizin cevabını derhal 
bulmak mümkün değildir. Fakat 
muhakkak olarak anlarsınız ki 
bu yemek salonu Avrupadır 
Fakat lehinde söylenemiyecek 
bir Avrupadır. Yalnız ben Moske>' 
vaya bunu görmek için mi gel• 
dim ? Haydi bir defada sokağa 
çıkalım: 

işitilen Muhavereler 
Evvela, ikinci sınıf sokaklan 

bırakarak, bittabi caddelerde 
dolaştım ve halk ile hmcahın9 
dolu buldum, hatırıma Berlinden 
ayrılmadan evvel bir Alman ko
münistinin söylediği söz geldi: 

- Sokakları her vakit dolu 
bulacaksınız, demişti. Bu, bir 
haftada ancak beş gün çahşılma· 
sandan ileri gelmektedir. Rusya
da hafta tatili yoktur. Halk na. 
betle çalışmakta, nöbetle dinlen• 
mektedir. Binaenaleyh çalışanların 
beşte biri hergün tatildir ve bu
nun için sokaklar hergUn doludur. 

* Tramvaylar ve otobüsler he· 
men daima dolu, sık sık geçi· 
yordu. Biletçiler ekseriyetle ka• 
dındı. Dikkat ettim, bunlar yeni 
gelen müşterilerden para top)a .. 
mak için mütemadiyen arabanın 
içinde dolaşmıyor, fakat mllte
madiyen arka kapmın önünde 
bekliyordu. Hatırınızda kalsın, 
Rusyada tramvaylara arka kapıdan 
binilir, ön kapıdan inilir. Bioae .. 
naleyh her yolcu mutlaka biletçi• 
nin önünden geçmek ve geçe .... 
ken bilet parasını vermek m~ 
buriyetindedir. Bu kaidenin yal· 
nız bir tek istisnası vardır: 

Yanında küçük çocuğu olan 
anneler tramvaya ön kapıdan da 
binebilirler.~Bu takdirde bilet pa· 
rası elden ele dolaşarak biletçiye 
kadar gelecek, bilet te yine ayni 
yoldan yolcuya ulaşa~akbr. 

J ( Arkaıı var) 



29 Nlaan 

Amerika da 
Reisicümhuı 
İntihabatı 

Nevyork, 28 - Çümhuriyet
çiler ve Demokratlar fırkalan 
Milli meclislerin murahhas heyet· 
lerinin kanaat ve hareketlerini 
yakandan tetkik ve takip eden 
IDOtehaaa81ann fikrine güre M. 
Hoo•er Cilmhuriyetçi mftntehip· 
lerden birçoğunun reyini reisi· 
cOmburluğu fimdiden temin et
mitlir. 

Çinde Kıyam Devam Ediyor 
Tokyo 28 - Tung Huaa 

mmtakasındaki Çin askerlerinin 
kıyama Cankpaydaki karış•khklar 
devam etmektedir. 

Kröger Kumpanyasmın Vazıyeti 
Stokholm, 28 Morator-

ı_om 'an istifade eden Kr6ger ve 
Tol kumpanyasının vaziyeti b 
nüz tavazzuh etmemiştir. Mora
toryomuıı 20 ına}'lsa kadar tem· 
didi istenmektedir. 

Yuvarlal< Masa 
Londra .! Hindi tanda 

yuvarlak masa konferansının işine 
devam etmesine memur olan 3 
komite işlermi bitirerek avd t 
etmiştir. 

Fotoğraf Tahlıli Kupona 

p gö lderi iz. 
Foto rafı ı s r ıa tab dir ve 

Hanıl ıuallerb 

~···· '/ 

Fototraf ınt:,ar j 
edecek mi ? 

"'~=~ .. =-----
Fotojnfın klişes i JO kurufl•k 
pnl mukabilinde göoder'lebmr. 

SON POSTA 
YeY1nl. ~iyad, Ha•a :Hı ,,. l·bl ı 

gazeteıl 

idare Jıtanbul: Etki Zaptiya 
Çatalçeşm• &O-tap 2; 

Telefon I.t:.nbıal • 202()) 
Po ta kutuıu: lıbnbol • 741 
Tdi" af: İıtanbul SONPOSTA 

ABONE: 
TÜRKiYE 

1400 Kr. 
1SO • 
400 • 
1SG .. 

l S ne 
6 Ay 
3 .. 
ı • 

F ı.AT 
ECNEBi 

21J:J Kr. 
14i)J .. 
84W • 
~ .. 

GeleD • .,.11 •vi "ril ... 
llialardaı.1 mea'11IS,et a:aa.aaı 

Cewap lfi• mekt.plara 6 "-•• 
pu1 uı....ı ... ..-

A._ .... ...,il .... - k•mit• 

SON POSTA 

Emniyet Sandığı Emlak 
Müzayedesi 

KA T'İ KARAR İLANI 
Arthr••~ Muhaınmlo Heup M~rhu•alın Cine ve ne•ll• mevki ve h•çluos• 
Md.U lupaetl No. •ltteaülh .... 

125 2722 3256 Sultanselimde, Çırağhamza mahallesin
de, Saluzaiaa ıokağında, eski 20 Mü. 
yeni 68 No. dokNn iki artan arsa üıe· 
rinde bir kat kAgir, iki katı ahşap ol· 
mak üzere Uç kattan ibaret ve altında 
bodrum. Birinci kat; çini taşlık, bir ufak 
aofa, bir oda, bir mutfak, bir heli, 
ikinci kat; bir ufak ıofa, iki oda, bir 
sandık odası, bir heli, iiçiincü kat; bir 
sofa, bir oda, bir bell ve ylb yirmi üç 

arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Emine ve Ayte H. lar 

)20 1622 4024 Üsküdarda, mukaddema Altunizade el
yevm Mecidiye mahal!~sinde, eski Kalfa 
Çeşmesi yeni Faik B y Mescidi soka· 
ğında, eski 2 mü. yeni 41 numaralı yüı 
otuz se~iz arşın arsa \!zerinde ahşap ik 
katta• ıbaret olup zemın kat kıruıw çi
ni bir antre, iki oda, bir mutfak, bir 
abur, bir kömurJülc, toprak bir ev altı, 
hela ikinci kab bir .. ofa dört oda, bır 
hela, nlt k m pencereler demir par
maklıklı üst l~at k·sn e pa lcurlu, ve bir 
şahniş ve bı ı dört yuz yctıni~ yedi ar· 
şın bahçeyi ve bahç de fıst k, yem~ 
ağaçlanm havi bir hnncnin tamamı. 

A} şe Hayriye ve İffet H. lar 
90 2531 4915 Üsküclarda Muıatreis mahal' '"inde, Mes

cıt sokağında eski 27 Mü. yeni 27 No. 
doksan yedi arım arsa üzerinde ahşap 
iki buçuk kattan ibaret olup birinci kat 
dört oda, bir sofa, t ir hela ve altmış 
be arşın arsa üzermde tailık :ve mut-
fak, ikinci kat; iki od.:ı tavan arası bir 
oda ( hanenin önil camekanlı olup 

1

yüzü 

p~njurludur ) üç yiiz on bi" arşın babçe 
bır kuyu, ve bahçede yemiş ağaçları 
ile bir havuzu havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Ef. 
450 80'l8 503.1 Üsküdarda, Debagbr mahallesinde, 

Körbakkal sokağı da l<i 4 Mü. yeni 
10; 12 numaralı olup 10 nu ıaralıaı iki 
yüz kırk arşm arsa uz rinde ahşap, 
bodrum kat nda odunlu ı: ve k .. mürlük 
ye.tmiş arşın arsa iize inde haı · ci mu • 
fak, birinci kat, bir sofa dort oda, bir 
heli, ikinci kat, bir sofa, dört oda, iki 
beli haricen ve dahilen bir antre, alt 
kat camekanla bölük, bir şabnif, iki 
methalli ve 12 numaralısı iki yilz obız 
arşın arsa üzerinden ahşap ve iki kısım 
olarak kullanılmakta olup birinci kısım 
birinci kat; bir taşlık, bir ııutfak, iki 
oda, bir he1a, ikinci kat, bir cfa, üç 
oda, bir hela, iki ci kısım birinci kat 
bir harap taşlık, b·r s fa, i i oda, bir 
hela merdiven altı f ömürlı.ik ikinci kat; 
iki oda, bir sof r hala ( b kısımlar 
eskidir. ) iki bin sel .. iı y~z elli 
sekiz arşın bal çeyi ve uç ma-

sura mailezizi havi iki hanenin tamamı. Ahmet 
Nazif Osman Remzi Mehmet Ali, Bekir Saim 
Ôme; Lôtfi, Hüseyin Hllsnil Beylerle HaHce Seher fi 

510 5390 8789 Saraçhanebatında, Bulgarzade m~alle
ainde, Devehanı yeni tokakta eski 11, 
yem 13 numaralı, yiia o~ artın .a~ &ze
rinde kargir ( içi abpptır ) iki buçuk 
kattan ibaret olup bodrum kabn~a İç 
içe natamam iki oda, iki bodrum ~ar ew 
alb, birinci kafta ; bir çini antre . bır aa
hanhkla iç içe iki oda, diğer bır od~, 
bir balA, O.t katta; Oç od8! bir. sofa, bır 
beli. bir mutfak maballı, bır çakma 
elektrik tertibatım ve on bir arfln ara· 
lığı havi bir hanenin tamamı. Mahişab Hanım 

360 4250 OOJO Atpazarında, Manisabmebmetpaşa ma
hallesinde eski Saraf yeni Bakkal 

1
aok.a

~ d ka· 2 4 6 ve yeni 2 numara 1 yl!ı. gmaes ,, .. 
t . 1 a11ın arsa tizerinde kArgır bar 

t:t~a'n ibaret olup, zemini kırık. malta 
ve içinde yine zemini malta üzen açık 
havuz teklinde bir mahal camek~la 
aydınlık mahallini havi elyevm makıne 
yağı imal edilmekte olan bir salhane
nin tamamı. ( Methal demir kapıdır ) 

Mustafa ve Hayrullah Atalar 
150 1615 90CO Eğrikapıda, Avcubey mahallesinde, fişe. 

hane caddesinde, e.lri 56 mii. Ye yeni 
88 numaralı yetmit Uf1n arsa iizerinde 
kArgir iki kattan ibaret olup birinci kat; 
hir Oda, bir ufak aofa, bir ufak antre, 
.. .... Wr beli ildDcl katı bir oda. 
........ elektrik .......... bir mlfterek 
•lllılr..-ldn,. •• sı ....... 

S yfa it 

bahç ;ri havi bir hanenıa tamaruı. l :ılia Hawm 
65 883 3070 Osküdarda, Fısbklıda Küçükçamlıca 

kailnda esk 1 mükerrer yeni 21 numa
ralı seksen arşın arsa üzerinde ahşap 

iki kattan ibaret olup, birinci kat; bir 
antre bir sofa, bir oda, bir mutlak, bir 
beli ikınci kat; bir sofa, bir oda •e viiı 
doksan bir arşın bahçeyi havi bir ba"nc· 
nin tamamı. Mehmet Kiıam Be, 

8.50 5638 8922 Atnazarmda, Manisalımebmetpap ma
hallesinde, Merdivenli sokakta eski 27 
yeni 31 • 1 numarah yib arşın arsa 
tlzerinde klrtir iiç buçuk kattan ibaret 
olup birinci kat; iki çini ante, iki oda, 
bir k1Smürl6k, ve on U'flD ana izerinc.lc 
harici bir mutfak ikinci kat; bir sofa 
iki oda, bir sandak odam lrir heli 
üçüncü kat; iki ocla, bir sofa. bir he a, 
bir şahniş, iizerinde bir çab odası, bir 
sofah balkon, elektrik tcrlibabnı ve 
yirmi alb aftın bahçeyi ba.i iki bölük 
olarak müstamel (iki methal vard r) l ir 
hanenın tamamı. Diırriye Hama 

lOO 795 9122 Bostancıda Cesriderbent mevkiinde 
Yeniköy sokağında eski 29 - yeni 
4 l - 1 numaralı yetmiş arşm arsa 
üzerinde kirgir bir kattan ib ret 
olup zemini toprak bir ev alta ki 
oda, bir bela, bir gusulhane, n, ta-
mam bir ocak n ahalli ( bir oda t -

vans.ıdır ) ve üç yüz on b · r ur ın 
bahçeyi havi 1 ır han nin tamamı. Sami it. 

l 150 9916 9138 Beş'kta t Kapt n lbrahimağa mala.
Jesinde Köprübaşı o ağında, eski 8, 8 
mü 8 mü 8 mükerr.-r ve yeni 26, 28, 
30, 32 numarala ıki y'ız elti arşm arsa 
izerinde altı kirgir Uz.eri ahfap iki bu
çuk kattan ibaret olup, 32 numarası 
zemini çin bir taşbk. bir oda, bir odun· 
luk, bahçede 54 arşın ars üzerinde bir 
heli, bir mutfak ikinci kat: iki oda, bir 
sofa, bir heli, iıçtincll kat: iki oda, bir 
sofa, bir heli, altında 30 numaralı ze
mini çimimcnto önü iıtor kepenkli duk
kin 28 11umaralısi birinci kat; büyük bir 
taşlık bir oda, bir heJA bir mutfak bir 
dükkan ikinci kat üç oda, bw sofa, bir 
kilar, bir heli üçiincü kat : ikinci katın 
aynidir. Çatı kata büyük bir salon üç 
şahniş sakaflı bir balkon ve diğer iiç 
balkon lie üç yüz arşın bahçeyi hav· iki 
dlikkam müştemil iki hanenin tamamı Meziyyet-ll 
bilesale ve Ahmet Hüsamettin ve Hıi eyin Sa-. 

bettin Beyler namına blivesa,a. 
550 6379 7951 Atpaıannda Manisalı Mehmetpaşa ma· 

ballesinde Yukarımeydan C'okağında 
eski 6 yem, 68.70,72 numaralı doksan 
bir arşın arsa üzerinde kirgir üç katta 
68 numarahsa birinci kat bir antre 
6çünciı kat dört oda bir sofa ve 70 
numaralısı birinci kat bir oda ikinci 
kat dört oda bir sofa bir mutbak, ve 
72 numaralısı dükkiın olup üstunde 
daraçayı havi bir aparhmanm amamı 
( iki kat tarzındadır ) Mm Harikllya 

11400 41954 1128 Şebzadebaıında Balabanaga maball~ 
sinde Acemoğlu meydanı sokağ nda 
eski 12 mükerrer ve yeni 10 num rala 
dokuz yiız altmış beş arş n a sa uz~ 
rinde haricen ve dahilen lcargir üç 
kattan ibaret bir balkon 32 loca bir 
paradi bir sahne vo sahue:le 12 
oda ve 38 arıın ana üzerinde çını 
d6şeli bilet mahalli ve localara çıkıla· 
cak merdiven camakinla böl6nm6f 
istirahat aaloou ve 287 UfU1 bahçeJi 
baci bir tiyatronun tamamı, 
( Tramva1 cacldeaiDcle mecllaalbaık..,.. 
Da ait bir cllkklndar. 

Mehmet Arif B. ve şe.1,.K 
1050 12135 9207 Oaklclarclarcla, eaki AJtuni&ade yeni 

Mecidiye mahalletincle nipntaşı ıoka· 
ğıncla eald .t m&kerrer .t m8. 4 mil. ve 
yeni 12. 12 - ıoz ı.2 numaralı olup biri 
yani barem kaama 6çyüz otuı iki art•• 
arN berinde alıpp iki buçuk katta, 
haricen mermer bir antre, birinci kat 
bir mermer taşlık cameklnla b616nmilf 
diğer bir taşlık bir alon, Bç oda, bir 
kiler, bir mutfak termeaifonlu bir hamam 
bir beli bir k&mirlük ikinci kat mer
diven başı bllyllk bir aahanlık llç oda 
bir salon bir heli çab katı, iki oda,bir 
helA diğeri yani aellmlık kısma üçyüz 
otuz iki aJ'flD arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta haricen bir antre ( zemini 
mermer daıelidir ) mermer bir taıbk, 
cameklnla bölllnmüş diğer bir tqbk,Oı 
oda termeaifonlu bir hamam, bir kilar 
bir beli ( oclanm birinin zemini ~i dö
felidir ) ikinci kat; bir Ahanbk, Of 
oda, hir aloa bir hel& çata kah, iki 
• ltir .... Wr heli ( iki ocla da id-

e 1.111ea .....,. çe91.--.. > 
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Sinek, tahta kurusu ve bütün ha·Yerıı· T .. 
şaratı yumurtalarile kat'iyyen imha 
eden ve yarı yarıya ucuz olan 

alıFAYDA Kokusu IAtif olup kat'iyyen leke yap 
maz san'at ve rekabet sahasmd 
naz 1ı ı yoktur. Hasan Ecza deposu 

Paris'in en kibar 
sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 

' sanat • 
eserı ve 

Modanın en ince 
cami enfes bir 

isteklerini 
ipekli ... 

Akşam 

sabah -
tuvaleti 
ve ya -

Apremidi elbiseleri 
için tercih ediniz •.. 
Çünki: 

t/ • r •• ' 

.Bu {;; te · Ipek{;>:::-rnar.-: 
l • 1 

İstanbul ve Ankara satış şubeleri 

Mayıs't 
Krepton Krepinin en güzel ve canalıcı 

renkleri Ankara sergisinde teşhir ediliyor 

lar vardır ) üçüncüsü, yüz on üç arşm 
ana üzerinde haricen kargir dahilen 
ahşap iki buçuk kattan ibaret olup birirı· 
ci kat bir taşlık bir oda ( bu oda ahı· 
ra tahvil edilmiştir. ) Bir mutfak, bir 
heli, bir gusulhane, ikinci kat iki oda, 
bir kelir, çatı altı ve iki bin dört yüz 
yirmi 6ç arşın bahçe, bahçede çam ve 
yemiş ağaçlan, ve çarhlı bir kuvu ve 
ayrıca kırk dokuz bin beş yüz elli iki 
arşın fazla bahçeyi havi iki köşkün \'e 
müştemelabn tamamı. ( Ahşap binalar 
panjurludur. lkişer methali var ve bi· 
rinci katlannda iki ufak bir büyük ve 
çab katlarında bdkonlar vardır. ) 

Yakup Ağa 
Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yaz lı emlak 

6 l gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizaların· 
da gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek birin· 
ci) ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş 4 Hazi· 
ran 932tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtten itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçukta muhammen 
kıymeti geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bu· 
lunmuı olduğundan talip olanlann kat'i kararlan esnasanda hazır 
bulunmadıkları veya başka talip zubiir eylediği takdirde evvelki 
taliplerin m&zayededen çekilmiı addoluoacakları lüzumu ilin olunur. 

Öksürenlere: KATRAN H~\KKI EKRE 
MÜHİM iLAN 1 

Budapeşte Beynelmilel Sergisi 
7-16 MAYIS 

Budapeşte Boynelnıilcl sergi:-.ıiııclo eşya teıJhir ouocc•k firmalarla mal mubayaa. 
veya sergiyi ziyaret edecek zevafa mahsus olarnk M:ı.carbtan !!illi Bankası 
atideki miisaadatta bulunmuştur: 

1) Satılan emval bedeli olup Bankada mevkuf bulunan 10.000.000 Macar 
PengöyU serbest bırakmıştır. Bu tedbirin gayesi Bankaya kısmen veya 
tamamen ecnebi kambiyosu ya.tırınaksızın l\facaristanın zirai ve sınai 
mahsnlatının snbes~e meuıaliki ecnebiyye ihraç olunabilnıesidir. 

2 ) Macaristan Milli Banka:sı serginin devam ettiğ\ müddetçe Macar cnıtiası
nm ecnebi movatl<li İ})titlaiycsile takas olunma:;ına. müsaade etmiştir. 

Fazla malfhnat almak h;tiycnler lütfen Macar Ticareti hariciye mficssesosi 
Türkiye İ<;in vekili: İRtanbulda, Sirkecide Ralli hanında Emil Bors Efendiye 
Telefon: 20ü01 vı-ya Serginin fahri miimesRili Galatada, Hiidavendigar hanında 
1•'. W. VAN DER zrm Tcll'fon: B. O. 4!J8G miicı:;sesesine miiracaat etmeleri. 

Çeşme Plij ları 
Müzayede Şartnamesi 

HiliJiahmer Cemiyeti lzmir Merkezinden : 
1 - 18 kabine • Banyo soyunma mahalleri - 1 büfe 1 gazino 1 

mutfak, elektirik dairesi, su tesisatı l hususi oda 3 duş, 3 halayı 
müştemil Çeşme' de Ilıca mevkiinde kain plaj 5 sene müddetle icara 
verilecektir . 

2 - Plaj arazisi müstakillen Hililiahmer Cemiyetine ait olup 
bundan haş:<a plaj sabası olmadığı gibi hiçbir kimse tesisat yapmak 
salahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun masa, sandalya, mutfak levazımı, deniz oyuncak .. 
ları, ve saire gibi eşyası tekmil olup muhafazaları kırılmak ve 
fersudeleşmek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak üzere bu 
eşyaların birlikte iareten müstecire verilecek eşya ve motörün 
halihazır evsaf ve kıymetleri bini teslimde nazarı itibara alınmak 
suretile teslim olunacaktır. işin hitamında mezkür eşya ve motörün 
kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii bulunduğundan 
her eşyanın cins ve nev'ine ve aşınmalarma nazaran % 10 ili % 100 e 
kadar amorti tenzil edilerek devren tesellilm olunacaktır. Binanın 
amo'1isi hundan hariç olup ancak bu mftddet zarfındaki tamirat, 
boya ve saire gibi arlza!ar müstecir tarafından ikmal edilmesi şarttır. 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve haricinde 
elektrik tesisatı vardır. Müstecir kendisine ait olan tenviratı ikmal 
ettikten sonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir ücretle 
başka müşteriye satabilir. Yalnız motöre haddi tabiisinden fazla 
cereyan tahmili atiyen motörün bozulmasına ve kırılmasına sebep 
olacağından bu cihetin nazarı itibara alınması şarttır. 

5 - Plaja gelecek olan müşterilerden on kuruş duhuliye alın
maktadır. Müstecir bu hususta serbesttir. Yani isterse duhuliye 
miktarmı tezyit ve tenkıs edebilir. Hililiahmere ait hanelerin 
müstecirleri bu duhuliyeden müstesnadırlar. 

6- Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak üzere 
tesviye edilecektir. 

7 - Mevsim geçtikten sonra bina ve eşyaların muhafazası için 
senevi ( 150 ) lira ücretle bir bekçi istihdam edilmektedir. Bu para 
da müstecire aittir. 

8 - Plaj sahası dahilinde mevcut iki adet hane vardır. Bu binalar 
yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti olmadığı gibi 
bunlardan gelecek menafi anacak Hilaliahmere aittir. Ve bunların 
müste .:irlerinden duhuliye alınmaz. 

9 - Müstecir plaj sahası dahilinde bilahare cemiyete terkedilmek 
ve hiçbir bak aranılmamak şartile - iıtediği lesisab yapabilir. Ve 
bu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul ermez. 

10 - Fazla .izahat istiyenler aynca bir mektupla Hili!iahmer 
Cemiyeti lzmir merkezine müracaat eaebmrler. 

1 l - Plij icara Yerildikten ıonra gerek mlistecir tarafından 
otel ve gerek buna mümasil büyiik başka tesisat yapmak arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha milsait şerait 
göstermek üzere müzake~eye girişe~ili.riz. . • 

ı 2 - İşbu şartnamemn müddetı msan nıhayetınde bitecektir. 

Eski ve yeni romatizma, alelüınum mafsal ağrıları ve sinir rshataız• 
hklarmdan muztari_ı> olup t• tama.ment ifanD.ı olmak isliyenlere 

ı maya tı eyı ı otbay e ıut<Jar 

G EN KAPLICALARI 
tavsiye ederiz. Mevklinin letafeti ve suyunun tea!rl tlfabahtaaı ile meıhurdur. Hu• 
taların ve zuvvann boş vakit gtçirmelerinl teminen bol ataçlıkb parka, gUzel çarııaı 
ve bilhassa sineması vardır. 

E:.babı istirahati cami oteli ile ayrıca lkamethanelerl mevcut ve ücretleri mutewildir. 
H.,r gün Bandırma'ya otomobil ve otobüs va rdır 

Kocaeli Tütün İnhisar 
• 
idaresinden: 

Adapazarından Düzce ve Bolu havalisin de sevkolunacak senevi 
takriben ( 125 ) bin kilo mamulat ve levazımın şartnamesi muci· 
hince nakli kapalı zarfla ve ( 20 ) gün müddetle yeniden münaka· 
saya vazolunmuşlur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere. hergün 
Galatada tütün inhisar idarei umumiyesi mübayaat komsıyonuna 
ve Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu idarei. inhisariye~erine '"!e 
münakasaya iştirak eylemek üzere de ( 375) lırabk temmatlarıle 
Ticaret odalarından alacaldar. vesaiki hamilea 7·5·932 cumartesi 
güııil ıaat 011 bette lmit'te tiitiiD inhisar midiiriyetine muracaatleri. 

1 

lstanbul Dürdüncii lcra Memurlu 
ğundaıı: Tamamına 650 lira kıyıne 
tak<lir edilen Patihte Çarşambada Ki 
m:ıstı ma.hallcııinde Emirler sokağın 
Eski 12/14 yeni 10 12 numaıalı kadi 
ıııen tevsii intikali halen lıir bap k 
ıniircü dükkanının 32 hisse itibaril 
8 hisschi ile yino tamamına 900 lir 
kıymot takdir edilen aynı mahalde v 
işbu dükkana muttasıl. eski 8/10 yen 
8 numaralı üııtfiııde odası bulunan b& 
len bir bap kahveci dükkanının 57 
hisso itibarile 150 hissesi ile yine 
ınaınlarına 1460 lira kıymet takdi 
edilen yino ayni mahalde ve itbu dük 
kan lam muttasıl kaydan nski 2/4/6/4/6/'1 
yeni 2 4/t> ve halen 4/6 numaralarla 
mur:ıkkam 2 numaralı tömbekici ve 
4 numaralı tenekeci ve 6 numaralı 
berbor gediklerinden munkalip elyevm 
bodrumu müştemil ma& oda halen b. 
enekeci ve diğeri kasap diikkAnı olma 
here iki bap dükkanın tamamlannın 
16 hisse itibarile sekizer hisseleri olan 
işbu flç parçadan iharet gayrı menku
lft.tın gütıterilen hisseleri ayrı ayrı şart--
namelerle açık arttırmıya ·razedilmit 
olup 1/5i932 tarihinde 11artnameleri di· 
va.nhancye talik olunarak 29 mayı, 932 

tarihine müsadif pazar gfinü saat 14 ten 
l 7ye kadar İstanbul Dördüncii icra dair 
ı:;inde açık arttırma. ile satılacaktır. 
tırmıya iştirak için % 7 teminat alınır. 
Müterakim vergilerle Belediye resim
leri Vakıf icaresi mütteriye aittir. icra 
ve trıas kanununun 119 uncu maddesi· 
ne tevfikan hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
:llakadaranın ve irtifak hakkı sahiple
rinin hıı haklarını ve hususile faiz ve 
ıııaımrife dair olan iddialarını ilin t.a· 
rihinden itibaren 20 gün zarfında ev
rakı mHspitelerile bildirmeleri lA.zım

dır. Aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylq
masından hariç kalırlar. Alakadarların 
ı,bu maddei kanunlyye ahk&muıa g~re 
hareket etmeleri ve daha fazla. mahl
ınat almak istiyenlerin 931/157 dosya 
ıınmarasile memuriyetimizo müracaat;.. 
ları ilan olunur. 

•-• Az zamanda usta ••1111 
DOKUMACI 

yetişmek istiyen 
TÜRK GENÇLERiNiN 

Ealattaki Süreyya Paşa 
Mensucat fabrikasına 

müracaatları 

SULTANAHMET CIVARINDA 
tyi bir aile nezdinde hir Hanımın 

l)akılması için a~ da elli lira verilecek. 
Arzu edenler Tahtakale caddesinde 
Cedit Handa Fuat Beye müracaat. 
-- .. --·· 
~ Dr. Ali Esat 

Gülhane doğum ve kadm 
hastabklan muallimi 

Hatalarını camadaa _. ..... 

2 den 8 ra kadar Catalotbmcla yere-

ı 
batan caddesinde Orhan Bey aparb• 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
1 elefon ı 23294 

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

fstanbul ikinci Ticaret Mabkeme
aiodenı latanbalda Çakmak~lar yo

kuşunda 88 No. H mağazada hazır 
elbi1e ticaretile müştegil Bedel zade 
Mehmet Şerif ve şürekisı şirketinin 
icra merciince verilen mehil üzerine 
esbabı matlubu ile aktetmit oldutu 
kongordatonun tasdiki 4 mayıs 93'l 
tarihine müsadif çartamba günü uat 
13,30 a muayyen bulunmuş olduğun• 
dan alikadaranca malüm olmak üze
re keyfiyet ilin olunur. 

Istanbul Ticaret Müdürlüğün
den: 

İstanbul Sarç san'atkiranı 
Cemiyetinin idare heyeti intihabı 

8-5-932 pazar günü saat 10 dan 

15 e kadu Uzunçarşı başında 
atik lbrahim Paşa camii metha• 
lindeki cemiyet merkezinde yap .. 
lacağı alakadarana ilin olunur. 

Son Posta Matbusı 

Sahipleri: AlL Ekrem, SelilJI ~ 
Netriyat Mildibil& Ha1U ı.atfl 


