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(Halkın Sesi] 
lstanbula 
Verilen 
Eheınmiyet 

Londrade. toplanan turizm kon
gresinin ilk it olarak Londra -
İBtanbul yolunu düşündüğünü 
dün gazet mizde okumuı ola· 
cakınnız. logilizler Hindistana 
gitmek için İstanbul - Londm -
Bağdat yolunu tercih ediyorlar. 
Delediyemiz vehir namına bu 
vaziyetten istifade için neler 
yopmolıdır1 lşte bu suale karşı 
bıldirilen mütalaalan bu sütunda 
bulacaksınız? 

Sait Bey (Eminönü Hasırcılar 31) -
Cıtanbul her devresinde müstesna 
l>ir varlık olarak tanınmıthr. Dünya 
'ehir!erinin incisidir. lstanbul şu gün
lerde beynelmilel bir ehemmiyet daha 
ka:zanmıya ba§ladı. İngiltereden Hin
distana yapılacak yolculuğun ilk du

t"ağı olacaktır. Müstemlekeci lngiliz.ler 
Hindistana buradan geçecekler. Bunun 
için belediyemize büyük itler düıilyor. 
lstanbulu bir seyyah tebri haline 
koymalıdır. Belediyemiz varidat mem
baı bulmak, ayni "Umanda TiirkJye 
için rekUim yapmak istiyorsa şehrin 
temi:diğini, bediiliğini temin etmelidir. 

* Osman Nuri Bey (Sultanhamamı 28) 
- Londrada toplanan Turizm kon
gresi ilk if olarak lngiltereyi hayat 
menbalan olan Hindiıstana ve Cenubi 
Amerikaya bağlayan en kısa yolu 
lıonuımuıtur. Bu yol fatanbuldan ve 
Batdattan gtçer. Bu vaziyet ıehrimiz 
için bulunmaz bir fırsatbr. istifade 
etmesini bilmeliyiz. Belediye ıehre 
bir çeki d6ı.en vermeli. Medeni mem• 
leketlerde kamyonlara, la.tik teker
lekli arabalara çektirilen yGkler 
l.tanbulda bili inaan 11rbnda taıını• 
7or, •okak aralannda mikrop kasır· 
ıalan dolaııyor, bir ıu ıehrl olan 
l.tanbulda tozdan reçllmiyor. 

* Mustafa R~mzi B~ « muallim, Nu-
ruosmaniyo Halk apartımanı 81 ) -
lngilterede toplanan turizm kongresi 
beynelmilel bnynk latanbul - Batdat 
Ye Hindistan yolunu açmak istiyorlar. 
Asrımız sürat asndır. Bu tekilde 
Londra - Hindistan yolu üçte bir 
niabetinde kıaalmıf olacaktır. Bele
diyemiz ve turb.m teıkilatımız faali
yete geçerek kongref!İn mesaisini 
Jakından takip etmeli. btanbul ( 40 > 
milyonluk bir balkın Uk durağı olur1a 
bunları yatıracak otel, gezdirecek 
temb bir tehir liizımdır. fstanbul hala 
tam medent bir ıehir manzaran 
ar.z.etmlyor. Baıka yerde hayvanlara 
ye makinelere gördGrillen hamallık 
itlerini bizde h&li inıanlar gürilyorlar. 
Hamalların ıırtta yüzer kiloluk etya 
taıımalan medeni bir insana pek 
•arip geliyor. 

Belediyeye Bir Teklif 
Kattan imal eden bazı fahri· 

kalar belediyeye müracaat ederek 
bir teklifte bulunmuşlardır. Bu 
f~bri~alar~ masrafın yarısı keo
dılcnne aıt olrnak üzere Repdiye 
caddesi ile Emin8nü meydanını 
katranlamak iatemektedirler. Be
lediye bu teklife benfiz cavap 
vermemiştir. 

• iL B LBB 

Hususi Mektepler Meselesi 
Bu Mektepler Birer Ticarethane Mi, 

Yoksa Hayır Müessesesi Midir? 
Ticaret Odası tarafından, hususi mekteplerin de 

Ticaret Odasına kaydedilmeleri hakkında bir karar 
verilmesi Uzerine, alakadar mektep idareleri telaşa 
düşmüşlerdir. Ticaret Odasnıın bu karannı Maarif 
Vekaleti tetkik edecektir. Vekalet tasvip ederse 
hususi mektepler de bir ticarethane gibi, Ticaret 

idareleri, müesseselerinin bir ticaret evi olmadığını 
iddia etmektedirler. Feyziye lisesi mlldürü bu bg. 
susta diyor ki: 

,. - Biz mektebi ticaret kaatile açmadık. Mektep 
umumi menfaatlere hizmet eden bir bayır miieas~ 
selidir. Ticaret Odasının karanna karşı teşebbii .. 
lerde bulunacağız.. Yeni kazanç vergisi kanunu de 
hususi mektepleri kazanç kanunundan muaf tutmuş
tur. Müesseselerimizin bir ticarethane olmadığına 
bu da bir delildir." 

Odasına kaydolunacaklardır. 
Öğrendiğimize göre hususi mektep sahipleri 

bir itirazname hazırlamaktadırlar. Bu itiraznameyi 
Maarif Vekaletine göndereceklerdir. Hususi mektep 

-----------------------------------------------------
Beş Kaza 

Yirmi Dört Saatte Altı 
Kişi Yaralandı 

Büyilkderede Mihran Altınyan 
Ef. nin yapısında çalışan amele 
Cafer ile Şükrli iskeleden düşerek 
ağır surette yaralanmışlardır. 

-le Mustafa isminde bir çocuk 
Sirkecide vntman Kemalin idare
sindeki tramvaydan düşerek ya· 
ralanmıştır. * Nuruosmaniye'de oturan 
berber Hüseyin Ef. sarhoşlukla 
evin camlarını kırarken elinden 
yaralaıımışbr. * Bostanbqında Mehmet 
efendinin in14atında 
amele Ömer, üzerine 
toprak albnda kalarak 
yaralanın ştır. 

çalışan 

yıkılan 
hafifçe 

* Ortaköyde arabacı Cemal 
beygire koşum takımları takarken 
beygirden karnına t~kme yiyerek 
yaralanmıştır. 

Filistine Vapur 
işletilecek 

Aldığımız malumata göre; Fi
listin sahillerine vapur işletmek 

üzere 'alikad8J'lar tarafından tet
kikata baılanılmıştır. Filistin, bir

çok ihracat emteaımza müsait bir 
mahreç olduğu için, gönderilecek 
malların Türk vapurları ile ta
ımması birçok kolaylıklar temin 

etmiş olacaktır. Tetkikat yakında 
bitirilecektir. 

Eli Ezildi 
Sarıyer bez fabrikası odacısı 

Niko efendinin 8 yaşındaki oğlu 

Yani 7 yaşında Jak isminde bir 
arkadaşı ile beraber fabrikanın 

iskelesine bağlı bulunan sandala 
binerek bir müddet gezmişlerdir. 
Tekrar iskeleye geldikleri sırada 
yanaşmak iatemiıler, fakat Yani
nin sağ eli iakele ile sandal ara
sında kalarak eı.ilmi~tir. 

lzmir- Kasaba 
Şirketinde 
Bir Toplantı 

lzmir-Kasaba hatb firkcti 
umumi heyeti dün T aşhandaki 
merkezinde fevkalade bir top
lanh yapmışhr. Bu toplantıda 
hissedarlara, İzmir-Kasaba hat• 
bnm hiikiimet tarafından satın 
alındığı bildirilmiş, tesbit edilen 
şartname tebliğ olunmuftur. 

Ayakkabıcıların 
Kougresi 

Ayakkabıcılar cemiyeti idare 
heyeti dün bir toplantı yaparak 
haziranın yirmi ikisinde içtima 
edecek olan büyftk kongre hak· 

kında bazı kararlar vermiştir. 
Kongreye, hayvan yetiştiriciler• 

den de yirmi kadar murahhaaın 
iştiraki tekarrUr etmiştir. Top-

lantı Halkevi safonunda yapıla
caktır. 

Llseler için Yeni Bir 
Program Haz1rlandı 

Maarif Vekaleti, önümüzdeki 
ders senesinde liselerde yeni bir 
müfredat programı tatbik ede
cektir. Yeni proğram için hazır
lanan es&1lar, bugün yapılacak 
olan bir toplantıda tetkik edile
cektir. Toplantıya şehrimizdeki 
lise müdürleri iştirak edecektir. 

Hariciye Vekili 
Ankara da 

Dün aabah Avrupadan tehrimlze 
dönen Hariciye Vekill Tevfik RilftG 
Bey, dOn alqam Ankaraya hareket 
etmiftir. Hariciye Vekili, puartesi 
ıabalu latanbula dönecek ve lran 
Şahı Ri.z.a Pehlevi Hı..ni kartılamak 
Ozere refakatinde Riya1eti Cllmkur 
katibi Umumi Vekili Hana Riı.a ve 
Hususi Kalem MüdGrO Refik Amir 
Beyler olduğu halde Yavuz arbluıa Ue 
Trabzona rideeektir. 

Ceza Alınacak 
Bir Kısım Tacirler Gümrü
ğe Fatura Vermiyorlarmıı 

Birçok ithalitçılann, g6mr6je 
verdikleri beyannamelere fiat 
faturalanm rApteylemedikleri gCS
ıiilmüıttir. Halbuki bu faturalar 
gümrük idaresi tarafından tutulan 
istatistiklere eaaa teşkil ettitl 
için faturalann hususi bir ehem
miyeti vardır. Faturalarını be
yanamelerle beraber getirmeyen
ler hakkında 5 liradan 20 liraya 
kadar ceza alınması hususunda 
Ticaret ve Sanayi Odası ile 
GOmrük idaresine tebliğat ya
pıbıuthr. 

Sahte Bir Memur 
Htıseyin umindo biri kendine 

memur ıllsll vererek Galatada 
ötekini berikini dolandırmak i .. 
terken yakalanmı§br. 

Açıkta 
Kalanlar 

Yeni iktısat teıkilitı etrafında 
alikadarlara yeniden tebliğat ya
pılmıştır. Bu tebliğata göre; tica
ret müdürlllğl\ komiserlerinden Ye 
memurlanndan 6 kitinin açıkta 
kaldıkları anlaşılmışbr. lktısat 
Vekileti mtıfeffitliğine tayin edi· 
len eski ticaret mUdürU Muhsin 
ve yeni sınai mülkiyet müdürtl 
Refik Beyler vazifelerine başla
mak üzere bir iki giine kadar 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Şerefiye (htilAfı 
Belediye, Taksim meydanın

daki binalann ıerefiye resmini 
arttırması üzerine mal ıahipleri 
devlet ıiirasına müracaat etmiş
lerdi. Devlet fiiraaından bu hu
susta bir cevap gelmiftir. Devlet 
ıiirası bu meselenin emlik tahrir 
komıiyonunda bir defa daha 
tetkikini bildirmiştir. Komsiyon, 
nekadar ıerefiye resmi alınaca• 
ğuıı kararlaştıracakhr. 

( Güniin Tarihi ) 

Bu Yaz Su Sıkıntısı 
Mı Çekeceğiz ? 
Belediye Fen itleri müdürü Ziya 

Bey Ye daimi encümen azaları bugOn 
beatlere giderek bazı tetkikat ya
pacaklardır. Oç aydaaberj dnam 
eden kuraklık netlceainde bentlerd• 
IU azalmıtbr. Bilba... kırkçeımo 
suyu menb'aı az ıu vermiyc başla. 

mtfbr. Fea müdürü Ziya Bey dOn 
bu buauta demiftir ki: 

• Elmalıda ve bentlerde au azal .. 
mlfbr. Yatmur beldiyoruL bent 111 .. 

lanmn ihtiyatla aarfedilmeai için 
tertibat ahndı. bu yaz Terkoa suyu da 
idare i1e syrfolunacalrtır. Çunkü yeni 
birçok inpat var, tebeke1i 1ıenifle. 
tiye>nJL• 

TenezzUh Trenlerine 
Ralbet Çok Fazla 

Çaakın 9 - Dünkü teaezzüh treni 
ile iki binden fada miaafir geldi. 
MiAfirlu hakkında •on derece miaa• 
firpenerlik gösteren Çankm!ılar bu 
teaeuühJerden çok memnun kalmıılar 
ye bu m~mnuniyetlerioi belediy41 
Yamtaıile Nafıa V ekiletine bildire• 
celderdir. 

Öz Dil Çahtmalar1 
T. D. T. C. Umumi Kitiplığindeaa 
Cemiyetin neşrine batladı~ t.-.. 

dergiıinin timcLye ka4&r çıkan fasi. 
ldllleri h•kloaııla INndan enelki sekiz 
ı••.d•• .onra yeniden m(ita!ea g6n• 
denDlerin dokuzuncu liüeal. 

1 - Agah B. Adapazarı orta mektep 
tilrkçe muallimi, 2 - Ali Rıza B. Biga 
Kaymakamı, 3- Durmuf Ef. Dörtyolda, 
4 • Emin Pap dördGncil fırka M 
Da. Reiai, S - Gıyu B. bparah ofJq 
Kiltahyada, 6 - Hime Turgut B. Sivas 
ilk tedrisat müfettiş~ 7 - Kadri B, 
KiJiate a•ukat, 8 - Nedim B. Hopa 
Maarif memuru, 9 • Niyazi B. Siirt 
MüftüsO, 10 - Nuri B. Petürkede 
maaJlim, 11 - Rıfat 8. Tosyada Dilek 
wazf!ten baf111uharrirl, 12 - Sait B. 
Silifke BelediJe Reiıi, 13 • Salt B. 
Beıiri Maarif memuru, 14 • Süleymaıı 
Hartit B. Merkez Bankan memurl• 
nndan, 16 - Şeref Arif Bey Mersinde 
muharrir, 17 - Tahir Nejat B. İstanbul 
Erkek liaeıd ttlrkçe .... nı.ı. 

Bu utlerin gönderdikleri fiş H)'U• 

2114 tür. Evnlki 8 liste ile berahil 
ıöndcrilen fiı yekünu 15268 i buloı 
muttur. 
Suryede Yeni Hldl•eler 

Sunycden ynuhyor: 
Halepteki muhtelit mabkemenhi 

llOD a6mayiflu dolayulle verditl 
mabkimiyet kararlan mahkümlar 
tarafındaa temJİZ. oluamuftur. Muha~ 
keme esnasında knpahlan lise ve 
sanayi mektebi talebesi, muhakeme 
bionn civannda bir aiilllayif yapmak 
latemiılerse de zabıta tarafmdııa 
dağıblmıılardır. 

Bundan sonra 300 kadından mO. 
rekkep bir kafile nümayite teıebbl• 
etmif, bunlar da datıbl.afbr. 

Bu Mevsimde 
Kar Olur Mu? 

G\idül (Hususi ) - Nahiyeye 
3 ıaat mesafedeki Sarkum köyüne 
2 saat mütemadiyen kar yağmış• 

br. Kirmir çayı cotkan bir haldedir. 

* 
En.urum (Hususi) - 15 gün• 

denberi devam eden yağmurlar 
memleket ziraati içia çok faydab 
olmU§blr- llab.al .. pek bereketli 
olacağı tahwjg edilmektedir. 
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( SigaStJI Alemi ]l 
Devrilen 

BABiCI Tll.GBArLAR ( Gönül /şieri ] 

Zengin Bir 
Taht Tekrar 
Kurulamaz l 

Birkaç gBn evnl ajanı telgrafları 
&.p..ya••• UWJt idaremde yeai bir 
tezepzilp devreaiU. Mfl•••k üzere 
olchat-- i..... eclecek ha""!~r ver• 
diler. Hakikat .. dur ki, lıpanya 
cumhuriyet rejialal teıiı ettiji 
gOndenberi um...... aat ve ıol ce
nala cireyanlan aruında mltemadi
,... bucalamakla .. e,irmlttlr. Bununla 
beraber eaki rejime avdeti mnnu
bahı dc~i1dir. 

* lıp nyantn IODUnea kralı (l~ •cll 
Alfonı epey uzun ....w.t Ma.aet.tt 
cllktat6rlllde ldMe Mmit -. eetteral 
Pıt.o da Kl•••JI •dıetdll __.., 
a. sat tllı•8lril ..,. daldkumcla ı.ır 
ıaıeteciyeı 

- Kral kendi blnditl dah kh'ti1 
demitti. Bu hldı..den takriben (15) 
ay •onra cumhuriyet Mn '61h1ditl 
cllaıtle ıalnk bareldlln 1111,e bakrar
k• ,.... ..... .a,lea•••· Habrlar
-- ld, (Ut .._. Alfom o uman 
cumhuriyet taraftarlarına kartı oıu
knemette bulunmadı, çekilip git
mekle iktifa etti. Bu, tevekkelin 
1tbebini araıtıranlar, hükQmdann Qç 
otlundan lkiıinl tedui kabul etmez 
bW dertle mu.1 pmekten mltenllit 
teesı•• athffl r~ Bu, dofru mudar, 
dell -'1 Tarlla .... hlkmGal Yer· 
memittir. Fakat ...,... muhakkak
tır ki lapanyada el'aa me.-cut olan 
Kuali1et taraftarlara dalma bu dü
ıDncelerin tHirlerl albndadırlar. On• 
lar içın Kıral (13) Oncll AlfODa manen 
lhnOttllr. birinci ve lklacl otlu da 
ha.tadır. Eter Mr lmlt aramak ilam• 
.. 1tu ••eak lanlm l~ncl Oflunda 
hfılanabillr. Halkkl o da pok ... , 
olduktan batb memleketçe de ta
mamen meçhul bir Simadır. 

Binaenaleyh yukarda da ıl:Syledl
tiıniı. jibl l.panya)'I tehdit eden blr 

tezepzüp varaa o da kıral tnraftar• 
!arından ziyade ıol cenah fırka ile 
anuhaf azakirlann anlqamamalanndan 
dojmaktacbr. Yoku muharebeden 
aonra denilen bir tahtla teknr dot· 
ruldutunu tarda heniz kaydetme• 
mittir ve luaalyetlD lahhae temenni 
edelım: kola1 kolay kaydetmlyecek· 
tlr. - 1'-

Bir Diyet Dava .. 
Mcvyork, t (A.A.) - Getonlerde 

batan Mantuket hmlndeld ,._... ..
minin karbanlamMlaa Wrhlln lna, 
kumpanya alqldae (70) bla dolarhk 
bir diyet ..,,_ •f1Dı..-. 

Silahlar 
Meselesi 
fle Almanga 

Sil.il • ..... ...., ' ( A. A.. l -· .n 
B.rü..a b.hraMl -um .lle;etlll•ı 
kenf- •H 1 f a •e.- ııetme• 
n Alw,.-~ Cs lsetim 
p.elliaia hmla lıı raw brar ......... 

Parlıl ' f A.A • - c.-e....-. l>u-
lwa ....... ..... .. Bartu Ue 
..... .......,. ..... rı ... El. ..... ,. ......... . 

Berliat(A.At-•'-••u• 
1..t, SUWMt a..m. kı.Sa ı .. 
.w. edllea -ws--ırl L 111.ı. 
raaa öll.._ wt.m•ah 1 I '' •• 
tellkkl etaıUa•r~ llir pftte 
direr ki: 

.. Sil•• ...... bafw- .. .. 
tk. G...- .......... ..... Al-
maay-• ._Dk .t.nab ....ı--. 
de hiçbir aeticıeJe ............... Bir
deaMre Al•anyama meaai iftir~ldne 
kıymet •erilmeye baflaamaa, utek
ler miıl hiçbir suretle deJittiremu. 

Deniz Slllll._. 
V •finatoa 9 ( A.A. , - Hariciye 

Nazın M. H•, (1935) le Loach-a'da 
toplanacak olaa deaiz ko.fwa- iiçla 
yapılacak iptidai mlabnlere iflira
ke memur edilen m6tehaH11lara 
t.U..at v.-'pv. 
A...,.llmd9 Ekim .,..,._. 

Vqiopn, ( A.A. t - 7.traat ... 
za.retinin tahmlaleriDe sfin, lufhk 
bafday mahsulü. 400,000,000 butel· 
dir. Geçea aeae 351,toO,too hqelcll. 
ÇaYdar mabnll de 18,808.000 buttl 
tahmin ohaauror. G•n •ene 
21,184,000 bqeldL 

Düngada Kurak
lık T elılikesi 

L-ondra, 9 (A.A, - Han raporla
rına g6r• kuraklık hmffemiftlr. 
Ameribnm '9un lnarü ,_..,.. 
•Oreldl r•tmurlar Jaj'malrtaclw. F,..... 
n lhlyada da yaparlar -yatmıı ve 
ekinlere :zarar Yermittir. Cenubi 
Amerlkada SalvoClorcla fhl•etli bir 
kaı1rga hafll tahribata •I>• eltnuf
tur. 500 aile açıkta kalmııtır. 

Biknf. 9 ( A. A. ~ - Son Y•t•n 
faydalı ,.,_..,.._ ekini• ;p. çok 
faydalı elmuftu. ButclaJ mahıulO 
ıso bin YAJ'on tahmin edlU7or. 

Belçlka Buht,9n• 
BrilkHl 9 (A.A.) - Y eal kaWneyl 

teıkne tekrar Bqvekn M. BrokYil 
memur •dilmlıtlr. 

"8on Poelll ,. mn Milli ve Edebi Tefrıkaeı: 19 

••~ure S.nti 

ÇOL GİBİ 
Klçllkkea aı mı ka•p eder· ı b~diklerim tundan fbareU:i. 

dhıiz? Şimdi büyüdll, bir iki .ene, Büyük babaları Sadrazam Kadir 

Pariste day11111D yanında kaldı ı ~, ..,..,. kalelikle pmit, kara 
diye mi ruktea ren19 giriyor- cahd IOJ• eopa hellim, ylbl 
-. Ne kadar blJIH. ne kadar haheı denecek kadar esm«, ze
Allm oa.. ,m. ele ,... De. O da kisız keılrin, cu.nr ve ahlran 
Ws akr-. Hea llllaayet benim kar· bir adammıı. 
detim. Nlkllun • ._ ka b d. Eline ıeçen fıraaUardan iati-
korkacabm? Alchnna ~. ~ ıye fadeyi bilnıif, plıflDJf, çabalalD.lf, 
16re haberimiz ol111adan .:.;.:.: az zamandal okumak yazmak 
k~ç ki~iye g8rtlnm"'8zdlb... Hem öjreomif, bilgisinin arlmuile 
agebeyu~ .buradan çoju da aenl beraber bir11 büyümiif. Tali de 
g&rmek ıçın, mahau. .... · · ti d 1-..1 d · ı 
Geldi eleli methinl dinİij~llUftır. e • en tutup, yllrii awum e~lf 
ye kafı:ıı filti.. •Dur bakalı dia- Baylelilde ele Araya kale diye 
ıabiden birkaç ıene ipncle wz1':; kapılanan bu açık ,azın inıan 
Nihal, dedikleri kadar afet .ı Gyle de• adımlan atmamna bilmiı 
oldu?,. demiıtir. Haıanlıfını bl- ki. habrlamadıjım bir takım mer-
lirain! balelere, tbıvulara, rütbelere 

Evet, mabeyindn ktlçlik oğlu, eriteftk. nihayet um•nının malim 
Vedat Melih Beyin hatanhğını, olduja gibi camadan ltuillİ pr.-
çapkınbtanı klçlkten beri dinler miyen padipluna kup da türlü 
" bilirim. tilrll yaranma ..Uerl Lulaı-ak 

• Sadrazamlata kadar rthıt••İ 
Sftheyllma .n.m hakkında çıkmlf. 

İspanyada 
Tehlikesi 

Dahili Harp 
Baş gösterdi ---

Katalonya Hükümeti, Asıl ispanyaya 
Karşı Şiddetli 8ir Cephe Aldı 
Madrit 9 i A.;\. J - GreYler !h.k- l 1u... beyanatta euı .... n it ... zm, 

l.ası ldmıeleriD ~ harekiılleıııde 
W ... uklarını ılSyJemiftir. Jaende bir 
tak.. MdiUi ecaldıuı -..ndutu baber 
-.....Jt .......,.., Wr piyade lut'a1lte 
ı.kftre ..,lmiftir. Bu vlliyette on 
4&t ~ Çiftçileri •eve devam 
etliywlar. ~ viliyetlera• da knk 
_._ ka,11 I"" W'=Mdlr. 

tlMrit 9 1 AA.~ - "111,.,tlerd~ 
..... ... ellere p,., sr•nl ziraat 
·1tcıııı ıWrçok ,...._.. ifmin y•pıJ.. 
••-- IDDİ -......,.au. 

Se.U rill)'etisaıie "-9oH'da y6k
Mk aıreyaaL ._ktrlk t.llerinin batlı ew.,.. .. lft1der ,.1a1...,, ıe!.ıir muvak
w Wr umaa için braa'la'ldar içinde 

w-ttar· 
Sar•r••tald lalcum lat•.ıar" Gallur 

koyhe •evkedilmiftir. Kiy-cle kantı'k
lddar vardır. 

Mairit eivanada Alkala Ho.ar..•te 
bDtGn ifPler ziraat 1eçi1er1e ._ •• 
lerlni ....... ılwe ıran iftinll 
etmiılenlir. lllWmet, "'1 ıre.t ppl 
metru elarak lliD etaiftir. Birçok 
yerle ... e te.tdfat yqlmlfbr. 

K9t.IOll)'Wn .. ddall 
B....eloa t (A. A.t - KaWoaya 

mıcliabiia 1bl.I etti,li .arazi k--m 
iıpanya tefldl&tı nu1Je nuılakeme•i 
reddelti,ti ipe pil ıerwi• Wr vaziyet 
hatıl olm..,tar. IBir{o'll .ı,.aai n Unti 
ceml,.tler ••-Plan l.u nt karan 
DıerJH Kaaı:a..,. lllkômeti taraf.a
dan .._._. tıNWırlere •lzalauet 

IH; bil iıfr .....,_ lcel•ıı ol•• 
, ..... .,..irili ,, s.,.. 

•amtla huluamutlar4ır. Tahmin eclil-
41itia• ,&e. Kataloaya mecliıi a,.a 
baaa• tekrar kat.al edecek .,. "-
......_. tatWk oluaacakbr. KatalClllJ& 
!hlkhaeti reisi M. Koaıpaaia .,........, .. 

.. _ Muhtariyetimize kal'fl 1.p.,,. 
nın yapbfı bu manaau: .., __ 
aramızda uyandırdıfı 11efrM .......... 
aabyorum." 

.... it 9 (A.AJ - BOtila &"İHle• 
lere ND•llr konulmuttur. 

ikada Grev 
Patronlar be l,çileri Banıbrmak Mümkün Olamıyor 

Vn ... r-. t ~ AJ - Pata ı.J•r ı •uftur. Ölen yo'ktUI'. 
ile lffll- ... , fald lkilift .. Wet- * 
mek ipa lftl. ....... '" Wı&•at S.. Fıapei•ko, 9 (A. A.) - ütıaı 
mOm•••••••• _.aldwp ~ ~ lftihll ..,.ri devam etmelrtMJr. Na. 
bir blro hıfldl .a..mbflw. Bire,.. ..,ı.pler, atlabcı bombalar atmak 
tlliflanla ...._ ._._. All .. ıathıii içrla ._u.ı 'Ulfekler kullanmaktadır. 
haiz Mhta•.ld:r lnr. ltatp D• Borç 8demlyor 

* Roma, 9 (A. A.) Harp l»orçlan 
Klevelaod - Amerika - " ( A. ~) buaaıanda ha17aum da Am•rlkaya 

1'almi ıoffirlerl, pe• yapllllfbr. Gn~, brfı tıpkı lng'iltere -1bl hareket 
~ 9ldcletll lııldlllllere .... P ol- edecıeji tee-nOt eylemektedir. 

Kızı Seven 
Bir Genç .. 

"Bundan Uç sene evvel, babam 
bana akrabamazdan birinin kızım 
alacajmı Miyledi. Ben km ıör
memiftim. Onun hayali yavaf 
yavq bende yer tuttu •• INa 
ıörmedlğim kızı aevmeğe bqta
..... Niha7et bu kız ile birglbı 
..... tik. Bana Uk defa oıarak 
._imle bitap etti, tatbm. ftal
.1.uki ben onun i1miai bi.laUyOI"" 
-.. iki aeae kendisi içİll IMr 
ledaklrJıiı yaptun. EYJeriH ... 
der pllrdim. Babam yoktu. Bir 
MI• ile, •-• ve iki kiiçlk kar..,_ oturuyordu. Fakat 
ablua h.M daima nefretle. 
adeta ~acak gibi bakıyor • 
Makuduıı bilmiyor, f-'at tala
min ediyorum. S..diğim kw Wr 
çok zenginler ye kibarlar istediği 
halde vermediler. Ben 15 lira 
maqb bir memurum. Acaba bu 
'kızı alayım mı, neticesi naaıl 
olur?. Çnnktı kız zengindir. Ev
lenirsem, mUtknl vaziyete dUte· 
ceğiml de biliyorum. Bana bir 
-onap verilliz Hanımteyzeciiim.,. 

A. u. M. 
Ojlllm; menmek. _.pamek 

ft bir saadet yuw.. kurmak 
içindir. Ben fU Ntırlardaıı anh
yorum ki kız ile senin aranda 
ıerek aervet, ıerekse manevi 
fWlkr cilletinden uçurumlar var· 
•· llea'at olmak için her teYd• 
evvel küfüv meaeleal prtbr. q.. 
aradaki bu uçurwalan kaybetmek 
mümkünse -0 kız ile evlenmende 
hi,bir mahzur yoktur. Fakat bu
nun için kızın da seni iıtemeai 

ve baıkaca fedakirlıklarda bulun
ması lizımdır. 

* irk.ecıde Burı Beye: 

Evlenmek pzetetere ilb Yer

mek .uretile olmaz. Aile audeti 
Mıabuaa çok yaalaf bir yoldur. 
Birlaiderile ewleıaecek olanlar p 
&ete situalarında deiU, t..m. 
aile auJUtlerinde tanıtırlar, biri
birJerini anlarlar, neticede karar
lanıu verirler. Bu sebeple maat .. 
lef arzunuzu yerine getiremiy .. 
ceğb. 

HANIMTEYZ! 
--~~~~t=l!!!"'l!!ll!!!'!"!"~X-z~sıo_..~z~~ilU!!!!!!l!!'~JWl:"'!!l'!!'~i~SSZB91-

S.ray adamlannd• ..... 
Lirtnin kııile e9'enmit ·we bir tek 
oğlu olmuı : S1ibe_ylimn ve Vedat 
Melih'in babası Atıf Beyi 

Atıf Bey tam bet kadm almıı. 
Bu beı kadımn c:lirdi de lkiter 
içer senelik evlilik hayatlannda 
bir iki evllt doğurur, soma da 
vazifeleri bitmit ıibi aıttrlermlf. 

Hanamlaran üçD veremden ait
mitı d6rd11DcB de delirmif; ka,
kan arn bir bölljiu kapanıla· 
nk, a•alb haraü d6rt tene çile 
doldurmuf. 

Atıf Bey, ber &len hareminin 
kırla pkar çakmaz yeni bir duvak 
apaak ldetinde oldqundan, bu 
delir• biçareyi de, Karacaa~ 
mette farzederek, Gzerine evlen .. 
ı.lt Ye seınwa zevceaini almıf. 

Bizim zamammızda1d bu bamın 
Mekilerln acuım çıkarmuını bildi 
ve k&fke iyi temel attı. ATkaya 
kalan, yine her zamanki gibi, 61en 
hanımlardan da yedili mirallarta 
bllablıtlln zeııfinlqcn Abf Bey 
deiil tle bu befinci hanım. ymi 
Slberll ile brdeıiain aaaai oldu. 

K6,ebatmdald bu bayek ko
natın içi, bir Alemdi. 

Ben oraya gitmesini hiç 
evmezdim. SMıeyll da bana 
~i tercila ederdi. Ôyle 
bla11ehk bir yerdi ki. insan 

0rad& kendini evde yaşıyOT 

farzedemezdi. Ttirlü siyasetlerin 
kayna,tıjı, liç dört rakip fırka111D 
aancadeleden vazgeçmediği, ıarip 
bir ocakb, oraaı. 

Her ölen hanımdaa en apjı 
iki tane ,ocuk ollauıtu. Bulana 
ayn ayn dadılan, matmazelleri, 
hizmetpleri vardı. 

Tabii hakimiyet aon neello, 
Snbeyli ile öz kardeşi Vedat 
Melilıia etinde. yani bqincl hanı
mın partisini tutanlarda idi. 

Sonuncu in-kanın g6dne gir
mtk için evin d&rt ~6fesiade 
dinen entrikaluı, babaları hir, 
ualan ayrı bir dürlae karclefin 
bitmek tiikeamek Wlmiren lm
k•~k n ıerPWJderiai anlat
mak uzun ve ba,h baf'n• bir şey 
olur. 

Benim. bu birka, ubrı koyu
tumdan maksat da, sadece Snhey
lbm « HqarJ.iım, çaplanhilDI 
bilirsiDI dediji kardefinİD ae de-
rece tereddi etq bir mulaitin 
aoa ve ea fada 11maı1ılnut ferdi 
oldajanu, pstermek içindi. 

S6beyllnm annesi, lzmirin 
zengin " ileri gelmiş adamların· 
dan tema mazili birinin kıza idi. 
Bathca Ye belki de yeglne kusu
ru parayı fazla sevmesinde idi. 
l!umm1a beraber iyi saydabilecek 
ı.,tan, taraft•n yok 4etthli. 

Ben Süheyllyı, annelİaİn tyi 
cihetlerini alllllf, baba11na ela .Wç 
beazememif diye bilirdim. 

Atıf b.yin Jer ylıiladeld ha
kiki •ekili en blylk otlu idi. 

O. yedi yaşmda eYleaen, dlr
dlncl ayında onu botaJIP• bir 
ikincisini alaa, MDHİ ot.atim 
bu hammm Derbentteki akraba
larından güzel bir çerku kızım 
ıansa~yonel roman maceralan ile 
ayartıp kaçıran ona da aiklhma 
alarak, kan•• ortak diye gett. 
ren, 80DN da lrayplanna ıth'll
telerhle da~namayap ikisini de 
&opyan, gftntln birinde, şarlasmı 
at çab1ınt ititip Işık oldutu 
kendinden 15 Yllf bDJllk bir 
hanımı da yine babu1111 bir 
evvelkilerde olduğu gibi intihar 
oyunlarile aldahp almaya muvaf
fak olu bu Doa Juu. bildiğime 
p. otuz y .... da iken öldü ve 
0 tarilae kader da evleaaip boıama 
nkorlanaı kırarak tam 14 tane 
kadm aldı. 

Aml merakı nikahta olduğu 
için giiya her sevdiği kadım, bir 
evvelkini boşamak veya ortaklqa 
hayata rau etmek suretile akr 
ve keramet aikihta oldtığuDdao 
mı nedir. içilen ıerbetlerle bera
ber de, içinin yanaını aleYi 
s&ntıverlrdi t 

C Arkaıı Yar , 
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Q. DÜNYA MATBUATINDA ~ı 
0 R D U K L E R 1 M l<i/ 

................................................................................. . .................................. ~~··········· ............................ ..... 
Amerikada 
Babasız Çocuk 
Doğurtuyor/ar 

Amerika'da sun'i çocuk yapma 
tecribeleri hayli ilerlemiştir. 

Şimdiye kadar sun'i ıekilde 
babasız 150 kadar çocuk dllnya
ya 1ıetirilmiştir. Bazan kadın, 
hazan erkek akim olabilir. Bu 
takdirde ailenin çocukıuz kalmaıı 
mukadderdir. Fakat çocukıuz bir 
alle ekseriya ıen bir yuva teşkil 
etmez. Evin net' eıi çocuktur. Bu 
kuauru kapatmak için çocuk111z 
aileler ekaeriya evlithk ahrlar. 

Amerikan doktorları bu kabil 
aileleri çocuk sahibi etmenin lm· 
klnını bulmuılar. Kadın akim iM 
yapacak bir ıey yoktur, fakat 
akim olan erkekıe, kadına firinga 
Ue tohum ilka ediyorlar. Kadın 
hamile kalıyor ve çocuk doğuru
yor. Çocuğun babaaı meçhuldür. 
Fakat kadan çocuk anasıdır. 

Amerika hoknmeti bu iti res
men tanımıttır. Çocuk ıahibl 

olmaya karar veren çiftler Sıhhiye 
dairesine gidip dileklerini ı&ylü-
7or ye böyle bir taabbtUname 
imubyorlar: 

" Kendi arzu ve ihtiyarımla •.• 
Doktora müracaat ederek kanma 
aun'1 tarzda çocuk aşılamasını 

kabul ederim. Bu talep karımın 
tam muvafakatile yapılmıştır. Bu 
ilkahtan doğacak çocuğu kendi 
evlidım olarak kabul ediyorum. ,, 

Bunun üzerine Sıhhiye dairesi 
kendilerine bir doktor tavaiye 
ediyor. Bu doktorlar, evvelden 
hazırladıklan aıı tüpleri ile kadını 
A§ihyorlar. 

Bu it içla aynca teıkllib olan 
laaataneler vardır. Bu hastaneler
de aureti mahsusada sıhhatli ve 
utlam inunlar kullanalmakta ve 
tolaa• bunlardan alınmaktadır. 

Dtlnkl Lll-
1- Hene1 
lnırlakl Ltı-
r•• Haney 

Artistlerin 
Hepsi Şah
s ~ yetlerini 
Değ.ştir-

mişlerdir 

Anaa Stea Hell••b rıttıktea aet1r• •• 
kader ffltt•'t detll mi? 

Dünya 
Matbuatında 
Gördüklerimiz 
500 Bin 
K ogıınu )'akmışlar 

Şili çok bayYan ihraç eder. 
Fakat bu aene, hayvanlarım ihraç 
edememiş. Dahilde bOyUk bir 
buhran bat g&termif ve baJdi. 
met fiatları ko1'Umak için 500 
bin koyunu yakmııtır. 

p,inçlel'I 
Benzin 

.. 
Japon kimyakerlerindea biri 

prinçten, otomobillerde kullanıla· 
bilecek bir benzin yapmııhr. Bu 
sayede japonyamn hariçten ben• 
ıia ve petrol ptinne8İae IBıum 
kalmıyacaktır. 

P,opagandaeı 
Doktorlar 

Almanyada 200 doktor Ber· 
linde propaganda deraı almakta· 
dır. Bunlar Almanyanın her tara• 
frna yayılarak Hitlerin ırkphk 
prensibi etrafında propa•anda 
yapacaklardır. 

Havai 
Tr•n 

Rwıyada ıeçen hafta Mosko .. 
yada Kırıma bir havai tren 
hareket etmiştir. Bu tren bUyUk 
bir tayyare ve bu tayyareye bağlı 
dört Glider dedikleri motörıUz 

tayyaredir. 
Havai tren 1200 kilometrelik 

mesafeyi aekiı ıaatte katederek 
Karama varmıflır. Bu ilk tecrübe
nin muvaffakiyetle aeticelenmeai, 
tayyarecilik ilemlnde büyük bir 

• alika uyandırm1fbr. 

Bir Numaralı Vatan 
Haini Öldü Mü ? 

EYlenmedlkleri halele çocuk 
ubibl olmak WeJ•n birçok kız· 
lar da bu uıule mtlracaat etmek- ----------.,_--------------------~------------------------------------~~~~------Q l l Fran11ıcaya nakline ..... d. et- ltalyan Kızlan Alman Aakerinin 

Amerika hük6meti tarafıodaa, 
birçok insan C&Dlna kaydıiı için 
( bir numaralı vatan haini oluak 
ilin ve batına kıymet takdir •dt· 
len) m9fhur haydut (Dılinıer) bir 
ri•ayete na&aran muhtelif m6aa .. 
demeler ••naanda aldıit yaralar-

tedirler. 

Mitler Franaız Mahkenıe
ainde Davacı 

Al•aa &apeldll Hltlw lktida~ 
•e•ldla• ıeçmeden evHI •Ka••ala· 
n• lı•I altlnda bir kitap Juarak .,.;r. ... 1 aalatmıeta, ba altap ta 
...... dla1a u...ıaraaa terelim• ..w. 
mlftl. Alman S.tnkill kitabının yal-

miyordu. Buu ratmen bir tabi kitaba H 1 
tere••• ederek •••• ., bunu• ı1u1ne azırlanryor ar Vazifeleri Nelerdir? 
kitabın tellfl llaldunı bltGa •••· Manpl HiDdeabur• Alman or• 
leketler l~la lseriae almlf olan duaut1da her HkerlD bilmesi loap 
Alman kitapçı Fran11z: kltapçıll alay- edea ytnl bir "ıeref dllaturu, tanı.im 
hine bir dan açmııtır. Fakat Franııı ve ilin etmittir. Bu dl.tur Hklı 
ldtapç111aıa uukatı, bu davanan biuat maddeyi muhtnidir. Bu maddelerde 
Bitler tarafıadaa açılmıt olmaıı 11- Alman ulcerinia .Wetl ,,. yatanı ip 
zım•eldlfial aByleyerek retldinl lıte- haJabnı t.da1• hamr olma11, en bl-
mlttlr. Mahkeme lr.aranaı talik et- Jlk .....,.. taarruada ri en blyGk 
IDlftlr. ..... itaatte oWatuau bUme1I icap 

dan mllteeuiren 6lmDt •• arka· 
daıları tarafıadan fidice defae
dilmiftır. Maamafih ortada lle
ntll: bu rivayeti teyit edecek ltlr 
delil yoktur. 

-;ttltl ,..;bcİı;. bk ~~dde pdur: -
- Alma• ordu• kunetinl ~ 

mallılndeD, Almu ırlnnd•a, to,.ak .. 
tu •• Alman .. ,ı..cten ahr. Alm•• 
orduıunda blamet etmek, vatd• 
hizmet etmek elemektir. 

1 Denizde Bir Tayyare Karargihı 1 l __ T_u_h_af_Bir_B_e_b_e_k_A_ra_b_a_sı~_J 

Amerikanın en ıon yaptırdıtı muazzam tayyare ı•mill. Bu 
ı•mi Amerikaya 21 milyon doJua mal olmuıtur. SIJ'ati 29 buçuk 
adidir. Üzerinde 72 tayyare Yardır. latuı tamamen yeni tarıtlam. 

ltilya kızlar uuında da fqiat 
tqkillb vlcude getirmiftir. Kız 
fqiıtler pçeade Romada blyik 
bir reımlıeçit yapmıtlardır. R•· 
.ı.-çld• lftlrak eden kızlar bir 
.._ slbi her tlrltl vuıtalarla 
hclllz eclllmitlerdi. Oaıeriade 
,artl•• teY pı mukelericlir. 

Bir Fr..... )pm.ı_aıviDia iudettlti yeni bir bebek arabası. Buaraba 
Wr vata st'tlcllr. ilcle ........ çocupa .etlal koyacak yeri de vanlır, 
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L Bu Başı Ne Yapahm? 1 
Aşk ve Macer. AOlllllftı 

-11 -
- O halde çantanın bizi• 

olduğu meydana çıkar. 

Ya8cı11 

Suat Suzan 

- Hayır, bayu kimR bunu 
fark etmedi bile. Çonkl oaJar 
1• inıilizce. ıa fraMllC& veya 
nece oldupııa ulayamacbiım 
bir 'ilanla ~orlardı. Fakat 
l'&ılerimle girdim. Hamal ..W• 
ne demek iatediiiai aala1amadı .. 
o, diğer çantalarla birlikte tren· 
den çıktı gitti.. 

1 
yapba Jemı, dedi. 

- Yine ae oklu7. 
- Ne olKak çanta. .. 

- Peki çanta11 verdiğin yol
cular kimlenli1 

- Kim olacak • Blltia slD 
DIU&f8l<a etleniı CM E' •ktıaim 
kızlar. 

- Jema - yiae bir Wtettin. 
- Allah, Allah... Yiae •• 

oldu? 
- Fakat o çanta.. Biyle 

memleketia yabancm alan ve 
çocuk clenileWlecek Pfla iJalunaa 
lkt genç ima eliacle hıralalabillr 
mi?. O genç lmlar çantama içi.a
dekileri g3rtlnce ne dllfiin&rler 
beni~ hakkımda?. 

- Bir kere çocuğum beni 
dinle.. Ben çantanın içinde hiçbir 
feY bırakmadım.. Genç kızın senin 
haldaada dlflallp dtlfDnmiyecegine 
gelince; WD o çaatada senin 
hakkında fe• dfttlilllecek bir 
teJler yoktu ki.. Hem ...teki bu 
hauuiyetin tebebiai kawnyamacL· 
jım için beni mazur ıör •• Sis prk 
eıkelderi belll .-..,..... Hemen
.:emlr lpk olneftniais.. T..tdiy 
a11ıl yokta Atak m•n ?. 

- Burası senin yadfen dejiL 
- Peki camm.. Peki.. Y alna 

dur.. Girelim fU ltlrahaneye •• 
Bura11 kOçlk bir Wrabaa• 

idi ve kalcbnmlll a.eriae doğru 
DZADIDlf bir ele tarUa91 Yardı. 

je.. ... .... , •• dinlemeden 
........... ... rfrdi. Delilrulı 
oaa takip etti. 

Maada bqa lcarpJa oturdular, 
kenara bir-nd10 nrdı. Rad1ocla 
llfllaima ~ parçahya ko
nupn bir hatip ••tuk irat ediyor, 
yahut koaferua vviıordu. Arada 
bir adeta teeWt U. Mtlatbja .. 
kelimeler kalak ta-..,..du. 

- Almanra.. T eildlellbat.. 
Versay maa'wdıli.. S.,al 0.
mokn.t. Hitı.iaa. v ....... 

iki arbdat ,...__ yalda
fU garsona hirw ...,._ Wıra .. 
marladılar~ Jom1 kocamaa clll.I 
atzınm içinde ppırdatb .. 

- Arak tuammllüm hittl.. .. 
Bir an enel bira pi-. .. 

Taraıadaki masaların birinde 
Muslin elbiseli un saçlı sahbatH 
bir genç kızla, soluk yiilltl bir 
delikanh otunDllfbl. Delikula dal
gın dalım .......,_ s-ç im 
mltemadiyea ......... Wr tel-
aalabyor, batta -- elini ...... 
rine çekip .... , .... Diler bir 
masada ~ 1111111 n• .ı.di, her 
halde ••-- -faıadu olacak· 
larclı, ,.... ..... .......,ak 
pkalapyorlar ft Wale et kar
maya m•Mu tMıta hMkld ettl
iimiz tahta ............. lserincle 
çiy kayma Be ,.,ıs' ı • Tatu 
bifteii teami19 eclll• lalr Je.ek 
yıyorlardı. Sokak t.... tleiil• 
ve hili aydınhkb. 

Delikanlı piposunu masanın 

.....,.,na ~ sonra: 
- bir hata 

- Namusum halda için Teddy 
sen benim campıı aılDyonua. 

- Sen - beaim. •• ~ luz .. 
lar kenclilerine ait olmıyan ba çan· 
ta11 bülalı c1iJe ,._ tel1I- ...... 
....... ...... , ....... ..,. aalabr .... 
ve wa. ..W H .. tarif eder
ı ........... 

- Sala ita ilklerine Alman
ı. ,..ı t.ir " Rlçah hezeyan ,, 
derler •• 

- Çantama içiacle bizi ittilaam 
edecek birfeyler yoklar. 

- Fakat jem1. 
Semai , .......... ,ta: 
- 8r911ayda katledllea b

dmm elinde b6yle bir çanta ol
dainu ıueteler yazıyor •. 

- Peki ne yapahm ıazeteler 
iater tl1le. iater bayi• yauanlar •• 
Çama açıldajı zaman ana, içi 
bot balwaacak n o kaclma alt 
oldutaa dair birtey ele seçmi-
yecektir cU,orum. 

- Peki ipgdeküer. 
- Sana ..... Di imha ettim 

diyorum. 
- En tehlikeliaiai ele mi? 
- Hayır dostum onu detil .•• 

o ... 
Elil• cebine vurdu. 
- Baa1111 ~neledir. 
- HAii mı? 
- HllA yaL. Fakat TedclJ 

.artıp - Mai allkadar ..... 
-Jw1e11Wr.WW•. 
- Ganoa biralan ptirmlftL 

Jemı bir bhblaa atb ft pno
na almanca: 

- Garson, dostumun 81,W. 
ğinl duydunuz mu? Diye ıordu. 

- Hayır Her Baron. 
[Berlinde adi biralwaelercle 

garsonlar yatlı tahmin ettikleri 
mlifterilere ya Her Baroo, yahut 
Her Doktor diye bitap ederler.] 

- Çok IJi... Çok iyi, dedi. 
ı...wzce bilmeclipi&e meaauaum. 
Çlnkl arka..... hakkımda 
dtflndlkttllaı ı.p.larmm p• 
bit oldupnu llteme-. 

Garaooun ıetitdiii .... 11 bir 
nefeate içmifti. 

Zara Bandosu 
Zara (Hususi) - K.a7makam 

'Nami a.,ta tepik .e -'bahar .. 
tile ~ tarefendıa bir 
baadO auzika teıkil edilmit ve 
faaByete baılamıfbr. 

Zarıda Yağmurlar 
Zara (Hususi) - Y •imurlar 

denm etmektedir· Bu havalide 
mw•ta ..._ fazla fayclall olan 
,.. - ..... Nlla 1 • çiftçi-
,. .. ~. K .... .... 
ele bir ataca Jllcllrm ....... Ur. 

SaUhli Hilllialtmer Ktt9ai 
S.llbli ( HUIUll ) - Hillllalı

meria ...eHk koa~ C. H • 
Farkalmcla ~· Niza••me 
aaac:lbince pe reill ile kltipler 
~en IOlft .... k idare 
... ,. ...... ft&JD8D 
bW tlt. 8ltpain kaba· 
....._ - ,.m -,.a iatilıa· .... ~s: .. -··· ..Wiie limsara, lsltltll• S .. , 
wezneclarlıp T..tlk, auhklara 
doktor 5aMt, •ıns•. lhltaf-. 
S.yfl "Faal B.I• ............. 
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- Ne oo.. Bana bira ptir· 
mediniz mi? 

Garson ıtılerek kadehi aldı. 
- Her Baron, Wr ikiucisini 

emrecliyorlana. •• 
- Rica ederim ıanon ef ... 

dl.. Boğazım kupkuru... Ne ahla 
bilmiyoram.. Bir hastalık olacak. 

- Bizim buzla ltiralanma 
teda'Yi eder lmidindeyiz Her 
baron •.• 

- Haydi durmayum. 
Ganon m.uac:laa azık'aıar, 

uzaldafmaz Jema doetana clojru 
eğildi: 

- Harbiumumlclea tek ... 
ve tek el ile döndlkt.-.rı 
Jema ...ta arbk bir yum
rukta aclamlan yere aeremİJOI'· 
Bob6r Jema bob yapameua 
llalla m&?.. Onun da ya .... ya 
ihtiyaca vardır.. anhyor mlllUL 

- Fakat Jema 1en hala ve 
fena y&reldi bir adam d ..... 
Bu çantanın o çomldana elnde 
olmul doiru dejildir. Banu MD 

de teslim edenin •• ya polİI çaa
laJI onlana elinde buluna.. 

- Sana bir kere daha latir· 
ham ederim.. fU Şarklı hauuiye· 
tlai t.arak ve IOğuk kanla d8tGn 
bu hlcliae Breslav' ela cerepn 
edeli tam OD bet ıün oluyor.. hal· 
baki o iki paç kız bup birkaç da· 
kika Breala• iatauyounda kaldılar. 
Kimbilir dtlnyamn banp tarafın
dan pliyorlar. Polil ..,.1ra1 de
lil midir zannediJGl'lllD. o.lar o 
hlcme olduju zamaa AlmuJllda 
bulunmacWdanm ilpat ederler •• 
Buau pek ,OZel iapat ederler •• 
itiraz kabul etme&. Ve tabii 
benim etkAliml ürif ederler. 
Çlakl 1eniale bu çaatawn hiçbir 
a1Aka11 yoktur yananı. Kızlar 
beni pclller •• 

- Jema fU mel'• iş .• 
- Beteuaediiia ıu it tam 

yirmibln marktır.. Baba Jem• 
yirmi bin marklık adaın elursa 
ne yapar, blllyor mmua? Hemen 
bir jimnHtllr .. 1ıte•l. Teddy 
aen de doktoraclu falan wup-

çenin ha 1.. Ne cleı•? 
Şa amatlr ltoblrllp ele veda 
edenin.. . .,_..._. olur 
T.W,... SeaiD J111111'Uian. •• 

(Arbu ftıl') 

Susığırllkta llJ lllipleri 
Suajvhk (Humıl) - 5-iu"lak 

k•·- clalajljeele klJ ldtlpliji 
tetkH•b ,.,.. ..... bnr .... 

•kiti,... ite bllt'wstlnm .. 
c... .... lılke.et .. , ..... 

_.. •• .., ......... Kaı--
--- ftldli Nebil .. " ' .... 1111.-·,. ..... c. ••• .,.. ....... .., ........... ..... 
.... 1r ...... le .., .. ,.. .b ··-· tanip .. 'l'•dfr. 

Sı•trltk Pmrrllrt 
S..jlrllk (11...ı)- ıc.--., 

,...., .... s ... --- .... .. ............. ....,..~ 
.. t.lılk bir bJahe.... ~ 
edı1miftir. Manyastan sonra clantlf 
paaayın zapdacaktlr. 

Paaa,mar ha _. cltt- ee
aelere nilbet• pelr lala ratltet 
.... akta ,. .... , ...... 
1'JaretdMr, latıalw ve ....._ 
•lmeLWir. 

Halk me• • ,.., meldeclS. 
p._,.a.. ........... 

Dokuz Buçuk Senelik: 
Cinayetin Şahidi 

------------· 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) Mahkeme onları on &ç aya 

Bir cOrmD görmek te, o cür· mahkum etmişti. Cezalar1m 
mi iflemek kadar mülhit oluyor. çekerek tahliye edildiler. 
Mahzenden derbaJ chpnya farla- Bu hadise unutulup gitti, zan-
ch111. Gördllilm manzarayı uaat· nediyordum. Ben o cinayet 1alı· 
mı7a p....,, unutamadım. Ote- neıine phit olduğum için haya• 
lia eski ubiplerinden Ernrumlu bmda o gUııden sonra pe1r•lim 
lbrahim Beye haber verdim. • her dakika beni muazzep cdi,_. 
zat beahn ihbamm mlhim buldu gördiiğiim öltı çehreli ıözlerimln 
ve keyfiyeti zabıtaya bildircl. ilatinclea gitmiyordu. 

Zabıta iç cİDayet IMIDUDDU J&• Nilaayet aeç& ıeae lzmite 
b'a•fh. Ancak cuet "8tlaı gelelim. Burada Seyit Beyia 
taharriyata rajmea ortaya çak· titln •atuasında çalıfauya ...... 
macb. Bitin delil beai• ....... laclam. Gazeteıer latanbaWalri 
cletimdi. cinayetten baUeclerk• araya 

Oalar lataab.ıda çek kavtetli beaim de iamim kantb. Şimdi 
awabtlar tuttalu-. Anlsatlm g&iiyonuau ki buradayım ... Belli 
okdar çek W ..,_. IMn pliba latanbula ıönderecekler.,, 
icleta •ıtp yuiyetiacle .,..., . Maaıı 

Yanhılık Mı? f Kadmlanmız Ve 
Otelciler Müıkül Bir Va- Köy Muhtarlıkları 
ziyet KahWar ( Bqtuafı 1 ioci uyfada ) 

Yeni bir ka ıa ... Ommi Hanım vaife bqina 
amana Nil maddelell ._.., ~.:.e · · kfı fl!~-eJ& 
ıilcl. Aacak ba macldelerr, bimı tat ... 

ı.' t lılr ld telllddltde mtlcadele etmek ol• 
+.p nelm clalrclJr "'f.a aıuftur. Valimiz Klzun Paıa köyleri 
~il ~~~ • t teftiş ederken, Ümmi Hamm, 
bız• blldirilcligme ıare yeni kıt- idare etti;i köy hakkında btlytik 
aun bazı yerlerde yanlıı sayılan bir ciddiyetle izahat vermİf ve 
f8kilde tatbik ec:lilmekhdir. Bu kGJllD ·ihtiyaçlanm Pqaya aalat
dlmleden olarak fimcliyebclar mıfbr. VaU Paşa, Clmhurl)et 
damı• reamln• tabi olmıyan otel Yktmetlnin ~u ••dı• idar~ ad• 

_.,..; beyamHUQ leria de mı hakkmdaki dliıl\ncelerlni..,.. 
" ,__.yon • • bulAaa ediyorlar: 
oabeter kurutlak damp pala - .. Kunetli akalb n bir 
1apllbnimuı iatenmlftir. Bmaaa ..trelr: kadar idar~lldlr.,, 
..__ otelciler çok •lfkll n- A. Aflna 
ziyette kalmlf)arclır. Otelcllv bu ....... ,,_ ....... _ ............ - .. 

ifte bir yanbf anlama meeeleei M o D A 
oldujunu dylemektedirler. Çlakll r. 41\ 
yal kam, otel'" pwly_._. ..., ..... afll-eJ 
ela poliM nrilecek be,....... _ _ _ _ --

Doktor~--• 

HORHOR UN/ 
len clamp paha ppıftınlacapa 
Mir bir lıtlkml ihtiva etmemelt
tedir. Lika oteller hariç; ..... 

-L lcretlerinla ammal etle -L. Her gl1n akşama kadar tıutalanm 
Jaua& 1 ~ Eminönii Valide kıraathanetıi ~ 
acm oldap fU ...... .._ dairi muayenehaneainde tedavi eder. 
allteri lçla Wr.W. ........... ı-.--•Telefonı2411•(218)--
D!Mftı Yr Mfa .. .,...., M 

..... ._,, .. .re+ -::.. ........ ,... ... , .... .. ..... l.. mitleri azlatma 
Dr . 

sebep olacajı ileri drllmektedir. 
Bu yanlış tefsirin, btıttm ey.. 

rakı bir veya iki kuruıluk mllcla- (_ J 
fu pulu yapfbnlma• Jaalrlcmd•kl B•tlncl Hukull Te T•t1•ıror 

k :ı_ lstanbul C. MMdelu111111111B-
ksl •I• damsa rellli•••- ııadem AlayköekWıde ifaJı vuile ''° 
lamfbnlmaa aıtlceli.... had mekte bulunan aslıye 3 nıoi kukuk 
olduğu 16ylenmektedir. mahkemeainia 1o.6-9M p._ gflnfuı.. 

Kanh Kavgacl8n Sonra dea itibaren Yenipoatahaa• bi1'Uıa 
Loadra, t ( A. A. ) - Faflltler tefrik edilen dairesinde çalıtmıya 

aruaa.ta ftD pba Jtayph blcflR bqJıyacağı. ..JI.. (set kiti tevkif echhnlrtlr. c=:::==;;;;:=::;;::;;;;;;;;;;;;:~~==::=, 
lrland• ve lnılltere _ Tpelantr, Davetler rJı 

Dublen, 9 (A. A.) - M. V alera bir 
....... ,, ... , ... , laaut.r.-
muha~k mrette llJ'llacatms " 
ClmPllP' illa .-leeetfnl .aı,-. 

••ftlr· iki Başvekil 
M. Musolini Ve M. llltler 

çocuk MD•abak•l•r1nde 
Kazanenl8r Çalmllror 
Halk•ı-denı NINllda ( ~uk 

...... ) •• .. .... ,..... gürbüs-
lilk. iyi ıUr okv• ' -*lMe gıilla• 
bakalannda kazanan ooiiiilii& ...... 
aılk .......,.eıer bazırlumuıtır .. Arzu 

Acaba Neler 

.... 111 ''" wya velilerin iki kıt'a la'f xe ) ~iiğiinde fotoğrafla bir· 
._ ela öğleden MBra İdare m• 

i&ıii9eeı1llEl•I 'Mim miiracaatlan. 
Berlla, 1 ~ - a M A ' 

M. Hltı. .. + il ,.......,..... .. .. 
•Pi• .... 3''16 ..... n...ı ..... ................. .... 
~ .... 57 ..,.. •• Dftw -... ....................... ..,. .. ..,.. .............. 

Mekllle. t (A..A.) - • •• &s 
yolcu t&IJ•eal ......... ltla••ld .. 
kiti ölmtlttllr• 

SATILIK MOT&I 
Harikulade fınat 

. Tekneıi l!,50, motörü 89 beygir 
lalvve...-. Johcn11a aubl& mlUa. 
.ı bir Wcle. lllnoaa&: Penhu E
._. Bmiııöd Otinıttllr ...... ., 
Telttlllt 

Tw&ariM 1888 
•• , .,, ••• ao.eoo.ooe ••k 

ı-. ıaeıkai 
ISTANaUL 

l"lrifrı•W ,.&elerl:. 
letanbul, Galata, İzmir, Adana, 
Samsun, Mersin. r__,.,,,,.,.,,. •• ...,, 
Se11Bik. Kaftla, Atin, Pire. 







SON POSTA 

Dünkü Yangın Feliketi 
Dün Sultanahmet Semti Müthiş 

Bir Tehlike Atlattı 
rafındaki btıtla pencere lerla. Nalalbmt .. halle-

8İlıde SelAnikli AbdOrrah· 
man Efendinin iki evi Ur-

leri açıldı. Saadaklar, Jwaa. 
peler, iskemleler, biJ1k 

.,_...., tmlwklar,karyoJalar, 
~-, pliklar, gramo
........ 1-._-,-... o makineleri, 

fah Abdlna.... Efen· 
dinia biraclerl De Macit 
Bey, Ahmet Şnld Pqa, 
Melek Hamm ft Yamf 

J'ı•ek bplan qağıy 
ablmaya başladı. Bu eşyaa 
pğmuru tamam ( 45) da· 
kika ..._ Btlytlk endam 
.,..ı.r. ,.-e dllf8nce pa-

Zı,. Beylerin eYleri ta
mamen J11Dch. Adil Pqa 
konağı (16) bin &raya ıi· 
ıortah İmİf ve vergi bor
cundan dolayı Maliye 

Ateı .... ludl• ........ ,.,.1ww.-. 
(Baştaıafı ı iıaci _,,.... 

eYAm ;a ~ 
.... Füırt 
.,... ile atur-
duğu ( 55 ) numarah 
ve ( 11 ) odah ahşap 
bir evdir, T awkbane 
10ka~...._.•i
cla biıiacl .... .ıc.q.. rı.,.. ... "' luım ..ıı.n.. 

mnda ela HalkF.._ ...,._l•rı• iea.k ı..a 
umumi MtiW R-. .,_ eYi ,..,.._ elil 
yardır. Falui J119iıa ..,... ,... andddar 
(2) bia Jlr.,a ~. •• pnlarak için-
kaympe&ler,i. ...a- we ...... cleld pwapr-
oturuJGI"• lar, yerlere ... 

lllJz .... flddetll plıyorda. Mq-
ltfaiye 7anpı yerine geldill dan &it n.te 

tarafındu haciz konmuıtu. 

1 
Adil Pap konatınm 

katlan puıkea ara mra 
lrapadan kendisini clıpnya 
atan tank n horozlarla 
zayaJh kediler de ı&+ 

zaman llt kattan çıkan alev ça- ğıJ . 
bucak Adil Pap Zade Hüseyin yı mıı penfU It/•ige, •• ..,,_rlatl• ,.ı,,.,u. 
Be in ittiulindeki be katla evi- ve hazin bir etY• mqheri halini J 117ordu. Yangm btıtlbl 1e111tl yır 

• Y ş ....... &. 11r• ..,._..., ve kacak kadar lm•vetD ldL Atala 
DID • lat kat •a~ı da f~ edmler de vardı. •eh•Uede itfaiye neferleri bahlara 
tutuşturmuştur. Bu sırada çok Sokaktan döallnce.. bUrtınerek bir m tuttular ve bu 
lawqti bir fimal rlztin eei- Adil Papnm koaajuua ea mretle fe11ketJD lillDe ıetmlf 
Jorcla. Willl katmda oturan Behiye Hanım oldular. Bir ararahk çok appda 

ltfelr•nln Ga•r•tl laaile beraber jlç a1kk _,..... Refik Beyin evi de Mr lovılcım-
ltfatye iç ~ ~~ hir almıya gitmişler, Sultanahmede elan tulafta fakat derhal sön-

.., Recep 8eJia ewamn W&le, d&ndiilderi 2aman e-tlerinia ize. dllrtlldü. 
Wr grup .~ •• l~t mebk- rinden atet fı~kırdıgıv m g6rm6f- Ticuet mektebi de La..Ak bir llillÜI -•m=una, Ü .. • y uu7u 
tel Nalalbent ka ~cu . . ır ler ye ana im bu ln1 fer- tehlike pçirdi. Mektep yk altmıı 

ta 80 gının ıçm- ,atlar iraqqmda çırpınmaya hia liraya tligortah icB. Talebe n 
deki Suat Şevki Beyin e'fiaia mtl•••tlar ve komplan kollanna -.. mektebin JBDllD tarafındaki 
~~e çıktı. Hortumlar .._~ Pmiflerdir. Belaiye Hanım Çll'JI• ca•larma ınltemadipa au aerp
cliliai aflldere kadar ..... .. .. wkk brtalaa gelinini mektep tiler. Eminlnll UylDRk•••ığı feli· 
..... • liıeııM•?* lal de otarar g&llnce .,...,... ketı.edeler için o anrclaki Diz-
........ • .. sula .... teeaıllre bp.lda. Efplan tama- duire, lılalaJDutpqa ... uelerini 
de -. bir pz 11111 pm&Jon:lu. llleD ,.......... t.baiıa etti. Temi&lik amılıli bua-
Alm ficldetli rizglr kaaııplaıorcla. Bir ••-lr MFwwll• .t Jann kuıtanlan eualanm kam-
Bet btla ye (21) odü Adi.... a.w,. H. .... , •• plan JODlarla tapdalar. Belediye 
koaajma a.t "- .. ___ a6Jll)'anla: •kpm keadilerine ,_.ek te 
,...,...... - Ah bitin efJUI puycb temin etti. 

•wdll Obll'elllM' da .. sandıpm lmrtalay& içi.de Mlldeiumami muamılerinden 
a. bl)lk .,. iki bilik Ye ...... altm talnmlan, kıymetli Kitif Be1 tahkikata elkoydu. 

•• ......... ~ hirçok kiraa- ....._lerjwiz. lnn••• gerdan- Amasya .. han uhibi Fahri 
lar Glia•J.._ Birinci katta ...._ • ~ .t.uafmdan Barle refikası, balclmıu ve ka-
aaked ~en Kayalarlı O... P...,. hediJe edilea ~k )mpederiDi Alemdar pou. m..,. 
Hail, ikiaci katta ticaret laımet& hir yatak ta'"- ardı. dae getirterek Wicyap etti. Tala-
... ,... mllhaaebecisi Ali Rıza Bet •J ewftl de zeycimi lldlir- kikata buslo de devam edile-
~ btta Rıfat Bey ata- diler. Felaketlerim teftli ediYor, cektir. 
ru7orda. En 6at katta ela bet ah ... y., ........ , 
ay enel ciftliiiaden gelen ve Saat.._ lainfe "-im aağ 
.... !!llllll!ll.'._.... feci bir pldlde ~clald -- - .... dnan 

....,.lcil tapa laafüule Naln'lrımt ....... içine 
'Nlıiiıii_. t,D.a Halda B · yılalclı. Bu ..... Wr il&ıiye 

·-:..ı-..a.w,. 8-otuna,;: neferi aya~ .pnladı. u,.»•• 8 8 Diğer IOkağ• da ba tekilde mkaz ..... du. 
Koaak l..ala ._ lair aak döküllyor 

mofr~, ~·. :wss atan ,,. :. Yandg1~4=n~• Cim 
lk)fr awpa 1p1e c1.w.._ Ea Ba ma a ... yerme • 
M katta oturan Behi7e ıa.: .• , huri: et Halk fırkası lıtanbul Vila· 
ıellni. odallllla çekilmiı we 801'1:. yet iare Heyeti Reiai, Vali mu· 
n p ~unu bcata. a1-ş aYini, P.U. Mldlrll. BelediJe 
llJUJorda. lttisalindeki odalar ta- Reiı muavini Beyler geldiler. Yo,. 
•••• yaadıjl ve k•di irap. ru kıvdcımlan apil 'MJwllelere 
tublttuja halde yangından haberi bdu açuruyonlL 

ıokta. Bir polis memuru İçeriye Y•••• Evler 
tdlada ft genç anneyi çorapsı% İtfaiye.in blitiia çahpna•• 

we elhiaeaiz yavrusile beraber ~-- rangın paifledi. Ve tam 
.... u-arak ;;... k d uurt uat devaQt ettikten mora 
__., •Pıt·YB açır ı ve Tavukhane aokağında (3.3) Na. .. 

._'+Wc hir alimden kurtar& Adil Pap konaja. ( 35) No. .. 
MDD konajJn Dikili laf ta• F abri. (22) No. lu Hikmet a.,. 

Y anpı aHiac:liirülDrkea b .. ta 
itfaiye lanundw baua Bey ol
clup halde dört itfai1e neferi 
ele 7araJan••tbr• Ilı... Bey en
ku yi1ahrken aol bacağuıdan 
hafifçe yar• almqbr. Nefeilerden 
Boyabatb Htlaejin Efendi yuka. 
ndan dlşen bir cam parçaaile 
ayağından Ruşen Efendi de ıa-
ztlnden yaralanmqbr. , 

Neferlerdeu Recep Efendinin 
de aol bacağı İllCİDmİftir. Ticaret 
Mektebillden de bir talebe lıafif 
bir,.... ...... br. ••••r.._ 

BalarkiJ itfaiyuin• ait 89 
numarala otomobil Kazhçefmeden 
geçerk• &a tekerleklerinden biri 
lanlarak primlen fırlamış ve 
Hlkaet iılDaİllde bir ameleye çar
parak ajar sul'ette yaralamıştır. 

Sokaklar Ac;aldı 
~t (.5.5) ta, ............ 

SaJfa 11 

~ e .,. c r. 

EJI ft tam Wr ailıhat içia 
anmtazam bir b•ıim Mzfmdir. 
TatU mlJenfa Ye taami Mtil 
Olaa ltao'• ''Fnıit Salt"" size 
.,._.dlll .... addcJI tabiye 
" baraaklari taazim eder.: 

" 

o•s.:F•~ı.,. -~.l' .. .:~~ ..... 1...: 
Wil' ._...,,.,lllllumm ~ ..... ,. 

içki Sabcılarına: 
lstanbul İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Beyannamemü Bq Midürllik ticaret pbesine verenlere birer 
numara ita 1aJımmw idi. Bu numaralardan birden 250 ye kadar 
oJanlann 11 Haziran 914 Pazartesi 251 den 500 numaraya kadar 
olanlann 12 Haziran 934 Sah ye 501 den 815 numaraya kadar 
oJanlarua dahi 15 Hairan 934 Çarıamba günli Baş Müdüriyet vez• 
ndllao mtlracaatla versllerlni tealim eylemeleri ilin olunur. Beyan
namelerini takibat Amirliklerine Yerenler ıemt itibarile aynca davet 
edileceklerdir. Bu cihetle dikkat buyndmasını rica ederiz. "3033,, 

----~ 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Gaıata'da Arapcamü mahalleliııin Perpmbepazan caddesinde 

58 ... aralı dlkklnda Milb Emllk Mftdlrltlill binuuıa naklolanan 
blaftCiliğe ait ..flf)'amn 24 Haziran 1934 Pazar pi -t • 
dlrtte açık artbrma auretile 18blacağı ilin oJunur. (B) (ll60) 

Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: 
Si~Sankay yolunan mebdeivdr itibaren 1 + 700 Uncli 

kilometreleri arası tamirab esasiye9İ • 1523.80 • lira bedeli keşifle 
1161934 tarihinden 2318193' caawrteai günll saat on bep kad8r 
acık olarak mlaakUl'p konmuttur. 

Tallpleria, bedeli ketfin o/o 7 ,5 ağu nisbetinde teminat •ermeleri 
n IHa iti bqaraWleceklerden olması mefl'Ut olmakla ihale gUnl 
Daimi Endimen Riya1etine müracaat eylemeleri llzumu ilin 
olunur. 113028. 

ttAMiYl!T HANIM 

PANORAMA 
~-_.Bahçesinde 41111--~ 

FRANSIZCA 'dan 
"IKMA~, e kalan efendilerıl 

Lisan mütehaseım muattim • Aııjel,,hı 
tedriehaelİDe müıaout Mimz. Sisi 
m~=clu handtım. Em~ 
Eminöal Han. (269) 

a&ntırlldll. Yollar enkaz ile ta· 
mamen kapanmıfb. Belediye 
temizlik ameleıi yollan geç vakte 
kadar açb. 

A)aaaın Tebllll 
l.tanW 9 ( A.A. ) - .... 

uat 12 de SaJtualtmette Nalal
beut mahallellnde Wr ~ 
çalamför. Muhtar Farbrettia Beye 
ait oln evin n.t btaada birden
bire alevler prolmtlf Ye hidiıe 
derhal telefonla polise ve itfaiyeye 
haber Yerilmiflir. Alewia ıarlll
meliadea pc1i dakilca -~ 
itfaiye , ..... ,... ........ ve 

cleıW mldahalere haıl•••fbr. 
Fakat o arada - rlzglnn 
ticWetile zaten Uerlemit bir halde 
b.ı-n yaagmm clerhal inine 
geçememiftir. 

Yangın, rliıgina istikametine 
clojra genişlemiye baılamıı ve 9 
ev yanmışbr. Hidiae mahalline 
ıelea mtiddeiumumt 
poliale mllftereken 
hafi ...... 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Kara1dJ1 Klpiilb•ı 
Tel. 42362 - Sirkeci MGlalrdlll'U4e 

---~Han TeL 22740 _.._ .. 

Trabzon Yolu 
VATAN 
Salı 20 de Galata nhtimıo
dan kalkacak. Gidifte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Sam._ 
Fataa, Giresoa. Vakfıkebir, 

Trabzon. Rize'ye. D&alfte bun
lara ilfıveten SGrm--. Ordu'J• 
utray.cakbr. "3058,, 

Bartın Yolu 
BURSA ... .C:a! 1 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
nhtımandm kalkacakbl'. (3095) 

İZMİR SOR' AT 
r.k•nderlye Yolu 

EGE "ie..!2 

Salt 11 de Galata nhtaman
dan kalkacak. Dojra lzmfr, 
Yare, t.kencleri,.'ye tidecek 
•• dinecektir. "3098 .. 

DarUffllfaka 
llUdUriyetinden: 

DarBttafakaya lüzumu olan bir 
....uk Yat, Zeytinyat, Şeker, Sabua 
Yumurta Ye Air kuru aebze kapah 
zarf u111lile ahnacapclaa tenitlDi 
apenmek iatiyenlerin ........ ye •'
nakasaya lttir•k etmek lser• 18 ffa. 
llran 934 Paurtea rGnl saat 14 te 
NuraMmaaiyede CemiJetl Tedri1_ı.,. 
_!!ı:~ezine mGrac~~ .. .. ~-&. 

Son Poata Matbaası 



. ) 
ı .. Sayfa SON POT~ 

İstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

D~vanyolu '1_1aliye Şubeıi Mmtakaa, dahilinde kiin olup sahiplerinin ikametgahı meçhul olan binalaran 
~~vkı. ve. e~safile umu.mi bina tahriratmda takdir edilen iradı gayri safileri ve vergi miktarlara qağıda 
~~sterılmıştır: Me~~ur. uadı gayri aafilere yarından itibaren 15 gün zarfanda (resmi tatil günleri hariç) 
ıhra:ı olunabilecegı bına vergisi nizamnameıinin 29 uncu maddeıi deliletile Hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince ilin olunur. (3090) 

Tahrir 
No. 

400 
327/5 
104 
327145 
~:..7/30 

Mahallesi 

Molla Fenarf 

" 
" 

" 
327148 

" 
3,7124 " 
327/60 ,, 
327/29 ,, 
327/10 " 
3301112 " 

327/40 

327/41 
327/42 
327/47 
436 

5 
125 
1 (J() 

36512 
318 
366/30 
366/34 

366/65 
327/ 4 
324 
331 
327/ 7 
180 
327/ 8 
108 

" 
" 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
" 
" 

" •• 
" 
" .. 
" 

" 
" 
il 

" 

" 

" 
" 
" ., 
" 

" 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

» 

,. 
323/ 1 » " 
323/ 2 " " 
241 / 1 " " 
241/ 2 " " 
107 Suıtasaabmet 

26 
109 
ııo 

227 
48 
ıs 

82 
285 

61 
203 
~3 

344 
297 
JS6/I 
356/2 
200 
23 

197 
197 
192 
106 
366 
294 
364 
44 

139 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" Emin Sinan 

,, " 
" ,, 
" " 
" " 

139 " " 
301 " " 
36() " " 

36' " " 
13'UI ., ,. 
132/2 " " 
162 lıhak Paşa 
76 ,, " 
61 " " 
52 " .. 

g " " 
27 " " 

•• H 

llıbar-
Sokağ'a Kapı 

No: 
Cinai ismi Varidatı Niı· Vergili name 

gayrisafisi beti L K. Cil. Va. 

Ali baba 27 Bina a. m. Hane 
S A. oda 

Cemal B. 240 00 12 23 04 33/33 
Nuruosmaniye 
Bileyciler 
Nuruosmaniye 
Yağcı hane 
Nuruosmanİ)'e 

Yağcı Hane 
Nuruosmaniye 

Hacik vesaire 60 00 12 5 76 27 /97 
49 K. dükkan 
3 " oda 

Zorohi ve : 84 00 12 8 06 29/27 

9 " .. 

HaciArtin ve ıaire 60 00 12 S 16 26125 
Maskar Ef. 60 00 12 5 76 26/16 

7 .. " 72 00 12 6 91 26/28 

Nuruosmaniye 3 ,, ,, 
Nuruosmaniye 19 ., depo 
Nuruoamaniye Ca. 8 " oda 
NuruosmaniyeCa.10 ., ,, 
NuruosmaniyeCa.23 dükkan 

21 ,, Hane 
Nuruoamaniye 2 ode 

19 
,, 20 " 

" 21 " 
Nuruosmaniye Ca. 6 Ka. oda 
Türbedar 22 Ka. akar 
Çart1kapı Ca. 10 Ka. dUkkin 
Bileyciler 44 a dükkin 

" 33 a dükkiıı 
Tavukpazan 16/1 Alab sabite 

" 68 dUkkln 
Vezirhao Ca. 37/1 alib sabite 
Vezirhan 40/ I Allb sabite 

H. Misak Ef. 
Cevat Ef. 
Mustafa Ef. 

,, " 
Harolabos Ef. 

Burhanettin Ef. 

" Misak Ef. 
Zeynep H. 
Şükrie H. 
A. Hüsrev 
Yofoper 

.. 

Hayri kalfa 
Kadri Ef 
Garbis Ef. 
Karabet Dök· 
medyan 

6000 
48 00 
60 00 
60 00 

144 00 
96 00 
6000 

6000 
4800 
60 00 
96 00 

200 00 
9600 
36 00 
40 00 
72 00 

500 00 
600 00 

,. 8 Ka. odalar Ahmet Hazım Ef. 72 00 
Kllrükçnlerpazarı 5111 Alib sabite A. Süleyman ,. 240 00 
Nuruoımaniye 9 A. d. ve oda Emin B. 96 00 

,. 25 A. dUkkin Zinetl H. 84 00 

" 
Yolgeçen han 
Nuruoamanlye 
Bileyciler 

1 A. oda Hacı Bekir vet"eaelerl 60 00 
3 Ka. dükkln Bedreı Ef. 84 00 
8 » oda Janediyus Ef. 48 00 

57-59 A. dükkin lbrahim " 50 00 

12 s 76 
12 4 61 
12 5 76 
12 s 76 
12 13 82 
12 9 22 
12 s 76 

12 s 76 
12 4 61 
ıa s 76 
12 9 22 
12 19 20 
12 9 22 
12 3 46 
12 4 80 
12 6 91 
12 60 00 
12 72 00 

12 6 19 
11 28 80 
12 9 22 
12 8 06 
12 s 78 
12 8 06 
12 4 61 
12 4 80 

Nunıoamaniye 5 D. ve oda Emin H. 96 00 12 9 22 
9 22 

12 17 28 
7 " " " 96 00 

Mehmetpqa eski 21 Ka. A. hane Salahaddin ,, 180 00 
Alipaşa 21 ,. dllkkin 1~0 00 
Kupacı 20 A. akar Ha. Fatma Leman H. 300 00 " 

il S2 
12 28 80 

Ahır. ka. iık. 4 . Yazıhane Ali Rıza Ef. 300 00 
Oyilncu 3 A. akar " Abdullah " 24 00 

3 24 00 
Akbıyık 30 Ka. U. ,. Mehmet B. 360 00 
Abırkapı 7 l Dükkan Ahmet Ef. 36 00 

12 28 80 
12 2 30 
il 2 30 
12 34 66 
12 3 46 

Y enigiivey 1 A. akar " Mustafa zevcesi 216 00 
Oyuncu 16 " " ,. Aıım B. 216 00 
Atmeydanı 27 /29 ,, ., ,. Ay Yıldız Cemiyeti 180 00 
Oyuı>.cu 23 " " ,, Hacı Ali Ef. 600 00 
Temurcık 1 ,, " " Bahriye H. 240 00 
Yenigiivey 8 " " ,. Muzaffer Ef. 120 00 
Mustafapap 37 ,. ,, " Salihaddin 8. 84 00 
K. Ayaaofya 17 Ka. U. ,, Habibe H. 300 00 
., " 23 MU. ,, akar ,, Hilmi B. 144 00 

,, " 23 " " " 240 00 
., ,. 6 ,, " ,, Hüseyin Ve. 36 00 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yeni gllveJ 8 a " ,. Niyazi 8. 120 00 t 2 
Kupaci 20 " ,. ,. Hatice H, 300 00 12 

20 ,. ,. ,. Muammer Ef. 300 00 12 
" Akbıyık 16 " ,, ,, Ahmet Bey vereseıl 84 00 12 
Kupacı 12-14 " " " Rakım Bey 264 00 12 
Kadırga ıo. ca. 49 A. dllkkin Raşit Bey 48 00 12 
TUlcU han 20 Ka. Me. Ha. Ali Neşet 8. 300 00 12 
Kadırga Ca. 38 A. dük kin Odacı Mustafa Ef. 48 00 12 
Pertev Pqa 9 Ka. Me. Ha. Osman Nuri Ef. 480 00 12 
Selabtar ağa 1 Ka. Me. Ha. Fatma Nezihe H. 720 00 12 

20 74 
20 74 
17 28 
S1 60 
23 04 
11 52 

8 06 
2880 
13 82 
23 04 
3 46 

11 52 
2880 
28 80 
8 06 

25 34 
4 61 

28 80 
4 61 

46 08 
69 12 

mektep 

" ,, 1 

Piyerlotl Ca. 
F eyziyeme Ca. 

47 
3 
5 
6 
8 

" Katip Sinan 

Nakılbent 
Kasap Oam 

" 

44-46 
30 
29 
7 
6 

74 

Ka. Me. Ha. 
Ka. A. hane 
Ahıap A. Ha. 

" " " 
Ahşap A 
me. 
Fırın 
A. Me. Hane 

Nuri Bey 
Behice H. 
Esat 8. 
Meksine H. 
Osman Salihat
tin Ef. 
Peturo vesaire 
Hüluai Ef. 
Fatma Hanım 
lbrahim Ef. 
Ltıtfiye Ha. 
Kimil ef. 

720 00 12 
720 00 12 
420 00 12 
300 00 12 
720 00 12 
720 00 12 
300 00 12 
168 00 12 

69 12 
69 12 
40 32 
28 80 
69 12 
69 12 
28 80 
16 13 

" " " " 
2 inci bucak " ,, 
Kaleci Ka.,, 

" " " mu 

" ,, 
" 
" 

84 00 12 
60 00 12 

?16 00 12 
144 00 J2 

8 06 
s 76 

20 74 
13 82 

26/10 
26/31 
26/15 
26/3 
26/39 

26/23 

26/27 
33176 
30/6 
29/52 
29/21 
'l1165 
27/81 
31112 
31117 

31/46 
28/64 

27/90 
26/41 
27/100 
28/16 
26/1 
29/32 

27/88 

28/8f 

16/13 
13/32 
16/lS 

14/29 
15/50 

15/21 
15/83 
14168 
15/63 
14/ 2 
15/29 
17/21 
14179 
17/38 

14178 
15/28 
16/1 ı 
16/12 
16/90 
16/10 
17/62 
2on4 
17/60 
18/45 
19/39 

19/40 
20/81 
17/84 
17/58 
11175 

13/42 
12173 
12/57 
12/48 
12n 
12/23 

1 inci bacak 10 A. ,. ,, Zenci bava laa 96 00 11 • 22 12/.46 

Haziran ıo 

Elektro - Otomatik 

R ıU 
Soğutma dolapları 
yalnız 2 O O Tiirk lirasına 

Vatandat menfaatini gözet. Ayni cihaza 
( 350 • 400) lira verme; yazıkbr, param 

sokasla atmıı olursun. Bizim 

O U SOGUTM DOL PLAR Z 
bir kerre gözUnle g6rUrsen her h•lcle 

kanaat hasd edersin. 
Radlum Ticarethanesi - lataalnll, 811ata 
Ollçamua caddeli, No. 104 - ıoı • Teleloa 41878 

İstanbul Belediyesi 

Sular idaresinden: 
• 

Şehre daha f adaca au verile bilmek için yapılmaaı zaruri 
olan bazı ameliyat dolayııile muvakkat bir zaman için Terkoa 
ıularının araııra ke1llmeaine yahut az akıtılmaama mecburiyet 
ba11l olacaktır. Bugtln ıular faıılab olarak az akıblacaktır. Sula· 
nn temamen keaileceği yahut az akıtılaca;ı diier pler yirmi 
d6rt Hat enel muhterem halka ilin olunacaktır. «ao81• 


